
(ὩΟοσὶρ 

ΤΠΙ5 15 ἃ αἸρΊα] ΟΘΟΡΥῪ οἵ ἃ ὈΟΟΚ [Πδΐ ννὰξ ργθϑθυνθα ΤΟΥ σθηθγδίοηβ Οἡ ΠΠΌΓΑΓΥ 506 Ινθ5 ὈΘΙ͂ΌΓΘ 11 ννὰβ σάγ  ΓᾺΠΥ βοαηηθα Ὁ ΟΟΟΡΙΘ ἃ5 ρᾶτῖΐ οἵ ἃ ρῥγο]θοί 

ἴο πηᾶ κα {Π6 ννουἹα᾽ 5 θθΟΚΒ αἸΒοονθῦαῦ]6 ΟΠ]ΠΠ6. 

Π| Πδᾶ5 ϑυγνινθα ἰΙοηρ ΘΠΟΙΡῇ [ΟἹ (Π6 σοργυτιρῃΐ ἴο ΟΧΡΙΓΟ Δηα (Π6 θΟΟΚ ἴο Θηΐογ ἴῃ6 ρΡαΌΠ1Ο ἀοπηδιη. Α ΡαΌΠΟ ἀοπηδ]η ὈΟΟΚ 15 οἠθ [Πδ1 ννὰβ Πθνϑὺ β]6 οἱ 

ἴο ΘΟρυτρῇΐ ΟΥνν ΠΟ86 ἰΘρα] σορυγιρῃΐ [θη ἢὰ5 ΘΧριγθα. ΝΥ Πϑίμου ἃ ὈΟΟΚ 15 1η {Π6 ρα ΌΠῸΟ ἀοΠΊΔ1η ΠΥ νΔΓῪ σΟΙΠΙΓΥ ἴο οΟμυηΐγν. ΡΌΌΠΟ ἀοπηδιη ὈΟΟΚἙ 

ΔΓΘ ΟἿἿ σαΐθνναυϑ ἴο {Π6 ραϑί, ΓΕργΓθ θη ηρ ἃ νν δ] οἵ ΠΙϑίογυ, οα]αγα δηα Κηον]θαάσα {Παἴ᾽5 οἴη αἸΓΠΟυ] ἴο αἸ5οΟνου. 

ΜᾶΙκβ, ποίδίοης ΔΠ6 ΟΠΘΙ ΤΠ] ΙΡΊ 8118 ρΓΘϑθηΐ 1η [Π6 ΟΥΙΡΊ 4] νο]Π16 ΜΝ11]] ἈΡΡΘδΓ 1η [Π15 ΠΙΘ - ἃ ΓΟ ΠΉΠΟΘΓ ΟἹ [Π15 ὈΟΟΚ᾽Β Ιοηρ Ἰουγη ον ΠῸΠῚ (Π6 

ΡΌΡΠ5ΠΘΓ ἴο ἃ ΠΌΓαΓῪ ΔηἋ ΠΠΔΠ]Υ ἴο γοιι. 

ἴϊεαρο συ! 611η6ς 

(οΟρΊΘ 15 ργοπα ἴο ρδιίηθυ ἢ ΠΌΓΑΓΙΘ5 ἴο αἸΡΊ1Ζ6 ρα ΌΠ1Ο ἀΟΠΔ1η Πηδίθγια 15 ἃΠ6 πηα ΚΟ {Π6 1 6 ]ν ΔοοΘϑ5 1016. ΡΌΌΠῸΟ ἀοΙηδ1η ὈΟΟΚΒ ὈθΘΙοηρ ἴο [Π6 

ΡΌΌΙΠΙΟ ἃηα ννῈ ἃ ΤΊΘΓΘΙΥ {Π61 ουϑίοα!Δη5. ΝΟνογῃθ 655, {Π15 ννοΟΥΚ 15 ΘΧΡΘΉΒΙνθ, 50 1ἢ ΟΥΟΘΓ ἴο ΚΘΘΡ Ργονι!ηρ [Π15 Γοϑοῦτοθ, ννα Πᾶν ἰάθη βίθρ5 ἴο 

ΡΓΘΟνθηΐ αὔιιϑθ ΟΥ ΘΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔΙ ρᾶΓ 165, ΠΟ] Ἰηρ Ρ]ΔοΙηρ ἰΘΟΠ 108] ΓΟΘΠΟΠΟΠ5 Οἡ Δυϊοπηδίοα 4αογυιηρ. 

ννὲ αἴβοὸο δ8Κ {Παΐ γου: 

ἙΞΜακΚδο ποη-Οοπιπιεγοίαί 56 Οὐ ΤΠ Πἰ|65 ΝΥ ς ἀδϑιρηθα αοορὶθ ΒοοΟΚ δϑδίοῇ [ῸΓ 56 ΌὉΥ 1ηα]νΙἋπ415, ἃηα ννα γοααθϑβί (Παΐ νοῦ 158 [Π656 ΠΙ65 ΤῸΓ 

ΡΘΙΒΟΊΉΔΙ, ΠΟ -ΟΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔ] ρα ΓΡΟΒ65. 

Ὁ Μοίγχαϊπ ΠῸπι αμϊοπιαίοα σμογγίπρ [)ο ποΐ 56η4 δυϊοπηαίθα Πα 6165 οἵ ΔηΥ οι ίο (σοορ θ᾽ 5 συϑίθπη: {ποι ἃΓῸ ΟΠ ΠΟΙ ΓΟΘΘΔΙΌΠ ΟἽ ΠΊΔΟΠΙΠΘ 

{ΓΔ η5] ΔΙΟη., ΟΡΙΟΔ] ΟΠ γδοίου ΓΘΟΟσΠΟΉ ΟΥ ΟἴΠΘΙ ΓΘ ἃ5 ν ΠΘΓΘ ἀοοΘ85 ἴ0 ἃ ἰγρο διη]οιηΐ οἵ ἰΘχί 15 ΠΟΙΡΓα], ρ΄ Θαβο οοηίΐδοΐ τι5. δ᾽ 6 θΘηοοῦγαρο [ἢ 6 

056 Οἵ ΡΕΌΠ1ΙΟ ἀΟΠΊΔΙη Πηδίογ 415 ΤΟΥ {Π656 ρα ΓΡΟσ65 Δηα πηᾶν Ὀ6 406 ἴο ΠΕΙΡ. 

Ἑ Μαϊηίαϊπ αΠτιρμοη ΓΘ οορ!θ “ν δίθυ πη γ Κ᾽ γοὰ 8566 Οἡ θοῇ ἢ]Θ 15 ΘΘ5 6 η[14] [ΟΓ ΠΟΙ] ηρ ΡΘΟΡΙΘ ἁροαῦί [Π15 ργο]θοΐ δηα ΠοΙριηρ [Πθτ Πη6 

ΔαΘΠΠΟΠΔΙ] πηδίογια]ς5 [γουσῇ (σοορ!ο ΒΟΟΚ δϑάίοῃ. ΡΙθαβο 40 ηοΐ ΓοηονΘ 11. 

ἜΞΚοΡΡ [{ ἰοραί ΝΥΝ μαΐθνθι γουγ τιι56. ΓΕΠΊΘΙΉ ΘΓ {Πᾶΐ γοι ἃΓῸ ΓΕΘΡΟΊΉ51016 [ΟΓ Θηϑυτηρ (Παΐ ναί γου ἀγα ἀοΙηρ 15 Ιαρα]. [)0 ποΐ ἀβϑῦμηθδ (Πδΐ {π5ΐ 

Ὀθοδι56 νν6 Ὀ6ΙΙονα ἃ ὈΟΟΚ 15 1η [η6 ΡΌΌ]Π1Ο ἀΟΙΏΔΙ1η ΤΟΥ 5675 1η [η6 [Γη1164 δίαϊθ5, ([ηαΐ {Π6 ννουκ 15. αἴ50 1ηὴ {Π6 ρΡᾳΠΙΟ ἀΟΠΊΔ1η [ῸΓ 5615 1η ΟΙΠΘΓ 

σΟΙΠΙΓ65. ΝΥ ΠΕΙΠΘΓ ἃ ὈΟΟΚ 15 5{Π] 1Ἰηὴ σορυγρῇΐ νὰ 1165 [ΠῸΠῚ σΟΙΠΙΓΥ ἴο σουηίγγυ, ἃΠ4 ννα οδη᾿ ἵ Οἵ  σιμΠάδησθα οἡ ΠΟΙ ΘΓ ΔηΥ ΘρθοΙῆο πι56 οἵ 

ΔΠΥ ΒΡΘΟΙΠο ὈΟΟΚ 15 Δ]]Ποννεά. ΡΙθαβα (ὁ ηοίΐί ἀϑ5π)6 (Παΐ ἃ ὈρΟΚ᾽5 ἀρρθάγαηοα ᾿η σοορίθ ΒΟΟΚ ϑθδίοῇ πΠΊθδη5 1 σᾶ Ὀ6 1566 1η ΔΠΥ ΠΊΔΠΠΘΙ 

Δηγνν ΠΟΙ 1η 1η6 ννουῦ]α. (ορυτρῃϊ Προ ΠΊΘηΐ ΠΠ401ΠΠ ὺ} σδη Ὀ6 416 βθνοῖο. 

Αδουΐ σοορ!ὶο ΒΟΟΙΚ ΘΓ ἢ 

(σοορ!θ᾽ 5 ΠΙ55ΙΟη 15 ἴο ΟΥΡΔΉ1ΖΘΟ [ῃ6 ννοῦ]α᾽5 ΤΠ] ΟΤΙΔΙΊΟη Πα ἴο ΠηᾶῖζΘ 11 ΠΠΊνΘΥΘΔΠῪ ΔΟΟΘ551016 ΔΠη6 56]. αοορίο ΒΟΟΚ δθάγοῇ ΠΘΙρ5 γα οῦβ 

αἸβοονοῦ (Π6 ννοῦ! 5 θΟΟΚ5 νῃ16 ΠΘΙΡΙηρ Δα ΠΟΥκ Δη6 ΡῈ ὈΠ5ΠΘΓς Γᾶ ῇ ἢθνν Δα ΊΙΘηο65. Υοι οδη βθάγοῇ {Πγοῦρῇ της []] ἰΘχί Οἵ {Π15 θοοΟΚ οἡ {Π6 ννθῦ 

ΠΣ  “ διβ.δοδα τ, οη 



πὦ'ὮὯ-'΄"»"» πὸ π-πΦπΦΔ΄ΔΦεΠρνὋν- 

{Π||{{|||| 
ΗΝ ΝΞΙ5 Δ΄ 



ΒΟ ΘῊΤ ὙΙΤΗ 

ΤΊΤΕ ΙΝΟΟΜῈ ἘῈΟΝ 

ΤῊ ΒΕΟΙΕΒΤ ΟΕ 

ΟΗΑΒΙΕΒ ΜΙΝΟΤ, 

ΟἹ ΒΟΜΕΈΨΠ,Ε, 

(0Ι] 4585 οὗ 1828,) 

β 















ΤΗΕ 

ἤΠΟΙῪ ΒΙΒΙΕΕ. 
ΑΓΟΟΟΚΌΙΝΕΑ ΤΟ ΤΗΕ ΑὐΤΗΟΚΙΖΕΝ ΝΕΆΒΙΟΝ (Α.Ώ. τότι), 

ΨΙΤΗ ΑΝ ΕΧΡΙΑΝΑΤΟΕΚΥ ΑΝῸ Κ(ΓΕΙΤΙΟΑΙ, 

( σπτηνεπίατ 
ΑΝΌ 

ἃ Ἀλεθιβίοι οὐ 10ε ζταισίαίιοιι, 

ΒΥ ΒΙΘΗΟΡΘ ἈΝΌ ὉΤΗΕΚΝ ΟΙἸΕΚΟΥ 

ΟΕ ΤΗΕ ΑΝΟΠΙΟΑΝ ΟΗσΈΕΟΗ. 

ἘΌΙΤΕΣΌ 

Βν Ε. (ς. ΟΟΘΟΚ, Μ.Α., ΟΑΝΟΝ ΟΕ ΕΧΕΤΕΕ, 

ῬΕΆΒΕΒΑΓΗΕΕ ΑΤ ΠΧΙΝΘΟΟΙΙΝ᾽ 5 ἹΙΝΝ, ΟΗΆΑΡΓΑΙΝ ΙΝ ΟΚΡΙΝΑΚΒΥ͂ 170 ΤΗΕΞ ΟΌΕΕΝ. 

νοι. [Ν. 

σ0ρ-.--:.5.3.71.15. ΡῬΝΟΨΓΨΕΙΑΔ45-- ΕΟ Ξ5174151.25---.ὄ 

ΣᾺῪΕ “ΟΝ ΟἿ᾽ ΟΊΟΜΟΝ. 

«9 
ΝΕΝ ὙΟΒΚ: . 

ΒΟΒΙΒΝΕΒ, ΑΕΜΒΤΕΟΝΕ ἃ 60., 
1875. 



ΝΆΚΥΑΒΒ ΠΟ ΕΕΣ {ΒΕΑΕΥ͂ 

ἱᾳ δ..." δ νης 

; 

δ᾿ --ὖ 

ἴοην Ἐς Τκοὺ ἃ 50Ν, 

Ῥκιντεῆ ΑΝῸ ΒΟΟΚΒΙΝΌΡΝΡΘ, 

οος-α2 αςέιχέά δέον 

ΝΕ νοκκ. 



ΓΟΟΝΤΕΝΊΤ5 ΟἿ ΝΟΙῚ, 1ν. 

108. 

ΠΟΜΜΕΝΤΑΚΥ ΑΝῸ ΟΘΚΙΤΙΘΑΙ, ΝΟΤῈΒ ΒΥ Βεν. Ε. 6. σοοκ, ΕΡΙΤΟΆ. 

ΙΝΤΒΟΌΌΟΤΙΟΝ. 

ξ τ. Οεποῖαὶ ποῖϊοαο. . . 0. 
8. .,χ. (Οοηϊεηίβ οὗ ἴῃε Βοοκ 

ὃ 3. Οὐ͵]εςῖ Φ ὸ Ὄ . . . 

8 4- [πἰορ τ Υ .Φ Φ Φ .Φ . Φ « Φ 

ῬΑΟΞ 

Σ 

δ ν 

ὃ ς. ΟΠΒαγδοῖοσ: . . Ὁ... 

8 6. Ἰιδηρυᾶρο ἀπά οἴγ]α . . . 
8. )η. Οοιηρατγίοοη ψῈΠ οἴου θοοΚΚ5 νυ τ] 

τοΐογρηςο ἴο ἀδῖα-Ὺ:Ὺ. . . . .ο 

ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΥ͂ ΑΝΌ ΟΚΙΤΙΟΑΙ, ΝΟΤΈΕΘ. ρρ. λο---᾿ 45. 

ΡΘΑΙΜ5. 
ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΥ ΑΝῺῸ ΟΚΙΤΙΟΑΙ, ΝΟΤΕΒ ΒΥ ΤΗῈ Ἀεν. Οανον Οοοκ, 

ΨεκΥ Ἀεξν. 6. Η. 8. ον βϑον, ΚΚ.5.. θεαν οκ ἍΜΕι1,5, 

ΑΝΩὨ Ἀξν. (Ὁ. ]. Εν ΟΤΤ. 

ΙΝΤΚΟΘΌΟσΤΙΟΝ. ΒΥ Κεν. Ε. σ. Οοοκ, ΕΡΙΤΟΒ. 

. [ποδυςίογγ Ἀειλασκ.. 

Δ. Το. ὦ 
3. ινιβίοη. 

ΑὙὐἸΠοΥΞΠΙΡ.. 

ς. Οπ ἴδε [πϑοσριίοπβ. 

6. ΟΠ ιδσδοϊογιϑιςβ οὗ αν ς Ῥφαὶπιδ 

η. Ῥϑβαϊὶπι5 οὗὕ ἴῃς ἢγχϑί ροποὰ οὗ 
Πανά 1δ. ὃ 

Ῥϑα]πιβ οὗ ἴῃς ϑόςοηάᾶ ἘΠΕ ἬΝ 
ἢ15 δοσθϑϑίοῃ ἴο ἴθ ἰἤγοηθ ἴο 

ἢ15 1]. 

9. Ὑμπιτά ρεποά, ἴτοτῃ (ἧς δ] οὔ 
ανὶὰ ἴο ἢ5 βίεῃξ. . 

ξ1ο ῬΞΆΪπι5 τ τἴοπ ργοδαδὶν αἵ ἣΝ 
Ἐπ οὗ ἢὶ5 Βιχῃϊ, οὐ Ὀείοσε ἢ]5 

τεσίογαι θ᾿. . . .Ὄὄ . ε΄. 

ΡΑαΞ 

146 

148 

149 

1το 

ἐό. 

ΣΙ 

ἐδ. 

1:4 

1φ: 

διχσ. ϑαϊπὶβ Ὀθ] οηρίηνρ ἴο 188 ἰχϑὶ ρεποά 
οὗ αν! 5 γείρῃ. 

. φ4]π|5 διἱρθιυϊοὰ ἴο ἘΓῸ ̓ οἴηϑες 

ῬΘΑΪΠ5 ΙΓ ἢ ἢν Ὀδοη τείοσγος 

ἴο ἴ[η6 Μδοσοδῦθδῃ ᾶ3ὲὸ . . - 

. Ἐογπιδίοηῃ οὗ {πὸ Ῥϑαϊίζογ.. 

ΤὨὸ Ῥοδ]οσ, οοπϑιἀοσοα ἴἢ [15 ὈθᾶΓ- 

ἴῃρ8 ὑροὴ ἴδε ἀενοϊορπιεηῖ οὗ 
ἀοςίτιπο ἴῃ {ἴπ6 Ηθῦγον Οδαγοὴ 

ΕΠΠΪς4] ἰοδοδίηρ. ἐν ΩΦ αὶ 

Νοιίϊςοϑ οὗ ἃ διΐζυτο σἴῖαίϊις:  ,. 
Μοϑϑίαηις Ῥϑαϊπ5 ὁ . «. ὁ 

ὃ τό. 

ὃ 17. 

ὃ 18. 

ΑΡΡΕΝΡΙ͂Χ. 

Οη (δ6 Μείγιοδὶ ϑγϑπίεπι οὗ [ῃς 
Ῥϑαϊπὶβ. δ᾽ ΤΩΝ ν ἐρὸιν πὰ 

Ῥαοκ 

ΣΕ ς 
χεό 

127 
χε 8 

:ς9 
ἰὁ. 

τόι 

ὅλ 

τ68 



ἷν ΓΟΝΤΕΝΊΤΊΘ. . 

Ἷ ῬΘΑΙ,Μ9---οομέζγη σα, 

ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΥ͂ ΑΝῸ ΟΚΙΤΙΟΑΙ, ΝΟΤ ΕΒ, ῥ5. 1. (ΡΡ. 173» 4), ὄ [νυ τι, (ρρ. 17}. ̓  
18), Χ.---ΧΧΊ!. (ΡΡ. 188---224), ΧΧὶν.---ΧΧΥ . (ΡΡ. 226--- ς), ΧΧΧ.---Ἰχῖν, (ρὈ. 237-- 

412), ἰχνυΐ. Ιχυ]ν (ρΡ. 416--.} 78), ΙΧΙΧ.--ἰχχνὶ, (Ρρ. 325-344), ΙΧΧΥΪῚ,---Ἰχχχίχ, 

(Ρρ. 347--372). ΒΥ ΟΑΝΟΝ ΟΟοοκ. 

ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΥ͂ ΑΝ ΟἈΚΙΤΙΟΘΑΙ, ΝΟΤῈΒ, Ρβ. 11. (Ρρ. 174--72}, Υἱ]. (ρ 0. χ8-ς---8), 

ΧΧΙΝ. (ΡΡ. 224, 5), ΧΧΙχ. (ρΡ. 235-227}, χν. (ΡΡ. 312--21.5), ΙΧνΠ]. (ΡΡ. 218----32 5), 

ἰχχυ!. (ΡΡ. 344---347)}, ΧΟ, (ΡΡ. 372-276), ς.-ἈΧ]. (ΡΡ. 399---ῳ(34). ΒΥ ἴδε ΕΑΝ 
ΟΕ νει1.5, ΕΚ... 

ΠσΟΜΜΕΝΤΑΚΥ ΑΝῸ ὍΘΚΙΤΙΟΘΑΙ, ΝΟΤΕΒ, Ρ55 χεὶ.---αςῖχ, (ρρ. 376--399), οχ]!.---εὶ. 
(ΡΡ. 484---ο5). ΒΥ Ἀξκν. (Ὁ. 1. ΕἸ ΤΥ. 

ἘΧΟΌΆΘΌΘ ὕΡΟΝ Ρϑὅ5. χοϊ.---οηο. (ρΡ. ςοὔ---2). Βγ Ἀκν. (Ο, |. Εὐλοττ. 

ΡΚΟΝΈΕΚΒΘ. 

ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΥ ΑΝῸ ΟΚΙΤΙΟΑΙ, ΝΟΤῈΒ ΒΥ Ἀεν. ῬΚΟΡΕ5880Κ 
Ε. Ἡ. ῬιῦμΜΡΤΕΚΕ, Μ.Α. 

ΙΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

ῬΑΟΕ 

1. Τιθε, ϑέγισίυγο, ἀπά Οοπίοηϊϑ Ὁ. ςι2 [1Π]. ΤΉ ΙΧΧ. Μοχπίοη οἵ ἐδ Βοοκ.. 

11. Εἰηϊς21] τεσ . . «ὁ... . 520 

ΠΟΟΜΜΕΝΤΥ ΔΑΥ͂ ΑΝῸ ΟΚΙΤΙΟΘΑΙ, ΝΟΤΕΒ. ρρ. 529-618. 

ΡΑΩ͂Ν 

523 



. ς Γ(ΟΝΊΤΕΝΤΊΘ, δὰ ν 

ἘΓΟΡΕΘΙΑΒΊ1Ὲ5. : 

ΓΟΟΜΜΕΝΤΑΚῪ ΑΝ ΟΚΙΤΙΟΑΙ, ΝΟΤΕΒ ΒΥ ΒΕΝ. ὙΚ. Τ. Βυμοσκ, Μ.Α., 

ΒΕΘΟΚΕΤΑΒῪ ΤῸ ΤΗΕ ΒΟΟΙΕΤῪ ἘΟΚ ΤῊΕ ΡΚΟΡΑΘΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΕΒ ΘΟΒΡΕΙ, 

ΙΝΤΚΟΘΌΟΤΊΙΟΝ. 

ῬΑΟΒ ΦφΦΑΟΙ͂ 

Ι. Ατἴδογ δηά δρὲ οἵ Ἐςοϊοϑιαϑίθθ . ὄχο Ῥύους [Π6 δι Πούβῃϊρ οἵ ϑοϊοπιοη ὁ 2 :ὲ 
δ τ. ΤΠο τταάϊδοη, δηκὰ οὈδ]εςίϊοη5 ἴο ἢ ὁ. ἃ ς. Ηἰκίογιςδὶ 4] 5] οἢ5 ἃγὲ σοῃβίβῖθηξ 

8 2. {{ἰπριυ ϑέὶς ἀγρυμηεηξ [4115 το ργονς νὰ [6 Δ ΠουϑὮρ οὗ δοϊοπιοθπ 623 

ἃ ἰαὶς ἀαῖϊθδ-α, . . . τω. 4όν, 6. ϑυπηπιδιῦ . . . «0.0. ὅς 

8. 3. ἱποοποϊυϑῖνο ἡδέιγα οὗ βυςἢ οὈἾδο- 

ἸΟΩδ.. .. . χε 11. Οδ]εςῖ, υἵδη, δπὰ ἰοπάδβησυ οὗ ἴμε 
4. 1|πξυϊϑιὶς ἀρλ νης ̓ αἷις ἰὸ ἀϊ: θοῦ τον νῶν δου ν χουν, , 

ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΥ͂ ΑΝῸ ΟΚΙΤΙΟΘΑΙ, ΝΟΤΕΒ. ρρ. 6:8---663. 

ΤΗΒ δΌδΝνᾷ ΟΕ ΘΟ ΟΜΟΝ. 

ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΥ ΑΝῸ ΟΚΙΤΙΟΑΙ, ΝΟΤΕῈΒ5 ΒΥ ΚΕΝ. ΤΟ Ι,. Κινοϑβύυκυ, Μ.Α., 

ΝΙΟΑΚ ΟΕ ΒΕΑΒΤΟΝ ΚΟΥΑΙ,. 

ΙΝΤΚΟΌΌΟΤΙΟΝ. 
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ΙΝΤΚΟΌΌΟΣςΤΙΟΝ. 

ΡΑοε 
8:. Οεμογαὶ πο . νι... ῸΘᾷΔΩ 
ἢ 2. (ὐπίεπὶς οὗ ἐῤέ Βοοξᾷ . . .. . 2 
δ... Οϊεοῖ. Ὁ ς.φῳ νὸν ωφ.φ 6 
8.4. [πίον τς. νιν... 7 

ΓΕ ῬοοΚκ οἵ [οὐ ἀϊβετς ἴῃ ΤΏΔΏΥ 1π- 
Ῥοτίαηϊ ροϊηΐβ ἔγοῃὶ 4}} ὑγοάιοι! οῃ 5 

οὗ τῆ. ΗεΡτον τη. Ἐτοηὶ ὈΟρΡΊΠΠΙΩΡ 
ἴο εηὰ {Ποῖ 15. ἃ σουηρ]εῖθ δῦβεηςα οὗ 
ΓΟίδγεησα οὐ Δ᾽] υϑίοη ἴο (ἢ6 δνθηῖβ οὗ 
19γδθ] |5ἢ Ὠἰδίοτυ, δηᾷ ἴο ἴῃ 6 1ηϑ{π{|0Ὲ 5 
οὗ ἴῃς Μοκαῖς ἰανν. [1 σοιδιηθα ἴῃ ἃ 
ΨΕΓΥ 5] ΠρΊ]αΓ ἄσρτεα νδγίοι5 6] πη ηἴβ οὗ 
δαπηδη τΠπουρῆϊ, δηὰ τηοϑὲ ὀρροβίῖα ἍἽΒδ- 
Γαοίογ βίος οὗ Ὠυτηδη ραηϊι5. [{5 πηοϑβῖ 
5: ΓΠΚΊΉΡ εαΐαγοβ ἀγα ἀθρίῃ δηάᾶ Ὀοϊά 685 
οἵ βρθουϊδίινε ἸπααῖτΥ, οὗ ταβθάσοῇ, ποῖ 
ΟἾΪΥ Ἰηΐο Ψψῆδί ταν Ὀ6 Κπονη οὗ [(Πε 
ἄθδ!!ηρε οὗ σοά νὴ τδη, Ὀὰς οὗ τ1Π6 
ῬΓΙΠΟΙΡΙῈ5 οὐ ΏΙΟἢ [Πο56 ἀδδ]]ηρ5 τοϑί. 
ἼΠ6 σἤμαγδοίει βίδηα ουἱ ϑάςῇ δηά 4]]} 
ἴπ ὑτοαά, βἴσοηρ οὐ] |η6, Ὦ ἴταὶῖ5. οὗ 
ΒΓΡΑ 55 ἀδ᾽σαΟΥ δηὰ νίρουσ. ΤὨς 
ἨΙδίοτΙο4] Ἡδιγαῖϊνα 15. οἰθασ δηά σϑρὶά, 
ψ ἢ [Π6 5᾽ΓΡ] ΟΠ Υ δηα ρταςθ οὗ δηιίαια 
Ἰδιε β ; [Π6 αἸαϊοριιθβ {1}}] οὗ νεῃειηδηῖ 
οὐϊρυγοῖθ, νιν ᾿πηαροτυ, δηα κυάάδη 8]- 
ἰοτηδί!οὴς οὗ ρδϑϑιοηδῖθ βίγιρρὶοβ, δηά 
ἄδαρ, οδἰπὶ, δαγηθδῖ σοηζειηρμαἴίοη οὗ 
ΒΡΙΓΙΤΌΔΙ {σα ἢ5. ΤῊΣ τοδου 15. ᾿γγοϑβι- 
ὈΪΥ ἱτηρτεϑϑδεὰ σῇ 16 τα] οὗ [6 
ὈΓΔηβασίοη 5, ΠῚ τῃ6 {τ δηά πδίιτγα]- 
Π655 οὗ ἴΠε6 ἔδβεϊηρα Ὀγουρῃςξ πο ΗΪΔΥ, 
ΜΠΏ116 6 Τεσορ  ]Ζ65 ἴῃ ἴΠ6 σοηβίπιοίίοη 
οἵ τῆς ρῥ]οῖ, διὰ τῇς ρτγαάϊαὶ πηίο]αϊηρ 
οὔτῆς ἀσϑίρῃ, (ἢ ψοΥκΚ οἵ ἃ τηδϑῖου βριγι, 
συϊάεα, ὙΠΕΙ ΕΓ σοηβοϊουϑγ, οὐ ΨΊ τῇ 6 
ΒΊΓΘ Ἰηδβίίηοϊ οὗ ρϑηΐιβ, ὈΥ ἴῇοβα ῥτιης!- 
Π]|65. τὴ ψΗΙΟἢ τῆς Πιρῃθϑὶ τὶ δηά (Π6 
τοϑὲ ροτίοος ἡδίαστο τηεεῖ δηα ἃς τϑοοη- 

νοι, ΙΝ. 

ῬΑαξπ 

Οραγαείε. .. ...ῦᾷ.9 
ἐἢ Δαπσμασε ἀπά «γε. . . . . κἴ 
8). Οὐνιραγμοη «υἱὲδ οὐδεν δοοζγ ὐἱ!ό 
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ο]Θἃ. Νοῖ 1655 γειηδυκαῦϊθ 15 [ἢ6 βίγ]θ : 
1 δαῖτα τῆγουρῃους ἀηδασίνοσαὶ τδτκβ8 
οὗ οτἹρίηδιγ δηα Ἰηἀερεηάθδηςθ. Τῇ 
Ιδησιαρα ἢδ5 ρθου ΑΓ Π 165 ΓῸΓ γὨΙΟἢ 1ἴ 15 
απο ἴο δοσοιηΐ δ ΔΠΥ ρετοά ΠΟ ἢ 
τηοάσγῃ ΟΥΟ5 ἤᾶνῈ ἀϑϑιρηθα ἴο ἴῃ 6 σΟΙ.- 
Ροβιιοη. Οἡ ἰ(ἢ6 ομθ ἢδῃηά, 11 Δροιηα 85 
Ιῃ Δύοῆδιο ἔοσιηβ, ΏΙΟἢ ΟΟΟῸΓ ΟἸβανν 6 ΓΕ 
1η τῆς. Ῥεηϊαΐθιοῃ Δ]οα, ΟΓ 1 [ἢ6 νὉΓῪ 
Θδῇδϑὶ γ6]165 οὗ Η εῦτγενν ροθίγυ; δῃηά τῇ 
τγογάς πη κηοννῃ ἴο Ηδῦτγον ὙΠ ῈᾺΟΓ5, οὗ 
ΜΒΙΟἢ ([Π6 Θχραηδίοῃ, δἱ ἴπΠ6 Ὀδϑὶ σοη- 
Ἰδοίαγαὶ, 15 ἴο θ6 βδουρῆϊ ἢ ἴῃς σορηδῖα 
αἸαϊεοῖβ, οσ ἴη Ἐργρίίδη. Οὐ (ἢε οἴδεῦ 
Παηά, 11 Πᾶ5 τῆδηγ ψοσάϑ, δΔῃηα ἸαἸΟτΊΔ[Ο 
ΕΧΡΓΙΓΟΘΒΙΟη8, ΜΏΙΟΏ ΟΟΟῸΓ ΟἿΪΥ ἴῃ [ἢ6 
ἰαῖοδὶ Ἡδρτον τ Πηρ5, δηὰ ἴῃ ἴΠο56 
ΓΠῊρ5 ἸΠαΙοαῖα [6 ταριὰ Ῥτοργεθ5 οὗ 
1ὴ6 ᾿πἤπεηςε οὗ {πὸ ϑγγίας οὐ (αἰ άθδῃ 
ἀϊαϊοοῖ, ψΏΙΟἢ Ὀροίοσα οὐγ 1] οτα 5 {π|6 
Πδὰ 50 [2ΔΓ οἤαδηρβὰ [ῖἢ6 νεγηδοιίαγ ἰδη- 
βυαρε οἱ Ῥαϊδβδίιηθ, μαὶ τῆς αποϊεπῖ 
Ὀοοκϑς τραυϊσεα ἴοὺσγ Ρορυϊασ 1586, δῃά 
ΡΟΌΙς τεδάϊησ, τῆς τηϑαϊὰπὶ οὗ ἃ σοη- 
[ἰπποϊ5 Ἰηςτογργείδιίοη. ΕῸτ ἴΠ656 δῃά 
ΟἴΠΕΙ τϑαβοη5, ἴο Ὀ6 σοπϑδιαογθα ἴῃ 1Π]5 
Τηϊτοάποίοη, ΟΥἸΟ5. ἴῃ (ἢϊ5, δηα Ιῃ ἴοτ- 
ΤΏΘΙ ἅρε5, ἤανα αὐγνεα δ τηοϑί ορροβιῖα 
ΠΟΠΟΪ 5 οη5, του σης [86 σΠδσδοίοσ οὗ 
ἴπ6 Ὀοοκ, ψηθίῆογ τἴ 15 ἴο θὲ τοραγάβα 
ἃ5 ἃ Ὠἰβίογυ, ἃ [δοϊορίοδὶ οὐ Ρ]}]ΟΞΟΡΙ- 
ο8] βρδουϊαίίοη, 4 ἀἸάδοῖο ΡΟΘΠΊ, ΟΥΓ ἃ 
ἀτατηαῖίς σοπῃροϑ]οη : τουςσῃίηρ 115. ΟΥῚ- 
θσῖη, ψΒΘΙΠΟΥ 1 15. τ[η6 ρῥτοάιοτίοη οὗ ἃ 
Ἡδῦτγον, οὐ οὗ ἃ μαῖϊνε οὗ τὴς αἰϊδβιίσιςϊ ἴῃ 
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φῇ οἢ [ἢ6 {δηβαοίίοη5 ἴοοΚ οἷος ; δηά 
150, ΠΟΙ͂ΟΙ Μὰ ἤανὸ 80 ΘηζΓΟ ἰγ4η5- 
Ἰαίϊομ, οὐ νη θίμοσ τῆς ἀϊαϊοοῖ ἢ ΠΙΟΝ ἢ 
ννὰς ΓΠΙΘΗ 50. ὨΘΑΙΪΥ τοβοιη ]ο ἃ τῃδῖ 
οἵ Ῥαϊοςῦημα ἂἃ5 ἴο τεηασα {π||6 οἤδηρα 
ἴο πλακὸ 10 116 ]Πρ]0}]6 τὸ Ηῦτονν : δπὰ 
αὔονδ ἃ} αἵ ψῃαΐῖ δῖα 1ἴ ννὰβ σοΟΠΊΡΟΞΚΕα, 
ΟΥ ἤτοι πιαάς Κηονη ἴο ἴῆς [5Ὺα 6] 1165. 
ὙΠ ἃ νιον ἴο ἴῃ656. δηῃᾷ οἴμεῖ 4065- 
[οη5, Ὥς. αὔδος τΠ6 οἱ ͵ θοῖ, ὈΘΑΓΙΉρΡ5, 
δηΐ τητορτν οὗ τὴς ὈοΟΚ, κνὲ ἢανα ἴῃ ἴῃ 8 
ἤτοι ῥίαςς ἴο σοηϑι6γ [5 σοηϊαιῖϑ. 

δ 2. Οὐηίιίς οὗ ἐλε “δοοΐξ, 

ΤἼΘ θοΟΚ σοηϑιϑίβ οὗ ἧνε ραγίβ. Τ]δ 
ἢγβι ρατ ῥτοβεηῖβ Ἰη ἃ διυςσοϊηςίΐ οτπῇ [ἢ 6 
Πιϑίογι δὶ ἰαοῖβ οἡ ΒΟ ἢ ἴῃ6 ἀγραπ 15 
τὸ θαφο. 0 15 δεῖ Ὀβίογο τι5 ἃ5 ἴῃ 
τηοάδὶ οἵ ἃ ρογίοος πιᾶη, “μου ἢ5 
κε τῇ 41} τὴς δαγίῃ," “4 ρετίεοςϊ δηά 
Ὀρτίσης πηᾶη, οπς τπαΐ Ἰονεῖῃ (οα δηὰ 
Θβομονοῖῃ ον." ΤὯΠΙῚ5 σῃατγαςίοσ χϑϑῖβ 
οἡ 16 αἰϊοϑίατοη οἱ οὐ Πιηλθο] ἢ, δηὰ 
1 πλδῖ Ὀ6. Ὀογηθ ἴῃ τη τΠτγουρῃοῦυΐ 
[Π6 ΓΟ] ον την ἀἸδουδδίοη5. ΤΠ6 οὐζιναγα 
αἰγοππηδίαηςσθ5 οὔ ἢ ῬΑΙΓΙ ΤΟΝ ἀγα Θα 4} }Ὁ 
τοιημαγκαῦϊο  ἀπάδν {πὸ ῥτοϊθοιίοῃ οὗ σοά, 
διγγοιηἠοἃὦ ὈγΥ ἃ ὩΠΠΊΘτΟι 5. ἰΔηλἶν, ἢ 
Βιρἢ τα κ ἀπο ἸΠηΠΊ Π56. ΠΟΘΘΘΒΒΙΟ5, ἢ 6 
αἰίαϊη5 ἴοὸ τη πηαῖυτιν οὗ ᾿ς, (566 ποῖς 
οἡ ἢ. ΧχΙχ. 4), δῃηᾷ ἰ5 τεσορη χε 45 “ἢ 8 
στοδίοδι οἵ τΠὸ 505 οὗ ἴῃς Εαβι." ΗβἜε 
{ππ|5 Ἔχοηρ}ῆεδ5 τα ππϊοὴ Ὀδίννθθη ροΥ- 

“δος σοοήηθο5. δηα [πη ροταὶ ὨΔΡΡΙΠ 655, 
ΠΟ νὰ τοραγήθα ὉγῚ δησιθηῖ ἀορ- 
ΓΤηλ ϊσίβ Ποῖ ΠΊΘΓΕΪΥ ἂἃ5 ἴΠ6 ΟΥ̓ ΠΑΓΥ δηά 
ΠΟΙΓΠΊΑ], Ὀὰ ἂἃ5 16 νά ῦ]6 τοϑ]ς οὗ 
τ(ῃ6 ἀϊνίης ρσρονογητηεηΐῖ οὗ [η6 νοῦμα. [1 
15, Πονύθνϑῦ, οὔνιοιι5, ἰῃαϊ δο ἢ ἃ σοτὴ- 
ὈΙΠΑΙΊΟΏ 15 ΟΡΘῚ ἴο {πε σαν], ΟΥ̓ [6 νετῪ 
56 ΓΟ 5 Ζιθϑίοη, ΜΘ Π6Γ σοοάη 655 ΝΏΙΟἢ 
ΒΘΟΌΓΘ5 50 ἢ ΓΟ] 15 ΠΊΔΥ ποῖ Ὀ6 ἃ τοβηθα 
οττῃ οὗ 5619 πεβ5. Τῆς ααδβίίοη, ἀουθῖ- 
1655, 15 οὔθ ψΏ]οἢ Ρῥτγοβεηϊεα 1056]{ νετῪ 
ΘΑΥΥ ἴο 16 πηϊη5 οὗ τποιρῃτα] πλεη. 
Τι ννὰϑ οὔθ "ῃ]οῆ, οησ6 ταϊβθα, ἀθιημαη δα 
Δ ΔΏΘΝΕΙ. [Ιἢ οτάδσ ἴο ἢᾶνε [ἢ α1165- 
[οἢ ΡΤΟΡΟΒΘα ἴῃ [ἢ πιοϑβῖ 5θαγ ΠῚ Π 5 [ΟΓΠῚ, 
δηά [ἢ6 Δῆσ ΘΓ ρίνθη οὐ δοβοίαῖα δυτπῃο- 
ΤΥ, 8 ἃ δαπηεα ἴο 116 σοιης}} οἵ 
ἤδάνθῃ ; {πεῖ δ'οης σα τῆς ἄθὸρ πιγ8- 
[6165 οὗ δχίβίεπος 6 Ἔχαιηϊηδά δηΐ δαΠ}ν 
σοιηρτομπεηήοα, Τῆς αιιοδίίοη 15 ἀϑκεά 
ὈΥ ἃ Βείηρ, ΠΟ 15. σα! δα “τὴς δάνετ- 
ΒΔΤΥ," δῃᾷ νῇῆΟ 5 ἀθβοῦ θά 45 βοϊηρ ἴο 
δηὰ ἴτο ἴῃ δασῖῃ, βεαγομίηρ δῃηὰ βοπιῖ- 

ΠΙΖίηρ 4] τπηρς, ἢ δὴ ἀνονθά, δηΐ, 
Ὁποῦ τε άϊγν, πα! Πρηαηΐ το πίοη οὗ 46- 
τοοτηρ αν]. θοῖῃ [οῦ βογ Οσοά (ογ 
πουρης δ Ι5 ποῖ 5. ΡΙΘΙΥ 5:ΠΊ0]Ὺ (ἢ 6 
τους οὗ σα]συ]αιοη ὁ ΠῚ Π6 ννεῦα ὁῇσθ 
σοην!ησοα τπαΐϊ τῆς σαϊσυϊαϊίοη. ννὰ5. ἃ 
Τϊπία Κα, 1{ τῆς ρῥγοϊδοϊοη δηά ουϊινατγά 
ΡῬτοοίβ οὗ ίανουγ νοῦ νη άγαννῃ, τνου]Ἱὰ 
6 ποῖ τθρηοιυηςσα (οὐ  Οπδ δῆβινοσ ΟἹΪΥ͂ 
οου!ὰ ὕὈ6 ρίνε) νηοἢ τνουἹὰ πηδεῖ (ἢ6 
σαν] ἅ}|Κγ. δϑαΐδῃ 5 ρογῃ6α ἴο Ρῥυϊΐ 
(οττῇ 15 παπᾶ. Ης ἠδϑίτογϑ [ο0᾽5 ψεϑ ἢ, 
7οὉ᾽ 5 εμι]άτεη. ἽΠ16 ριεῖν οὗ οῦ ὕδατβ 
τῃδι {τῖα], δηςὶ ἰ5 ἱπῖαςῖ. ΟἿδ ΟἿΪΥ 519- 
σα βίη ΓΕΠ14115 [οτ {Π6Ὸ Αἀνεγδατυ: που ἢ 
41} οἶβθ ἴ5 ροηθ, ἢέδ ἢ τεγδιη5, απ ἢ 
ἤθα  [π6 ρΟσΒΙ ὉΠ ΕῪ, αηα ἤορο οἵ τεβίοτα- 
[ἰοη. Τηαῖ ἴοο ϑαϊδη 15 ρου 66 ἴο 45541}} ; 
70 ἰ5. σαι τ6η ἂἵ οπος 1} ΘΙ ρ Δ η114515, 
16 ποσὶ τΘττ! Ὁ]6 ἀπ Ἰοαϊῃδομημα ἀἰβθᾶβο 
Κποινὴ ἴῃ τῇς Εαβί, οὔθ ψἬΙΟΝ νὰ Ρ6- 
σα ΠἸατὶγ τοραγαθα 45 ἃ τοϑαϊ ἀπ ρῥγοοῦ 
οὗ ἀϊνίπθ δῆροσ, οὔθ (ῃἢλξ τϊρῆϊ σοην]ησ 6 
700, 1 Πῖ5. ρῥίεῖνγ νοῦ ἀδρεηάθηϊς προιὶὰ 
1Θροταὶ Ὁ] 5ϑῖηρ5, [Πα 11 ννᾶ5 αηδνδι]!!ηρ᾽. 
Ηῖς νἹ Ὀτεακς ον ἀπ ογ τΠδὶ {ΠΔ], 4η6, 
ὑεσομηηρ Δῃ πποοηβοίοι5, Ὀὰϊ οἤἴβοῦνα 
Ἰηςῖγαπιοηῖ οὗ (Π6 δάάνθυβαγυ, [ἢ 15 γα 58 
σοιηβοῖὶς ἤοῚ μυβθαηά ἴο τεπουησα σσά. 
70} τϑηγαὶῃ5 βἰθαίαβί, ὐσαίθιὶ ἔοσ ραϑῖ 
Βοοά, ἢ) 15 τϑϑίρῃβα ἴο ργοβϑηΐ νοῈ : Ὧ0 
51] ννογά Ἔβοαρθϑ ποτ, ἢϊ5 105. 50 (ἃ Γ 
ϑαίαη ἢὰ5 Ὀέεοη ὑδῆθςα. δ ἢδὰ5 πὸ 
ΠΟΥ οαν}] ἴοὸ βιιρροβί, Τὸ [Π6 βδηὰ οὗ 
[1ηὴ6 Ὀοοκ ἢὸ ραβ8565 δτοσεῖηοῦ οὐἱ οὗ 
σι, ΝὼῸ δ] βίοη 15 τηδὶβ ἴο ἢϊΠῚ ἢ 
[6 [ο]]ονν τη ἀἸαϊοριιθ, ΠΟΥ αἵ ἴῃς οἸ056, 
ψ ἤδη Ἰπἰμιηοηὶ 15 πα ΠῪ Ρτοηουησςξα ὈΥ 
σοί. 

Βαῖ ἢ τὴς ἀσρατγίατε οὗ ϑαίδη ἴῃ8 
ΔΙραπΊθηῖ ἰ5 ποῖ οἰοσαά. [ζ 15 ᾿πάθεὰ 
ονιάδηϊ, ἰπαϊ ἰτμοιρὶ (6 αιοδίίοη νγᾶ5 
βοῖι 6 ἃς τοραγάθ τί δρθοιαὶ σα56, 
δηᾶὰ {6 Ροβϑιθ ΠΥ οὗ ἃ ρσοοα τπΔ1} το- 
(Δι ηηρ δ15 ρῥιεῖγ, ᾿μἀοραηαάβδηϊ οἵ τοιναγα, 
δη( ἴῃ ϑρίὶῖς οὗ δρρδγθηςν σαιςοϊθθς 50 
[οσίηρ, δὰ θθη ἀδπιοηϑίγαιθ ; γεῖ ἴῃ 6 
τοὶ οὗ ΔὴΥ οὔθ, ψῇο τεῆδθοῖθ ὑροῇ 
τη6 μεῖς ὄνθη οὗ [μαΐῖ, νου γε βογοὶν 
(του Ὁ] ἃ, αηὰ ταὶ Πα ΟΓΟΙ 5. ΟἴΠΟΓ α1165- 
τἰοη5, ἰοπομίηρ ἴῃς τοϊατοὴβ ΘΌνθθη α]- 
νίηθ π5ῖςς δηά ᾿ιηδη ἀδϑίιηϊθβ, οα] δα 
ἴοτ ςοηϑιἰεγατίοη. Τῆρη ἰοϊοννβ ἰῃ6 ἀ18- 

1 'Ωῶς καὶ θεοῦ κατ᾽ αὐτοῦ χωροῖντος, Ὠιάγπγιϑ 
ΑἸεχαπάτχγίηινς, “ Εταστηθηΐα ἴῃ [οὐ,᾽ Ὁ τι Ὁ, ρα. 
Μίρπα. ἢ αἰἰπ|ραῖος (Π6 τννοτὰς οὐ [205 σε ἴα 
τῆς Ξυσραβίίοη οὗ ϑαίδη, ἢ. 1130. 
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Οπβειοη ΜΟΙ Ἔχ διιβίβ 41} (παΐ ἴπ6 ἢυ- 
Τολῃ τ] η6 σοι] Ξυρρεβί, ἀρατὶ ἔτομῃ ἴῃ 6 
Τενο]αίίοη οὗ ἃ [ἴτε σίαία οὗ σοιῃρθη- 
5ΔΈΟΗ, δι χει δτνα }ιιϑῖ1ς6. [11 ἀΓΙ565 
ἴη ἴΠ6 πιοϑὲ Πδίμγα! ΔΉΠΟΥ 8ἃ5 ἃ ταβαὶῖ 
οἵ τΠ6 νιϑιὲ οὗ σοπάοϊθπος οἡ τῇδ ραγί οὗ 
ἴἢτθθ πηθη, ψνὴο ταργθβθηῖ τ[ἢ6 νβάοπι 
δΔηἃ ΘΧΡογθησοα οὗ ἴη6 ἀρθ. ϑοπΊα {ΠΠ|6 
Παὰ εἰαρβεά 1 {Π6 τηΐογνα], ἀστὴρ ΨΏΙΟΣ 
1Π6 ἐἸβθόαθε δα τηδάθ ἰοιππ! 40]6 ῥτο- 
δγεββ5, 50 πα ἴοῦ νὰβ 0 ἰοῆρεσ τεοορ- 
Ὠζοὰ Ὁγ ἢϊς ἐπεπάβ, ἀπ ἢϊ5 τη δά 
σοηϊεηηρίαϊῖςα Οἵ ΘΥΕΙΥ 5416 τῃ6 πινϑίθ- 
ΤΊΟΙΙ5 Ὀοατηρδ οὗ {πΠ6 αἸἰβρεηβαίίοη. ΠΟΥ 
δίς υγ [οὐ 5δενθὴ αἀἀγϑ, 5:16 1} ἢ ΠΓΟΘΟΏΓ 6 
οἵ ΠΙ5 ρσγθαῖ ἃροὴν : 8πηα [ῃ6η ρατγίϊν, 11 ΠΊΑΥ͂ 
ὃ6, ἰγυβέηρ [ἢ {ΠΕ ῚΓ ϑγιηραίῃγ (566 ςἢ. ν]. 
14---ι21), ΟΥ ὈΠ4}]6 ἴο ΤΟΡγαθς 15. 501- 
τοῖν, δ Θρθακβ οὗξσ 41} (ῃαΐ 15 ἴῃ 15 
Ὠοατῖ, ποῖ ἱπάεθα τοηοιηοηρ (οί, Ὀυΐ 
ουγδίηρ ἴἢ6 ἐᾶν οὗ ἢὶ5. οὐνὴ διγῃ, δηά 
Δυδπαοηϊηρ 41} Πορα βᾶνε {παϊ οὗ ἄδαδτιῇῃ, 
566 Ὁ. ΠῚ.) ΜΒΙΟῆ Ἰηϊτοάμπςος [ῃ6 βοοοπα 
Ρατί. 
ἍΜ (Π6 Δηθνεῦ ἴο (ἢαϊ ουϊθυτγϑοὶ Ὀ6- 

δ᾽η5 ἴΠ6 5665 οἱ αϊβοοίιγβος Π]Οἢ σοη- 
Ππιι65, ῬγΟΌΔΟΪΥ ῸΓ 5ΘΝΘΟΓΆΙ βυσσθβδιν 
Αγ8. ΕἸΙρἤαΣΖ, ΒΙ]Δ4, ἀπ Ζορπαγῦ ὑτίησ 
ἰοτινατα ΔΥριπιθηΐβ, ῬῬΏΙΟὮ ἅτ τηδὶ δηὰ 
τοπιῖθα Ὁγ [οὉ. 

116 ἤγοι αἰβοιβϑίοη 15 Ορθηδα Ὀγ ΕἸΙ- 
Ρἤ4Ζ, οἢ. ἵν. δηὰ ν., ἴὴ ἃ βρεεςοῇ οὗ οστϑαΐ 
ὈδδυτΥ Δηα ΡΟΥΘΓ: Ιἴ σοπτίημπδ5 Ποῖ ἃ 
Ὀγοακ ἴο ἴῃς δηὰ οὗ οἢ. χῖὶν. 76 τϑϑβι} 5 
ΤηδΥ δ ὈΓΙΕΗ͂Υ δυτητη 66 πρ. [}}᾽5 {τη 5 
Ποϊὰ τπ6 {πεογν, νΠ] ἢ ἀρρθαγς τ 10 {Παέ 
“9:6 ἴοὸ ἔᾶνεῈ Ὀθθη πηαιδϑτοη δα, [Πα [Π6ΓΘ 
15 Δῇ δχδεῖ δηᾷ ᾿ηναγίδ Ὁ] 6 σοττοατοη ὃ6- 
ὈνΈΘη 510 δη6 βυβογηρ. ΑἩΤ]ΟΙΟἢ 5. ἅτ 
Δἰναγβ ΡῈ ΠΑ]; [ΠΥ 5516 ἰὴ (ἢς ἠεβίπιο- 
(ἰοη οὗ [ἢο86 ψῇο ἀγὸ σας σα} ]ν Ορροϑθά 
ἴο (τοά, δηά ἀο ποΐ βρη ἴο ΗἸς5 }πάρ- 
τηρηΐ5. [1 ἰἢς 5ΙΠΠΕΥ ταροηῖς δηα ἴυγης 
ἰο Οοά, τεϑίογαϊίοη ἴο ρϑᾶςε, απ ὄνθῃ 
Ἰπογθαβθα ᾿γοθροπίν, πα 6 δχρθοίβί. 
511] τῆς6 τηεγα ἕδςοϊ οὗ 16 ΔΗ] οἴΙοη ργονὲϑβ 
(ῃ6 ῥσενιοιβ σΟΙΏΣΉ 55 Οὴ ΟὗὁἨ 50Π16 5ρ661Δ] 
510, δηά 1η6 ἀξδιηδδηοιγ οὗ (ἢ 6 «Ποῖα 
δ ΘΓ 65 ἢ15 ταϊδίίοη ἴο αοά. Αρρίγιηρ 
{Π6 56. ὈΓΠΟΙΡΙ65 ἴο Το σαᾶβε, {ΠῸΥ ἍΓΘ 
1ῃ ἴῃς ουϊδεί βοδηάα)ζοὰ Ὦν τ[π6 νὸΠ6- 
ΤΘης6 οὗ ἢ]5 σΟΠΊΡ]αἸηἴβ, δΔη ν Ώδη ΠΟΥ 
ἢηά (Πα δ ᾶ5 Ποὺ σοῃίθϑϑοη ἴο τηᾶῖκθ, 
Ὁυϊ ἀἸδανοινα 4}} βρθοῖαὶ ρα}, {ἢ γ Ὀ6- 
σοπΊα σοηνι!ηςρά τῃαΐ Ὠἰς ἰΔτἢ 15 τποουπά ; 
ἢ]5 τοιαδί 005 566 πὶ ἴο {6 πὴ ὈΪΑ ΒΡ 6 Πη- 
οὐβ; δηῇ {πθὶΣ ἴοηθ, ΨψΏΙΟἢ 5 δὲ ἢγϑβὶ 

σουτίοουϑ, ΠοῸΡἢ νάγηϊηρ, Ὀθσοσηθς. ὮΥ 
ἄδρτεθϑβ δἴεγῃ, Δηα ὄνθὴ ἢδγϑῇ, δηἋ πιθη- 
Δοίηρ. [1 15 πάθεα οθαγ, [Πατ, ὉΠ]|ὸ55 
ΠΕΣ ρᾶγίαὶ δὴ δχοϊυθινα ἴἤθογν [5 
ΑὈδηἀοηςδα, ἴδ Ὺ τηυδὲ πεεᾶς ΡῈ ἰε οἡ 
ἴο Δη πηαιΔ]1ῆ6 ἃ σοπαεοπιηδίϊοη οἱ [ οὗ. 

[ἢ ογάδζ ἴο 6ὁ }|5ι1ο6 ἴο [οΟὉ᾽5 ΔΏσνν ΘΓ, 
ΔῈ Πλι5ῖ ὕδαγ 1η πη]η, (1) (ῃηαἰ (ῃς6 ἀϊγδοῖ 
οὐὈ]εςὶ οὗ τῃ6 {πΠ|4], τ[πλουρ οὴς οὗ ψῃϊοἢ 
ἢ δῃηὰ ἢϊ5 {τ|θηα 5. ἅτ δαυδ}Υ τἰποοη- 
56ΙΟΙ5, νὰ5 ἴο δϑσοίδιη ΨΠΘΊΠΘΙ, ἤθη 
ἀερτινεα οἵ 4}} βδαυγῖη]γ ὈΪεςθίηρβ, δηᾶ 
ν]ϑιεα Ὦν 4} δασίῃ]ϊγ βυ ἤετηρ5, ἢ6 ἡνου]Ἱὰ 
τοηοιηςσε (Σος, πα (2) [Πα ἢϊ5 ΠΊΟΓΑΙ 1ἢ- 
τορτν 15 ΔἤΠτηθα ᾿γΥ οα Ηϊμπβο. Ηδ 
Κηον5 παῖ 6 15 ποῖ δὴ Οἤἴδηαε., ἃ5 ἴδ Ὺ 
ΒΒ. Πη6: ἣς Κηον5 1ῃαῖ, ἡ ῃαίθνευ. ΠΊΔΥ 
Ὀδ6 πε οὐὔ]δεῖ οἵ τῆς δΔῇῇιὰαοτοης,  ]οἢ, ἃ5 
ἢδ δάμη, σοτλα ἔγοπη (οα, ἴδ ν ἂὔε ποῖ 
Ῥτοοίβ οἵ γι, ἴοσ οα Κηονβ ἢ]5 ἴηπο- 
σόποθ. ΤῊΙΝ5 σΟΠΒΟΙΟΌ 5η 655, ΒΊΟΝ οδῆ- 
ποῖ, οὗ οουγοο, 6 ἰοοῖθα ὃν τηδη, δηδ Ὁ] 65 
Ὧ1πὶ [Θαη] βϑὶν ἴο Ἔἐχαπληδ ἴΠ6 ροβιτοη οἵ 
Ὦ]5 Ορροηδηΐβ. Ηδ ἀθηϊεβ, Ἔν θην [οὸσ 
[η6 ἢγϑι {πη ρίνιηρ αἸἰδθηος ίοτῃ ἴο οἱά 
ΤΩΙ ΒσΊνηρ5, τΠδς ΡυΠΙϑῃπιθηϊ ἰὴ {{|15. 116 
16 ν "4 }}}Υ ΓΟ] Ον5. ὩΡΟῚ ΡΠ, ΟΥ Ργονθϑ8 
15 σΟΠΊΠ]55ϑῖοη. Αρρθα]ηρ ἴο Ἔχρεοτὶ- 
Θης6, ἢς ἄδοϊαταα Ὀοϊάϊν, τῃαΐ ἴῃ Ροϊηῖ οὗ 
αοῖ, ΡΓΟΞΌΘΓΠΥ Δ ἃ ΠΊΙΒΘΙΥ ἃΓῈ Ποῖ ἰνναυϑ, 
ΟΥ δνθῇ ρϑηθσα !  γ, σοΙΠΠΊΘηϑισγαῖε ψ ἢ 
ΤῊΔῊ᾽ 5 ἀδβοσίβ , “ἴῃ 6. τ γηδοίθς οὗ στοῦ- 
65 ὕσόσροῦ, δηά ἴῃδῪ τα ργονοκο σοά 
ΔΓΘ 56 οῦΓο," οἢ. ΧΙ. 6. [ῃ [ῃ6 ρονεγηπιεηΐ 
οἵ τῆε 'ινοτ] ἃ 6 σδῃ 566. θὰϊ οὔθ {Π|ηρ 
οἰθατὶν ; αἱ] σὑϑϑι]ῖα δὴ δνοηῖς ἅτ ἴἢ 
(ὐοα 5 μαηά, Ὀὰῖ οἱ τῃ68. ΡῬΠΠΟΙρΡΙΘ5. ὈΥ 
ὙΠΟ τἴῆον ἅγὰ τεριϊαῖθα ἢξς Κηοινβ 
ποίησ, δΔηα ἢ6 15. δυγε {μαῖ ἢϊ5. Ππδηᾶς 
ΑΥ6 δα υ Δ} Ἰρπογαηΐῖ; ἔδησε ἢδ δσσιι565 
{ἢ 6 πῇ οἵ ὮγρΡΟΟΓΙΒΘΥ, αϑηρ ἴα 156 δΥριτθηῖ5, 
Δ τηοοκιηρ Οοά, οἢ. ΧΗ. 4---ιο. 811} 
ἢ6 ἀοιθῖ ποῖ τῆδτ (ὐοἡ 15 Ἰυ5ῖ, δηά 
(Π4ἴ, ἀἀγκ 5 ΗἸΝ νναν 5 ατὸ, [6 1951 σαιι56 
τλιϑί ὕ6 νη] Π]οαίδα, “Ἰπουρὴ Ηδ 5|Δν π16 
γεῖ ν}} 1 νναῖῖ ἰογ Η!πι," (ΧΙΠ. 15. 566 
ῃοῖ6), δηΐὶ “Ἧς ν}}}} "Ὲ τὴν ϑβαϊναίοη." 
ΓΏΘΥΕ 15, {πεγείοσθ, θὰ ομὲ σοιγθα ΟΡ ῃ 
ἴο Το)», αηα τῃαῖ Πα ἴακες, Ηδ ἴυτης ἴο 
ΒΌΡΡΙΠσατοη, ἢ6 ᾿ππρίοτος Οοα ἴο νἢ- 
ἄταν ΗΙβ Ὠδηά, δῃά ἴο ρῖνε ἢϊτη ἃ {1]} 
Δ ΡυΌ]ς {τἰὰ]ϊ. Ααἀπηῖεηρσ (Παῖς ἴῃ 
σοπηπο ΜΠ] ΟἴΠΘΥ τηθιὶ ἢ 5 οἰηηδα 
1η γουτῃ, δηὰἃ 15, ὉῪ τϑάβοη οὐ ἢϊς ὑπ, 
παῖυΓΑ] ΝΥ ὉΠΟΙΘαη (ΧΙ. 26, χῖν. 4), ἢ6 
511}} ΓΘ]165 οἡ (ὐοά᾽ 5 πηεσον : Ὀὰϊ ἸΠΔ5ΠΊ Οἢ 
85 ΡΘ ἴ5. υἱζευγ σψιῖπους Ὠορ6 οὗ τεϑβίοσα- 

ΑΔ 
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[Ἰοη ἴῃ [Π|5 πἴο, δηα τορασγάς ἀεδίῃ 45 ἴῃ 6 
Θηα οὗὨ 4]} βδαυίῃ!γ δχιβῖθηςα, 6 15 δα ἴο 
ἃ ἱπουρίντ, τυ ἢ Ὠεησδίοτιἢ τθοιγβ, ΠῚ] 
1 15. ἀδνείοροα ᾿ηΐἴο ἃ ᾿ἰνίηρς ΠορΡα; δε 
ΡΓΑΥγ5 παῖ 5060] τηδυ Ὀδ ἴο Πἰπὶ ἃ ὨΙαἸης 
Ρΐδοθ, ᾿νῆεγε ἢ ΤΠΔῪ ταδί ἘΠῚ} (ὐσοὰ οΔ|}5 
Ὠϊπὶ ἔογίῃ, δπὰ πιδηϊίοβίς ΗΠ) 56] [ Ἰὴ ἰόν : 
ψ ἢ ὑῃδῖ ορα ἢ6 Ν}}} θῈ σοηϊεηϊ ἴο νναὶξ 
(566 ποῖεβ οὐ χίν. 13--15)}; Ὀπῖ 1η [(ἢ]5 
᾿ἴδ 6 Ἰοοκβ ἴοσ ποῖδιηρ Ὀιυιϊ ΤᾺ ΒΘΓΥ, 
“15 δϑἢ ρόοη ὨΙπὶ 504}} πᾶνε ραΐῃ, δῃηὰ 
ἢ15 50} νι τη Ὠ]πΊ 5}4]} τηουγη.᾽ 

Ιη τῃ6 βεοοηά σοἸ]] αν (χν.--- χχὶ.) 1[ῃ6 
ἴῆγθα ἸητοΠοσυῖοῦβ ἴακα ἃ ποτα δἀνδησοά 
Ροϑιτίοη. ΕἸΙΡμαΖ (Χν.) ποῦν ἀϑϑιπη685 [Πα 
7οῦ μᾶς Ὀδθὴ δου! ρα] οὗ 5115, 
ψΠΙοἢ Ὀτουρῃϊς ΟἹ πιεγϊθα ριη]5ῃπηΘηΐ, 
Δ 5665 1ῃ 15 τα 6] Πο0}5 βίγιρρ] 65 ἃ 50Γ6 
τοίκθη οἵ δρργοδοϊηρ ἀδδιπιοίοη. Βι] δά 
οἤατροα δῖπι 1 ἀπροα]ῖη655 (Χν ].) ; 
Ζορίασ μοϊάς {μαΐ τῆς βυβοτγηρθ δηὰ 
ἰοβϑὸ5 οἵ ]οῦ δῦήὲ ὑὈυΐϊ δὴ Ἰηδήβαιδϊε σϑ- 
ΓΙ ΠΟ [ῸΓ [ΌΙΤΉΕΥ 5105 (ΧΧ.). 

ΓΗΒ. φο δος οὗ δοοιιβαίοηβ ὈΓΠΠΡΒ οἷ 
ἢ Ἰητηοϑῖ ᾿Πουρῃ 5 οὗ οῦ. Ηδ τϑοορ- 
Ἴ1ΖΕ5 ἀοάΐς Παηά Ιῃ ἢϊ]5 Δ] οἰ Οἢ 5 (Χν]. 
γη---16), θὰϊ ἀδηϊε5 ἴα [6 ν ἀγα Ὀτγοιρῃῖ 
οἡ ὈΥ ψτοηρ ἀοΐηρ (ν. 17); ἢ6 ο]αὶπηβ ἰῇ 6 
τίσῃς ἴο ῥγᾶγ, δηὰ δρρβαὶβ ἴο σοὰ; διυῖ 
ΜΙ τουϊ ΠΟΡΘ, βᾶνα (δὶ νι οἢ, ἃ5 ἢ Πᾶς 
ΔΙΧΟΔΑΥ ᾿ητπ͵αιθα, ΤΩΔΥ 5Όγνῖνα ἴῃ 5060]. 
ΤῊΗΙς τπουρλς θεσοτη65 οἰθάγοῦ 85 ἴῃ 6 σοη- 
[ΓΟΥΘΙΞῪ ῥτοοθθάβ, (οοραγα χῖν. 13, ΧΥΪ. 
18, 19.) ΧΥΙ. 8, 9; Δηα ποῖξδ οἡ ΧΥ]]. 14--- 
6); ὑπ} 1 διης. {1}} Ἔχργθβϑίοη ἴῃ [ἴῃς 
ἀξοϊαταϊίοη, ψνῃϊοἢ Τ0Ὁ ᾿πίτοάϊιςεβ ἢ ἃ 
[οὐαὶ δηποιηςσοιηθηΐ οὗ 115 ᾿π)ροτΐίδηςθο, 
τῃδί αἵ ἴῃς Ἰαίζοσ ἄδγ, σοά, ἢ15 δα θοπλου, 
Μ}} ἴαμα ὕροη ἴῃς ϑαγίῃ, δηα τηδηϊίεϑι 
Ητ56}{ το [οὐ, ννῆο νν}}}} 566. ἢϊπὶ ἢ ὨῚ5 
ΟΜ ἜΥ̓65 ἀπ ἴῃ ἴῃς ἸηςΘΡΤ ΤΥ οὗ ἢ]5 ροτῖ- 
50η8] δχίβίθησε: (566 ποῖδϑ ΟἹ ΧΙΧ. 32--- 
28). [η ἴῃε σοποϊπάϊηρ αἰδοουγβα οὗ 1τἢ}15 
56Γ165, οἢ, ΧΧΙ., ἢὸ 5ῃ6 ν)75 [Π6 ἸΤΏΡΟΒ51:}}Π} 
οἵ νιηἀ᾽οδίηρ Οοα᾿β ᾿δῖϊοσθ ΟἹ ΔΥ ΟἾΠΘΓ 
ΡΠΠποΙρὶθ, δῆοθ ὑπῦγοκοη ὈΡῬΓΟΒΡΘΙΠΙΥ "Ὁ 
(Ὠτουρῃουξ ΠΠἴπ 15 ἰσοαυθηιν τῃ6 ροτοη 
οἵ ψνιοκεα δηὰ υ{{  ]γ πΠρΟΩΪΥ πλθη. 

ΤΙῈ {Πιγά σο]]οαυν (ΧΧΙ].----χχχὶ.) τα- 
Ρτοβθηῖ 16 δχῆδιβοη οὗ τἢ6 [ἴἢγδε 
ΒροῦΚαῖβ, ΕἸΙΡἢΔ42Ζ αἰϊεπιρίβ ἴο 5[ενν [ῃαΐ 
[ἢ 6 Ροβιοη ἐοΉΘ Υ οσουρὶεα ὈΥ Τοῦ 
ΡΓΘβθηϊθα τοπιρίδιοης ἴο σογία! ἢ ΟΥΙΓΊ65, 
ἢ ἢ (ἢ6 ῬαΠΙ ἢ πηθηῖβ. ᾿ΠΗΙοϊΘ ἢ ἀροη 
πίτη τονε [δὶ ἢ6 πιιδῖ ἤᾶνε σοτημητῖθα. 
510} δ βυρροβῖς [πΠδῖ 510 ΓΤ 1551] 0ὴ ἴο (τος 
ΠΔῪ 51}}} Ἰεαα ἴο τεϑίογε σου) ΠΟ Ή, 

δηά 845 ἃ τϑϑβυΐὶ, ἴο ναϑὲ ψγθ δ} {ι, ροσίδοξ 
ΒΘΟΙΓΙγ, δἀηαὰ αὔονα 8]}, ἴο :ηογραβοὰ 
Ι Δη5 οὗ Ὀεοποβίηρ πηδηκίηα. Βι]ἀδά 
υγρθ5, ποῖ νου αἀἸἰρηΠΥ δηά ἔοτοθ, ἴῃ 6 
ἸησοΠράγαΪῈ πηδ)] ϑῖν οἵ ἀοά, αδπά τῃ6 
γΟσΓΠ]655Πη655 οὗ πᾶη, Ὀϊ{ ἰδανος [0Ὁ᾽5 
ΔΙρΡΟΤΘη5 ὑπτους θα. ΖΟΡἢΔΓ 15 ]ἴο- 
σΟΙΠΟΥ 5|]6Θηΐ. 

]οῦ, οἡ ἴμε6 οἴμου Παηά, τϑρθδαίβ ἢ 8 
ΓΟΤΙΏΘΙ 5ἰδϊετηθηΐῖβ, δῃη δηΐοσοθβ [ἤθη 
ΜῈ ΠΟῪ ΔΙριτλθηίβ. Ηἰβ ον 1πηο- 
ΟΘΏΟΥ, ἢ15 ἰοπρίηρ ἰοῦ ἡυάρτησηΐ, (6 πη]- 
ΒΕΤΥ͂ Οὗ ἴ[ὴ6 Ορργαϑββεα, ἴῃ {ΠΡ οὗ ἴῃ 8 
ΟΡΡΓΘβ5οῦβ, Δ΄ Ὀγουρῇς ἰοτγιναγά (ΧΧΙΝ., 
Χχῖν.). 1 [Π6 Ἰαβῖ ἴννο ἀϊἰβοοῦγβθϑ, ἤθη 
ἢ1]5 ΟρΡροηδηῖβ ῃᾶνεῈ νι άγανγη Ποπὶ [ἢ 6 
σοηΐοϑῖ, ο 5ἰδαίθα. ἢ15 ονῃ ἠδ᾽] γαῖ 
ΟΡΙπίοη ΡΟ 4}} πε ροϊηῖς οἵ ἴδ σοῃ- 
{τονεῦϑγ. ΑἹ] οσγδαϊίοη ἰ5 σοηίουπαάθα ὈΥ 
(ὐοά᾽ 5 τηα͵]εϑῖγν, τδῃ οαΐοῃος Ὀὰϊ 4 ἰαηῖ 
Θοἢο οὗ ΗἸ5 Υοτά, δηά 15. γνμο  ]γ ἀη400]6 
ἴο σοιηρτομεηα Ηἰΐἰπ νᾶγβ. Ηὀ ἤθη 
ἀγανν5 ουὗξ τῆς ρτεδῖ (τυ 5, νη ϊοἢ μου ρἢ 
᾿Ἰταρογίθοι Υ υπαἀετγβίοοά, δηὰ ἀηΐδι τὶν ἀρ- 
ΡΙΙΘα, ὑπάεγὶαν ἢϊ5 ΟΡροηθηΐθ᾽ ἀτριπη)θηίβ ; 
Δηα, σογγθοίϊηρ 5 Οὐ ας δηᾶ πη- 
δυαγάεα 5ἰδιθμηθηῖβ, ἀθϑοσ ες ἢ 6 5 
αἀεϑιίγαοίοη ἩνΠΙΟὮ, ΒΟΟΠΘΓ ΟΥ̓ ἰαἴου, ανγαϊἴς 
[ῃ6 ν]οΚεά : 566 ηοΐδβ οἡ οἷ. χχνὶ. ΤΠθη 
[ο]]ονν5 ἴη6 ρταηά ραβϑθαρε (οἢ. χχνἹ].) 
ῖη ΜΏΙΟΝ 0Ὁ 5μενβ [πᾶ [6 πηλγνο] οι 
ἸΏΡΘΉΠΠΥ δηα Ρονοῖβ οὗ τηδη ρῖνα ἢῖτη 
ὯῸ ᾿ηϑίρῃξ δῖ 411] ἰηῖο [ῃ6 ὑηβϑθαγοῃδὈ]θ 
Μιϑάοπι οὗ τῃ6 Οτοαίΐοσ, δὰ ἰμαὶΐ ἢϊ5 
ον ψὶϑάοπὶ δηὰ ὑπαοιοίδηϊηρ οοΥ- 
βιϑδῖ ΠΟΙ ἴῃ τη6 [ρα οἵ τῆ6 1οτὰ δηὰ 
1ηὴ ἀεραγηρ ἔγομη ον}. ὙΤῆδ τοπηαϊηάογ 
οἵ ἢϊ5 ἀἴβοουγβα (ΧΧΙΧ.---χχχὶ.) σοηία!η5 ἃ 
ἀεβοπρίοη οὗἁὨ 15 ἔΌΓΤΊΕΓ ρτεδΐηθϑα σοη- 
{τϑῖθα νι Ὠ15 δοίυδὶ ΠΊΊΒΕΙΥ ; δηὰ ἃ 
νη Ἰσδοη οὗ 15 σμαγδοίοσ τοῦ ἴῃ6 
ΟΠᾶγραβ τῆλ ΟΥ̓ βυρρόδιοα ὈγΥ ἢ]5. Ορ- 
Ροποηίϑ. 

ΤΗΙά ρα. Αἱ [Π1]5 φῬοίϊηϊ (χχχι!) 
ἃ ΠΟΥ ΒΡΘΆΚΕΟΙ 15 ἰηϊτοάμοεα. ἘΕἸΠὰ, 
ἃ γουηρ τἢΔηῃ οσοηηξοίϊθδα ὉὈΥ ἀσεοθηῖΐ 
ἢ τῆς αμην οἵ [ο}, ᾿υϑ!ῆθ5. 5. 1η- 
[οΥεσθησς ὈΥ ἵννο δ᾽] θρδίιοηβ; ἢγδῖ, [ῃδΐ 
[η6 ἴῃτεο πδηᾶς μαὰ [δα ; τῆεγ δα 
Δανδησθα Μιῆουΐ Ρῥγονίηρ σἤαγραβ 8ἃ- 
ραϊηβὲ ἰοῦ, δῃὰ ϑῆενῃ {ῃδϑιηβεὶναβ Ὀϊ- 
σοῖο δηὰ υη]υβδῖ; δηά, δεοοπάϊυ, ἰῃαΐ 
]οῸ πιά πηδιηϊαϊηδα ἢὶ ονῃ τιρῃίθοι8- 
Ὧ655 ἴῃ ἃ 5Ρ|Πι ψῃϊοἢ δτταϊρηθα τῃ6 
τὶ ρῃϊεοιθη655 οὗ σοά. Ἐξ ρῥτοίβϑϑεβ ἴο 
βεῖ ἰοτῃ ἃ πεν δηὰ αἰβεγεηΐ τ ΘοτῪ οὗ 
οἤΠδϑιϑοηηθηῖ. [15 πιαῖη δηὰ σῃαζδοίο- 
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15:15 Ῥυχροτχί 15 ᾿ηϑίγσαοσοη. Οοα 5068 Κ8 
ἴο ΙΔῃ, δηπ ἴθδοΐθβ ἢϊπη, Ορθη5 ἢ" δὰΓ 
Δα 5οδὶς ἢϊὶ5 ἰηϑίγαοίίοη, ἴῃ Οὐ ἴο 
δᾶνθ ἢϊπὶ τοι τὰ. Αὔονα «αἱἱ, Ης' 
ΡῬΙΟΡάγο5 ἢϊπὶ ὈγΥ της Ἰητογνθητοη οἵ δη 
ΔΏΡ6], Θρϑοια!ν οματροὰ νι ἢ τὴς ννογκ 
οὗ πιδαϊδτίοη, ἴογ ταρεηίδηςε, δηςὶ τεϑῖο- 
ΙΑ ΟΩ ἴο ἃ 5ἰαἴῖα οὗ ρῖασβ. ΕἸιμὰ τἤδη 
ΔΙριι65 {παΐ ἴῃ 6 σἤαγρα οὗ απ ρ δου 5 655 
Ὀτοιρῆϊ ἀραϊηθὲ σά 15 αἴ οηςε ὈΪΔ5 ΡΠ 6 πι- 
Οἱ δηὰ ἱγγϑῖοηαὶ. (οὐ 5 ἴῆ οηϊγ 
βδοῦγζος οἵ 7ι5ῖ|σ6 ; 10 15 ΠρΡΟΒΒΙΌΪῈ ἰοῦ 
Ηϊπιὶ ἴο Ὀ6 πη}ι5ἴ : Ὁ Ηἰ5 αὐϑοίιῖα ψ»15- 
ἄοηὶ Ηδ Κηονεῖῃ 4}} (πῆρα; Ὁγ Ηἰϊς 
ΔΡβοϊιῖα ρόννεσ Ης οσοπίγοίς 411} ὄνθηΐβ 
ἢ (η6 ομε δἴθγηαὶ ριγροβα οἵ εϑβίδ- 
ὈΠ5ΠΙηρ [Π6 σαι οὗ ΠΏ Οιι5η 655, ἜΝ ΟΎΥ 
οἸμδϑεβοιηθηΐ θείηρ ἂ οὔος ηδϑαίαϊ!, δηὰᾶ 
Ἔχαςίὶν ρῥτοροπιοηδα ἴο ἴῃ οἤξδηςθ. [ἢ 
Ῥγαγοῦ 56ὲπὶ ἴο ῦ6 ππανδι]!ηρ, 1 15. ΟἿΪΥ 
ὙΠΘῊ 1 15 οἴξτγοα ἴῃ ἃ ἀἰδουδήϊθηι δηὰ 
(ΔἸ 1} 1655 βριτ., Τῆς ἰαϑὲ ἀἰξοοιγθα οὗ 
ΕΠμπὰ (χχχνὶ.-οΧΧχν .) τουσῆθ5 ν πῃ 
διοαὶ ίοτοα Ὡροὴ ἴΠ6 πΊθΟΥ δηά [115- 
ὍςΘς οὗ Οοὐΐξ ἰηϊογνθηϊίομθ, δηὰ ἰῃ6 
πηπλϊηδηΐ Ρ6Π| οὗ ἴῆοβδε ψνῆο αἰδτγεναγὰ 
6; 11 οηας ἢ ἃ ρᾶϑϑαρα ἰῇ ψ ΠΟ ἢ 
1 15 βῆενη μὲ (ῃ6 ργϑαῖὶ οδ͵εος οἵ 
411} παῖυγαὶ Ῥῃθποτηθηα 15 ἴο ὅ6ῖ ἰογίῃ 
[Π6 ρτεαίηθβϑβ δηὶ ροοάήηῤββ οὗ σοά, δπϑπὰ 
ἴο ψαςᾷ Ηΐϊς ογθαΐισγοβ, Τῆς ἰαβδῖ ννογάς 
οὗ ΕἸ ἀγα ἀρράγεητγ βροόκθη ΨΏΠῸῈ τῆς 
βἴοσυγ 5 σοιηϊηρ Οὐ ΨΠΙΟΙ 5 ἤ6Γ5 ἴῃ (ἢ 6 
ΔΡΡτοδοῆϊησ ἽΠεορηδηγ. Ηἰς ρϑηῆσΊαὶ 
ΠΟΠΟΙ 5] οὴ '5 ὈγΘΗ͂ν ςἰαϊοά : {που ἢ υἡ- 
5οδγοῃα 6, οά {πὸ ΔΙΤΙρ ἢν ἰ5 }υ5ῖ ἀπὰ 
ἤθτοῖπι!, αηα ἰπογοίογο ἴο Ὁ ἰραγϑά. 

Ετοῖὰ [ἢ]5 δηδίγϑιθ ᾿ἃ 15. οὈνίους {παῖ 
ψεΙργ ἀπ ἢ5 ἤανε θεθη ἀδνοὶοροθα ἴῃ 
ἴῃς αἰξοιιϑδίοη. ΝΟΥ ὄνϑῦυ ἰμΘΟΥΥ οὗ 
ἴῃ 6 ροϑβιῦ]ε οὐ]δοῖβ, δηά ι1ι5865 οὗ βυϑετ- 
ἴῃ, μα5 Ὀδθὴ τονιοννοά. Α ρτϑδΐῖ δηὰ 
τηοϑῖ τειηασκαῦ]ε δάναηςσα ἢδΔ5 Ὀ6Θη τηδάς 
ἰοναγάς τ(ἢ6 Δρργεῃεηβίοη οὗ τῇς ρτϑαῖ 
{πὴ ὈΥ ΠΟ δ᾽οηθ {π6 Πρῃ δου 5η 685 
οὗ σοα οδη ΡῈ {ΠΥ νὶπαϊοαῖοὰ. 561}, 
186 πιγϑίοιγ οὗ [ἢ ἀϊδρεηβδίίοη ἴῃ 41165- 
[ἰοὴ ἢδ5 ποῖ Ὀδδῃ οἰδαγοὰ ἃρ. να ἃζΐδ 
ΟΧΡΓΘΒΘΙγν το] ἴῃ τΠ6 οἰδεῖ, (Πδΐ 115 ἰπη- 
τηραϊαῖς ἀηα στρα] οὔ͵θοὶ ννὰ5 ἴο ἴδϑὶ [ἢ 6 
ΒΠΟΟΥγ οὗ 00, δηὰ {πεγθγ ἴο εεΐ αἱ 
Ταϑῖ ἴῆ6 αιδϑίίοη, ψῃεῖμοῦ ροοάηθβ58 ἴῃ 
115 ἢιΙρῃδϑῖ ἀβρβοῖβ, Ἰτερτιν τονατγαϑ τηΔῃ, 

1 Μαϊπιοηΐϊάθς ποίας (ἢϊ5 ἂ5 ἴπε βρεοῖδὶ ἀϊβετγ- 
ἐπος Ὀεΐνγοοη ΕἸ ἀπά οἱποσ βρεακεῖβ. “Μοζγα 
ΝΟνοοβιηλ,᾽ 11], ς. 23. 

δΔη4 ἄδνους ἔϑαγ οὗ σοά, 15 ᾿Ἰπάδρεπάθης 
οἴ ουϊζεῦ εἰτουαμηϑίδησθβ. Τ 15 ΟὈ]θοῖ ΠΟ ΝΟΣ 
Οσσυγς ἴο ἴπΠ6 τηϊηα οὗ Τοῦ, οὗ Πϊ5 (ἢγδ 6 
[τἸοη5, οὐ οὗ ΕἸ. [1 15 8ὴ οὔ]θοῖ οὗ 
ἸΠσοΙρΡΑΓΔὉ]6. Ἰπιρογίδηςα, τουομιηρ [Π6 
θα515 οἵ αἰ] πόσα] ννογίῃ. [1 ννὰβ ἢοΐ οὔθ 
ἢ ]Οἢ νου ργδϑεηΐ 1561} το [η6 πλ]ηα οὗ 
{Π6 ΞΟ ΠΈΓΕΙ, ΠΟΥ οὐδ ἴμαΐ οουἱά Ὀς ἡ15- 
σονογοὰ νοι ἃ 5ρεοῖαὶ σοναϊδίοη ὈΥ͂ 
[ο86 ᾿νῇῆο ΨιΠ65566 ὮΝ ὨΊΊΘΟΙγ. Ηδησα 
16 πϑοθϑϑιυ ἰοσ ἴῃς Τεορῆδσηγ. Ουϊ οὗ 
{86 ννῃ τ νηὶ ΓΘ ἢονδῇ 5ρθάῖ8. 

Εουγίῆ ρᾶγ. [Ι͂ὦἡ ἴννο αἰδίίπος δά- 
ἄγόϑϑος τῇῆα ΑἸτηρῃΥ τορτονθὸβ δηᾶ 51- 
Ιδῆςε5 [6 πγυστ ιΓ5 οὗ [οὐ (ΧΧΧΝΊΙ].---- Χ]}.}. 
Νοῖ (ἢλι οὐ σοηπήεβθοδηά5, 5ιΓ ον 5ρθακ- 
ἴῃ, ἴο ἀρὰς ἢ ΗἸ5 οτεαίυγο Ηδ ἀοθς 
τοτο. Ηδ πΠυβίγαϊοα ἴη6 Ῥοόονοσ οὗ [ἢ6 
ΟἸδαῖοσγ ὃν ἃ πιᾶγνθ) ]ουϑ]ν σοι ργ  ἤθηϑινα 
ΒΌΓΝΟΥ οὗ τῆς ρσίογγν οὗ οτγϑαίίοη, δπα Η!5 
Ρτονιἄθηςθ Ὀγ ἃ γενιον οὗ τἰῃς ρῃεποιηδηᾶ 
οὗ τπ6 δηΐϊμλαὶ Κιηράοιῃ. Ετοιὴ Ὀοῖῃ [0 Ὁ 
15 ἰδὰ το ἰηΐοσ [πὲ ρᾳγροβεβ ᾿ ΡΟ Ποία Ὁ ]ς 
Ὀγ τ 6 ἢπηλλη πη ἀγα σοηϊεηλρίαϊεά ΟΥ̓ 
τη6 Οπηληϊδοϊεηῖ, δηὰ ἴΠαΐ τη84η᾿5 οη6 ἀπ ν 
15. δ τη ἰϑϑίοη. [Ι͂Ὶ ΟΥΩΟΓ ἴο δὔριιθ, 85 
700 Παά ρυτροβοά, νὰ τπὲ ΑἸΠΙ ΡΥ, 
ἢ6 οὐρῇϊ ῥγθνιοιϑὶγ ἴο υπαογϑίαπα {πὰ 
ΤΟΑΘΟη5. ΨΠὮῪ ἰπϑιίϊηςῖϊα 50 βίγαηρὸ δηά 
ΓΔη](0]4 τα ρίνθεη ἴο ογδαΐυσγεθ, ἩΠΙςῆ 
816 (ΔΥ ὈεΙον τηΔῃ, ἀπὰ γεῖ ᾿ηἀερεπάξηϊ 
οὗ διπὶ (ΧΧΧν!. 29), ΤἼὮΘ ἢγϑι δή ἄγθββ 50 
ἢςες ἴο τεαάπιοα 00 ἴο 5 Π55ϊοη : ἢς σοη- 
ἴδϑϑεθϑ ἢ15 ν] δ η6 55 δηα δοκηονίθαμεβ Ἀ15 
ἸΩΔΌΠΥ ἴο ΔΏΒΜΕΙ ἢ15 Μαζοτ (ἱ. 4, 5). 
ΤὭΘ ϑθοοηα δάαγϑϑε βυρροϑίβ ἃ αἰβογθηΐ 
τπουρῃ. Α οἤδγρα οὗ Ἰη}ι5ῖ1ο6. ἀραϊηϑῖ 
Οοά ἰ5 εατναϊθηΐ ἴο Δῃ ἀϑϑιπηρίοη ἴμαῖ 
ἢ6 νῆο ὈΠῺΡΒ [ἴ 15 σοπχιρεῖθῃϊ ἴο τιι]α τῃ6 
πηϊνεῖθθ. Ηδςδ 9ῃομϊα Ὀς 40]6 ἴο τεάιος 
411] οτθαΐυσγος ἴο ογάθγ; θυῖ 50 (ὯΓ ἰτοϊὴ 
1ῃ4ῖἴ, πᾶὴ σδηποῖ ὄνθῃ ουδάπο (Π86 ᾿γγὰ- 
[ΟΠ4] πλοηβίοσα οὗ ογοαϊίοη. Βαῆεὰ Ὀγ 
ἴῃ6 Ὀτγαΐο σισεησίῃ οἱ Βεμεπιοίῃ, δηά {πὸ 
[οὐτῆς ἴοτοο οὗ 1,ονιαίῆδη, μον σᾶ ἢδ 
σρηϊεηά νι Ηϊπλ ῆο τλδάδ δηά σι ]δς 
ΠΏ δ τὰ 4}}} 
ΕἸ ρατῖ. [05 πηγαβογνϑα ϑα 0 η}15- 

βίου ἰδγηληδίθβ ἢϊ5 {Π|ὰ]. Η 5. ἱπίεσ ΠΥ 
15. ΓΕΠΟρΡΠΙΖΟα, Δηα 15. ἔγτίθηας ἀγὸ Ἂ6- 
οἰαίθα ποῖ ἴο πᾶν βροόοίκθὴ ἴῖῃς6 ττυτῇ, 
ἃ ίαυϊο ψῃϊοἢ, Ὠοινενεσ, 85 ρτοςδεάϊηρ 
ίτοπι ἃ τ ]ϑία Κη Δρρτοθηβίοη οἵ αἰνι16 
7υβῖισθ, 15 ρατήάοηδα οὐ (ῇς Ιηἴργοθ8- 
58]0η οὗ 7οῦ. Τῆς ταϑίογαίίοη οὗ [05 
ΘΑΥΠ]Υ ῥτγοβροπίγ, ὨΙΟΝ 15 8ὴ ᾿η δ ν} 4 0 ]6 
τοδὶ οὗ ἴπ6 ἀϊνηα τπηδηϊ(οϑίδιοη, σγη» 
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ῬΟΪΖο5 {π6 πα] οοιηρεηβδίίοη οἵ τῆς 
τρμτεουβ ἴογ 4}} ἴῃ 6 βυ ετηρ5 οὗ ΠΠἴ6. 

ὃς. Οὐκ οἵ ἴδε δοοΐζ, 

ἼΠῈῈ πιαίη οὐ͵εοὶ οὗ τῆς ῬοοΚ ἃ5 ἀθ- 
ἀμοδα ἔτομι (15 ἈΠ] γ515 15. ΟὈνϊουβ. [ὦ 
ΠΕΓΙΔΙΔΪΥ σδηηοῖ 6, ἃ5 βοηὲ ἤανε 85- 
δι ηγεὰ, ἴο 5616 ν τῃαΐ τ[η6 δποίεηῖ ἀοοσίτηδ 
οἵ οομηδοζίοι Ὀείνοοη ρα] ἀηα ΠΊΙΒΘΓΥ, 
Δηα οἵ ἀϊνιης σοί ΙΟἢ ΡΡΟΙΙΟΠΙηρ ἴο 
δάςἢ ἢὶ5 ἀδϑογίβ, 15. τα!  ἀηβουηά. 
ΤΊ ρᾶγῖϊαὶ Δρρ]ισατίοη οὗ τ[παΐϊ ἀοσίτης 
15 σομαθηληθ6α, πη ἴπ6 ᾿ΠΠΡΟ 551} οὗ 
νἱηἠϊοδῦης ἴ Ὀγ ἰΔοῖβ νὰ ἴῃ 6 ΒρἤΘΓα 
οὔ δυιηδη σορηϊζᾶηοα 156. ἔμ] Ϊγ ἀεθηγοη- 
βίγαῖθ, Ὀὰϊ τῃ6 ρηποῖρῖα οὐ ΒΊΟΝ Ιἴ 
Ταδίβ 15 τϑοορηϊΖε αἰδεηοιΥ ὈγΥ Το», 
Μψηθὴ Π6 σρθᾶκβ ουδ ἢ15 ἀξδερεβδί οοη- 
ν]ο το 5, ἀηα ἰ5 σοηβιπτηθὶ ὈΥ ἢϊ5 ον ἢ 
τοϑϊογαϊίοη ἴο οὐ 5 ανουγ δηα ἴο βατίῃ]νῪ 
Βαρρίμεβθ. Ομδ οδ]εςῖ, ψῃΙοἢ ππάουθτ- 
δαΪγ νναβ σοηιθιηρ αι ὈγΥ ἴῃ6 ΨΓΙΠΘΓ ἃ5 
οὗ ραταπιοιηΐ ᾿Ἰπηροτίδηςς, δΔηα 5 [δ] Ὀγ 
πλοϑὶ γοδάθιβ ἃ5 ἴπαὶ οἱ ἀξεραβῖ ᾿ηϊογαϑῖ, 
15 ἴο 56πεῖν {Ππαΐ ἃ ἱπογτουρῇ Ὀδ] δῇ τη (οι 5 
Τὶ απ δουβῆῈ 85 Ἰνοϊνε 5. Ὀ6Π6Γ ἴῃ ἃ ἔπαγε 
Ἰυααμηιθηῖ; Ρὰζ ὄνεὴ [15 οουἹὰ ποῖ ἢᾶνϑ8 
Ῥόθη τὰς αἰγοοῖ ἀμὰ ργπαγΥ οὔ͵θοῖ οὗ 
1π6 νοσκ, δίμςα ἢ0 Δ} 5] 0ὴ 15 τῇδ το ᾿ἢ 
ἴὰὼ τῆς ἰαδὶ αἰϊἰδοοιγθα οὗ Τοῦ, ΟΥ ὄνβῃ, 
85 τηῖρῆς πᾶνε Ὀδθη δχρεςοίεα, ἰη τῃαΐ οὗ 
ἴῃς Αἰ μῖγ. 14Κὲ 4}} οἴ Γ ̓ πτΠ Δ 1ἸΟῈ 5 
οἵ τλ6 ἀοσίγιης τῇ τῇς Ο]ὰ αοβιδηγθηῖ, 
1Π056. ἴῃ (ἢ1]5 ὈοΟΚ αἵὲ [τουρπουῖ δχ- 
ὈΓΘ55ΙΟΩ5 οὗ ἰδ δηα ΠΟρΘ, Δη ΠΟΙ ρα ΓΟ 5 
Ὠοΐ τοϑδηρ Οἡ ρῥτγονιουβ. σενοίαϊτοι, ὑυζ 
[ῃς. βροπίδπθοιυβ ργοάμπος οὐ τἢ6 Πιιηγδ 
Θρ᾿γς ἰὼ σοηίαοῖ ἢ τῃ6 πηγπίθγιοβ. οὗ 
δχίϑδίθηςθ, ργεραγηρ ἴθ νὰν ἰοῦ τῃ8 
[ατατὸ πιαη! ϑίδτοη οὗ ἴΠ6 τὰ Ὀγ τἢς 
ϑοη οἵ (ὡοὰ. Βυῖ τ6 ἄἰτγοοῖ οὈ]θςοὶ οἵ 
{π6 ν ο] 6 ̓ νοῦ 15 διαἰϊθὰ δὲ τῃ6 ουΐϑβεῖϊ, 
ΔῺ( Ρεγναάθβ ἐν ῖγ ροχῖοη οἱ πε αἰδ- 
Ιοριιδ ; 11 15 ἴὸ 5η6 ν ἴῃαΐ δἰπουρῇ ροοά- 
Π655, Ὀγ νἱγίι οὗ τη6 ἀἸνπα ἀρροϊητηγθηΐ, 
δΔη ἃ ἃ5 ἃ τόϑα! οὗ αἰνηε ρονογηδηςθ, ἢᾶ8 
ἃ ἡδκίαγαὶ τά ΠΟΥ ἴο δθοιγα 4 {π|] πγθᾶ- 
ΒΓ οἵ [Θῃροότγαὶ Παρρῖη655 ; γεῖ ἴπαϊ Ἰῃ 
ἰῖ8 ὀβϑθῆσα 1ἴ 15 ᾿Ἰμάοροηαάρηϊ οὗ διιοῇ ἃ 
τοβιϊτ. (Οὐοοάποδ5 σοηβιϑῖα ἢ 1Π6 ἔφαγ οὗ 
(οά, ἀερεημϊηρ Ὡροη ἃ ἰονίηρ Ἀρρτθοῖδ- 
το οὗ να ἃ ροοά ΠΊΔΠ 1Π51ΠΠ 0, ΝΕΙΥ͂ 
ἴδεϊς τὸ 6 Ηἰς δοβθητ4] οἰ γασ ΓΙ ΒΈ 165 ; 
ΔῊ τῇ ἴῃς Παϊγεα οὗ ἐν}], ποῖ ΠΊΘΓΕΪΥ [ῸΓ 
ἰϊῖ5. δεῖς Ἰροὰ Ὠιμηδη Ὠαρρίη 855, Ὀμζ 845 

1 ΤΗϊς ἰ5 {Π6 οδ)εςὶ οἵ (ἢ6 θοοΚ δοοοτγάϊηρ ἴο 
θη Ετα, 1. ὦ. 1.᾿᾽ κι. Ρ. 41:1. 

ἴῃ 156} δΌΠοτγεηῖ ἴο ἃ πη]πα σοηβοΙοῦΒ 
οἔτῃε αἰβόγεηςς θοίννεοη ΠΡ] δα ΤΟ ΠΡ. 
ΓΠ656 σοην!οςοὴ5 ἀΥα [Π)6 σοηςΓα] ῥσγίῃο]- 
ὈΙὸ5. οἱ [οἷ ̓5 τη, θὰ {ΠΕΙΓ 5] ΠΟΘΓΙΥ͂ 
σου] οηἷν ὕες ἀειηοηδίταϊε ὈΥ [6 νυ} 1ἢ» 
ἄταναὶ οἵ ἃ}} ουιναγα σοπ άπ! οη5, Οἡ ὙΠΙΘἢ 
ἃ ΡύγοΙγ τ ΠΠταγδὴ ΤΠ ΘΟΙῪ οὗ ποτα β νου] 
τορτόβεηῖ {Π6 πὶ ἃ5 ἀερεηάθηι. 86] 858ἢ- 
Ὠδ65. ἰῇ 50Π16 [ΌΓΠῚ, 1 ἴῆ6 σα56 οὗ ΠΟΌΪΘ 
ϑρί γι ἴθ τῆ6 τηοϑὲ τεπηθα δηᾶα δύ 116 
[ογπὶ, 15 ἀδοίαγεα Ὀγ [ῃ6 δάννθυβαγυ ἴο ὈὉ68 
τῆς Ὀᾶ515 Οἡ οἷ]. 4}} ρραγθηῖ ροΟΙ 655 
τοϑίβΊΌ. ὙΠαῖ αμδϑιοη 15 {δ ἃ 1 [6 σᾶ56 
οὔ ]οῦ. Ενδιγ ἰογηλ οὗ σα]Δγ ΠΥ 15 Ὀτουρῃξ 
ἴο ὉΘΑΓ ἀροι Ὠϊηλ: δηα ἢϊ5 5ρ:Πτ, φοκ, 
βϑηβίναο, Δηἀ Ορδη ἴο 8}} παίιγαὶ δηὰ 
Πυπιδη δῇδοιοηδ, [6615 ἐδοῦ δουΐεϊυ; Ὀὰϊ 
ἣδ ὕδαῖβ [δ 4]} νοι ἃ πλΌΓΠΓ; ΠΟ 
ψνΟΓα οὗ σοπ)ρ διηΐ 15 δἰ οτοὰ Ὀγ (ῃς ἀε- 
δίγυστοη οὗ ἢῖ5 θα ἢ; Ὀογοανθα οὗ ἢῚ5 
σὨ]άγθηῃ ἢ6 ὈΪ6 5565 ἴ[ῃ6 πδιης οἵ [ο]γονδῇ, 
δίγιιοκ ὈΥ ἃ ἰοδίῃβοπηα δῃαὰ που γα] 
ἀϊφεαβθ, ῃϊο ἢ, 45 ἢ6 ψν6}} πδνν, 4}1 πηθὴ 
νου τορατὰ ἃ5 ἃ ρίοοῖ οἵ Οοαΐ 
νγαῖῃ, δπα τοπιρίοα Ὀγ 5. νΠ8 ἴῃ τῃ6 
ΨΕΙΥ νος οἱ ϑαίδη, ἢ6 αἵΐεῦβ ἃ 51.0}1Π16 
ἜΧΡΓᾺΘ 50 ὴ οὗ Γοβιση ΟΠ; ΠΟΙ ΔΓῈ ΔΗΥ͂ 
δοσθηῖβ οὗ υρὑταϊαϊηρσ τὰ ης τῸΠῚ ΠῚ 
ὉΠ] ΠῸ 15 ἀσινθηὴ ἴο ΔΡΌΏΥ, ἢγοὶ ὈγῪ (ἢ 8 
51:16 ης6 δ (ἢ6η Ὀγ [η6 1Ἰηϑπυδίοη5 δηά 
ΟΡΘη δοσιιβαῖοη5 οὐ ἢϊ5 ποη.8. 1Ὸ 
Γοῖδιη ἃ ἤἥγπι ἢοϊὰ ὕροὰλ (Π6 ἸηϊερτΥ 
ὙΠΙΟἢ δα πλλγΚΟα 15. ΘΑΓ]Ὺ σάτθετγ, δηά 
δὴ δὐβοϊαςα απ 1η τῆς δϑϑθηῖαὶ δι{Π]- 
Ὀυῖε5 οἱ (οὰ ὑπάδγ δυοῇ ἃ {Γἰὰ], ννὰς ἃ 
ΒΙΠοΙ Ως ΔΏΒνΕΓ ἴο ἴΠ6 αιεβίίοη. Βαῖΐ 
1η6 ἰοῦ δηὰ ὈΠΙΟΓ βίσγαρρὶα. ρῥτοάιορα 
ΟΠ ΘΙ δπΠεοῖβ: 1 ἀτονν οὐ ΠῚ] πη 56 
(8114 ΠΙ5 Ορροηθηῖα Δ ἸΠΠΌΙΪΓΥ ἈΠΡΑΓΑ]]6]- 
6 ἰοῦ ἀρ δηα θαυ θοϑηθθς τἸηῖο 186 
σθηθγαὶ ρυγροῦτῖ δῆς οὐ]θοῖβ. οὗ ἀϊνιη6 
ο᾿αϑιιβοπηηϊδῦ; δηὴ ἰτ αἀδνεοϊορεὰ [ἴῃ 
7οῦ 5 οὐνὴ 5011 ἃ ἸΟΠρΡΊΩΡ [ῸΓ ἃ Πιΐυγα 
ἡπασπγόῃΐ νῃ1ο}} Ι55165 τὲ ἃ {1}} δης ἃ5- 
ΞΌΓΟΙ ΔηΠΟΙρΡραΊΟη οἵ δ]! νόσαησθ, 511], 
Πανίηρ ΠῸ0 οὐ]θοῖινε ρτοιηἋ 5 [ῸΓ διυοὴ ἃ 
ἤορε, ἢ6 115 ἴ ἴο τὴς νἱπηαϊοαδίίοη οὗ 
15 ΟἹ ᾿ς τ, δηα οὗ οὐ Ἰαδίσα; 
Δη 4 πότον ὉΠΟΟΏΒΟΙΟΌΒΙΥ ᾿ὩθοΘῖ5 186 
ΠΟΙ. αὐθδίίοη ἩΠΕΙΠΕΙ 5619} 655. [ἢ 
ΔΏΥ ἴογπλ 15 ἴῃ6. πιοῖῖνε ΟΥ̓ ΠΠΔΙΠΒΌΓΙΏΡ 

3 ΤΠΙ5 15 σμαγαςιογιπι σαν πο] ἴο Ὀς [6 τηλ δ 
Οὔ)θοῖ οἵ τἴπὸ ὕοοκ ὃὉν Μαϊηιοπίθς, {πὲ ηγοϑὲ 
τπουρπῖπι] απὰ ἰδαγηδα οὔ ἃ}} τπςῸ αΌΡΙ σα] [ρας ἢσ 
ΟΙΒ : “1 15. δὴ Ἔχϑηρ]αῈ ἴο ἄγαν οὐΐ δηὰ 1}ι159 
(ταῖς ἴῃς ορϊπίοης οὗ πιὰπ σοποογηίην Βγονίάαπος. 
“Μοτε Νενοςίηι,᾽ 11. 22. 
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οἱ Πὶ5 16. ϑυςὴ νου]Ἱὴ 5θοη ἴο Ὀ6 τῃ8 
σοηῖταὶ ἀπ ΡΓΙΠΊΔΤΥ ΡῥΓΙΏΟΙΌ]Ὲ οὐ [1ἢ18 
Ὀοωκ ; 11 Ι5 ἴῃατ ΠΙΟἢ 41} τόδάθγϑ, ΉΏΘΙΠΟΣ 
ΟΥ ποῦ {πδῪ πλαγν δὲ 5α[Ι5ῆδ4 ν ἢ τΠ6 
ΔΏΘΜΟΙ, ΟΥ διίίπης τ[ῃἢ6 ΠσΟρΘηΟΥ οἵ [δε 
ΔΙσυ 6, ΓΟ ΟΡ ΖΕ, δηςὶ σοηβοϊοιϑὶν Οὐ 
ὉΠΟΟΠ5ΟΙΟΙΒΙΥ αἸδο55, 6 η 1Π6 γ δἰτοπιρὶ 
ἴο τηο] εἰ τἴ5 ΤΠ ΔΠΙηΡ. 

ὃ 4. “ιἐυγιν οὗ 1ἦε Μοοῖ. 

ἘουγΓ ρῥοτγίϊοηβ οὗ ἴ[πΠ6 θοοΚ ἢᾶνὸ Ὀδθη 
αἰίλοκοι αἵ νϑτοι5. ἘΠΠ|6 5. 85. ᾿πτοτρο α- 
τἰοη5. 1. 1ς Πιβίοτγιοδὶ ροτιίοη, αὐ ἴῃ 6 
Ἰπηιγοάυ σου Δη6 οἰοδο, νν5. ΓΟΓΠΊΟΥΪΥ Γο- 
͵δοῖθὰ Ὀγ σομλὸ οὔτ 5, δη ἀποὺ] δἵ 
ῬΙΓΘΘΘης σοιηπιοηίΐϊαίοτς, νι οὰϊ ἂη ὃχ- 
σογμρτίοη, τορυ ται τπαῖ πα ρηγθηῖ, {ΠΕῚΓ 
ΔΙσα θη ἀὀβοῦνε σΟΠ ΒΥ ΠΟ, ἰοῦ ἴπὸν 
Ὠανα ὑδαγηρ85 οὗ ἱπιροτία ποθ ὈΡΟὴ ΟΙΠΟΓ 
σοπίθοιθα ματα ΟΓΗοἷν δογιρίυσθ ΤΏΘΓΘ 
15 ἃ πιαῖκοὰ δηὰ οὔν!οιβ. “Πβδγθηος ἴῃ 
1π6 5ιν}]6 οὗ τΠ6586. σμαρίθιβ δηὰΐ (δὲ οὗ 
1ηε ἀἸβοοιγδοβ : Ὀὰϊ ἃ 5:1} }1ΑΥΓ αἰ γθησς 
Θχ δῖ ᾿η ἃ} οἰμου ὕοοκΚα ἤδη Ὠδίγαῖῖνα 
15 Ὀϊοπδὰ νι τηδίολοαὶ ΟΥ ροσίῖοδὶ 
Ροτγίοηβ; ἀπ [η6 θεβί ογςβ, ἡπαρτηρ 
ἴτοπὶ ἃ ρυγοὶν ᾿ΠΟΓΑΤΥ ροϊηΐ οὗ νΊθῦν, 
ἄρτὸς ἴῃαΐ τὴ6 αἰταια σῃαγαςίοσ οἵ [ἴῃς 
ΠΑΓΓΑΓνΟ 15 ργονεα Ὀγ 115 σγαηάθυγ δηά 
δ ΡΠον; ἴῃς Ἀδηδη, νῆ16 να] ά, 
ΜΠ ΠΙ5. 5114] ἔοῦος δηὰ (δ! ΠΥ οὗ δχ- 
ὈΓΘ5ΒΙΟΏ, ϑαγ5, “ {656 ρύόβαϊς ννογάβ ἤδῖ- 
ΤΏΟη1ΖῈ τποτουρηϊν ἢ ἴῃ οἷα ροῦπὶ 
1ῃ. 50] οἴ τηλοῦ δηα τῃουρῃϊ, τη σο]ουτ- 
Ἰης δηὰ 1ἴὴ γί, αἰδο ἰὴ ἰδῆσυαρα 50 [ΔΓ ἃ5 
μῖοϑδο οδῇ ὕδ Κα ροεδῖσΥ; δῃᾳᾷᾳᾷ δνθτΥ 
την ν οἢ Πα5 θεδὴ δ] ροι ἀραϊηδὲ [Π6Πἢ 
15 5 ΘΓ Βα ΓΟ ΘΠ 5ΊΙΟὴ, ΟΥΠΠ Π)οτίδης.᾿" 
Ρ. 54. δε ροιηῖ οὗ 5ρθεϊαὶ Ἰπιροτίαηςσθ 
15, ἴηι τς ἀνθ παιὴς Γ ἤονα! 15 πιο 
σοηβίδητγ ἴῃ ἴἢ6 δΙτγαῖϊνθ, αηῆ Οἤοδ 
ΟἾΪΥ ἰῇ τῃ6 ψΏΟΪα δόγε5. οἱ αἰδοοιιΓ565, 
ἃ ἴαςϊ ννῆιϊοἢ, οὐ ἴἢ6 ἴῇθοῦγ οἵ 5016 
πιοιίϊογη οτος, νοῦ] 06. σοησ] σιν ἃ5 
ἴο ἐἰνοθῖγ οὗ οὔριῆῃ. [{ πᾶν ὃ6 δς- 
σομῃῖειϊ ἔργ, ἴο βοηῈ ὀχίθηϊ, ου ἐχόυοῖ- 
σα] ρῥγηορο5, [ῃ6 Οτοαῖ Νδηλα ὑεϊηρ 
Ὠδμγα!Υγ ἀεὶ Ὀγ τ6 Πιβίογϑη ἡ ῆ0 Τα- 
γνϑαὶϑ ἴπἢ6 Ὠϊαἀήθη ΡῥγηοΙρ]65 οὐ αἰνὶης 
δείιοη, δης ἰΘϑοσῦ 65 ΟςΟυΓΓΘηΟΘ 5 ἴῃ ἴῃ 6 
νοῦ] οἱ δβριγιῖα : ψῃεγθαθ ἴἢ6 ᾿υπΊδῃ 
δρεηΐβ, γῆο ὅἀο ποῖ θεϊοηρ ἴο ἴῃ ε ἔἈΠΉΠΥ 
οἵ ᾿ϑγδοὶ, ποῖ [655 Ὠδίμγα ΠΥ Ἐπ ρὶου [Πο568 
ΠΔΠΊ65 Ὀγ νοῦ ΓΠῈ Ετογηδ] ννὰ5 Κηοινῃ 
ἴο ἴῃ6 Θαγγ Ραιγατο 8. 656 ῥρτιης!- 
Ῥίο5, 1 Δἀπηῖεα, να ν ἜγΓ Δρρ]οαίοη, 
δῃ ἃ ϑβῃοι!αὰ βυρρεϑὶ οδυτίοη ἴῃ ἀδθα]ηρ 

ΜΠ 41} 5. ΠΥ ΡΠ οποτηθηδ ἴῃ τΠ6 ΒΙ}9}16. 
Οτμογ οὐ ]εσίοηβ, σις ἢ ἃ5 ἴῃς ΠΟ] τγ 
οἵ τοςοοπο Πρ ἴῃ αοσίτιηα! νον 5. ἀπὰ 
ἴοτ οὐἠἨ ψγοσβἢ 0, Δηα αἰδὸ 50η16 ΟσσυΓ- 
Το ςος, ἢ τΠο56. ἸπεΠςαῖθ ἢ τΠ6 (15- 
Ομ Γ5. 5. οὗ [οὐϑ ἀῦὸ ΠΟῪ βρΟΠΘγα γ ἀραῃ- 
αἀοηες, 1 θεῖηρ δοκηον)οαροα τμαῖ (Π6 
ΠΑΓΙΓΑΓΙνΘ, ἃ5 11 βἴαησς, 1ῖ5 ἴγϑ οὶ (ΤΌΤ 1Πῖ6Γ- 
Ροϊαίοη, δὰ τῃδὶ τλ6 ἡ ποΐο νοῦ ννου]ά 
06 ἀπ] 16 }}Π}10}6 νυ Ποαζ 11. 

2. Οὐγεσιίοι 15 ἴακθη ἴο [Π6 ραββαρα 
οἢ. χύνῃ, Ἰτοτὴ ζ΄. 7 ἴο ἴη6 δης οἵ τὴ6 
σΠαρίοτ, οἡ τπ6 στοῦυης {Πατ (Π6. νῖενν οὗ 
(ὐοο 5 γτοῖγ να Ἰ5010 6. 15 ἸΠσΟΠ θα} 6 
ΜῈ) οΟΥΠ ΘΓ αἸβοσιγθὸα οὗ [ον. })γ Κοι- 
ἡϊοοῖῖ, Ποβ6. ΟρΙηοη ὰ5. Ὀδεη δήομριρά 
Ὀγ ΕἸςΒποτη ἀπ Μτ Ετου δ, σαρροβθβ 
τη 11 σοηΐα!ης. [Π6 γλϊβδίημβ θρέθο!) οὗ 
Ζορθαγ ἢ τῃ6 {Π|Γ4 σοηΐογεέηςς, [ἴ ἢλ5, 
Ποννανϑυ, ὑὈθθη δἤδνῃ ἀὔονθ, ταῖ τ6 ἂτ- 
Βυμηθηΐῖ 15 ρεγίεοῦγ δα] 6 τὸ [005 
ῬΟοΒΠΟῺ δηα σμαγασίθτ [11 οοτγοςῖς δπὰ 
ΒΌΠΡΙΘιΘη5. ῬγΟνΊΟι5. 455 ΘΓ "5, ΜΠ ἢ 
ΟἹ σοῃϑιδσαῖοη ἢδ θεὶς Ὀουμὶ τὸ το- 
(τας : 11 σοπῃίδ! 5 8 1πΠΠΠπηατοη οὗ ΠαςΓῈ 
τοῖο (566 Φ. 8), 5.0 }} ἃ5. 15 ῃοΐ 
ἰουπὰ ἴῃ (ῃ6 ἀἸδοουγβοϑ οἴ ΟΥ ΠΟΥ ρει κοῦ: 
[6 ννῆοϊς σμαρίθσ 15 ποσοῦ μῆϊν το}6- 
Τοηῖ; [6 ἢγϑι ρατὶ 15 δή πη8{| Ὁγ 4}} ἴο 
Ὀδοηρ ἴο οῦ, Ποῦ σδῇ τἢ15 ρογη δ6 
ἀ!5] οἰ 64 ἔγοῃ ᾽8 νοις ἀαπιαρε ἴο (Π6 
56η56. ΤῸ [Π656 δης οἴπεῦ ροϊηῖβ ηοϊιςοα 
1η [6 σοῃηηθηίδγυ, τ τηᾶγ ὑς δἰ ἰοἀ ταῖ 
Ἀρηδη, ἃ πιοϑῖ σοϊηρείθηϊ δυϊΠοτγν ἰὴ ἃ 
ΙηδίοΓ οἱ ἴαϑῖθ, ἀδοίαγος τἢαϊ 1 15 ΟἿΘ 
οἔ τῆς ἤπεϑι ἀδνοὶοριηθηῖς ἴῃ τὴ μοειὰ : 
1 15. 5{ΓἸΚΙῚΠΡῚΥ ἀη}1|κΚ6 τἴῃ6 βρθοςῃος. οὗ 
ΖΟΡἢΔΓ ἴῃ ἴοηθ δηά ερίτις : δὴ λνα]ὰ 
βᾶγ 5 “ΟἾΪΥ ἃ ρπάανοιιβ ἢ] πες γβτα ΠῚ ΡΣ; 
οὗ τὴ6 πο Ὀοοκ σου]ὰ ᾿ανὸ δ] τῃ 6 
ΠΟΚΘγη ΟΠ α5, νὴ. μοὶ ἴπαῖ τἢ15 ρμα8- 
δῶρο 15 11ΟΓρο]αζδεὶ οὐ πλ!]50]4ορη.᾿" 

3. Τῆς ἰα8ὲ δή άγὸθ5 οἵ τὴς. ΑἸΠΉΙ  Υ 
του χὶ. 15. ἴο χὶ! 44, ἢα5 ὕθθη γοραγιθα 
85 Δ ΙῃΓΟΓροϊατοη. [ἴ τη]ρϊ, ἃ5. 50Π16 
ΟΥ̓ 5 ἀΠγηγ, Ὁ6. οηγῖοαὰ νυ τηους δῇροοῖ- 
᾿5. 1ῃ6 δτρυπηθηῖ, ΔηἋ 15 5414 1 50Π16 
ΡοΙηΐ5 ἴο σοηῃίδιη ᾿π ἸσδτΟἢ5. οὗ ἃ ἰαῖου 
656, ΡοΙηΐβ τηδῖ ἴῃ [15 σοπη)θηΐδγυ : δα 
1η6 οοηπθοίοη οὗ τπουρῇῃϊ ἀρρϑαῖθ ἴο Ὀ6 
58 {15 0 ῈΌ ΓΙ] σον ἴῃ τῆς Ρτδοδάϊηρς 
ΔΏαΪν 515 δη 1η [Π6 ποίθ5; δηα ἃ5 [ῸΓ {Π1|6 
βδίγ! δ, ἔδν ηο ἤᾶνὲὸ δῇ ΘΓ [οΥΓ [ἢ6 τεβο- 
ΠΔης6 δηα ριαη θοῦ οἱ δηοϊθηῖ Ηδῦτγονν 
Ροείγν, Μ1} αἸβδθῃῖ ἰτοπὶ τῆς ἡπάρηεηῖ οὗ 
Μ. Κδηδη, “16 βίγο ἐστ σο]ὰ] ἀὁ5. π|61]- 
ἰδ 5 θη τοι 5 ἀὰ Ῥοδηθ. Ν}}]6 ρα 
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Ϊὰ σορα π᾿ δϑδῖ ρἷιι5 νίρογειδε, ἰ6 ρδῖδὶ- 
Ἰέ σας. ΡΪι5. βοῃοσα." 

4. Βγ ἴατγ ἴῃς πιοβῖ βείουϑ5 ΟὈ]θοίοη 
15. ἴα ΜΏΙΟΝ ἴουςῆε5 (μ6 αἰδοουγβθα οὗ 
ΕἸ. [ἢ 1815 οα56 ἴῃς αἰβεγεηος οὗ 
51}]6 15 πα] 5 ΠΟ ΉΔ 0 6 ; 1115 [6] ὄνεῃ Ἰἢ 
1ῃ6 (ταῃϑἰδίίοη, δηὰ 15 δοκηον]εάρεά ὈΥ 
41} οὔτϊο8. [{ δῆεοϊβ ἴῃς ργαγημηδίιοδὶ 
ἔοσηβ δῃηὰ τἢ6 νόοτιϊ5, νη ἢ, ἴο ἃ ἴαγ 
βτθαῖοσ οχίθηϊ ἤδη δὴν ροτγίίοῃ οὗ ἴῃς 
ὈοΟΚ, ἃῖα τερίεῖα ἢ ἸηάΠσαιοη5. οὗ 
Ατδπηαὶς οὐ (ἰμβαϊάαϊς οτιρίῃ. ΤΠ. οῦ- 
Ἰεοοη πᾶν Ὀ6 ταδὶ ὈΥ τῆς ργοόῦραῦ]θ 50Ρ- 
Ῥοβιου ἴῃας τῆς δυῖποι οἱ τὰ Ὀοοϊκ 
δΔαμεγεὰ {}}γ ἴο ἴῃς ἔοττα ἴῃ ψν]ςἢ 
[Π6 αἸαϊοσρθ νὰ βαπὺπᾶάθα ἀοννῃ ὈΥ ἴτὰ- 
ἀϊοη. ΕἸ, Ὧἃη Αταπηθαῃ, νοι] οὗ 
ΟΟΙΓ56 5ρθὰκΚ ἃ ἰαηριιαρα ν ῃ]οῇ αἰῆετγεα 
1ὴ [πΠ6856 σμαγδοίθσγιδίιοβ ἔγοπλ ποθ οὗ 
ΟἾΠΟΙ Βρϑάίκοιῖβ, [1 μᾶς θδεὴ οὐβεγνϑὴ 
(Όγ ϑοῃ)οιηδηη, Ρ. 61) πὶ {πε (ΠΔ]- 
ἄδῖὶς ἰἀἸΟΠ15, ὙΥ Ὦ1ΟἾ 46 νΟΥΥ ἀΠΠΚῸ τΠο56 
οὗ ἃ ἰαῖθσ ἀαΐθ, ἀπ Οσσιγ ΟὨΪΥ ἴῃ ΠΙΡΏΪΥ 
ῬοΘΏς ρᾶϑβθαρθα οἵ νεῖγ δπείθηϊ νι ΕΓ 5, 
ΔΙῸ ΡΘΟΙΠΑΓΥ δα 140]6 ἴῃ τῃ6 ἀϊδοουχθα 
οὗ ἃ γουηρ ἂπαὰ ᾿πηραβϑίοηεαὰ βρθάκοι: 
Δ οὈβεγνδίίοῃ νῃϊοἢ τῇᾶγ ὕες εχίθηαειϊ 
ἴο 4ὴ Θα. 4} 5: Πκὶὴρ ΟΠαγδοίοτ βίο οὗ 
ἴῃ6 αἰδοουγοα, 1ῖ5 δχοθβϑῖνα ΟὈβΟυΓΥ. 
Α γουηρ πηδῃ βρθακίηρ ἴῃ 6 ῥγθβϑθποα 
οὗ ἢϊ5. ΒΌΡΟΙΟΥΒ, δη δ ραιταββδοα ὈΥῪ 
τὴ6 5ίσυρρὶα ἢ πὲ δηα ονθύνῃοτη- 
ἴηρ {Ππουρῃϊ5, Ἰασουτίηῦ ΓῸΓ υζίοτδηοςθ, 
τϊσῃξ Ὀὲ ἐχρβοϊεξα ἴο ιι8ὲ διρυμηθηῖβ, 
ψ οἢ τπουρῇ ἱηροηίοιι δηὰ τὰ θ, ἅτ 
ἸηϊΠοαῖθ δηἀ ἱπηρεγίδοι  γ ἀδνεϊορεά. 
ΤὭσβθο ἀηθνοῖβ, Πουρῃ {ΠῸῪ πιᾶν ποῖ 
Ταπονα ἴῃ6 αἰ ἤσ] Υ δ᾽ τορεῖμοσ, σοτ- 
11} }Ὺ αἸτ] ]5ἢ ἴῃ6 ίοτοα οἵ [6 οὔ]θο- 
οη. Οτἴδδὶ βγθ855 ἀρϑίη 5 ἰδ! ἃ ὑροῇ 
ἴπ6 ίαοι ἴῃ ΕΠ 15 ποῖ τηθηϊμοηορά 
ΘΙΙΠΕΓ ἴῃ τπδ Ἰηἰτοάιιοϊίοη, ΟΥ δὲ [δ6 
οἷοδα οὗ τἴῃῆ6 ὈοοΚ, δηᾶ παῖ 15 ἂγριι- 
Το ηῖ5 ΓΘ ἰοῖϊ ΠΟ ϊ ΔΏΒΜΘΙ ΟΥ ΆΠΟΙΪΙςΘ. 
τ παν ὃς δαπιιεα (Πδὶ {Π656 ἰδεῖς 5Ξιρ- 
ΡΪΥ ἃ 2γιεριᾶ ας ἀτρυταθηΐ ἴοσ ἴΠ6 85- 
διαρίοη ἰῃαῖ [Π6 αἰδοουγβα 5 δὐάεά 
δῖ ἃ ἰαῖεσ ρεποά, ψῃθῖθεσ Ὁγ ἃ ἀϊβεγεηϊ 
ΓΙοτ, νὴ0 {61 (δὶ δὴ ἱπιροτίδῃηϊ εἷθ- 
τηθηΐ ἴῃ ἴἢ6 αἰδουβδίοη νγὰβ ἰδοκίηρ, οὐ 
ὈΥ ἴΠ6 δᾶ διιῖῃοῦ ἴῃ ἢϊ5 οἱά δἃρ6, ἃ5 
Μ. Ἀξηδη {Π]ηΚ5 ποῖ Παρτγοῦδῦ 6. ΥὙεὶ 
1 15. ποῖ αἰβῆσυϊτ ἴο δοσουηὶ ἴοσ Ὀοῖῇ 
[λοϊβ. Νὸο ρείβοῃβ ἅγὰὲ παπιβα ἴῃ τἢ}}5 
ὈοοΚ ὑπ} ἴΠῸῪ ἴακα ρατγῖ ἴῃ {ῃε {Γ4η5- 
ΔΟΙΙΟΏ 5, ΟΥ ᾶῖα οἰουινῖβθ σοησογηδά ἢ 
16 ονθηΐβΊι ὍΤῆυβ 05 Ὀγεῖῆσοη ἃΓ6 

τηδητοηεαὰ μοι ητα} }γ ἴῃ οὔα οὗ ἢϊδ 
αἰβοοίγδθβ, Δηα 15 τοἰδίνος ἴοσ [6 ἢγϑι 
Ὀπη6 1ὼ (6 σοῃοϊπάϊηρ ομαρίοσ. ΕἸδὰ 
γγ»ὰβ ἃ γουηρ τδΔη, ποῖ ἰἰκεὶγ ἃ5 διῇ ἴο 
Ὅς παπηδά διηοηρ ἴῃς δἰάδθ ψν ῆο οσβδηλα 
ἰο οοιηίοτί [0Ὁ; ἢ]5 Ξρεδοῖὶ ννγὰβ. ΠΘΙΠΟΣ 
Θχρεοῖθα ΠΟΥ Τδ]]οαὶ ἰοῦ, ΠΟΥ ννὰ5 1ἴ οὖ- 
ἰεγεα ὑη1}} 411} τῆ οἰτ ἀυριπιθηῖβ ν ΓΘ 6χ- 
Παιβίεαά, 7ο]ὺ οὐ ποῖ δῆβοσ Ἀϊπὶ, 
οἰἴμογ Ὀεσαῦδα ἢϊ5 οὐ οσὰβ ΘΓ 
Θοηάθα, οὔ Ὀδοαιθο 6 δαηλῖς τἴῇ6 οο- 
ΒΘΠΟΥ οὗ [6 ἢδνν διριπθηῖθ ΜΠΙςἢ 
ΒΠΏὰ δάάυςθβ, 1ἴ 50, τ ννουϊά 6 ἃ 
συτγίοι5 σοϊηοϊάφησς ἢ 15. ἀφο]ατδίοῃ 
ΘΑΥΙΥ ἴη (6 οσοπίογεηςς, τᾶ ἢς ψουά 
0)ὲ 511|6ηὉ 1 ὙΘΆΠγ ἴἀυρῆς δῃὰ οοηνίηςδὰ ; 
566. (ἢ. νὶ. 24, 25. 
6 αμδϑβίοη 85 ἴο τῃ6 ρεηυηθηθ855 οὗ 

[ἢ6 ἀϊδοουῖδα Περοηάᾶς, ἴο βοῆϊα θχίθηϊ, 
ὉΡΟη [Π6 νἹ ον ν]οἢ [ἢ6 ταδί οσ τηᾶγ ἴα Κα 
ἃ5 ἴο [15 να]ὰ6 δηά ᾿προτίδηςθ. ϑοιὴδ 
Δηοϊοηῖ δΔηἀ Πού θση οὔτο5. ἴγρας ἰ σοη- 
τοτηριαουϑὶγ, ἀπ σιρροβα ἰπαῖ ἢ νὰ5 
Ἰηϑογῖθα ΟὨΪγῪ ἴο δηβαᾶποθ ΟΥ̓ σοῃίγαβῖ ἴῃ 6 
οἴεοϊ οὗ (ῃ6 ἰαϑῖ βοϊδ πη ἀἰβοουγβο οἵ Τοῦ: 
Δ ΟΡΙΠΙοη ΜΝ ΏΪΟὮ 56 615 ἴο ΠΡ ΪΥ ἃ νΕΓΙΥ͂ 
ὉὈΠΙΔΙΓ δϑι δῖε οὗ τῃ6 σμαγαοῖογ δηα 87- 
δυιηθηῖα οὗ ἴῃ6 βρθᾶκει. Οἱ 6 οἴθοσ 
Ὠδηα, δὴν Ηθῦτεν ὙΥΙ6Υ5, Δη 4 50Π16 
Ἑαῖμοῦθ, 8ἃ5 ΟΠγγβοβίομημ, γοργὰ ἈΠ ἃ 5 
ἃ Ρεδίβοη οὗ β0ροτοῦ 1ης6]]6εοῖ, βρθοδ! ν 
ἸΠΒρΡΙγε, δηὰ ἃ ἱπὶςὸ ὀχροηθηΐ οἵ τῇ8 
ἀϊνίηθ 1}; ψ ἢ 16. οττο5. οὗ δπληθηςα, 
ἸποΙ αἀἸηρ Βοη]6 ΠΟ τοραγά τῆς (ΠΙβοοῦγθ6 
85 8Δὴ ἰηιοτγροϊδίοη, Ποϊὰ ται 1ἴ σοηίδ! 5 
ἴὴ6. ἴπι6 αἸαϊδςοίς βοϊατίοη οὗ ἴπΠῸ ρτθδῖ 
ΡῬΓΟΌΙΘῺ δεῖ Ὀδίοσε ἃ5 ἴῃ ἴῃ6 Ῥοοϊκ. [ἰ 
15, πολ Ένεῦ, δυρι θά, δα μλεῖηρ τπδὶ 651- 
Ιηδῖς οἱ 115 ναϊιθ, ἰπαὶ (ἢς ἀοοσίτηδὶ) 
βγϑίθῃχγ οὗ ΕΠ Ἰπαϊοαῖο5 ἃ σοηβϑίοΓ- 
ΔΌ]6 δἄνδηςσε εγοπά [δὶ οἵ ἴῃ6 οἴοσ 
Ἰητοτὶοοιἴοτϑ, πο ἀρ [οὐ Ὠϊπλβ ΙΓ, ἀπά 
τηυβὶ τπογοίογα Ὀείοηρ ἴο ἃ ἰδίθοσ ἂρ. 
γεῖ ἰὴ ἔβοῖ τῆς ροβιτίοη νῆϊο {μ|δὰ 
ἴδ κΚο5 αἰ Ποτβ σταῖῃογ ἴθ ἄσρτοθ τῃδη ἴῃ 
Κιηά ἴτοτῃ ἴμαῖ οσσιυρὶεά, οἵ ϑυρρεβῖθα, 
Ἰη ἴΠ6 ργδθοβδάϊηρ ἀϊἰβοοῦγβαβ,; ἴῃ6 ἰἰἔοτ- 
Θη66 15 ΘΙ Π6Γ οἣς οὗ ἀενεοϊορηιεηῖ, 45 ἴῃ 
ἴῃ 8 νοῦν Ὀδδιτ] ταργοβθηϊδιοη ΟἹΨ πη6- 
αἸϊαΐοτγιαὶ ἀρθπου, δἀπα τἰῃς Ἰονίηρ ἀπά ἰῃ- 
ΒἴΓΙΟΙνῈ σΠαγδοῖευ οὗ ἄϊνηθ οἢαϑίϊβ6- 
τη Θηἴ5, ΟΥ Οὗ ροΊβοη 4] Δρρὶ!σδίοη οὗ [ἢο56 
ἀοοίτίηε5 ἴο ἴῃς οᾶβ6 οὗ 7]οῦ. Οηἡ {ῃ6 
Οἴδογ Πδηά, 1ἴ 566 πὴ5 ᾿ἱπογεά!]ς τΠδῖ δὰ 
ἘΠ 5 ἀἸἰδοουτοο Ὀδδη δή θα δἰογνγατσάϑ, 
[6.6 ϑῆουα Ὀ6 Ἴο ἴγαοδβ ἴῃ ἰΐ οὗ ἀοο- 
1Πηὴ65 ψῃϊςἢ τγαγα υηἀουίθα!]γ ἰδυρῆϊ δὲ 
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(ἢε Ε91]|165ῖ ρδιϊοά ἴο ψὨΙΟἢ ΔῺΥ ΟΥΙΙΟ5 
Δ55]ρῺ ἴῃ Ἰητοτροϊαίοη, ἀοςῖΠ ἢ 65, ν ΒΙΟἢ, 
ιΓ Κηοννη, ψουἹὰ ἢᾶνθ ϑδιρμεϑίεα ἴὰὸ 
Βοηρεϑῖ Διριπηθηῖβ (0 ΜΨΑΓηΙηρ ΟΥ σοῆ- 
βοϊδίίοη. Νὸὼὸ σγϑδίοῦ οὗ (ῃ6 ρῥϑαϊηβ δπὰ 
οὗ [6 ῥγορῃεῖβ σουἹὰ ἤᾶνα δ οα ἀπ ογ 
ΒΌΟἢ ΟἸτΤοΟυδίδησθα ὁ ὑγρα δυοἢ ἴΌΡΙΟ5 
85 ἃ ἰαἴυγε Ἰπαρτηδηῖ, αηὰ τῃ6 σοπλμρ οὗ 
[ῆ6. ρτεαῖ [Ϊὶπἀρο. ὕτεαὶ ψεῖρῆς τηιϑῖ 
αἶἰϑδο θὲ διϊὰσ θα ἴο [6 διριιπηθηῖβ οὗ 
ΘΟΠΒΙοιπηάηη, ν ῆοῸ οῃδθνϑ παῖ ἴῆθγα 15 ἃ 
αοἶοβα Ἰηϊογηαὶ σοηποοίοπὶ Ὀεϊννθθη [ἢ]5 
Δα οἴποῦ ραγίβ οἱ ἴῃ6 ὑοοκ; [δαΐ ιἴ 
ΔΟουη(5 1ῃ ΓΕίδγε 65 ἴο ρᾶβϑᾶρεϑ ἴῃ ἴῃ 6 
ἀἰδοουγθο5 οὗ [οῦ δηὰ ἢἰ5 {πποηαϑ ; 50 
οονεογί ἃ5 ΟὨΪγ ἴο Ὀὸὲ αἰδοονεῖαα Ὀγ οἷοβα 
ἸηααίγΥ; γοῖ ἤθη ροϊηϊεα ουΐ, 50. ηᾶ- 
τὰτ4] δηκὶ βυγ Κι ρ, 85 ἴο ἰδξᾶνα η0 ρίαςα 
ἔογ τϑραβοηδῦϊα ἄορι. ΕἸ, ἴῃ ἰδεῖ, 
ΒΌΡΡΙΙ65 7ι5ῖ᾽ ννηαϊς 00 παὰ τερεαΐθα]γ 
οΔΠ δα ἔου, ἃ σοῃηΠιϊδιοη οὗ ἢ 15 ΟΡΙΠΙΟΏΒ, 
οὶ εἤξςοϊοα ὈΥ 4ἢ ονογν δ] ]ηρ ΟἸ5ρ]ΑΥ 
οὗ εἰνηθ ροννεσ, Ὀὰϊ ὈΥ τατίομαὶ δηὰ 
δυπηδη διραπιεηΐ ; 500 ἢ} ἃ σοῃ[ιτατοη ἃ5 
νοῦ! ἠοῖ, Κα [ἢ ἀγριυμπηθηῖβ οὔ της οἴποΥ 
ΟΡΡοπεηΐβ, τοδῖ ὑροὴ ἴαἶδα, Ὀἱροιθβα ΟΥ 
Ὠγμοογτοδὶ ἀϑϑογίοης, θαῖ νου ὑεῆι ἃ 
{τα ] δηα σα ῃη14 γράϑόπογ 16 γβαβοη- 
ἴηρ5 οὗ ΕἸ Πα, πιογεον θοῦ, ἀγὸ γοδ!ν πεοάεδά 
ἔου ἴπὸ (ἃ}] «ἐνε]ορπιεηὶ οὗ ἴΠ6 βιῦ)θοῖ- 
ΙηΔίζοΓ οὗ τῃ6 ὑοοκ, δῃηὰ γϑῖ ἴπῸΥ ἅττα 
ΒΌΟΙ 45 σοι] ποῖ, ψιτουζ ἰγγονογθηοθ, 
Ὀδ6 αἰἰθυτεὰ ἴο ΑἸπηρμῖγ αοά. [{ 15 
ϑδ Ἰϑίλοίοτυ ἴο 5ἰαῖα τῃδΐ οτγιτῖο5 νῆο ἄδην 
τῆϊ5 τὸ θὲ δὴ ᾿ῃπΐθρταὶ δηὰ ογιρίηδὶ ρουτοῃ 
οὗ (ῃε ὈοοΚ, ΠΥ δοκηονίθαρε 115 ἰηϊτη- 
δὶς "νυ ἢ. 

ὃ ςσ. Οὐαγακσεῦ οὗ δε ΜΒοοῖξ. 

Τῆς πιοϑδὲ δῃοιθηΐ ἰἤ ἢοΐ πηϊνοῖϑαὶ 
ΟΡϊηϊοη διλοηρς Ηεῦτεννα δηὰ (ἨΓβιΔἢ5 
γγνὰ5 [ῃδι [Π6 ρεσβοῆβ δηὰ δνθηῖβ Θβοῦρθα 
ἷη [ἢ]5 ὈΟΟΚ ἃγὰ 5ιγςον Ὠϑιογοδὶ, δηά 
[πδι ἰΠ6 νεῖν ψογάβ οὗ [ἢξ βρϑεακϑῦβ δγδὰ 
δοσυγαῖοὶν ταροτῖθ, [{ ννὰβ ὑεϊενεά 
δραῖὶη ὈΥ τῆς ῥγίηςραὶ ΒΔΌθΙμ σαὶ δὰ- 
{Βοτιε5, Ὁγ τῇ ϑγγίδη Ἐδιίμοσϑ, δηα ὈῪ 
ΙΏΔΩΥ Οτοοκ δοοϊοϑιαβίιοαὶ τυιῖεγβ, {δῖ 
Μοβε5β ντοῖθ [Π6 ᾿ηϊσγοάποϊίίοη δηὰ οἷοϑ- 
Ἰὴ5 σῃαρίετβ, δηα σοιηρ!! δὰ ἴῃς ἀϊαϊοριια 
ἴτοιῃ ἀοσιιηθηΐβ ἢ ννϊ]οἢ ἢ6 ΤΑΥ͂ πᾶνε 
Ὀδοομηα δοαυδιηϊεή ἀυπηρ ΠΙ5 τοϑιάθησα 
ἰῃ Μιαάΐδη. ΤῊϊβ ορίηϊοη [ὰ5 Ὀδ θη πιδὶη- 
ἰΔϊπεα ΌΥ οττἰο5 οὗ δαϊηθηοα ἴῃ τιοάθγῃ 
ἔἰπλ65, ὈὉγῪ Ηιπεῖ, 1. 10. ΜΙςἢ46115, 1 Πη, 
Ὀγ 1μθὸ, σ ΜΙ], δμὰ οἰἴμοῖϑβ. 

ΤἼΣ ἰδοϊ οὗ [0035 εχιβίδηοα δηά ἴἣδ 
5 51 Δη14] {τ ἢ οὗ [6 παγγαῖῖνα ἃγα πἢ- 
ἀοιθίθαγν δϑϑαπηθεὰ ὈΥ ἴλ6 βαογεα ντιῖ- 
ΕΓΒ; 8686 ΕΖεΚ. χὶν. 14, 20, (ψγῇεσα (8 
βἰδι θιθηϊ 15 ἸΔ646 ὈΥ “(6 ννογσά οὗ {πὸ 
1, οτα ἢ), ἀπμὰ [π165 ν. τι. [115 αἷβο δά- 
το (5866 Εννα]α, “ ΕἸη]. Ρ. 15), ἴῃαὶ 
[Π6 Ἰηνθη το οἱ ἃ 5ἴοτγ του [ουηάδ- 
[ΟῺ ἴῃ Ιδοῖβ, ἴῃ 6 ογεδίοη οὔ ἃ ρϑβοῃ 
ΓΟργοβθηῖοα ἃ5 ἢανὶὴρ ἃ τϑὰ] ἢϊβιοσγιοδὶ 
Εχιβίθηςσθ, 15 Ὑ ΏΟΙΙΥ αἰιεὴ ἴὸ τὴ6 βριγιῖ οὗ 
ΔΏΓ ΧΟ, Δρρθαγιηρ ΟὨΪΥ ἴῃ ἴῃς ἰαϊδϑί 
Ἔροοὶ οἱ ἰιϊόταῖαγο οὗ Δηγ δῃσιθηΐ ρ6ο- 
ΡΪθ, δηὰ Ὀϑϊοηριηρ ἴῃ [15 σομῃρίοῖο [ΟΠῺ 
ἴο ἴΠ6 πηοϑῖ πο θσῃ {Ἰπ|ὸ5. Ἦεγα ὄνεξη 
500 ἢ 8ὴ Ἰπνθητοη σΟΠΟοΙ να Ὀ]., [Π6ΓΘ ἃΓ 
ΒΡ οὶ τοᾶθοὴβ ΨΥ ἃ Ηθριον δμουϊὰ 
Ὠοΐ Πᾶνα ογϑαίθα βοῇ ἃ Ὁπαγασίοῦ δπὰ 
δι οἢ ΟἸΤΟυΠηβίδησθβ ἃ5. ἅγα σοργοβθηϊθά 
Ἰὴ 1815 ὕοοκ. [1 586ῖ5 ἰοσίῃ, ἃ5. ἃ ρογίδοξ 
Τηοὐε] οὗ Θχοθ]θηςθ, ἃ ρογβοηαρα ἢοῖ 46- 
5Βοθη 6α ἔἴοη ΑὈταϊ απ, Δη ὑθ]οηρίης 
ἴο ἃ Γᾶσα δῇ! σΟΙΠΓΓΥ ἸΏ ΠΟ νὰν 4850- 
οἰδῖθ νι στα θ! Ἰσἢ Πδίοσγ. [15 ἃ 
Ροϊηϊ ὕὑροὴ ψῃϊοῇ ἴοο τῇ 5[Ὑ6855 οδῇ 
βοδύοοὶνγ 6 ἰαϊά, τῃαΐ τῆγοιρῃουϊς (Π6 
ὨδΙγαῖϊνα δηὰ τὰς αἰαϊοριιε5 ἴἤδτὸ ἰ5 ἃ 
ΒΙΏσΌΪΑΓ ΔΓ οἱ τεα]ῖγ. 6 δἰ]οβί οτὶ- 
[105 οὗ 4}} 80}10οΪ]5, Εννα! ἃ (( ΕἸπ].᾽ ρ. 57), 
Κφδηδη, Ηλῆη, ϑοῃ]οιϊηληρ απ [0)6- 
᾿ιῖΖϑοῃ, τὸ ὈπΔηΙπιοῖ5. ἰὴ Ὀθάτιηρ ἴα ϑ- 
ΤΏΟΩΥ ἴο ἴδε ἰΔοΐ, (μαϊ Ἰη 4}} τῆς ἀοβοτὶρ- 
[ἸΟῊ 5 Οὗ ἸΠΔΠΠΘΓ5 ἀπ οὐίομηδ, ἀΟΙ 6510, 
506 14], δηα ρο]ῖοα], δηὰ ὄνεη ἴῃ [Π6 
οᾶϑαδὶ 1] υϑιταῖοη5, τῇ6 σομαης σοΙουΐ- 
Ἰὴς οὗ ἴῃ6. ἂρὲ οἵ [οῦ 15 Δ} οὐ- 
ΒΕΙνθα ; ἴ[ῖῃδί ἴῆ6 Ὠυϊηθῖοι!β δ ἰδ οη 5. ἴο 
Ὠἰβίοποδὶ ὄνθηΐβ γοίευ Χο] βίνε]γ ἴοὸ ρᾶ- 
{ΠΔτΟἢ Δ] {{Π|65 ; ἰῃαῖ [Π6Γ6 5 ἃ σοιηρίοίρ, 
Δη4 ἴῃ πε ῖγΓ ορίπϊοη δὴ Ἰηϊδητοηδὶ δηὰ 
τηοβί 5 Κη], ἀνοϊήδησς οὗ Τσσυτγθηςθ5, 
Β0Οἢ 845 τη5ῖ πᾶνα Ὀεθὴ ΜΜ6}}] Κηονη ἴο ἃ 
δῖε νντῖοσ. Ετοι (Π6 Ὀερ!ηηίηρ το {16 
ἐπα οὗ [6 ὕοοκΚ πο 5ίηρὶε τοίδγομοθ 15 
πγδὰς ἴο (ῃὴ6 Μοϑβαὶο ἰανν ; ἴτῇ6 νοῦν ψογὰ 
ἰανν (ΤἼὨογδ ἢ), 50 σοπητήοῃ ἴῃ ὄνεῖν ΟἴΠΘΥ 
ὈΟΟΚ, τοῦθ Ἔβρθοῖ ιν ἴῃ τΠο58 οὗ τῃ8 
6, ἴο γῃϊοῇ τηοάθγῃ οὐτοθ. τοίεσ [ἢ 15 
ΨΟΓΚ, ΟΟΟυγ5. ΟὨΪΥ Οησς (χχὶϊ. 22), δηά 
ΤΠ6ὴ ποῖ ἴῃ [Π6 5ρθοῖδὶ κἰρηιβοδιίοη οὗ ἃ 
Τασεϊνεα οοάδ: τἢ6 ῥδοι Παγ ᾿Πδ. τυ ἸΟῊ 8 
οὗ Ι5σγαθὶ, δαπὰ (ἢ6 οαγάϊηαὶ δνθηϊβ οὗ ἴῃ 6 
Ὠδιϊοηδὶ ἨιϑίοσΥ δίϊοσ τῃὲ ἔχοαιυβ, ἃτὰ 
ΜΉΟΙΥ ἀηποιοεά. [{ 5ῃου!α Ὀς Ῥογῃβ 
Ϊη τθϊηἀ {πᾶ 0 δηοίθης ΨΓΠΕΙ ΘΥΟΥ 
βδισσοο δα 1η τοργοάυοίηρς τἴἢ6 Π]ΔΏΠΘΙΒ 
οὗ ἃ ρᾶϑῖ ἄρ6, οἵ ἴ'ἴ δνοϊάϊηρ αἰ αϑίοη ἴο 
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ἴπ056 οὗ ᾿ἷὶς ΟΝ : [Π15 15. ἴτπι6 Ἔνθ οὗ 
ἴπὸ τοοκ ἀγαμηηϊςῖθ, δη ᾿πάθρα οὗ 
ΨΓΙΘΓΝ Οὗ ἜνΈσΥ σοι ηΓΥ δη ἀρὸ Ὀείογα 
(πὸ 8 σοηΐασν. Ἵ1111ὲ δ[ιϑηϊρί ᾿πάεθα 
ψγὰ5 Ποῖ ἜΥΘἢ πηδθ. 710 ὑξὲ Μ. Ἐδηδη 5 
νος, ρ. Χν!]. “ΔηθΠ αν Πδα ποῖ δὲ Ἰάθα 
οὗ νῇῃδῖ τννὲ ο4]}} ἰοςαὶ οσοἰοιτγιηρ." 116 
56 οὗ ΔᾺΥ δηοίοης ΠΓΕΓ σα ἰ)γ6 ΡΟΒὶ- 
τἰνοὶγ ἀειϊοπηϊ θα, ἤθη ψνὲ να ἃ {]} 
Δηα δχαςῖ Κηον]θαρε οἵ {16 ᾿πϑΌ ΠΟ Ὴ 5 
δῃὰ οὐίοπια Μοὶ ἢ6 ἀφβοτθε5. ΑἹ] 
ΟΥ̓ Ο5 σΟΠΟῸΓ 'ῃ Θχίο Πρ ἴῃς [τς65ἢ, δη- 
[486 5] ΡΠ ΟἹ Ὑ ΟΥ̓ ΠπιΔΠΉΕΥΒ, τη6. σϑηυηθ 
αἰζγ, (η6. να, ἴτεθβ, υἹβόγοιβ 1 οἵ 186 
ἀεβετῖ; δηᾶ αὐπεῖν τμε σοηίγαβί Ὀδίνγεθη 
τη 6 ΤῊΔΠΉΟΙΒ, «Ππουρἢ 5, δηα (δε ηρ8. ἀἠ6- 
ΒΟ 6 ἃ τη {Π|5 θΟΟΚ ἂπά ἴμοβα οἵ (6 
15 γὰρ [65 ἀυσηρ ([ῃ6 τηοηδλτγο  ς 8] ρετγοί. 
Το (ἢϊ5 1 πγχακῖ Ὀς δα 664, τι {[Π6 οὔεςος 
οὗ στρα! ν 15 ῥτοαμποθα Ὀν ἃ πιπΊοΓ οὗ 
Ἰηΐθγη δ] ἸηἀἸσδτΊΟη5. ΠΟ οι ΒΟΑΥΟΟΙΥ 
δ δοοουηΐοδα ἴον, βανὸ Ὀγ ἃ δι] δα οτ- 
6ποδ ἴο οἰεςτῖνα {τὰ}. [Ιη Αἱ! τῆς σἢᾶ- 
ΤΑςῖοι5 {ΠΕῚῸ 15 ἃ [Πποτοιρῇ ΠΟΠΒΙΒίΘΠΟΥ, 
680} ἀρεηῖ ἴηὴ {πΠῸ {τα ηδδοίίοη ἢ85 ρεσυ- 
᾿Ππατιτ65. οἵ ἐπουρῃῖ δηα [δε] ηρ, ψῃ]ςῇ 
δῖνε τὰ ἃ αἰβίποῖ πα νιντα ρΡοΕγβοη ΤΥ ; 
[815 15 ΠΟΤΕ Θϑρεδοίδ!ν τΠ6 σα56 ἢ [οὉ 
ἢ] Π56 1, ΠΟΘ 6. ΟΠαγαςῖοσ 15. Ποῖ ΠΊΟΓΙΓΟΪΥ 
ἀταν ἴῃ ὑγοδά οὐΠΠη65, Ὀυῖ, πΚὸ τῆδῖ οὗ 
Πανιὰ δηά οἴμοσβ, γἤοβα ΠΙΒΊΟΥΥ 15 ρίνθῃ 
ὙΠ τηοϑῖ ἀθία!! ἴῃ ϑοπρίατο, 15 ἄδνε- 
Ἰορεὰ υπάφθγ ἃ νδγιεῖν οὗ πιοβδῖ {γυ]ηρ 
ΟἸΓΟΙΠἸϑίδησθθ, Ῥγοϑθη Πρ ὑπ 6ᾳ6Γ οδοῇ 
οἤἴδηρε πὸὶν ἀϑρεοῖβ, θυϊ Ἔν Ὶσ σείδ Π]ηΡ 
15 ΡΘου Π Παγ απα τηοϑβῖ ᾿ἰντὴρ Πα Ινι4}1{Ὑ- 
Ενοη τη6 ἰδηρσιαρὸ δηα {ΠΠπ|5ῖγα τ] 5. οὗ 
[ῃ6 5θνογαὶ βρεάκοιβ ἢᾶνε ἀἸδιηςῖινα οἢδ- 
ταςίθυϑςβ. 16 Ιπηοϊἀθηΐβ, ΠΊΟΓΘΟΥΘΙ, 
ὙΠΙΟῊ Ἰη ἃ δοίη νου]ὰ ργοῦαν ἢᾶνα 
Ὀδθη ποϊεά ἴῃ ἃ νᾶριια δηα ρϑηθσγαὶ πιδῃ- 
ΠΟΙ, ΔΓ6 ὨδΊγαῖϊθα νυ] τ] 6 655 Δηα Δη 
δοουγαῖθ Οὔβογνδηςσα οὗ ἰοσδὶ δηα ἰθπηρο- 
ΓΑΥΥ Πσοηάιοη58. ΤΠι5, Μὰ τοιηαγκ τῇ 6 
πιοάθ ἴῃ ψὩΙΟὮ [ἢ6 συρογηδίυγαὶ νιβιῖα- 
[ἸΟἡ 15 σατο ἀ Ἰηΐο Θχθου Ποη, ὈΥ παΐμγαὶ 
ΔθΘΏΟΙ65, ΔηΠ ἀπάδγ οἰγουπηβίδηςεϑ ρεσι- 
ΠΥ το τἢ6 αἰΞίσιςῖ, Αἴ 8 βδδαᾶϑοὴ ννῇθῃ [ἢ 6 
Ἰητοδα5 οἵ (μαϊάδδηῃ δηὰ ϑαῦθδῃ στοῦ θ 8 
ὙΕΙ͂ Ουβίοσηδτυ δηἃ ροου]Πατὶγ ἀτεδαδα; 
ὉΥ ἢτα δῃὰ ψ Ἀν 45, 5 ἢ ἃ5. ΟΟΟΙΓ δἵ 
ἱπίθγναὶβ ἰηὴ ἴπ6ὸ ἀφδβοσῖ; δηζὶ, ἰαϑίγ, ὈΥ 
Θἰερῃδηιαϑβὶβ, οὗ ν οἢ {Π 6 ϑυτῃρίοτηϑ ΓΘ 
ἀσβουροα 50 δοουγαίοὶυ 8ἃ5 ἴο ἰεᾶνε Ὡ0 
ἄουνιε {μδῖ (Π6 ᾿ντΓΙ Υ τηβῖ ἤανα τεοοσγάβα 
ψἢαῖ ἢ6 δοΐυδ!ν οὈβεγνεά, υπη|655 Ἰηἀθθά 
δ Ιηϑοτίοα [με ἢ [ῃ6 5ρεοϊδὶ Ἰηϊθη- 

ΙΝΤΒΟΌΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

ΠΟη οὗ ρινίηρ δὴ δὶγ οἵ {τὰ ]Π 655. τὸ 
ἢϊ5 σοπιροβιτοη. δῆήεγαε δος ἢ ἃ 500ρο- 
δι Ο ἴῃ 1156} Ρ]Δι5106, 1ὴ 115 σαβε 1ξ 
νου Ὀ6 σοηξιῖεα Ὀγ μὲ ἔλεος τπᾶῖ ἴ[Ππ656 
ΒΥΠΩΡΓΟΠΊ5 ἃγα ηοΐ ἀδϑοσι θ ἃ ἴῃ ΔῊΥ 51ηρ6}]6 
Ραβϑᾶρθ, 50 ἃ5 ἴο δἰίγαςὶ ἴῃ6 αἰτθητοη οὗ 
τη6 τϑαάθγ, θυϊ ἀγα πηδάθ ουΐ Ὀγ ἃ οὔ]- 
ο4] δηᾶ ϑεϊθηθῆς Ἐχϑιηϊηδίίοη οὗ ψΟγα5 
οσσατηρ δῖ ἀἰδίαηϊ Ἰηΐογνα]β η ἴΠ 6 σΟΠι- 
Ρἰαϊηῖβ οὗ ἰῃ6 βιιθετοσ. ὍὕΠ6 τηοβῖ τεβποα 
αὐτὶ σου] βοδγσοὶν ὑσγοάπος [Π15 του: 
1[ 15 Γάσγϑὶν δἰζεπιριθ, 5111 ΤλοΓΘ ΤΆΓΕΪΥ, 
Ἰ δνεῖ, αἴϊαιηθα ἴθ [Π6 πιοϑί δγίιῆς!αὶ 
Αρθ5: 1 ννὰβ Πθν σ ἀγδαπιαα οὗ Ὀγ δηοιθηΐ 
ὙΓΙΙΘΓΒ, ΔΠηΠ64 τι θ6 τεραγάεα [ἢ [Π15 
ὥᾶ586 85 ἃ βίτοηρ ᾿Ἰῃϑίδηος οὗ (6 ὑπ46- 
βίρηθα οοἰηοϊάθησαβ, ΠΙΓἢ βδουηςὰ οΥ" 
Οἰδη δοςσθρίβ ἃ8 ἃ 5:16 αἰϊθϑίδιιοη ἴο [ἢ 6 
ΒΟΠι η6η 685 οὗ ἃ ΟΥΚ. 

Ονοιὶοοκιηρ, ΟΥ ἱἸρποῦηρ ἴΠ6 ίογοθ οὗ 
(ἢ6ς6 σοῃϑι ἀοΥδ Οἢ 5, ΟΓΙ ΠΟ 5. οΟὗὨ δ θη 6 
ἢᾶνο Ἰπδϊπίαιηθα παῖ (6 ΠΟ]. ψοσΚ 15 
Ρυτα ἰηνοηϊοη, ἃ τογὰ] δηα σγοὶ ρου 5 
ἃροίοριιο, οἴπεδυβ, υυῖτῃ 1655 ἹΠΊΡτΟ "4 0} 
ΒΌΡΡΟΒΕ [Πδ ἸΡΟῚ ἃ Ὀαϑ15 οἵ ἰχοῖβ. ὑγδ- 
βανοῖ Ὀγ ἰτδάϊπίοη, (6 ρϑηϊ5 οἵ δῃ 
ΟΥΙσΙη4] δηὰ μΙρ]γ Ἰητθ]]δοῖι4] {ΠΙΏΚΕΣ 
ἢδι5 ταϊδϑὰ {15 τηοπιπγθπῖ, ἢ νὨΙοἢ {Π6γ 
Το σορΏ Ζο (ἢ6 οί οδῖ δηα πο ]οϑὲ ὑγοάιιοξ 
οἵ ϑϑηγτῖς ροηΐϊαϑ; ἀϑϑιμηηρ ἴο 1 Ἰη ἴδοι 
ἃ ΓΑΠΚ ἀπιοηρ ἴῃ6 ἔδνν ρσγϑαῖ τη ΥρΊ 65 
οὗ τῃ6 Βυμπλαη ταϊηα. 
ΤΠ ἤγϑι ἴταος οὗ (Π6 ἐΟΓΠΊΘΓ ΟΡΙΠΙΟΠ, 

ὙὙΠΙΟἢ ννὰ5 ηοῖ ΠΚΕΙγ ἴο ἤᾶνα οσσυτγεα 0 
Δ ἀποίθηῖ Ηδῦτεν, 15 ἰοαηα τὴ τῆς 17.4|- 
τά. [Ιπ ἃ ἀἰϊβουβδίοη θοῦ θθη ϑαπλ6] 
ΒΒ. Ναομιη)αμὶ, αηὰ Βθϑὴ [,Κι5}, τῃ86 
ῖίοσ αϑϑοσῖβ, ἢ ορροβιτοη ἴο [Π6 Ττηογὰ 
ἀἰδιησι 56 ἃ δηὰ Ἰπα!οίοι5. οτιῖϊο, τῃδῖ 
70 ἀἸὰ ποῖ οἜχιβῖ, δηα ννὰβ ποῖ ἃ ογθαϊθα 
τηδῃ, Ὀὰζ 15 ἃ τῇοσα ρασαῦ]ο᾽." Τῆς 500- 
Ροβιιοη ἄοοϑθ ποῖ δρῦρεαῦ ἴο ἢᾶνα Ὀδβὴ 
δοοοριθα ὈΥ δὴγ Ηδευτεννβ. οὗ ἘΠΊ ΠΘΏΟΘ, 
ΤΠῈ ρᾶββαρε ψὰ58 δἰϊεσεα Ὀγ Ηαὶ (ὑδοη" 
(Α.Ὁ. 998---το38), ΨῈΟ 15. [ΟἹ] ον α ὈΥῪ 
ἙΑ5Π}ι: “7οὉ οχιβίεα δηά ννὰ8 οσγϑαϊδά 1ἢ 

1 ΤΗΐϊς ορίπίου ἢα5 Ὀδθπ ἱποουύτγθςοῖί αϑοιρτοᾶ 
ἴο Βᾶγ Ν Πα δηὶ Ὠἰπιϑεὶΐ; 566 ἴῃ ἀυτίο]ε οἡ [0Ὁ, 
ΘΠ 5 “ Ὀϊςοῖ.᾽ 1. Ρ. 1005. ΤὨΕ ΕἼΓΟΓ ἰ5 οοττοςίεα 
Ὁγ Μαρπυβ, “(ομπηπ.᾽ Ρ. 208, αιοίοα ὈΥ ]ςςΚ, 
“ἘΠη1. ᾽ν. 64ς.- Το Ῥαβϑθᾶρα ἴῃ αϊιοβίίοῃ ἰ5. ἴῃ 
“Βαανὰ Βδίησγα,᾽ 1, ὦ 

3 δοῦ πγεδῃβ Ἔχοα]]εηῖ: ἴ χὰ ἃ {6 οὗ Ποποὺῦ 
Ῥογῃς ὈΥ 8 5εγιεβ οἱ ΒΔΌΌΪ5, ἃ5. " γεϑιἀθηῖβ οὗ 
Ασϑδάσημιοϑ, οἵ  ιοτα [η15 Ηδὶ ννὰς ΜΝ Ιαςῖ. 866 
7οβῖ, “]υἀεπίμυηιν,, 11. ΡΡ. 248, 252, 201; δηὰ 
Κιιτο5. Επογοϊορεεάϊα, 5. ν. σογθεβ, ποῦς ἃ (μ}} 
δοοουηῖ οὗ (6 πὶ 15 σίνθῃ Ὁ Ὧζγ Οἰμθρυτγρ. 



ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ]0Β. 

ογάογ ἴο Ὀδοοτῆδ ἃ ραγϑῦϊο," 2. 4. 1Π6 νίενν 
δηὶ οὔ]εοεὶ οὗ 15 δχϊϑίθηος 85 ἴο ὉΠῚΡ 
ἰηἴο Εἰθατοῦ ρας {πὸ πιδδηϊηρ οὗ αἰνιπα 
αἰδρθηβαιίςοηβ. ΤὴΘ σἤαηρα ννὰ5 σΘΓΔΙΠΙΪΥ͂ 
ποῖ }511ῆ6] οἡ οττῖοδ] στουηάϑ, θυ ὈΘΑΓΘ 
ΒΊΤΟΩΡ ἰΘϑ ΠΟΥ ἴο ἴῃ6 πρναγγίηρ {τὰ- 
ἀϊοη οὗ τλ6 Ηδθτενβ. Μαϊηοηϊο5 ἀοο5 
Ὠοῖ, ἃ5 ΒΙΘΟΚ κἴαϊοβ, δοσορῖ ἴῃ6 νιεὲν οὗ 
ἘΘΘὴ 14 Κι, Ὀὰϊ, 1 15 σΠατδοίθ δίς 
[γεβαάοηὶ οὗ 5ριγἴ, Ιοοκβ Ὀροὴ 1 8ἃ5 δῃ 
ΟΡΘη αιδϑίοῃ, οὗ {π{{|6 ΤηοὨΊΘ 85 Γ6- 
σατὰς τὴ6. το] ρου Ἱπηροχί οὗ τῇς ὕοοκ, 
ψΠοἢ Π6 Πο]άς ἴο "6 Ἰηϑριτεὰ. ὅδε “Μόούε 
ΝΟνοΟ 1, 11Π|. 22. 

ΤἼὮς βεοοηά οριηϊοη, νῃ]οἢ ταρᾶτγάϑ {Π1|6 
ΜΟΙΚ ἂἃ5 1η [εξ πΊδιῃ ἃ ῥτοάμοϊ οὗ ογϑαῖνα 
δε ηἴα5, υὰζ ταϑίηρ οἡ ΠιΙβίογοαδὶ [ὰςῖ, ἀρ- 
Ρόδι5 ἴο πᾶνα οπριηαῖθὰ νυν} [Γ1Π|6Γ, 
0 βδᾶγβ, “1 ἰοοῖκ τροὴ ἴῃς Ὀοοκ οἵ 
7ο0Ὁ ἂ5 ἃ πιὸ Ὠϊδίοτυ, γεῖ 1 ἐο ποῖ Ὀὲ- 
να τπδῖ 41} ἴοοκ ρῥἷασς }ι5ῖ ἃς Ιἴ 15 
νυ ςᾺ6η, θαι τηδι ἃ ρίοιιβ δηκὶ ἰδαγηθα πηδη 
οὗ βσϑηϊιβ ὈΓΟΊΡὮς 11 1η10 115 ρΓοϑθηΐ ἰοσηη.᾽" 
“ΤἸΞΟ γθάθη,᾽ δὰ. γα βοῆ, ἴοπλ. ΧΧΙΙ. 
Ρ. 2Ζοο3ῷ. Οη νᾶήηουβ ργοιηάς, ἀηὰ ψ ἢ 
ἙςΟΠΒΙ οαῦ]ὶας πηοαιϊβοδίοηῃς, δϑοης τεάυ- 
αἴης ἴῃε Ὠιδίογιοαὶ εἰειηθηῖΐ ἴο ἃ Π)]Ἰ ΠλΠῚ, 
Οἴδοῖς ρίνιηρ 1 ἃ ργεροηάθγαιηρ 5ῃαΓα 
Ἰὴ ἴῃς σομῃροϑιίοη, (Π15 [ΏΘΟΥΥ 15 Ποὶά 
Ὀγ 1τὴ6 στοαῖ τ) Υ οὗ τηοάδγῃ ΟΥΠΟΚ ; 
1ῃ6 τη άθηου ἴο δἰιπηηαῖς [ἢ6 Πιβίοσιοδὶ 
ΟΥ ἰγααιτοηαὶ δἰθπηθηῖ δῖηρ τηοϑῖ σοη- 
ΒρΊουοι5 διμοηρ ἴΠΟ056 5. ο]ατβ οὗ ΕΤαηοα 
δηα (ἀθγπίλην ὙΠῸ ἰοοκ ὑροη [ἢ 6 ννουκ 
ἃ5 Οης οὗ ἴῃς ἰαϊδϑῖ ρτοάποιοπβ οὗ Ηςο- 
Ὀγενν 1τογαῖασο. ΤῊ αιοϑίίοη 15 δνὶ]- 
ἀδητγ Ὀουπὰ τρ ἢ [6 Π]ΌΤΥ ἰμῖο 
[ἢ ργόραῦ]ε ἂρ δηά σοιηῖΥ οὗ [ἢ6 
ὙΓΙΙΟΓ ; Δ ἱπη ΠΥ οὗ νῆοΣ (Π6 ταϑυ]ῖ 
νν}}} ἀερεηὰ τλϑί]ν ἀροη τπ6 ἰδηρυᾶρθ, 
βῖγ]6, δῃα ἀοςσίπαὶ 5γϑίθηλ. 

δό. δαρμσμαρέ. 

715 δαπηεἀ οἡ 4} μαπες ἰμαῖ 185 
ὈοοΚ ἁνοιπαᾶς ἴῃ ννογὰ5 δης ἔοσγη5 Ψηϊοῆ 
ΓΘ ΠΟΙ ΠΟΗΪΥ ΚΠΟΜῊ ἃ5 Ατσαϊηαῖο, ἰοπά 
1η τς ϑυτγίας δηὰ (μα δα ἰδηρααρος, οὗ 
ὙΠ ΟΝ 11 15 ΨΜῈ}] Καοινῃ {Παΐ τῃ6 ᾿ηἤπθηςοα 
ν 5 ἢἤτγδι ρθγοθρῖθ]Ὲ αοῦς ἴῃς τἰπ6 οὗ 
ἴῆ6 Βα γ] οη15}} σαρινγ. ΤῊΪΘ ἀρρ]165 
Ποῖ ΟὨΪΥ ἴο [6 5ρόθοῃβ: οὗ ΕἸ ψῃϊοἢ 
Παϑ΄ ΠΕΘη ΡΓΘΝΊΟΌΒΙΥ οοπδιἀογθά, Ὀαζ, 
τὨουθ ἢ ἴῃ ἃ 655 ἀδρτξα, ἵἤογα Οὐ 1655 

1 ΤῊΘ ΟΠΪΥ ρμαγὶ ψ ἢ Ἧς τεα ! γ Πο]ς5 ἴο Ῥὲ 
μά τραιδν, ΟΥ ἤραγαῖϊνε, 15 [6 ΠΟ] ῸΥ ἰπ 

γνξῆ. 

ἴο 411} ἴῃ ἀἸδοουγθος; ποῖ ἰδιϑὲ ἴο ἴποβ6 
ὙΙΟἢ ὑεαγ {πὸ βιτοηρμοστ πλαγκ8. οὗ δῃ- 
ΠΟΥ δηαὰ πλὰσϑὶ Ὀ6. πο] ἴο θεϊοην ἴο 
1Π6 ΟΥΡΊΠΔ] δἰγιοίασα οὗ ([Π6 σοπγροιίοη. 
Οη τἢι5 στοιηκ πηδι εἶν, Βυηλὸ οτιτίος ἤᾶνα 
αϑϑισηεαὰ τῆ ννῇοϊα ννοῦκ ἴο (ὴ6 ροτοά 
αἰτοῦ [16 σαρθνγ; με [ἢ6 δῆβινοσ ψῃοἢ 
ἢὰ5 Ὀδθη αἰγοδαγ ρίνθη ἴῃ τῇδ οᾶ56 οἱ 
ΕἸ γα τηᾶγ 6 τοροδῖθα 1 Ὡλοῦθ ΘηΙΓα 
σοηπεέίφηςα. ἢ} ταίογθησα ἴο δ] οἱποὺῦ 
Ροτγιοηϑ.. 6 Αγαιηλιϑηη5 οὗ ἰαῖο ΗΕ ΌΓΕΥ 
ΓΙ ΤΟΓ5. ΑἸ ΠῸΥ ΘΘΘΘΏ ΓΑΙ γοῦν τῃο56 ΠΟ ἢ 
ΟΟσυΓ ἴῃ ἴἢ15 θοοκΚ. ΓΠῸ ἰαῖίοσ ἀγθ. ἢ 
ΒΟσγΟ ον δὴ δχοθρίίοη, 50 ἢ 85 σἤδγδο- 
ἴ6γΖῈ τῆς. δγοῆαὶς οὐ ΙΡΉΪΥ ρόσδιῖς βίγ]6. 
ΠΟΥ οὐσυΓ 1η ρατῖα οὗ τῃ6 Ρεηϊαϊδιςῇ, 
'1ὴ ἴῃς βδοὴρ οἱ ])εθογαῆ, αδἀπάὰ ἴῃ ἴῃ6 
Θαγ δῖ ρϑαϊη9. ὙΠὸγ γα, ἴῃ ἴδοι, οὗ 
ἃ σῃαγασιθυ ΜΓ ἢ σδὴ ΟΥἹΪΥ Ὀ6 δουοιηῖδά 
ἴογ δἰ Γ ἡ ἴδ βυρροβιοη παῖ τἢ6 
ὙΓΙΓΕΓ δἰ οι γῪ δαορῖοα {Πδῖ πῃ ΟΥάΘΓ 
ἴο ρῖνε δῇ δπίαια σοϊουτγίηρ ἴο ἢ15 οοιλ- 
Ῥοϑβιοη---δὴ δχρεάϊειῦ ν ῃϊοἢ ὈΘ]ΟηρΡ5 ἴο 
Δ Δγίιῆο!]] [ἰ6, δηα 15 ποῖ [ἰμ ἢ γ ἴο 
0ὲ ἀϑϑυπηθα ἰῇ ΔΩΥ ὑνουκ ὑείοτε τῃ6 
Ριοϊεηγαὶς ἀρ6---οὐ [παῖ [Π6Υ τὸ σϑηυηα 
δηκ παίυγαὶ ᾿πἸοδ! Οἢ5 οὗ ΠδΓ δι] υῖν. 

Βαϊ τῃοιρῇ οσουτηηρ ἐτεαυδητγ, Ατὰ- 
Ὠ]ΔΙΒ15 ΔΓ6 ποΐ ἴπ6 ΟὨΪΥ, ΟΥ τἢ6 ηγοβῖ 
σΠασδοῖογιβῖς ρΘΟυ] ] τ 65 οὗ τε ἰδησαάρα 
οὗ [Ϊοῦ. [{ ννὰβ Ἰοῃρ δίησθ γοτηαγκεοι ΟΥ̓ 
]ετοῦια παῖ 1 ἀρρτοδοῖῆθβ τῆογθ ΠΘΆΠΥ 
ἴο τῇς. Αὐὰῦθις ἴῇαη ἴο ΔΩΥ ΟΙΠΘΙ ῥτγο- 
ἀυοῖίοη οὗ ἴῃς Ηοῦτενβ. δϑομυϊτθη5 
ἀδπηχοηβίγαϊθα {Π}15. δος ἴο (6 5διϑίδο- 
το οἵ 41] ϑοποαῦβ, δηα τοηάοτραὰ ἃ 
Ιλοϑῖ Ἐ556 14] βϑύνίοθ ἴο βοϊδητιῆο ρἢ]- 
ἸοίΪοροΥῪ ὈΥ δὴ ἱπηηιθηθδα οοἰϊθοτῖοη οἵ 
ἘΠ διγαῖίοηθ δηᾳ4 εἰγπιοϊοριος ἀεπινοά 
ἴτο) Αταίδη νυ τοθ, Ηδ σοηδιάοτοα 
τῃδἰ τὴς. Ὀεβί δοοοιηΐ οὗ [ἢϊς5 αςὶ 15 (ῃδΐ 
ἴῃ6 ννοῦκ τηδὲ ἤᾶνὸ Ὀδοηὴ ντῖίθη, σιὉ- 
Β: ΔΉ ΓΔ }}γ Ἰῃ τῃ6 ἔογπι ἡ ΠΙΟἢ ἰ5 ἤονν Ὀείοτα 
15, δῖ ἃ ΝΟΥ ΘΑΙῪ ρεχοά, Ὀείοτο [6 
αἀϊδγθηῖ ὑγαηοῆθβ οὗ τς ϑϑηγς τὰςσα 

3 ΤΙς Βδθρὶς οὗ ἴπ6 «αἰ οαπίυΓΥ, ΤΏΔΩΥ οὗ 
ψΠοῖῃ Ψ τοῖς Αταρῖς, ἢ ΒΙΟἢ ΠΟΥ γογα ποῖ 
1.85 σοηνειβδηΐ (πᾶ Σ πεῖς παῖϊνα Ἰδηρτάᾶρα, 
ἀενοίοα 5ρ06ο.4] αἰἰδητοη ἴο ἴπῸ οὔβουγε ψοσγαὰϑβ οὗ 
7οῦὺ, οἵ ψΒοἢ ΠΥ ἰουπὰ (ῃς Ὀεβὶ ἐχρδηδίίοῃ 
ἴῃ Αταθίο. Τῆις Αθθη Εζτα ἴῃ 5 (οιητηθη- 
ἴγῪ οἡ ἴοῦ, ““οὔδοισγας νοσθβ ἰῇ ΑΥδ στο δχ- 
Ἰϊοδί." ὅδὅὲεὲ γι σεῖερτ. ΒδΟΡίπογαπι ἴῃ Ἐ6- 
ἃΠα᾽5 " Απαϊεςία Βδρυϊηΐοα,᾽ Ρ. όο. Αβεὴ Ἐζγα 
οὔβεγνὸθ οὐ Ἂἢ. ᾿ἰ. 1, “ΤΠ 5ᾶρο5 οὗ ὈΪ]Θυβθά 
ΤΩΘΠΊΟΤΥ 5αΥ ἴ[Παἱ Μόοβες ψτοῖς [οὉ, ὑιῖ 1{ Ξε πς 
ἴο πλιὸ τοῦ Ῥτοραῦϊα (Ππαὶ (ἢ6 ὈΟΟΙ ἰ5 ἃ {[15- 
Ἰαϊίοπ, ἔογ Ὡς ἢ τεάβοῃ ἰἰ 5 ἀϊᾶου]ῖ δηὰ ἱγτορι δε 
ἴῃ βῖγ]6, 85 ἰβ ἰῃς οδβε οἔ 8]} ἐγαῃβἰδίίοιβ.ἢ 



12 

δὰ σοωριείεϊγ ἰογηηεα [Π6]Γ βερδγαῖθ 
ἀϊαϊθοῖβ. Οὐ δαϊηϊῦ, 845 ἃ ϑβϑοιθητῆς 
ἴαςοϊ, τμ4ἴ 4}} τ[ῃοςε6 αἀἸαϊθοῖβ ἢδὰ ἃ σοῃηπηοῇ 
οΠΡΊη, δηά τμᾶῖ ἴῃ τη οτρῖηδὶ ἰαπρυαρα 
ΡΘΟι  ασ65. οχίϑῖεα, ψῃοἢ οτορραὰ ἃρ 
ἤετα δηὰ τοῖα αἵ ἰαῖθσ ρεγιοάβ, γοίαϊηθα 
ἴὴ τῆς νϑγηδοι δ ἰαηριαρα οὗ [ῃ6 ΟΠ ΊΟῊ 
ῬΘΟΒΪ6, ΟΥ ΟσσδϑιοθΔΙ Υ Ὀτουσῇς ουΐ 1ῃ 
1ῃῆ6 δχοϊϊθιηθης οὐ ροεῖῖὶς ἱῃϑρί γαίίοη, 
δἰδν.5Π15, 50 ἴ0 Ξρϑδκ, δἰζθϑίίηρ ἃ σοῃἸ πο 
ΔΗΟΘΘΙΥ. [ἰ ἰ5 πούξονοῦ δνιἀθηΐ τἢδὶ 
[Π6 ἀδοορηΐ οὗ Τοῦ, δηὰ τἢ6 ρεορτγαρῆῃϊοα! 
Ροϑβιτοη οὗ τῃ6 αἰβίγιοῖθ Πα 64 ᾿γ 
ἢϊπ δη ἃ {πὲ ἰητου]οσυζοτῖβ ἴῃ (Π6 ἀϊαϊορια, 
νοι δοσοουηΐ πδίιγα! ν Ὀοῖῃ ἰοῦ τἢ6 
Αταηγαᾶὶς δῃὰ Ατγαθὶς ςοϊουσησ. Βαΐ 
οτος. ταϊρῃς βὰν, ἢ ννεησοἢ (1) 8 
οτιρίηε εἴ οσᾶιι5]ῖ8 Ροδβϑεος Ηδύταϊοδ, 
1843, Ρ- 20), “δια αυϊάθδηῃμ πδρδηλι8, 
Ἰάϊοπταῖα 56 ΠΏ ςα Δητ αι 1551Π}15 ΓΕ Π1ρο- 
τθαι5, αυϊθυ5 ἃ σοπηηληὶ τηδῖστε διά 
τυ] τατὴ αἰπία ραηϊ, ΡΓΟΡΊ5 δα 56 Ἰην] σα πὶ 
ΔΟΟΟβ5|556 : δ νΈ͵Ὸ ῥγοριηυ ας 5 1118 
πυ]Π]ὰπὶ δὰ ποῖα τοπηροῖα βιροζγανὶΐ 
Το ππΊθητατλ." Τῇδὶ ΟὈ)θοϊοη ἢδ5 ὈΘΘ ἢ 
οἰθαγεά ἀνὰ ὈΥ ἴῃς νεγὺ ἰδίεϑῖ, δηὰ 1ῃ 
115 ἀπ ΤΔΠΥ ΟἿΠΘΙ Ταβρθοῖβ, πιοϑῖ 1Π|- 
Ῥογίδηϊ ἀἸβοονεγυ οὗ θη ς ΔΓ ΘΕ ΟΙΟΡΎ. 
Τὸ Μοαδθιῖς βδίοης ῥσονεβ ἴῃαϊ [Π6 
ἀεδοοηάαμπῖς οὗ [οἵ 5ροκα 4 ἰδηρυδρα 
ἀιδεσίηρ οα ἴῃῈ Ηδρτγεν ἴῃ ἰδ] θοῖςο 
ΡΘου τι 165, Ὀὰϊ 580 Πδδυν ἰἀδητσαὶ ἢ 
1ι τπατ τ[Π6 ἡδίνεβ οἵ Μοδὺ δηα Ῥαϊθϑίηα 
ψοῦα 6 πλυΐαα}γ 1η16]]Πρῖῦ]6 νιπουΐ 
{π6 πεξοὰ οὗ δὴ 1:ηϊεγργοίοσ. [1 ρτονθϑ8, 
Ιπούθονθσ, νῆας μδα ρῥιθνιοιϑὶνγ Ὀδδη ἃ 
τηδίϊοι οἵ σοη͵δοίαγε', τπαῖ ἴῃς Ἰαηρααρο 
ψὰ5 ΓΠΙΘΗ ἴῃ ΠΠδγασίθιβ σοηηοη ἴο ἴῃ 8 
Ῥῃορηϊοίαης δη 4} Ὀγάποῆςθθ οὐ ἴῃς 
ϑοη ας τᾶοθ. Τῆς ἀδοιρῃδγπιθηΐ ῥγο- 
βδοηϊθρά ἢοΐ [6 5η14||δϑδ ἀμ ἤσα 7 ἴο 
Διο οϊορ δῖ; 8η8 ηοιν θα πα ηρ (Π 6 
Ἰατηθηῖδθ!]α ἀαπηᾶρα ἴο ἴπΠ6 5βίοῃηθ, [Π6 
ἰητεγρτοίδτίο οὗ ἴ[η6 ψνο]6 ἀοσαπηθηΐ 18 
ποῖ Ορϑῇ ἴο βεγίοιιβ αιδϑίίοη. Νὸ οἠβ 
ΘΌΡΡΟΘ65 ἴῃ [Π158 5 Ὀ5ίαηία] Ἰἀθητγ οὗ 
Ἰδληρυᾶσε ὰ5 ἴῆς τϑβυὶς οἱ Ἰδῖθσ Ἰηϊοτ- 
σουτθα Ὀεΐνθεη (τῃἢ6 ἴνὸ ΠΑΙΟΠΒ: ΜῈ 
Πᾶν {πογοίογο ἃ βυρβίδητ αὶ ρῥγοοῦ ἴδαῖ 
(ἢ6 ἀοΞςφοοηάαηϊρ οὗ τ 6 σοΠΠΠπΊΟη 5ἴοςκ, 
ΔίοΓ 81}. [ηϊογναὶ οὗ πιοτὸ ἤδη ἃ ποιβαπά 
γοᾶτβ, σουἹά ποῖ ουἷν υηᾶογϑία πα οαςῇ 
οἰ μοῦ ἰδησυάαρα, Ὀὰῖ τε δας οἵ τ᾿ 5 
Ῥζοάυοσιίοηβ. [1 5 εν άθηϊ [πὲ (6 ἀτρὰ- 
τηοηΐ ψουἹὰ Ὀ6 5 ΓΟΉΡΕΙ ΜΕΘ 1ἴ αϑϑυπιθα 

1 866 “ ΜόϊαηρεΞ ἡ Ατομόοϊορ!ε οτἰεπῖαϊς, ρὰγ 
Ιε Ὁομιῖς ἀε Υορὰό,᾽ 1868, Ρ». 89 ἀῃὰ 139. 

ἹΙΝΤΚΟΌΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

ἴῃαὶ τηϊς ῬοοΟΚ Ὀξδοαῖηα Κηονῃ ἴο (6 
Ηδρτονϑβ αἵ ἃ (ἍΤ ὀλ Π6Γ Ρογιοά ἴῃ {ΠΕῚΓ 
Ὠϊδίοτγ ; ὄνϑη δῖ (6 ροστιοα ψῇξη Μοβεβ 
ἄννοῖς ἢ Μιάϊαη, ψῇθη 6 ντοῖς (6 
Ῥεοηϊδίθαοῃ 1ῃὰ ἃ ἰδηριαρα, ἰῇ ἃ ϑίγ!θ, 
δηά ῥγοῦδὈΪν α͵80 ἰῇ ομαγδοῖθγα ΨΏΙΟἢ 
ΘΙΘ ΠΟΠΊΠΊΟη ἴο (ἢ6 ΘΘης τᾶςα. 

ΝΟΥ 15 [ἢϊ5 ᾿πηργθϑϑίοη γε κεηδα Ψψῆθῃ 
Μ6 σοηϑιογ [6 5ιγ}γ]6 οὗ [ορ. ΑΙ σπΠ 8 
ΤΟΟΟΡΏΪΖΕ ἰἴ5 ρτδηά, δγοῆδϊς σματγαςίου, 
ΕἸτγη,, σοϊηρδοῖ, ΒΟΠΟΓΟΙΒ ἃ5 ἴη6 τίηρ οἵ 
ΡΌΓΕ τηϑίαὶ, βένεσε δηα δ ἘΠη165 τιρραά, 
γοῖ αἰνναγβ αἰρηιβεα δηὰ πηδ)θϑῖο, τῃ 6 
δῖγίς ὈοΙΪοηρθ Θβϑθητ α}Υ ἴοὸ ἃ ρΡεγὶοά 
ν ηΘη τπουρῃϊ ψγὰ5 δον, δηά Ἰἰαδουππρ 
ίογ υτΐεγδηςθ, Ὀὰῖ ῥτοίοδσηα πα 116 Π5ΕΙΥ͂ 
σοπῃορηίταϊοα, {}} οὗ Ἰνεῖρητγ δηα ογδοῦ δγ 
ΘΑΥΠΡ5, 510 ἢ ἃ5 ψΕτῈ ἤϊ ἴο Ὀ6 δηρτανθα 
ὩΡΟῚ το κα ΜῈ ἃ Ρϑη οὗ το δπὰ ἰὴ 
σμαγαοίθις οὗ τηο]ῖθη Ἰοδα. [Ιζ 15 ἃ ἰδρὶ- 
ἀΔΥΥ 51}]6, 80 ἴο βρεαῖ, βϑυςῇῃ δἂ5 πηρῆϊ 
θεῆι δὴ ἂἃρθ δηὰ σουητν Μηδ ΨΓΉΡ, 
τπουρἢ Καονη, ννὰβ ποῖ σΟΠΏΟΙΪΥ 564, 
ψΏδη ἰαπρυαρα [1}] οὗ 6 ἀηα ροννοσ δά 
Ποῖ ἃ5 γεῖ αἰἰδιηθα τὸ [ἢ οἰ ΓΗ 655, 
ἤυσεπογ δηκὶ ΠΘΧΊ. ] ὙΥ νν σῇ σῃαγαοίθγιζα 
ἃ ἰδῖθσ ἀρϑ, πιοϑῖ Ἔβϑρϑοα!ν τπδὲ ΠΟ ἢ 
5ΟΙῺῚ6 τηούθτῃ Οὐ 65 ἡ Ου]α 55] ἴο 1}}15 
ΨΟΓΚ. [1115 ΜῈ }} Κηόννη ἴῆδι ἴῃς βιγὶς οὗ 
70Ὁ 15 ρου αῦ ου ΟὈϑουγ 165 οἱ Ἔχ Γε5- 
5]0ὴ ἔα Ὀθγοηά ΔηΥ οἴμοι ΗΘ Όγενν υττησ. 
ΟὈΞουχιγ Ὡς ἢ ργοσδεάς το σοηΠιδίοη 
οὗ τπουρῆϊ τᾶν πλεγαὶν Ἰημαϊοαῖα ἃ (Ὁ 6 Ὁ] 
ΜΤΙΘΙ, ΟΥ ΏΘΩ ΤΓΟβ ἸηΡ, ἃ5 15 ἜΘ ΡΘΟΙΑ]Υ 
1[Π6 σα86 ἢ Αταθρὶς δηὰ Ἡ Όγανν νν 6 Υ5 
οὗ Ἰαῖεγ ἀαϊοῦ, τοῦ δτιιῆςαὶ σου] ηδ- 
τ[ἴἸοη5, πα! δητίῆθβεβ δηα ἰηνοϊνεά 
σοηδβίγυσςοη οὗ βεηΐθηςσοϑ, 1 ΠΊΔΥ Ρῥγονὸ 
ἴα τὰς νυίζοσ θεϊοηρβ ἴο ἃ ρεγιοὰ οὗ 
ἀδοϊηηρ ἰΔϑῖθ, οὗ ἀθοδάθησε δηά 4Ὧ6- 
ΟΑΥ; Ὀυὰϊ ψῃδη Ιἴ 15 ονίηρ ἴο οὐϑοϊδθῖαᾳ 
νος ὁσουτγτιηρσ ἴῃ δθηΐθηςθϑβ. Οἵ ΘΙ 156 
ΤΟΙ ΓΚ]. ΤΟΥ 51 ΠΡ] ον δηαὰ παίιγαὶ 
θἴασθ, οὐ ἴο ἰηΐδηβα οοῃοθηίγαίοη οὗ 
τπουριῖ δηὰ ἰδηριάρο, οὐ ἴο ἱποιἀθηΐδὶ 
ΔΙ ϑιοη5 ἴο ἰοῃς ἰοτροίζθῃ ἰγδα! ἸΟΉ 8, 
ΟὈΒΟΌΓΙΥ 15 8ὴ 411] θὺῖ 1ΠΈ8}}0]6 Ρτοοῦ 
οἵ δηϊτ,αγ. ϑυσῇ ἃῖθ Ῥτθοβοὶν ἴῃ 68 
οδιι565 οὗ τἢδὲξ οὐδοιγ ψῃϊοῆ αἤδοῖβ 
ΘΥΘΙΥ οδαρίογ οὗμε ὈοΟΚ, δηὰ 15 δἰἰθϑιθα 

3 Ε(ρ. ἴῃ ἰῃς Ἰαΐογ οπαρίεγβ οἵ Εποϊεπί σίας, ἴῃ 
οἰδεῖ νυ ρϑ οἵ {{|6 βαπιε ρεγίοά, δηκὶ σϑυῖδι ΠΥ 
ἰπ (ἢ ἀροοτυρῆαὶ Ὀοοκβ οἱ Δ βϑάοιῃ, Εἰς] 65ἰαϑ- 
(ἰσὰ5 απὰ Βαγαςῆ. [ἢ Αταδῖς, ἀγαρβηῆδῃ, Μοῖδ- 
ΠΘΌΡΙ απὰ Ηδεσὶ ἐμενν {πε ἀενεϊορπηθηῖ οἱ [ἢ Ϊς 
ἰοηάθπου, νης ἴῃ {πεῖ ψοσκβ σοοϑ Ὀεγοπι [ἢ 6 
οχιγανασδηςαβ οὗ Γοορἤτοη. 
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ΌΥ͂ τῇς ᾿ἱπηπηθηβα τδ55 οἵ σοηδιοῦηρ ἰη- 
τεγργείατοηβ, νηΙοΟΝ ΔΘ σρηΐϊυγιθ5. οὗ 
ἰάθουγ ἰθανα ΠυΠΠ ΓΟΙῸ 5 ρᾶ558ρῈ5 ἰηνοϊνϑα 
ἴῃ ἀαγκηθϑθβ, ποι πϑίδπαϊηρ τΠ6 ρσταηά 
ΒΡ] ΟΥ̓ οὗ της Ἰεαάτίηρ τμουρἢϊ8. 

ΝΟΥ͂ 15 τοῦ γεῖσῃς το Ὀ6 αἰἰδοποά ἴο 
ἴΠ6 αὐρυμηδηΐ [ἢδι ἃ Ροξηὶ 80 ρετίθος ἴῃ 
ἀδϑῖρη, δηα 50 ρταῃά ἴῃ δχϑουῖοη, ἱπ|- 
Ρ]165 ἃ ρτγενίοιιβ ἀδρτθα δηά κιηὰ οὗ 
ουϊΐαγα ΠΙΟἢ 15 ποῖ σοπραῖθὶε σῇ 
ἴῃ6 ρὲ δης οἰγοιιπηβίδηοθα οὗ ]ο0. ,ε 
μὰν 5ιποϊεπῖ ῥσοοῦ ἴπᾶΐ σοτηροβιτοη5 
οὗ σοῃϑι γα ]6 οχίθηϊ νεῖ δοίυα!!γ δη- 
διανοα οἡ βἴοῃε δῖ ἃ ρεγιοά ψῇϊοῇ 8]] 
ΟΥο5 δάμη ἴο Ὀ6 ἴδ τῆοτε δηῃοϊθηΐ 
ἴῆδὴ Μοβεβ. Τῇ"5 ἢᾶ5 Ῥδϑθὴ δῆονῃ ἰη 
(16 Τηϊγτοάποτοης ἴο [η6 Ῥεηϊαΐδιο ἀπὰ 
Βχοάιι5 ; δῃηα [656 σοϊῃροϑιοη5, Πηοτ6- 
ΟΥΘΙ, γα πιϑίτιοαὶ, ἀῇ ΟὈϑογνδίίοη ψ ]Οἢ 
15. 511} ΤοτΘ ΔρΡΡ ΙΔ Ὁ]6 ἴο ραργτὶ᾽ οὗ 
ΘΧΤο 6. δηταιῖγ. Ἦὰὲ Κηονν ᾿ηἀδθά 
ὨΟΙΠΙΠρ ἴτοτ δχίογηδὶ βοιγοθ5. οὗ δδυὶν 
ΘΟΠΊΓΙΟ σοΙ]ροϑίοη, ΏΘΙΠΟΥ ἴῃ ῬΓΟδ6 
ΟΥ Ροείτυ, νι ἢ σου]ά 50} }7 ὰ5. Ἰῃ δἵ- 
(δατρ ἃ σΟΙΓΕΘΡΟΠΙΩΡ Ρῥτόρτοθθ ἴο 
Ῥδίγιασο 4] {{π|65; Ὀμὰΐ 11 5 Ὀδθη Ἰοῃρ 
Β]ηὴ06 τοηηακοα παῖ ἴΠ6 ΝΟΕΙ͂ 5 ΠρΡ]6 
Δη4 πδίιταὶ ἰανγα οὗ τηεῖγο, ἢ τοῖχο 
1 πᾶν Ὀ6 οδ]]εΔ, ψῃϊοἢ ρεγναάς δ4]]} 
Ηδεῦτοιν Ροδίγυ, ἅτ 641 4}}}7 σΟΠΒΡΙΟΙΟ5 
ἷἱπ ἴῃοβα σϑ!ος. οὗ ῥγίπηενδὶ δη Πα ΠΥ 
ΜΠΙΟΝ ἴπ6 ψΠΙΘΓ οὗ ἴῃ6 Ῥεηϊίδίθιςἢ ἢδ5 
ἰηἰοσνονθη ἴῃ 5 στοαὶ ψοῦκ᾽. ΤΠα 
Βα] νϑοη ἰηἴο οἰαιδες οὗ Ὡδαυν δαυα] 
Ιεησίῃ, τ[ῃ6 ταρϑιτοη ΟΥ ναγδίοη οὗ 
ἃ 1βουρῆξ ἴῃ (ἢ656 αἰδιιθθβ, ἱῆνοῖνα ὯῸ 
ΒΘΟΤΙΟΙΙ5 Θχϑυτοη οὗ [η16]]6ςῖ, δηα νοεῖς 
ΡΙΌΡΔΟΙΥ 41} Ὀμὲ σοπίεπιροζδηθοιβ Μιῃ 
116 ἰοτιηδίίοθ οὗ δδοῇ ἀϊαϊθοῖ, οὐ τῇ 
{παῖ οἴαρε ἴῃ 115 ἐοχυμδτῖοη τυ ]οἢ τνᾶϑ 
σογίδι ἢν αἰϊδϊηθδα 1ὴ ἴῃ6 50- Δ] ρᾶ- 
{ΠΠᾶτο δ] ἀρθ. Απαὰ ἴ δῃουϊά θὲ τε- 
τηδικοα (δῖ, 116 ννὸ αν ἴῃ (ἢ6 Ὀοοϊκ 
οὗ οὉ ἃ ϑβιῃρι δῦ! 5ιτιοῖ οὈβεγναηος οὗ 
[656 Ἰάινϑ, 50 δίςΐῖ ἂἃ5 ἴο Ὀ6 μδγα] ]ε]θά 
ΟἿΪΥ ἴῃ ἴΠ6 ροσπη5 ὨΙΟἢ ἴῃς ΒΙΌ]6 δἷἰίτι- 

1 Θυςῇ, ἔογ ἱπβίδπος, 85 (ες Ηγτηη ἴο ἴῃς ΝΊΪΟ; 
τς ροεὰ οὗ Ῥεπίδοιιγ ἴῃ ἴῃ 586]θοῖ Ῥαρυτὶ, 
ΘΑΠΠ ΘΓ 2 δπά 3; δπὰ (ἢς Γ1ᾺΔΠΥ ἴο ἴἢ6 ϑὅαπ ἴη τΠ6 
1561} ςΠαρίευ οὗ (με Ἐργριΐαι: ΕΚιίυαὶ : 566 Μα9- 
ὕετο, “Ἡγηηπα δὰ ΝῚ];᾿ ἀπαᾶ “ Ττδαυοϊΐοη σοτλ- 
Ρ͵πε ἀες Ηνγτηπας αἷι 5061}, ραγ Εἰ. 1, εἰέδθυτς, 
1868. 

Ὁ ὙΥεηπ ἢ, 1.6. ἄταν ἰτομὶ (Π15 αοϊ δὴ ατρι- 
ταθηΐ ἀρϑῖηβί (ῃς ῥγε- Μοβαὶς οτὶρίη οἵ [ῃοβ6 γθ]]ς5 ; 
δυϊ (Π6 σςοηνεῖβα οἵ (ἢς ἀγρυπιεπΐ τηΔΥ Ὀ6 σοπ- 
δά εποΥ πιαϊηίαϊπεά, 866 Επννα!α, " θ16Ὲ ιο δίς σ 
ἀφ Α. Β.᾿᾽1. Ρ. 24. 
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Ῥιυΐ65 ἴο ἴΠ6 ἂρὲ οὔ Μοβεβ, οἵ ἴο (π6 ροσιοά 
Ὀείογο Πᾶνα, να ἤανθ οὔ ἴῃ6 οης μαῃὰ 
ὯΟ σογίαιη Ἰηαϊσαιοη5. οὗ ἰῃδὶ ἀττδῆρθ- 
ΤηΘηΐ ἸηἴΟ ΠγηΘΑϑυΓοα βἴδηζαβ ΟΥ Β[ΤΟΡ 68 
ὙΠΟ ἢ σἢδγδοΐθγιζεα τῃ6 ὑοοΐκ οὗ ρ54]π|5: 
ΠΘΙΘ 500 ἢ Δὴ ΔΙΓΔηροΙΏΘηΐ ἈΡρΕΔΙΒ ἰῸ 
Οχίϑί 115 τῆς σϑϑυϊῖ, ποῖ οἵ διϊθητίοη τὸ 
Ροδῖῖς γὰ]θ, Ρυΐ οὗ [6 παΐαγαὶ βοησυθησα 
Δηα ῥρᾶιιδε5 οἵ τῃουρῆ. Οη τῇς οἴ μῈῦ 
Ὠδηά, (ῃ6 σοπι ]ηδίϊοη οὔ νατοα οδάθποθϑ 
δηα 5εηΐθησεβ οὗ ὑηδαυδὶ ἰθηρίῃ δηά 
ἀἰδγθηῖΐ διπιοΐαγα, ν᾿] Οἢ ρῖνϑ5 50 ρου ΠΣ 
ἃ Οἤαγμ ἴο ἴἢ6 ΡΟΘΙΤΥ οἵ ἴπ6 ρστγεαΐ ὑγσο- 
ΡῬἢεῖϑ, 15 ΠΟΥ ἀρϑεηΐϊ ἔτοπλ [15 θοοκῆ 

Βυῖϊ αἴονε 4]], ἃ ίδοϊ βϑῃοιϊαὰ Ὀ6 Ὀοτῃδ 
Ἰῃ τ]πἃ νὨΪΟἢ 566 Π15 ἴῃ [15 οαβ6 ἴο Ὀ6 
βίσδηροὶν ονε ]οοκοα ὈΥ τηοάδγηῃ οτίοϑ, 
[παἴ ροΥΕΓ, ΟΥΘΊ Δ} γ, ἄθερ ᾿ποῖραῖ ἰηῖο 
[Π6 νϑΥῪ ϑργηρθ οὗ Ὠυμηδη τπουρῃϊ, δηάὰ 
νιν ταργοβθηϊδιοη οἵ ου͵δοῖίνα ΓΘ} }{168, 
Ὦανα δνθῦ θθθὴ [Π6 5ρϑοῖαὶ σμαγαοίο τι 565 
οὗ τὴς φαη]!δϑὲ ἀδνα!ορτηδηῖς οἵ παϊοηδὶ 
βθηϊι5. 7051 50 πηιοῇ οὗ ῥσϑνίουβ ῥΓγο- 
ὈΑγαίίο ἃ5 15 ᾿πάιοδίδα ἴῃ [6 ποίϊοθϑβ 
οὗ πὸ Ῥεηϊαίθιυςοῃ τηᾶὺ κε τεοαμυγοά, δὰ 
νου] 5υῆῖςσα, ἴο ῥτοάμπος τῃ6 ρτϑαΐεϑδί 
Ρορδῖβ, τ 8 πιαϑίθυ ρϑηϊ5 οἵ ΔΩΥ ΓἄςΘ. 
ΗἩΟΠΊΕΙ δὰ πο ργϑάδοθϑϑου, 0 τίνδὶ 
ΔιΉΟΠρ ἢ]5 (Ο]]οὐνοῖβ; βοντγὰ δ]} δ᾽ πὶ σοπΊθ 
Δ4}}4 νοϊα. Ὀδηίΐο βίαπαβ δ]ομα ἴῃ 1ἰα]γ ; 
[ῃ6 ἢχβὶ ψῆο υὑϑεαὰ 16 14] Δη ἰδησιαρο 
ἴου ροθῖσυ ἄγον ουὔδ δῃηὰ δχῃδιβῖθα [15 
σΔΡΔΌΙΠ165, αηὰ Ἰεξτ ἢ τερίοη οἵ τπουρσῃς 
ΟΥ̓ [ΘΕ] Ἰηρ ἀποχρὶοτοά. Αμὴ νοῖα ΝῈ ἴο 
δΔάγης οὐ ΟΙΠΕΓ στοιηάβ [6 ῥυο ρα] 
ἴηι τὴς. Ψψοθβ οἱ Τοῦ, [π6 υιόγάησθβ 
ΠΟΙ 5Επτεα, ἂς ἤοηΘ ἤανα ὄνοσ βιγοα 

8 Τῆς ἀϊβδγεησε ἰ5 ἴῃς βαπλθς ἰπ Κὶπά, (Ποιρἢ 
ποῖ ἰπ ἄερτεο, ἃ5 [παΐ Ὀεΐννεεη [6 ππὶ|ίοττη πιεῖγα 
οἵ τῆς Ηοπιεγῖο ροθπὴβ δηα (ἢ ςοπΊρ] οί ἰΟΥΠῚΒ 
οὗ Ἰγῆς δηὰ ἀταπιαῖϊς ρορῖτσγυ. Τῇα αἴοιηρί ἴο 
ἀϊνίἀς πὸ ἀϊδοοιγθος ᾿ηἴο δἴσορβοβ ἢδ8 ὕδεῃ 
τιδάα ὈΥ βοσηδ σοτηπηδηίαΐογς, ἰο] οὐνίηρ ἴῃς ῥγίη- 
οἰρίεβ. ἤχβὶ Ἰαϊά ἄονῃ Ὀγοδάϊγ Ὀγ Κῦβίογ; Ὀὺῖ 
ἃ σοιῃράασίδοη οὗ ἴῃς γεβυϊὶα ρΌε5 ἴαγ ἴο ττονα 
[παι ἴθ (Π6 ρτϑαίεσ ρουγίίοῃ οἵ {πὸ νοῦ {|| 
το δῆς σᾶ Ὀὲ ρῥἰδοθά ὕροη {μεῖγ σοποϊ β!οῃβ. 
Υ τΠ6 Ἔχοθρίίοη οὗ ἀϊβοοιγβαβ, ἴῃ ΠΙοἢ ἀε- 
βου ρίίομβ δηά κἰβίεπιεηῖς [4]] παίΐυγα! γ ᾿ηῖο 
οἶαυδες οἵ δαυδὶ Ἰεηρίῃ, πὸ ὕνο ογτο5 ἄρτθε 
ἴῃ {Ππεὶγ διταηρσεῖηεηί. Εν] δϑϑετίβ πιὶν τπαῖ 
ΠΟ ἀϊδοουγβα ἔγοτῃ οἢ. ἵν. ἴο χχχὶ. μα γοραϊαῦ 
Βίτορ 65 ἰῃτουρπουῖ : “ ΗςΌ. 11 μι. 1. Ὁ. 195. τ 
Μοτῖχ, ἴῃ ἢϊξ σοιππΊ ίΑΥΎ ἰαΐοὶν ρα ]Π15Π6 4, ας 
Ὀαβίονεα στοαὶ ραὶπϑ ἀροη (15 πιαιῖον, ἀπ πλάκα 5 
ἃ σοηβίἀογαῦθ]ε πη ῈΓ οὗ σοπ]εδοΐυτγα! επιθηάδ- 
(ἰοη5 ἰῃ ογάεσ ἴο ϑιιίαϊπ ἢϊ5 ἵπεοσγ. ὙὉ1ῃαε αἴι65- 
τἴοη μι} 6 (ΠΥ σοπειἀετοα ἰῃ [ἢ 6 Τηϊτοάήιοίϊοι 
ἴο ἴῃς Βοοῖκ οἱ Ῥϑαϊπηβ : Πεῖδ ἰΐ πᾶν βυβῆσα ἰὸ 
βίαϊο [παῖ [ῃ6 Ὑτιῖεσῦ δάμογεβ ἴο ἴῃ6 ορπίοηῃ 6χ' 
Ρτεββοᾶ ἃ 



[4 

Τοτς ροννεσία!γ, τῇς νιθγαΐϊϊησ οἰλογ5 
οἵ ὁπιοίίοη, 'νόγα τϑοογάοε, οὐ στοιρῆϊ 
ἰηἴῖο ἃ ρετίθοις ψ Πο]ὸ ὈΥ οὐδ πιαη, πα 
ἴῃαῖ πὰη ΘΙ οηρΊηρ ἴο [6 81π|86 σᾶσα 
δΔη( Ἰνπσ δ πὸ σεπλοῖθ ἰηΐεγναὶ [{[ῸΠῚ 
(6 ΡαιΠ το 5. ἘΠ16, ν6 5Πο 0} ἃ Δϑϑαγθ γ 
ποῖ ὲ }05{{πΠ6 6 ἰὴ “Ιδοδγά την τας [ΠΘοτν, 
Ὀόσδιδο, πκὸ Μοςος ΠΙΠλ56], Π6 τοβο αἵ 
οησὰ ἴο {πὸ ΡΠ βῖ Βρθγὸ οὐ διιμηδη 
{πουσῖ. μας ννουἹὰ ᾿πθεα θὲ 1 ἢ- 
Οὐἵ γματβὶ]εὶ, οΥ 150 ΠΟ το Οἡ στ σαὶ] 
στουπαῖίβ, νοι] Σὲ ἴο αἰγιῖθ σὰς ἢ ἃ 
ῬΓοήποῖο ἴο ὯΔῃ ἀρθ, ἴὴ ΨΏΙΟἢ οσοσᾶ- 
510 ἃ} μ]θαπὶς. οὗ ρσοηϊ5, ΠπΠ|} δης τταη- 
διθηῖ, δίοῃθ. “ἤθννοὰ ἀπατ τῆς [5τγρ] 6 
τεῖϊαϊη θα τ1ῃ6. ρόννοῖα Μ ΏΙΟΙΣ αἸπΠηρσι 5η6 
ἤϊε στοαῖ ἐογοίαιῃετθ. 16. δισηοτ τῆ8 
Θϑιπηαῖθ ψνῃ ἢ παν 6 ἰογπιθα οἱ τὴς 
δθηϊι5. οἱ [Π]15. νυτιῖοτ, ---ηδ τΠπατ ὀϑεπιαῖθ 
ΤΊ56 5 ΠΙΠΠΘΓ ὴ Ρτοροχίίοη ἴο ἴΠ6 ΚΟΘΉ 655 
Δηκὶ δαγηθϑῖηθςς οὗ ΟΥΙΟΙΞΠῚ,---τῆὴ6 ΠΊΟΤΘ 
ἔοτγο 6. ΜΝ} ΡῈ τῆς ἱπίεγεησε τῃαῖ ἢε 
ὈεϊοηρΞ ἴο [Π6 τεπιοῖδϑι ραϑῖ. 

ᾧ 7. Ορηιῤαγίδομ τοῦἦ οὐδε εύγειν 
τ 71) 05. 

Οὴς οἵ τὸ πιοβί Ππηρογίαης Ροϊηῖδ5 Ἰη 
ἀδιοτγι ἰὴ ρ τὴς ρα τη ΜΏ10}} τη15. θΟΟΚ 
νὰ ΘΙΓΠΟΥ ΎΠ η ΟΥ ἦχοι πηλς Κηονῇ, 
ΠΟΤΠΟΥ ὉΚ {τα 5] ΓΟ. ΟΥ 51} 16 [τ 5- 
οΥΙ το, 5. ηοῖ ρογῆαρα. σαρα ]ς οὗ ὀχαοῖ 
ἀοιποηδίνα οη, δῖ αἀὐριπηοηῖ. οὗ οοη- 
51 Θά ]ὸ [τος πᾶν 6 δα ποθ τη Ἀν ΟΙΓ 
οὗ 4ὴ ϑατὶν ἄαῖο. Τῆς ροϊπῖ ἴο ΠΟ 
γα ἰδ 15 τὴς σοτηρατγίϑοη οὗ ἴΠ 6 ὈοοκΚ 
ψἢ Ηεῦτον ντθηρθ οἵ ΜἼ]ο (ἢ 6 ἀαϊα 
15 Κποίνῃ, Πότ ἀτὸ ἢ ΠἸΠΊΘΉ56 ΠΌΠΕΥ 
οὗ μησδαροα ῃ οῦ  ΏΙΟἢ ὈδΑΓ 580 οἷοβε 
ἃ ΓΟΒΟ Ια ηο6 τη τΠουρἢϊ δῃὰ ἴῃ ἰαησιαρμα 
ἴο θοΟΚ5 οὗ Ἔν οσΥ ἀαΐο, ἰτοὰ {6 Ῥοηῖα- 
ἴδιας ἢ ἴὸ 16 οἷοβα οὗ ἴἰὸ (λῆοῃ, ἃ5. ἴο 
τηαάκὸ 1 οσογίαϊη παῖ [ΠΟΥ πὰς Πᾶνα 
Ὀθοη ἀοτγινειὶ το ἃ ΠΟΠΊΠΊΟΠ 5ΟΌΓΟΘ. 
ἃς ἃ δγίμια. ἡαΐξ ἀτρυταθηῖ, ἢ πλαν Ὀ8 
ΤΟΔΒΟΊ}}}ν πα] τα ται οὗ ὑνὸ «Ἰτ6γ- 
παίϊνοθ, οὴς οὗ ψῃιοϊ νοῦ 1 τα κὸ 1}}15 
οοκ Ππ||86 πῖοῦα ἴλη ἃ σϑηῖο οἵ ἴταρ- 
δ η15. Δι ΠΟΙΆ} Ϊγ Ἰητοσνόονθη, 1116 τὴς 
ΟΥΠΟΓ ἀοοοι)ῖ5 ἰοῦ τ τοϑοπλ θίασος Ὀγ [ἢ 6 
Ἰηἤποπος Μ οἢ ἃ νοσκ οὗ τγιηϑοοηαηΐ 
δόηιὰ5 ἀπ ἀπ ραγα] } ]οα Ἰηςοτγοσῖ νου ]α 
Παῖατγα γ᾽ ἀηὶ ΠΟΟΘΘΘΏΓΙΠΥ͂ ΘΧΘΓΟΙΘ6, [ἴῃς 
ἰαϊζογ 15, ἴ0 δαὺ τ6 Ἰθαϑῖ, [ὰΥ ποτα Ρῥτο- 
ὑά40]., σοῃϑι την [Π6 5. ΚΙ σ᾽ ΟΤΙΡΊΠΔΙΠΥ 
δ}. ἀητγ, θο1}. οὗ ραγμροβὲ ἀπε οἱ 5[γ]6, 

ΙΝΤΕΚΟΒΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

ὙΠΟ ἀγὸ ΓΟ σΟΡΏΙΖΘΟΩ ὮΥ 4]] οτις5. Βυῖ 
τ1πΠ6 αυθδοη οσαηηοῖ Ὀ6 δΔηδινογθα σοὨ)- 
ὈΪεΐεὶν νππουζ ΔῊ Θχἤδιδινὸ σΟΠΊΡΑΤΊ5Οη 
οἵ πὲ ραββαρθβ. Τῆϊ5 νου] τοαυγα ἃ 
ΒΟραγαῖθ ἰγεαῖθο, Δηἃ ΟΡΘὴ (ΒΟ 5510 05 
οὗ ὀχίγεπια απ υϊεν ; θὰ σοπὴθ σαηθγαὶ 
ΓΟΒῸΪ5. ΠΊΑΥ 5:Π1|66 [ΟΥ̓ ΟὟΤ ργροσο. Ιῃ 
116 ἤγοῖ ρἱασθ, Α|} ραθδαρθα υυτίοη ἰτοτὴ 
τῆς τὸ οὗ Το γθηλα Οὐ αγὰ5. ἀγὸ ἐῶ- 
ἐαμδν ΟΝ ΓΙΟΥ ἴο {πὸ σοιῃηροβίτοη, δηά 
σοηοταὶ οἰτου το, οὗ της ὕοοκ οἵ [οὉ. 
11 15 δολγοοὶν ορόη ἴο ἀοιῦς παι τῃ8 
Ραβίαρσο Τὴ ᾿δγο δῇ χχ. 14---Ξ8ὃ 15 ὅἦ6- 
τιν ἔτοῦλ [00 11}, .2--τἰΖ2. [Ι͂ἡ Τοῦ, τῃ6 
νόος. ἀχαςῖϊν θθπὲ τῃ6 Οσσδϑιίοη, τὸ 
παῖαγαὶ Ἔνθ 1ῃ {ΠΕῚΓ Ἐχαρρογαίοη, αηά 
ὕεαγ {ἢ 6 Πνο πὲ ἸΠΊρΓΕ 55 οἱ τῆς νυυ τος 
σθη5. [ἡ ΓΘγοιηλ ἢ {Π6 Ὺ Οσ σι ΔΌΓΌΡΙΙΥ, 
ἃ5 ᾿ἴἴἃ νεῖ ἃ βιθάθη το] ηϊδοθηος. οὗ 
ΔΏΟΓ ΠΟΥ 5. ̓ νογίθ, δήαρίθα ἴο τπ6 ῥτο- 
γΠποῦβ. ΟΡ ΟἸΓΟυΠπιδίλησοα: [ἢ15 δάααμρῖία- 
[0 ἰ5. ἃ 6} 1-Κπον  σδατγαοσίοτγιδτις. οὗ 
7Θγθηλαῆ, Ῥνῆὴο ΠαΥ φΘθο πὶ ἴο ὕἢανε δά 
ἃ 5Ρ6014] ΠΛΙ5510) τπ5 ἴο 56ῖ ἢὶ5 504] 
ΡΟη τῆς ἸηϑρΙγατίοη οὐ οἱ θσ ΓΠΊΉΡΒ. 
ΤἼΘ ἀγριῃθηϊ 15 σοη ἤγπηεα Ὦν [Π6 τηθητοη 
οὗ [οἷ τῇ Εχοκίοὶ, οἢ. χιν., ΟΠ δονν5 
(Πατ τη6 ὈΟΟΚ ννὰ5 850 ΜῈ] Κηοόοννη ἴα [Π6 
Ρτορ Ποῦ ς πὲ τπαΐϊ δ δα ΠΟ) δι - 
ἀἰγοϑϑεα ἴο τὸ “ουδὲ οὐ [5γα6]᾽ σομ]ᾶ 
Ὅς οηΐογοθα γ ἃ Γοίογοηος ἴο τῆς ο8- 
τοῖο οἵ [0], ἃ5 δῇ ὀχαηρὶε οὗ {δά 
ΓΘ 5 655, ἀη οὗ οἤςοίυα! Ἰηϊογοο5- 
5100. 
ΤΠ φιυσοίοη τουςῃηρ [ἢ 6 ΓΟβο 1 πο 6 

ἢ τη φαγῇ! θοῦ Ῥβαϊπης, [ῃ6 γονιοῦ, 
αὶ οἴποῦ ῥσγούιοιίοηθ. οἵ τῆς ρετγιοί, 
δχῖθησήιησ τοπὶ ϑοϊΪομΟη ἴο [ο51}}, 15 
ποτε ἀπΠποι τ᾽. Ὑεῖ 1 την ὃὉς 5πονῃ 
παι τ6 γὐβο πη θη 6. 15 ΠΊοβῖ 5.ΓΙΚΊΠΡ 
ἴῃ τῇοϑ. ρασϑαρος οἵ τὴς ΗΘ Όγοινν ΤΙΟΓ5 
ἢ όαγ {6 οἰτοηροδ ἹπΠΊρΎθθ5. οὗ 
ΔΥΟἤαϊο σπματαςσίθυ, 15. 15. βρϑοῖα!ν τη6 
οὰθθ ΙΓ τῃ6 ΡῬτοόνοτδ, ἴο ΠΟ] 11 15 

1 Αἰἰδηιίοη Πᾶς ὕσοη οὐ] θα το τηϊς ροῖ: ὈΥ 
ταίογεποςβ ἰὨτγουρσιοαῦῖ [6 σοπιπηοηΐαγυν. Πς μα5- 
5ρῸβ ΄ἴὴ ΜΉ τῇς ϑογαὰς οὐ ἸΠποιρῃῖς ἀτγὸ ἸΙάἀοῃ- 
το], ΟΥ 50. ΠΟΑΓΪΥ ΓΟΒΟΙὈ] ρ ας οἴΠΟΥ ἃ5 [τὸ 
Ἰεανα πὸ ἐοιϊμῖ οἵ {πεῖν σοπηπιο οΟτὶρίη, ατγὸ 50 
δ δγοις {πι| ὄνόη (6 οΟρίοι5. βοϊςοιοῦς. ὈΥ 
Τὴν 1,6 πὰ ᾿Ππηὸρ. Δ᾽ οτάϑινοπ ἢ βοάτοεὶν ῥτὸ- 
ἄποθ {Π|ὸ (Π}] οὐΐοοι ΜΒ ἢ γοϑ]ῖς [τοπὶ σοπιϊ τοι 
σοι ρατίκου. [να] τὴ τῆς Πτοαιιοίίοη ἴο ῬΙῸ- 
νΕῊ 5, Ρ. ὅν, ρόολτπ οὐδ {πα ρασθαρσος νηοῦ ἣς 
ΒΟ] 5 το θὲ οἱ ᾿ἰαΐῖοτ ἠαΐϊὸ οατίησ ἀροη {Ππ ὸ ΟὈ]οοῖς 
οἵ ἀϊνῖπο οἰγαβ ει η 5. ΔΥῸ δν  ΠΠΠ }Ὶ ἀγαννη ΙτοῖᾺ 
τῆς θοοῖ οὐ [οἱΣ θὰ τοίογοησος Πα ΠΥ οἸοαγ ΟσςὺΓ 
ἴπ νῃδτ τΠαὶ τς τοραγας ἃ τῃς ἢγοβὲ ἀπο Ίοηϊ ροΓ» 
τοη οἵ τὸ θοοὶκς οἱ ὕγονεγῦβ, 50. χ. 1.-τχχῇῖ. τό. 



ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ 108. 

δαἀπνιιοα τπαὶ τπ6 Ῥοοκ οὗ ἴον Ὀθαῖβ 
ἃ ΔΙ ΟἸΟ5ΕΓ ΔΠΊΠΙΥ 1ὴ δίγὶθ απ ἴῃ πηοήθς 
οἵ τῃουρηῖ ἴδῃ ἴο Δὴγ ρογίίοη οἵ [6 
ΟΙά Τοβίαθηθηῖ. Νοῖνν ποίμιηρσ, σου] 
6 πούε παῖμυγαὶ ἴδῃ τῆαϊ Θο]οιηΟΙ), ἃ 5 
8. σοιηριϊεγ οἵ δησϊθηΐ βϑαγίηρε, δητὶ ἅ 
δίσθὴῖ οὗ 4}} ἰογπηβ οὗ τποιρῆϊ νὨΙΟἢ 
ἪὍτὴθ ψ 1 ἢ σορηίζᾶησα, αηἢ Μῃ0 
Θησουγαραά Ἰηίογσοιγθα ἡνἢ ἰογεῖση ηᾶ- 
τ(ἰΙο5, 5ποι14ἃ βαίθοῖζ οὐ δάαρὶ ὨΠΠΊΘΓΟΙΙΒ 
βϑηΐδησοθς ἴτοπὶ [ἢϊ5. ὈΟΟΚ, οἱ ννῃϊοἢ ὄνθῃ 
τῆς ουΐναγα ἔογηϊ δηα πλοῖΓΙΟ4] ϑυϑίθτη 
ΜΈΓ 50} 5 νου ΠαγΠΊΟΏΙΖῈ ΤΟΔα Ϊγ 
τὐττἢ ἀπ ἰογηλ 1η νης ἢ 15. ον πουρῇϊς 
ψΈΓΟ Ἔχργεέδθοα Απηά Ιἴ 15 σογίδιη (ἢδΐ 
τῆς ἀεκοπριίοη οὗ τ Ὠινιης ΛΥΙΒΑ ΟΠ, 
Ῥγονοσὺς ΝΠ]. τῇ νηϊοἢ τῃ6 ϑαϊοπηοηϊδῃ 
ΠΟΥ σα] πλϊηαϊδα, 15 ἰοα πᾶ ἀροὴ τῃς 
Χχν τῇ οὗ Τοῦ, ἢ νῆϊοΐ 1ἴ ἄρτθοϑ ἢ 
ΑἸ] ςιὐδίαητιαὶ Ροιϊηΐβ, απ 1 6 ὑνΠο]6 
ἴοης οὗ {ῃοιρῃς 8η4 οὗ δΧχρΎθββίοι, 
ὙΠ οτδας [ἴ ΑἸ δα ἔγσοηλ 1{ ᾿ῃ ἀδἴ41}5 ψῃ]Οἢ 
Ὀεϊοηρ ἴο ἃ ἰδίεγσ ἂρὲ (4. κ.. 1]. 34, 
1Χ. 1-- 5), ΠΊΟΙΘ Θβρθο δ} ν ἴῃ 16 νίν! ροτ- 
δοπιβοσίίοη  οἢ ἄδνοίορα τὰς τπουρῆϊ 
οὗ Τοῦ : σοιῆρατα Ῥτον. ὙΠ}. 1τττῖοὸ δηά 
2ο0--2ς, ψιΠ [0 Ὁ ΧΧΥ]. 12 απ 28. 

ΤΠἼΟ ροϊηῖβ οἔ σοηΐδοϊ νἢ της Ῥϑαϊ τὴς 
ΔΓΘ ΘΧΟΘΘΟΙΠΡῚΥ πυπΊοσοις ; Ὀὰΐ 1ἴ ΠΊΑΥ 
Ῥ6 δῆοννῃ ἴπαΐϊ [Π6 βῖγ]ς οὔ τῃοϑ6 ομπαρίογβ 
οὗ Τοῦ, ἴῃ ψῃοὰ τῆς τοϑεπιαποθ. 15 
Ὠδατοϑῖ, ΟΠ Υς Ἰῃ ὯῸ ταϑρϑοῖ ίτσουῃι ἰῃαιῖ 
οἵ οἴμεὺ ρογίίοηβ, απ τῃαΐϊ 1ὴ ὯΟῸ Οσαδ58 
5 (τς Δηγ ἱπάϊοας!οη οἵ ἃ 5ίγαιηβα 
ΔΟΌΡΠσαϊοη, ΉδΥθα5 1η ἴῃ6. Ῥϑα]π5 16 
νασιοῖν οἱ γα 15 50 ρτεαΐ α5 ἴο ἢᾶνα 
᾿ηΠπσοῦ ποι ογη στο. μϑηθσα Υ ἴο 45- 
δι: ἃ Ρ᾽ΌΓγΑΙ ΠΥ οὗ δυιϊῇοτθ, ἔνθ ἴῃ 
Γοίοτεπος ἴο ἴποβθ ρϑαϊμὴ5 0 ἢ ΔΓΕ 
ἀιστιηοτν αἰἰτιθυϊοα το Ἰδαν!, δηα οἡ 
ΟἾΠΠΟΥ στοιηκθ. ἀΥ6 πη 4556} } 0 ]6. [11 15 
δνιώρης τπατ 6 τ γ οὗ οὴς οὗ τῃς 
ὈΟΟΚ5. νὰ5. 50 1πογοιρῃϊν ᾿ππτηαῖα ἢ 
της οἱεἰογ σοπιροβιίοη, πῃ] ον  τπαῖ 
πᾶν ἤανὸ Ὀόθη, ἴμαϊ δ ὉΠΟΟΠΒΟΙΟΙΙΒΙΥ 
ἴον τῆ πτοβῖ ραγί, οΟσ βοπηξί πε τ νοι] 
566 η) (ἰεϑιρηθαϊγ, ταρτοάύποε ἴμὲ ἰαη- 
δάασε, τἴῃ6 φαητπηεηῖς, δηδ ἄνθη τῃ6 
ἀοσιτηαὶ σαι ε πος ΟΥἹἨΎ δρδουϊατν 1η- 
4υ γιῈς οὗ ἢ15 Ργεάδοθϑθου [}κἢ οί (6 
Ἰδησριαρσε ἰ5 δῖ οὔσα 80 νἱροῦοιι δηά 
50 ῃαίυγαὶ ἃ5 ἴο τοπιονα 41] σιιϑρίοιοη οὗ 
τιῆςα] δαάαρίδίιοη, ἀπά (πογοίοσθ ἴο 
ΤΩΆΚα τ Μ6}} ηἰρῇ ᾿ροβϑιῦ]6 το ἀρφῖοτ- 
τηῖης τῆς ρῥτοπίγ. ψιπουΐ τοίογοηοθ ἴὸ 
ΟἸΠοῚ σΟὨΞΙἀΘΙΔΓΟΠΒ. 

Οἱ τ[λε56 σοηϑιἀογδίοηβ ἴῃ6 τηοϑβὶ 1η}- 
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Ροτίδηϊ, δηὰ τἢ6 πηοβῖ γον ἀεἰθγηληοά, 
τοιιοἢ τὴς 5ίαἴα οὗ ἀονο]οριηθηῖ οὗ ἀοοσίτη6 
8 Πα ϑφροσιίδιοη ἴῃ. Τοῦ, σοπηραγθα ψ ἢ 
τῃαῖ οὗ τ[η6 Ῥβαϊγῃὴης. δηὰ τἢς ρῥτόρθείὶς 
ὈοοΚϑ. 

Ομ σομηρατησ ἰδ ραβϑαρὲβ ψ ΠΟ 
ΘΡδΘαΚ οἱ (Π6 οσίαῖς αἰζθσγσ ἀθδίῃ, νὰ δηά 
ΟἿΘ ράπογαὶ γαϑοηθίαησθ. [Ι͂ἢ ὩΟΠΘ 8416 
{Πγ6 αἰδίηοῖ ργοοίβ. ΟΥ̓ ὉΠα4 165 Οη4 016 
ἴγαοδ5 οἵ 8ὴ οὐή]θοζίνε τενεϊα!οη. Μδῃ 5 
501 σίσαρο!εα ἢ (6 τηγϑίεσυ οὗ δχ- 
Ἰϑδίδηςθο, ἰεἴτ, ἂς 1 "νου ]ὰ 5θϑη, Το ΠΟ ἢ- 
Αἰὶγ ἴο 115 ον Ἰηπογεηΐ δηα ἸΠΟγΔἸΙ Δ Ὁ] 
Ἰη511ησἴ5, Δηα ρστορίηρ 115 να  ἀδγκὶγ, 
ΔΑΥ 6 85 ἃ ριδραγαίίοη ίογ ἴπ6 {ιῖαγα 
πιδη ϑίδιοη οὗ ἰ6 δηα Ἰπηπηοτία ΠΥ [ἢ 
Ομηβί. Βυῖ ἴΠ6 ραβϑαρθϑ ῃ [οὉ διημουηΐ 
ἴο {π||6 Ἰογα [ἢδῃ ἃ γϑαγηϊηρ, δῇ δαγηδϑῖ 
Ἰοησίῃρ ίοτ ἃ νἱπαϊοαίίοη οὗ ἢϊ5. ον 
ΓΙ τεουβη6β5, δηα οἵ τὴ6 ἀϊν!ηδ 1566, 
βοῇ ἂἃ5 ννουά δ ὉΨΠΟΪΥ ἹΠΊΡΟΒ510]6 
τους ἃ ταϑζογαϊοὴ οὗ ρούβοηδὶ Ἴσοῃ- 
ΒΟΙΟΌΒΠΘ55, ΟΥἹ Ά ΘνΘἢ ΡΘΙΘΟηΔ] ἱΠΙΕΡΤΙΥ, 
δΔηα ἃ {ευστιν οὗ υάρτηεηῖ δηα τοίγθυ- 
[οἢ. [115 ἐν! άθοτν τὴς γί δἰτθηλρῖ ἴο 
θα] ἢ τῃ 6 Ρῥσο]3πὶ, ΙΓ ἢ δἴτοτ 4}} ὲ 
Ιεανθβ πηϑοϊνθά : 5βιηςε [6 σοηδάξῃηϊ δη- 
τοΙρϑίοη οὗ [οὐ ἀοε5. ποῖ αἴδοϊ [15 ονῃ 
ἀε! θογαῖα ἡάρπιδηῖ, ᾽5. ποῖ ποίσεαὰ Ὀγ 
οἴ ΘΥ Ἰητοτ]οςσιιοΥβ, ἀηα 15 ηοῖ σοηδτιηξά 
Ὀγ τῃ6 1)ίνιηθ Υοτά. Βεῖ [6 τνογς οὗ 
[116 Ῥβαϊηλῖδὶ ἤαν 4 νϑῖγ αἰἤθογεηϊ σΠδ- 
γαοῖοσ. Ης Κηονβ ἴα (σᾶ ΜῈ} ποῖ 
Ιδανθ ἢϊ5. δο] ἴὴ 560], {πα ἤθη ἢ 
αν Κὸ5. 6 1} ὈῈ6 ϑαιτ5ῆθα νι Οοα 5 
ἸΚεηθθ5, τῃδΓ 1ῃ6 τιρῃΐθους Μ|] μανα 
ἀοτπηηϊοη ονεῦ 6 ψὶοκοα τῇ τῃ6 πηοτῃ- 
ἴησ, ἰῃαὶ αἱ (Π6 τιρὶι μβαηαὰ οἵ (σοα δῖ 
ΡῬΙδάβυτος ἔοσ ἐνοσιηογοὶ. ὍΤὴδ δβριγαῖοῃ 
οὗ [οἷ ταν ἢᾶνα γμίνθη {πὸ 1πΊρι]56, δηά 
Ἔνθ η ϑυσροβίθα [Π6 ἐΟγπΊ5. οἵ ἘΧΡΓΘΒΒΊΟῊ, 
Ὀυζ τη τς Ῥϑα]ηδῖ 11 15 ὈδοοηΊ6 ἃ ΠΙνΘὶῪ 
Δ} (1 5.6 ΠΟΡΘ, απηοιητηρ, [ΠοῸΡἢ ἃ5 γεῖ 
ΜΠ Πουΐϊ ὀχίθγηδὶ βιρροτῖ, ἴο ἃ δι 0] ον 
σετίδιηῖγ. [τ 15 ΒΟοδγΟ ΟΕ Υ ὨΘΟΘοΒΑΤΥ ἴο 
δχίθης 1115 σοιῃραγίδου ἴὸ {Π6 ῥτορείδ5, 
1 Μ ΠΟοΠΣ ἀθηπαπηοίατοη5 οὗ ἴδε {πἴὰΓ6 
ἡπάρτπχθηΐ οὗ τῆ6 ΨιοΚΘα, δηα Δϑϑυτγα πο 5 
οὗ τῆ6 δἴθγπαὶ {πὰπιρῇ οὗ τΠ6 1151, Ὀ6- 
σοιηθ σταάμδ}}γ οΟἰθαάγοῦ δηα ποτὰ ἠςδηϊία, 
ὉΠ] (ΠΘΥ ᾿βδι6 ἴῃ ἴῃς ἤἢορε οἵ ἃ Ομ] 
ΓΟΘΌΓΙ ΣΟΌΟΩ. 

[τ ας Ὀδϑὴ ατὐριιεα {ῃδἴ [6 τεργεβθη- 
ἰΔϊίοη οὗ αηροὶθ. ἴῃ [ο0Ὁ ᾿ηα!ςσαῖθ5 ἃ ἰδῖδι 

1 Ἐὸγ δὴ δχατηϊπαίίοη οὐ ἰθϑε ράξεαρεβ δηά οὗ 
1[ῃ6 ἀαῖεϑ οἵἨ {Π|Ὸ ῥϑα]πὴ5 ἴῃ νυ ον [ΠΕ Οσσα, 568 
ποῖο5 οἡ [Π6 Βοοκ οἱ Ῥβδ 15. 



τό 

δᾷῷ6. Τῆς ΡῬοβϑιθη τ οὗ τΠεῖσ (41}1] 15 
ἰηττηαϊε, δηά, ψῆαὶ 15 Ἔνθ ΠΊΟΓΕ ΓΟ- 
τᾶγκαΌ]6, ἴτασε5 οὗ τι ρογίεος οη οὐ ἔγα! ΠΥ 
ἃ΄Ι6 ποΐρδα 85 ᾿πῆδσδηΐϊ ἴῇῷ {ΠΕ6ῚΓ ὨαίαΓΕ. 
ΑἸΙΒοιρ σα ρρ!]ςατοη δα ἀγοβϑεα ἴο {Π6 πὶ 
15. ηοὶ δησοιυταροά, δηα ᾿Ἰπμα θεά δϑϑιπιοα 
ἴο ὍΔ υπάᾶνδη]ηρ, 11 15 σοηϊεΠΊρ] αἴθ αὶ 85 
Ροβϑϑιῦϊς (566 ν. 1); δηά τῆς πῃηβαϊδίοῃ 
Δηά Ιηϊογοθϑϑίοη οὗ οὔθ δῇῆρεὶ ἰς τεοορ- 
ηἰΖοή, ΓΠουρΡἢ ΟἾΪΥ ἴῃ τῆς αἰδοοιγθα οὗ 
ΕΠΠὰ. Τῇδ ροϑιιίοη οὐ ϑαίδῃ 15 δἷ50 
τορατάδα ὈΥ̓ ΠΊΔΩΥ 8ἃ5 σοΟΠἢτ]ηρ [ἢ]5 
ΘΘηΘΓΑΪ ᾿ΠΊρΡ ΓΘ 550}. 

Βιυΐ δαςἢ οὗ [πΠ656 ροϊηΐβ σαγθί!]}}ν σοη- 
βιἀογεαὰ [6115 ἴῃ {πὸ Τορροϑιῖθ αἀϊγεοῖοῃ. 
ΤῊΘ (4}] οὔ δηρεῖὶς, (που ρὴ ποῖ ἀϊγεοῖν 
βίαια, 15 σογῖδιην ἀϑϑιηθα, ἴῃ (6 πιοβῖ 
ΔησΙΘηΐ ποίϊοο5 οὗ ἴῃς Ῥεηίαϊδειςῆ, δηά 
5. ᾿Π5 ράτα ]6 οτ ἴῃ6 δοοουηΐῖ οὗ ΠηΔΠ᾿5 
ἰοτηρίατίοη δη4 [4]}. Τῇ τοῖϊοεβ οὗ 
{γαῖ ]γ ᾿ῃ τῃο56 δηῆρε]5  ῆο βίδηα δτοιηά 
(οὐ [ἤσοης ἂῦὲ δἰϊορεῖμευ ρδοῦ]αῦ ἴο 
[15 ὈοοΟΚ: ποῖμίηρ δῖ 41} σοτγτεβροῃάϊηρ 
ἴο {Π6πὶ Οσοιῖ5 ἰὴ Δὴγ οὗ ἴῃς Ἰαῖεγ ὈοοΪΚΚ 5 
οὗ τῃ6 ΟἸἹά Τ᾽ 65ἰαπγδηΐ, σογΔΊ}Υ ποῖ Ἰἢ 
Ἰ)αηῖοὶ οσ ἰῇ Ζθοομαγδῆ, νἤθγο ἴπΠ6 ἡαῖαα 
Δηα οἢἶοφ5 οὗ δηῆρθὶς ἂῦε τηοϑδί Δ} δεῖ 
(οσῖἢ. 80 ἴσ ἂ5 ἴμεϑε ῃοίιοθϑ ϑσυρροϑῖ 
ΔΩῪ δῖρυτηθῃϊ νου] Ὀ6 ἴῃ ίανουγ οὗ 
τῆς ἱπἀόροηάξηςεα οὗ ρυτεὶγ Η ῦτον {γὰ- 
ἀϊτίοη, δἀηα ἰπογείοτε οἱ ραίγαγοῇαὶ δη- 
πααγ. ΝοΥ͂, ἀραίη, ἃ16 πεῖ ΔὴΥ [ΤᾺ 685 
οὗ ργάγεῦ δα ἀγεββεὰ ἴο Δῆρε]5 ἴηΏ ΗΘ ΌΤΕΝΝ 
τ ηρ5, ὙΠ ΠῚ ΔῊΥ ῬΟΤΙΟα γος ἢ οΥΟ 5 
νου ἀβϑῖρῃ ἴο [6 ὈοοκΚ οὗ [Ϊοῦ. ΓΠαΐ 
500ἢ ἃ ῥγαοίιος βσῇοιυἹὰ ἤανα ργανδ δα 
ΔΙηοηρ 5οῖὴθ δ] 65 σοηηξοίοά ψ ἢ 
ταὶ οἵ Αγαῆδπ 15 ἴδσ ἴτοιῃ ᾿ΤΡΧΟΌ Δ ]6 : 
Ἰπάδϑά, {π6 δρογ6 ΒυΡΡγαϑϑίοη οὗ δηρεὶ 
ὙΟΥΒΏΙΡ ψου]Ἱα βθοῖὰ ἴο Ὀ6 ῬΘΟΙΠΑΓ ἴο 
τ[η6 Ηδοῦὕτονϑβ : ἃ ίδοϊ [6 τῇογα σεηγαγκ- 
ΔΌΪΕ βίηος [ῃ6 πηρδαϊδίίοη, ἴῃς συϊάδησα 
Δη4 ῥτοϊδοῦοηῃ, δηὰ [ῃ6 σοηβίδῃϊ ΠῚ]Π15- 
(ταϊϊοη5 οὐ [ἢ6ς Οτοαῖ Αηρεὶ, ἅγε Ἴοη- 
βρίσιοιι5 δαίαγεβ ἴῃ [6 ὨοίοΘ5 οὗ [Π68 
Ῥαδιγίαγο μα)" αροὶ, ὙὍὉῇαδ τερτγαβθηϊαίοη οὗ 
ϑαίδη ὨαΓΠΟΏΙΖΟ5 ᾿πἀδεά, 85 πιρῃϊ Ὁδ 
ἐχρθοῖθά, ἢ ἴμᾶΐ οὗ οἴδοσ ᾿ῃβριγεά 
ΓΙ ΟΓΒ, γαῖ 1 [45 [Π15 ῬΡεου ΠΑ ΓΥ : [ἢ 6 
ψγογὰ 9 ποῖ γεῖ ἃ ὈΓΌΡΟΣ πᾶϊηθ, Ὀυΐ 15 
56 (1 5 ΡΙΥ ἴῃ τ[Π6 66η86 οἱ τῆς δᾶάνετσ- 
ΒΆΤΥ: ἴῃ ἰδῖου ῬοΟΚΒ 1 15 ἃ τϑοορῃζΖεὰ 
ἀεβιρπαϊίίΐοη οὗ τῆς ΕἸεηά. [1 15 αἷβϑὸ 
ἃ ΡΘΟΙΠΙΑΓΥ (πᾶ ϑαίδη ἴῃ (15 ὈΟΟΚ 

Δ ὅδε 9. ὕδη. χχὶ. 17, χα αν Χχνιϊ. 12, 
αἰνί!!. 16, ἀπα οβρθοία!ν ποῖα οὐ Οςῃ. χὶϊ. 7. 

ἹΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

τηονεϑ᾽ Οοά ἀϊτγεςεῖν, θὰς ᾿ς ποῖ τορῦδ- 
ϑϑηῖϊο ἃ5 τε ριηρ ἸηΔὴ ὈΥ ἸΠΐοΓηΔ] ΟΥ̓ 
ϑΡΙΓτααὶ δυσσοδίίοη. Ηδ ὀχϑουῖθα ἨΙ8 
ΤΠ σηδηΐ ΡΌΓρΡΟΘ65. ὑπῆθγ τῃ6 σοηίγοὶ 
δηὰ Ὀγ [6 ρεγπη ϑϑίοη οὗ ἴῃ6 ΑἸΠΙρμῖγ ; 
Ὀμζ 411 (ῃ6 {τ|Α], 50 ἴδ ἂς. ϑαίδῃ 15 σοῆ- 
σογηθά, 15 δχίθγῃδὶ. Νοσ, ἀραίη, ἀοββ 
ϑαίδηῃ, δα 1ῇὴ τῆς Ῥϑαϊηπηβ δηὰ Ζθομαπδῆ 
1. 1, βδἰαηα δἵ τῆ τιρῆξ Ὠαηά οὗ [οὉ 85 
ἴῃ6 δοσιιβεῦ, Ὀυϊ ἀρρθαῦθ ΟὨΪΥ ἴῃ τῆς 
σου οὗ δάνξῃ 85 ἴΠ6 σδ] πληϊαῖοσ οὗ 
7οῦ. Τῆδ σοπιραπβοὴ νι ἢ τἤο56 ν]εν8 
οὗ ϑαΐδηϊος ἀρθῆου ΜΏΙΟ ἰαῖεγ Ηεῦτενβ 
ΔΤΘ Δϑϑ τη δα ἴο ἢᾶνε ἀογνεα ἔγοπὶ Ρεγϑίδῃ 
ΒΟΊΓΟΘΒ, 15 5. ΠΡ ἀρϑιγα ἴῃ 115 ΔΡΡΙΙοδ- 
το ἴο 115 ὈοοκΚ. Τῆς Αρταπηδίηγιϑβ οὗ 
{πὲ Ανεβία ὑξᾶσθ ὯῸ τοβοι αησς. ἴο 
ϑαΐδη ἴῃ ῬΟΒΙ ΟΠ ΟΥ ΡΟΨΘΥ Ἰῃ τοδί οη ἴο 
[Πἢ6 υηΐϊνειβθ οὐ ἰο (ὡοὰ. Ὅμαῖ τγιἢ 
Ὀδϊοηρα ἴο ἃ {δοῦν οὗ [ἢς νοῦ οὗ 
ΜΏΙΟὮ ΤΠΘΙΟ ἃΓῸ ΠΟ ἴγᾶσ65 1ὴ [ἢ]15 Ὀοοΐ ; 
ΠΟ ἢ Ἰηἀδθα 15 ἴῃ ἀἰγοοῖ ορροϑιτοη ἴο 
[ἢ6 τοδοῃίηρ οἴ] ΟΡ, ἢ ννποτῃ ἴῃς ρτεδῖ 
ΔηΠ τπηροϊνεὰ αἰἤουΥ 15 ἴο ΓΕΟΟΠςΙΪ6 
1η6 Θχιβίθπος οὗ ρῇγϑιοδὶ ἀπ τηογαὶ αν 
ἢ τῆς ἀὐβοϊαία δηὰ δχο]ιϑῖνε σΌρτα- 
ἸΏΔΟΥ οἵ σοα. 

ΝΟΥ ἄοες (6 ἸπαΌ ΤΥ Ἰηΐο ΟΙΠΕΙ Γ6- 
σίου. οὐ εἰ ]οαὶ ροϊηῖβ ἰδδά ἴοὸ ἃ (ΠΕ 
ἰεγθηΐ σοποϊιϑίοη. ὍΤΠ6 τπ]οτα  ν οὗ [0Ὁ 
Αρτοο5, οὗ σουγβθο, ἴῃ 15 ιηἀαπηδηίδὶ 
ῬτΙΉΟΙΡ]65 ἢ τμᾶῖ οὗ ἴη6 Ῥεπίαδίθυοἢ 
Δη (ἃ 411 Ἰηβριτοὰ νυ πΐοσβ, θὰ 1 15 ΠΟΪΙΥ͂ 
Ἰηήἠερεπάεης οὗ τη6 1ηϑιτατοη5 οὐ Μο- 
βαῖϑπι; 11 15 1πογου ΡΥ Ρῥδίγαγο δὶ, ἃ5 
ΙΏΔΑΥ Ὀ6 566 τῇοσε δβϑρθοια! ν ἴῃ [παῖ 
ΨΘΙΥ Ποπλρίοῖα δοςοουηΐ οὗ ἢ1]5 ον ῥραϑβῖ 
Π|ὲ σίνεη ὈΥ Ἰοὺ ἴῃ [15 ἰαϑῖ ἀἸβοοῦγβα : 
115 σἤϊεΓ σπαγαςίογιϑῖις θδῖηρ ἃ 5:1016 ἀπά 
δαγηθδί ἀθϑῖγα ἴο να ἴῃ απο ΜῈ 
(οά᾽ς βριτιῖυδὶ ἰανν, δηᾶ, αῦονβ αἱ, ἃ 
Ρυτγ οὗ ΠΠ{6 ᾿ποϊιιάϊηρ ποῖ πλεγεὶν δὉ- 
5606 ΠΌΤ ῥταοίίςες. σοτητηοῃ, δηά 
ΘΟ 6 σοπαάεπηηδα ὈΥ ΡΌΌ]Ις ορ᾿ηϊοῃ 
Ϊπ Ῥαϊεςίιηθ, Ὀὰϊ ἰσιοῖ βοὶ [-σοηῖγοὶ δηά 
νναϊο  ] 655 ΟΥΘΥ ἴΠ6 Ἰη]εῖβ ἴο δῦ 6 
ἰεπηρίας]οη, 500 ἢ ἃ5 νὰ ἀο ποῖ ἢηά 1η 
[ηΠ6 φατηθ ἄξρτεα ΟΥ ἴοσῃ 1{π|}} 1{ νγὰ8 
Ἰηουϊοαῖϊεα Ὀν οὖ 1 ,οτὰ. (866 ποΐθϑβ οἢ 
οἢ. χχχὶ) ΘΙΠΉΠΪΑΥΙ σῃδγαοῖθυιϑῖ 8 πγατὶς 
[η6 ποίϊςεβ οὗ τε]ρίοιιθ οὐὔβογνδῃςα. 
Ἰάοϊαῖτγ, ἴῃ τῆς ἰοπηβ ρῥγεναίθης ὑπ θγ 
(6. Κιηρβ οἱ 5Γ86], 15 ἢοΐ ποίϊςεα 8ἃ5 ἃ 
ΡῬΟΒ51016 τοτηρίδιοη ; 11 ῖ5. ποῖ βυσραοβίθα 

3. ὅ66 ποία οὐ ἰϊ. 3: ἴδε πχογὰ ἰπλρ]165 ἰεταρία- 
ἴοι. 



ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟἿ |0Β. 

ΌΥ τῇς δοουξοῖς οὗ 7οῦ, ποὺ ὉΥ ϑαίδῃ 
ΜΏδη τρτηρ [6 {π4], ΠΟΥ ὈΥ δὴγ οὗ ἴῃ 8 
Ἰηἰοτ]οουΐζοῖα ὴΟ δχἤῆδιυβί 411} ἴΠ6 Ἴσοη- 
͵εσζαγα5 ὈΥ ψΒΙΟἢ [Π6Υ οδὴ δοοουηΐ ἴοΥ 
ΒΌΟἢ πηρδγα] 6] 6 α ουβδτιηρθ. Τὴ6 οἠς 
τετηρίδτοη ψηϊοἢ [οὉ Βιταβ6]  Γεσορη!Ζ65 
8ἃ5 ᾿ΠΠΔρΡΊΠΔΌ]6, 15 ἐμαὶ οὗ βεογοῖ δηζςοθ- 
τηθηΐ ἴο ἃ βεοβίυτγα οὗ δαἀοταίίοη δα ἀγθββϑθα 
ἴο τῃ6 Ὠξανθηὶγ ᾿πλ ΠΑ τὶῈ5 (Χχχὶ. 26---- 28), 
ἃ ἰοτπὶ οὗἁ νγογϑῇ!ρ οἵ ψῃϊςῇ [ῃ6 Θχιβίθησα 
15 αἰτεβίεα ΌὈΥ πῃοηιηθ 5 [ΔΓ τοτὸ Δηοθηΐ 
τὩλη [0Ὁ : {παὶ ἢς σοηϑβιά δῖα νου ]α ἤανα 
Ὀεεη ἃ δῆ ςδ]]Πηρ [ῸΓ ἡπαρτηθηῖ, δπὰ 
δαιιναίθηΐς ἴο ἀδηΐϊαὶ οὗ οά. Αἱ ἐνεῦγ 
Ροποά ἴῃ (ἢ6 ΠιβίοτΥ οὗ ἴῃ6 [Ιβ5γϑβ]ῖα5 
5 0ἢ ΜΟΥΘΉΙΡ νν45 ἀϑϑοσιαῖθα νι τῇ ἸΔο]α ΤΥ 
οἵ τῃ6 ρτγοβϑοδῖ σμαγασίθσ, βοῇ ἂἃ5. Οὔδ 
δΔηα 41} τ[ῃ6 ργορῆείβ οἵ 5γὰε] ἀδεποιηςο, 
Βιιοἢ Ἃ5 [ Κποννὴ ΟΥ̓ Ὼῥγαςιιϑεα ἴῃ [005 
τπ|6 νου] ἀβϑυγεγ ἤανθ σα ρΡΠ6α 4]}0- 
505 ΟΥ̓ ΔΙΡΕΠΊΘηΐ5. [0 ΠΙΠΊ5 6} Γ δηα ἢ]5 
ἔπ6ῃ 65. 

Τακίηρ 411 ἰῃς δϑοθγίαϊηθδα [δοῖβ ἴηἴο 
ςοηῃϑιἀογαίίοπ, ἰξ πᾶν 6 σοηβάθδμηςὶν 
τηδι ταὶ 64, τὶ ψΏριμοΥ (Π6 ψττοσ οὗ 
1Π6 ὈΟΟΚ ννεῖα ἃ Ῥα]θϑιϊηδη Ηθῦγον οὐ 
ποῖ, ἢς τηιϑξί ἢαᾶνα ᾿νε δὲ ἃ ἰἰπ|6, ἀπά 
ὉΠ6ΘΓ ΟἸΓΟΙ Ππβίδησθϑ,  ΠΙΟΣ οἰζμον Καρί 
ἢϊπὶ ἴῃ ἰρῃογᾶησα. οὗ [8 ᾿πϑι ΠΟ ἢ 5 
ὍΘΟΙΪΑΓ ἴο Μοβαίβ, ΟΥΎ πηΔ46 ἢϊπλ ἴο 
ἃ τηοβῖ στϑιηάγκαῦϊα οχίθηξς Ἰηἀερεηάδης 
οὐ {πε ὶΓῚ τηἤπδησο. ΤῈ Πγυροιῃεβι5, 
ἢ οὐ ἴπΠ6 ΨηοΪῈ βθθιηβ ἰδαξὲ δη- 
οὐ ογοα νι αἰ συΠ1|65, 15. ἰῃαΐς [Π6 
ΜΟΥΚ νας ΓΓΘη ἴῃ [Π6 σουπίτγ οὗ [0Ὁ, 
ῬτοῦΔΌΪΥ ὈΥ οἠς οἵ 5 ἀδβοθηάδηϊς, 
Ὀιϊι σογίδίΥ δῖεσ ἃ σοπϑιήθγαῦα Ἰηΐεγναὶ 
οὗ τ1π|6, ἴ[ῃἢ6 ραίγίάσοῃ Ὀεδίηρ δνι ἀθητ]Ὺ 
ΤΟρταδθηΐθα ἃ5 Ὀδ]οηρίηρ ἴο ἁΠΟΙΠΕΥ ἀρ6, 
Ἦ15 οη [6 δχίθπάϊησ ἴο τῆς. ἰουτίῃ 
δεηθγαῖοη (ΧΙ. 16) οὗ ομι]άτεη Ὀογηῃ 
ΔΊΟΥ 1115 ἀοἸνεσαθοθ. Ὁ τᾶν Ὀ6 αι165- 
τἰοηεα ψῃΘΙΠΕΥ {μ6 θΟΟΚ νγὰ5 ἢγβί τηδάθ 
Κηονῃ ἴῃ {ῃῈ {ἰπ|6ὸ οἵ Μοβεβ, ἃ βιιρβεδ8- 
οπ το ψὨϊοἢ στεαῖ ννεῖρσῃς πλαδὶ Ὀς δἵ- 
ἰΔοῃ δά, σοηϑι ἀδσιηρ {Π6 5:0} τὶν οὗ βῖγ]6 
ἴῃ [ἴΠ6 ῥτύοβα Ὡδιγδίοη, δηἃ ὨῸΠΊΘΓΟΙΙΒ 
σοἸηοσϊάεηςες οὗ ἐπουρῃς ἀπε ἐχργαβϑίοη 
Ὀεΐνεθη τῃς ἀϊδοοιγθας δηα {Π6 ᾿γΓς ΟΥ 
τῃοίογιοδὶ ρογίίοηβ οὗ (ῃ6 Ῥεηίαίδυοῇ. 
ϑύςἢ πα δαα 15 τ[ῃς ἀκ] Ὀοτγαῖα οριηΐοη οὗ 
ΟΥ[ο5 οὗ στϑαΐῖ διηθηςο, Μγ}Ὲ}}] ἀοίοπάθα 
Ὁγ τ ΜΙ, γ 1,66, δῃά οἴποῦϑ, ψῆο 
ΠοΙά μαΐ Μοξβες Ὀεοάπης δοχυδιπιεὰ ψ ἢ 
1Π6 ψοτκ ΨΏδη τοβϑιἀϊηρ ἴῃ ΜΙάίδη, ἃ 
ΝΕ ΨΉΙΟΝ δοοοτάς ψ (Π6 θαγδϑῖ 
τδαϊτῖοη οὗ ἴῃΠ6 ΗδΡγοννβ, δηὰ ᾶ5 ὩῸ 
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Ἰηΐοσηαϊὶ ἱΩΡΓΟΡΔΌΙ ΠΥ ἴοσ ἴῇοβα ψῆο 
δοοθρὲ ἴῇ6ς Μόοβαὶς διῖῃογαῃ!ρ οὗ {Π6 
Ῥεηϊαίθδιιοῃ. Τῆδ βυρροΞβιίοη, Πού νυ, 
(ηατ ννε οὐνα {6 ὈΟΟΪΚ ἴῃ [15 δαἴιια] ἔΟΓΠῚ 
ἴο ἃ ψυΓΠΕΙ οὗ [Πε ϑα]ουγηοηίδη μοτοά, ἢ:5 
ΤῸ Οἢ 1 ἰἴ5 ἔανουγ; δϑϑυμπλίηρ, ἴῃδΐ ἴ5, 
(Πα ἢ6 υβε4 σορίοιι5. τηδίογιαὶβ, Ἔχ βιϊηρ 
1η ἃ ἀἸα]εςΐ 50 ῃδατὶγ 416 το {πὸ ΗΘῦτον 
8ἃ5 ἴο Γααῦϊγα {{|Δ ποτα τΠ4Π οσοαβίομαὶ) 
Εἴ π565, Δη 4 Ξοπλε γεν: βίοη οὗ ργαπηηγατςα] 
[οτγιηβ δηα σοηϑβίσγιστίοη. ΤῊ]5 Πγροῖ 515 
ΠΘοῖβ ἴῃ ἰαςϊς την αἰἸΠΊοι 165. ὙΠῸ 
ΟΪοθα. τοϑθιη ]αησα 1η ἰαησιαρο, ΨΏΙΟῆ 
ἢ. Ὀδθὴ ῥγανιουϑὶν ποιοθα, νου] Ὀ6 
ἃ Ὠπίαγαὶ! τγαϑυΐϊς οὐ (πα γΥ ἢ (ἢ 6 
Ῥβαϊτηβ οὗ αν! δπα οἵποσ ῥγοάμοῖς οὗ 
ΗἩδῦτον σθηϊα5, ΠΟ πλυδὲ ἤᾶνα Παά 
ΔῺ ἸΓΓΘΒΙ5Γ0]6 δἰ γαοῖΟη [ῸΓ ἃ τηδῃ ννῆο 
σουά δηΐοῦ Ἰηΐο (ἢς6 τηϊηα οὗ [οὐ δηά 
οἰοῖῃςβ ἢΪ5. τῃοιρ 5. ἴῃ ᾿ἰνὶπρ αἰζογαης 65. 
ΝΟΥ οσδῃ δΔὴΥ ρὲ αἰζεσ [Π6 βει!θηθηΐ ἴῃ 
Ῥαϊεϑιὶηὸ θ6 ροϊητεά οὐ ἴπ ΠΙ ἢ ποτα 
1ῖ5. 83η δαια] ρῥσγοραθ!ῖν παι ἃ Ηδθθτειν 
νοι ὰ αν ἃ ἀδϑῖσα ἴο τακα Πἰμπηβεὶ 
δοασιαϊηῖεα ἢ (6 αρϑίτιβε δηά [60] 6 55 
βρθοιϊδίοης οἵὁὨ ἐογεῖρῃ {πη καῖθ, Αἱ ἃ 
Ιαῖου ρεγιοὰ ἴπΠ6 δηΠ ΠΥ Ὀεδίνθοη (6 
Ἰϑγδθ ε5. δα ἰΠ6ὶγ Περῃ ουγβ, ἴποσς, 
Θβρθοῖα ϊγ, διηοηρ ἤηοια ἰἢϊ5 ψοσκ, ᾿ἴ 
οὗ [ογεῖρῃ οὐ ρίη, πλιϑῖ μάνα Ὀδθη ῥτο- 
ἀιϊιςρά, νου] μανε τηδ 46 συςῇ δὴ δἰϊειπηρί 
4}} θα προ 551016. [{15 Ἔαι}}Υ πη] Καὶγ 
(αἴ 4ὴ 5γδθ} 16 τη ἴΠ6 ἴπηδ6 οὔ ἢ άρε5, 
ΟΥ̓ οὗ [6 ἰαῖεῦ Κιηρ5, σπου] αν ῥγε- 
βϑηὐθα ἴο ἢ]5 σοι ηίγγτήθη ἃ ρογίθοϊς τη046] 
οἵ ροοάηθδϑθς ἴῃ [ῃ6 ρϑβοη οὗ δῇ δἱϊθῃ, 
ἩΠΘΙΠΟΥ [παῖ ΡΟΙΒΟῚ ΕΓ ἃ ῬΌ ΓΘ σΓθδίΊΟη 
οὗ ρϑηΐϊιι8, ΟΓΥὁΎ Οη6 ψῇοβα δοῖβ δῃὰ νοτζγάς 
᾿ϊνϑα τῇ τῃ6 πιθιλοτν δηᾶ εσα ὑγεβεσνο 
1η ἴδ τεοογας οὗ ἢὶβ ον τᾶςθ.0 Τῇδ 
ΘῸΡΡΟΒΙΙΟΩ νῃϊοἢ οὗ ἰαία ἢδ5 ἴουπά 
Τηοβῖ αν οι Γ ΜΠ οὐ σ5, γοϑῖβ ἴῸὸ ἃ ρτθαῖ 
δχίθηξ Προ ἃ γοοορηϊίοη οὗ [ῃ6 ἔοτγτος οὗ 
[686 σοηῃϑιάἀθσγαϊοηβ. [{|15 δα πη66 τῃαὶ 
[ῃ6 5[γ]6 15. 80 {ΠογουρηΪΥ πηρτορηδιθά 
ψ ἢ Αταπλαῖς δὴ Αταθὶς Ἰαϊοπὶ {{π|4ἰ 
[Π6 ΓΙΟΥ͂ πγιϑῖ πᾶν ᾿νε αἱ ἃ ἀϊδίδηςα 
ίτοια Γ6γιβαίθη, δηα ἢ ἃ ἀἰϑίγιςι Ὀοσάοθτ- 
ἴῃ Οἡ σουηίΓ65 ῇογα ὅυγας δηα Αταθὶς 
ΕΓΘ ΒΡΟΚοη. ὍΤΠ5 νου], ἃ59. να Πᾶνα 
Θδηδανοιταα ἴο 56 7 ἀῦονϑ, ροϊηΐ ἡδία- 
ΓαΪΪγ ἴο {πὸ Ηδυτγαη: Ὀθ( ἴῃ6 οἰαὶπη5. οὗ 
(Π6 βουτῇθση αἰβίγιοι οἵ ᾿υἀδθα μανα θθθη 
δανοοσαῖεα ψν 1} ρθη δηά ἔοτοθ, [ἔ 
ῖ5 Ροϊηϊδα οὐὖἱ ἴ[πΠᾶὶ (186 ᾿πῃδΌϊδηΐβ. οὗ 

Σ δι. ΟΥ̓ ΘΈιοΚεὶ, Μψαϊλίηρεν, ϑΘοδ]οιπιληη, 
δηὰ ΠὈΙΠΠπλδιπ, 

. 
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τῃαϊ ἀϊσίτιςε ἡγοῦ ἴῃ οἷοβα σοηΐαςϊ ψἢ 
Βάοπι : τΠπατ {ΠΥ Πα ϑρϑοῖαὶ ορμοτίμῃ!ι- 
[165 οὐ δοφιιτὴρ πὰς ἢ οὗ [Π6 νατιδὰ 
Κηον]οάρο ΠΏ Οἢ 15 ΒΕΓ ΚΙΉΡΙῚΥ σῃαγασίοῦ- 
15Π 5 οὗ 1815 ὈοοΚ : (εξ σᾶγανδης οἱ ὅηεα 
δης 1 Ἔηγα νου ἃ ρᾶ55 [γουμῇ τῆς πεισῇ- 
Ὀοιυγὶηρς σουηίγγ, οὐ 84 τουῦῖα δαγὶν [τε- 
αιεηῖεα ὈΥ ἸΠογοῃδηϊβ: ἴῃ γα ννὰ5 ἰτεχυθηΐ 
᾿ηΐότοοιγθο τῇ Εσγρῖ, ν οἢ [ῃ6 ΜΓΙΙΟΥ 
οΟγίδ εἶν Κπδνν νγ6}}, ΘΙΠΘΓ Ὁγ τεροσγῖ, οὐ 
τῇογα ῬτοῦδὈ]γΥ ὈΥ ρογβοηαὶ οὈϑεγναῖιοῃ ; 
{Παγ ἀρρξθαγ αἶβο ἴο ἢᾶνε ἰϊνθὰ ὄἐνεὴ ἴο ἃ 
Ἰαῖθ ἀρῦθ, ΝΟΥ το αθσ [Π6 ΠΙΔΠΠΕΘΓ οὗ 
16 ραιΓΆγο 5, δηα ννεγα οἴ σουγϑα (ἈΠΊΠΑΓ 
φῇ τῆς ίτεθ, νότοι ᾿6 οὗ τμὲ δά]οϊη- 
ἰὴ ἀἐβοσί : 50Πη6 5ἴγε55 15 αἷ5ο ἰδι ἃ προ 
1ῃΠ6 τειμδυκαῦ]α οοϊηοιάδηςεβ Ὀεῖνθθη 
Ῥᾶβθαρεβ ἴὴ οῦ δηᾶά ἴῃ τῇἢ6 ψοσκ οὗ 
Απλοβ, ἴῆς Πεσαάβιηδη οἵ Τ᾽ κοαὶ (ΘΟ οῖτ- 
ΤΏΔΏ ΟΟΠΊΡΑΓΟ5 ΔΙΠΟΝ ἵν. 132, ΡΝ. ὃ, 
ἴΙχ. τό; νι ΠΟὉ ᾿χ. 8, 9, Χχνι]. 41, 
ΧΙ]. 15); [656 δα ῃδίμγα!ν ὀχρ]αϊηδά 
1 θοΐίὴ νγεῦς Ὀεϊοηρεά ἰο {πε 5Δπὶ6 
ἀϊδίποῖ; (τἢ6 ᾿πΠΔΡΙαηῖ5. γα 450 510Ρ- 
Ροβδεά, τποῦρ ΟἹ ΠῸ νΘΙῪ σΟΠοΪιϑῖνα 
στουηάπ, ἴο ἢανὲ Ὀδθὴ ἰδιηθα ἴοσ [τε5ἢῃ- 
Π655 δηδ οὔριηα] γ οὗ ρθηϊυ5.. ΘΟΠῚΘ 
ἀϊα] θοῦ. ΡΘΟΙΪ]ΙΑΓ 165, (6 βοβεηϊηρ οὗ 
ΔΒριταῖοθ5 δηΐἱ δχοῆδηρθ. οὐ 510}Δηἴῖ5, 
ΜΏΙΟἢ ἀγὸ ἰουηα ἴῃ [οὔἉχ, ἀρρξαγ ἴο Ὀεϊοηρ 
ἴο δου ῃατη Ραϊθϑῖῖπθ. Πδ ροϊηῖ οὗ 
Ιηοϑὶ ἱπη)ροϊίΐδησθ, ψγογα 1 50 ΠΟΙ ΘΆΕΥ 
δΔυϊῃδητοαίοα, νοι φοοῖ ἴο ὃς (δαῖ 
[Π6 ἸηΠαθιϊδηῖβ. οὗ τλαΐ ἀἰδίγιοῖ εγε ἴο 
ἃ σου ϑιάθγα]α δχίθηϊ Ἰδοϊαῖθ ἰτοηλ {Π6 
τοϑί οὗ [ῃ6 παίίοῃ ; δης [δι {ΠΕῚῚ αἰδη6- 
ΔΏσΘ δὲ ἴἢ6 [δϑδζιναὶβ δηπα ογαηδησθα οὗ 
{Π6 Δ Ὀϑγηδοὶθ, ἀπ ὑπ1}} 1π6 ἀαἴο οὗ ἴῃ 6 
ἰαῖοσ Κίηρβ, οὔ τὴ6 το ρ]6, ννᾶ5. ὈγοῦΔὈΪΥ 
Τάτ δΔη( ᾿γγΘρΌ]αΓ, Π ἢοΐ ΘΉΓΙΓΟΪΥ 505- 
Ρεπάεα, ἀυπηρ ἃ ἰοηρ ρετιοά. 80 πιιοῇ 
ΜΕΙΡς ἡλδῖ σογδιηγ 06. δἰίδομοα ἴο 
(656 σοπϑι ἀθσατοη 5 δηα ἴο {{|ὸ αὐ οτιῖν 
οὗ [Π6 σΠς5, 45 ἴο ἢ 511} 1510 δα πη τη ρ 
{πΠ6 ΡῬΟΒΘΙ ΠΥ, τπαῖ ἃ νυτγιῖοῦ Πἰντὴρ 1 
[αἰ σουηίγγ, δηα δί ἃ ρογιοιΐ γῇ θη ἢ 6 
Μοϑβαϊς σοάδ ννὰς {π|Ὲὲ Κπονῃ, ἀπά {πε 
ἸΠ5Ὁτ ΟῚ 5. 44 οὈϊδϊηθδα ᾿γὰ1 ἃ ραγίϊα] 
δοςερίαποθ, σοι ἤανὸ ρῥτγοάισοεα τῆς 
ΜΟΥΚ ἴῃ 115 δσίμα] ίοτιη ; Ὀχ Θν Ύν ἀγριι- 
τθηΐ τπ5 Δὐσοα [6115 τηογα ἰοτγΟΙ ὈΪῪΥ 
1 ἵανουγ οἵ [ῃ6 Ὠγροίθβὶ5 ἴ[ῃαῖ ἢδ ννὰς 
ΓΔΊΠΕΥ 115 ἰΓΔΏΒΟΤΙΌΘΙ ΟΥΕ [Γαηϑαῖου ἰἤλη 
1ῖ5. οτσϊηδίοτ. ὙΠαῖ πὲ 5ῃοι]α ποῖ Ἰῃ- 
τ οάποθ ἰηἴο [ἢ6 ϑνοΥΚ οἴ αποῖμεγ ἢ] 5] 0 ἢ 5 
[ο ἕδλεϊῖς δῃαά ἀοοίτπηθβ οὗ ἃ ἰδἴεσ ἃρθ, 15 
τοτίθ ΠΥ σΟΠσΕΙν 8; παῖ ἢ δῃουϊ!ά 

ἹΙΝΤΚΟΒΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

Τορτουοθ ἴῃ νιν ᾿ἰδηρυαρα, ἹΠΠΑΡΟΙΥ 
8Δη6 [66] Ἰηρ5 Παγηγοη!Ζιρ ἡ ἢ ἢϊ5 ον ἢ 
ΘΧΡΘΓ ηςΕ, 15. 4πΠτ6 Πδῖαγαὶ]; τῆδι Ἰῃ ργο- 
ράτιηνς ἴῃ6 ννοσκ ἴοσ ἴ[ῃ6 ὧ56 οὗ Η δ τονϑ 
ἢὮφ δῆμοι δαάορίὲ τη [οτιὴ5. οἵ Ἔχργθϑϑίοη 
ἴῃ ΜΒΙΟἢ 1Π6 μϑα]πλιδε δηὰ ὑγορῃεῖς μας 
οἰοιῃβδα τῃεἰγ ποι 5, σῆς 6 ἐχρεοῖος: 
Ὀυϊ 1 ἀρρόαγβ, ποῖν ϑιδ πα !ὴρ 4}} τῃδὶ 
οδῃ Ὁς «αἰϊεσθά, δ οῆσξ σοηιγασυ ἴο δχ- 
Ρδγίθησθ δὴ ἴο ἴπ6 δυγεθὶ σαηοης οὗ 
ΟΥ̓ Ο 51}, ἴο ἀ5θυπιε τῃαἱ ἃ ἀδνουῦϊ 5γαθ] 8 
5ῃοιυ ἃ τα ]οι5}γ Δ ἃ σγβίε πη [104}}γ ἀνοϊά 
4}} τείθγθησε ἴο ὄδνϑηῖΐβ, ᾿πϑΕ ςα{]Ἰο 5, δηὰ 
ἀοοίτ 65 ἢ ἢ ΜΈΓ (ἢ 6 ΡΘΟΌ ΑΓ ρΊΟΎΥ 
οὗ 5γα8ὶ, δηὰ πιικῖ ᾶνε σοι Ποιὴθ 
τηοβί ἡθδγὶγν ἴο {Π|Ὸ Ὠρατί οὗ ἃ τηδῃ ἰαῦουτ- 
Ϊηρ ΨΠῊ δυς} {Πουρῆϊ5, δηα σοημνογβαηΐ 
ΜΠ ἢ δ ἢ σμέσυϊδιοηβ, 45 ἴἢοθ6. Ψ ὨΟἢ 
σμαγδςοίθζΖε [Π6 θοΟΚ οἵ Τοῦ. 

Το [ἢς ᾿Ι5ῖ οὐ ννγιευϑ ἀπ σοπη η ΔΙΟΥΒ 
ΟἹ Τοῦ σίνεη 1.) [Π6 ἁγία οἡ [0 ἴῃ 
ΘΙΏΠΠ᾽ 5. ΟΠ ΑΤΥ, αγὸ το Ρ6 δά θα τὴ8 
ὨΔΙη65 οὗ [γ᾽ νγοτγάβνογι!ν Βισορ οὗ 
Τησοη, Μάαρηιϑ, 1λανίδοη, δπὰ Π}}}- 
ΠΊΔΏΏ, 1η ἴῃ τῆϊγταὰ δαϊτοη οὗ [15 ρογίοη 
οὗ τῆς “ Εχθρείβομος Ηδηάθιςῃ. [0}- 
ΤΏΔΠῺ} ἰο] ον 5 [6 ἔα ! θγ σοι! Πα ΤΙ 65 οὗἁ 
Ι,. Η!γΖΕὶ δηὰ . Οἰδμαιβθη, θα ἀυουπάς 
ἴῃ ΠῸΝ ἀηα να] πα] πηαϊῖοσ, ΤῊΘ ΠαΠΊ6 
οἔ 1)6 Λνεῖῖε ννὰβ ρίνθῃ ἴὴ τῇαξ ἀτί!οϊα ὈΥ 
ἃ Πλ]ϑία Κα οὗ [Π6 ῥυ τοῦ ἔοσ ΛΚ  ε]τ6. [ἢ [ἢ 6 
(ο] ον ηρ σοπλιηθηΐατΥ (ἢς πγαίῃ ΟὈ)οςῖ 
ἢὰ5 Ὀδδη ἴο ὑγχίηρ οἷ οἰθαυϊγ τ[Π6 ρεηογαὶ 
οουγθα δηα σοηηθοίοη οἱ τπουρ]ι, αηὰ 
ἴο μῥγοδεηῖ τῆς τϑαίίθγ ἢ τη τϑϑα 15 
οἵ στο] Ἐχαπληδίοη ϑὲ 116 {γα 5] ΟΉ. 
τ νου] ἤᾶνε τραιγοαὰ ἃ ΥΈΥΥ σΟΠδΙἀοΓ- 
ΔΌΪῈ ὅρᾶσα ἴο ρῖνε [6 ὑγοσθιβδοθ ὈΥ 
ὙΠΙΟΝ τἤοβθο γος ἀγὸ αἴϊαι πο ; δηὰ 
1 ἢας ΟἿΪΥ Ὀέθη αἰϊοιηρίοἀ ἴῃ οᾶ565 
ὙΠθγα [ὴ6 τη θσιηρ δης Ἰητογρτγοίδτοη 
ἀἸΠοῚ τοῦ [1056 σΟΠΟΉΪΥ δαορίδά, ΟΥὉ 
αν ἃ αἰγθοῖ δηὰ ᾿προτίδηϊς ἰγοατηρ 
ὕροὴ τἢ6 ἀὔριπηθηῖ. 6 τοδάθσ Μ}]}} 
δια ἴῃς πιοβί σοπιραςῖΐ, δΔηὰ οὐ ἴπ6 ψ ῇΟΪ6 
[6 πηοϑβῖ 54 |5}ΔΟᾺΟΥΎ 5 ΠἸΓΊΔτΥ οὗ τη Οἄοτη 
ΟΥΙΟΙ5η1 1 [ἢς6 σοπιπιοηΐϊαγί 5. οὗ Η. Δ. 
Ηδῆη, τ8ὅ5ο, δηα [)]ηϊαηη. 

ΤἼΙ15 ἰγοαάποῖοη δηςὶ τῃ 6 ἐΟ]] ον 
Ποῖθ5. ΜΈΓ Ρῥγηϊα, Ὀὰῖ ποῖ ἤπα!}γ τὸ- 
ν 566, ηρη τἢ6 ψΓΓΟΙ τοσοθινοα ἃ ννοῦκ 
οἡ οῦ {ρα} 15η6 4 τηϊς. γϑαγ, 1871), ὈΥῪ 
1)γ Αἀαϊθοτὶ Μεῦχ, ἃ νν 6 }} Κποόονη Οτθη- 
[4] βοοϊασ, [1 σοηίαϊης ἃ Ηθῦτον ἰδχῖ, 
ΜΓ ἰγαηϑ᾽ατῖοη, στ! σα] ἡοῖθδ5, απ ᾿ηῖτο- 
ἀυςίοη. Τὴ ΡΠ ΠοΙραὶ οὔ]θοι οὗ [Ὁ)Γ 
Μεῖχ 15 ἃ τϑοοηβίγισπιοη οὗ ἰῃς ἴοδχε, 
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ἐουπάοα οΠ ον οὐ τμῈ δυιῃου νυ οὗ τῃ 6 
ϑορίυδριηῖ: [6 τοχῖ ψοἢ 6 ρῥτϑβθηῖβ 
αἰ εσς ᾿πγουρῃοῦῖ, ἀμ ἴῃ δοῦλα ραββϑαραθβ 
ν ΣῪ ἡ Ἱοἶγ, ἔγοηιὶ ἴ[η6 Μαδϑβοτζεῖϊς, 2. 4. Π6 
τοχίυς τεσθρία8. 0 Υ Μεῖχ ἢὰ5 ἀοης ροοά 
ΒΟΙΥΙΟΘ, ΔΙΠουρἢ ΤΔΩΥ οὗ ἰδ ποῖθϑβ ἅτὰῈ 
ΓΑΛΠΘΥ σοηϑρίοιοιθ ἔοσῦ Ὀοϊάμθθ5 δηᾶ 
ἱπρεηιν τΠΔη ἴογῦ δουηὰ Ἰπαριηθηῖ. [ἢ 
ΒΟΙῺΘ 5{ΠἸΚΊὴρ᾽ Ἰηδίδης65 [6 Οἰδασ σΔῃΟῺ 5 

1414 ἄονῃ ὈΥ {π6 οὔτς ΠΙπ 56] ἀγα ἀ15- 
Τορατάρα ἢ τὴ6 διιῃοῦίγν οὗ Μϑ95. δηὰ 
Δ ΠΟΘ νΟΊβ ἢ 5 Ὀ6ΙῊΡ 561 85146 νῇξη τῆς 
ΤΟ 15 ἀο ποῖ δοσοζὰ νι 15 ρα ποδὶ 
να 5. [Ι[ τανιϑίηρ ἴῃ6 ρῥτγοοῦ ϑῃβεῖβ 
ΠοῖοΘ ἢᾶ5 Ὀδδη ἴακθη οὗ [πΠ6 ροϊηΐῖβ ἴῃ 
ἢ15 νοσκ νη] ἢ ἀγα ᾿πίθγθϑίηρ [ΟΥ̓ ΠΕῚΓ 
ΠΟνΘΙΥ οὐ ππροτίδηϊ ἔοσ ΤΠ6ῚΓ Ὁ Δ, ηρΡ5 
ὉΡΟῺ ἴδ ᾿ἰοΥργείδιοη. 



ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ 1]0ΒὈ. 
“ 

ΟΗΑΡΤῈΚ 1. 
Ι 7: λοίϊρεες, γελές, ἀγα] γε σίομς ἐαγε οὐ δυό 
,}ρν διἕ[ς εἀμάγεμ. 6. ϑαίαη, αδῥέαγίης ῥόον ε 
Οοά, ὧν εαἰκμρερταίΐον οὐίαϊ πε ἐέαῦό ἐο ἐενιέ 
δ. κ5 ὥηιεγείαπίισ ὁ {ἦε ἐρς οὐ Δὶς 
φυοίς α»αἱ εὐ ήώγεπ, ἐπι ἀξ ἡιοιαγμἶηρ ἧς δίςης- 
σά Οοα. 

ΗΕΒΕ νὰᾶς ἃ ἵἴπᾶη ἴῃ ἴδε ἰδπά 
οὔ ὕΖ. ννῆοβε πᾶιης τὐαᾶς Ϊοδ; 

ΔΠᾺ (δῖ πηδῃ νγᾶ8 “ ρεγίεςϊ δπά ὑργίρῃϊ, α «μαρ. ᾿. 
δα οπε ἴῃδῖ ἐδαγεά (σοά, δπά δβοῆεν- ἢ 
δἀ εν]}. 

2 Αμπά τἢεγὰ ννεγα θογῃ ππῖἴο ἢϊπὶ 
δέν 80η8 Δηἀ τῆγεε ἀδιρῇζοτῖϑβ. 

2 Ηἰ5 ἰβιιδβοῖδησε αἰδὸ ννὰβ βδθνᾷξῃ Οτ, 
τπουβαπά 8ῃεερ, ἀπά τῆγεε τῃουβαηά “ἡ 
σδη6]5. Δηὰ ἔνε μυπάγεα γοκε οἵ οχϑι, 

1--.8. Το ἢιοὶ ἴἤγοθ νϑῦϑοβ ἀθβοσιῦς 1{Π6 
Ροβίτίοη οἵ [οὉ, μἰ5 συμηίγΥ, παᾶπλθ, σπαγαςίεγ, 
ΤΥ, δηὰ Ροϑβϑθβϑί 8. 

1. ὕκ] Α ἀϊΞκιῆςξ ρεορ]οά ὈΥ (Π6 ἀδβοθπά- 
δηῖβ οὗ ἴ7ζ2. ΤΉΓΘΟ ρας ΓΟ 8 ὈΘΑΥ [Π|5 ΠΑΠΊΘ: 
ἃ ϑοηὴ οὗ Ατδαπι, Οδη. χ. 23; ἃ β0η οὗ ΝΆΠΟΣΊ, 
ΑὈταμαπὶς Ὀτοίμοσ, θη. χχίὶ. 21; δηὰ ἃ 
Εταπάϑοη οὗ ϑεῖγ, {πὸ ΗἩοσγιίθ, ὅδθη. χχχν!. χ)ϑ. 
ὙΠΟ βεςοπὰ οὗ ἔποϑο ρΡγοΟ Δ ΌΪΥ ζάνα ἴΠ6 πᾶΠὶδ 
ἴο [Πῖ58 σοιιπίτγΥ : {πΠ6 ΟΒα]άθαῃϑ, Βιιχιῖε8, δηά 
ἱπάδοά 411 {πὸ ρογϑοηβ δπὰ {γ|δ65 τηθητοηθά ἰπ 
ἴΠ6 ὈοοΟκΚ οὗ οὐ, Ὀεϊοπρ ἴο {π6 β41ηὸ Γᾶςθ; 
Ὀοίης οἰἴμοῦ συ] αΐογαὶ ΟΥ̓ ἀϊγοσῖ ἀεβοεπάδηϊϑ 
ἔἕτοπι ΑὈγαΠαπι, δηὰ ἴοσ {Π6 τποϑβὲ ραῦῖ τοίδιη- 
ἵἱπρ [ῃ6. οἱά ρίπαγομαὶ μλιῖ5 δπα γα! ] 5. 
Το ἀϊδίτιος (ΧΧ. Αὐσῖτις) 15. ΒΟΠΕΓΑΙΙΥ͂ 
Ἰάἀοποβοά ἢ τ(Πμαΐ οσςσυριοά Ὀγ ἴπ6 2515 
ννἰσἢ ἰὰγῪ ἴο ἴθ που τελϑοὶ οὗ [ἀυπιαα, ἀπά 
ΔΡΡοᾶγβ ἴο μᾶνὸ Ὀδεη ΠΘΑΥῪ οο-Εχίθηϑινα νυν ἢ 
Βαιμδηυθῆ, οὐ Εαϑὶ Ηδιιγαπ, οπσθ ἃ τίσῃ δηὰ 
ἔογ]6 σουπίγτγ. ΤῊΪ5 18 πον ΒΈΠΟΓΑΙΪΥ Γα- 
ξαιάθά δ5 {πὸ γα ποῖ οὗ [οὉ. [1 15 τὸ- 
ςορηϊγοά ὈΥ δηςίοηξ πὰ ἰοοδὶ ἰγαάιξίοη; ἃ 
ΤιοπδϑίοσΥ πόσο ἰ5 σα! δὰ εἰς Εγουῦ, 2.6. (86 
σοηνθηῖ οὗ [οὉ: δπὰ 1ἴ ἀρῦϑοβ νυν ἢ [ῃς Ἰηἀ!]- 
οδίϊομϑ οὗ Ἰοσδ ΕΥ̓ ἀπά σαἰιδίοπηθ νΒΙ ἢ ΟσΟῸΓ 
ἴῃ ἴῃ θοοκ. 866 ΔΜ εἰζϑίεϊ μ᾽ 5 ἰγϑδίϊϑθ, 8ρ- 
Ροπάρά ἴο 1ῃδ σοπιπιοπίαγυ οὗ 1] }Ζ5ςἢ. Α 
Ὑν ] ὮΥ ἙΠεδιη ἰθ παῖ ἀϊδεῆςί παρηξ σοιτ- 
Ὀϊπο ἴδ ἔτοο, ἔγδηκ μαριῖθ οὔ δὴ Ασαρδίδη 
5 ΘΙ Κἢ ἢ πιυςῇ οὗ (ῃς ουΐαγε οὗὨ [ἢε οἰ 165 
ἴῃ {πὸ νἱοἰπ γ, νι ς ἢ ἰὼ [Π6 ΘΓ δδῖ ἀρῈ8 νετα 
τοιλασίκα ]6 ἔοσ εἰν}! Ζατίοη : ἴπ6 σαγάνδηβ νυ] ἢ 
ρΡΑϑβοὰ σορυ τ τπγουρῃ ἴῃς δάοϊηίηρ ἀἰ8- 
{τοὶ νου] οχῖθηα ἢ15 νῖθνν ἴο τομοΐε σοιη- 
{Π65, δηὰ Ὀτίηρ η ἱπαημίσίηρ ταϊπὰ ὙΠ Πὶη 
τολοἢ οὗ {μ6 τηᾶγνοίϊοιι5 τοβα 5 οὗ Εβγρίίϊδῃ 
οσυϊζατο, νυ ῃ] ἢ τὸ ον] ἀθη]γ ἔαμλ Παγ ἰοὸ 186 
νυγΐοῦ, ἀπά ἴο ἴποϑο ποθ ἂδοῖϑ δὰ ννογά5 ἢ6 
τοςογάβ. 

γον] Τῆς ἀοηναίίοη οὗ {πε πᾶπιδ 18 ἸΠΟΘΥ- 
(απ. Ασςοτάϊηρ ἴο πιοβί ἱπι γρ εἴοβ 11 Πιθδη5 
ἐι μαϊοἠ, ροιβεσυίοα : οἴδοῦδ, νυ ἢ 685. ργο- 

ὈΑὈΠΠΥ, ἀογῖνο τὸ τοσὰ δὴ Ασγδῦὶς ννογὰ 5: 5}]}- 
ἔγης “ Ροπιίοηϊ.") [τ πιᾶγ, ποννονοσ, Ὀ6 υπ- 
σοηπποοίοεα υυἱἢ 186 ὀνθηΐβ γοϊδιοα ἴῃ [Π 15 Ὀοοκ, 
δηά ΡΌτΓΟΙν ἢ δίογις4]. [{ νν88 Ὀοσηθ ὈΥ ἃ 50η 
οὗ ἰββϑαςμασ, Οδη. χῖνὶ. 12, δηά νοῦ ΟἹ β 
ΓΟΒΘΠΛΌ]65 ἴπ6 πᾶπῖὸ ᾿οῦαῦ, ἃ ἀδβοοπάδπε οὗ 
Εδαια, ΜΠ Ποπὶ οὐγ ῬαίΠαγοη Πᾶδ Ὀθεη 
Ιἀοητιβοά Ὀγν δα ]Ὺ ἰγδά!οη. [ἴ ἀρρθᾶγϑ ἴο Ὀ6 
{πὸ ΘαΠΊΟ ὩΔπΊ6 ἃ5 ἴμδί οὗ [υῦ4, 1ἴΠ6 ἔλπΊοι5 
Μδυτγιϊδηῖαη ρηποθ, ῃῸ 15 σφ] δὰ [οῦαβ ὈῪ 
Οτθοκ νυ υτιεσβ. βΒοίῃ ἔυσπβ δ΄ ΡΟ ΔΟΪΥ 
ἀοηνοᾷ ἴγοπὶ ἃ νογὰ ἰβηϊγιηρ υι4πὲ 
οχιϊίδίίοη, δηὰ Ἔχργοββ ἴῃ6 ἸΟΥ͂ οὗ ἃ ποῦ]ς 
ξΑΠΪΥ δὲ [η6 ὈΪΓΓ οὗ δῇ Ποῖγσ. ὅεε Νοῖες Ὀεϑϊονν. 
»εγεῖ, ε.ἢ ὙΠεόδθ ὀρ Ποῖ8, ΠΟ ἃγδ 

ται ϊπεὰ ὈῪ {πὸ ννοτὰ οἵ ἴῃ6ε ΑἸπ ΡΥ (568 
Ὁ. 8 ἀπηάᾺ ςἢ. 11. 2). βΒῖνὸ 4 ςΤοχηρίοῖο νἱὸνν οὗ 
105 εμαγαςίοσ, Ὅὕδ ννογάβ “" ρογίεςξ " (ἐ. Ἢ. 
81ηΡ]6-Πεατίθά, Α4. ἁπλοῦς, ΝΥ ΙΟΚΙ δ, 5 πλρ] 6, 
ποῖ ὙΠ Υ οὐ ΠΟΠΒΟΙΟΙ ΒΥ σοπη τ ηρ 510 : 
566. ποΐθδ οἡ Οδθῃ. ΧΥ Ο Ι, πὰ οἢ. ΙΧ. 20, 
ὙΠοΓΟ ἴ 15 ορροβοά ἴο ““ρογνογβο ); δηά 
(ΡΠ " (4 ννογὰ ΠΟ ἢ ΘΧΔΟΙΥ ταργεβθηΐβ 
(1Π6 οὔρίη4}) ἀδβοῦῖθθ πὶ ἴῃ [8 ΓΟΪΔΙΙΟἢ5 
ἴο πιδῃ: [Π6 ΟἾΠΟΥ ϑνογάβ Ρὸ ἴο (ἢ6 βουγος οὗ 
ἢϊ5 σοοάηδ95, ΔῊ ἱηνναγὰ δοιϊάϊηρ 86η5ὸ οἵ σοῦ β 
ΠΟΙ η655, αἰζοϑίοα ὈγῪ δὺοῃούτεης οὗ οὐ]. ἋὉὲ 
σεη. νἱ. 9: δηά σοπῆρᾶγο ἴδ ΣοϑΕ ΟΠΥ ὈΟΙΠΟ 
ἴο ἵννο τεργεβοηΐϊδίινοβ οὗ ἴπ6 Οδηῖ 165 τὴ {Π6 
Ν. ὙΤ΄ ΌΥΐ οὔ ]οτά, Μαεῖί. ν"}]. Χο, χα; πὰ ὈΥ͂ 
{π6 Αηρεὶ οὗ {πὸ 1] ογά, Αςῖβ χ. 2---4. 

Ω. «οὐ σοης, ὅζα.] ΤῊΘ πιυθεῖβ ἱπ [ἢ]5 
Ρατί οὗ {μὲ παγγαίϊνο ἃγὸ δ βηΠοδπηΐ, γοργεβοηΐ- 
15 πΠ6 σοπηρ]εΐεηθδα οἵ (σοά 5 ργονϊ ἀθηιδὶ 
διξιδ: Ὀυϊ 5ισκίῃρ σοϊηποϊάθησος Ὀοΐννθθη οὐἷ- 
νναγὰ ἔλοῖ5 δηά ἰά64] πυιιθεῦβ ἀγὸ ἢοΐ τποοχὴ- 
ἸΟη ἰπ ἴῃ ΡυΓΕΪΥ Ἠἰδίογισὶ ρογομβ οὗ 
δ ΟΠρΡίαΓΟ. 

38. «μόλίαποο] ΟΥ, οδΌΌ16, 848 ἴπ (ἢδ6 ΠΊΔΓΡ. 
ΤΠ ννοτά 50 γθηἀογοα δἰννᾶυ8 πηθαῃ5 ᾿ἰν6- ϑίοςκ, 
Ἰοῦ5 νθϑ! ἢ ννᾶ8 ποῖ (ῃαϊ οὗ ἃ πιογὸ ἀννθῖ!εῦ 
1 186 ν]άογηθβ5. Ηἰς γεϑιἄθηςθ νν85 δἴδιοη- 
ΔΓΥ, Ὧδ πιιιδῖ ἢᾶνα ᾿ιδά σῖσ ραϑβίυγεθ ἴῸσ 



ς 67 ἐδφ 
Ζ 

ν. 4---.]} 

απ ἥνε Πιπάτγεα 5ἢε 43565, ΔΠ4 ἃ ψεῦῦ 
στελῖ ᾿ Πουβθῃο] 4 ; 80 τῃαϊ τἢ}58 πηδῃ νγὰϑ 
τἢε ρστεδίαϑε οἔ 11 (ἢ ᾿πιθη οὐ [Πε εδϑβῖ. 

4 Απὰά ἢ ϊΪβ 5οη8 ννεπῖ δηά ἰδαβϑῖεα 25 
ἐῤεὶγ Ἀσυιβε8,) Ἔν ΕΥΥ ἠδ ἢ]5 ἀν; δηά 
βεηῖ δηᾶ οδ δα ἔογ {πεὶγ [ἢ γαα 8:5ἴθιβ 
ἴο εδῖ δηά ἴο ἀγτηἰκς ννιἢ (Π6ηι. 

ς Απά ᾿ξ νν8 80. ὑνῆδθη τῃ6 ἀΔγ58 οὗ 
ἐῤεῖγ [ελϑῖὶηρ γγεῦε ροηα δρουῖ, τμδῖ 
710Ὁ βεπὲ δηὰ βαποῖιπεά {Π6 πὶ, ἃΠά γοβε 

ἢἰ5 βῆξδερ, ἃπά ἃ ναϑὶ οχίθηϊ οὐ δγδῦϊ]α ἰδπά. 
Αἴ ργόβοῃηξ {πὸ ὑυϑϑι ἢ οὗ 4 Ηδυγαδηιϊο 15 6511- 
ταί Ὦγ ἴΠ6 πυπΊδεῦ οἵ δα ἀδη5 (4 βρᾶςὸ ἰδῃδΐ 
σα Ὀ6 {Π|πῶΔ ὈΥ ἃ γοκε οὗ ἔνγο οχϑθῇ) ἢδ σδῃ 
ΡουρΡἢ: ἔνθ γοκα οὗ οχϑη ἱπιρὶγ σἰδίίοη δά 
ΟΡυΪοησθ, [ὴ6 ρόβϑοββοσ οὗ ἔνθ ἢυπάγεά γόοκο 
ννου]ὰ Ὀ6 ἃ γτοδῖ ργίηςθ. ὅδεὲ Αἰίογ, ὁ ϑγτγίδ, 
Ρ. 992... ἼΠὲ αὔβϑεηςθ οὗ ἤούβϑεβ ϑῃοιιϊὰ Ὀδ 
ποίδά; [ἴ ρσονθβθ ἰῃδὲ 100 νγᾶϑβ ποὶ ἃ πηδγδιιάογ: 
ΠΟΥ565 νγογο {Π6Π ιι564 ΘΧΟΪ 5 ΝΟΙΥ ἴον ννᾶγ. 

ῥοιωοροί ὍΉΪΒ 15 ργοῦδὈΪΥ πλογὸ σοττοςῖ 
1πὴλπ ὁ“ ΠυδυδπαΓΥ," 248 ἴῃ [Π6 τηδγΡ., ὙΠΙΓἢ 
Ποῖ δηᾷ ἴῃ Ὅϑδηῃ. χχυΐ. 14. ΤὉ]ονν5 ἴη6 Ταγρ. 
ΔηαΙ,ΧΧ. ὙΠ Ποιιϑοῃο] σοηϑοϊςίοα οὗ πιιπιθ- 
τοι ἀορεηάοηϊβ (ἴο ννῇοπι ἔγεαιιθηΐ 4]}1|5 05 
το τηδθ), οηρὶογοὰ ΤΠ ΘΗΥ ἴῃ ουϊ-ἀοοῦ 
γνοσΚβ, ΟΥ 48 συαγάς ἀρδιηβξὶ (Π6 ποπιδά {γῖθ65, 
ὙΠῸ ἔπη, 88 ἴῃ 4}} ἀρεϑ, οὐδγγδῃ ἴῃ6 σοι γΥ 
(δες Ν᾽ εἰχϑίοίη, δ. 6. ρ.. 520). Ὑῆε Ηδυγδη 15 
ον Ο8]]6δὰ 6 ραγδάϊϑο οὗ [ἢ Βοάοιιηϑ, ννῆο 
ἴη ἴΠ6 σουγϑὸ οὗ ἀρδβ οἵ Τ ΓΚ 8ἢ πλῖσγ]θ ἤᾶνθ 
τοάιπςοσά Ιἴ ἴο ἃ νν] ἀ Γη655. 

“απ 07 [δὲ εαα ΟΥ, 845 ἰπ [ἢ6 πηᾶγρ., 50η5 
"π ἰῃς δαϑί: ἃ ὩδΠὶ6 βρθοία! γ ρίνοη ἴο [Π6 
««ῦε8 Ὀεΐννθεπ Ῥα]θβέίηθ δὰ ἴῃ ΕἸ Αἴθβ. 
ιἴ σογτεϑροηάβ ἴο ϑάγασοηϑ, ᾿. Ζ. ΠὨΠ] ἄγθη οὗ [Π6 
ΤηοΓηΐηρ, ἔγοιη πὲ Αγαῦὶς “" βῃοσκ," ΘΑΓΙ͂Υ 
ἀλννῃ. 

4. «ὑπ Οτ᾽, “ἐνόσγὸ υϑοὰ ἴο ρΡο." [{ ννᾶβ 
{Π6ῚΓ συδβίοπῃ. 

ἐῤεὶν ῥομφ41] ἙΆΔΓΠ βοὴ δά ἢΐ8 οννη τοϑβὶ- 
ἄεηςο, {6 ἀδιρῃίοσβ ᾿ινοὰ οὗ σουτϑθ νυἱτῃ 
ἐὰεὶν ραγθηΐϑ. 

δίς ἀαγ}) [ἰἴ 16. ἀουθδεξ] τ Βοί ποῦ (ἢ15 πλθδΠ8 
Εἢ8. ὈΙΓΓΠάδγ ᾽ (48 111. 1). ΟΥ ἴπ6 ἀδγ ἴῃ οαςῇ 
ΨΚ ὙΠΙΓἢ σᾶπλο (0 ἢὶπὶ ἴ) ογάθγ, τηοϑςί 
ῬΓΟῦΔΟΪΥ {πὸ Ἰαιίογ (56Ὲ υ. ς): [ ᾿τηρ]]ε8 1Πδὲ 
186 νος απ Ἰινοὰ ἴῃ ἢδὈΙ15 οὗ ἔγδηκ, 
ὈγοΟΙΠ ΕΓ ἱηἴογοοιγϑο. ὙΠῸ ῥγόβοησὸ οὗ {πὸ 
εἰβίεγβ, δα ποι οπεά ὈΥ̓͂ [ῃ6 ραγεηΐβ, ργονεβ [ῃδῖ 
{Πεγα σου] Ὀ6 ὯΟ ΘΧχοθδβ ἴῃ [ΠΘΙΓ Θη)]ογτηθηΐ: 
Ὀυξϊ νὰ πὰ πο ἰγᾷςθβ οἵ δϑοθίοϊβπι 'π ἴΠ6 
ΘΑΓΙΥ ἰγδα!οη8 οὗ ἴἢ6 δοπιιίεβ. Οοα δ ρ 8 
ννογο {ΠΑ ΚΟΥ υϑοὰ νυ Ποὺ 4 διιβριςίοη οὗ 
ψνγοηξ, ἱπουρῇ ποῖ ψῆουϊ 4 σοπβδοϊοιβηθ85 
οὗ {πὸ ἀδῆροσγ οὗ πηῖϑυϑο. [|{ 18. ΠΟΙ Δ Ό]Ὸ 
ταὶ ΟΡ ἀϊά ποΐ Ἰοὶπ (86 ξοβεν 68. νὨΙ ἢ 
6 νναίςῃοὰ νἱἢ δηχὶείγ. 

δ. 1δὲ 4αγε] ΤΠ6 ϑευθῃ ἄδλγβ, οἠς ἔοσ ϑδοὴ 
8Βοῃ. 
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ἪΡ δατὶνγ ἴῃ ἴδε πιχοτγηΐηρ, δηά οὔἤετγεά 
δυγης οἤετγιηρβ σεεογάϊησ τὸ ἴῆε πυπὶ- 
δεῖ οὗ τῃεη 411: ἔογ [Ὁ 5414. [τ πγὰν 

ὃχ Κίηρᾳ 
δ6 τπδῖ ΠΥ 80η8 ἤᾶνε 5ϊπΠη64, Δηά ων τον, 
ὀφυτεεά (Θοά ἰπ τπεὶγ ἢεατῖβ. Ὑ 5 ᾿ ἢτνν 
ἀϊά [οῦ ᾿σοπεπμδϊγ. ἴαχε. 

ΤΗςοδ. 
6 4 Νονν τπεγε ννὰβ ἃ ἀδὺ νγῇδη δ με αιάτοο 

80η8 οἵ (σά οσᾶπιε ἴο ρῥτεβεηξ τΠδπν- 
86ἶνεβ δείογε τῃ6 [ΟΚῸ, δηά !ϑαΐδη ἐπ δῆς 

»"αἰτέ οὐ 
ςϑπ1ε Αἰ5ο 'δπιοηρ {Πεπ|. ἑάενη. 

σοηΐ απά «απο βεά 1δῶῇ ὙΤὨϊ5. ργορδ ον 
ΤΆΘδη9 [δί 6 ςθηΐ ἔογ {Πῃδπὶ, δηά σδιιϑοαὰ {ἢ πὶ 
ἴο ρογΐζογπι (Π6 σεγοτηοηαὶ δυο] θη5, νυ ἢ ἢ 
ὙΡΓΟ συ ϑίοΙηαΓΥ Ὀεέοτε ΟΠδΓη ΠΥ 5δοσίβςο, 
ΤῊΣ νῃο]ε ἔλθ ἴμ.5. Δ856 ΠῚ] ὑνΈΈΚῚν δὲ 
{Ποῦ δ  Πο 8 ἤοι56 ἴο ἴδκο ρατί ἴῃ [Π6 ΓΕ] ΊΟΙ 5 
βογνίςθ οὉ ννᾶβ ἢἰ5 οννῃ ρσγίοϑί. ὙὍΠ6 ργίοϑῖ- 
Ὠοοά ννᾶϑ ᾿Ἰππογοηΐ ἴῃ {πὸ Ποδά οὗἉ {πὸ ἐρῖην, 
85 ἴπ6 Πίρμοβὲ διποίίοη οὗ δι βογῃοοά. [π΄ (ἢ ]5 
ὈοοΟΚ {Ποῖ 5 ἢ ἔγαςθ οὗ (Π6 ϑοραγαίίοη οὗ (ἢ 
Ργ δι μῃοοά, οἵ οὗ (δ 6ϑι δ} 5ηπιθηΐ οὗ ἃ βϑσοῦς- 
ἀοίδϊ] ςαϑίθ: νγὸ τὸ ἴἢιι5, 245 ἰπ 4]} οἵπον τγοίογ- 
Θῆσ65 ἴο συβίοτῃβ, Ὀγουρῃξ ἱπίο σοηΐδος νυ ἢ 
Ῥαίγιάτοῃ αὶ ἰ5ᾶρΌ. 

ὀμγπὶ οὔεγὶπφ: ΤῊΘ ΟὨΪΥ ἔοτπι οὗἉ βδογίῇςε 
Κηοννη ἴὸ ἴπΠῸ Ῥαίγιαγοβ. 866 ὅϑηῃ. νυ". 20. 
ΤΗΘ ψΠΟ]6 νἱςῖπὶ ννᾶ5 σοηπϑιμηοά ὈΥ ἢγο, ἃ 
Ρογθςξ Βοϊοσδιιςῖ, γοργθϑοητηρ (ἢ6 ἀρβοϊιο 
Τρδὶ οἵ Οὐοά ονοσ Ηἰδ οσγοδίιγοβ, ἀπά ἴῃ6 δ0- 
δο 6. ΒΕΓΓΘΠΟΘΙ οὗ ἴΠ6 σγοδί γ᾿ 8 551. ΤῊς 
οτρίηαὶ ννογά πηθᾶη5 “ δεσοηήιπρ οΟΠδγιηρ ." 
{π6 νἱεί πὶ ννθηξ ὩρΡ, 50 ἴο βρθδκ, ἴο ἤρανθῃ Ἰη 
βατπηθ δηὰ σπιοκο. ϑ8ε6 [πἰγοάμπςσθοῃ ἴο 1, ον!- 
{ἰς8, δὲ ΧῚΙ. δηα ΧΙν. 

εμγφε] Οἵ, τεπουπορά, ΤὍΤῆα τνογά 50 τϑη- 
ἀογοὰ πιθᾶπβ Ῥγοροῦὶν “ δ]εβϑθὰ :" Ὁ {Π6ΓῸ 
15 πο ἀοιιδὲ {μὲ ἴῃ 1815 δπᾶὰ ϑοπλὲ οἴ ποὺ ρᾶ5- 
Βῶρο8 (τ. 11, δηὰ ἰ]. ς ; 566 ποῖβ οῃ ἱ Κ. χχι. 
10) ἴξ Ι5 ἴβκθη ἴῃ ἃ ϑοσοῃάδλγγ 56η56, ἢ ηοΐῖ ἴῃ 
(Πδξ οὗὨἨ ὁ“ συγϑῖηρ," ὙΠ Ις ἢ 15 ΘΟ ΘΙ Υ σοηςοῖν- 
ΔΌΪΘ ἴῃ 1Π6 σα96 οὗ πηοπΊ θ Υ5 οὗ ἃ ρου δ ΠΆΠΥ, 
γεῖ 'π 1ῃαῖ οὗ Ξϑαγίπρ υπίο Οοά, “" ορατὶ ἔγοπι 
118, ἔῸΓ νγὸ ἄδϑιγθο ποῖ {π6Ὸ6 Κηον)θάρο οὗ (ἢ Ὺ 
ννΑγ5," Χχὶ, 14: ἃ [επχρίδίίοη ἴο ννῇϊς ἢ :0Ὁ 
ΓΛΔΥῪ Πᾶν ἔραγεὰ [δὶ ἢϊ5 σῃ] ἄγθη υνογο οχροϑοῦ 
ἴῃ (Π6 πριάϑε οἵ ϑεηβιουϑθ Θη]οΥπιοηΐ8β. ὙΤΠ6 
ννογά, Ποννούοσ, νυν θογονογ 1ξ 15 80 τι864,, 15 δΥν]- 
ἀθητ! εμρἢαίῖς, ἀπά ᾿ηά!σαΐος ἔμ6 ργθαῖ ἀδηροῦ 
δηὰ σὺ] ΟἿ βυςἢ ἔουροίι! ποθθ. Α δ᾽ ΠΉ}ΔΓ 
ἸΑΡΘ ἰ58 ἰοιιπάὰ ἴῃ οἰδβϑίοδὶ νυ τοῦ (ΒΓΙρ. 
ΞΗἸΡΡ.᾽ 113; ΝΟΓῪ ἐΓΘΉ ΒΟΥ ἰη Ρ]αἴο), δπά 
5 ποῖ ππκηονῃ ἴο ΟἿΓ οὐ ᾿δηριδρθ. 966 
Νοῖο δεῖονν. 
εοπηπμα ίν} 811] 89 ἄδ νυ, 85 ἴῃ {Π6 ΠΊΔΓΡ. 

Αἴἴογ ϑδοῦ ἔδοϊτινο τιθοῖηζ. 

6--19. ὙΠΟ {ταηϑασίοης ἴῃ [Π6 5ρ᾽ ΓΙ0.8] 
νου] νὨΙΓἢ ϑδβυθὰ ἰὴ της {{|4] οὗὁἨἁ ἀοὉ. 

Θ. ἐῤέγε «αὐας α 4] ΜΟῊῪ 1 τγδβ [9 
ἄδγ, 1.6. 16 ἀαΥ οὐ Ψ ἢ [ῃ6 δηροὶθ νγοΓῈ 



708. 1. 
Δηά 5414, οι ]οὉ ἕεαν (οά ἰογ 
ποιυρῃτὺ 

10 Ηκβὲ ποῖ που τηδΔάς δὴ πεάρε 
ῦους ἢ]πὶ. ἀπά ἀδοιῖ ἢΪ5 Ποιι56, δηά 
ἀθουῖζ 411 τῃδξ ἢ6 δίῃ οἡ βνεῦυ δάεὶ 
ἴοι ἢαϑὲ δ] εβ5εα 16 ννοσκ οὐ ἢϊ3 
Πδηά5, δηὰ ἢ18 ᾿ϑδιιθβίδηςσθα 15 ᾿πογθαβθα 
ἴπ τῆς ἰδηά. 

11 Βυζ ρὲ ἰοσῃ της μαπά ποῦν, 
ἈΠ4 τους 4}} τῃδς με βαῖῃ, ἰδπά ἢς :ξεΡ.- 
1} συτβα τῃεε ἴο τὴγ ἔδςε. ἔμγε ἐξα 

12 Απά τε ΓΟᾺΡ 5414 ιιπῖο δαΐδη, Ὁ Δ 

22 [ν. 7--- 12. 

7 Απά τε ἸΟΚῺῸ βαἰά ὑπο ϑαίδη, 
ἌνΒεηῆςε Ἴοοπιοβῖ του ἡ ΓΒΠεη δαΐδη 
Δηβθννεγοά τῃ6 ΓΟΚ, δηά 8414, Ετοπὶ 

εαΡει. 5.8 “ΘΌΪΩΡ ἴο Δη4 ἔτο ἴηὴ ἴῃ φαγῇ, ΔΠα ἔγοπὶ 
νναἸκΚιηρ ὉρΡ ἀπὰ ἄἀοννη Ἰη ἴ{. 

8 Αμπά τῆε ΙΠΟΚΡ 84]4 τιηῖο ϑαΐδῃ, 
Ηεῦ. κυ, Ηαβῖ τμοιι σοηϑίἀσγεά ΠΥ δογνδηῖ [00, 
κοὐ ἐν τῇς ἐρέγεέ ἴς ποὴς {κε ἢϊπὶ ἴῃ ἴῃς 
ἐσαγέ σρ.. : 

εὐαγῆ, ἃ ρεγίεςϊ δπά δὴ ὑργρῃξ τηδη, 
οηε τῆδλὲ ἔξαγεῖῃ (σοά, δῃμά εἊβομεννεῖῃ 
εν} } 

9 ΓΒεη δαίδη δηδνγογεά τῆς [ΟΚῸ, 

[Ογ, 
εαπέἶσ. 

ΒΟ Πθ, ρου αἰ} 45 τ ννου]ὰ 5θεῖη, 
ἴο ἄρρθασ Ὀθέοσγο σοά. 

ἐῤε “οη. 907 ΟσοαἽ] ΤῊΪ8 Δρρο!]διϊοη οσςσιιγϑ ἴῃ 
Όρεηῃ. νἱ. 2 (ΠΟΘ 566 ποΐθ), δηά 'π {Π15 ὈΟΟΚ, 
ΧΧΧΥΡΙ, 7). Ηδρτθ {ποῖ σὴ 6 πο ἀοιιδὲ ἰΐ 
ΤλθΔη5 βρὶ 1] δοίπρϑ, νγῇο νοῦ σὰ ἰηΐο 
οχίβίοησα Ὀοίοσγο ἴῃ 6 σγοδίοη οὗ {πὸ πηαΐοθγιδὶ 
{{ΠΊν ΘΓΞΘ (566 ἢ. ΧΧΧΥΠ]. 2), 8Π4 ΔΓῸ σοηβίδηϊς- 
Ιγ ὀῃμηρίογεοά ἴῃ οχδουζηρ ἴἢὨ6 1} οὐ Οοά. Οἔ 
Ῥϑ, “1. 2ο. 

9 ῥγειοπ ἐρερισοί οι: ὝῊΘ γοργοθθηϊδίίοη ἰ5 
ΒΥτὈ 0] 1 4]: {πὸ [Π6 πη ΠΙϑίογβ δηἀ ἀρθηΐβ οὗ δῇ 
ΘΑΓΓΠΙΥ ϑδονογεῖση ἴΠ6 ροννοῦβ οὗ 186 τ{πΠίνοῦθ6 
ΔΥΘ ΓΟΒΡΟΠΒΙΌΪ. ἴο Οοὰ ἴοσ 1Π6ῚΣ ργοσδθαϊηρϑ, 
δηὰ πᾶνο ἴο ρῖνα δοζοιιηΐ οὗ 4}} ἰγαηϑαςί!οῃϑ 
ἴῃ Ηἰξ ἀοτηιπίοπβ. Οἵ. Ζεςῆ. νὶ. ς. 

δαίαη] ΤῊΘ τηλΓρΊη4] τοπάοτηρ, “ἢ δά- 
ὙΘΓΞΑΓΥ," 18 σογγοοΐ, δια τ 41}5 αἰϊθηξίοη ἴο (6 
ἕαςϊ, {παῖ ἴῃ [Π15 ραβϑᾶρο (ῃ6 ννογὰ ϑαΐδη 15 
ποῖ υϑεα (45 ἴῃ σα (ἤτγοη. χχὶ. 1) ἃ5 ἃ ΡΙΌΡΘΓ 
Πᾶ6. [1 σοτγοβροπάς ὀχαςὶὶγ ἴο “186 86- 
σιιδοῦ, "ἡ ον. χὶ. το. ὙΠΟΌΡΗ πα] ρπδηΐ ἀπά 
6Υ]] {Π18 ΒριΠῈ 15 θυ] ἀθητ]γΥ σουπίοα δλοηρ [ἢ6 
ΔΏΡοΪς Ὁγ ορΊη δηά παῖτο. Ηδ σοπλθβ ἈΠΊΟΠΡ 
(Ὠόὴ 48 οὔθ οὗ ἴπϑὶγ ογάοσ. Ηἰ8 Ῥγθβϑοποθ 18 
ον ἀθηε]γ ἐχρεοϊθά ἀπά τοσορηϊχεοά, {1Κὸ ἰΠοτὴ 
δὸ Βδᾶ5 ἴο βίῖίνο δὴ δοσοιηΐ οὗ ννῆδϊ ἢ6 ἢᾶ5 οὔ- 
βεγνοά. ΤὍ!5 τοργεβοηϊδίοη 18 ἴῃ δοσογάδποθ 
νν ἢ οΟἶΠΟΓ ποίσο5 ἴῃ ἴπὸ ΒΙΌ]6; 866 ἐν. τ Κι. 
ΧΧΙ]. 19--α22; Ζοοῆ. 1.1.2: ρος. χὶ!. 9. ΤΠα 
δχἰβίθηςθ οὗ ἃ πιδὶρηδηΐ ϑρίγιΐ, ρογγη ρα ἴο 
ΓΑΏΒΟ ἴπῸ φαγίῃ, ἰοπιρί!πρ απ σδ]υπιληϊδίϊπρ 
Οοὐ 8 γαϊ!οπδὶ σγεδίιγθβ, 18 ᾿ΠΊΡ 16 ΟΥ̓ Αϑϑογίθα 
ἴῃ 4}} δεγιρίασγε ἔγτοπι Οδηθϑιβ ἴο Ἀονοϊαϊίοη. 
ἼΒΠΟΓΟ ἰδ ηἢο στοιπα ἔογ ἴῃς αϑβϑυπιρίίοη (Παῖ 
1Π6 ποϊΐΐοῃ ννᾶ5 ἀσγίνοά ἔτοῸπὶ ἔογοι 50 Υς 65. 
ὕπ!κε {6 ΑΝτπιδὴ (Αβια - ππαίγι.5) οὗ (Π6 
Ῥετγϑβίδηβ (866 [πηἰτγοά. ὃ 7, ἀῃὰ " Νοηά!άδά," 1. 7, 
Ὁ. ό:, 6. δρῖ|6ρ6}), ϑαίδη 15 δ[ορϑίμογ βιιδ]οςξ 
ἴο Οοά, δοῖβ ΟὨΪΥῪ ρογπ ςϑίνοῖγ, διὰ ΌΥ [5 δοῖϑ8 
ὈΠηρ5 ἴΠ6 σαυ56 οὗ συ ἢ ̓πἴο 5 ΓΟΠΡῸΓ σϑ!οξ, 1 
18 ἴο Ὀ6 οὐὈϑογνεά παῖ [Π6 πα] Ἔχρυ]βίοη οὗ (ἢ 15 
ἘΠ ἔγοται {Π6 ΠΙΡΒΟΓ σϑρίοη 15 γοργοβεηϊθα ἴῃ 

ε Νενν Τοβίαπηθηΐϊ 85 ἃ γεξα]ῖ οὗ ἴΠ6 δανίοι 5 
σοπλπρ. ΤΠ πλγϑίογυ νν ἰσἢ ἤδηρϑ ονογ δαςῇ 
ΓΘρΡΓοβοη δ ]οη5. 15. σοπηπιοηῦ ἴο 4} Πιιθϑι ἢ 5 
ψ] ΙΓ ἢ σοησόγῃ [86 οτρίη ΟΥ̓ σοπίϊπυᾶηςς οὗ 
ΤΏΟΓΆΙ 6ν}}. 

ανιοησ {δι} Μαϊπγοη 65 Ὡοίϊσο5 [Π18 6Χ- 
ῬΓεβϑίοη, ἃ5 βῃονηρ {πᾶΐ ϑαΐδῃ σαπὶθ ποῖ 85 
οὔθ οὗ {[Π6 βϑοὴ5 οὔ Οοά, ΠΟΙ ἃ5 δὑἱάάδη. 
“Μογϑὴ Νενοσβ πι,᾽ "1. ᾿ς. ΧΧΙΙ. δῖ Αὐραίϊηο, 
ΘΟΓΠΊ. 12, Οὔδογνοα {πὶ 6 ννᾷ8 πο “ 5ουξ 
ΓΟΙ5,᾽) ΠΙΟΝ 15 ποῖ σογγοςί. δὲ Οσόροσυ δεῖ- 
(ΘΓ, “νϑηϊῖ οὖ ν]ἀογοῖυγ 4 Προ, ποη υἱ ν]άογοξ 
᾿ουπι." δ.οε Βρ. νοτγάβννοπτῃ. 

7. Ῥγορι σοίησ, ὅς. ὙΠΘ ἔουτποσ ννοτὰ 
ἸΠῚΡ}165 χαρὰ πὰ δχίξηϑθινε νναπάοπηρ, {Π6 
Ἰδῖίου γοροδίθα δηά σγεῖι] οὈδογνδίίοη. Ηδ 
δΒοοίῃ δῦους ϑεεκίηρ ννῇοπιὶ ἢ6 ΠΊΔΥῪ ἃσςι!56, 
ΟΥ ἱεπηρί. ὅ66. Ρεῖ, ν. 8. 

8. Ηκιὶ ἐῥοις γοργά ἴιΛΊΘΓΑΙΥ 85. ἴῃ 
(86 πηᾶγρ. “5861 [γ πεαγί τπροη," Ὀαΐ {Π6 ἴδχὲ 
ΕΧΡΓΘ5565 ἴῃ6 τηθβηϊηρ. ὙΠι18 188. χὶϊ. 22; 
Ηδξ. Ἰ. ς, )η. Τὸ αυοβέοη ἱπΊρ}165 παῖ 884- 
(Δ 8 5ρθοῖδὶ νγουκ [5 ἴο ἀεῖθοϊ ΔηΥ͂ ἤδννβ οὐ 
ἘΠΘΟΙΠΠ655 ἴῃ Πυηδη σΠαγαςίογ. 

»1» σεγυα ) ΝΟ ΠΙΒΠΕΥ {π|6 οὗ ΠοπουΓ σδῃ 
6 Ὀοτηα Ὀγ πη. ὙῊΐβ ἀϊγοοΐ δεϊοϑίδεοη οὗ 
Οοσά ἴο οὉ᾽5 σδαγδοῖεσ πλιιϑὲ Ὀ6 Ὀογηθ [ἴῃ 
τηϊηά Πγοιρμουῦ. 

ἐῤαΐ ἐῤεγε «1 δίμοῦ, ΣΟΥ ὕΠΘΙΘ 18, ἄς. 

9. ,ὸὴγ πομσϑιὶ ] ὙΠῸ σθηΐγαὶ ροϊηΐ οὗ {Π6 
ὙΠΟΪῈ ΠΑΙΤΔΕνΕ 15 ἴῃ 1185 ννογτά, Νὸο ἢδνν 15 
ἀϊϑοονογαῦ]θ ἴθ [οδ᾽5 Οὐεγ ᾿|ξδ : δαΐδη, υνΊβο ῦ 
πη οὉ᾽5 ἔτ!οηάς, 5665 ἀηαἃ οὐννῆβ ἢ15 ἰηΐθ- 
ΠΥ : [6 ΟΠΪῪ ΡΟΚΘΙΌ]6 οδ]θοίίοη ἴοιιςῆοθ [ἢ 6 
ΡΓΠΟΙΡΙΘ οὗ 5 δεῖβ: ἴπΠ6 πιιθδίίοη σαϊϑο 15 
νν ΠΟΙΟῚ ἢϊ5 ροοάποϑϑβ ννᾶ5 ἀἰδιπίογοςιθα, βρυηρ- 
ἴηΡ' ἴτοπὶ ριιγο ἰονθ, ΟΥ̓ΠΊΘΓΟΙΥ Ρῥγιάσηξιαὶ, πὰ 
ἀδρεπάδηξ προ {Π6 Ἔχίεγηδὶ σομε τ οη5 ὉΠάΘΓ 
ὙὩΙςΓἢ [ἃ μαὰ Ὀδοη ἀονεϊοροά, 

10. ομ ϑυθνν «ἰ44] ΤΉΪΝ τεΐετβ ἴο ἔπε βγϑέ 
ννογάς, “ Ηδςὶ ὙἼΠοι ποῖ τηδάθ ἃ ἤδράρθ οἢ 
ΟΥΟΓῪ 5146 δροιυξ Πιπὶ}᾽» 

σμδιείαπεο) ΟϑΌῦ10, ἃ5 ἀΌονα, Ὁ. 3. 

11. ἐομερ] Οτ βυι1ῦθ. ΤῈ Ηθργενν ννογὰ 
10} 165 τῆς ἰηβιςοιίοη οὗὨ σΑἸΑΠΉ ΠΥ. Ἔβρος Δ} ὈΥ͂ 
Οοά, {πιι5 5. Ιχχῆἱν 14; [58]. 1. 4. 

απά ῥὲ αὐἠ] εγ.9] ὙΠῸ τηδγρὶπα]ὶ τοπάεγο 
Ἰη ἰ5δ ΡΓΘΙΡΓΔΌΪΘ, (566) 17 86 Μ111 ποῦ ζΣο- 
ὩΟΌΠΟΘ ὕὉ899. 

ο ἐῤν )α.] ΟΡΘΏΪΥ, ϑῃαπηθ βου, ἴηϑὺς 
Ἰεπῦγ.. 



ἴσχοι 
ἀμ. 

ν. 13---ιι7.] 

Βεμ 4. 411 τῆλς ἢς μαοῖῃ ἐς ἴῃ τῇΥ 
ἵρονγεῦ; ΟἿΪΥ προὸπ ἢ π)561} ρυΐ ποῖ 
ἰοσίὴ τῆϊης μαπά. δοὸ δαΐδη νγνεηΐ ἰοστῇ 
ἔτοπι {πε ρτγέβεηςε οὔ τπῃε [ΟΚ Ὁ. 

123 4 Αμά τῇοτε ννὰβ ἃ ἀλγ ἤδη 
ἢ5 80η85 Δη4 ἢ]5 ἀλυσῆζοῦβα τοέγέ δαῖησ 
Δη4 ἀτίηκίηρ νγῖπα ᾽ῃ τΠεῖγ οἰάεϑδε ὃγο- 
τΠοτ᾽ 5 Ποιιδα: 

Ι4 Δα τπεγὲ σαπὶθ ἃ ΠΊΕΘβΘΠρΕΓ 
πηῖο [ὁΡ. «ηὰ 5.4, Τῆς οχεὴ ννέγε 
Ρἰοννίης, αηὰ τῇ 485865 ἐξοεάϊηρ Ὀεβιάς 
τΠεπι: 

Ις Απά τῆε ϑαθεδηβ Εἰ] ὠβον ἐῥέπι, 
ΔΠὰ τοὸῖκ τῇεπΠὶ ἈνΡΑΥ ; γα, {ΠῈῪ Πᾶνα 

12. ἐπ ἐδν ῥοαυεγ] ΟΥ βδπά, 45 ἴῃ ἴῃ 
τῆσγα. ὍΠ15 ννογὰ ἰ5 οὗ ᾿ππρογίδηςθ ἴῃ σοη- 
προιοη ΜῈ {86 ρτοσράϊηρ νοῦθο: δαΐδῃ ϑαά, 
Ἔρις γί 1 ἢν μαπά :" 1Π6 ΔηΒ ΕΓ 15... "" Π6- 
Ποιά 41] {παῖ πὸ μᾷᾶ5 15 ἴῃ ἐῤν παπᾶ :" 1Π6 
ΡΠγϑιοαὶ ΘΝ (ἢιι|5 ἴα κοὸ5. ρίδοθ ὑπήὸγ Οοα 5 
σοηῖγο! δπὰ ΌγΥ Ηἰ5 01}, Ὀὰῖ 115 1᾿ηΠ]οϊιοη 15 
σου τοά ἴο [6 ΔΡΘΠΟΥ οὗ «ἃ τηαϊσηδηῖ 
δρι τ: ἴῃ [15 σαθ6 ἴ 15 ροιπτ τε, ὈΟπρ 1Π|6 
ΟἾΪΥ σοποοῖν δ] 6. ΥΑΥ ἴῃ ΜΒΙΟΒ [86 σδ] τ ληΥ 
ςσοιὰ 6 σοηξιϊοά, ἀπὰ [6 ᾿ππὸῦ ροριηθο5 
οἵ Οοὐδϑ ξβογνδηῖ νπάιςαῖθα, ὍΤῆδ οὐϊοσςί οὗ 
δαΐδη 5 ἴο ἰειπρὶ ἰοῦ: [Π6 Ρογπλ β5 0 15 
εἰνθη ἴῃ οτέίογ ἴο ργόνὸ ἢϊπὶι, δηά αἱ {πὸ ξαπὶὸ 
πιὸ ἴο ταῖϑα 15 βριγῖξ ᾿πῖο ἃ ΙΡΠΘΥ σρθοτο οὗ 
ξοοάπ655. 

13. οὐ. Το ἔγϑί ςογῖθς οὗ {τ|α]5 ἀπά ι(5 
ΤΌΚ.}} 15. . 

13. ἐπ ῥεῖν εἰοε ὀγοίῥογὶ ῥοι.ο] Οη [δὲ 
ἢγϑοι ἄδυ, {πογοΐογο, οὗ [ῃ6 νυ ΘΟ ΚῚῪ πιδοί!ηβϑ, 
ὑνῆεη [Ὁ πλρῆμς δε] ΕἸ ΠΊ56 ΙΓ ΘΡΘΟΙΔΠΥΎ ϑόσιγο 
ἔγοιπι ἢεανθη-ϑθηΐ ᾿πἢϊσιοησ, πανὶ παῖ ὙΘΓῪ 
ΤΟΥ ΠΡ σης ῖ! Ποα] ἢ]5 ἔπ Ϊγ, δηὰ οογοα ἃΠ 
δ᾽ἱοποπιοηΐ ἔογ 4}1] πον ΟΥ̓ πΚηονν ἢ 5113. 

14. «ὑεγε ῥίοτυμι5] Ἠδηςθβ ᾿ξ ἀρρθᾶγβ Πδὲ 
1δι6 [ραϑίίηρ ἀϊά ποῖ ᾿πτογγιιρῖ (6 τἰϑιια] τοῦ Π1Π6 
οὗ ἰαθουγ; {π|5 ὑθατβ οιἱ {πὸ ᾿ηϊογργοίδι!οη 
εἴνθη ἴῃ τ. 4. [{|5πιροτίδηξ ἴο οὔϑογνο {παῖ 
[Π6 ρΙυυσ ϊηρ ἀοζοιπη!ηῈ5. Ὑογν Ρῥγθο βου [ῃ6 
βοδϑοη οἵ ἴμῸ ἰγαπϑασίίοη. [π ἴῃ Ηδιγᾶη 
(15 ἴακοβ ρίδοθ ἰπ [ἀπιᾶσγ. ὍΤΠϊ5 ΤΊΔῪ 86- 
σοιιπῖ ἔογ ἴη6 νοῦν ἔοηαοπηῖ ]]}υ5]0η5 ἴο νν]η- 
ΓΓΥ ννϑαῖθοτ--- ΟἹ, 5Βηονν, Ἰσδ, 5νγ  ]Θῃ σ[ ΓΘΑΠΊΒ, 
Δηα νυἱοϊοηΐ ϑἴοτστηϑ--- νυ ἢ] ἢ οσςσὺγ ΓΠγοι μοι 
{Π6 ὈοοΚ : ἃ σοἰπεοίάοπος ννῃϊςἢ [85 δ γαη ΡΥ 
ὀπεαροὰ ἴῃ ποίϊςσε οὗ Ἴσοπιπιοπίδίουβ. [{ 15 
αἰφο ἴο Ὁ6 τεπιαγκοά {πὲ 4}} [6 οχϑὴ ψογ 
αἴ ἴΠ6 βᾶπιὸ {πὸ ἴθ οὐς ἀἰδίσγιοῖ; [ῃ15 ἴοο ἰ5 
συ ΓΟ σν σοηβτπηιθὰ ὈΥ ἴΠ6 ργθβθηΐ οἰιϑῖοΠὶ 
οὗ ἴῃς Ηδυταη: ἴῃ οτάργ ἴο ργοΐθοϊς {Π6π- 
ϑοῖνοϑ ἔτοπὶ τηδγαυάογβ ἴπ6 ᾿ἸΠΠΑὈ 4η15 Ρ]ΟυΡἢ 
(ἢ ΙαΔηάς ἴῃ βιιςσοβϑίοη, Ὀγησίηρ 41} {ποῖγ οχθη, 
ἢ τΠμοῖγ συάγάπ, ᾿ηῖο ἴδ βαπὶὸ ἀϊϑίγιςῖ. 

156. ἐδὲ ϑαῤεαημ" “ΓὮγεο γάσαβ Ὀδδυηρ {ἢ]5 
ΠΔ1ΠῸ 410 ΠΟ ΠΟπορὰ ἰῃ σϑηδϑβιβ, οηα ἀδϑοθηάοά 

708. 1. 
βίδι πῃ τῆς βεγναπίβ νν ἢ τῆς εάρε οὗ τΠε 
ϑννογά; απ 1 ΟὨΪΥ 4πὶ εϑοαρεά δίοπε 
ἴο τ6]}} τΠεα. 

Ι6 νἈη]ε Ὲ τας γεῖ βρελκίηρ, 
{ποτε σαης αἶδὸ δηοῖδοι, δηᾶά 114, 
ΓΤῊς τε οὗ (Τοά ἰ5 ἄμ] δὴ ἔτοιη ἢδα- ᾿ ον. 
νεη, αηὰ μαῖῃ Ὀυγηδά ἀρ (πε 5ἢεερ, 2,2." 
δηὰ τῆς βογνδηῖβ, ΔηΠα σοηπϑαπγοά τΠ6 πὶ; 
ἀηἃ 1 ΟὨΪΥ δι εϑβοαροά αἷοπε ἴο τε]] 
τῆεε. 

17 ΝΏΠΕ ἢθ6 τας γεῖ ϑβρεακίηρ, 
τ δγα σατηδ αἶδοὸ ποῖδοτγ, ἀπά 5414, ΓΘ 
(μαϊάφαηβ τηλ4ε οἷἱξ τῆτες θαηά5, ἀπά 
ΐ .- Ἡξεδ, 
[6]] ὡροη τῆς σαπλε 5, ἀπά ἤᾶνε σλγΓΙ α γαραρα, 

ἴγοπη Οιιδῇ, χ. 7: οὔθ ἔγοπι Ϊοκίδη, χ. χ218; 
δηδ οπδ ἔγυπλὶ Αὐγαμαπὶ Ὁγ Κοίμγδη, χχν. 3. 
ΤΠ {τῦ6. ἤογὲ βϑροκθῃ οὗ ννᾶβ εν ἀθητ]Υ 
πηοχηδάϊς, ργονν]ηρ, πκὸ Πρ ῚΓ ἀσοοθηάδηϊα ἴῃ 6 
Βοάοιιη5, ΟΥΘΥ πὸ ἀἰοίγιςῖα ἴο πὸ ηοσῖῃ οὗ 
Αναθ. δίταῦο δᾶγ8 οὐ {πῃ ϑαῦαδης ἰη 
βοιιἤογη Αὐλθίᾳ, τπδῖ δι ποι ἢ 4 τσ ἢ τλοῖ- 
σδη τ] ροορίθ, ἔπ ν πιά ποι 5]0η5 ἔργ ρ]ιη- 
ἄεν ἴῃ Ροῖγα δῃηὰ ϑγγ.ἃ8. Ὑἤθθα ΠΊΑΥ αν 
Ὀθόη πιόληΐ ἴῃ [Π15 ραβϑᾶρθ: [005 ΠΟΙ, 65 
ὙνΌΓΟ ἰὸ55 ΠΠΚΟΙγ ἴο θὲ ἔοι Δπλοηρ περ υυτ- 
ἴῃ; {ἸὈο5. 

16. ΤΡ! ἥγε 9ΚΚὶ Οοἢἡ] ἘΕἰῖῆογ ὈΓπιδίομδ 
ΔΠα ἤτο, 85 1ῃ Οδῃ. χΧΙχ. 24: οἴ, Ρϑ. χὶ, 6; οΥὗΓἹ 
᾿Ἰρδίπιηρ. εο6 ᾿ς, Ἰχχν. 48. ΤῊΪΚ ἰς ἃ ποὶν 
ἃ τπογὸ ΤΟΥ] 6. σδπγ. [ποι δος οὗ 
τΟΌΒοΙ5 πλιϑὲ πᾶν δηϊογοα ἱπῖο 1ἢ6 σα'σι]4-- 
[10Π5 ΟΥὮ ἃ τΙΠἢ σμοαῖη τη τἢῸ Ηδαγαη. δι ἃ 
βἴογιη Θχι Πα Πρ Ον Υ [86 νας {Γδοῖϑ ὁσσιριοά 
Ὀν γοοο 5ἤσοορ, δηὰ ἀῤϑῖγουϊηρ {Π6π|, ΟΡ Ί ΠΟΥ 
ἢ τΠποῖγ ραυσγάβ, νγου]Ἱά δοδυοοὶν ὈῸ αἰτΠ- 
διιϊοα ἴο πιόγοὶν παΐιτα] σᾶιι5..5, σογίαι Π]γ ηοΐ 
ἴπ τπαῖ ἀρὲ Ὁγ Οοὐ-ἔρασιπρ πιθη. 

17. Τρε Οβαϊάρα» "ἢ ΟΥ σαβάϊα. ὙΠῸ 
τηθητοη οὗ (μα! ἀδδηβ ἢᾷ5. θθθη αϑϑιιπηοά (ὉΥ 
Εν α!ὰ ἀπά ἈΘηΔΠη) ἴο ᾿πάϊςαῖο ἃ ἰδῖογ ἀλλο, 

“βίης ἴπ4ΐ ρεορὶὸ ἤγϑὲ Ὀοοας Κπόννη ἴο τ} 6 
Ηοῦγονβ ἃ5 ἃ ρονογα! ἀπά ρῥτοάαΐουΥ τῆσς 
ἴῃ [ἴῃς τϑῖρῃ οὗ {{2ίαῃ ; Ὀιζ ἔννο δηοϊθηῖϊ γῆσθο 
Ὀοτο ἰῃαΐ παπιὸ; ἴῃ οὔθ ἃ δεῖς τ06 
ἄννϑ!Πηρ ἴῃ ἢ που οὗ Διδϑυσία, {π6 ΟἸΠΟΥ 
ἴῃ Μίεοθοροίδπηα: 566 θη. χχὶδ. 22, Δ ΠΟΙΟ 
ΟΠοθοα δπὰ 02 ἃγὲὸ Ὀοῃ παπιοὰ 85 σμ] ἀγθη 
οὗ ΝΆβου. Το ΟυΤΛΟΥ ΤῊΔΥῪ Ὠ6 τηοδηΐ ποτα: 
ΠΟΥ νν ΓῈ ἃ ννΑΎ Κα σοῦ  Γ-γάσθ, ννῆο 511} τὸς 
[αἰπεά {Πεὶγ οἱὰ 5θδὶ δηὰ οιιϑίοιμβ ἴῃ [Π6 {{π|ὸ οὗ 
ΧΕπορμοη, ὁ Απηδῦ.ὐ ΙΝ. 3, ὃ ς, ὅς. “ Ογτορ. 
1Π|1, Δηα ἃγ6 πονν γοργοϑοηϊθα ὃν ἴπῸ Οἰιγάϑ. 
Τῆ6 ΠΟ] ἀσβοσιρίίοη μεγδ ἀρρίϊεβ ἴο 81) 1π- 
συ Γϑίοη ΟΥ̓ ἐγοθθοοίογς, γαῖμοσῦ {πη ἴοὸ {1160 
β ϑοϊθιηδίις ἱπν 5:05 «,Ε ἃ ρσγοδί Ἔπηρῖγο. [ἢ {16 
Ἐργρίίδη “ ΖΕ σο τι, 1870, Ρ. 1τ1, ἴΐ ἰ5 
βίαια 1Πδΐ 5" Αοουΐ Β. Ο. 126ο, δοιπηις (8ς- 
ἄϊπι, οὐ " Οοηᾳιογούβ,᾽ ἔγοπὶ Αβϑυτία, ἴοοὺκ 
Ροβϑεβδϑίοη οὔ ἴῃ νος σουηίγΥ, ἂπὰ εβίῶ- 



24 708. 1. 
τπεπὶ ἀννᾶγ, γεᾶ, ἀπά ἰδίῃ (ἢ6 βεῖ- 
νδηῖβ Ψ της εἄρε οὗ τῆς βννογά; 
ἈΠᾺ 1 ΟὨΪΥ δ᾽ῃ εβοαρεὰ δἷοπε ἴο 16} 
τῆςα. 

1ι8 ὮΠε ἢε τῦαᾶς γεῖ βρεδκίῃρ, 
ἴΠεγα σδπΊ6 4150 ἀποῖμογ, 2η4 5414, ΓῊΥ 
Β0η8 ΔΠ4 (ὮΥ ἀδιρηζειβ τύέγέ εαῖὶηρ; 
414 ἀτίπκίηρ ννῖπς τη {ἢ εὶγ εἰάθϑς Ὁγο- 
(Ποτ᾽5 ἤοιιδα: 

19 Απά, θῈΠοΪ 4, τπετγα σαπλε ἃ ργεδῖ 
σ᾽ ηἀ ᾿ἔτουι ἴῃ 6 νυν] στ 655, ΔΠη 4 5πιοῖς 
6 ἔσυγ σογηεῖβ οὗ τῆς πουδβο, ἀπαὰ ἴἴ 
(611 ὑροη ἴῃς γοιπρ πηθη, ἀπα ἢ 6Υ 

δ Πορά τΠοῖΓ ἀοπιπίοη αἱ Βαδγίοη." ΤὙΠοθο 
᾿ποιιγϑίοηθ πῸΠπι ΤΟρροβίῖα υαγίςιβ, ϑαθθδηβ 
ἔγοπι ἴΠ6 σουΐϊῃ, ΟΠδ ἄρῃς ἔγοπὶ ἴπ6 ποτίῃ, 
ςοτηρίοἰεὰ ὑπὸ ἀσσίγασίοη οὗ [οὉ᾽5 βιιθβίδῃςο, 
Ὀυϊ [815 ἀγᾶνν5 ἔγοιῃ ἢϊπὶ πὸ ννογὰ οὗ σοπὴ- 
οἰαϊηῖ : ([Π6 “Πράρςο "ἢ (τ. 10) 15 Ὀγόκόη ἀοόννῃ, 
1τη6 ὁ Ὀ]ΟΘΘΙηΡ  ρόῦπο, 1πῸ6 " σβίτϊς ΄ δηά 
ἐς ΒΟ ΞΟΠ οἰ 4" ἀοδίγογεά, Ὀαῖ ἢδ τεπλδίηϑ οϊθα- 
ἴαϑβι. 

18. εἰάοἱ ὀγοίῥογς βοι 9.9] 8566 ὦ. 13: αἱ] 
(Πογοΐογο ὁσσυ δα οἡ οὔς ἀδΥ. 

19. Α ριοαῖ νιπὰ ἔσχοῃ Ὀουοπᾶ 189 
ΜΨΙ]ΔΘΙΠΘΒΒ: ἃ ΠΙΙΓΓΟΔΠ6. 5: Πλ Ἰτ4Προῖ5 Ίἢ 
1ῃ6 τῃηπηάἀογβίογπι ὑν θοῇ Ππαά ἀεδιτογοά [Π6 
σΔ]6, 

σ»ιοίο δε γὍμΓ κογ ποῦ.) ΤῊ5 σῆθννθ ἴπαΐ 1ἴ 
νν 5 ἃ ννΠι ]ν ηΔ, ΟΥ σγοίοῃθ, ἔᾶσ πλοῦ ἀθ- 
οἰγυςζινο [ἤδη αἀἰτοςοί νη 5. 

ἐδε γομηρ »Ἐ|6] ΟΥ̓“ γοιηρ ΡΟΟρ]Θ ;" (86 
Ἠδθτγονν ννοσγὰ ᾿ποϊυθ5. Ὀοϊἢ 86 χθβ, 845 1ὴ ἴδ6 
Ῥρηϊφίουςῇἢ. 

40. Τρεη οὃ αγοιν] ἤδη ΟἾΪΥ, ποῖ τη] 
ἢϊ5 Ποατί ννᾷ5 5πγτεη Ὀγ (Π6 Ιοβ5 οὗ ἢϊ5 ςἢ}]- 
ἄγεη. 

γοηὶ ῥὶς γπαρ! 9] ΤῊ ουὐἵετ τοῦς ννοσῃ ὈΥ͂ 
το οὔ γδηκ. ὅ66 ποῖθ οῃ χ 854Π|. ἰΪ. 19. ΤῊΘ 
δῃανίηρ οὗ ἴη6 Ποδά, 4ῃ ἂςοῖ ἀπο 5] οΥΥ δπὰ 
σΑτο ΠΥ, ᾿πάϊοαῖοβ πιδϑίοσΥ οὐδοῦ ἴἢς βἴγοην 
Ράββϑίοη: ἴπεγα ννὰβ πὸ υυ]ὰ ἰθατίηρ οὗὨ Ὠδὶγ, 
θυ 5: ΠΊΡῚῪ 1Π6 δάορίϊοη οὗ ἴΠ6 τιϑιι8] ἔοστη οὗ 
τηουγηϊης. ΟἿ, [6Γ. Υἱ!. 2; 158. χχί!. 12. [11 
ννᾶ5 ποῖ, ποννουθῦ, θῃ)οιπορα ὈΥ ἴῃὸ 1 Ἁ ον μἰς 8] 
Ἶανν, ὀχοθρὲ ἴῃ {πε σαϑὲ οὗ Νδζαιῖθ8, 566 ΝΊΠι. 
ΥἹ. 9. 
προ ι δε ῥεδ ἡ. 6. ἣΘ6 ργοϑίγαϊεα ἢ οὶ, (ἢ 6 

τηοβῖ βοϊεπηη δεῖ οὗἩ δάἀοτγαδίίοῃ ; ἴδιι5. ἀἰγοσεὶγ, 
{ΠΟοΌ ΡΒ ππσοηϑο οι 5} Υ, τεζατηρ [ῃ6 δοϑογί'οη 
(38εε υ. 11) {πα 6 νου] τεπουπος Οοά ἴῃ 
Ὀογοανυθπηθηΐ. 

21. Νιαῤεώ͵ Κις} Τἤοθο ννογάϑ οὗ [οῦ δῖὸ 
Διταηροά ἴῃ τηοϊγισαὶ ογάσγ, ἃ5 15 ποΐ Ὡποοὺπὶ- 

[ν. 18----22. 

4γε ἀἄελά; Δηά 1 ΟΠΪΥ πὶ εβοαρβά αἷοης 
ἴο ἴ6]] τῆ εε. 

20 ἼΠεη [οὉ ἅτοβθ, δπά γεηΐ ἢ18 
᾿πηδητίε, ΔΠ4 βῃανεά ἢϊ5 ἢεδά, δηά Ε6]] [Ογ, 
ἄονψῃ ὑἀροη ἴῃε6 στουηά, ἀπά ννουβῃϊρ- 
Ρεά, 

21 Απά 5414, “ Νακεά σας 1 οι οὗ 4 Ἐςεὶες. 5. 
ΤΥ το ΕΓ δ ἡνοπηδ, πὰ πακοϑά 5}8]} 1 εἶμι. 6.7. 
γοῖαγῃ τὨιῆογ: ἰδῆς ΓῸΚΡ ρᾶνε, δηά 
{πὲ ΠΟΚῸ Πδῖῃ ἴάίκεη ἄννὰῦ ; Ὀ]εββεά 
δε τῆς παπια οὕ ἴῃς [ῸΚὉ. ! Οτ, 

22 ἴῃ 41] τη}5. [οὉ βἰππεά ποῖ, ΩΝ 
οΒαγροά (ὐοά (Οο] Ἰ5ῃ]γ. 

ΠΊΟΏ Οἡ ΟσσΑϑίοῃϑ Οὗ ἰπίδηϑο δχοϊοηθηῖ. ΤΠ υϑ, 
που ἢ 1685 ἀἰβιϊηςτΥ, [86 ννογάβ οὗ [οὐ δηὰ 
ἢϊ5 νυές ἴὴ {π6Ὸ ποχί σῃαρῖοσγ, τυ. 9, 10. 

γείμγη ἐῤδογ) 1.6. ἴο ἴῃς ἀιιῖ, ΟΥ̓ πιὸο- 
ΠΟΥ φαἢ ; ΟΥ̓ 1ἴ πΊΑΥ δ ἴο ἴδε 5ἴδίς οὗ υἢ- 
ΠΟΠΒΟΙΟι5η655 ΠΟΙ ργεσοαρά, πὰ ννδ8 ἴἤθη 
Ὀε]ονεά ἴο ἔο!]ονν [ξ, ὙΠΟ ξουπιοῦ ᾿πῖογργο- 
[δἴϊοη 18 ποννενεῦ ργεογαῦ]ο, δηὰ 15 ϑαρροτίοά 
ΌὈΥ Ραβδῆροβ ὑνῃ] ἢ γοσορηϊχὸ [6 ΔπαϊοσῪ Ὀὲ- 
ἔννοοη {πὸ ννουὴῦ δηὰ ἰῃὸ οαγίῃ, {86 δουγοθ 
δηὰ τοσορίδοϊς οἵ Ἰινίηρ οσγοδίαγεθ, 566. δ. σ. 
Ἐς ΟΧΧΧΙΧ. τς. ΟἿ. Εςο]οβ. νας, δηὰ Εσςο] 8. 
χΧ]. τ. ΒΡ. ννοτγάβννοι τῇ σοπιραγοβ ἴΠ6 νν6}}- 
Κηοννη δοίίοη οὗ Βυγιιζαβ, [υ1ν. 1. ς6. 

ἐῤε Πογ ΤῊ ρτγθαῖ πάθη [πον] οσουΓβ 
ἔν] θ. ΟἾΪῪ ἰη ἴῃ6 ἀϊαϊορας; Πογὸ δηὰ ςἢ. χίϊ. 
9. ὙΏΘΓΟ 806 ποΐο. 
ὀϊεἢ Τἤῇυ5 [0Ὁ ι.565 1ἴπΠ6 γὙϑὺῪ ννογὰ 

ὙΠ ἢ ϑαΐδη οχροοϊοά, Ὀυΐ ἴῃ [15 ἴσιο δηά 
βΒοοά 56η56, ἃ5 8η δχργοββίοη οὗ χορ παϊίοῃ 
δηἋ ὈπΌτοκΚοη {πισῖ. διίτγιρρεά οὗ 4}] ουϊννατά 
{πηᾳ8 [οὉ ννᾶ5 Ὀιιῖ ἴπῸ πϑᾶγοῦ ἴο σοα. 

ΔΩ. πο ἐραγρεά Οοὐ γοοῥίν] 1,1ῖ. “«ἀἸὰ ηοῖ 
ξῖνε [Ο]]ῪΚῪ ἴο σοά :" δῃ δχρυδϑϑίοῃ ννΙ ἢ ΤΠΔΥ 
ΕἸ ΒΕΓ πιόδη (4) “ ἀἰά πο διίσθαῖε ἴο Οὐά ἅΠγ- 
τδίηρ ἱποοηδβιϑίθηϊ νν ἢ ροράποθ55 δηὰ νυ Ἰβάίοπη, "ἢ 
(ἴῃ5 τμ6 πιαΐρ.. ΕΧΧ., οἔχϑςῃ, ΗΐτΣ. - 
δ ἢ])οῖί. ἀπά ΜΟΓΧ), ΟΥ ὦ) ω ἀἰά ποῖ υττοῦ ΔΏΥ 
[οΟ 5ῆπὸ55 ἀραϊηϑὶ Οοα." (δὶς. πϑαιδ δ(]- 
ἴππι συ! σοηίγᾷ ἴδευπὶ ἰοσαῖι5 ὁ5ῖ.) ΤῊΘ 56- 
ςσομὰ γΟΠ ΟΣ 866 Π|5 οἡ ἴΠ6 ὙὙΠ0]6 ἴο 5ι (Π6 
ςοῃῖοχῖ, 5ῖποὸ ἴΠδ βρεςῖδὶ οὈ]θςῖ οὗἩ ἴπο τοπρί4- 
[ἸΙοη ννᾶ5 ἴο πιᾶκα ἰοῦ Ὀϊαθρῆοια Ἐννα!ὰ πὰ 
ὈΠἸπλάπη οχρίδιη ἴπ6 ννογὰϑβ βοιηονν αὶ ἐΠΠΠγ- 
ΘΠΕΥ, “βάν πὸ οἴϊπηοο ἴο Οοά," 2.4. ἀἸὰ οὐ 
βαϊὰ ποίΐδιηρ ΓΟ] 188 οὐ οβξηβῖνο τὸ σοά. 7] 
ΘΧΡΓΟΘΘΙΟη “ἸῺ 4}1 [15 ΠΊΔΥ ῬοϑεδΥ Ὀς 1) - 
τεπἀθὰ ἴο ργόρᾶγο ἴμ6 τϑδύοῦ ἴογ ἃ απΠϊογεηῖ 
τόδ] ν β πη 86 {Γ|4] Βδοι)]ά οχοθοὰ {ἢ6 ραῖγ- 
ΔΥῸ 5 ϑἰγοηρίῃ, ἀπά σδιιϑῈ ἴηπὶ ἴο ““ϑρεαῖκ τ|π- 
δάνιβθγΥ νυ ἢ Π18 1108. 

ΝΟΤΕΒ οα (ΑΡ. 1.1, ἀπά σ. 
1. [οῦ, 2." [πὸ οὈνϊοιι8 ἀετνδίίοη 15 ἔτοτὴ 

δὲ, ἀπά ἴῃς πηοδηϊηρ, "" μαϊοά." Ιγ 1,66 οὔ- 
ϑοῦνοα ἴῃ Δρραγθηΐ γεΐογεησθ ἴο Οϑηῃ, 1]. ας; 

ὙΥΒΟΓΟ {ΠῸ ννοσγὰ ΠΝ, ΘηΠΉΠΥ, 15 τἰϑο, ΤΠ 
ἔογπι, 45 (σὐδβοηϊ5 5ῆθνν5, 15 σιαγησηδίςα). ΤῊῸ 
οὐ]θοξίοη, πονγόνερ, ἴμδὶ [ῃ6 πᾶπῖθ σηϊϑὲ ἷπ 



γ. 1-- 7.} 

4ηλὶ σᾶ86 ἤᾶνθ Ὀθθη σίνϑῃ ἡὔονγ [ἢ ὀνθη δ ἀθ6- 
Ἐοτι δα ἴῃ {Π|5 ὈοΟΚ, 15. βοπιὸ ννεῖῃϊς 11 Δρ- 
Ῥ] 168 Θαι}}Υ ἴο ἴπὸ ἀογιναλῖονς ὕγοιῃ [η6. ὁ γαθὶς 
ἀννᾶῦ, Δ Θαγηθδί δηά σἰπσογὸ ρθηϊξοηθ, ὍΠῈ 
Ῥογὰ ΤσσυΓα ἔγθαιθη]ν ἴῃ 1η6 Κούδῃ, δηά 15 
ΔΌΡ] ἰρὰ ἴο Ἰλαν!ἀ, 50. 18. 16, δηἀ ΒΈΠΟΓΑΙΥ ἴο 
Ῥοηϊδηΐβ : ἴο [Ὁ ἴῃ {πὸ βατὴθ ϑγ, ψ. 40. Ὀυῖ 
Θυ ἀθητ]Υ Ποὺ τοΐογοηςο ἴο ἢ15 παπι|6. Τ ΠΟΓΟ 
15, ΠΊΟΓΡΟΥΘΙ, [Π6 βογίουβ οὈ]θοίίοη (παὶ [Π6 

ας. - 

τοοῖ (ς. ο ἴογ «"»} ἰ5 ποῖ ἐοιιπά ἴῃ Ηδ- 

ὕτον : [ὁ σοτγτοεροηάς ἴο δὲ, δηά νυᾶδ, 
ΡΓΟΌΔΟΪΥν, ἔογπιθα ἔγυπι ἰξ ΟΥ̓͂ ρῃυπεῖ!ς ἄθοδγ. 
Τὸ ᾿α5ὲ ἀογιναίίοη ἴῃ [ἢς [οοΐπΠοΐθ 566ΠῚ5 Ὁη 
[86 ὙΒοΙῈ (6 τηοϑὶ 5 5 λοΙ͂ΟΓΥ. 

δ. Ομ“. ὍΠ15 πιοαηϊηρ 15 ἀοίοπάρα ὈΥ 
Οοβοη. οὐ {Π6 βίσοηρ σγοιπὰ {παὶ {πὸ ννογά 
οὐσαγα ὙΠ [ἢδ 54π|6 ἀοιΪ6 5θη86 ἴῃ ΖΕ ΒΙορίς, 

ΓΗΑΡΤΕΚΝ 1]. 
1 δαίαηπ αῤῥέαγίι σραΐι ὀμζο) « Οοα οὐϊαϊρείλ 
“εγίδεν ἐξασε ἐσ ἐερε δέ δυό. 7 Μὲς δ ἀἔπε 
τοιέλ σον ὀοίίσ. ο δυό γεῤγοτοίά “ὲς τοί δῷ, τῖσυ»- 
ηις ἀδηὲ ἰο ἐμγος Οοά,, τᾶ “ΠἰὋς ἑάγές δ οπαῖς 
εοπαοές τοὐήὰ τὴς ἐμ σέ ἐδρισς. 

708. 1. 
δγτ., Ομδ]ά. πὰ Μαιίοθο ὙΠῸ ΠΠΟΓΑΪ 96 η98 15 
εὐ Βρηα [Π6 Κηθθ," 45 ἃ σαπησῖ, ποῆςθ, [0 ϑιιρρ]}1- 
οδῖθ, ἱπιρίογθ ἃ Ὀ]θββίη, οὐ ἃ συγβθ, ΡγΟ ΔΌΪΥ 
αἶἰσο, ἴο ἄἀο 8ἃη δεῖ οὗ δοπιᾶβρθ ἴῃ ἰακίηρ 
Ιραᾷνὸ οὗ ἃ 5:1}  ΓἹΟΓ, 85 'η Οδῇ. χὶν. ). Μοῖχ 
δι σι υἶο5 δῦρ ΜΠ ΠΟ ΔΠΥ δυ ΠΟΥ, δηά 
ΠΟΠΙΓΑΓΥ ἴο ἴΠ6 Ὀοαπηρ οὗ [Π6 πδγγαίϊνθ, 848- 
ἴλη τρῃϊ ὀχροςῖ [δὶ ἰοῦ, δῃηὰ [Ὁ πιρῃξ ἔδασ 
(δὲ ἢ5. δο5, νοι] τοποιηςθ Οσοά, ποῖ {παῖ 
οἰ μοῦ ττοι]Ἱὰ σἰγθο {ποῦ Μακοσ. [ἰ ἰ5. ἴΠ|6, 
85 Ὠγ Οἰπθθιγρ σπονν8 ἴη ἴδ Ἰηϊτοάιςίοη 
ἴο τῆς Ἀδθοίπις ΒΙΡΪο, μα σις ἃ σἤδηρο 
της Ὀ6 51:16 6 ΌΥ τοίογεποθ ἴο ἴπθ ὀχρ εὶς 
ΓᾺ]Ὲ ἰδ! ἀοννῃ ἴῃ ἴῃ6 Ταϊπιιά, [π4ϊ σδσορῆο- 
ΠΟΙΙ5 ΘΧΌΏΓΟΒΘΙΟΠ5 ἃΓῸ ἴο Ὀ6 σἰδηρεά ἰηΐο 
ΘΙ ΟΠΊ5π|5: διιΐ ἴΠ6 ιἰιϑᾶξὲ οὗ [ῃ6 ςσορπαίο 
αἰ εςῖθ ἀρρϑᾶγβ ἴο Ὀ6 σοποϊυβῖνο ἰῃ βυρροῖῖ 
οὗ ομθ οὐ 1ῃ6 οἴδοῖ σεπάθγηρ, " συγεθ," οὗ 
“(ἔα κ6 ἰορᾶνθ οὗ," ἴῃ Π6 86η585 οἵ γθποιποίηρ. 

τῆαλς ἐῤέγε 1ς ποῆθ Κα δὶπὶ ἴῃ ἴδ 

εαγῖῃ, ὁ ρεγίεος ἀπά δὴ πρτγίσ]τ τηδη,, ὁ ομαρ. ε. 
οπμδ ἴπδῖ ἔδαγεῖῃ (σοὰ, δηάὰ Ἵβομαννεῖῃ δ΄ 
Εν] ἢ δηά 511} ἢς Ποϊάστῃ ἔμδε ἢϊβ ἴῃ - 
τερττγ, Δ Πουρῇ τοι πιονεάϑι Ππλ6 ἃ- 
θαϊηβὲ ἢϊπὶ, το ἀεβίγου ἢϊπὶ νυ μου "Ὁ. 
εὐγεα ζο «τυα στε 

ΠΑ ἢ ἴΠεγα ννὰβ ἃ ἀαὺ ἤδη τῃε 
80η8 οὗ (Τοά οσλπιῈ ἴο ῥγεβθηῖ ἀΐπε τῷ. 

5 ςὮΔΡ. ;. 7. 

τΠεπΊβοἶνεβ θεΐοτγε ἴῃς ΠΟΚ᾽, ἀπά ϑαΐδη 
ΠΆΤΊΟ ΑἾ50 διηοηρ {ΠεῈπΠὶ ἴο ργεβεηΐ Π]π.- 
561{ θεΐοτε τῆ8 ἜΝ 

2 Απά τῆς [ΚΡ 5αἰά υἱπῖο ϑδαδΐδῃ, 
Ετοπὶ ψνῆεησε σοπιοϑὲ τοι ἡ Απά 
“δαίδη δηβνγεγεά τῆς [0 Ὰς, πα 8814, 
Ετοπὶ ροίησ ἴὸ διἀ ἴτο ἰπ τς δασίῃ, 
ΔΠ4 [τῸπὶ νναϊΚιησ αρ ἀπά ἄοννγη ἴῃ ἴξ. 

2. Δμὰ τῆς ΠΟΚΡ 5υ]4 ὑπῖο δαΐδη, 
Η δῖ του σοῃβίἀεγοα τὴγ βεγνδηῖ [0Ὁ, 

4 Απά δαΐδη δηϑννεγεά τῃ6 ΓΟΚΡ, 
ΔΠα 5414, δκίῃ ἔογ βκίη, γεᾷ, 11 τῃδί ἃ 
τηδῃ μαῖῃ ψΨ}}] ἢς ρσῖνε ἔογ ἢ15 ᾿πξπ. 

ς Βυῖ ρυῖ πῇ τῆϊπε μᾶπα πονν, 
Δηα τουςἢ ἢϊ5 θοη6 ἀπά ἢ18 ἤδϑῃ, δπὰ 
ἢ Ψ} συτϑα τῆς ἴο τὴγ ας. 

6 Απά τῆς [ΟΡ 8414 τηἴτοὸ δαΐλῃ, ̓  
Β6ἢο]4. ἢς ἐς ἴῇὼ τῆϊηα Βαμά ; 
βᾶν6 ἢ!5 ΠΠ|. 

γη ἴ δο ψεηΐ ϑαΐδη ἰοστῃ ἔτοηὶ ἴπε 

ἕηαρ. 11. 8. δοίάσιρ 4 δὶ: ἱπμίοσνι 
ὙΠΙ5 ΘΧΡΓΘσϑίοη ΟΟσΓ5 ἔγοαιθηῖγ, Δηςἃ 18 {Π6 
Κεγ-εηοῖο οὗ {πε τνοῦκ. ΟΣ. οἢ. χχν. ς, 6. 
Αςςογαϊηρ ἴο ϑαΐδη, [005 ᾿πΙΘΡ ΠΥ ν 45 Ὀουηά 
ὮΡ ἢ ουϊνναγά σοπάϊτίοηβ, δηὰ ννοιι ]ὰ [41] 
νηθη {ΠΟΥ νεγα σπδηροά. 

»ιουεα “1 996] Α Ξἴτοηξ δχργεβϑίοη, δηπῖνα- 
Ιεπὶ ἴο “ἀϊάδε τοπιρίὶ οἵ ἰπϑίίραῖς Με: 11 
θεϊοηρδ ἴο δηϊβγοροπηοσρῃιοδ] γοργοϑθηϊδίϊοης 
οἵ σοά σοηοη ἰῃ Ηοὶγ Ν τ, ἀπά ἰ5 πιοϑβῖ 
Ἰπιργεξβῖνα 85 ἰηαϊσαίϊηρ ἃ ἀθρίῃ δηὰ εχίθηϊ 
οὗ ΞΥπραῖ ΠΥ Ὀεΐννθεη πῆᾶη ἂπὰ (ἢ ἀϊνίπα 
παίιγο, οὗ νν ἢ] ἢ ΡΠΙ]ΠΟΘΟΡΠΥ σῃ ρῖνθ πὸ 8ς- 
σουηῖ. δδίδῃ σεγίδιηἱν ἀϊὰ πιονὸ Οοά ἴο δςῖ, 
δίποθ ἢΪ5 σδ ΠΥ ψ 45 1Π6 ἱπηπηοάϊδίο. οςςᾶ- 
βίοῃη οὐ [οδ᾽5 σα᾽απηγ, Ὀιῖ ἰδῸ τόβυϊξ τγᾶς 
ἴπ6 σοπιρΙεῖε ονογίῆγονν οὗ ἢὶβ οὐνὴ ροβίτίομ. 
δηα [ἢ ἐβιδὈ] σῆπιθης οὗ 186 ρυποῖὶρ]θ5 ἢ] ἢ 
[6 4554 1}]6ά. 

4. δέὶπ ὃν «ἀ ΤΠῸ οχᾶςὶ πιοϑηΐηρ 

οὗ τ]5 ργονογθῖδὶ βαγηρ 15 ἀοιυθδίζι!, δῖ 
1Π6 βόπογαὶ 86 η56 ἰ5 ἀείεττηιπθα ὈΥ ἴῃς σοη- 
τοχῖ : 50 ΟΠ 85 8 ΠΊΔΠ᾽5 ΟΥ̓́Π ΡΘΊΞΟη 15 ιη- 
τουσποά ἢ ΠΙΔΥ ὕδασγ ΔΩΥ ἰὺ85 ΜῈ] ἢ οοτη- 
Ραγαῖϊνε ἤγηποβθ, σῖίνα ὉΡ ἴῃς σκίῃ οὐ 1: 
(εἴ. χνῆϊ. 13, χῖχ. 26) οὗ οἴδεοιβ, Ἔεὐθὴ οὗ 
ἢ15 σι] άγοη, 50 {παῖ ἢ]8 οὐσῃ Ὀδ6 54ἴο: δηά τῇ 
ἢδ6 αἰἰγιθυΐζοβ ἢἰ5 ρῥσγοβεσνδίίοη ἴο σοά πλΔῪ 
511] τοΐδίῃ [15 δ᾽ θρίδπσθ. ϑαΐδηῃ σἂ τεσορ- 
ΠΙΖῈ πὸ Ρῥγπηοίρίε οὗ δεϊΐοη Ῥυΐ ϑο ἤϑῆηθϑϑ, 
αηά ἢηάβ ἴῃ 1 δίοπε ἴπθ βϑθοσεῖ οὔ ἴον 5 
ΒΥΠΊΠΕΞ5. 

6. ὀμὲ “σῦς δίς ΠῚ] ΟΥ 85 ἴῃ [ἢ τπηᾶγρ. 
ΟὨΙΥ. Ὑπὸ δἰδἥιοϊίοη νᾶ5 ἴο 6 διις ἢ [ῃδῖ 
100 νουϊά σοιιπί ἢ8 {6 85 Ἰἰοϑῖ; τῃαϊ ννᾶ8 
Θβ56Π114] ἴο (ἢὴ6 σοπιρίοῖθηθθβ οὐ ἴπῸ {ΠΔ4]: 
Ὀυΐϊ ἰἃ ννὰβ ΘΠ]ΠΌΔΙΥ ἐβϑοητῖαὶ {παῖ 11 5δοι!]ά 
Ὅ6 ργοβογυθά, ἰεϑῖ [ῃῆ6 υἱπαϊσδίίοη οὗ 0 Ὁ 5 
ΓΙρζθοιιϑηθϑα σπου ἰηνοῖνε ὑηγ  ϊθουβηθ85 
ἴη Οοά. 

ἔγῖ Τότ, οπ.ν 
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ρτεβεηςς οὗ ἴῆε Π,ΟΚΡ, Δηά 5πιοῖε [οὉ 
νυν ἢ δοῦα θ01]5 ἔτγοπι τῆς βοἷε οὐ ἢϊ5 
ἔοοϊ ἀπο 5 στοννη. 

8 Απά ἢε ἴοοϊ ϊπι ἃ ροϊβῃεγά ἴο 
βδογαρε ἢ πι5 6] τ  ΠΠΔ] ; Δηα ἢς 541 ἀοννι 
ΔΠλ0Π ἢ Δ5ἢ 68. 

9 δ Τμεη 8414 ἢϊ5 νι ἀπο ἢΪΠῚ, 
Τ)οβεὲ τῇοιι 51}}} τεῖαὶπ τῆϊης Ἰμταρτί ἢ 
συγοα (σοά, πα αἷδ. 

Ιο Βυῖ ])ὲ βαἱά υπῖο Βοῖ. Του 
ϑροιΚαβῖ 5. οἠδ οὗ τῇς ἔϑο 5 ννοπλθη 
βροῦκοῖῃ, ΝΥ Βδῖ ἢ 83}8]] ννε τεςεῖνε ροοά 

-----.-..-.-Ἔ 

7. «ογε δοϊ 1 ὍΤΠΕ ϑγιηρίοπηβ οὗ ἴῃ 415- 
6456 ἃ΄τὰῈ ἱποι ΠΥ ηοϊοὰ ἴθ ἰῃῇ6 σουγθο 
οὗ ἴῃ6 [Ο]]οννηρ ἀϊαίοριιθς, δὰ ἰεᾶνθ ἢῸ 
ἀοιθὲ παῖ 1ζ νᾶ οἰορμαπίϊαϑὶβ, ὍὙΠ6 οτρίηδὶ 
ἱνοτὰ πόλη 83η ἰηΐθηβθο ποῖ, ἤδηςθ 4 ὑυΓη- 
ἵπρ δηὰ τἰσογοι συν! Πρ, ΟΥἙ ἸΘΡΓΌΘΥ ἴῃ 115 
τοδὶ του ]6 ἔογηι, ἰἀκιηρ [ἴ5 Π4ΠῚ6 ἔγοπι 
1Π6 ἀρρόδτδηςς οὗ [πὸ Ὀοάγ, νὩιςῇ 15 σονογρά 
ΜΠ ἃ ΚΠΟΙΓΥ σαποεγοι5 Ὀαγκ πκὸ (ἢ6 δΒιάδ 
οὗ δὴ οἰόρβαπ : [86 νΠΟ]6 ἔγαπης ἰ5 'ἰπ ἃ 
βίδῖθ οὗ ργομγθοϑῖνο ἀ 15] τ]οη, ἐπάϊηρ δον 
Ὀὰΐ 5! ΓΟΙΥ ἴ ἀραῖῃ. Οης οὗ πε πιοσῖ ρᾳὶη- 
[Ὁ] τεβι! 5 ἴο ἰοὸὉ ννᾶβ ἴπαὶ ἢ Κπὸνν [ΐ 
νου] Ὀὲ τοραγάθα 45 ἃ ἀθοϊσῖνα ργοοῦ [δῖ 
ἢδ6 ννᾶϑ ΞΒυ Πογηρ ἕου βοπὴθ πιάάοη δηὰ τπ- 
Ῥαγάοῃδθϊο ση. Οπ ἴῃ6 ΨΒοΪῈ ϑδιυ]οςῖ, 566 
Ποῖθβ οἡ [{ον, οἢ. ΧΙ. 

8. ὁ «γαρ] ὍΤΠῈ ἢγϑξ ϑυπιρίοπη ἃγὰ 
᾿τοπίηρ δηὰ ἔοι] ἀἰβοβαγρθ. 

δὲ αιρὸ5 1 ῬτοῦδΟΙΥ οιυἱδιάς τῃ6 Ποιιδδ, 
οὐ ον (ΠΧ Χ.}), 45. υϑιι4] νυν 1} Ἰοροῦβ. ὍΤΠ6 
Ι,ΧΧ τι56 {πὸ ννογὰ " ἀππρ ἡ ὙΥΠΙΓἢ πιᾶν ρΡο5- 
51 0}]Υ ὕ6 σοτγγοςῖ; ἴτπ5 ΔΝνοίσχδίοίη (4ρ. Ἀεὶ. 
Ρ-. 16.) ἀοῤβογίθος {Π6 ἤδᾶρϑ οὗ ἀγὺ ἀϊπρ ἑοιπά 
Οιιΐ5:16 ὄν γΥ ἴοννῃ δπά νη] ϊαρσε ἰη ἴῃς Ηδιιγδη. 
Ηὸς ϑρθοίδ!ν οὔϑοτγνοβ {Παϊ ρούδοηβ ϑπλῖοη 
ψΊΠἢ Ἰοφίϑοπλθ ἀἰθθαϑοα 6 οἡ ἴποπὶ ἀδγ δὰ 
πῖρῃϊ. [ἴ ἴ5 ἴο Ὀ6 οὐϑογνοά τπαΐ ϑαΐδη 15 ΠῸ 
ΤΏΟΓΟ τηθητοηδά ἴῃ ἴῃς ὈΟΟΚ: ἢὶ5 ΟγΚ ννᾶ5 
ἄοπθ; ποῦ ἰ5. 0 ποῖϊςθ οὗ ἱηνναγά ργοπὶρῖ- 
1Π8 8 ΟΥτοπιρίαἰιΟἢ5. ΟἹ [}15 ρατ ; ἴῃ βῇδγρογ 
[51 οὗ πιθηΐδ] συ ρρεϑίίοη ννᾶ5 ἀρρὶ θά το [οὐ 
ὈΥ 5 ννιῖδ δπὰ ἔπθηάϑ. 

9. ῥὶς «αυ] Ηδγ ννϑακοῦ πδΐαγο, ὈγοΚθη 
ὃν 16 ἰο55 οὗ ΠΟΙ σδμι]άγοη, ρανὸ ὙΥΑΥ αἵ {Π6 
δας οὗ πο Βισθαπα 5 πλίϑοσυ. Ηοὺ νογάβ 
5 αν δὴ ἰπϑιϊποῖῖνα ρογοθρίίοη οὗ {Π6 4.65- 
[0] ΤΌΔΙΥ αἵ 5516: 58Π6 1565 16 νεΥῪ ννογάϑ 
αὐτιθςα ἴο ἴΠ6 ΑἸπΙΡ ΠΥ, Ὁ. 3, δηὰ 
οὐτὐθτ]γ σοηπϑδίάἀετβ {παῖ [οὉ᾽5. ρουΓΙΠαςῖΥ Ἴη 
τηλ! δ! ηρ Πῖ5. ΤΡ ΘΟιθηθ55. ἰ5 οἰ ποσ τῃ6 
διὸ ΟΥ̓ ἀρργανδίίοη οὐ {86 ἱπῇϊοϊιοη : (6 
σοῖη561 ννῃ ἢ 586 ρίνοϑ 15 Ἰυϑσῖ {παῖ ννΉΙΓ ἢ 
δδῖΠ] ἐχροςῖοα ννουἹὰ 6 ϑυρρεοϑίοα ὈΥ [008 
ον ἢ Ποατγί (566 φυοίΐδί!οη5). ϑδαΐδῃ, ννῆὴ0 5ἰθιν 
1π6 σμΠ]άγοι οὗἨ 00, ἸΘΕΣ 15 ν τς ἀπτοιςμοά ; 
ΠΟΙ υἀηγορυ]αϊοα ἰόν πηδάθ μοῦ ἴῃ ἕαςΐ 8ῃ 6Η1- 
εἰσπὶ του ἢ ἀποοηϑοίοιι5 ἀροπὶ οὗ 15 ν"]]]. 

[ν. 8---τἶτι. 

αἴ τῆς μαηά οὗ (σοά, Δηά 584] ννεὲ ποῖ 
γεσεῖνε εν] [ἢ ἃ}} τῃ!15 ἀϊά ποῖ [οθ 
8δη νν ἢ Π:5 1[Ρ8. 

11 4 Νὸν ψἤεη [005 τῆτες [ΠΕ Π 45 
Πδαγά οὐ 4}1 τῇ !15. εν} τας ννὰβ σοπὶα 
ὕροη Πίηλ, τον σλΠ16 ἘΝΘΓΥ ΟΠ6 ἔτοιη 
Π15 οννὴ ρίαςς; ΕἸΙΡμαΖ τῆῈ Ταπιλη- 
τς, αηὰ δ] ἀλὰ τὴς δηλ μ ἴτας, 4π4 Ζορῆαγ 
{πε Ναδηλαῖηῖτε: ἰοῦ τΠ6Υ Πδά της 
Δῇ ΔΡΡοϊητηδηῖ τοΟροῖθογ ἴο σοππα ἴο 
τπουγη ἢ Πἰπὶ δηὰ τὸ σοχηίοτῖ 
ὨΙηΠ1. 

Οπς ΟἸΪΥ δ᾽] βίου 15 δογινατάς τπηδάς ἴὸ ΠΟΥ 
(5εε ςοἢ. χίχ. 17), θυϊ [παῖ ἰπά!ςαῖοβ ἃ [3ϑι}- 
ἀἴοιι5, 50} {-ἰπἀυ!ροηΐ τε ρογαπηθηῖ. 

γείαἱπ)] οὐΥἨΘΒοΟΙὰ ζαβῖ, ἃ5 ἴῆ ν. 2. Εοξγ 
(ἐ ἀοϑξ που 51}, Χ Χ. Πᾶν “ον Ἰοπρ,᾽ 
ψνῃΙΓἢ Μοῖχ δάορίϑ. 

10. ,οοἰ!Ὶ Νοῖ πιογεὶν ἔοο] Ἰσἢ, ὈιῈ ν!]6, 
οὗ ἃ Ιονν βτουθι!ηρ παίπγε: ἴ[ῆ6 Ηοῦτγονν ννογά 
1ῖ5. ιϑοα οὗ Ὀγυΐϊδ]ὶ δὰ ριοβθ ἔοττης οὗ πηογαὶ 
ΘΝ], οὗ [ῃ6 ἔοοϊ ννῆο 54γ5 1ἴπ ἢϊ5 ποαγῖ, ““ΠΟΓδ 
15 πο σοά;,᾽" 5. χίν. υ. 

γοερίυε)] ἰΟὉ ἴπιι5 τεσορηϊζΖοθ ἴῃς ΔΗΠ]ος- 
ἰἴοη 45 σοπληρ ἔἕγοπι Οοά, Ὀυϊ 5: Ρ]ὶῪ ἀθ- 
αοἷαγὸς ἴ(ῆ6 ἀυτγ οἵ 5ιιηλίϑοιοη. 7.6 Ἴχργθϑ- 
βίοη “Ὑν Πἢ ἢ]5. ΠΠΡ5 ΠΥ ΡΟΞΘΙΟΙΥ ἐπι ρὶῪ {δα 
1η6 Βαγὰ 1πουρἢῖ5 νι ἢ 6 δεγνναγάβ πο τϑ 
Ὑγογο θοριπηϊηρ ἴο νοῦ κ Ἰπνναγαϊγ ; Ὀὰξ 5 
ΔΏΞΝΟΓ ννὰ8 ἃ ΓΘᾺΪ Υυἱοσΐουυ οὐδσ ἴῃ6 ἰαϑί δηά 
τηοβῖ ρτίθνοιιβ τοτηρίδίοη, 

11. «υῤέη οῤ᾿ Ιὄγεο δ ἰοπάς, ς. Α ἕξ νν 
ΘΟ Κ5 τηἱρηΐϊ ϑυβῆςο ἔχ ἴΠ6 ποὺνα ἴο ΤΌΔΟΝ 
πο, ἂαηά ἴογ ἴποπὶ ἴο πιᾶκὸ πιιίιαὶ 8Γ- 
ΓΑΠΡΟΠΊΘη5. ἔου {ΠΟΙ͂Γ ἸΟΌΓΗΘΥ: ἴῃς ταρ ΑΠΕΥ͂ 
οὗ σοπιπλιπισδῖοη ὑοιννόθη ἀνγο! ογθ ἴῃ. τῃ6 
ἀδβογῖ 15. ργονογθία! ; οὐθη ἴθ {παῖ {ἰπ|ι6 [6 
ἀἴϑοαϑθ νου τπακο ρσγοαῖ ρσγόργοβθϑα, ἀπά [οὉ 
ὑοῦ] δ τοι] ζΖίηρ ἴπ6 [}}] δχίθπὶ οὔ ἢϊ5 
ΤΟΙ Πο Π6 85: 51} ἔγοπι οἢ. Υἱ]. 3. 1[ἴ ΠΊΔΥ 
ΡτΟῦΔΌΙΥ δὲ ἰἡξογγοά τη τποπῖῃ5 μαὰ ἱπίογ- 
νοπρά, 
Εἰρβα )ὴ Τῇ πᾶπθ 15 ἢἰϑιοτίςαὶ, δηά 

ννὰ5 Ὀογηθ ὈΥ̓ ἃ 80η οὗ αι ; Ὀιζ ἰτ 5. 5155 
ὨΙΠοδηΐ, “ΠΥ Οοά ἰ5 ροϊά," νυ ῆϊσἢ, τποιρἢ 
σΑΡΑΌΪΣ οὗ 4 ρμουὰ πιοδηϊηθ, ΤΥ Οοά ἰ5 
δἰϊοροῖποῦ ργθοίοιιθ, μΠ45 ἃ ϑιιϑριοῖοιιβ βοιπά, 
Δηἀ ΠΊΔΥ ἹΠΊΡΙΥ 84η ἰππεγοπί (ρογπαρθ. ᾿ς 
Βογ641) ἰδηἀσησν ἴο ᾿ἀΘΉΠΕΥ͂ ποοάποϑθο ἢ 
γθϑἢ. Ης νϑὰβ "ΡγΟΌΔΌΪΥ ἀοσοθηάθαά ΠῸΠπὶ 
ΕἸΙΡμΑΖ ἴῃς δὸη οὗ ἔβαι. (ὅθῃ, χχχνυῖ. 4, 
10, 11), ΨΏΟΘα οὐ 80η, Τοηδη, σαν ἢ15 
ΠΑΠῚΘ ἴο ἴἰπ6 αἰσίτιςζ. τῳ Οἤτοη. ἱ. 4ς. [1ἴ ννᾶβ 
πιο ἔου τῃ6 τν]βάοπι οὗ 1[ἴ5 Ἰπμαδιϊαηῖθ. 866 
16γ. χιῖχ. γ; ΟΡδά, 8, 9. 

ἠδὲ δΡμ6ι,6} 1.6. ἔγοπι {πε ἀϊδίοις παπιοὰ 
ΔΙΟΥ δαὶ, δοη οὗ ΑὈγαματὰ δηὰ Κεῖ γῆ, 
θη. χχν. 2, δηά ἱ Οἤτγοη. ἰ. 422; ἃ ἰαΥ̓͂ Ρτο- 
ὈΔΌΪΥ ἴἰο (6 βαϑὶ οἵ ἴῃς Ηδλυγαῃ, δηὰ ἢ85 ὈΘΘΏ 
Ἰἀσπει θα νυ ΘΔ ΚΚΑ, 



ν. 12--6.} 

12 Απά ψῆεη {πεΥ [πε τρ {Πεὶγ 
Εγε5 δίαγ οὐδ, πα Κπενν ἢϊπὶ ποῖ, {ΠῈῪ 
᾿πεὰ ὑρ τῇεῖγ νοῖςε, δηὰ νερῖ; δηά 
ΠΕ τεῆΐ ἜνεῦΥ Οἠς ἢὶ5 πιληῖ]α, δηὰ 
ΒρΓΩΚΙεά ἀυδῖ ἀροὴ {πεῖς ἢθδαβ ἴο- 
ννατά Πεᾶνεη. 

12 50 ἴῇδγ 84ἴ ἄοννῃ ννιἢ Πΐπὶ ροη 
6 ρτγοιιηά βδανεῃ ἀδνβ δηὰ ϑδνβη 
Πρἢϊ5, Δπἀ ποης βρακὲ ἃ ννογά ὑπο 
ἢ: γΓ ΠῸῪ 8 ἴηδῖ δὶς ρτγίεί ννὰβ 
ΨΕΓΥ͂ ρτοδῖ. 

ΓΗΑΡΤΕΚ Π|. 
1 δοῦ σπγτὸρ ἐλε ἀαν ἀγα σόγυίοος οΥ Δὶς δὲγίλ, 

13 72:6 ἐατὸ οἡ ἀεαίδά. 40 4ἴὲ εονιρίαϊ με οὗ 
ἐΐκ, ὀεεαπμ ὁ 97) ἀξ απιρμΐλ. 

δε Ναα»ιαΐῥὶ!ἢ ὙΠετε νγᾶ5 ἃ Νδδτηᾶ ἴῃ 
ιάδα, Ὀμὰΐ 1ἴπΠ6 Ποπὶὲ οὗ Ζοριιδι ν 85 ρσοὸ- 
ὈΪΥ 1π 8 ἀϊϑίσιςξ, ποὺ ἀπκποννη, ἴῃ (Π6 περ ἢ- 

Ὀουγμοοά οὗ ἰοῦ. ὙΤἢδ πᾶπὶὸ οσσιτ5 ποῖ 
ὈΠΙΓΟΠΙΘΠΕΥ ἴῃ ϑγτία, ΤΠ 1ΧΧ. τεηάεγ 
{Π6 ννογά Μιναῖος, ὈΓΟΌΔΟΪΥ τοίογπηρ ἴο νίδοη, 
πον Δίδδη, ἃ ἀϊδίσγιςϊς ἴο ἴπ6 οδϑὶ οἵ Ροῖγδ. 

12. αἴαγ ο ἼΤἼΙ5 συρροτγῖβ ἴπεὸ Ἔχ ρἰδπδ- 
ἴοη οὗ {με 1,ΧΧ',, 566 υ. ὃ; ἴπεγ 8ᾶνν [οὉ οἡ 
186 Πεὰρ οὐυϊΞιάδ ἴῃς ἀννο!πηξ. 

ἐπετυ ῥέρη ποιῇ Αποΐμογ ϑυπιρίοπι οὗ {Π6 
ἄϊξοαϑο : {ποῖὶγ ποπὰ ννᾶθ 50 Ὀϊδοκοηδά δηά 
αἀἰσηραγοά, [Παἴ {ΠΥ σου]ὰ ποί τεσορ 6 Πἰπὶ. 
ΤΠ 9 5η5 οὔ τῃοιγηϊηρ Ὑν ΠΙΓἢ ἕο ]ονν Πᾶν 4]- 
ψΑγΥ5 ὈδΕη οσὐβίοπηαγΥ ἰπ ἴ86 Εαβῖ, Ὀυΐ [0Ὁ 
566Π|5 ἴο δ᾽] άς ἴο πότ 45 ὄχαρροσγαῖοα ἀπά 
ἔογοϑά : 566 ςἢ, νἱ. χς--- 27. 

13. ποῦς τραζε αὶ «υογά ππίο ῥῇῃ!ῇ ΤΠδ 
δι... οὗ {Π1|5 ρῥγοϊοηρεῖξ δεποθ ἢδ5 Ὀδδη 
ηιοβιίϊοποά, Απιοηρ ἴπε εν ᾿ἴ 15 ἃ ροϊηΐ 
οὗ ἀῤοοτιπι, ἀπά οὴς ἀϊοϊαϊθα ΌΥ ἃ ἔπε δπηά 
ἔγιις ρει ηρ, ποῖ ἴο ϑρεᾶκ ἴο ἃ ρῬδίϑοῃ ἴῃ 
ἄθορ δπιοίίοι πὶ} ἢ6 ξῖνοθ δὴ ᾿πΠπηαῖ]οη οὗ 
ἃ ἀεβίγο ἴο Ὀ6 Πσοχηξογίοά ; 5:10 Β ν'ᾶ5 ρΟΘΘΙΌΙΥ 
{ΠΕΓ πποῖϊνθ, 85 560ΠῚ58 ἴοὸ ὕε ἱπάϊσαϊοἀ ὈΥῪ 
ἴῃς Ἰαϑὲ ννογάὰβ 'ἰπ ἴπῸ Ἑ᾿παρίοσ. ΟΠ ΘῚ5. 566 
ἰπ {15 53:|6ης6 οπο δἰβῃ οὗ ρεγρίοχγΥγ ἃ5 ἴο 
16 οὔρίη οὗ ἴμ6 ἱπἤιοίίοη, δηὰ ἃ 50 5ΡΊΟΙΟὴ 
[πδὶ [οὐ᾽5 σοπϑοίθηςε τϊρῃξ Ὀ6 Ὀυγάοπεά ΜΠ ἢ 
8016 πιάάδη σὰ]: πη ΘΙ ΠΟΥ σαθὲ ἴῃ Ἰοηρ 
ῬΓΘΑΓΥ 5ΌΞΡΟΠΘ56 ννᾶ5 ἴοο τηι ἢ ον 5 [φε] 55, 
δὸ ςοιὰ Ὀοᾶγ ἰξ πὸ πῇογθ, ἃπὰ αἵ ἰαϑῖ ρᾶνα 
Ἔχργόβϑίοη ἴο [6 ροῦν ΜΡ ΙΓἢ ἢ6 Ππαᾷ ΠΙ[Π6Γ- 
ἴο Θπάιτγεά ἴῃ 5ιἴθηςθ ἊΝ ἢ τδαΐ ἐχργθϑϑίοη 
16 Ἰοπρ σο ] ον 15 οροποὰ ἴῃ ΏΙ ἢ τῃ6 
ςδιι5ε5 δης ρχῖπειρίθ5 οἵ μοδνθη-ϑοηΐ δίς οἢ 5 
ἅτε ἀϊδοιισ5θθα, 

ΟΗΑΡ, 1{Π1. 1. οῤεπεά ῥὶς νιομ!}} ὍἨ15 6Χ- 
ΡΓΟβϑίοη 15 τιϑεὰ 'ἰπ δοτιρίαγε. ΟΠ]Υ Οὐ 50]. ΠΊῃ 
οςυλϑίοηβ νῆθη ἴΠ6 ϑρϑάκοῖθ ρῖν υἱϊογδηθθ 
ἴο ἀθορ 1ῃοιρϊβ, ΟΥ, ἃ5 Πεῦθ, ἴο ].πρ-τ-το- 
ρτεβοοὰ ἔδεϊϊπρβ. Οἱ. Μαῖϊ. ν. 2, δηὰ 5. 
ἰχχν!. 2. 

708. 11. Π|. 27 

ΕἼΤΕΚΕ τ} 15 ορεπεά Τοῦ ἢϊ5 πιουτῇ, 
Δηὰ συγοεα ἢ]5 ἀλγ. 

2 Απά 90 ἴβρακε, δηά 5α]ά, ΟΣ 
4. 41,6 τῇε ἀλγ ρεγίβῃ ψνῃεγείῃ 1 άοτας 

νγᾺ8 Ὀοτηῃ, ΔπΠ4 τῆς πῖρῆς ἐπὶ τυῤίε τὰ τ8, το. 
. ᾿ ; 6γ. 2ο. 14. 

ννΑ8 8414. ΤΠΘΓΕ 15 ἃ πΊλη οἰ] 4 σου- 
ςεἰνεά. 

4 [εἰ τῆαῖ ἄγ δὲ ἀδγκηεββ; [εῖ 
Ὧοῖ (σοά τεραγὰ ἰἴὲ ἔτοπι αδονε, πεὶ 
τΠεγ ἰεῖ τῆς Ἰιρῆτ 5ῃϊπ6 ὕροη ἴτ. ᾿ῷ 

ς 1 εἴ ἀλγκηεββ δηά τε βῃδάονν οὗ ρἀκήμηιρε 
ἀξατ ᾿βιαίῃ ἴτρ [εξ ἃ οἱοιιὰ ἀννε}] ἀροῃ ἴθ, μὲ 
1, "1δῖ τῆς Ια ΚΙ 655 οὗ τπῈ ἀδΔῪ τεΥγΓΕΥ ἑάφνε ἐενν 
ἵξ : γ,» τ, α΄ 

2π0: 9 νἢο 

6 4: ιν ταὶ πίρῃς, εξ ἀαγκπεββ δή εν ων. 

ἐγ ἢ ΤΠ ψογὰ υϑοα Ποῖα ἰ5 ἀἰβογοηξ 
ἔγοπι {παῖ δχρίαϊπθά ὔονθ, ςἢ. ἷἰ. ς: ἷἴ 
ΤΘΔΠ5 Οἰγοθαὰ ἃ5 ἃ νογί ῃ |655 δηὰ ἀοθρι δὺ]6 
{Πϊπρ. 

2. «ῥαῤε]ῆ ΟΥ 85 ἴπ πλδίρ. Δα ΒΤ οΙΘά. 
ΤΠ σ]οπος οὐὁἨὨἁ ΤοὈ᾽5 ἔθη β. ννὰ5 ὄχργοββῖνο, 
απὰ ἀγενν οἷἱξῃιὼ ΠΙ5 Ννογάβ ἴῃ δῆϑινευ ἴο {ΠΟΙ 
(Ππουρῃῖΐ, 

38. οὶ δὲ ἄαν ῥεγ 2] ὙΤῊε Ἔχαρρεγδίίοῃ 
ῖ5 δυϊ 1η6 ἡσίυγαὶ Ἔχ ργεδειοη οὐ Πορο θϑϑης58, 
Ν νν»ὰ5 αυϊῖε σοηδοίουϑ ἴῃαϊ ἢϊ5. ννογβ νι ῦα 
αἴ (6 νὰ ναρὰθ υϊζογδηςσθε οὗ 4 Ὀοιϊιπά ]655 

ννγοΘ; 566 ποῖΐθ οἡ ἢ. Υἱ. 3. ὙΠῸ6 “ἀδγ," 2, δ. 
1π6 ἀδγ οὐ ν  ο ἢ ΠῈ ννὰβ θογῃ, δῃὰ δ οἢ 
ἢδ᾽ ΡΟΥΘΟΠΙἢΘ5 ἰῃ ΟΥ̓ΕΓ ἴο ρῖνα νεπί ἴο ἢ]5 ἔδε]- 
ἴῃ58 ὈΥ οσιγϑίης ἰϊ, 

δὲ πίσῥ᾽ ἱπ αὐδίορ 1 «υας «αἰ ΟΥ̓ ὉΒ 9 
αἰσαῦ ὙἈ1ῸᾺ βε1ἃ. [Ὁ ΓΘ] Ζὸ5 ὈΟΐἢ ηἰρμῖ 
δηὰ ἀΑΔΥ 45 εχίβίοησοβ (οἷ. 5, χῖχ, 2); [πα 
ΙΒ 15 τεργοϑοηΐϊθα ἃ5 ὈΠπηδίιγα ΝΥ το] οἱοηρ 
ἴῃ ἴπδ6 σοῃοορίίοη οὗ 4 μὰ ἀοομηεὰ ἴο 
νυτο  Ποάηοβ5. 

4. εἰ ποὶ Οοά γεγαγά 1 ΟΥ “Ἰηηλγο ἔργ 
1: τὴ6 πἰρῃῖθ δηά ἀανϑ ἀγὸ σοηςεῖϊνοα 85 νυ αἱἵ- 
ἴῃ ἔογ. Οοα 5 ο}] ἴο ἐπῖογ Ὡροη Π61Γ ἀρροϊηΐς- 
ρὰ σουγβο. ὙΠῸ ΔΟΝ. Βοννονοῦ ἢᾶ5 ροορά Δ811- 
τποσιγ ; Θδοἢ ἄδγ 15 1ἴῃ6 οὈ]εςῖ οὗ (ὐοά β ῥγονὶ- 
ἀθηξαὶ σαγὸ ; ἴῃι15 Οδ5. “6 συγχεῖ 64Π|.᾽ 

δ. Ζ1εἰ ἀαγζηες ἀπά δὲ “ῥαάοαυ οΥἹ ἦξαΐ ὁ 
σαίπ ἢ ΟΥ 1οῦ ἀδτηκηθββ δᾶ Ὀ]ΔΟΚΤΘΒΒ 
οΙαῖχα 10; [ΠΟΙ τοάδοπη ἴἴ, 4.2. ἃ5 ἰὴ 
τηδτρ. σβα] θῆρα ᾿ἴ, 8Ἃ5 ὈΘΙΟ Πρ ΠΡ ΡΓΟΡΟΙΥ ἴο 
16 τορίοῃ οὗ ἀδύκηθβθθ. ὙΠῸ Ηδεῦγχονν ννογάβ 
ἃύρ 1π6 οἰγοηροδῖ ἴῃ ἴῆ6 ἰδηριαρο ἴοσ υἱοῦ 
αἰ. ὙΠῸ νογτὰ τοπάογεα “" ϑῃαδάον οὗ 
ἀοδιἢ᾽" 15. ἀγοῆδῖς, ἀπ πηθδη5 ΘΠ ΓΕ ἀδγκηρ55, 
ΘβΡΘΟΙΑΠΥ ἴΠ6 Ια Κηθ85 οὗ 5860], οὐἡ Ηδάδθϑ. 

ἰδέ α εἰομά ἀπυεὶ μον ἢ Α ΠΘΑΥΥ͂ ΠπΊᾶ55 οὗ 
οἷοι ἀ5 δραίηϑι νυ ῃιςἢ τἢ6 ἀάννῃ 15 τορι ϑοηιοά 
8ἃ5 5 ΓΠΡΡῚ Ηρ ἴῃ νδῖη. 

ὀίαεἀπο.1 Νοῖ 845 ἴῃ ἴδε τηᾶγρ. “1 ο56 
ΜΠῸ δᾶνθ ἃ ὈΠΙΟΥ ἀδγ :᾿ [ὴ6Ὲ Ηεῦτενν ννογά 
ῬΓΟΌΔΟΌΙΥ πιοδηβ ποῖ βυβοςσεδίπρ ρ]οοπι5. ΤΏ 



28 ΤΟ 8. 

"ον, 56Ζα προ ἴτ; Π|εῖ ᾿ς ποῖ δὲ Ἰοϊπεά 
ἐοὶ ἐξ κοΐ ᾿ 
νῳσς ΠῖῸ τῆε ἀλγβ οὗ [ἢς γϑαδγ, ἰεῖ ᾿ξ ποῖ 
“πα ἐς σρῃχα ἰπῖο πΠῈ Πα πΊδεΓ οὗ τῆς πλοπτῇ8. 

. Ἰ,ος Ἰεῖ τῆδξ ηἰρῆς δὲ 53ο]Π]ἴατγ, ἰεῖ 
πο Ἰογέι] νοῖςε σοπλα τῃεγείη. 

8 1,εἰ τῇεπὶ σὐγβα ἴἴ τῆδζ οσυγϑα ἴῃς 
ἄλγ, ννῆο ἅγε γεδαγ ἴο γαῖϑε Ὁρ ἔτΠΕῚΓ 
ΠΛΟΙΓΠΙ Πρ, 

9 [εἰ τῆε 5ἴαιβ οὔ τῆε τυ] ρῆς 
{Ππεγεοῦ δὲ ἀαγκ ; ἰεῖ 1 Ἰοοκ ἔογ Ἰρῇξ, 

ΙῊΦΟ. βιυῖ ἔσῦς ποης; παιῖμογ ἰδ τὸ 5866 τῆς 
μς 45 145 ἀλνγηῖηρ οἴ τῃς ἀΑγ: 

10 Βεσδιϑε ἴτ 5ῃῖ ποῖ Ὁπρ [Π6 ἀοοΥβ 

Οτ, ὦ 
ἐευϊαΐανπ. 

»εο»»" ἕρρ. 

σος., Ηδδπ, δομ)οϊπηδηη. 
ΑἸ] (86 ρονήογβ οὗ ἀδγίζῃσοθς δὰ δϑθοιλδ]οὰ ἴὸ 
ἀγῖνθ Ὀδοκ (πδὶ ἀδΥὺ. Μογχ τρδάβ “" Ρυιοϑίς. οὗ 
ἀλγ.᾽" δὴ ϑχργθϑϑίοη ὙΒΟΪΥ ἀπκηόνῃ ἴο Ηθ- 
Ὀγὸνν οὐ δοπλς νυσιΐογσ, ὙΠῸ Ρυχεςῖς οὗ 
ἴη Εργυγρί ςουά σογίδι ΠΥ ποῖ 6 πιοδηΐ. ὙΠ ΟΙΓ 
ΟΠ ΘΟ ννᾶβ ἴο δάογδ, ποῖ ἰο ὀχογοῖϑθ {ἢ6 ϑιιη- 
δοά. 

6. ἀπαγάπο ΟΥ᾽ “ ]Δοίτηοϑα, ἡ αὐῖογ δὸ- 
56ης6 Οὗ Πρ. 

δὲ ἠοἰπε] ΟΥ Σϑλοϊοθ δσμοιβ, 45 ἢ {Π6 
τΔγρΊη: ἴΠτ5 Εχοά. χυῇ ἡ; 1Π|5 ῥγοβθηϊβ ἃ 
Τηογα ἔογο Ὁ] 6 ἀπὰ Δρρτοργίδῖα ᾿πιᾶσε, τῆς ἸΟΥ 
οὗἉ τηοϊδετῖν ηϊρῃϊ. 

7. δὲ «οἰδϊίαγ»] ΟΥ ὈΔΙΤΘΆ, ΠΠς1 γα ]}ν “’ θᾶΓ- 
ΓΟΏΠ655:᾽ [Π6 ᾿πἸρΥΓΘΟΔΊΟἢ5 ὈΡῸη ΑΥ̓͂ ἀπά ηἰρἢῃϊ 
81Ὸ σαγοξι ἶγ ἀἰϑογιπλϊπαίθἃ: ἄλν σῃουϊὰ θὲ 
ὈΙΔΟπ655, πρῃξ 5πουϊά ὈΘΔΓ ΠΟ τλοσρ. 

8. ἐραὶ ἐμγσο δε ἀα})] ΤῊ δχρτοββιοῃ 
νγὰ3 τιδοά ἴῃ ἰαῖος Ἡδῦγον ἰθοῃηισδ}}γν οἵ ᾿γοὰ 
ΓΛΟυγΠοῖβ, ἀηᾷ Αὔδη ΕΖγα ἴα Κ65 ἴ ἤογὸ ἴῃ τῆδῖ 
5655. (566 Βιιχίοτέ, “[6χ. (Πα! α.᾽ Ρ. 1-24). 
Βιιῖ [Π6Γ6 15 Ἔν: ἀεητ]Υ δῃ δ᾽] βίου ἴο ἀηεϊθηΐ απὰ 
ΜΊάΘ-σργοδα δι ρογϑί οη5: οπο οὗ πὸ δαγ] οϑῖ 
αἰὰ πιοσῖ παίῃγαὶ σουγιρίοηβ οὗ γε] ρίοι5 ἔδο]- 
ἴῃΡ΄ νγ)0αᾳβΒ ἃ ἀεθρογαῖα βίσγιι ρος ἀραϊηϑὲ {Π|6 
Ροννοῖβ οὗἩ παίατο: [ἢ6 ϑογσοσγοι νγϑ Ὀ6] σνοά, 
δηά Ὀο]ονοαά Πιπλβοῖ, το Ὀ6 δΌϊ6 ἴο αγίοϑδί [ῃ6 
σύῦγϑο οὗ ἀδὺ δηὰ πἰρῃῖ ὈΥ ᾿ῃσαηϊαίίοη5. [1 
ἄοθβ ποῖ ἔοϊονν παῖ ἰοὺ δάορϊιοι [6 Ὀ51οΕ, 
τπου ἢ ἢδ ἔοιηά ἴῃ ᾿ἴ Δη δρῖ Ἔχ ργθόββϑίοη οὗ ἢϊ5 
ἔθο!πρϑ: 566 ποῖδ οἢ υ. 3. 

«αυρὸο αγεὸ γεαΐγ ἰοὸ γῶμδ μὸῪ ἐρεῖν γ»αοιγι πα] 
ἼΤἼ15 γαπϑίατοη ἢ85 πὸ δυῖποῦΥ: [ἴ ϑῃου 
ὮΡ ΧΟ 810 Ῥσοραζϑὰ ἴο δΓΟΌτΒ9 160γ1- 
δῦμδι. ΤΠῚ5 νογὰ υπάοιυδθίθα γ πλοπτηβ 
(ἢ6 στοςοά!ϊὶο 'ῃ ςἢ. χ]!. οὗ τῆι ὈοοΟϊΚ δηά 
οἰϑοννπεγο ἴῃ δογρίαγε: Ὀὰζ 1ἴ 15 ἴῃ 4}} ρτο- 
ὈΔΌΠΪΙΥ πετα ἃ ϑυτῆδοὶ οὗ ἴπ6 ἀἄγάροη, τῃ6 
δηθῖαν οὗ ρμτ, ν ῃοῸ ἴῃ οἹά οαϑίογη γα! οη5 
15 σοησοινοαά 85 ΤΌΔΑΥ ἴο 5υνδι ον τ ρ 5ὰη ἀπά 
τηοοη δπὰ ρ᾽ιηρο σγολτοη ἴπ οὔριηδαὶ σἤδὸὺ5 
ΟΥ ἀλγκποθο: [ἢῃ6 οχαςΐῖ ἴογὰ ἴῃ νη] ἢ τἢ 15 
ττγδαάϊτοη, (ἢ Κπόνγη δὲ 41}, ννα5 Κῆόοννῃ ἴο [οὉ, 
6 ππησογίδιη, Ὀμὰὲ ᾿ς ΡνΟΡΔΟΌΪΥ οτὶρὶ παϊρα ἴῃ [ἢ 6 
ϑογρίιγαὶ δοσουηΐ οἵ ἴῃ6 4]|}1. (Ο,ὯἹΙ Κδν. χὶϊ. 

]ΟῸ υυἴβῆος ἔδαῖ 

1]. τς [ν. 7-|ῖ4. 

οἵ τὰν γιγέδεγ᾽ς νγοτὰθ, ποῦ Πα βογουν 
ἔτοιη ΠΊΪη6 Ἔὐ68. 

1 ΝἊΥ ἀϊεά 1 ποῖ ἔτοιῃ ἴῃς ννοπιδὶ 
τοὴγ ἀϊά 1 ποὶ σῖνε τρτῆε ρῃοβὲ ννῆεγ 
Ι σαιης οὐκ οἵ τῆς δε! ]γὴ 

12 ΝῊγΥ ἀϊά τε Κηςαβ ργενεηΐ πη 
οΥ ψνὴγ τῆς Ὀγεδϑῖβ ἴηδλι 1 5ῃοιυ)]ά βιιςοκὺ 

12 Εοτγ πον 58ῃοιυ ]ά 1 ἢδᾶνὲ ἰδίῃ 9511} 
Δηὰ Ὀεεη αιυ!εοῖ, 1 5ῃοι 4 Πᾶνε 8]ερῖ: 
τ1Ὠδη δά 1 Βδδῃ δῖ γαϑῖ, 

14 ΝΌ Ώ Κίηρβ ἀπά σοιηβ6]]εγβ οὗ 
[6 δαττῇ, γῆ] ἢ δὰ}} ἀεβοϊαῖε ρ]αςεβ 
ίογ τῇ πΊβοϊναβ : 

4--ο. Μοῖχ δᾶ5 ἃ ρϑου ΑΓ γοηάθυιηρ οὗ [ἢ}15 
δηῃα [Π6 ζο]]οννίης εἶδυβο: “« νου παῖ [ῃ6 
βίατϑ οὗ (ῃ6 ἀἄδννῃ {ποσθοῦ, ὑνῃϊο ἢ νγογο ἃρΡ- 
Ροϊηϊθα ἰο ἀγοιιβ6 1 ,ονιδίῃδη, ἢδὰ ἡστοῦ 5ῃϊπηρα,᾽" 
τπἀογϑίδ πη, ἃ5 ἢα Ἔχ ρ]δίηβ ἰἴ ἴῃ ἃ ποῖθ ου 
ΧΧΧΝ. 423, ἰἢ6 ἀνγακϑηϊηρ οὗἩ (ἢ6 ΒδΑνθηΥ 
σγοσοά!θ ; 566 ῃοΐθ οὐ χὶὶ. χϑ. 

Θθ. δὲ ἀαπυπίηφ ΟΓΚἹ 1δὲ 44») ὍὙΠε πιᾶγρ. 
πλοῖῈ ΠΈΘγα]ν, "6 Ἔγο] 8. οὐ 1Π6 πιογηϊης τ᾿ 
οὗ Χ]Ι. αϑ: 4 ὈοδυΓᾺ] ἱπῖᾶρο ἔοιηά Ἰῃ δορῃο- 
οἶδ, “"Απτροηθ,᾽ τοά. δπά δάορίοα Ὁγ Μιηζῖοη 
ἴῃ 1Π6 1 γοι 45, “ἀπ ογ ἴδ οροπίηρ ογο! 5 οὗ 
{πΠ6 τποότη. 

10. »ηῃγ...««υογηδ] 1.6. 1ῃ6 ννοπὶῦ ννῃϊσἢ Ὀοτα 
ΓΟ; 566 ποῖδ οἡ ςἢ. ΧΙΧ. 17. 

11. Μῶν ἀϊ "4 1 ποί, ὅς. ΙοὉ ρᾶββεβ. ἴο 
(Π6 ποχί αἰϊογηδίνο, ἐδ Ὀοίοσο [ἢ6 ἀννάκοη- 
ἴῃ οἵ συηδοϊοιϑηοθθ. “ΓὮιι5. ϑορμοοΐθβ, δχ- 
ΡΓΟΘΘΙ ΠΣ ἃ ΒΈΠΟΓΑΙ ἔφο!ηρ ΟὗἩ Ποδίμθη δητ αι τγ, 
ἜΝΟΙ ἴο Ὀ6 ῬΟΓΠ ἰ5 Ὀεδί ἴῃ ΘΝΟΥΥ ὙΨΑΥ: Οὔς6 
Ὀοτῃ Ὀγ ἔαγ ἴμ6 Ὀοϊίον ἰοὶ 15 πὸπ δ οῆςθ ἴο 
80 ὕδοϊκ ὑῇθποθ νυὲ οαπλο." “(Βά. (ο].᾽ 122ς. 
μὴ φῦναι τὸν ἅπαντα νικᾷ λόγον᾽ τὸ δ᾽, ἐπεὶ 
φανῇ, βῆναι κεῖθεν ὅθεν περ ἤκει πολὺ δεύτερον 
ὡς τάχιστα. Ἰοὺ σομπῖθ ἃρ ἢ {πὲ νηὰ 
ἰῃρΘπιν οὗ ἃ ἀἰδοαϑοά ταϊπὰ 41} [Π6 οβδησὸβ 
νΠ]Οἢ πλρμὶ Αἴ οηςς μᾶνο ουἱ ἢἰ5 ΠΡ 5ῃοτί, 
Ὀιιϊΐ ποι. Π6, ΠΟΥ ΔΠΥ Οοἀ-ἔδαγηρ πιᾶπ ἴῃ 
δογρίυγο, βαηογδὶ "Ζοαά {Π6 ποίΐοη. [1π {πὸ ἔο]- 
Ἰοννηρ νοῦϑθς ἢ δηιπιογαῖθϑ [ῃ6 δοξιαὶ ᾿πμαὈϊτ- 
δηΐβ οὗ ἴΠ6 ποῖπεῦ νου] υνῆοπὶ ἢ σοηοοῖνοὸβ 
845 ΜΠΒΟΙ βϑηβαίίοη, Ὀσγοηὰ {ΠῸ6 σοάοῇ Αἰῖκα 
ΟΥ̓ ἸΟΥ ΟΥ̓ΠΊΙΘΟΓΥ. 

18. ΚῸν" που] ΟΥ ῬῸΣ ὕδθιῃ ΒβΒοῦϊά 1 
ὮανΘ ὈΘΘΕΙΨΙΣΝ 8011] ἀπδαῦοῦ ΘΒ ου] ἃ 

ΠΔΥ͂ΘΌΘΘΙ 88100}»; ὕθ: ΤΟΙ] ΒΘΙΘΉΏΔΥΘ 
ὈΘΘΕ ΤΘΒῦ ΖῸΣ Σ16. 

14. δεηοίαίο ρίας: ὙῊΪ5 ΤΛΔῪ πηοδδῃ, χ’ ἴῃ 
Οἴ ΠΟΥ͂ ρΡοββαρθϑ, ἐν ῃο γεν] ἀδβισγογθα οἰτο5," 
ἐ. 6. Κίηβ5 οἵ βτεδῖ ρονγεγ, σοῃαιθγοῦβ δης τὸς 
δἰ ΓΕΒ. Οὗ Κιηράοπ)θ; ΟΥ̓́ΕΑΓ Πιοῦδ ῬγΟ Δ Ό]Υ 
ἐάν Ὀ0]]ἃ ἀδϑοϊδίϊοηβ,᾽" 2.6. δορι οὔ γο5 ἴῃ [Π6 
ἀοβειῖ, ϑοἢ ἃ5 {πε τος κ-ζοπηῦϑ σοπηηοη ποῖ 
ΟἾΪ 'ἴηΠ Εργρῖ, θυϊ ἴῃ Αταῦδῖα, νος πιιϑῖ 
ᾶνε Ὀδθη Μ062}} Κπονγη ἴοὸ [οὉ. 866 Νοῖα 
Ὀεϊονν. 
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ιῖς Οτὖ νν ἢ ργηςεβ τπδὲ ἢδά ροϊ]ά, 
ψνῆο δ|1|εἀ ἘΠ εῖγ ἤοιιβ65 ἢ βἰϊνοῦ: 

16 Οὧγζ ἃ5 δὴ πιάάοη υπεηλοὶν δΙγἢ 
1 Ἠλὰ ποῖ Ὀδδῃ ; 5 ᾿πἰλἴ8 ΜΠ Δόνοῦ 
βᾶνν Πρ ητ. 

17 ΤΒεγα τῆς νοΚεὰ σεᾶθεὲ 3 οηι 
᾿ του] ηρ; ἀπά μετα ἴῃ ᾿ννεδγυ δὲ δἵ 

Γαβῖ. 
18 Ἵλεγε τῇς ργίβϑοπεῖβ γεϑδῖ ἴορε- 

{μεγ; {πεν ἤθᾶγ ποῖ ἴῃς νοῖςε οὗ τῇς 
ΟΡρτγαϑϑογ. 

Ι9 ΠΕ 531:8]1] δηά Ετοιῖ αἴὸ ἴδοτγε; 
δηὰ τῆς βογνδηζῖ ς ἔτοα [Γοτὴ ἢΪ5 Ὠγλϑῖογ, 

20 Ὑνμδετγείοτε 18 ᾿ἴρῆς ρίνεπ ἴο Ὠϊπὶ 
τπλῖ 5 ἴῃ ΠΊΙΒΈγΥ, Πα [6 ἀπο τῇς 
διτῖογ 277 50], 

)ι ΨΜΏΙςἢ ᾿Ἰοηρ ἔογ ἀεαῖῃ, δὲ ἴξ 
παρ παας, πκάνοι------:..----..-͵...  ..,. .... .ὕ.....ὕ. 

15 ἐαὲ ῥαά σοί Οὐ Πη0 πδΥ9 ρο]ά," 
δ! ὈΧΡΥΘΒΘΊ ΟῚ ΨΥ ΠΊΟΝΙ ΡΓΟΌΔΟΙΪΥ ἱπιρ}165, ΠΟ Ἰἰς 
ἴῃ τοιη 5 νυ οτο {ΠῸ}γ βοϊὰ δηὰ 51Ἰνθὺ ἅτὸ Ὀυγιοὰ 
ΠῚ τὨοπὶ: ἃ νυ 6] -Κηοννη συδίομῃ. ΟΥηδιηθηῖθ 
οὗ »τοδῖ νϑίιιθ, Ὀγαςοίοῖβ ἀηὰ 1εννο]5 ἀγὸ ἐουπηὰ 
ἴπ Επγυρίϊδη ϑθρι ἢ γοβ, 45 ἐ. φ. ἴῃ ἴηε6 ἴοι οὗ 
ἴπ6 πλοῖμεσ οὗ Αδῇῆχηθβ [. ηονν ἰη [Π6 πΠλι56}}Πὶ 
αἴ Βοιΐδᾳ; οἴδεῖβ οὗ διαὶ δεδυῖν ἀγὲ ἴῃ ἴἢ6 
τηυϑειπὶ οὗ Βευ]η. Α Ρᾶργυτιβ οὗ {Π6 ἂρὲ οὗ 
Ἀδιπθϑεβ {Π1., σοηίοπιρογασγυ νυ (Π6 ΘΑΓΙΥ 
[υάξψεθ, 18 πον ἴῇ Ργοσθδβ Οὐ πητο] ]ηρ ἀπά 
ἀεοϊρῃμεγπιθηῖ ἴῃ ἴδ8 Β5ἢ Μίδου. ὃ. 
Βίτο ἢ 5'αἴοϑ [Πδὲ [ἴ σοπῖδιπϑ Δῃ δοσοιηΐ οὗ [Π6 
{Π2Δ] «απά οδχοουζίοη οὐ σχοῦδεσ νυ ὕγοκο 
ἱπῖο ϑόνογδαὶ ἰοπιῦβ, δηἀ ἀεξροιεὰ ἴῃ πλιιπ|- 
τ165 οὗ αγρο 4ιυδηςο5 οἵ ροϊὰ. ὙΠ5. 15 τΠ6 
ὀαγ οσῖ ποῖιςο οὗ ἃ ογίπηε Κπουνῃ ἔγοιῃ ἴῃ Ῥδ- 
ΡΥτιι5 Αθοῖῖ; 566 ΟΠδθδ85, "Μ. Ε.τπι. Ἐκϑίογῃ 
Ροοίγυ δΔθουπαϑ ἰὴ δ] Πϑίοηϑ ἴο πΒιάάθη ἰγϑάϑιιγθϑ. 

17---19. ΤΤΠοθε νούϑθϑ, Ὁ ΠΙΓἢ ἀδϑοῦιῖῦθ [ἢ6 
Ρετίοοϊ τοδὶ οἵ ἴδ ἀεραγίεα, μᾶνα ἃ ἴοῃε οὗ 
ἀδοὸρ πιουσηπι]πε55 ; ἴῃς ραᾳθδϑιοπδῖθ Ποαυηρ5 
διδάυ δ! ν ϑυθϑιάθ, δηὰ ρῖνε ννΑΥ ἴο 16 σδἰπὶ 
οἵ ἐχῃδιυβίοπ: ἵδεγο 15. ΠῸ ρίθαπὶ οὗ Ἰρἢϊ, 
του [οῦ ἄννε δ, ἢ πν δῖ δουπάβ {κὸ ἃ 
πιοίλησ ΟἹ 5διϑίδοϊίοη, τροη {π6 που ρ ἢ [δῖ 
ἀολῖἢῃ νι 1}} Ὀτηρ τόροϑθ. ὙΠΕΙΘ ἰ5 γεβῖ, Ὀυϊ 
[π|1|6 σοπιέοτγξ ἴῃ [Π6 νίονν, 1[Π6 ΟὨΪΥ οΠ6 ἃ5 γοῖ 
κε ὉΥ [οὐ, ἴῃαϊ ἴῃ ἀδαῖἢ ἴΠογὸ ἰ5 δα δ] ν 
οὗ ἸΙοῖ, νναδῖθνοσ πιᾶῪ δ ἴπε ἀἰϊβογοηςς οὗ ςἢᾶ- 
ΤΑςΊοΥ οὐ δηϊεσθαθηίβ. 

18. ἐδὲ οῤῥγεογ)] ΟΥ Θχϑοῦοσ, “{15Κ- 
τηλοῖου, (Πὲ Ονεύβθοῦ δρροϊηῖθα ἴο ϑιιπιπιοῃ 
ἰδδουγοιβ ἴο {πε ῖσ ἀδιῪ ἴΔ5Κ. δὲς Εχοά. 11}. 7. 

23. «ὑδοῦό «ὐὧν ἐς δι ὍὌΠι βενογοϑί {{|δ] 
οὗ οὔ ννᾶ5 ἢ15 ᾿παΌΠ ΠΥ ἴο ἀΐϑοοιτι ἢ νΑΥ, 
ἴο 566 {Π6 οδ]εςΐ δηά επά οὗ ἃ |πξ 50 Πι ΘΟ Ὁ] 
Ὀγουρῃῖ, 25 ὃς Ὀο]ϊονορα, ἴο 115 ἰογτηηδίίοη, 
ἴη ἴπε νογά “ πεάροα " {Πογὸ ἰ5. δὴ ὀνϊάθηϊ 4]- 
Ἰυϑίοη ἴο ἴῃς ορροβίῖε δηὰ ἴγιιθ νἱονν οὗ σοὰβ 
ρΡτον ήδηςο, 566 (ἢ, ͵. το. [οὗ ἔξε]5 πἰπιβοὶῖ βὰς 
ἴὩ Οὐ ΘΥ̓ΕΙῪ 5:46, Ὀιϊζ 85 ἃ ΡΓΞΟΠΟΥ. 

εοὐπρίἢ ποῖ; Ἀπ ἀρ ἔογ ἴξ πιογε (ἢδῃ 
ίογ διὰ τγοδβιγθβ; 

22 ὙΝ Ὠϊςἢ γε͵οῖςβε Ἔχοβεάϊηρίυ, σηπά 
4ἴῈ οἶδα, ψμεη ἴπεΥ ολη βηπά [πε 
σαν ἢ 

23 ἢ Αγ τς ἰϊσῆλ γίυεη ἴο ἃ τῇλῃ 
γγΏοδῈ ννᾺΥ 8 14, ὁδηά νγβογῃ (σΟά ὁ εβαρ. ες 
Πδῖῃ πεάρεα τη ᾿ 

24. Εογ τὰν 5ρῃϊηρ σοπλεῖι ἰδ εΐοτε "Ηςθ. 
. Ο7)ΟΥ̓ ἮῈ 

Ι ελῖ, δῃὰ ΠΥ τολγίηρϑ ἅγῈ ροιγεά οἷν πσαλυῦ 
Κα [6 νναΐθι. 

2ς ἕογ ἴτδε τηϊηρ ἢ ἢ 1 ργεδγ ΠΡΩ͂ΤΕ 
ἰεαγεὰ ἰ5 σοηε ὑροὴ π|8ὲ, δηὰ [ἢδῖ,έαν, «νὰ 
ΜΠΪσἢ 1 νγαβ αἰγαίά οὗ ἰβ σοίηξ ηἴο 116. ἔδον γκό. 

26 1 ννὰβ ποῖ ἴῃ βαΐεῖγ, πείῖῃεγ μιά 
Ϊ γεϑῖ, ΠειτΠγ ννὰ5 1 ααίεῖ; γεῖ τοι} ]ε 
σᾶπηε. 

25. ον ἐδὲ ἐδίηψ, δίς. ἢ ΟΥ 1 Τ7ΘΔΤΙ ἃ 7087, 
διὰ λὺ Ὀθ074185 πι|0, ϑη ἃ ψΗδΔύΌΘΥΟΣ 1 ἀτοϑδᾶ 

ΘΟΙΔΘΒ ὌΡΟΣ 96. [0 15 ἠοῖ ϑβροδκιηρ οἵ ἢ]5 
Γογιηθγ δίδϊθ, 45 [που ρ ἢ 6 δὰ ᾿νε τη ἀγεδὰ 
οὗ ἃ τγτενέγϑε; ννῆδλί ἢὸ βᾶὺβ ἰ5, ΟΣ ᾿Παῖθνεγ 
Ὀγοβοηςθηΐ οὗ ννοθ ἴ τῊΔΥῪ ἴδοὶ 1ἴ 15 βίγαι βῃϊ- 
ὙΨΑΥ τ 4}1:χο. ΟἸοομΠῚΥ δπὰ ἰοιτιγίπρ που ἢ5 
ΔΥῸ Ἀπλοηρ [πε πιοβῖ ρϑίηΠι] 5Υπιρίοπιβ οὗ [οὐ 8 
ἀἴβθᾶϑο, δηαὰ δ ἔδε]5 [δὲ νυ] 45 ΠΟῪ τᾶν Ὀ6 
{πον ἐὸ Ὀυϊ ργϑϑᾶρε ἃ νγόυθα ΓΟΔΙΠΥ ; ἢ Πᾶ5 
ἰοϑί 4}} πορὸ. 

26. 717ευα. ποί, ἃς. ΟΥΣ ΒΑΥ͂Θ πο Ρθ8096, 
ΠΟΥ αὐυἱθῦ, ΠΟΣ Σοδὺ, Ὀπὺ ὉΣΟΘ 16 σΟΣ- 

οὗ, 2.4. χοῦ ]6. ἀροη ἴσοι ]θ, νυ ἱῆουΐ οἐ5- 
ΒΔΓΟΗ. 

ὙΠῚ5 σμαρίοσ δχῃδιιβίβ 4}} δχργεϑϑίομβ οὗ 
ΔΖΟΩΥ ; ἴδμεῖο 15 ποῖ ἃ ρίϑαπη οὗ πορο 'η ἰζ; 
ἴῃ6 Ποατγίὶ 5 ]Πυ16 στ σῃδα ; 511}, 80 ΔΓ 85 τὸ- 
Βαγὰβ ἴῃς. ργόοῖϑε οὐ]οὸςὲ οὗ [Π6 {{|4], [ΠΟΥ 15 
ΠΟ ΙΝ ΝΥ. ἰΙοὉ ποῖ. Γ δι υγθηθτθ ἢ5 
ον ἢ ἱπίεσ ΠΥ, ΠΟΙΓ γτοπουηςθϑ ἢ:5 Δ] }ρίδηςο ἴο 
Οοά: ποῖ [Πδΐ ἢὶ5 ννογάϑ ἀγὸ Ὀϊδηλθὶθβϑϑ, Ὀιῖ τὴ 6 
ννγοπξ ἰπ ἴποιη ὈεΙοηρ5 ἴο [Π6 ἸΠΗΓΤΜΠΥ ΓΑΙΠΟΓ 
ἴῆδη ἴο {πὲ σογτυρίοη Οὗ τηλι} 8 παΐυγε. 814- 
ἄον5 οὗ αἀαγὶκ 8 ρογβίοη ρᾶ55 Ὄὐοσ [ΟὉ 5 
5ΡΙΠΙ, δηά ρῖνε ἃ ἔοττῃ ἴο ἢΠὶ5 σομρ διηΐβ. Ὀμῖ 
{πὸ ἀγὸ ἔγοπιὶ ποι, δηὰ πὰ πὸ αὐϊάϊπν 
Ρίδου ἴῃ ΠΙ5 πεαστῖ. [ἴ ταϊϑὲ ὈῈ οὐϑογνοὰ (Παῖ 
Βύτη6. οὗ ἢῖ5 ΥΟΥΥ βἰγοηροβὶ ΧΡ Υθβϑίοη5. ἢᾶνδ 
Ὀδοη δάορίοα ὈΥ ῥγορμεῖβ δηὰ γσγοδῖ ϑβδὶηΐϑβ, 
δὰ ὈγΥ τῆς Κίπρ οὗ δ! ηῖ5 Ηϊπιϑοὶῖ. [{ 5.8 
δῖ ΓΙ Κρ ροϊηξ τπδί (ἢ σοτηραἰπῖβ οὗ [Οὐ ΠΊΔΥ 
ἰπ {Π6 ]. ἔγτὴ δθότὴ δἰ ποσί ἀγιῆοϊα]. Ηδ ρῥ͵δγϑ, 
850 ἴο 5ρ6ᾶκ, νν ἢ [86 του 0]6 του 5. νυ Πις ἢ 
μδιπὶ ἢϊπι: 6 15 ᾿πρθηΐοι8, σογί ΠΥ πιοβῖ 
ἱπηαριπαῖινο, θοῖἢ ἴῃ ἢϊ5 ἱτπηργεσδίοηβ πὰ ἴῃ 
1Π6 Θη τ ΠΠΟγδτΊΟη οὗ 15 τ] 56 65. [ἢ {Π]5 {Πότ 
15 ἃ ϑἰηριιίαν (Δ ἢ] π655 ἴο πδίιγο, νυν βϑί ΠΟΥ 
ν αἴτια τ ἴο {πῸ ρεπιι5 οὐ ἴο [Π6 δοςι- 
ΓΑΟΥ Οὔ ἢ νυηΐοσ. ὍΤΠὸ Οχεοκ γαρθάϊδηϑ ἅγὰ 
[.}} οὗἉἨ δυο σαδθ5: [ῃ6 5 ἴθ της ἤόγο Π]}18 (86 
Δἰγ ϑνἱΓ ἢ σοτῃηρίΑἰηΐπρβ ἢ}}} οὗ φυδίηϊς δηὰ ἔδης- 



708. 
εἴα} αἰ]υιϑίοηβ: δηᾶ, 45 οὐοβ πᾶν ποίϊςοά, 
186 (Πουρῆ5 ἀπά ἰαπρυάρο οὗ ἰοῦ δανθ Ὀξδθη 
ΘΕΟΣ πη ο ἘΠ ΟΉΔΙΪΥ, ΟΥ, ΠΊΟΓΘ ΡγΟΌΔΟΪν, ἰῃ- 
δι ποι νον ἀπ πο ηβΟΙ οἰ 5} 0 σεργοάιιςθι! ὉγῪ 
διοαῖ πιοάθγη ροεῖβ, ἃ5 5} κόβροαγο δηὰ Οοο- 
ἴῃ6. [ἴ ἢδ5 Ὀδοη οὈὐϑογνθα ἴπαῖ ἴη6 ἀγγδηρο- 
τηθηΐῖ οὐ {Πἰ5 ἀϊβοοῖγθα 15 βϑυμηπιεί ς Δ], δηά 
ὧ}}ς ἰηῖο ἴῆγοα ρογίίοῃβ, οὔ ἢ ἴῃς βιβί 

ΙΝ. ν. 1:---4. 

(υ. ,---10) πὰ {δδ βεσοπά (11--- 19) σοττὸς 
Βροηά Ἔχϑοῖ]γ, [1κὸ [Π6 βίγτορῃξ δπά δητϑίγορῃδ 
οὔ ἃ Οτοοκ (μογιβ, [Π6 τοπιδ! Πρ σονθη νθιϑο5 
Δησϑυνογηρ ἴο ἴπ6 Εροάεο: ὑεῖ {Π|5, 1 σοτγγροῖ, 
νου ]αὰ σθοῖῃ ἰο ὈῈ 1Π6 ἡδίιγαὶ γοϑυ ] οὗἩἨ ἔθ] της 
ταῖπου τΠἢ4ῃ οὗ ατ ; δηά πιοάογῃ ογις5 ΑἸΠῸΓ 
Αἰτορεῖ ΠΟΥ 1π {ΠΕΙΓ Δρρ]σατίοη οὗ {Π6 ῬΓΙΏΠΙΡΙΘ. 
δ66 [πἰτοἀμςοξοπ, Ρ. 12, ποΐδ. 

ΝΟΤῈ, οἡ (ΠΑΡ. 11. 14. 
ΤΠ6 Ηδοῦγεν τνογὰ Ὀθδὺβ ἃ ΠΘΑΥΓ γοϑοιη- 

Ὀΐαποε ἴο 16 Αταῦῖς ἔογ “"Ῥγγαπλά 5," δηὰ 
Ἐννα]ά, ννῆο 5 [ο] οννεάὰ Ὀγ Ηρ (566 4]50 
ἈΠ ηΠη), ὑπίηκα τ πιοσῖ ργοραῦϊὶα τῃαῖ 
ΤΟΥ ἂὸ πιδαηῖ. οὉ πιυβῖ αν πεοασγά οὗ ἴδε 
ΡΥΓΑπλΙἀ5, δηα ΠΊΔΥ πᾶνε ϑθθη τΠδπὶ: 1 50 
πον ννουϊά παῖιγδ!  οσςσὰγ ἴο Πὶ5 πιπὰ ἰη 
σοηηθοζίοη νὰ [Π6 τ ἀοαά. ὅ66 ῃοΐε 

᾿Οἢ Χχὶ. 322. Οπθ οὗ ἴδ6 πγοϑβῖ δποϊθηΐ ἀθ51ΡΠ8- 
Εἰοη5 οὗ 8ῃ ΟὈΕ]15Κ, οὐσ πλᾶηιι, (ἰ. 4. “(ἢ σγοδῖ 

ΓΟΗΑΡΤΈΚ ΙΝ. 
ι: δἰ έῥλας τεῤγονείλ οό μη» τυαπὲ ο77 γεϊρίονι. 

7 41ε ἐαελοίλ Οοαΐδ ἧς ἡμαρυισηίς ἐο δέ πιοί 707 
ἐδε γισάμδεονΣ, ὄμέ “ο» ἐδξ τυϊοζεί, τὲ “ΠΣ 
“αν νϑριον, ἐσ ἀιριόές ἐς ἐχεφίζεεγ οὗ 
εγέαίμγς ὀφόγε Οοά. 

ΗῈΝ ΕἸΙρμαΣ {πε Τεπιδηϊΐα 
Δηϑυνογεα δηά 84ϊ4. 

2 ἰβ ΜῈ Ἀ55ᾺΥ ἴἴο σοπΊπλιπα ἩΨΠἢ 

Οὔ] 5." 9ς. οὗ Οδυδι, 6 Κοιιρέ, “Ἀ6-» 
σἤῃογο 65," Ὁ. 43), 15 ποῖ ὑη}|κὸ τπ6 Ατδθὶς 
διγᾶπη, νὨΙ ἢ Εννα]ὰ δοςερίβ 8ἃ5 πὸ ργοῦδθὶθ 
οὐ ρίὶη οὗ {86 Ηρῦτενν ογά : Ὀυῖ {Πογθ οδη 
ΠΑΥΪγ Ὀ6 ἅπγ ἀϊγοςξ σοηπθοίίοη ἢ [Π6 
Ηδρῦγενν. ΤῊ Ἐργρίϊδη ἔογ ρῥγγαπιὰ ἰ5 δ ; 
5066 Βγυρθοῦ, “Ὁ. Η.᾽ Ρ. τό2ζ. ἼΒὸ Ατδὶς 
ΤΑΘΔΠ5 ΠΟΥ ΠῪ ὁ’ δηςϊεηΐ Ὀι] ἸΠρΡ5 :᾽ οἴ. Ετογς- 
ἴδ, "1χ. Αὐτὰρ. 5. ν.Ἅ 

{πΠε66, νὴ] τποὰ θ6 ρστίενεά ἡ δυῖ ἔν ῆο κε. 
οδη νν ἘΠ ΠΟ] ὨΪπη56 1} ἔτοπὶ βρεακίησ ἡ ρίσκας 

2 Βεδοὶά, τῆοι δαβϑῖ Ἰηβιγυςτεά σι 
ΤΊΔΠΥ. Δπά τῃοιι Παβὲ βιγεηρτῃοπεά τῃς 
γν ΑΚ Πλπάβ. 

4 ΤῊΥ ννογάβ. να ὉὩρῃοϊάθῃ ἢϊπὶ 
{πδῖ νγᾶϑ [4]]ΠΠπρ΄ 4πὰ τῇου ᾿ιαβῖ βγεηρτη- ΕΗ. 

ξὰ δοτυὲ: 

δηοδά τὴς ἔδοδ]ε Κηθθς, ΡΣ 

ΟπΑΡαΩ. ΓΝ. αὐὸ Υ. 

ΤΠ βρεθῇ οὗ ΕἸΙρἢῃαχ ορεοπβ τἴῆ6 σοηΐτο- 
νεῖϑυ. Ηδ ἰαγϑβ ἀοννῃ ἂἴ οὔποθ ἴῃς ρυποῖρίο 
ὙΜΏΙΟΝ ἴα πιδιπἰδιπαά ἴῃ νϑιουβ ἔογπι Ὁ. ΒΙ}- 
ἀλὰ δηὰ Ζορμᾶσ, δῃᾷ ννα5 ἢο] ἃ ἴο δ6 ᾿Ἰῃσοηῖγο- 
νο  ὈΪῈ, πὰ οὗ αηΐνογϑαὶ δΔρρ σδίοη :-ονν Π [δ 
{Π6ΓῸ 15 δι θγιπρ {ΠΟΥ τηϑὲ Ὀ6 5ἰπ; ἰἔ ὈΟσηδ 
ΡΑΓΙΘηΓΥ [ῃῈ6 δι ΓΙ ΠΊΑΥ ρᾶ55 νᾶ, ἴΠ6 
51:0 1 σοη οδβθα πλῪ Ὀ6 ραγάοποά: Ὀυζ γ606}- 
Ἰίοιι5 δἰ σι  ]θ8, ΟΥ ἃ τοίμβαὶ ἴο δάϊιηϊξ {πὸ 
7υδῖςθ οὗ τη6 ᾿ηΠιοιοη, οΔη Ὀὰϊ πα ἴῃ ἀθ- 
δίγυσίοη, ὍΤΕ γϑι σο]οχυγ, ἰπ ΜΠ ἢ δαςἢ 
ΒΡΡΑΚΟΓ 15 δηβινεγοά ἴῃ ταγῃ ὈΥ [οὉ, οχίοπαϑ 
ΚὨγουρῇ ἴδῃ σμαρίογβ ἴο (Π6 δηὰ οἵ σἤδρ. χὶν. 

ΟΗΑΡ. ΙΝ. 1--11. ΕἸΙρΡἢΔ42Ζ σοπιρ]αῖη5 {παξ 
100 ἴῃ ἢΙ5 δίπιοϊίοη ἀϊδγεραγάβ ἴῃς ργης!ρ 68, 
ΙΓ νυ ΒΊ ἢ ἢΘ 564 ἴο σοπηέογξ ΟἴΠΘΓ πλουΓηθ τσ, 
δηα ἀθοίαγοβ [πὲ [Π6 Ἰππούθηΐ σδῃ Πϑνεῦ Ρογιβῇ, 
Ὑ}Π6 τΠ6 πῃ τ ῃΐθοιιβ πὰ νἱοϊοηξς σοὰρ δεῖ 
{86 1151 ΔηἋἀ ΠπΟΟόϑθΑγΥ σοΟηΘΟ] Θης65 οἵ {ΠΕῚΓ 
ευ!ῖ. ὙὝἤΡθη, 12 --τῶι, 6 γοϊαῖθϑ ἃ νυἱϑίοῃ ἴῃ 
ὙΠ] ἢ ἴηδ βοσοηα ΡγηςΙρὶ6 15 βίδα, [παῖ πὸ 
ΤΆΔΠ 15 βῚ 1|655 Ὀείοσε Οοά, ἤθποθ Ἔν οΎῪ 8ΐ- 
Βιςιίοη ἢ45 115 }υ5{Ποδίίοη, ἀπά δη δρροϊηϊοα 
ἐη. Ν.1--Ἴ7. [πιραἰΐθησο δηά ΔΠΡΤΥΥ 5ἴγιιρ- 
Εἰὲ5. ὀχοϊυάθ 411] ἤορο, ἀπά σδὴ Ὀιζ ἅρργδ- 
ναῖς (6 δῇήηᾶοϊίοη ἴο ννῆϊοἢ 411 ἂγὸ 1|40]6, 
Θθ΄-16. ὙΤδ ΟἿΪΥ ΓΕΠΙΘΑΥ͂ ἰ5 ἴο σοπΊπηϊξς ΟἿΓ 
σᾶυ56 Βα ἴο Οοά, νψῆο ἱπ Ηἰ5 ροννεσ, 

ἡυδεῖςς, δηὰ ΠΊΈγοΥ, τος θα 411 ἱπθαιι4} 165. 
17---0 7. ὙΠ τϑϑ]ὲ οὗ σμαϑιϊβοπηθπί ἰ5 Ὀ]οσϑρὰ 
ἴο ἴΠο86 "γὺηο Ὀθαγ ἴἴ ἴῃ ἃ τὶρῃὶ ϑριπί, ἀπά ἴο 
{Πεπὶ ἴῈ 15 αἰννανϑ ἔο]ονθὰ ὈΥ τοβϊοσγαίίοη ἴο 
ΠΔΡΡίποϑϑ, δηὰ ϑϑσυ ΠΥ ἔγοπι ΘΥΟΓΥ ἔογπι οὗ 
6Υ}]. ὙΠθ56 τορίοβ ἂγὸ πγροὰ τυ ἢ ΠΑ] πλποβα, 
ἀϊξηϊγ, πὰ βγεῖ Ὀδαιγ οὗ δχργοθϑίοῃ: 
ξύδυῖοα 186 ΡΓΘΠπΊῖ55, νν ΠΊΟἢ ννὰβ ΘοδΥΓ Ὁ Γὸς 
Βατάθα 85 ὁὀροὴ ἴο σιιβίίοη, 1ῃ6 σοπο]ιϑίοη 
15. ᾿γγοβιϑιιὉ16; Ὁ 115 ρΠΈ11655 ἀρρ]σαῖίου ἴο 
7οὉ ἱπνοϊνβὰ ἃ σβαγρε οὔ ραϑὲ σι! δηὰ ῥγο- 
56ηΐ ἐογροίι] 655 οὔ Οοά, ποῖ [655 ρδίπέμ] 
δηἀ οἤξηβῖνθ Ὀθοδιιθο 1 ννᾶ5 ὑυγρεὰ ἢ ἃ 
Βοι]Δης 6 Οὗ πιοάετγαίίοῃ, δηὰ δοσοπιραηϊθα 
ΜΠ δὴ δχργεβδίοη οὗ πορα (ῃδϊ [ῃ6 ἰϑϑιθ 
ψου]ὰ Ὀς ἔανουσδῦ]α, 

2. ξευε α“.-ανἢ Οὐ, ““5Πῃοι]ά ννὲ βρϑᾶκ ἃ 
ψογά ἴο ἴπδο, ν]ς τῃου ζαϊπι} γοῖ ψῆο σδῃ 
ΤΟ ΤΟΙ ϑρολκὶηρ 9) 866. Νοίῖθ δεῖονν. 
ἼΒΕΙΘ 15 σγοαῖ ἀο᾽ σον ἰπ [ἢϊ15, Ὀϊ 4η τἰπάογ- 
ἴοηθ οὗ ϑένοίε γοῦυκο. [Ὁ πΠ|ρ]165 ἐμδῖ ἢ 15 
ΟΓ5 τηιισί ποοάβ 6 Πατά ἴοσγ [οὉ ἴο Ὀθᾶγ. 
Μεῖχ τϑηάθιβ “" ΜΑΥ οπὲ νϑηΐιγο ἃ ϑνογὰ ἴο 
[Π66 πονν ἴποιι αγί βυ θγηρ δ" ὙΠῸ αϑὲ οἰδιιδο 
ΤΏΔΥ ὈΘΑΓ 118: σοηδί ιστίοη, ννγ ϊς ἢ 15 ρογμδρβ 
(Π6 {Γὰ6 ΟΠἹΘ: ΟἹ “" γϑηξι 6, 9506 Νοῖίθ δοεῖονν. Μ. 
Ον ΕΣ ΙΟΟΚ5 {πΠ6 σοππεοοίίουῃ Ὀεΐνγθοη τ 1 ἀπά ς, 

383,4. πο τοηάσγηεββ οὐ [οὉ ἴῃ ἔοστηοΣ 
ἄλγβ, πὰ Κίμα!ν ϑυταραῖηυ ΜῈ διυβέγεγα, 
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ς Βυῖ πον ἴἴ 15 σοι ὑροῇ ἴΠ66, 
δηὰ τποι ἐαϊπίεβτ, τ τουσμεῖῃ {Πεε. 
ἀπά τῆοι ἀγὶ τγοιθ]ςά. 

6 7: ποῖ ἐδὲς τὴγ ἔξαγ, τῇγ Ἵσοπῆς- 
ἄεηςς, τῆγ Βορε, Δπ4 τῆ8 πρτρ τη 685 
οἵ τὴγ νναγϑῦ 

γη Βλεπιεπηθδεῦ, 1 ργὰν τῃ6α, Ψγῆο φυδγ' 
Ρεγβμεά, Ὀοϊηρ ἱηπηοσεητὴὺ ΟΓ ΨΏΕΓΕ 
νγογε τῆς τίρῃτευυβ ουζ οἵδ ἢ 

“Ριον..... 8. ἔνοῃ 45 1 ἢλνα 8εξη, “ἴΠοΥ τῆλ 
ως ον, Βίονν Ἰηϊφυῖγ, δηὰ δοὸνν ΜΙ ΚΘά 658. 

ΓΟΔΡ ἴῃ 5141118. 
ω,, 9. Βγ ἴδὸ θίαβε οἵ (Σοἄ τπεγ ρετγίβῃ, 

ὁγἀε αηὰ 'δγ τς Ὀτγελῖῃ οὐὨ ἢ]5. ποβ[Γ115 ἂΓὸ 
ἴσαν 1.5... ἴΠΕΥ σοηϑαμπγεά, 

ἅτ ἴθ 5 ἱποϊάθηϊα!  Υγ τοσορη!χοά ὈΥ 1Π6 ἢγπὶ 
Ἱπιευ]οσαΐοσ, ψπῸ δητοϊραῖεβ ἀπὰς 1ι|5[1ῆ65 
Ἰοῦ 5 οὐνη ἀοἔρηςοε οὗ 5 σμαγαοῖογ: σοιηρᾶγα 
σἤδρ. χχίχ. τς, τό, Ὡς; ΧΧχὶ. 16---21, 29- - 32. 

4. εδίε ἀπεε. 1,1ἴ. ἃ5 ἴθ στηᾶγρ. “" ὈΟν ΠΣ 
Κηθυϑ5.᾽" ΕΙΝΙΠΡ νΓΑΥ ἔγοπΊ ἴοΥσΟσ ΟΥ ΘΧδιιϑίοη, 
Οὗ 158. χχχν. 2. Ὑπὲ Τάγρ. [Δ Κ65 1ἴ ἴῃ [6 
δ6η56 οὗ γἱεϊάϊηρ ἴο 51η. 

58. ἀπά ἐροι γαϊπίο 7 ΤῊΣ 84π|6 ὑννογὰ ννῃ!οἢ 
ἴῃ τ. 2 ἰ5 γτοηἀογοά ἴῃ ἃ. Ν. “06 γγιονθα." 
[π Ὀυΐπ σαϑ65 [ἃ ἀεποίεβ ὑπάϊιε ἀσορζοβϑίοη οὗ 
ΒΡΊΓΙί. 

6. ΤῊΪ5 νεγβα 5ῃοι]ά ὃ τεπάετοὰ ψα8 ποῦ 
ἘὮΥ ΥΙΘΌΥ ὍΔΨ οοπμδάθιπο0ῖ ΤῺ ΒΟΡΘ, 

ὙΔ8Δ85 ποῦ ὑῃηδὺ 8180 ὕὍ8 98 πύον σιῦν οὗἁὨ ΓΩΥ͂ 
πλυδβὶ ΕἸΙΡΠΔΖ τοίου ἴο {πὸ ραβδί ἴῃ ΜΏΙΓἢ 
Τοῦ ρῥγοίοοθοά ἴο στουπηά 4}} ἢϊ5 πορθβ ὕροη ἢ Ϊ5 
ἔοδγ οὗ Οοὰ πὰ σοιβοϊοιιϑη685 οὗ Ἰηορτγ, [ἢ 6 
ἵν ο ροϊηῖβ γϑδ] }ν δὲ ἰϑϑιι6 ἱγουρβουΐ ἴΠ6 {τ|], 
ἼΠδ ἱπηρ]οδίίοη 15, [ἢ 1Πδῖ ριεῖγ δηά ἱπίορ ΠΙῪ 
νοῦ δα ὐδίδητιδὶ, ἴοσ οὐρῆϊ ἴο τοπηαῖη ἃ 
οὐγίδίη ἐχρθοϊδίιοη οὗ ἀεϊινεγαησο, ἰοροῖθοῦ 
ΔΊ δὴ υητεϑογνυϑα συ πηϊβϑίοη ἴο οα 5 ν}}]. 
Οἷς Ῥγον. 1}. 2)ό. 

7. Το ἀγρυπηεηΐ δάνδποθϑ δποῖποσ 8ἴσρ. 
ΕἸΙΡἢ42Ζ μοι! ἀ5 τῃδϊ 5δίποθ οὐἱύ ον} ]-ἀοδῖβ ρογΙ ἢ 
ΤΑΙ ΒΟΤΔΌΪΥ, ἃ ΤΕΔΙῪ ται 1655 ἸΠΠΙς ΙΟη πγιιϑῖ 
᾿πάϊοδῖο γδάϊοδὶ πηροά η655. 

8. 80 ΖΔ ΔΒ1 πᾶΑΥϑ 506}, ὕΠοθθ 80 
Ῥιοῦ 6Υ]], δη ἃ ΒΟῪ ΤΣΟΌ]1Θ, ΓΘΒΡ 11. 
[πα ϊγ ἢ δηά "" νος Καάποβϑ ἡ τη τὸ ἴοχῖ ἀο 
ποῖ ΘΧΔΟΙΪΥ σογγοϑροηὰ ἴο ἴπ6 οὐ βῖπαὶ ννογάϑ, 
ΜΠΙΓἢ ΟΧχργὸθα Ὀοϊῃὴ ἴΠ6 τηογαὶ ὃν] ἂπά [15 
5:}Γ6 ΓΟ5}}} 15. ὍΤῊ]5 15 (6 οάἀθϑῖ ὀχδπιρὶθ οὗ ἃ 
ἤξιιγε Ὡς ἢ ἢ45 Ὀδεη ῥγονυθγῦϊαὶ ἴῃ 41} ἀρ. 
σε. σλιϊ. νὶ. 7, 8. 

9--11. Εἰνε ἀϊετεηῖϊ ννογάβ ἅἀγὸ υϑοά ἴῃ 
[86 οΥΡΙΠ4] ἔοσ ἸΙοηθ; ποιηδάϊς {065 ἢδνθ 
ξεπεΥ }}} ἀἰϊδιϊηοῖ ΠΔΠ165 ῸΥΓ ΔΠ1Π|4}5 ἴῃ εοἢ 
“ἰδρεο οἵ {δεῖγ ξγοινίῃ; Πότ ννα ἤδυς (1) ἴῃς 
ξα!τρτοόννη Ἰοπ ννἤοβθο ΓΟΔΣ 5ῃακο5 ἴῃ6 ἀσδβοχῖ; 
(2) 1π6 γουπε ἰἴίσπ ψνμεη ΠΓ ἢγϑὶ πιᾶκεβ ἰκ8 
νος Βελγά; (3) ἴδε Ἰἴοη 18ῖ νεγείηρ οἡ 

10 ΒΕ τολγίηρ οὗ 168 ]Ἰίοῃ, δηὰ τῆς 
νοΙςΒ οὗ ἴπε πεῖος ]ἰοη. δηα τῆς τοθιὴ 
οἵ τος μηρ ΠΙΟΠ15, ἀγα Ὀγόκαῃ.. 

ι [Ὡς οἷα Ἰΐοπ ρεγιβῆςτῃ ἰοσ ἰδοῖκ 
οὔ πεν: δηά τῃε δἴομζ [οι 5 ΨΠΕ]ρ8 
ἅτε βςαϊζεγεα δὐτοδά. 

12 Νὸν « τππρ νγὰβ ᾿ββογεῖὶγ Ηεδ, 
Ὀτουρῆς ἴο π16, ἀπά ῃλ]ὴ6 ΘΔΓ τορείνοα 7" 
ἃ ᾿πππ|6 τπογθοῖ, 

12 ἴῃ τῃουρῃϊβ ἔτῸπὶ ἢ ν]βοῃβ οὗ 
τῆς. ἰρῃῖ, ννῆεπ ἀςαρ 5δερ δὰ 
ΟΠ 161}. ΣΝ 

14 ἔεαγ 'σδιης ὩΡΟΙ πῆς, ἈΠ4 ἴγεπλ- ἤπκέ με. 
δΙτ 5.) ννλῖςἢ τηλάς ᾽811] ΤΥ θΟΠαβ ἴο μἀε νεμμεῷ 
5Π.Κα. ἐπ ΤΗ͂Ν 

ΤΑΔΓΟΓΙΓΥ ὙΠ Θη 11 18 γοηασγκαῦϊο ἔοσ [6 δαγά- 
Π655 Οἵ [15 Ὀιίο ; (4) ἴῃε οἱά ἸΙοη ; ἴ[ῃ6 Ηεῦτονν 
ΤΊΘΔΠἢ5. ΒΌΠΟΓΑΙΥ ἴΠὲ οἷά [το ἴῃ ἴπ6 {]π655 οὗ 
βίγοηρῖῃ, Ὀυϊ ἤογδ ἴπΠ Θχίγεπιθ ἀρθ, πὰ ἢ0 
Ἰοηροῦ 40]6 ἴο 56126 [15 ὑγοΥ; δηά (τ) 188 
ὙνΠο]ρ5 οὗ τὴς ἸΙοηθϑθα δοδίογοαά δί ΠΟΥ ἀφαίῃ. 
ΤῊς ΟὈ]οοῖ 15 ἴο 5μὸνν παῖ, ἴῃ ΘνΘΓΥ δίαρο οὗ 
115 ἀονο]ορπιθηΐ, ΒΜ, 65 οἰ ΔΝ {πὸ ρΌΠΕ οἔὗἔ 
σΓ ΘΙ Ὑ ἀπά ορρταβϑίοη, μη ς ΓΌΙΠ: 1 ΤΏΔῪ 
ϑιροϑί (η6 ἤγϑθε ϑιιβρισοη ΚΟΥ ἴο ῥγόβοηῖ 
[1561 ἴο {πΠ6Ὸ πιηά οὗ ἃ Ἑοδίοξ, ἰμαῖ [οὐ, οὐ 51}} 
ΤΏΟΓΟ. ΡΓΟΌΔΟΌΪΥ ἢ15. 5065, ῃδὰ ΟΡΡγοϑϑοὰ {ΠῸῚγ 
ὨΘΙΣΉΡΟΙΓΒ, ΟΥ 56 ΓΕΌΥ ᾿Ἰοϊπεά ἴῃ πιγαιάϊης 
Θχρραϊοηϑ; [ΠΟΥ ΠΊΑΥ {πεγοΐογο ἢᾶνο βιιῆογοα 
ἃ5 ὙὯ6]ρ5 οἵ ἴῃς ο]ὰ Ἰοῃ, ΟΥ̓ 85 μανίηρ᾽ δἰγεδάγ 
Ὀτγόκοϑη 1Π6 ρϑαςὸ οὗ {ῃ6 ἀοβετῖ. ϑιις ἢ ννᾶβ [86 
ἸΠΙΡΓΘβϑίοη δ ἰοαϑῖ δ ἢ [Π6 ᾿π ΒΟΥ πιιϑὶ 
μᾶνὸ πηδὰθ οἡ ἴπὸ (τ ΠΟ 5 ποαγῖ, βῃδννης Ὠϊπὶ 
ἴῃ γαῖ Πἰρς ἢ]5. σαί ννᾶ5 ΠΚοΙγ ἴοὸ θὲ 
τοραγάθά. 

12- 1[8ὅβ.Ὀ δε παν ἤεσγε ἴῃς οἱάοθὶ δηά 
1Π6 ἤποβί ἀδϑοσρίίοη οὗ ἃ ϑρίγίῖιι4] υἱϑιδιίοη. 

12. Οτ, ον υπῦο 9 ἃ ΜΨΟΤΙὰ Οσϑτηθ 
Βὺθα ΙΒ 11ν, κ 4 {Π|6 5. ποίϑοὶθος ρηϊγδηςΘ 
δἵ ηἰρὶιῖ, ἢ15. Ὀγοδίἢ }π|5ῖ 5 στη [ἢ6 Βα]πουη- 
ΒΟΙΟιΙ5 56η56. 

4 ἰμμίε ἐβεγρο] ΟΥ ἃ ΜἈΛΒΡΘΟΥ; πε νγογά 
ΡΓΟΌΔΌΪΥ ἀδποίΐθβ, Ὀοΐῃ Πόγδ δης ἴῃ χχυϊ. 14, ἃ 
Ἰονν ἱπάϊβιίποι βουπά. ΘΥΠὶ. Ψιθυρισμος ; Ν υἱρ. 
ἐς ΘΏΒΕΓΓ5.,) Ὅς Α. Ν᾽. ἐο]ονν5 [6 ἈΑὈΟὶ πη] - 
ςδὶ υϑᾶρθ. 

138. Το πιοπιεηΐ δὲ νη ϊοἢ ἴπ6 ἀρραγτίοη 
Ολὴθ ννᾶϑ μοη ΕἸΙΡΠ42Ζ2 ννᾶθ Ἰυ5ῖ ννακιηκ 
ὉΡ ἤτῸΠ] 4 ἄδθερ Ὀυῖ του ]οα οἰθορ, ἴπΠ6 πλὶπὰ 
.}}} οὗ δοῦλα νυ] Πα] ογροζίθη ἀγοδπι, 'π 1ῃ6 
ἀεδά 511}1|π655 οὗ πῆ, 

15 τῤομχρι.} ἼΠΟ ννογά, ννῆϊο ἢ ΟσσῸΓΒ ΟὨΪΥ͂ 
Ποῖ δηὰ χΧχ. 2, πΊθΔῃ5 ἀουδεξα, ΡεΓρ χοᾶ 
ποι 5. 

ἄκεῤ οἰσεΡ} Α5 ἴῃ Οεη. ᾿ϊ. 21.) δηά χν. 12. 

14. ΒΕἸγϑοῖ σοπὶθβ ἴῃ6 ἔδνυεγϑῃ ϑῃυάάοργ, 
(Π6 {γε ηρ δὰ αὐυκκίηρ οὗ 186 ψΠΟ]6 
ἔγασηβ, νν ἢ δπ ἱπίεηβθ βυβοερ! ΠΥ ἴο ἱπι- 
ΡΓ βϑοῃβ ἀρρογίδιηης ἴο ἴῃς ϑρισιῖυδὶ 5σρῃθσε. 
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Ις ΤΠ ΕΠ ἃ β8ρ|Γῖ ραββεαὰ δοΐογε ΤΥ 
ἴλας; τῆο ΠΑὶγ οὗ τὴν ἤεξβῃ εἴοοα 
Ὁρ: 

Ι6 Ιτ 5ἴοοά 5811}, δὲ 1 ςου]ά 
ποῖ ἀἴδοογῃ ἴῃς ἰυγπὶ τῃογεοῦ: δη 

Οσ, ἱπιᾶρε τας Ὀείογε πηης Ἔγεβ, "ἐδεγέ 
ἐμκαγάα υας εἰἴεποθ, ἂἀπὰ 1 πεαγά ἃ νοίῖςβ, 

“αγίηξ, 
17 5811] τπογίαὶ πῃ 6 πλοῦ 7ι|5ῖ 

τπλη (σοάὴ 5}4}} 4 πιδᾶπ δὲ πιοῦε ρυγε 
» οδδρ, τ6. [Δη ἢ]5 πχλίκεγὶ 
ἜΡει... 118 Βεβο]ά, με ὄρυξ πὸ ἔγιιδὲ ἴῃ ἢ]8 

15. α«ρἰγὶ ρα εαΠ Τῆς Μνογὰ ἱπ1ρ}165 ἃ γὰρ! ἃ 
εἰϊάϊηρς πιοῖϊΐοη κὸ πὰ ΟΥΟΥ ρ’ᾶ85. Τὴ6 
[ογπὶ “Ξρι γι ἡ 5 ἰη πιοϑὲ ἰδηριᾶμεδ (. ς. 
Οτεεκ, 1,4τἴη, ϑαηβογ) Δπιδιριιοιιθ, τρλθδιης 
ΟἸΠΟΥ πὰ οὐ βρίγιῖ; τ[ἢ6 τππονοιποπῖ οὗ τῆς 
αἷν ἰ5 οἔίθη γοργοβοητοὰ ἴῃ ΗΪγ νστις 45 [Π6 
τηράϊπὶ ΟΥ̓́Θ’ 54] Οὗ δρι γζι14] σοπΊΠλ ] σΔΙΙΟΠΒ; 
866 Ἐς, οἷν. 4: 1: Κ.. Χχίχ. 11; ἀςῖβ ᾿᾿. 2. 

“Ἰοοὐ Ὁ} Οὖ᾽ 5ῃϊνογθε, Ὀγϑι δα, γοϑὸ οη ὁηά: 
1ῆς οτρίηαὶ 15 ϑασεθα!]Υ στάρῃϊο, οας ἢ ἤδὶγ 
βοοά ογοςῖ δηὰ βιεηοὰ 1π Ποτγου. 

16. Ιτ αϊλοοά, Ῥθὺ  ἀϊδοοσπθὰ ποῦ 108 
δδρθοῖῦ, ἃ ΤΌΣΩ ὈΘΙΟΙΓΘΊΙΩΔΙΠΘ Ογ͵δΡὺ8Β,8 ΠῸΒὮ, 
διὰ 1 ποασὰ ἃ νοϊοϑθ. Τὴ [ὉΥΠῚ8 ἀγὸ ἴῃ6 
τηοβῖ νάριδ ἀπά ἱπάθβηϊτο μα΄ σου]ά ὕθ ἔουπά ; 
{Ποτὲ ννᾶβ ἃ ἔοσπι, γεῖ βῇδροιθβ5 δηὰ υπα!5[1η- 
δυ θη Ὁ ]6, ἃ νοΐϊοθ, Ὀιιῖ δοδυοοὶ διά! Ὁ]60, οἵ 
δι 1Ὁ01]6 ΟἹΪΥ ἰο [6 ἱπΠῸΓ 5θη86. Μι|ιζοη ἴδ κθδ 
ἔγοπι [ἢ 5 ἢϊ8 γεργεϑθηίδίίοη οὗ δίῃ: 

“1 ὅρα ἰξ σου] Ὀ6 ο]]οά [Παὲ 5ῆδρε πδὰ 
ΠΟΠΟ 
Πιβι σα 546 ἰπ πηοπιῦετ, Ἰοῖπί, οὐ Πππ|Ὸ : 
Οἵ βυθδβίδησθ σζῃϊ Ὀς οΔ]]οὰ (μδὲ σμδάονν 

βοεπηρα.᾽" 

17. ΤὍὴδ νοῖςθ δῆϑννειβ ἴΠ6 ἱπνναγὰ α1168- 
τίοη, δ δοσουηΐ σδη Ὀδ ξίνθῃ οὗ (ἢ ἀρρᾶ- 
ΤΟηΐ ἰῃ6α 0 .4}1{|65 ἰη οὐ νναγϑὲ ΟἾ]γ ἱδδῖ 
ΕΝΕΓΥ ΠΊΔΠ 8 Θ5ΘΘΩΌΔ}Υ τη} 188 1Π ἢ]5 55 Εϊ, 
δης {πογείωυτο 1140]6 ἴο ριυιπιβηπιεηῖ. ΕἸΙΡΠαΖ 
866 Π158 ἴῶ γΓοργεβθηΐ Ὠιπηϑοὶξ, δηα ἀου Ὀ11685 ν ἢ 
{τυ ἢ, 28 δανίηῷ οησθ Ὀθαη ὑδϑεῖ ὈΥ ἀοιιθίβ, 
ὙΠ ἢ ἡ Έσο οἰθαγοὰ ἀρ ὉΥ ἃ γενοϊφίϊοη 50 ἀϊπὶ 
πὰ πιγϑῖογίοιιβ ἴῃ 115. ἔΌ πη ἃ8 ἴο Ὀ6 ΒΟδγσοΪν 
ἀἰβεϊπρι ϑηδ0]6 ΠΌπὶ {86 ἸΠΠΟΥ τηονυθπηθηΐβ οὗ 
815 σΟηβοϊοι5η 058. 

18. “1,0, 6 ἢδ8 πο {Γι8[ ἰῃ ἢ18 5ογνδηζβ:" 
ὄνθη Ηἰ5 ἱπηπηοράϊαϊο δἰϊοπάδηϊβ, [6 δηρ6 8 
ΠΟΑΓ ΗΙ8 ΤὭγοπο, μβᾶνὸ ποῖ Ηἰ5 οπίϊγαε σοηῃῇ- 
ἄδεηςθ. Ηδ Κπονν8 ἴπδὲ ΤΟΥ ἅγὲ ΠΙΔ0]ς ἴο οὐγ, 
τη δὲ ΘΗ ἴο {πουλβοῖνοβ (ΠΘΥ πῖρῆς [4]], ἃ8 50ΠΊ6 
Πᾶνθ δἰγοδὰγ ἔδ)εηῃ. ὍῊ15 ἀρρεᾶγβ ἴο Ὀ6 (Π6 
ἴγι6 πιοδηϊηρ οἵ [6 ράβδαρὸ; ἰἴ 156 ποῖ σοη- 
ΤΓΑΓῪ ἴο {πΠ6 ἰϑασῃϊπρ οὗ σπυγοιπιθη, ν ἢ Ποϊ]ὰ 
[δὶ πὸ ογοδίιισο βἰδηὰς Ὀμὲ Ὀγ 5ρϑςὶδὶ σγᾶςθ. 

708. 1Ν. ν. 15--21. 

βεγνδηῖβ; Ἰδπά ἢΐ8 Δηρεῖὶβ ἢς σμαγρεά (τ, Μη ΟΝ: ἀκροῖν, κα αηρεές, τῇ 

Ι9 ἤονν πιιςὴ ἰε88 τη τῆεπὶ τῇαϊ σβοπι ̓ς 
πὶ ἐἔΐχά. 

ἄννε]] ἴῃ “Βοιι5685 οὔ οἰδγ, ννῆοβε [οιιη ἀλ- ξαῦοε. “ες 
τίοη ὡς ἴῃ ἴῆε ἀιι5ῖ. τοὐεἢ αὐτὰ σγυβῃθά 
δείογο τῆ6 ποῖ ἡ 

20 ΤΕΥ ἀτγε ᾿ἀεβίτγογεά ἔτοπὶ πιογη- ' Ἠδ. 
ὁεοαΐίξν 

Ἰὴσ ἴο δνεηΐπο: τῆΘΥ ρεγίϑἢ ἔογ Ἔνεγ μές. 

νους ΔΩΥ γασαγαάϊηρ᾽ 2. 
21 [οῖῃ ποῖ τῃεὶγ Ἐχοθ!]επον τὐλίελ 

'ς ἴῃ τΠδπὶ ρῸ ἀναγ ἡ {πε} ἀϊε, ἐνεη 
ψιῇοῦῖ ννυ]βάομ. 

Οη {πε ρθουν οὗ [Πϊ5. φἰαϊοπηθηΐ, 586 [ἢ- 
ἰγοὰ, ὃ 7. 

,ο)}ν)ὴ Ὑπε ννογὰ ἤεγὲ υδορά ἴῃ ἴπ6 οὐ ρίπαὶ 
ῖἴ6 ποῖ {παῖ νυ ἢ σΟΠΊΠΊΟΠΙΥ ΘΧρΓοβδο 5 ΓΟ ]]}γ ; 
ἴἴ οσσιγβ ἰῇ ΠῸ οἴποῦ ραβϑᾶρο, ἀπὰ ργοῦδῦὶγ 
ΠΛΟΔΠΒ ΘΥΣΟΣ, 2.4. ΠΔΌΠΠΥ ἴὸ εἴγ; 5:6 ἰαβέ 
ποῖο. Τῆ18 τοπάθπηρ, ργοροβοά Ὁγ δβηιτ 
ἃπηὰ Εννα]ά, 16 ἀοεπάθα ὈγῚ 1Ππιαη, νν 80 
δῖνεβ ἴμδ6 τοοῖ ἰδίεϊγ ἀϊβοονογοά ἴῃ  Ὠορις. 

10. δοιω6: 97 εἰαν] ὶ. δ. ἙΑΥΤΪΥ ὈοάΪ65; δῇ 
ΔἸ] βίοη ἴο (ὐοποβὶβ 1. ). ΟΥ̓, οἰ. χ. ο; ΧΧΧΙ, 
6; 5, (ἸοΥ. ἰν. 7. 

)"Ἱοιυιάκαιο») ὶ.6. οτιρίη, πιδίογια! σγουμά οὗ 
Θχίβίοςθ ΤἼδ ννογάβ αγὸ ᾿πιρογίηϊ, 48 ἰρᾶς ἢ - 
ἴῃς τὸ ἀνα Πν οὗ τη 5 παΐαγο, ἃ 5ρ1ἰ ἀννε}ὶ- 
ἴῃ ’ἴῃ δὴ θδιτῆ ]γ ἰῦθγηδο]θ, Π140]6 τὸ ἀόδῖγαι- 
Ὅσοι ἔγοπὶ πὸ πηθᾶπμοϑῖ ὀχίογηδὶ σδιι 868. 
»ιο δ] οἴ, ΧΗ. 28. 

2Ο. ἀεείγογεώ  ΤῊΘ τρᾶγρ. τλοσγα ἀσσυαίεὶγ, 
ὍΠΟΥ ἂχ ὈΘδῦθὨ ἐπ Ὀ16698. 
ορι »μογηδι 0 φυεμίην} 1.6. ἰῺ ἃ ἀδγ: 

ἃ διιἀάδθη δηὰ Ἴοϊηρὶεῖε ἀεῤδιίγαυςίίοη; τ, [58. 
ΧΧΧ, 13. 

,)ῶγ ευογρὴ ΤὮϊ5 ἀρεὲθ ποῖ πδορββαγ !Υ ΠΏΡΙῚΥ 
[86 δῃηη! ]λίοη οὗὁἨ ἴΠ6 ᾿Ἰπηογ ρυῃοῖρίὸ οὗ Πρ, 
1Π6 5011 νυν ἢ ἄνν6}}5 ἴῃ 1.6 Ῥογιϑδθ]6 ἰαρεχ- 
ηΔΟΪ6. 

21. οχορίϊπεν 1.6. ἴῃς ϑριγιἴυᾳὶ ρτηο!ρῖα, 
ΠΙΟἢ 5 ἴπ15 δἰαϊθα ποῖ ἴο ὃς ἀεβιγογοὰ δῖ 
τοπηονεά, ὙὴῈ ννογὰ, Βοννθνοσ, ργο δ ΪΥ 
ΤηθΔη8 π6 σοτά ΠΟ ἢ ἔαβίοηβ ἃ ἴεηΐ, Δη δρί 
ἤρατε οὗ 1Π6 80} ννῃϊ ἢ βιυιδίαϊπ ἴῃς ΠΟΘΗΪΥ 
ἰῦογηδοὶο: ἰἢ5 [. Ὠ. Μίιςοῆ., Ηΐγχοὶ, 6]. 
1] πηληη. Μοόγχ. ΤῊΒ ράβϑαρὸ ἤθη, ΠΚ6 πιιπ|- 
θοτ]ο85 οΟἴοῦβ ἴῃ ἴῆ6 ΟἸἹά 1 βἰαπηρηΐ, ἰοανθδ (ἢ 6 
αιιεϑίίοη οὗ 1π6 σοπιίϊπυδηςο οὗὨ ρογβοηδὶ οοπ- 
βίοι 8658 πηϊουσῃοά, Ὀμὰϊ 18. ρΘ ΘΟ ΤΥ τοσοῃ- 
ΟἸἸΘ4 016 ψ Ὰ {μᾶῖ ἰγαῖῃ, δά ᾿ηάθοὰ ργορᾶγοβ 
(86 ννὰὺ ἴογ ἴΠ6 γονοϊδίίοη οὗ 1. 

«υἱἱῥομέ «υἱάο») 1.ε. ννπουϊ Πανίηρ ἴα κθη 
Οοὐβ. ρτγενίοιιβ νυἱϑιϊδίοπ8 ἴο ἰιθαγί, δηὰ 80 
ΠῸΠΊ οΓηρ “ΤΠΟΙΓ ἀλγδ 858 ἴο ΔΡΡΙΥ {πεῖγ πραγίβ 
υηΐο ψιβάομι," 5, χο. 2; οἷ. οἢ. ΧΧΧνΙ. 12: 
Ργον. χ, 21. 



ΓΟ τσ, 
ἐσσὰ ἢ 

 Ο σ, 
ἐπ σξ- 
ζυμ. 

Υ. 1--6.] 708. ν. 
ΝΟΊΤΕ οἡ (ΠΑΡ. ιν. 2. 

Ἴδ6 σοπεοίσιοζίοη ἰ5 ἀουδει!]; ΠῸΣ, ἰς 
ΒΟΠΕγΑΪν ἴακοη ἴο 6 [Π6 {π|τὰ ρεϊϑοη 5., 
οἵ ΡΙΕ] ποπὶ ΠῸ), ““ἴο αἰτοιηρῖ," Ὀυϊ {ΠΟ6ΓΘ 
ἰα Ὀιξ οπα ἱποίδηςα οἵ [ΠῺΣ Ὁ] ον Όν δη 
δοσυϑαῖνο, Εσο]οθ, Υἱῖ. 22: δηὰ ἴῃ ἃ αι βογοπηῖ 
56η886, [1 5 ΝΙΡΏἢ. 1ἴ πγιϑὲ θὲ [4 Κϑη ᾿πηροῖβοη- 
ΑἸΪν “ 5Βῃου]ὰ ἃ ννογὰ Ὀὲ δοϑδαγοά πο 1866, ἃ 
σοηϑίγαισςοη ἔοσ ἡ ῃΙσ ἢ ἴΠθγῈ 16 ΠΟ δι ΠΟΥ, 
δηὰ νν ΠΏ] Οἢ 566 πὶ5 Παγϑῆ. [{ 566ΠῚ5 Ρτοίογδὶα 

(ἬἪΑΡΤΕΚ Νν. 
Ι 774 ἄαγπι οΓ ἱμεοη σφ ἰογαδίον, 3. 772 ἐμά 

ἑἠσε τυϊεβοά ᾿ς ρεφόγγ. 6 Ονάθ ἐς ἐρ δέ τοσαγαίρα 
ἦν αὐιωίοη. ι 7.λὲ δαλῥν φιΐ ὁ, Οὐοα"ς 
ἐγ ΩΔΟ,. 

ΑΙ,], πον; 1 τῆῇεγε Ὀ6 δΔὴγ τἢαῖ 
ψν}}} δῆϑννου [ῃῆ6 6; δηά ἴο ψννῆιςἢ 

οἵ τῆς 5αιηἴϑ8 νης τῆοι ἔτυγῃ 
2 Εογ νγγδῖῃ ΚΙΠ]Ποτῆ τῆς [ὈΟ] 15} πηδη, 

ΔΠᾺ 'εηνυ βἰδγειῃ τε 51}}07 οπα. 
4.ξ[1 ἢλνε βθεὴ τῃ86 [οο] δἢ τακίηρ 

σηαΑρ. .1. (αὶ ποαυ]ῇ ΤΟ πποδηϊηρ οὗ 
ἘΠ18 νϑῦβθ ἢ45 ὕθθη σοηζοβίοα, Ὀε 15 5 ῸΙΘΠΕΪΥ 
σἸσαῦ: 11 [0Ὁ ἀοδθ ποῖ βυῦπηε ΠΙπ501 τὸ Οοα 
νἹϑιοπ νου τηυγπλασηρ, 6. ννΠ}} ἢπὰ 
ΠΟΠΟ ἰὼ βυΠΊρΡΑῖ}1Ζ6 ὑΥΠἢ ΠΙΠπῚ ἴῃ ἤθάνθῃ Οὗ 
ΘΑ: τῇϑη δηἀ ηρ6]8 ἀγὸ Αἰκ βιιδ]θςὶ ἴο 
Οοά, δηὰ ἤαγὸ ποι Γ [η6 ΡΟ ΘΓ ΠΟΥ, "ἢ ροοά, 
[Π6 νν}}} ἰο ἴακε ρατί ἢ Ηἰ5 ἐπεπηϊθο. [{ 
ΤΏ ΔΥ Ὅδ ᾿πέογγοα ἔγοτη 1818 ραϑδαρὸ [δὶ {86 ἴΠ- 
νοσδίοη οὗ 5δ:ηῖ5 Οἵ᾽ Δηρ6}5 ννᾷ5 ποῖ ππηοννη 
ἴῃ [86 ραίγαγο ἢ 5. Ππὶὸ (566 πὲ. αὶ 7), διι 
ΕἸΙΡἢ42 ἀϊβίϊποῖν ἢ γ8. 118. ΠῚ Υ 1π {Π6 
σᾶ86 θη ἃ Τδῃ 5 ποί τεσοης θα τυ σοά: 
1 6 θὲ σεσοοης]οά, 1 ννουἹὰ οὗ σοιιγϑθ Ὀ6 
πορά]οθ55. 

ἐδε «αἰπ. 1 " ἩΟΙ͂Υ ομδ8,᾽" 1.6. 6 ΒΟΙΪΥ͂ 
ΒΡ 5, ΟΥ̓ ΔΚ ]5: 5866 χν, το; ΖΕςἢ, χὶν. ς; 8. 
ΙΧχχίχ. ς, )γ;: Ὠδῃ. ἵν. 12. 

2. ἔον αὐγαὶ] ΤἼΘ σοηποσίοῃ οὗ [που ρῆξ 
18 {Π|5: ποΐμιηρς σἂπ 6 ἄομθ [ὉΓ ἃ ἤδη ψῇ0 
Ἰπά τ ρὲϑ 8 ἢ δ προ 45 [Πο56 νυ] ἢ ρογυδάθ 
1058 ὡοπρ]αἸηΐ, ἔΟΓ νυσαῖῃ ᾿παϊσδίθϑ ΤΟΥ ΟΥ 
ἀορτγανιῖν (Αἰ Παἀτηρ ἴο σἢ. 111. 1--- το), δηά σδη 
μᾶνς ΠῸ δπὲ δι εδβίγισίίοη ; πα ΘηνΥ, τυ] ἢ 
ῬΓΟΙΟΓΒ Δηγ ἰοΐ ἴὸ ομθ᾽5 οὐνῃ, ὄύϑῃ (ῃδὲ οὗ ποη- 
οχ βίθηςθ οὐ ἀθδίῃ (ςἢ. Π]. 1.4---19}. 18. 51:78] 
ἰηαϊυδίίοη : ἃ ννογὰ νυ ῃιοἢ σοττοβροπάβ ἴο [Π6 
Ἡροδτονν ὈΟΙῈ ἴῃ τηθδηῖηρβ δηαὰ οὔρίη ([Δζαι5, 
ΗΦΡ. ΠΠ5). 

8. 1 ῥατυδ “60η} ἘΠῚΡΠ4Ζ δ! ρρογίβ ἢ15 δᾶ - 
ἴῃ: ΟΥ̓ 8ῃ ΘΧΑΠΊΡΙΟ: ἢ6 ἢΔ5 5866η βιισἢ ἃ ἴοοϊ 
(υϑπρ {πὸ βαπῖο ννογἀ) βοί θα ἴογ ἃ {{π|6, ἀπά 
Οὐϊναγϊγ ργόϑρόγοιιθ, δῖ ἢ6 500Π αἰϑοὰ 
ἢΐπι, ἀρραγοΠΕν Ὀδοδιιθθ Πὸ βαν ἴῃ {Π6 σά θη 
ἀοβίγιισίίοη οὗ 5 οι 4 φτοοῦ οἵ Οσοά 5 
Δηρον, πὰ {πογοΐογο οὗ ἴΠ6 πηδη δ Ὡπρο ]1η685. 
[1 ἀοο5 ποῖ ἀρρϑαγ (πδὲ ΕἸΙΡΠΔ2 Παά ῥγονι οι 8} Υ 
Β6Θἢ ΜΠΥ͂ ᾿πειἰσαϊίοη8 οὗ τηογὰ] ἀδργαυ [ἴῃ 

νοι, ΙΝ, 

ἴο πιᾷκο Ὁ) Ξ δὲ), ἰπ ἴῆ6. σογηπιοη 5656 
εἰ μεζογ, ἡ [πη ΜΏΙΟἢ σᾶθο [ῃ6 νοῦ ψουά Ὀ6 
ἢγϑῖ ρούβοῃ ρὶ. Καὶ, αηὰ 1Π6 γτοηάοτϊηρ 45 ἰη 
τὸ ηοῖθΘ. Εννα]ά δηὰ Βόιϊζιςῃ. (φαοῖεα Ὀγ 
Ὀ]]πιάπη}) ἰγαπϑίαῖθ 1Π6 οἰδιιθε ἴππ|5: “" 5}4]] 
νγὲ βρθὰκ 4 ψογά, υπΐο ἴθ υνῃϊοἢ ἴδοιὶ 
τακεϑῖ 111} δι ΠΝ ΟΠ, 8ἃ5 [)1}]. οὔβεσγνεβ, σδῇ 
ΒΟᾶσ ΟΕ Υ 6 ἰταηϑίτῖνο. 

τοοῖ: δυῖ 5 4ἀθη]}γ 1 ουγδεά ἢ]5 ἢΔ01- 
ταῖιοῃ. 

4 Ηἰ5 σμΠ]άγθη αγὲ ἔα ἔτοτὴ βαίειγ, 
Δη4 {Πδν ἂζα σγιβῃεα ἴῃ ἴῃς ραῖα, πεὶ- 
τΠ6γ ἐς ἐλόγέ ΔῺΥ ἴο ἀ]ῖνεγ ἐλεηι. 

ς ΥΒοβε δαγνεβῖ τῆς πυηρτΥ εδαΐειῃ 
ὉΡ. Πα τἀκεῖ ἴ ἀνε οὐ οὗ τῆς 
1Πογηβ8, δπὰ τπε γτοῦῦεγ ϑνγα!]οννεῖῃ ἀρ 
{Πεῖγ βυβίδηςα. 

ἀπὸ ΓΟ ν. 
6 ΑἸ:Πουρῇ [ΔΒ] ςτιοη σογαςῖῃ ποῖ ΕΥ̓ ΕΤΗ 

Τοῦ; ἢο γυίοά ἴο [Π6 βΌΠΟΥΑΡ ΓΙ ΠΟΙΡΙΘ6, τυ ἢ] ἢ 
ἢ ΒεΙά ἴο Ὀ6 δρρ[!ςοδὉ]6 ἴο 4}} ἴῃ βιιςἢ ἃ ροϑὶ- 
ἰἰοη. Μίοσχ το] 5 ΧΧ.., δπὰ τεπάογς (Π6 
αἴδιιβοθ, "" απὰ ἢὶ5 ἤοιιϑῈὲ ἀδοαγδὰ βϑυάάθη]γ." Α 
ΑΥ 1655 δ 4 Ὁ0]6 Θχ ργθδϑίοῃ. 

4. Η: εῤἰάγοη ΔῊ ονϊάθηξ τοξεγθποθ ἴο 
{π6 ἀδαῖῃ οὗ [05 σμΠάτθη. ΕἸΙρΡῃ ΔΖ ἄννε}]ς 
ΜῈ σΟμΡΙΔοθποΥ ἀροῃ ἴῃ6 τάϑα]δ οὗ ἃ Ὀδὰ 
ΤΠ 5. σα; Πὶ5. σΠάἄγοη ἀγὸ ἱπνοϊνθα ἴῃ τἴ; 
[ΠΟΥ ἃτὸ οχροβοὰ ἴὺ ἘΥΟΎΥ Κιπά οὗ ἀδηρετγ; 
ἃγθ Ὀγόκοη ἴο ρίεςο5 (τς. τον. Χχίϊ, 22) ὉΚ 
᾿ραξίοη5 ((Πὲ Ηφθῖονν ρσοῦδθὶΥ ἱπηρ 165 
δϑαϊπϑὲ οὴ6 δποίμογ) ἰπ ἴῆ6 μαῖθ, ψνβογα [ἢ ς 
σουγῖβ οὔ  πϑτϊσ νγόγα με]ὰ (οἴ. Χχῖχ. 7, ΧΧΧΙ. 21) 
δηά πὰ πὸ δεῖρου, ποῃδ ἴο ἴ2Κ6 1 {ΠΟΥ σϑ88 
85 δἀνοσαδίθ οὐ Ἰηΐζευσοββοσ : ἃ [οΥτγὉ]6 ρισίαγε οὗ 
{ΠῸ πλβογυ νης ἢ δὲ 4}} {{πλὲ5 ἴῃ (6 Εδϑὲ Ἠδ8 
[116 πὰ ἀροη [π6 οΥρῆδηβ οὗ σΥΙ ΠΏ Π4] ΟΥ̓ 5113- 
Ρεςϊεα ρδγθηΐβ. 

5. 7ὥξροις ῥαγῇ ΤῊΘ ΓΆΠΆΠΥ ΡΓΟΡΕΙΥ͂ 
Ἰοῦς τητπι5 νυιτπουΐϊ ἀοἔοΠῈΘ 15 ρ] πα ογδά,. 

ομΐ φ δὲ ἐῤογηε 1.6. ἴῃ ῥ᾽ Πα ΥΟΓΒ ἀγὰ ποῖ 
βίορρεά Ὀγ [ἢ ἴμοστιν μεάροβ. ὍὕΠε ννογά οο- 
ΟἸΓ5. ΟἸΪΥ͂ ΠΟΙ δηά ἴῃ Ῥτον. χχὶ!. ς. Μεγχ 
Αἰΐους {Π6 ἴοχί 5 ἢν, ἀηα τε μάογβ, “" ἀηά Οοά 
1 ΚΘ τ οὐδ οὗ {ΠΟΥ Ὀαϑκοῖβ." 

ἐῤε τοὐδεγ 1 ΔτΈγα! γ, “6 5παῖς,᾿ ΟΥ̓, 86- 
σογάϊηρ ἴο ϑοπιθ, “ἴῃς τ γϑίν, Ὁ 2. 6. ΟΥΔΕΌΥ ΟΥ̓ 
ΒΎΘΘΑΥ 5ρΟΙ]ο 5: [5 Ν π]ρ.. δγτ., Α4., δΥτηπῚ.: 
ἃ τοηάδοῦηρ νη νου τραυϊτο ἃ 5Π6}ϊ 
αἰτογαϊίοη ἴῃ ἴῃς Ηεῦτενν ἴοδχῖ. 

6. αιεο] ὙΠῸ ννογάϑ τοηάογθα “ 8Η7|.- 
τοη “ἢ ἴῃ [ῃ15 νοῦϑο ἀπά "ΓΟ Ό]6 ἢ 1η τῃς ἔο]]ονν- 
ἴῃ τὸ [ἢ 54 πιθὸ ϑΥΠΙΟἢ ΟσσυΓ ἴπ [Π6 ΡγΘοραϊης 
σμδρίογ, «"β. 8. 2.2. 911 δπὰ ὕὑσοῦ 10. ΒΕ]}}- 
ΡἢΠδ2 ἀδπῖθϑ {παξ ΠΟΥ ἴά κα Ρἷδοθ 45 τϑϑι]ῖ5. οὗ 
παΐιγαὶ ἴαννα, 85 ἴῆ6 βδροηΐδπθοιιβ ργοάιϊος οὗ 
[86 8011; ὙὙΒΟΓΘΥΟΥ [ΠΟῪ ἅττα ἔουηα ΠΟΥ ϑρτίηξ 

ς 
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ἐΟν, ἔοσιἢ οὔ τἢε ἀυδῖ, πεῖῖμ τ ἀοίῇ τοι] 
1 εῦ. ϑργίηρ ου οἔ [ἢε ρτοιηά; 
Κρ ἀμτηνὴ 7 πε νὰ ̓ΗἸῆ ̓  Ὀογη τ γο δ Ϊς, 
"πᾷ οα΄ ὯἋΒ ᾿ἴῃα ΒΡΆΓΚΒ5 ΠΥ ὈρννΑΓα. 
ἐϊψί ἕ 
γ.", “81 Ψουϊά βεεκ ὑπο (οὐ, ἀπά 

“ ὉΠᾶΡ. 9 
τς ᾿ πηῖο (ΠΖΟἄά ννου]ά [ σοπηγηϊξ ΤᾺῪ σδιιβε: 
αὶ. 75.χ8, (, ΦΎΛΊΉΓἢ ἀρετῇ ργοδί τῆϊηρβ ᾿δηά 
ὅς, ὈΠΒΕΑΓΟΠΔδΙ6; τ Δγν οι τη ϊηρβ ᾿νἢ- 

ς 

«μά τῆοτε ΟἿΕ ΠΌΠΊΡΘΓ: 
ΤΡ μα Ιο ὟΝῃο ρίνειϊῃ ταῖη ἀροὴ τῆς 
"8. ραγίῃ, δηά βεηάειῃ νϑαΐεῖβ ὕροη τῆς 
Ζἰἐἐ τλετα ἢ 
Ῥε μι ἢε]ά5 : 
πιωπόεν, 
ΓΗερν. οεζῥίαςες. 

108. Υ. [ν. 7---ισ. 

Ι1 Το εεῖ ὕρ οἡη Β!ΡΉ τθοβε τηλί διϑαπι α. 
δε ἰονν ; τας τῃοβε ννῃϊςἢ πιοιιγῃ ΠΊΔῪ 7. ΞΗΣ 
θὲ δχαϊταα ἴο βδίειγ. 

12 “Ηες ἀϊβαρροιϊπίεῖῃ {πε ἀενίςοϑ ἐΝ Ν. 4.1ς: 
οὗ τῆε ογαῖγ, 80. τῆαι τῃεὶγ μδπάβ {πὰ Ρ το. 
᾿ραηποῖ ρεγίογπι ἐδειγ ἐπίεγργίθθ. Ωρ ΜῈΣ 

12 “Ηε τακεῖ τῃ6 ννίβε ἴῃ {ΠεἸΓ γε σαν 
οΥἢ οΓα πε: ἂἀπά ἴῃ σομπβεὶ οἵ ἀὲ ον. ς. 
(ῃς ἔτονναγὰ 15. σαγγιεἀ Ἠεδάϊοηρ. ᾿ὰ 

14 “ΤΕΥ ᾿πιοεῖ ἢ ἀλγκηεββ ἰπΠ ἜΌεαι. “8. 
τῆς ἀαγιίπια, Δηἀ στορε 'ῃ τῆς ποοη- ὃν, 
ἀλγ 45 ἴῃ τῆε πῖρῃῖ. 

Ις Βυῖ ἢε βανεῖῃ {ΠεῈ ροοῦ ἤοπι 
ΤΉΝ τμέσ. 

ἋΡ Ὀδοδιβθ τηδηβ μι} Π45 Ρ]ουρῃοα ἴῃῸ 
ετουπά πὰ ϑονιδά ῆε εν}]} 56βά. 

7. γε] ἘἈδίμεν “ΕοΥ." ἘΕἸΙΡἢ 2 5ἴαϊος 
1ὴ6 οσδιιϑο οὗ σου ]ο, τηΔΠ ἹΠμογῖ5 1 δ5 1Π6 
Ῥοστίοη οὗ ἢϊ5 σοτγγιιρῖ παΐαγο, [που Ρἢ ἰξ ἰ5 
ΟΠΪΥ Ὀτοιρῆΐ πο ΔΟΙν ΠΥ ὈΥ ἢΪ5 ΟὌννὴ 51Π. 

α. ἐρὲ «ραγᾷ: 7» μῤαυαγά)} ᾿ΠᾺΈΘΓΑΙΠΥ “4ηά 
οἰ] άτγθη οὗ βαπιο ἢγ οἡ Βιρἢ:" 1ἴ 15 σιδβιοπθὰ 
ννΠδῖ 15 πιϑδηΐ ΦΌΥ “σΠΠ]άγοη οὗ ἢδπΊο ;" ΟἿΓ 
 ΟΙΒΙΟΠ ὁ Βραγκ5᾽ 15 ρΓΟΌΔΟΙΥ σοττοςί; 1ἴ ρῆνε5 
ἃ δοοά 86ηϑο, δοσογάβϑ ΜΈ Ηθῦτγον ἰάϊομη, ἀπὰ 
Γεβίβ. οἡ ϑιιβιςιθηῖ δι ς ΠΟΥ ; {διι5 [)]πλάπη, 
Μογχ, δηὰ οἴθοσ ογιοθ, [ΠΡ ηϊπρ, τΠ]6 55 
τηοίθογις ἤδϑηῃθθ ὑνεγο πηθδηΐ, 15 1655 ργΌ 416. 
ΟἾδογ ἱπίογργείδἝ ηϑβ, 5 (ἢ 5 ὁ" ὈΙΓάἀ5 οὗ ΡΥΟΥ ἢ 
(ἴὰυ5 ΕΧΧ... Α4., 5Υπ1.), ΟΥ ““Δηρο]5,.) μᾶνθ 
Ὀόθη ργοροβεά, ὑυΐϊ γὸ ᾿ῃ δα Πηι5ϑ Ὁ] 6. Τῆς 
σΟΠΊΡΑΙΙ5ΟΠ 15 ΟἸθασ ΜΠ ΠΟΥΘΥΓ Πλοδηηρ 5. ΡΓο- 
ἔεγσγοὰ  τῃὸ ἰοπάθπου οὗ πιᾶῃ 5 ἴὸο 5. ἘῸὙ 
τγοῦ]ς, ἃ5 {παὶ οὗ ΠΟΥ πδίιγεβ 15 ἴο ΠΥ 
ὈΡρναγάϑ. 

8. Ουνκχ νογϑίοη οἵηϊβ ἃ ννογά οὗ βϑοπὶς 'π|- 
Ῥογίδῃςς 85 τλλγκίηρ ἃ ἰγαηϑιιοη ἴῃ ἴΠ6 ἐ15- 
σοιιγθο. 1 ποχονοσ. ΕἸΙρΡΠα1 Γοΐουβ τηοϑῖ 
ΡγΟῦΔΌΪΥ ἴο {πὸ ἔαςξ {παῖ [οὉ 5. ΟΠΙῪ ποίϊος οὗ 
Οοά πδὰ ὕδοη ἃ σοιηρίαϊπῖ ἰηαι Ηδ δὰ πεάροα 
Ηἰπὶ ἴῃ : ἴῃ6 ΟἿΪΥῪ τἱρῃῖ σουγθο ἔργ ἃ ϑβιι ῖθυου 15 
βίαϊοα ἢ ἐχοθθάϊηρ ἔογοθ δηᾶ Ὀθδαῖγν: (Πς 
ΨνΒΟΪῈ σἴίηρ ΟΥὗἩὨ [Π656 τϑλᾶγκ σοηϑβισῖθ ἢ [Π6 
ἱπιρ]σφίίοη τη [οὐ μαὰ ποῖ βίνεῃ ἢ] πΊ56} ἢ 
ὈΠτΟϑογυ]γ ἱπῖο Οοαΐβ μαηά, 

9. «πώ πησεαγολαῤί Α ρφοῖπί οὗ {πῸ 
πίσηοσι ἱπιρογΐίδηςο: {Π6 σαιι56 οὗἉ (ἢ νἱ᾽ϑιἰδίϊοη 
ΤΙΏΔΥ ὈΆ ᾿᾿ἀάθπ, ἀπά ἀεἰϊνούαποθ ΠΊΔΥ͂ 56 ΈΙὴ 
᾿πηρο 510 16, δι Ὀοῖη {πὸ ϑεσγεῖ απα ἴΠ6 ρον Υ 
τὸ πῇ Οοά. ΟΝ οἷν. 1χ. το; ΧΧΧΥΙ.. ς. 

10. γα! ὌΠ ἢγϑῖ [πουρῆϊ οὗ ἃ ἀννεῖῖοῦ 
ἴη ἴῃο56 τορίσηϑ: Ἐδϑίεγη ΡΟαῖΓΥ 15 Ε1}} οὗ 1ἴ: 
ταῖη ἰ5 {πΠ6 ἴγρε οὗ δ]ῖ Ὀἰθβϑίηρβ, δϑρθς4}γγ οὗ 
τοϑίογδίίοη ἴο ᾿ιἔθ. [π τῆς Κογδη [ἴ [5 γθροαῖθα- 
Ιγ δάάιιεθρα 45 {πὸ ἤριγαῖίνε Γοργοβοη το, 
δηά αἰπιοβὶ 45 ἴῃς ρτγοοῖῦ, οἵ {Π6 μόπογαὶ γοβιιγ- 
τοοϊίοη. ὅ8ὅ6ὲ 5. Ιχν, 9, τὸ; [6Ὁ΄. χῖν. 22, ἀπά 
ποῖος οἡ ἀςίϑβ χὶν. 17. 

«υαἰεγς ρον ἐδὸ οί 41 1. δ. σρυπρβ δῃὰ νγᾶ- 
[Θγοοιγθθ5 ᾿π [86 ΟΡΘη σΟΘΠΙΓΥ. 

11. 70 «οἱ 61 ΤὨΪ5 βίδιπιθηΐ ᾿πλρ]165 [Πδΐ 
(Π6 ῥγον! ἀςηῖα] οᾶγα οὗ Οοα ἢα5 αἰννᾶγβ ἃ 
τηογαὶ ἐπα δηὰ οὐ͵οεῖ : Ηδ γρῖνοϑϑ γαϊη ἔογ ἴῃ 6 
54 Κὸ οὗ [ῃς Ἰονν δηὰ αἰβίγοβϑεά, 

19. γα} ΕἸΙΡμΑΖ ἴῃ [15 δηὰ οἵπογ 
αἴδιιϑεβ (45 Ἷἢ. χν. 2---Ξ ) 506 ΠΊ5 ἴο ἱπβίηυαίε 
παῖ [οὐ ἀρραγεηῖΐ νυἱϑάοπι τὴρῃϊ ὕθ 115 
ΤΟΥ͂Θ σοιηίοτγίοιζ, ν1Ζ. πΠρΌΑΪΥ στα. ὙΤΠδ 
ννοτγὰ 15 186 84π|6 τῆαΐ [5 τιϑοὰ οὗ ἴΠ6 βογροπῖ 
ἴΏ Οεποϑϑῖθ. δῖ Ραμ] ηιυοῖεϑ5 [815 (566 πιᾶγρ. 
Τεῖ.) 45 ΟΧρ ΙΌ ϑϑιηρ ἃ ΒΈΠΟΙΑΙ {τι : [Π6 ΟΥΤΟΓ 
οὗ ΕἸΙΡῃα.λ νᾶ ποῖ ἴθ (6 ϑφοητπιθηῖ Ὀιῖ 1 
115 Δρρ!σαίίοη ἴο [οὉ. [{ 15 τειηδι καῦ]Ὲ {παῖ 
ἴη {πὸ ἴννο ράβδθαρθϑ ἴῃ νι ἢ δὲ αὶ] αιυοῖθβ 
(ηΠ6 Ὀοο οὗ [οὉ μὸ ἀοϑθβ ποῖ ἔρον (δ6 
δορίυδριηῖ. ΣΓ ΚαιΐΖζβοῃ [48 ϑῆθννῃ (1) 
ταὶ {πΠ6 Αροϑβίὶο δά πηοβῖ ὑσοῦδοὶΥ 4 ἀϊβογεηῖ 
νογϑίοη ; δηὰ (2) [παῖ {πὸ 1,Χ Χ, νοιβίοη οὗ 
]0Ὁ νναϑ Π{{|6 Κποννη. ὅ8566 [6 γόνίονν οἡ [{Π6 
ψοσκΚ οἵ Ὧγ Κ. ()ὲ νϑίογιϑ Τ ϑεαπλ Π 1 Ἰος 5 
ἃ Ῥάι]ο δρ. 4|1ο 4115). ὈΥ 1)16516], ἴῃ 1Π6 “74 ἢγ- 
Ὀᾳύομοῦ Πγ ουΐδομο Τ θοϊοριο, 1870, Ρ. τς ς. 

ἐῤεῖν ἐπίεγργ με] ὙΠῸ Ηροῦτενν Ψψογά, ΜΒ] ςἢ 
15 ιιϑοὰ ἔγοαιθΥ ἴῃ Ῥσον. δηά - οῦ, πηθδῃ5 
ΡΓΟΡΕΙ͂Υ δοιιηάηοθθ, τῆι ΠΟ, 15 στοαὶ δηάὰ 
5 πίη [14], οὐ 16 Δ} 7 οὗ τιϊηὰ νι ο ἢ 
σογγοθροηᾶβ ἴο 1ἴ, ϑβοιιηά ρυδοίιςδὶ 56η56. 
ΤὨι5 ἴΠς πιοδηῖηρ 5, {Π6 1 Πδη5 σαη ΡΟΓΙΌΥΤΩ 
ποίδιηρ Πᾶῖ 15 ἀοσϑιγαῦ]ς ΟΥ̓ ΘΙ οί Π.1Δ], 8 σθη5ς 
ΤΑΙΥῚΥ ἐχργοϑϑοὰ ὈΥ (ἢ ννογὰ "Ὁηίογρτιβα. 

18. εαγγὶοά ῥεαάίοησ] ΓῊΪ5 ἹΠΊρ]165, ΡΓῸ- 
ὈΔΌΪΥ, {μαΐ ρῥ]οἴζοΥβ ἀγὸ συ πο Ὀγ ἴἢε διιάάδη 
ἀἰβοϊοβιιγεβ Οὗ {Ποῖγ ρ]δηϑ: {ΠΕΥ ἀγὸ Βυϊτίοά οπ᾿ 
ΌΥ 5ΘοΔΙη Ὁ σι σθ58. 

14. ΤΠ ἰβ νοῦϑο ἀθβοσῖθος {πὸ Ὀενν] ἀοττηθηξ 
δηα ΠοΙρ] ὁβϑποββ Οὗ Οὴ6 50 ππεχρεοΐθαϊυ ξο θὰ, 
δηὰ τῆδὺ ας ἴο [ονἷ5 σοταρίαιπὶ παῖ ἢ}5 
ΨΥ νν 85 Πα," ἀηὰ παΐ ἢδ ννᾶ5 “""πεάροά 1π ἢ 
ΌΥ Οοά. ΟΕ [58. [ἰχ. 1ο. 

15. Μὲ ῥβὲ «αὖο}] Ὅῆς ποχί οδ]οςξ οὔ" 
ΕἸΠΙΡΠα7 15 ἴο σοινν τῃδξ, δῃρροβίηῃρ [ἰοῦ δήθ 
411 ἴτὸ ὕδ δὴ ἱπποςοπὶ δι ογου, (ἢ}15 νἱθιν οὗ . 
Οοὐάϊς ἀῤα]ηρ ἀϑϑιγος ἢΪπὶ Οὗ θ᾽ νόγάποο: ἴῃ 
τ. 17 Ἀ6 δηίοιοθ5 {Π|5 ργασξσαὶ Δρρ]σαίίοη 
ἢ στοαί ὈσφΆΥ ; δησθ πὸ δίβιςϊίοι σοπΊἜ5 
ψβουϊ δὴ οὔ͵εσξ 1 πιυδὲ ὈῈ ἃ Ὀεοηφρῆϊξ ἴο 



ν. τ6---27.7 

τῆς βυνογά, ἔτοπῃη τεῦ πιουῖῃ, δηά 
ἔτοπλ ἴῃς παπᾶ οὗ τῆς πιὶρῃῖγ. 

1Ι6 “8ὅο τῆς ροοῦ ἢδτῇ ἤορε, δηά 
ἸΠΙ4ΌΠΥ βἴορρείῃ Πεσ πποιτῇ. 

17 ΖΒεβοὶά, ΠΆΡΡΥ ς ἴδ πιδῃ 
. ννῆοπι (σοά σοττγεοΐειῃ : τμογείογε ἀε- 

" ̓ ς 8ρ|8ε. ποῖ ἴδοι τῆς σπαϑίεηίηρ οὗ τῆςε 
ΑἸπιρμιγ: 

18 Εογ δ πηλκεῖῃ βογθ. ἀπά δ᾽πά- 
Εἴ ὑρ: Πε ννουπάεῖῃ, ἀπά ἢ]58 ΠΔΠα8 

"36. γῇ Κα ψῃοΪ]ς. 
Ι9 ε 5841} ἀεἰίνεγ πες ἴπ 51Χ 
το 065: γεᾶ, ἰῇ βενεπ ἴπδγα 5Π]} πὸ 
Ἔν} τουςἢ ἴῃς. 

20 ἴη ἐδηγίπε ἢς 5841] γεάξεπι {πες 
ἔἴτοπῃ ἀδαῖῃ : δπὰ ἰῇ νναγ ἰΐἴτοπι τῆς 
Ροννεσ οὔ {πε βυνοσά. 

21 Του 54]: δα Πιά ᾿ξτοπὶ τῆς 
βΒοουΓρε οὗ τῆε τοηρια: ΠΕΙΓΠΘΓ 504] 
τῆοι ὃς αἰγαιὰ οὗ ἀδϑιγιςίίοη ννἤθῃ 1 
ςοπλείῇ. 

ΤῊ ΦΦ. 
7»ο»ε ἐδε 
ἀαμεΐς. 

Ι ον, 
«οἄεν ἐξ 
δοηρμό 

δεν ρείά. 

ἴῃοϑ6 γῆ διιδιῖ ἴο 1ἴ, δηὰ ἴδ 1ἴ 85 ἃ σοσ- 
ΤΟσῖοη: 566 ἴῆ6 τηδγρῖη4)] τείογθηςσοβ, ὙΠ ἢ 
βῆθιν πον {πογουρὮΥ {815 νίονν 15 τεοορ- 
Ὠἰζοὰ υὑπάρῦ οί αἀϊδροηβαϊίίοηθ. (Ἃἵ. 5. 
ΧΧΧΥ͂, 1οΟ. 

7) ονι ἐῤεὶν ν»ιομ}}ὺ Ἰδοθθ νοσγάὰθ ἃγῈ ἴῃ 
Δρροϑβιίίοπ ἴο [6 ϑυνογά, ὑ ἢ 5 βραγαδῖνο, 
ἜΧργοβϑίηρ {ἴπΠ6 οἤξςῖβ οὗ σα] ΠΊΠΥ ἀπὰ πηδὶῖςα: 
οἵ. Ρ5. χνυῖϊ. το, 13. ϑ6Ύ σα] Μ|55. ἢᾶνὸ ἃ ρῖὸ- 
ἔεγδῦ]α γοδάϊηρ, 56. “ἔγοτη ἴῃ6 ϑδυνογὰ οὗ {Π ΙΓ 
τοι ἢ," διε. 845 ἴῃ 5. Ἱν11, 4; Ι1'χ. 7; ΠῸΠπι 
ΟΑΙ αΠΊη165 ἀπά εΥὐ}} ννογάϑ. 

19. οἶχοι σουεη) Α σοπιοη ἰάϊοπι, υνῃδῖ- 
ΟΥΟΓ ΠΊΔΥ ὃ6 1Π6 δοίιια] πυπιῦογ οὗ ἴσοι 165: 
ἴου ἀγὸ Ποῦ ὁπυτηογαίθα, ἔδιμῖηθ, ννᾶγ, βἰαηάεσ, 
Δηά ἀδδίτιςίοῃ, ΟΥ̓ βιιάδη σι], ΒροΟ ΠΥ {Πα 
σδιιϑεά ὈΥ ἴῃθ6 ἱποιιγϑίοη οὗ Ἔπειθ. Ο(ξ, 
Απιοϑβ ). 6. 

πο ουϊῇ 1.6. ὯΟ τοδὶ αν], δν}} νου μορἊ 
ΟΥ̓ ΓΟΙΏΘΑΥ. 

21. Γῇ ΡϑΞ. χχχὶ. 2ο. 

28. οι «ῥαὶῥ δὲ ἱπ' ἰκασμδ «υἱ! Ὁ] 1.6. 4} 
πδίαγε Ὀοίηρ ἰπ δυδ]θοῖοη ἴο Οοά πιιβῖ ὃὈ6 ἴῃ 
ἃ σονϑηδηῖ οὗ ρεϑᾶςὲ ἢ Ηἰ5 ἔγιοπάϑ, 41} 
1Βηρ5. νν}}} τπογεΐοσε ὑγουκ τορεῖθοσ ποῖ ΟΠ]Υ 

ΤΟ0Β. Ν. 25 

22 Αἱ ἀεσβιγιςτίοη δηά ἔλπγπα τποιι 
βῆλ!: ἰχυρῃ: πεῖπεγ 5μα] τῆου δ6 
αἰτδὶα οἵ τῆς. Ὀεαϑίβ οὗ ἴ[ῆς εατγίῇ. 

22 ἘΕογ τθου 5ῃδλϊ: δε ἰπ ἰεάᾶριιε ἐβος 5. 
σῇ τῆς βἴοποϑβ οἔ τῆς βεϊά: δῃηὰ τῆς 
Ὀεαϑῖβ οἔ τῆς βεϊὰ 5}4}} θὲ δῖ ρεᾶςε 
ν ἢ τες. 

24. Αμπά τῃου 58α1ς Κπονν "τμδε τὴγ ᾿ῶ ἜΞ 
τἈθεγηδοὶς ἐραίἑ δ ἵπ ρεᾶςε ; ἀπά τῇοιι ἰδ μὴν 1- 
5ῃα]ς νἱβίς ΤΥ δαδιϊδίίοη, ἂηά 88] ᾿ 
ποῖ ᾿,5|η. 

25 Του 541} Κπονν αἷδο {πὶ (ῇΥ 
βεεα «ῥα ἑ δέ ' ρτεδῖ, ἀπά τῃϊηςε οββργίηρ ἼτΝ 
ἃ5 ἴῃε ρτδϑβ5 οἵ ἴῃς δαγίῃ. 

26 ἼΠοιι 5η4]1ῖ σοπια ἴο ἐδ. ργαᾶνε 
ἴῃ ἃ ]] ρα, κε ἃ5. ἃ βϑῇοςκ οἵ φοόγη 
ἱςοηλδίῃ ἴῃ ἴῃ ἢ]5 86άϑοη. ΠΕ ΚΣ 

27 ἴ,ὁ τῇ 15, ννε ᾶνε βελγοῃεά [ἴ, 50 
1 ἐξ; ἢθαγ ἴἴ, ἀπά Κπονν ἴδοι 2 ἰἰογ Ηρ. 

μία 
τῆγΥ ροοα, τοί 

᾿ Οὐ, Ἅ»ν. 

ἔογ 1πεῖγ ϑριτδὶ Ὀυζ τοιρογαὶ σοοά. (ἢ, 
Ῥτον. χνὶ. 7. 

24. απά «ῥα! ποὶ “ἰπΠ7Ἴ] ΟΥ, δῃὰ βμδα]ῦ 
Τα188 πούμιπρ. [οὐ 5 ἴππ1ι5 ργομλϑοά [(Π6 
Θχαοῖ χσόνοιβο οἱ 8ἃ]} ἴῃδι ἢς παὰ Ἐχροτιθηςσθά; 
ἃ 54[6 Ὠοπιθ, ἢἤοςκβϑ ὑπίοιοῃοα, ἃ ΠΑΡΡΥ δηά 
ῬΓΟΒΡΟΓΟῺ5 ἔα ΠΊΉΪΥ, ἃ ρεδοεῖα! οἷά ἀρ6. [1ἴ πιιιϑῖ 
ἢανα βουηάοα [κ ἃ ὈϊξΙΟΙ ΤποΟΚΟΓΥ, δηὰ 85 
ΒΓ ἢ ἢδ γεϑεηίβ [{. 

26. ἐπ α Κμ! ἀφ] Τικὸ 1Π6 ραϊαγοῇϑ: 
566 Οδῃ. χν. τς; χχν. 8; χχχύ. 29. ὅ66 Νοῖβ 
Ῥεῖονν. Οοπήραγε ΜΠ οη, 

50 τραγοβί ἴποὰ να, {1}, κὸ στρ ἔγι!ἴ5, ἔθου 
ἄγορ 

Ιπἴο 1ΠῪ το μου 5 ἰὰρ: οΥὐ Ὀ6 ΜΠ Θᾶ56 
Οαϊμβογοά, ποῖ ΒαύϑῃὶΥ ρ]ιςοκοά. ἔογ ἀδθδίῃ 

πιαΐιγο.---ραγαάμε 7.0.1, ΧΙ. 

εο»πεῖ ἰμ)] ΟΥ, οοαϑῦμβΒ. ὌΡ, 566 ΠΊΔΓΡ. 
ὙΤὨγοΒΠηΡ-ΠόοΥβ ΘΓ ΡΟΠΟΓΑΙΥ οὐ ἢ1|15; ςἴ. 
ποΐε οἡ [ιπἃξ. νἱ. 8, ἀπὰ 2 5. χχῖν. 18. 

7. ,ῶν ἐδδν φοοά] 1,16 ΥΑ}}}Υ 8ἃ5 ἴῃ (ἢ6 πηαγρ. 
0 γ {ἢ γ561{.) ΕἸΙΡΠΔ “2 15 σοηβάολπε ἴπαΐ πὸ 
ΤΏΔη οὗ 56η586 σδπ σοι ἴο ΔΗΥ͂ ΟἴΠΕΥ ςοη- 
οἸυιϑίοῃ. 

ΝΟΤᾺῈ, οὐ (ἨΗΔΑΡ. Υ. 26. 

Μετῖχ τολάς ΠῸΣ ἔογ ΠΡΞ: ἂ5 Ὠρωυΐ. χχχίν. 
γ1 1.8. ἴῃ 51] νἱροιγ; ΠΧ Χ. ὥσπερ σῖτος ὥρι- 
μοε: Ὀυῖ ΓῦΣ, ὙΠΙΟἢ Οσουγθ ἀρᾶϊὶπ ΧΧΧ, 2 

“τ σττους 

(μετε Μοχ ἰθᾶναβ ἴξ Ὁπα] ογθ), δ 115 (ἢ6 
σοηΐοχί ρου θς ΠΥ. 

ς 2 



46 7108. 

ΓΗΑΡΤῈΚ ΓΥἹΙ. 
1 δυὸ «λειυείλ ἐλαέ λἰς εοριηβίαϊ»ς αγό μοί ἐαμδές: 

ἰσσ. 8.271ὲ τοϊλοίᾷ Ὁ ἀεαίά, τυῤεγεῖρε ἐσ ἐδ 
αοσγεα οΥ ἐρηιζογ. ι46 4714 γεῤγουείδ δε 
,ηίας οὐ τριζίιαμο55. 

Τ᾽ [οὐ δηβϑννεγεοά δηά 3414, 
2 ΟΝ τβαῖτηγ στ ννεγα τῆγουρῃ- 

β ΒῈῚ ̓  'γ ννεῖσῃβά, Δπηα τὴν σδἰ ΠΥ ᾿ἰΔ]ὰ ἴῃ 
ΤΠ ΜΡο τῇς δαϊδηςεβ τορειβογὶ 

ἔΤμαι:, 3.ογ πονν ᾿ξ ψου]α θ6 Πεανίεγ [ἤδη 
]) τυαι τῆς βᾷηα οὗ τῆς 864: {πεγείογε ΠΥ 
“αογιΐς ἰδ 
ἐαλγέσονν ΨΜΟΓΒ ΔΓΕ ϑυνδ] ] οννεά ὑρ. 
,ωγ1ὦ. 
ἀΡι. 38... 4 “σογ τε φήγοννβ οἵ τῆς Αἰ ρΥ 

ΝΙ. [ν. :----8. 

αγό ΜΉ πε, ἴῃς ροϊδοη ψπεγοοῦ 
ἀτίη Κεῖ ἊΡ ΤΥ 5ρίτιτ : [6 ἴαύγοῦβ οὗ 
(ὐοά ἀο εἴ {Ποπηβεῖὶν 68 [ἢ ἈΓΓΑΥ͂ Ἀρδιηϑῖ 
Πλδ 
ς Ποῖ τῆς νυ] 455 Ὀγαυ 'ννῆθη ἢς [Ηεν. 

Βδτῃ ρταθθὺ οἵ ἰονγεῖῃ τῇς οχ ονεῦ ἦ 
15 (ρἀαοτγὺ 

6 (ὕλη {παῖ ννῃῖς ἢ 15 ΠΒΑνΟΌΓΥ ὈῈ 
εαἴεπ υνπουΐῖ 84] ΟΥ 5 ἴΠθγῈ ὧϑν 
Δβϑῖε ἴπ ἴῃς ψ τα οἴ δη ἐρρ 

, ΓΒΕ τιϊηρβ ἐῤαέ πὶ 50] γεξιβεα 
ἴο τους ἢ 476 ἃ5 ΤΥ βόῦγονν [μα] πηεδῖ. 

8 ΟΚ τῆδῖ 1 πυρῆς πᾶνε τὴῪ τεαυσϑβῖ; 

ΟΗΑΡ. ΨΝῚ. ἰοὺ πιεοῖβ 186 ἀὐρυπιθηῖβ. οὗ 
ΕἸΙΡΗ ΑΖ ἴῃ ογάοσ. ΤῈ γϑὶ ροϊπξ νν ΙΓ ἢ τηδάθ 
ΕἸΙρμαΖ ἀοιδὲ τῃ6 ᾿πίορυιγ οὗ [οὉ, δῃὰ οἡ 
ΜΓ ΠΙΟΝ ἢ]5 ἀγριπιοηῖ δίηροβ, νν 5 [Π6 ὈΙ[[6Γ- 
Π655 οὗ βρίτιῖ, {πὸ ““ νυγαῖῃ " νῃϊοἢ [οὉ ραν 
νΑΥ ἴο 'π ἢὶ5 δπισοη. ἰοὺ ἢγϑι δά άάγοβϑϑοβ 
ἨΙΠΊ561Ε ἴο {Π1|5 ἀγριπηθηΐ, 1---7. 

Ὡ. «τγίὶ7}] ΟΥ ταῦ, 1ῃ6 βαῖηθ ννογὰ 
ψν ς ἢ ΕἸΙΡμΔΖ υδοὰ ἴῃ ν. 2. ὙΠῈ σμδηρε οὗ 
ννοσά ἢ [6 ΑΟΝ. οὔβουγεβ [π6 ἔοτος οὗ (ἢ6 
ἀγριπηθηῖ, ΕἸΙρηδ2 τεραι θα ἴῃς νταῖῃ 85 
ἱπαϊσδίίηρ πλογαὶ ΓΟΪΠΎ, [οΟὉ δηβννεσβ ὑπαὶ ἰ 
15. ποΐ οιιξ οὗ ρχορογίίοη νν ἢϊ5. σαἸδιγ. 
ΤὮς ννογά τοηάογοαά σδ] ΠΥ 5 ΡΘΟΊΠΑΓ, 
ΤΑΡΔΠΙΠΡ 8Δῃ ΔΌγϑπια] ὈΟΙ Πα ]655 ΠΊ56ΤΥ. 866 
ϑΟΒι] θη οἡ [ἢ15 ν Υβ6 ἀπὰ οἡ Ῥζον. χίχ. 12. 

ἐπ ἐῥο δαίαπεο. ΤῊΣ γε ρῃϊηρ Οὗ νογάβ ἀπά 
ποι ἢ 5 ἴῃ 5οδ]ὸθ 15 ηοῖ 8Δῃ πποοιημῆοη ἤραγα 
ἴῃ αἰασοὶς υνυτιΐοῖβ, Ὀὰῖ 1 ὈΘΪοηρβ ἴο πε τὸ- 
τηοῖϊοβῖ δης ιν. [ἢ ἀπὸ Ἐργρίίδη ΕἸ] 
16 ἀδὺ οὗ ννορπίηρ ννογὰβ 15 ἃ σοπιῆοῃ 
ἴοστη ἴογ ἴη6 ἀδγ οὗ }υἀρτηηεπῖ, ἃ5 ἴῃ σμδρῖογ 
1.; δηὰ [86 νἱρποίϊε ἴο ἴπΠ6ὸὶ τ2εῖ σδαρίογ 
ΤορΓοθοηΐβ ἴῃ νοι βῃηρ οὗ ἴῃ6 Ποατὶ ἴῃ [ῃ6 
Ὀτόβθθηςθ οὗ Οϑπ5. " Τοαϊζεπθιςἢ,᾽ 1. ς. 

8. ἐὸν ποαὺ ἰῤ «υομά δὲ ῥεαυἱεγ] ΟΥ, ΖῸΣ 
ΠΟῪ ἰὖ 18. ΠοΑΥΣΘΥ. [ὼ0Ρ ϑρθᾶῖκβ οἵ ἢΪ5 
σΔΙΑ ΠΥ, ὙνΠΙΠἢ σδη ΟἾΪΥ θὲ σοπιραγοὰ ἢ 
{πὲ 5δηάβ οἡ ἴῃ6 βϑδτβῆοτο, ἃ ργονεγθιαὶ ὁχ- 
ΡΓΟΘδίοη ἴῸΣΓ ννηδῖ σδηποῖ θὲ σοιιηΐοθα ΟΥ̓ 
τηραβιγοὰ ; 566 Ῥσον. χχυὶ. 1; Εςο]ιιθ. ΧΧΙΣΕΙ ς. 

γος σαυαἰοαυεά μῤὴ ΤῊ15 τεηάθγηρ 15 ἀδ- 
δη5:0]6 (5666 ποίς Ὀεΐονν), Ὀυὰῖ [86 ννογά πιο 
ΡτΟΡΑΌΪΥ πιοᾶη8 ““ ννδηάογ," ΟΥ “γε ἰάΪς 
(ΧΧ. τὰ ῥήματά μου ἐστὶ φαῦλα). [οὐ δά- 
τη115 τῃαῖ ἢϊ5 ννογάβ ἀγὸ Ὀἰαπλεννογίῃγ, Ὀμ 
ΟΧΟΌΞΑΌΪΙΘ 45 ἴῃς ονὐογβονίηρα ΟΥἨ παίιιγαὶ 
Βοσίονν. δεὲ Νοῖβ ὑε]οῦν. 

4. ἀνίμξει μῷό γν σρίγ ἢ] ῊΘ ροϊβοῃ, 
ὙΠΙΟἢ τόδομεϑ ἴΠ6 βριηρδ οὗ 116, αὐ κα ὰΡ 
16 ϑριγιῖ, τς, αὐβοσγὺβ 41} ροννεῦ οὗ {ποιρῆῖ: 
115 15 [005 γϑὰ] Ὄχοιιϑὲ ἔογ [15 νϑῃοπΊθηοθ. 
ΤῊ15 {γαη5] Δ ἼΟΠ τᾶΥ Ὅδ6 σογτθςοῖ : 1ἴ 15 {παῖ 
οὗ 186. ἀδποϊοπέ νοϊϑίοηβ, υΧΧ, Ν ἱς., ὅυτ., 
Ἄτος ἴδπι5 ἴρο Ἐ οϑϑητῃ.; δ τποάογῃ σοϊηπιοη- 
ἰάΐοῦβ ΡΟΠΟΥΔΙΥ ῥγοΐοσ, “ ΏΟσῈ. ΡΟΙΒΟΠ ΠῚ 

βρί τι ἀσπη κοί τ." Ὑῆθ υ8ὲ οὗἩ ροϊδοπθὰ 
ΔΥΓΟ 5. ἰ5 τηθηἰϊοηοά ἔο ΘΠ ΠΕΥ ἰῃ αἰαβϑὶς 
Δυῖμοῖβ, διὰ ἄρροᾶγβ ἴο θὲ οὗ τῆς γτεπηοίοβὶ 
Δηϊ υϊγ. 

“εἰ τρενησεἶσ: ἐπ ἀγγὰν ἀγαϊπεὶ »|6] Οὐ, 
ἐΑγ6 δἰταγοὰ δραϊηδῖ πλθ.}} ὁ 45541] Τὴ6 1ῃ 
Ὀαι 6 -ἀγγαγ." ὍὙΠ15 18 ἃ βεσοηὰ ἀείθησο; [ἢ 
δοςοιιπῖα ἔογ {86 γοθο]]ου5. βδίγαρρ]65, 85. 1Π- 
ΒΕ Πποῖῖνο πηουθιηθηΐβ οὗ 4 5οι)] δβϑαι θά Ὀγ ἃ 
Ὠοϑὲ οὔ σου Ὁ]65. ὅδε6 Νοῖθ Ὀοίον. 

5. «υεη δὲ ῥα! γα. Ε1ξ. “ἐΟΥ̓ΘΓ ζταβϑ, "ἢ 
δαῖϊ τὲ ΑΟΝ. ρίνεβ {πὸ ἴτὰ6 δεῆβϑε, ἰοῦ 
ΑΥΓΡιο5. πὲ ἢὶ5 ννογάς ἃγὸ Ὀπῖ παΐιγαὶ δηά 
᾿ηϑεποῖίνα Θχργοβϑίοηθ οὐ δε πρ, κὸ 186 
5045 νν ΒΙΟἢ ἀγὸ υζτοεγεά ὈΥ ΔΠΙπ|α]5 ἴο ἀεηοῖς 
ΠΕΣ νυ δηΐβ. 

Θ. Βοῖὰ οχρυδβθίουβ ἴῃ [Π]5 ὑεῦθα ἃτδ 
ον] πί]ΥῪ ργόνεγθϊαι, Τῆς πιθδηϊηρ ἀρρθαῖβ 
ἴο Ὀ6 {Π15. [Εἰ τῇαξ ννῃῖο ἢ 15 ΤΠΕΤΕΙΥ ἰηϑριὰ 
Δηα ἰδϑίο]θβϑϑ 15 πδί ΓΑΙ Ϊγ ἀ5}|Κθάς τι ἢ πλοῦ 
15 ἃη Θχργθϑβίοῃ οὗ Ἰοδίῃιηρ δπά ἀϊδριιί 1.51}- 
Ποὰ θη ἴδ [ροὐ οῇεγεα 15 ροϊβοποιβ. 

ἐδὲ «αὐδ΄!θ 9 απ ἐσ] ΤΣ τοπαογίηρ 15 ρτῸ- 
ὈΔΌΪΥ σοττοςῖ, [Ιἴ 15 ἀοίεπαρα ὈγΥ ὨΠΠπιᾷπη. 
[ μᾶ5. Ὀέθη οδ]οςϊεὰ παῖ (6 Ηδθῦτονν5 ἐϊὰ 
ποῖ Κεὲρ ρου !ῖγΥ Ὀεΐογο ἴἢ6 Οδρενν, δηᾶ 
1ῃ δι [Π6 ννογά ννουἹά ποῖ Ὀ6 δορὰ ὈΥ [Π6 διιθο Υ 
ΟΥ̓ [οῦ : Ὀυϊ ξεόβο δηά ἀπςκ ννεγὰ Κορ Ὀγ 86 
Ἐσγυρίίδηβ δὲ ἴΠ6 τεπιοῖοβί ρεγιοά, Αηα ἴῃς οδ 5 
ΟΥ̓ {1Π6 ΒΤ ἢ ννα5 ποῖ ΠΚοὶγ ἴο Ὀ6 ἴἤγονῃ 
ΑΥΡΑΥ ὈΥ ἴπ6 ποπηδάβ οἵ Ασα: 566 ποΐθ οἡ 
ΧΧΧΙΧΟῚΙς, 

ἡ. Τρε ἐδίηπσε ἐῤαὶ γγ σομὶ, ὅς. ἈΔΈΠΟΓ 
ΜΥ Β0] σοξιδοῦμῃ ὅο ῬΟΌΟΙΒ, ὉΠΟΥ͂ ΔΥῸ 88 
Ἰοδύμβοιηο Τοοὰ ὃο 298. Τα ἰγδηϑίατ!οη 
δὰ ππθαπὶπρ Οὗ ἴπῸ ἢγϑῖ οἰδιιϑα ἃγὸ οἸδᾶσ. ἰ[οὉ 
ςαπηοῖ δοσορῖ {πε Ροΐίϑοῃ, ἢϊ5 5οι1} ΓϑΟΟΙ]5 
ἔγοιῃ 11: [6 ϑθῆϑθ οὗ ἴπθ ϑϑοσοοηά οἴδιιϑθ 15 
τηοϑί ργοῦδΟΪγ, “16 ον }]8. νΏΙσἢ μαννα σοπὶς 
ὍΡΟΙ ΠῚ6 ἀγδ {πὸ ἀϊϑθασθὰ οὐ μοϊβοηοιιβ ἕοοά.,᾽" 
11|. 25 ἀϊβοαδο οὗ τὴῦν ἴοοά. Ὑ}|15 ΠΊΘΔ115 ΠΊΟΓΘ 
ἴδῃ Ἰοαίῃθοιηο ἔοοά---οοὐ σοηίαπιηκδίοα, αηὰ 
[1] οΥ̓ ἀΐθοαθο, ἔοοά δὲ οηςς ἀϊβριβηρ ἀπά 
Ὁπνν ΒΟΪ]ΟΒΟΠΊ6 : ἢονν μθη σ8η 1 σϑσοῖνο [Ὁ νυ 11}}- 
οὔ 5 ἢ ΘΧρΙ βϑίοηβ οὗ στοῦ, οὐ νυγαῖῃ, 85 
ἌΡΡΘΑΥ ἴο ΕἸΙΡΏ42 ῥτοοῖβ οὗ δὶη ἃπὰ ὑηρᾶΓς- 



1Ὴ Ὁ. »» 
ἐτῥεοίω- 
ἤτον. 

ν. 9---16.] 

ἀπά τδαῖ (ὐοά νγου]ά ργαηῖ γπὸ τῃ6 
τὨϊηρ (Πα 1 Ιοηρ ἔογ'! 

9 νεπ τῇδλὲ 1 νοι ]ά ρΙεδβε (σοά 
ἴο ἀεβίγου πιὲ; τῃαῖζ πὲ ψου]ά Ἰεῖ 
Ιοοβα ἢἷ8 μδπά, δηὰ ουΐ πιὲ οἵ! 

Ιο Ἴδη 5βου]ὰ 1 γεῖ ἢανε ςοτὰ- 
[οτῖ ; γεᾶ, 1 ννου]Ἱά βδγάβηῃ γλγϑειῖ ἴῃ 
ΒΟΓΓΟΥ : ἰδεῖ ἢἰπὶ ποῖ βρᾶτε ; ἰγ 1 
ἢᾶνα ποΐ σοποραὶεά τῆ6 νγογάς οἵ τῃε 
ΗοΪγ Οπε. 

11 ὟΝ Βαϊ ἐς ΠᾺΥ βίγεηρτῃ, τῃδὲ 1 
58ῃο] 4 Βορε ὃ δηά ννῆδί :ς πηῖηε εηά, 
{παῖ 1 5ῃοιυ ]ά ρῥγοϊοηρ τὰν ἢ κ᾽ 

ἃ [1οη:" δάἀορίοα Ὀγν Μεγχ. 

8--1Ο. ΕἸΙΡΙΔ2 Πδὰ χοργοϑοπίθα ἀθαῖῃ ἃς 
[ἢ Ἰαϑβῖ ριυιηὶϑηπγχοπί, [οὉ πονν ἀθοΐαγθϑ [Πδῖ ἢ 
15 δ ΟὨΪΥ ἢορθ. ὍΠ15 γοργεϑοηῖβ ἃ σγΟΔ] 
Ροϊηξ ἴῃ ἴΠ6 ἀγρυπιεηῖ ; ἢ6 σοηϑο εθ. ἢ ΠΊ56] 
ἢ οπο {πουρῆῖ, (μπ4ξ ἢ6 πᾶ5 ποῖ 5ἰπηδὰ 
ραϊηϑσὲ Οοά; ἴδ, 45 ἴῃ 411] ἐούπλου {{|α]5, 
μοϊάϊηρ δὲ ἢ15 ᾿πῖοσ τ Υ, δηὰ ἢ15 δἰ]ερίδηςε ἴο 
Οοά. Α γεῖ {πόζα 15 πὸ ἱπάϊςδίοη οὗ 4 ἤορα 
Ὀθεγοπά ἀρδίῃ. 

8. ἐῤαὶ] »σῥὲ δαῦε, δς.] ὙΠΟ πιρδπίηρ 
18 ΠΟΥΓΘΟΙΥ δχργοβθοα; 11. “ὁ ψου]ὰ τΠδῖ ΤΩΥ 
Το]υοσ νγεσε ἔ]Π|Ιεὰ, δηὰ (δὲ σοὰ ννου]ὰ 
δτδηϊ ΠῊῪ ἀσδῖγθ." 

10. ὙΠε ρόπουδὶ σοηπϑοίζίοῃ 15 οἶθαῦ: 50ΠΊ6 
Μογάβ ἄγ αἰ βῆς], Ὀὰϊ [ἢ6 τρθδηϊηρ ΠΊΔΥ Ὀς 
ΠΊΟΙῈ ΟἸΘΑΓΙΥ Ἔχργεβθοα : 80 ψου]Ἱὰ Ὁ 80.111 
Ὅ6 ΠΥ ΟΟΙΏΪΟΤΥΤ, 8πὰ 1 890 το δῦ Οὗ ΤΥ 
ἘΛΒΡΑΣΙΙΚ ΔΒ ῸΣΒἢ ὙΟΣ]ΔΙ ΘχΧΟὶ ὑπδῦ 
Ι ἈδΔΥ9 ποῦ ἀθπὶθά (:.ε. τοποιποδ) Π6 
ὙΜοτάβ οὗ ἴμ9 ΗΟΙΥ Οπη6. ὍΤΠ]5 σοχηίογί 5 
Ποῖ ΠΊΘΓΕΙΥ, ἃ5 50ΠῚ6 σοϊηηοηίδίογβ ἴακα [ΐ, 
τηδὲ ἀθδῖῆῃ νν}}} ὁπαὰ ἢϊ5 τοι ]65, Ὁ ἰῃδὶ ἴο 
{πὲ ἰαϑσὲ ἢ6 Πα458 16 σοῃπβϑοϊοιιϑηθβθθ οἵ δανίηρ 
Κορὶ {πὸ [ἢ : [Π6 τοηάθτηρδ “Ἔχ Ἰηδἰοδά 
ΟΥ̓ “ Ββαγάξη,᾽" δηὰ “" ἀθῃγ " ἰπβίεδα οὗ “"σοη- 
(6Δ] ἦ ΔΥῸ ΠΟΥ ΖΈΠΟΓΑΙΥ δαπιίεα, 45 ννῈ}} 45 
{[Π6 σοπηδοζίοη οὗ “"ν}}} ποῖ βραγο " ν ἴῃς 
Ρτεσδάϊηρ ννογὰ “" βδογζονν." ὅδε ννογάϑ οὕ ἴῃς 
ΠΠΟΪΥ Οπδ ἅγὰ ἴῃς σοπηηδηάβ οὗ σοά, δον- 
Ἔνοῦ πιδάς Κποόννῃ ἴο Δη. Α Ηδοῦτεν χνου]ά 
ΡΓΟΌΔΌΙΥ Πᾶνα νυγτίθη ““1ῃ6 ἰᾶνν οὗ [Ἑμβονδὴ." 

11--18. ΙΟοῦ τε)εςῖβ (6 ἢορδ βυρρεϑίθα ὈγῪ 
ΕΠΡἢΔ4Ζ, πὰ νν}}} ποῖ ἰἰδίδη ἴο ἴΠῈ ροϑϑι 1 ῦ 
οἵ γεϑιοσαδίϊοῃ. 

11. ρῥαὶ ἐξ νιν εἰγεηισί δ] Ἠδ ἔξο]5 [μδὲ ἢϊ5 
βίσθηρτ 15 δἰγεδαγ Ἐχἢδιιδίοα. 

ἐῤαΐ 1 «ῥομίά ῥγοίοη 7.» 5] 1ἴ, ΒΔ Ὲ 1 
δ οι ἃ σἰγεῖς ἢ οὐἱ ΠΊΥ 5ρ1γἹῖ,᾽) ὦ. 4. Ἰοοκ ἔογ- 
νναγὰ ψ ἢ ρδῦρηςο, ὙΠῸ ΑΟΝ. 15 ψτοηρ, 
δα [Π6 ἴΠΙ6 πηεδηϊηρ᾽ 15 οἴδασ, Ὀὰϊ νν6 ἤᾶνθ 
ΠΟ Ῥἤγαβθο ΘχδοῖΥ ἐαιναϊοπὶ ἴο {πς Ηδεῦτενν. 
ΘΠοΟΥίΠη655 οὗ βριστς 15 τοηήογοα δηρι ϑῃ; Εχ- 
οὐ, νὶ. ἡ; ςἢ, ΧΧΙ. 4; 566 4Αἰσδὸ Νιιη. χΧχί. 4. 
ΤοΟῸ 5665 πο επὰ ἴο Ψ βιο ἢ 6 σᾶῃ ΡΟΞϑΙΌΪΥ 

708. ΥἹ. 
12 1. ΠΥ ϑβίγεηρτῃ τῆς βίγεηρτῃ οὗ 

δἴοῃςεϑ ἡ ΟΥΓ 15 ΤΥ ἢἤδϑῇ ἰοῦ Ὀγαβδὺ 
12 1.5 ποῖ ΠΥ Πεὶρ ἴῃ πὴ ἡ δηά [5 

νυν ϑάοιμι ἀτγίνεη αι ἔτοπη πε ἢ 
14 [ΤΟ δϊπὶ (παῖ 15 ΔΒ] ςιεα ρἱτΥ [Η6Ὁ. 

τῤομίά ῥὲ εῤειυφαά ἔτουῃι ἢϊ5 ἔπεηά , Ὀὰῖ 
ἢξ [ογβακείῃ τῆε ἔβαγ οὔ δε ΑἸπαῖρηιγ. κα 

Ις Μγ δγείῆγεη ἤᾶνε ἀβαϊὶε ἀεςεῖζ- 
ΠΥ 85 ἃ ὕγοοκ, «ἀπά ἃ5 ἴῃε βίγεδηχ οὗ 
Ὀτγοο 8 ΓΠΕΥ͂ ρᾷ485 ΙΑ ; 

16 ὙΝΏΒΙςοΝ ἀγα δ]Δς ΚΙβἢ ὈΥ τϑᾶβοη 
οὗ τῆε ἰςε, σπάΐ ννυογείη τῃ6 δηονν [5 
ἢιά : 

ἀοπδθ]ο {ογὴ} ὙΠῸ Ὶ,ΧΧ. “45 [8Π6 βίθηςἢ οὗ Ἰοὺῖκ ἔοτννασά νὴ ΔΩΥ ἤορο, ϑᾶύς ἴμαὶ οὗ 
ἀϊδϑοϊυςοη, 

138. 1» ποί ρν ῥοὶρ ἱπ »οῦ δίς, 1 τ|. 615 ποῖ 
ΤΥ πο-Π Ιρ ἰῇ πιεὶ" ΑἿὮΔΣ ποῦ ὨΘ]Ρ1088Β1 
Απὰ 18 ποὺ Βουπάμ 988 ἀσίνθῃ οὐὖ ἔσοτχῃ 
1106 ὍΤΠὸ ννογὰ τοπάογεα “ νυ ]ϑοπ "ἢ πηοδῃς 
[6 βουπάμποβ οὗ σοῃδιτ!]οπ, ἡ] ἢ δ᾽οπς 
σου]ά 1051: ἸγὙ ἴῃς ορς οὗ ρῥγοϊοηρθά ΠΠ{Ὸ ; 566 
ποΐδθ οἡ οἢ. Υ. 12: [15 Π45 Ὀδεῖι ἀσίνθη οἷ ὈῪ 
(ἢ ἴογγουβ 56ἴ ἴἢ ἈΥΤΑΥ ἀραϊηδ 00; 566 ὑ. 4. 

14- 80. [οὔῦ΄, πανὶηρ ἴῃπ15 ὈΓΙΘΗ͂Υ ἀϊδροξεά 
οὗ 16 γρυμιοηΐβ ὑγρεὰ ὈὉΥῪ ΒΊΡῆΔΖ, ἴδ κ65 
ἋΡ ἃποίμεγ ροβίτίοη, ἀπ δίας ἢϊ5 ἔποπα, 
ἢγϑοί ἔογ {πεὶγ περίοοῖ οὗ ἴῃε ἢἤγϑε ἀνγ οὗ 
[Πδηάσ, σοπῃραϑϑίοη ἴογ [ἢς δἱπιςϊοαά, 14---2ι; 
δῃηά [ἤδη ἔογ {Π61Ὁ Δι] Γ6 ἴῃ ἀγραπιθηΐ, ΔοσοΠὶ- 
Ρδηϊοα ὈΥ ᾿π]υ8ὲ1ς 6 δηα σγιιθὶὲν, νΠΙ ἢ ἱηνοῖνο 
ᾺΥ ἀθορεσ συ ἴδῃ 1416 δηὰ ἢβίυ ννογάβ 
ψΓὰηρ ΠῸΠῚ ἃ 5 ΕΠ ΓῸΓ, 

14. 10 ῥί»η, ὅχε. ὙΤῊ18 Ἔχργεββοβ [ἢ6 56 Π56 
οὗ ἰῃῆς. Ηδῦτονν, (πουρῇ ποῖ ἴῃ6 Ν1}] ἔογος οὗ 
1ῃη6 ννογάβ οὐ ἴῃ6 σοποῖβθηοβα οὗ {πΠ6 ρ γᾶ56, 
Τὸ {(ἢς «αἴιςοϊεά ἔτοπι ἢ15 ἔτεπὰ ΡΠῪ :. ἴδα 
Ἰζζοῦ οἰδιιθθ ΤΘΔΠ8 ΕἸΠΟΥ “ ϑῃου ἃ ἢδ ἔογϑακα 
{ΠῸ ἔδασ οὗ ἴῃ6 Αἰπιρῃυ," οὐ “Ἰεϑῖ ἢθ ἴογ- 
58 Κ6.") ὍΠΙ5 ρῖνεβ ἃ ϑδιἰϑίδοζογυ 56η58; ἔτ οη 5 
5βοιϊά ἀρονο 411] 1πηρθ βοοίῃθ ἃ πιδη 5 ἴδε] - 
1π88 ἰεϑδὲ μὲ Ὀς ἀτγίνθῃ ἴο ἀδθρεγαίίΐοη. ΤΠῈ 
ννογὰ ἔογ αἱήιοϊοα 15 ὙΘγῪ ργάρῆϊς, “" πιοϊιοά 
ἄἀοννη,᾽" ““ ἀϊβϑοϊνθά,᾽" δ᾽ ιάϊηρ, [ἃ πιᾶὺ Ὁδ, ἴο 
(Π6 εἴξςοϊ οὗ (86 ροϊβοηδά ἄγγζοννβ, Ὁ. 4. 866 
Νοῖο δείονν. 

15--21. ΤῊΘ ᾿πιΡΌΥΥ οὗ τη15 ρᾶβϑᾶρθ 15 
ἴδκεη ἔτοτα ἃ ἰαπά ᾿ηἰογθοοίθα ὈΥ γανηθ8, ἄθορ 
᾿νδάγβ ΟΤΥ ἰπ ϑυτηπηογ, πὰ ἢ]]οὰ ϑυάάθη!]ν 
Αἴογ βίοσπιβ ὈΥ ἰογγθηΐβ ἔτοπὶ ΠΟΙ ΟυΠΠΡ 
Ἠερῃῖ5. ὙΠ15 σογγοβροπάϑ πιοβῖ Ἔχϑςῖῦγ ἢ 
ἴῃς ἀδδογρίϊοηβ οὗ ἴ[ῃ6 Ηδυγδῃ, ἴῃ ΜΒΙΠἢ {ΠΕΓ6 
ἰδ ΠῸ ΠΕ ἤονίηρ (Ὠγουρὴ [Π6 ΒΕΓΆΠΊΟΓ; 
ὙΠΟΙΘΔΒ ἴῃ ὙΠΙΟΣ (θη ἴΠ656 δνθηΐβ. ἴοοὶς 
Ῥίαςθ, 566 ποῖο Ἄσπᾶρ. 1. 14) ἰοιτεηῖθ στ 5ἢ 
ὙΠ ρστεαῖ ἱπηροϊιιοϑ ἘΠΓΟΌΡἢ σάνογποι!5 
ΓΑΝΊη65 ἔγσοπι 6 [εὈε] Ἡδυγζαη. δες Αἰκοσ, 
« Ῥαϊοβίίηθ,᾽ Ρ. 928. 

15. ἐδὲ εἰγεανι οΥ ὀγοοζ.] ΤὮΘ ξογπιοσ σνογά 
ἀεποῖος (ῆ6 σἤδπηεὶ, {π6 ἀθορ ννδάν οὐ σάν!ῆθ 
[Πγουρἢ ΙΓ ἢ [6 Ὀγχοοῖὶς οὐ ἴοσγεπί συ 5068, 

ΓΗ Ὁ. 

70 ἀμ 
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17η ὟΝ δῖ τἴπιὲὸ {ΠΕῸΥ νναχ υνγαγιη, 
ΉΡΡ ΑΔ ὉΠ εν νδηϊϑῃ : ἵννῆθη 1ἴ 15. Ποῖ, ΤΠ 6 Υ 
'Ηοῦ.. δγα ᾿σοηβυμηδα οι οὗ τπεὶγ ρίαςε. 
{νι ἐς ἀεαὲ : 
ἕστο 18 ΤΠε ραῖῃβ8 οὐ {τῆ ]γΓ νὰν ἃΓ6 
ἐὺς τἴυτηρα δβίάς; τῆ6γ ρὸ ἴο ποῖβίηρ, 
ἐπκίελεά. ΔΠαᾺ ρεΓ5ἢ. 

19 ΤῊδ ἴτοορβ οὗ Ἴ Ἔπ)ὰ ἰοοκεά, {πε 
σοπηρδηῖεβ οὗ ὅμεθα νναϊεα ἰογ {Πειη. 

οἴδη ἢ τς ἢ Ὠοΐδο ἀηά νοποιηθηςθ, 5σοοη 
ΡΑϑϑίη ἀννᾶΥ, δηὰ ᾿ἰθανίηρ ΟἿΪΥ ἃ ἤϑὰρ οὗ 
βῃϊηρὶθ. ΤῊδ 51:Π|Π6 15 σευ κα ὶνΥ σοπιρ]εῖο : 
θη |16Ὸ ποράορά (πὸ τογτόηξς ονογβοννβ, 
ΨΏΘη ποεάρὰ [ἴ ἀἰβαρροαγδ: ἴῃ υν που τ ἀοθ5 
ποῖ {ὈΓΓΠ1Χ16, ἴῃ ΘΕΠΗΠΊΘΓ Ὦ 5 ἀπο πρ: ΠΟΥ 
5. 1ἴ ΠΊΘΤΟΙΥ υι561655: 11 ἀδοοίνθβ, δ] υσιην τἢδ 
ἰγάν θοῦ ὉγΥ [Π6 ἀρρθάγαποθ οὗ νεγάιτγο, ρτο- 
ΤῊΪΞΙΠΡ ΤΟΙ ΓΟΘἢπηοηΐ, ἀπὰς δίνη ποπθ. διυςῇ 
ἀνότα (ῃ6 ἔτιοπβ οὐ [οὉ ἢ ΤΠΘῚΓ ΠΟΙΟΥ͂ στιοξ 
δηκ νοῃοπΊοηξ ροβϑισ]Δ[ΙΟη5, ἀπ [6 αὔϑοποθ 
οὗ ξεπιιῖηθ βυπιραίηγ. ΟἿ, 158. Ἰν1. 1. 

ρα... ἀαυαν} ΤὮι5 (ἢ6 Κν. δηὰ τηοϑί σοπλ- 
τηοηΐϊδζοτβ. 12)1Π|π|. τεπάθυϑ “ υν Βισἢ ονογῇονν.᾽" 
Μοτχ ἐοϊϊοννβ 6 ΕΧΧ,, “ΠΟΥ Ῥᾷ55 ὈΥ Πη6 
ἀνγαγ." 

16. διαεξὶ. 21 ὝῊΘ νυ ΠΟΥ 15 ΡΘΠΘΓΑΙΥ βἤαγΡ 
ἴῃ ἴῃς Ηδιγᾶη, Ποη ἴπ6 ἄθορ σμδηη615 ἃγὰ 
ΠΟ ἢ ἀδτ τυγοϊὰ τοτγγοηΐβ. 

ἐς ῥὶ] Α ἴγις δηά βγαρῃϊς δχργεϑδίοῃ ἔῸΣ 
{πὸ ἐἸβϑοϊνιηρ ϑῃονν. 

17. ἐὸν αἰαπ 2] ΤῊΝ ἜΧργθσθος [ἢ 6 86η56 
Ὀεοιίογ {πη ἴπ6 τηᾶγρὶπαὶ τοηάογίηρ, “ ουζ 
ΟἿ ΙΓ ἢ 15. ΠΘΓΑΠῪ οχαςῖ, 

εοπαιωηφ] ΟΥ 19 ἀσ θα ἀν, [11ϊ. ἃ5 ἴῃ 1Π6 
τ ΑτρΊη, “ἜΧΕ ΠΡ 5Π64,᾽) 50 ΧΥἹ]. ς, 6. 

18. Τρεραΐϊδε 97 ἐρεῖν «σα}ἢ}: Μοάθσγῃ Ἵοπη- 
Τηθηΐδῖογβ ροηογαν δάορὶ ἃ ἀϊβογοηΐϊ γοπάογ- 
ἴηῃρ. νι δϑιρῆϊ σἤδηρο ἴῃ ἴῃς ραποίυδίίοη 
οὗ τ[ῆ6 Ηξεργονν ἴῃς δθηδο σὺ Ὀ6, “{Ππ6 σᾶγὰ- 
νδῃὴ5 ἴ}Π| 85146 ἔτΌσ ΓΠΘΙΓ υνᾶν, ἀϊνογρο, τ[ῃηδὲ 
15. ἔγοπι ἴΠ6 τΟρΌ ΔΓ ἴσας, ἴῃ ΟΥΟΥ ἴο ΒῈΡΡΙΥ͂ 
ἘΠΟΠΊΒΟΙν 5. ἡ ἢ ννδῖοῦ ἔτοπὶ ἴἢ6 νναάγ, δῖ 
Πηάϊηρ 1ἴ ειρίγ, [ΠΟΥ ρὸ ὕΡ ἱπίο ἴθ ἐσβοσγί, 
Δηα ρογ5ῃ." Το (15 1ἴ [5 οὐ)εοίοὰ (Ογ 1) 6].) 
παῖ τῃ6 τπηθηϊίοη οὗ σαγανδηϑβ 15 Ὀγοιηδίῃγο, 
δηὰ ὈοΪοηρθ ἴο ἴπΠ6 ξο ]οννῖηρ νοῦϑα ἢ δηΐ, οἡ 
[86 οἴμοῦ δης, τῆς ο]ἀ ἱπιογργοϊδιίίοη δἀορίοα 
ΌΥ οὐ ἰγδηϑίδίογβ, αηά ἀοίεηδοά οἡ οτιτςα] 
Ειουπάβ ὈΥ 40]6 βοῃοΐϊαγβ, δάάμογοβ οἰ βου ἴο 
{πε ἰοχῖ, δηὰ ρῖνθϑ ἃ ἴγιιθ δης ἔοσο! Ὁ]6 56 Π56. 
ΤΠ ραϊὴβ οὗ {ΠΟῚΓ νΑΥ ἀτὸ ἰὐγηεα δϑάς, 2.6. 
ἴῃς ἰογτοπῖ νυ πᾶς ἃ ἰοσΐυσοι5 σοιγθο, ρατί οὗ 
1 15 ἀπεά ὑρ δἷἵ οηςθ, ραγί βηάβ [5 νναὺ ἱπίο 
{πε ἀδϑογῖ, ποτα 1 ΒρΘ ΠΥ Ἔναρογαῖθα δηά 
ΥΔη 565. 

δὲν 50 ἰο ποίῥὶη] ὙῊΪ5 ΤΥ δα (6 ἴγυθ 
Ἰητογργοίδξίιοη [ἔ Ἃ1η6 ΑΟΝ. οὗ {δ ργεοθάϊπρ 
ψνογάς Ὀ6 γοίαιπρὰ ; 1ἢ, Βόοννθνοῦ, {πὸ ννογά ἔογ 
Ῥαΐῃς ὈῈ6 γεπάογοα σαγαάνδηβ, ἴπ.ϑθ 5ῃοι)]ά Ὀ6Ὲ 
Τοηάεγοά, [ΠΟΥ Ρὸ ὺὕᾧρ ἱπῖο ἴῃς αἀθθοῦτῖ. ΟΥΓ 
νναϑῖθ. Ὅὴὲ 58π|6 ννογά Ἴοδ 15 υϑοὰ ἴῃ 

708. Ν!]. [ν. τ7---22. 

20 ΤΕΥ ἡνεῦα σοπίοιυηαςα Ῥεσδυβε 
{πεν Παά Πορεά ; {Π6Ὲγ σάπια {Π]ΤΠΕΓ, 
δηὰ ννοῦδ' Δϑῃαπγϑα, 

21 ᾿ ΕῸΓ πον γε ἀγα ' ποῖῃίηρ; γε 1 0ν, 
᾿ Η ον πϑὸν γά 

866 1} σαβῖίηρ, ἄονγη, Δπα δγε δίγα! 4ἅ. ἀνεῖλε ὅφ 
22 [)1ἃ 1 ιν. Βτίπρ ππῖο πὶὲ ὃ οὐ ΕΝ ΣΙ 

Οῖϊνε 4 τγενναγά ἔοσ πλὲ οὗ γοιγ 81Ὁ- 'Η εν. πο, 
δίδηςε 

αδη. 1. 2: [6Γ. 1γ. 221 566 4͵50 χχνὶ, 7. [1 
σογτοθροηάβ [ἢ Τ]ΘΔΠΙηΡ, ἀπ ΡΥΓΟΌΔΟΪΥ αἶϑο ἴῃ 
ἀογιναϊίοη, ἴο ΤΙΣ, ἴῃ ΡΓΟΡΘΟΥ ἀεϑιρπαϊίοη οὗ 
1Π6 ἀόδογί ἴῃ νυ ῃι ἢ (6 [5 γδο  δ5 ννδηάεγοά, 

19. Τόε ἐγοορ]ῇ ΤᾺΘ ΟΔΥαυδΏ8. Τἢθ 
ννογὰ “" σοΙΏρδη16 5) ἴπη ἴΠ6 ποχί οἰδιιθθ αἰ πο 5 
Ὀὰΐ {{{||6| 1 δὲ 411, ἴπ τηδαπίηρ; Ὀὰΐ ἴῃ 1Π6 
ςορίοιι5 νος αγΥ οὗ {Π6 ἀδϑογί 1 15 ργοθαῦϊο 
{Π6 ἀΠἴθγοηῖϊ ννογὰς ΤΔΥ ἱπάϊοαίθ δοπὴθ αἰ ἔττ- 
ΘΠοθ5 ἴῃ ἴΠ6 πιοάθ οὗ ἰγανθι !ηρ δάορίεά Ὀγ 
αἀἰβοτοης 65. Ὑοτηᾶ δηὰ 5856 08 ΠΊΔΥ ΓΟρΓο- 
5θηΐῖ ἔγάνθ! οῦα ἔτοπιὶ ορροϑῖθ υδγίογβ, 501Ὲ6 
ΒΙΓΔΠΡΟΙΒ ἴο [Π6 αἀἰδίγιςί, οἴπουβ [ἈΠ ΠΠαΓ νυ ἢ 
ἴζ; 4}} ρουιϑῃ 4κ6 ννῆθη ἀγαννῃ οὐκ οὗ {ΠΕῚΓ 
ὙΑΥ ὈΥ [Π6 ἔ2156 ἀρροαγαδηςὸ οὗἉ νναΐοσ. ὍΤεπηα 
νγὰ5 ἃ {ΠῸ06 ἴὴ ἴΠ6 ποίδογῃ ἀἰβίτγιςξ οὗ 1ῃ6 
Ατδθῖδη ἀθϑογῖ, ἀοσοοηάρα ἔγοιη Τοηλᾶ, ἃ 50ῃ 
οὗ [5ῃπηδο]. Οϑεῃ. χχν. ᾿ς; 54]. Χχῖ. χτ4 1 [ὁΓ, 
ΧΧΥ. 22. ΤΠ6 σάγάνδηϑ οὗ ἴΠ6 [Βῃπη 46} {65 νυ ΌΓΟ 
ἴῃ σοπϑίδηϊ σοπηιηιπσδίίοη ἢ Εργρῖ; 566 
Οξεη. ΧΧΧΥΙ. 25. Οη ὅ8οῦα 86ε6 ποῖθ οἡ ςἢ. 
1. ἃς. 

20. «ὑεγὸ αερα»ιοά  Βικίογ ἀϊβαρροϊπίπηθηξ 
15. ἔγθαθπογ οχργοϑθοά ὉγῚ ψονὰ5. ἀσποίϊηρ 
βῃδπ)θ, ψΒσἢ ᾿ποϊάθβ ἴπ6 ποῖϊϊοηῃ οἵ ιῃ- 
δτουπάοα σοηβάρσρησο: [(ῇ6 σαγανᾶηθ ννΟΓῸ 
Δϑοῃαπιεά ἴο πᾶν Ὀθθη τη βὶθα, ἃ5 Ϊοῦ ννα8 
ϑηδιηθά ἴἰο μᾶνθ σδ]ουϊαϊοα ὕροὴ σοπλέοιξ 
ἔτοπι ἢ15 ἔπιθηάϑ. 

21. γε αγὸ ποίῥὶ᾽ "σ] ΤῊΪ5 ἰγαῃϑἰδίοη 18 
ΡΓΟΌΔΟΪΥ σογγοςῖ: [6 56η56 18 Οἰθαγ, ὁ" γ6 δΓῸ 
σοπιο ἴο ποιρῃῖ, κὲὰ τῆς ἀγιθάπιιρ τογτοηῖ." 
ΤΟ τοδάϊηρ [ο]οννοὰ ΌὉΥῪ ΟἿἦ ἴγαηϑιίουβ 15 
ἀοοηάἀοά Ὀγ {ΠπῈ ξοη γα ΠΥ ΟΥ̓ πιοάρθγῃ ΟΤΟ8. 
ΤΠ τοπεουϊηρ ἴῃ {πὸ τηδυρὶη ἕο] ]ονν 5 {π6 Μ4- 
βογοίῖς γοδάϊηρ,. ΜΏΙΟἢ ϑοθπη5 ἴο 6 ΡΆΓΟΙΪΥ͂ 
σοη᾽θοίωγαὶ. 

ἐασίησ ψ γα, ΟΥ, γὲ 866 ἃ Πιίῃ, 1, “(8 
Ὀγθακίηρ ὑρ᾽ οἵ ΤῊΥ 5ἰδίς. 

φῶ, 23. ΕΑἥΔΦὄ Ὀϊείογῦ ᾿γοηγ, ᾿πιρ] γπρ ἴῃς 6 
τοῖς Βανὸ Ὀδδη ἔοο ϑἢ δὰ πὸ σομηῖδά τπροη 
81} ὈσϑἴαΠΈ14] ΠΕΙ͂Ρ, Ὀὰξ ἴπαξ 1 ννὰ8 Ἱπιροβ5:0 6 
ἴο ἔογοϑοο {παῖ ἢ]5 οηὰ 8 ννουἹὰ νοὶ ὰ 1Π6 
5 ΠΡ] θοοη οὗ ΡῬΠΥ͂, σοϑίπρ ΠΟΙΓΠΟΓ ΠΊΟΠΟΥ͂ 
ΠΟΙ ΘΧΟΙΈΟΏ. 

22. α γεαυαγά 70γ »6] ΟΥ, ἃ ὑΡσοβοπῦ ὁ 
ΣῺΥ δοοοιπῦ;: (ἢαΐ 15, ἃ ΙΝ, δυο ἢ 85 ν΄ 85 
ΟἸΙΒΕΟΠΊΔΓΥ ἴῃ ΟΥΟΣΥ ἴο ργοσυτο δὴ δάἀνοςσδίο, 
οὐ δύθη ἴο ᾿ἰπβιποηςε ἃ ἰυάρο: 4 ὈΠΌΘ, Πμονν- 
δνου, νου Ἱὰ Ὀ6 ἴοο βἴγοηρ 4η Ἔχργοβϑίοῃ, βπες 
{πὲ κεῖ ταῖρηῖ 6 οἴτοά ἴο ΟἿδ ΓΟργοϑοπμπς 
1Π6 ᾿πίογοϑὶϑ οὗ δὴ 1η]υγοὰ ἔα ΠΥ. 



ν. 23--3ο.} 708. νΝΙ. 

23 Οὐ, [)εἰϊνεσ πτὲ ἔγοπι {(ἢς επε- 
ΤΥ 5 μαπά ἡ οἵ, Κδάδεπιὶ πιὲ ἔτγοτη 
[6 Βδηά οὐ τῆς πηὶρ]ῖν κα 

24. ᾿Γεαςἢ της, δηά Ὑν}}} μο] 4 τὰν 
ἴοηραε : δηα σδιι88 πὲ ἴο υπάογβιδηά 
ννπογείῃ 1 Πᾶνε ογγεα, 

25 Ηον (ουςῖθ]ς γα σίρῃς νγογάς 
δυῖ ννῃδὲ ἀοῖῇ γουγ ἀγριυίηρ γερτονε 

26 [)ο γε ἱπιαρίῃης ἴο στερίονε 
ννογάβ, ἀπά τῆς βρεεσῆεβ οὗ οπὲ {παῖ 

39 

27 Ὑελ, γε ονεγυνμεὶπι ἐπε (ΔτΠετ- ΓΗ}. 
655, ἀπά γε αἷρ α ρὲ, ἔογ γουγ [τἰςπά. ἐκ αβον, 

28 Νονν τῃογείογε ὈῈ σοηϊβῃῖ, ἰοοκ 
ὍΡΟΠ τηδ; ἔογ 12} ἐς ᾿δνϊάθηϊ αηἴο γόοῖι [Η6Ὁ. 
11 ]1ε. ἐξ μμμὴ 

29 Ἀξίυγη, 1 ργὰγ γου, ἰεῖ 1 ποῖ 
δὲ ἰπίαατγ ; γεᾶ, γεΐαγη ἄρα] Π. ΓᾺΥ 
ΤΡ τεου5η 688 2: ἢ Ίη τ. ΕΤΠΩ 

30 [5 τῃεγα ᾿πΙ ΖΓ 1Π ΠΥ τΟΠρΊΙΘ ὃ νιαύΐεν. 
{ ᾿ ἘΒΡ ο). 

σδηηοῖ ΤΥ τλδῖὲ ἀἰἴβοογη ρεγνοῦθο ») ραίαέφ. 

15. ἀεβρεγδίε, οὐδε αγὸ 45 ννὶῃὰ ἢ 

᾿Ω8. ἐῤε ἐπόρῖν, Οὐ ἐδ τιλρδι}] Οὐ, “18 νἱο- 
Ἰοπί,"" δ ΟΡῬΣΥΘΒΒΟΣ. 

24. Τεαορ »ριο] οῦ ἀσπηαηᾶς (ἢδί πες 
ἢϊ5 ἔτη ἢᾶνθ ὨΘΙ ΠΕΣ ΠοΙρεά που σοτϊηξοτῖεά 
πὶ, ΠΟΥ δῃουϊὰ δἱ ἰοαϑὲ σοηνίποα ἢϊπὶ οὗ 
ΟΥΤΟΥ, Ροϊπξπρ οὐἱ ἴῃ νυῆδί 15 αϑϑυπιοὰ ρα] 
ςοηϑϑίθα. ΕἸΙρῃαΖ ἢδά ᾿ηξογγθα ἢ15 ΓῸ]]Ὺ, οτ 
51η, ἔγοτηι {ΠῸ ἔδοςϊ οἵ ἢὶ5. στῆ; ϑ86ὲ ςἢ. νυ. 2. 
ἍΜ τῃδὲ δοσιιβαίΐοη [οὉ Πα5 δἰγεδάγ ἀρα]ξ, 
δΔηὰ ἢονν (4115 ἔΟΥ τοΓο δι δοίαπε! 4] γοϑβοη5. 

απά 1 «ὐἱ ! ῥοίά »γ Ἰοηφ με} 1 νΜν1}} Ὀ6 58:]θηΐ : 
οἴ, ΧΧΧΙΥΝ. 21--2.Ψ ᾿ 

25. ἀγσμίηφ] Οτ, “ἐγεργονιηρ.᾽") ΙΟὉ 1565 
186 βατὴθ ννοτά ἵνίςο; ννηδξ 15 1 (Παΐ γε τὸ- 
Ρίονθ 0 τΈργονς πὸ ΟΠδὲ [5 {6 ροϊηΐ 
αἴ ΜΜΠΙΟῆ γοιγ δοσιυιβαῖίοῃ 15 δηθὰ Ὑνηδὶ 
ἄοεϑ γουγ τοργουϊηρ Ργουθὴ 

26. ο γε ἐνιασίπε] ΟΥ, ῬΥΟΡΟΒΘ. ΪΙ5 ἴΐ 
γουγ οΟὔ͵]θςσῖΐ τηθγεὶγ ἴο ΤΈρΡΓονε ΤΥ ννογαϑὴ 
ΤὨς ποχί οἰδιιϑο 5ῃου]ὰ ὈῈ γτοηάογεά, θὰ ὕᾺ9 
ΜΟΙάΒ οὗ ἴ: 9 ἀοΒΡδΊ ΣΙ Β ΔΣΤΘ ΖῸΣ Ὅ89 
ψιπὰ. νος νυυηρ ἔΓΟΠΊ ἃ τπδῃ ἴῃ 50 Γἢ ἃ 
σοπάϊτίοη δά, 45 [οὐ ννοιϊὰ δγριιθ, πὸ Ὀθδγ- 
ἴῃρ υροη πε φιρϑίοη οὗ ἢ18 σι]: {ΠΥ [0]- 
Ἰοννοά, δηὰ Ἵοοιυϊὰ ποῖ {πεογοίοσε ἢᾶνε ργὸ- 
γοκοά, τῃ6 νυἱϑιίδίίοη, δπά νοῦ δέϊιοσγ 4]]} 
Τροτγεὶν υἱζογοὰ ἴο ἴπ6 νψπα, Ὀογπδ ἀνα ὉΥ 
11 δηὰ Ἰεανὶπρ ἢο ἴγαςθ, αἵ ἴῃς ψνογϑῖ 1416 δπὰ 
ΤῊΘΔΠΙΏΡ 1655. 

7. Ὑεα, γε ουεγαυδεί»}] Ἐλίδοτ, Ἐν θα 
Οπ ὑπ ΌΣΡΏδπ ΜΟϊ]ὰ γ0 οδδὺ Ἰοΐδ. ΠΕ 
ΤΩΘΔΗΙΠΡ ἀρρθαῖβ ἴο Ὁ6, “γα ἃγὰ ρ1{1Π|1655 ἃ5 
σγεάϊτοῦβ νῆο ἴακο ἴπ6 σῃ!]άγοη οὗ 4 ἀορίογ 
ΔοΥ 15 ἀθδῖῃ " (566 2 Κ. ἵν. 1), σαδηρ ἰοΐϑ 
ἴουγ ΤΠΟΙΓ ΘΟυΟγᾺ] ϑἤδγοϑ, ὙΠ6 Ἐχργοβϑίοῃ 15 
ποῖ ἀΠσΟΠΊΠΊΟΠ ἴῃ γοίεσγεηςο ἴο αρίϊνοβ, [06] 
11,.24; ΝΑθυπι 1. το. ΕΧΧ.. ἐνάλλεσθε, ἀηὰ 

τῃϊηρϑὶ 

Μεῦχ, 85 υϑιιδὶ, δ᾽ ἴογβ {π6 ἰοχί, ἐΠΟΓΘΌΥ ννθακ- 
δηΐηρ ἴη6 5θη586. ὅ8ὅ66 Νοίδ θοΐονν. 

ἀΐ α Ρ11 Τῆδ σεπάοχηρ ἰ5 ἀδίθηϑι!ς (15 
Ἄοβεοη,, ΠΣ; Ὀαϊ τπ6 ννογὰ πιοϑὲ ργοδΟὶΥ 
τηθδῃ5 “ἰγαίῆς,") δ. 6. ὁ ππακ ραίη οὐδ ἃ 
Τποηά,᾽" ἴυγπὶπρ 5 ΤᾺΙΘΟΓΥ ἴο ῥσγοῆξ, 85 8ῃ 
Οὐσσαϑίοη ἔοτ υἱζογπρ υνῖϑθ. σαννβ, δηά {πι5 
Τηϊη!ϑίοσίηρ ἴο ΥουΓ ον 50] τ ῃϊθουβη685. 

28. (ΝΝοιυ, δις.1 Οτ, Απὰ πὸοΐ ἄο Ὀυΐ 
ἸΟΟῚΣ δὖῦὖ 1290: 701 1 ΒΌΓΣΟΙΥ Β88]1 ποῦ 119 
ὍΟΥΟῺΣ 7806. ὙΤΠδ6 ΘΧΡΓΘβϑΙΟη 15 ΓΠοτο ΚΡ ὮΪΥ 
σπαγδςοίεχγίϑεις οἵ [οὐ, σοηπβοίοιιβ οὐ ἢϊ5. ἴῃ - 
ἰοεγῖγ, απὰ ὈοΠδνηρ παῖ πὸ οπε σου]ὰ ΙοΟΚ 
Αἴ ἢϊπὶ 5. 5 Ἐ}γ δηὰ ἀϊβίγιισε ἢ]. 

29. ἐὲ ἐξ ποὶ ὁε ἱπίφμὶίν] ΟΥ, 1οῦ ὕδμο19 
ποῦ ὍΘ ἐπὶ (υπηξλιγηθθα δηὰ ἀϊδ[ο- 
ὨΘΘΥγ) 8 ΥΟῸΣ Ἰπάριηθηϊ. ὍὙΠ6 Ἰαἰῖου 
αἰδιιθ6 15 γεπάογοά Ππογα γ, δοσογάϊης ἴο {8ε 
Μαβογείς χοδάϊπρ, δἀπά ΤΊΔΥ πΊοδῃ, ΤΥ ΠΊ6 
ΟΥ̓ΟΓ ἀπά ονοῦ ἀραῖη, ἀπά γοιι νν}}} θαῖ βηὰ τὴὰὲ 
δα Π||655 ’ῃ [Π6 πηαϊΐοσ. ὙΠῸ δίῃ, μοννονοῚ, 
85, “" Απά ΠΊΥ δηβννου---51}}} [ΠογῸ 15 τιρῃϊ- 
ΘΟ Ι5η655 1η 1 ἃ γοδάϊηρ ΠΙΟΝ ρίνεϑ ἃ 56η56 
νγῈ}} δἀαρίοά ἴο ἴπ6 σοηίοχί. 

80. 1 ἐῤέγε ἱπίφιν ἐπὶ τὴν Ἰοησμο] 1.6. 1(ῃ6 
ννογάϑς, ὙΠ ἢ αἱοης γοιι σοηάοπιη, ἃτὸ ποῖ 
Οροη ἴο ἴπθ σαύρα οὗ ᾿πιαυγ , τΠδῖ σμαῦρα 
γαῖθοΥ ἀρ] 165 ἴο [26 ὈΠΕΔΙΓ ΔΟσΌ 50 Γ. 

»1»} 4.16] ΟΥ̓, “ΤῊΥ ραϊαΐθ,᾽") 85 ἴῃ [Π6 πηδΓ- 
Εἶπ. Τῆς πιϑαπίηρ 5, ΠΛ 56η56 οὗ τρὶς δηὰ 
ὙΓΟΠΡ ἰ5 ποῖ 50 ἴὰγ ρογνογίθα {πὲ 1 σᾶπηοῖ 
ἀϊβοθῦη ννηδῖ 15 Αυβο οὶ ννὶςΚοά. 

2έγνέγας ἐῤίπ5)] Οἵ, ““ννἱοκϑάμῃοϑϑ" [86 
Ἡεῦτονν ἱνογά, Ὡς Τσσυγα ἔγοαι ηΕΥ ἴῃ 
[ὴ6 Ῥϑαΐπηβ, θηοΐθϑ υἱοῦ ἀπά δοϑοϊιῖο νυν ]ο Κα 
δάἄποβο: νυ] κθάηθθθ (Παϊῖ οσδιιβδο5 ἀδϑιγαυςίίοη, 
ΛΠ πιᾷπη, ἤονγθνοῦ, 15 ΡΓΟΌΔΟΙΥ τὶβμξ ἴῃ γθης- 
ἀεπηρ (Π6 ννοσχὰ “" σδἹαγαγ,᾽) 85 ἴὴ Ὁ. 2. 

ΝΟΤῈΘΞ οἡ (ΗΑΡ. ΥἹ. 3, 4, 14, δῃηά 27. 

35. ΤῈ ΑΟΥ. ἀεῦῖνοβ ἰῇ 6 ψοστὰ ἔτοτη 

Ῥὴ συυνα!ονν. ὙΠῸ ἀετίναϊίοπ ἔτοπὶ 1) ἃ ςοπ|- 

τλΟη ννοτὰ 1η ἔπε Κογδη, ννῆθγθ 1 τηθδῃ5 Ἰά]6, 
ἜβρεΟ ΙΔ ΠΥ ἰγγο! ρου 5 (4}1κ, 15 [ΔΓ ΠΊΟΤΘ ργοθδῦ]ο: 
ἴπυ5 [ἢ6 1 ΧΧ. ἐστι φαῦλα. ὙΠΟ ννογά, πκὸ 
ΤΊΔΠΥ ΟἾΠΟΓΒ Ρϑοι] ταῦ ἴο [οὉ, οσςιγβ ἴῃ (ἢ 6 

5ΔΠῚΘ 56η56 ἴῃ ἘΠ Πορις. ὙΤΠΘ τιθαπίης (ἢραῖ- 
6" ργοροβθά ὈΥ ϑοβιυϊίεηβ, δηα δοςορίθα ὈΥῪ 

Ῥανίϑοπ, ἰ5 ποῖ ᾿υδιβοὰ ὉΥ [86 Αταῦὶς ε) 
ὙΠΙΘΝ βῖνεβ ἃ Ὀδίζοσ 5θηβ6, δίπιχιῖ, ΟΥ̓ ΠΊ ΥΟΓΘ 
αἰΠιςίυ5 651, 



40 708. 
4, 1,ΧΧ.- κεντοῦσι, ΝΏΙοἢ ΜΟΥΧ δάορί5, 

υιϑῖηρ [6 ννογὰ δ᾽), 45 [ἢ Χχχ. 17. 

14. Μεῖχ δ]ίογβ πὸ τοδάϊηρ ("22 ἴὼῪ ὈΌ), 
πὰ τεηάειβ "δ ψΜῆὴὸ ν᾿ Π ΠΠ0]45. ΡΙ͂ ἔτοτη 

ΝΙ. [ν. 1---“. 

αἴ Οὔοθ 50 υπι|5114] ἃπά 50 σταρῆϊς βῃουϊά αν 
Ὀδθη βι δϑε ρα ἔοΣ 92). 

4. Ἐογ ἸΡῺΓΙ Μοτχ τοδάβ 12) 2), ΧΧ., 
ἐπιπίπτετε : ἴ815 15 ηοΐ ἃ Ἰπάϊςσϊους ἃ' τογαίίοῃ : 

ἢ15 ἔγιθηὰ ζούϑακος αἷδὸ ὯΠ6 ἴρασ. οὐ ἰδθ Α]- 11 διιθϑειςἴ65 ἃ ΝΕΓΥ͂ ΘΟΙΠΠΊΟΉ -Ῥ]Δ 6 ΡῆΓαδ6 [ῸΓ 
τα ῃῖγ." Βιιΐ τἴ 15. ποῖ ἰκοῖὺγ παΐ ἃ νγογὰ οἠ6 παῖ 15 τΟΙΛΔΥΚΑΌΪΥ ΘΧργοβϑῖνα. 

Γ(ΓΗΑΡΤῈΚΒ νῇ. 
Ι δυό ἐχωμείλ λἕἔ[ ἀἰοσίγο οὐ ἀκαίά. τ5 “Ὁ εοπὲ- 
2ίαμιοίλ οΥ ἀδς στον γα σδηίσς, τῇ αἀγιαἱ Οοα ᾽ς 
τοα λίγες. 

Οσ, 7] 8. ἐῤέγε ποῖ ᾿ λ)ὴ Δρροιϊῃῖεα {π|ὲ ἴο 
τυαγζα;ξ. : 

ΠλΔη ὑροῃ οαγῖῃ ἡ γε ποί ᾿ϊ5 ἀΔΥϑ8 
αἶδο |Κε τῆς ἀδγϑ5 οἵ δὴ Ἀϊγα]ηρ ὁ 

2 ΑΚ ἃ βεγνδηΐ ᾿ δαγῃ βου ἀεβίγειῇ 
1Πς6 βῃδάονν, δῃὰ 25 Δη ἢ γα ηρ ΙοοΚοιῃ 

3. 850 8ὯΠ} 1 πηδάε ἴο ροββε88 πιο τἢ 8 
οὔ νδηϊῖγ, δηὰ νγεαγίδοπια Πρ 8. ΔΙῸ 
Δρροϊηῖοά ἴο πΊ6. 

4 ΝΒΘα 1] ἀοννη, 1 8.γ. Πεη 
51.4}} 1 αγίῖβε, ἀπά τῆς πὶρῆς ὃς ροπεὺ 
Δηὰ 1 δπὶ {μ]}] οὗἁ τοββίῃηρβ ἴο δ4 ἔτο 
υηἴο τῆς ἀλννηΐηρ οἵ τῆς ἀδγ. 

ς Μγ ἤξβῃ ᾿5 οἰοιῃεά νγῖτἢ ννοῦηηβ 
Δηα οΪοάβ οἔ ἀιιβῖ ; πλΥ 5Κίη ἰ5 Ὀγοκεβη, 

ΤΉ ΦΡ. 
ἑἀεευεηπένᾷ 
δ 39.532}. 
΄σἕ 

Η-ςὉ. 
ἐαῤείά αὶ 
ζΖ:1:7. 

ἴον ἐῤὲ γειυαγά 977 Ἀ15 νγοτκ : 

σηΗΑΡ. ΝΠ]. ὙὍΠ15 σδαρίοσ πλᾶγκϑ Δηοῖ ΠΟΥ 
βίαγο ἴῃ ἴῃ6 ἀενοϊορηλεπίὶ οὗ [οὐ 5 ἱππογπιοϑῖ 
ἴδοι ηρβ, [}ἢ [Π6 ἢιδὶ ραγί, 1---ιο, Π6 τορὰ" 
ἀναῖο5 δ οροῖ Ποῦ τΠ6 Πορα οὗ ἃ ροβϑιῦϊθ γεϑῖος- 
ταϊϊοῃ ἴο {1ἴ0, δηπὰ εἰδὴ {πὸ τρῃΐ οὗ υἢ- 
ιυδιῆεά σοπιρ]διηΐηρ. ἰπ (μ6 ἰαϊῖοσ ρατί, 
11---21, 6 Θηῖθιβ ηἴο ἀϊγοςζ Ὄχροβιυ]δίίοη 
νι Οοά. [πὸ 4}} {Π15 ἢ6 51} Κθὸρβθ οἰθαῦ 
ἕγοπη [ἢ δη οἵ γεποιποῖηρ Οοά; 50 ἔδγ [6 
τοιηρίδτίοη σοιηρίείεὶγ ἔδιῖ5; θὲ ἢ ἱποὺγβ 
186 ΝΟΓΥ ϑεγίοιιβ. γθργοδς! οὗ διτζαϊρηῖηρ Π|5 
δονογηπιθηῖ. ὍῊϊ5 αἰστηςστοη τηιιϑῖ θ6 ὈΟγηδ 
ἱπ πεπὰ (Ὠγοιρῆουῖ. οΟῸ 5 ἔλα τυ, «πὰ 
ες ἤΔΥκοη5. σου 501 ὈΥ ννογάϑ νοι Κηον - 
ἰεάρο," Ὀυῖ ἢ15 Ται]ῖ 5 {μαῖ οὗ ἃ ᾿πδπη νγῆο 
ἴοαυβ δηὰ ἰογεβ. σοά, γεῖ σδηποῖ υπάογϑίδηά 
Η!5 ννᾶγ5. 

1. 4Ὧη αῤῥοϊπίεά 1᾿»16] Α Οἶταθ οὗ ΒΟΣΥ 166. 
ὙΠο τοίογοπος 15 ϑροςῖδ!γ ὈιῈ ποῖ ΘΧΟ] σιν ον 
ἴο πὶ] αΓῪ δόγνισθ, ἴὸ ΥΠΙΟΒ ἃ πίῃ 15 Ὀοιπὰ 
ἴοῦγ δὴ δρροιπηθά τἰπὸ, ΟΣ, σἢ. χιν. 14: [548]. 
Χ]. 2. Τὰ ἴῃς Ψ ἱξ., Δ4.. αηὰ Ταύριμλ. ΟὉ 
Δύριοϑ [Πδ 5η0θ 1 Ι5 θουπάθα ΡΠ ]η σογίδ ἢ 
᾿π||ῖ5, ἢ 1ἴ5 Δρροϊπῖοα ννοσκ, νυν ἤθη [Π 056 
᾿Ἰπ|115 ἀγὰ τοδοῃοά δηὰ {πὸ ννοσκ [5 οι ἃ πηδῃ 
ΙΏΔΥ Ὁ6 7516 ἀ ἴῃ Ἰοηρίηρ ἴογ ἴῃς τοϑὲ οὗ ἴῃ 
Ετανθ. ὍΠὶ5 ροϑοη ἂἵ οὴςθ τηθοῖβ ἴῃ6 δΓ- 
Εὐπιοξ οὗ ΕἸΙρμΔΖ, δηὰ συ ρΡ 168. ἃ 515 ἔοσγ 
1Π|ὸ ΤΟ] ον ηρ ἐχροβιιδιίοῃ. 

Ω. ταγηερυίγ, ὅς. ΟΥ,Ἁ, Ἰοπ ΚΟ ΖῸΣ 86 
Βηδάον, .ς. ἴογ ἴῃ6 ὄνθηΐάθ, Ὀπηρίης αἵ 
ΟΟ6 γοδὲ δηά γοτοϑῃιποηῖ, ΑἸ] (6 ννογάϑ [ῸΓ 
βοῦν ῖς 6 ΓΠΔΡῚΥ χεϑίγαιηϊς δηὰ δι εγίηρ. 

38. δὸ αι 1 γπαάε, ὅς. ὝὙΠ6 παΐιγαὶ 
δραυθηςο οὗ 1δοιρῃς τνου]ὰ Ὀδ, “580 πιαῦ 1 
ΠΟ Ἰἰοηρ ἴογ ἀθλίῃ, δηὰ (ῃ6 οπά οὗ πὶγῪ 
νοσκ ." Ὀυζ, νἢ τ[ῃ6 ταρι πχονοπηεηΐ οὗ δΔῃ 
ΟΥ̓Ο ΓΟ ΡΣ δρὶῖ, [ΟὉ ῥρᾶ58565 ὀνεῖ [Π15 οΌὔ - 
Υἱοῦ5 ᾿πέογοηςσο, δῃὰ ἄννθ}}]β οὐ ἴῃ ΠΛΙΒΟΥῪ 
ΨΉΙΟΝ βδιιρβοβίθα 1. 

δηά Ὀεςοπλο ᾿ἰοαῖΞοΟΠγδ. 

»ιοη ῥὲ 9.7, αἰαη|}}] Ἡδηςθ ἢ ΠΛΔΥ ΡουθαΡ5 
Ὁ [ηξογιοά τηδϊ βοπὶθ σοηβίἀογαθ]6. {ἰπ|6 Πδά 
οἰαρβρά Ὀείογτε ἴῃς γγίναὶ οὐ [05 ἔγιοπάϑ; 
506 ποῖς, (ἢ. 1.11. ὙΠῸ ἸΘΡΓΟΒΥ ἴῃ [5 ννογϑῖ 
ἴοιπῃ ἰαϑῖθ ἔογ γόδιβ, σοπδυπλίηρ ἴΠ6 ἔγαπηδ 
δταάι δ! γ, Ὀὰΐ νυν ποι σοβϑδίίουι ὑπῈ}} ἀθδίῃ ἡ 
ΠΟΙΊ65. 

4. ἤῥεη 16 ἀοαυ" ΤῊΪ5 15 ἃ πο τουςῇ: 
1πὸ Ἰοηρίηρ ἔοῦ πηόγὴ ἄοθς ἢοΐ ςΟΠΊΘ, 85 ἴο 
τῆς Ῥτοτμεΐποιβ οὗ ἤἘϑοΏγ  ι5, ΔΕοΓ ἃ πἰρῃϊ οὗ 
5 Πεγίηρ, Ὀχ ἀπίϊςιραῖοϑβ ἴ, [οὉ᾽5 οπο {ποιρῆϊζ, 
85 6 1165 ἀόννῃ ΠοΟρθΙοθβ οὗ γοβὲ οὐ γεϑριῖθ, 15 
νν θη ΜΜ}] τ1ῃ6 ᾿ρῃϊ τεῖαγη, Ὀσγιπριηρ ἢ 1 
αἱ ᾿οαϑῖ πιοῖθ οἵ σοῃπβοιϊοιιδιιθθθ, Δηαἀ ΙΠΟΓΟ 
ῬοννΟΥ ἴο δηάϊιγε ἴῃ6 ἀροῆγ. ὍὙΠ6Ὸ οχίγθπλα 
5} Π} γηρ δ ηἰρἢϊ 15 ποΐθα 8ἃ5 βρϑοῖδ!ν σμαγας- 
ἰσγίβίῖς οὗ δ] ρῃδητας5. Οὐ {ΠῸ βροποιαὶ 56η- 
ἴορηςσ, οἴ. οι. ΧΧΥΠΙ, 67. 

απά ἐῤο πισῥί δ σομε] “ΓἢΪ5. ΓΟ ἀθγηΡ ΤΠΔΥ 
Ὅὲ δοςσεριοὰ (1)6]., ἤοβθη., Ο65., 1)4ν.}); 
Ὀυΐ {Π6 ὀχαςί πιϑαπίηρ οὗ ἴπε Ηθῦτονν 15 ῥσο- 
ὈΔΌΪγ, ἀπά [ἢ ὀνοπίιαθ 19 ΥΘΓΥ ἰοηρ." 
Ὀ1ΠπΔ.Ὸ Δίογχ, “6 πἰρῃϊ δθοπις δηάϊ θβ5," 
δηὰ Κοηδη, “Ὁ οἵ ἰὰ π 56 Ργοϊοηρο." 

δ. ἀι ΤΓῊΪΒ5 νεῖβο γίνου Δῃ ὄχαςῖ ἠθϑοῦρ- 
ἔἴοη οὗ {πὸ ϑυπηρίοπηθ οἵ (6 ἐΐβοαβθ. Μίαρροῖβ 
Ὀγοοὰ στάρι αιγ ἴῃ ἴῃς πιου]άογηρ ἤσβῃ ; οἱοάϑ, 
ἃ5 ἴἴ νι το, οἵ φαγῖῃ ἃγὸ [ογπηθά Ὀγ {πὸ ἐγγῪ 
ΒΊΝΟ θη 5Κίη, ΓΟ ἢ 85 1μ6 μι! ἀ6 οἵ ἴῃς οἰθρῃδηξ, 
ὙΏΙΟἢ ξῖνο5 {Π6 πᾷπλὸ ἴο ἴδ τπηαϊδάγ. ἄνθη 
ΓΜΠΥ ἕοτιηθα ἴμ6 Ἰυπιρ5 Ὀιιγβῖ, [Π6 ϑκίη [415 
ΟἿ ἴῃ πιϑϑϑοβ, δηά (ῃ6 ὈΟάΥ 15 σονοτοά ὉΥ 
νγι]θηξ ἀἰϑοῃαγρο. δι ἢ ϑΥπιρίοπηβ, ργοβοηοά 
ἸηςσΙἀθηίδ!}]} Υ, απὰ νου σοπϑοϊοιϑηθ85 οἡ (6 
ρΡαγί οὗ ἴῃς βρϑαϊκεῦ τῃδξ ἢ6 15 δι ρρ  γῖηρ πηαΐθ- 
τις ἕογ ἴῃς αἀϊαρποϑὶς οὗ ἢ18 ἀἰβοαϑθθ, ἀὸ ῃοΐ 
Ὀεϊοηρ ἴο Ποίϊοη, [ΠΟΥ ὈΘΑΓ ἴΠ6 ᾿πηργθβ5. οὗ 
᾿ντηρ {γα τἢ. 

ἐς δὀγοζεη, αηδ δφεοριθ ἰοα!ῥ:ο»6ὴ Β.ϊζῖθπ 
δπὰ Ὀυγχδβ δέϑδίη. ἼΤΠς ἤτοι ννογὰ ἀδθηοῖοϑ 
νἹ]οηΐ σοπίγαςτοη, {ΠῈ Ἰαίίεγ, Ρυγυ]θηΐ ἀϊ5» 
σμᾶσρα. 



ν. 6---τὴ.] 

τὴ τά δα. 6 “ΜΥυ ἀδν; ἅτε ϑν ιῆεῦ τῆλ ἃ 
δι τοῦ. τι. ννεάνογ᾿ 5 5ῃ τι]... Δηα ἅγὲ βϑρθηῖ νου 

103. 15. 
κι 4. ἢορε. 
[καΐ, ο. 6. Ωω Ὁ ΓΟΠΆΟΠΙ ΒΟ τας ΠΥ “ἢ ς 
ἤᾳῸ. Μπά: πιηε γα ᾿88.4}} ἤὸ πῆοσγε ἰ 566 
εἰαῖί κοί δοοά. 
λυ 8 Τῆε εγε οὗ Ἀϊπὶ παῖ ἤδίἢ ββεη 
ῬΩΟΣ σ Ὧχδ 5}04]] 866 τὴ6 ΠΟ ;»2107γ6: ἴῃ] η6 Εγε8 
᾿ ἔπι Ἀν ΤΕ ἈΡΟΙ ΠῚ; αηά 1] αηι ἠοῖ. 
κορίου. 0. 4: ἴῃε οἰουά 15 σοπϑιπγεά δηά 

νὩΠΙΒμοῖ ἄνγαν: 850 ἢς ἴδαΐῖ ροεῖῃ 
ἄοννῃ ἴο πε ρζᾶνα 5}4]] σοι Ὁρ πο 
107. 

10 Ηε 5}28]] γτθζυσῃ ἢο πλοῖα ἴο ἢ]8 
Βουδε, πειτῖῆεσ 58.8}} 15. ρίδος Κπονν 
ἢΠπΠ ΔΠΥ͂ ΠιοΟΙΘ. 

11 ἽΠ ετείοτε 1 νν}}] ποῖ γεΐγα! ἢ ΠΥ 

6. «“ «υεααογ: σριἰ ΟΕ. 1541. ΧΧΧΥΠ Ι. 12. 
αὐἱϑομέ ῥοῤῥε] ὝΠαΐ 15. [οδ᾽5. ργεβοπί ἴδε]- 

ἱπρ. ὙΠῸ ηιυσδίίοη γοπιδίη8, νυ Ποῖ οΥ [6 {τ ἢ 
οὗ ἃ διΐξυγε νυἱπάϊιοδίϊοη νν1}} γουραὶ 1156} τη [ἢ 6 
ςοπῆιϊςξε οὗ ἃ 500] σοῃϑβοϊουβ οὗ ᾿πῖορτῦ δηά 
ἀενοϊίΐοη ἴο Οοά, Ὀιιξ ἴῃ τη ϑεγν, Ποροίθθβ, 50 
λΥ 45 [15 116 15 σοῃοογηθά, [Ι͂ἢ {Π6 δοίιιδ] 
βἰλῖς οὐ [οὐ᾽β πιίιηά ἢ6 σἂῃ 85 υοΐ υνἹϑἢ ἴῸΓ 
ποῖδιης Ὀυῖ ἀφίῃ. 

7. πο »ρογε] Οὐ, "ποῖ δραὶῃ:" Β6 ἢορδβ 
ἴοσ τὸ σείυγη οἵ ἔουτηοῦ ὨΔρρί 655. 

8. Νὼὸ 5[ΧΟΏΡΟΥ ΘΧΡιοβϑίοη5 οαη 6 ἰοιπὰ 
ἴο ΟΧΡΓΟ55 16 σεγδιπΥ πα ἀφαῖῃ Μ0}}} 6 
[ο]ον θὰ ὈΥ πο γχοβϑιογαϊΐϊοη ἴο [6 ἴῃ {Π|5 
νοῦ]: Ὀυϊ ἴπ6 σοπνιςίίοη, ποι ρΡοϑιίνο, 
ὅ0θ5 πὸ ἔιγί ποῦ, [{ ἀοὺβ ποῖ ουοῇ {πὸ 4ιι65- 
[οι οὗἉ ᾿ξδ νυ ἹΠ ἀπά ἴῃ Οοά ἴῃ δηοῖπογ νου]; 
ἃ ιιοβίοη 511} ἴο Ὀὲ γαϊϑοά, δηά, οπςς γαϊϑθα, 
ἃ5 5. ΓΕΪῪ σοϊνες. 

αγὸ μροῦ γρ6} . 4. ἸΟΟΚ ἔου π|6. 5. ΧΧΧυ Ιο. 

9. δὲ ργαυε] Οτ, Β59001, [86 ννοηῇά 
δοῖον,, τὴς νου]ά οὗ με ἀορατίοα. ὅ86εε ὅση, 
ΧΧΧΥΙ͂Ι. 15. [{ |5 ἱπιροτίαπί ἴο ΚΕΘΡ 1π πηϊπηά 
τῆαι τῃ15 νγογά 15 ἀϊἰβδηρσυ θῆρα ἔγοτῃ ἴΠ6 ρσᾶνο. 
νεῖ Γ οὐ ποῖ ρογθοῦδὶ σοηβοϊοι 5η655 ν᾽ 85 
Ὀο]ονοὰ ἴο τοιιδίη, 1η6 ἱπαϊνι δ] γ οὗὨ (πῃ 6 
ΠΥ͂Ρ απο ΙΡ]6 ννὰ5 τοσορηϊχοα 85 ρευτηδηθηΐ 
ὃν πδιϊοσβ ὉΠ ἡνμοϑε ορίπίοηβ [οὐ πλιιϑῖ πᾶνο 
Ὀδεη ΤΥ σοηνεογβαηῖ. 

10. ΠΗ «ῥαδί γείμγη πὸ γῖογθ ἰὸ ῥὶς ῥοι 6) 
[{15 βοπγουνῃδξ τοιλαγκαῦ]ο ἴῃ τγοΐθγεηςς ἴο {Π|5 
μάᾶβϑαρο, (δὶ {πΠ6 Εργρἕδηβ οὶ! ονθά 1Γ ἃ πδη 
ἵνεῖς 58. ἴῃ Ἡδάήθβ, δηὰ παὰ ἰεαγποὰ 
[ΠΟΓΟΌΡΗΪΥ σθγίαϊῃ οδπαρίεια οὗ ἴη6 ΕἰἴμΔ] 
ἀυπηρς 6, ΒΘ ννουά Βᾶνθ ροννεῦ ἴο ᾿οπΊθ 
ἔουῖῃ ἂπγ ἀδὺ δἱ δ ἰ5 νυ δῆ δηὰ χείμγη ἰο δὲς 
οτῦν ῥοισο. 866 “Τοσιθηθυς ἢ» οἢ. σ. Ρ. τό, ἰπ 
Ὧν Βιγςἢ 5 ἰγαηϑβιδἴίοη, πὰ 1 ,θρϑβίι5,  Αοἰἐθϑίθ 
Τοχίο.᾽ Εογ ἴΠ6 Ἰαϑί οἴδιβο ςἔ, Ῥ5. οἰ}. τό. 

1]- οἱ Ἴο ὄχροκίυ]δίίοη ΟΥἉ το οηβίγαποθ 
οὗ |οδ. 

708. ΝΠ]. 

τποιτῃ ; 1 νν}}} βρεακ ἴῃ {πε ἀπραϑἢ 
οἵ πὶν 5ρίτιο; 1 νν}} σοπιρίδιη ἴῃ τῆς 
ὈΙττοΓΠ 655 οὐ ΠΥ 80]. 

12 “ἴπι 1 4 86, οὔ ἃ ννῆδίς, {]ναῖ 
τῆου βετῖεβῖ ἃ νναϊοῆ ονϑῦ πὲ ὴ 

12 ὍΝΠεη 1 βὰν, Μυ δεά 5}4]} 
σοπλίογί Π16, ΠΥ σου ἢ 541] 6856 ΠΥ 
ςοπρίδιηῖ ; 

14 Τἤεη τοι βοαγεβὲ πὸ ἢ 
ἀγθαπιβ, δηά τούγιίπεδῖ πι6ὲ τῆγοιιρἢ 
ΥἹΒΙΟἢΒ5: 

Ις 80 τῃλξ τὴν 8οι] Ἵῃοοβοῖῃ βἴγαη- 
δ᾽ Πρ, ἀπά ἀεαῖῃ γδῖπογ ᾿τἤδη τὴν ΠΠξς, ΕΗ65. 

16 1 Ιοδῖῃε ἐξ; 1 ψοιϊά ποῖ ἴἵνε ζη "ν 
ΑἾννᾶν : ἰεῖ π16 δίοῃε; ἔὉγ ΤΥ ἀδγϑ ἀγέ 
ὙΔΗΙΥ. ᾿ βλφ 8... 

17 ὙΥΒας ἐς πιδη, τῃαῖ τπου 5Ποι]4- Ἠοῦς ὦ 6. 

4ϊ 

12. α« «υδαἰν7 Οτ, πιοῃβῦθσ. ΤΠ βοηΘΓΑὶ 
ΓΛΘΔΠΙΠΡ 5 οἶεαι. Ϊοῦ ςοπρίδῖη5 [πὶ ἢθ, 
ἃ σγοδίΐαστε οὗ Οοά, σαραῦὶα οὗ υπάογϑίδηά- 
'ἴπρ δῃὰ οδϑγίῃρ δῇ ἄρρϑαὶ ἴο σοηβοίθηςθ, 
5βοι]ὰ Ὀ6 ἀθα]ῖ νυ ἢ 45 (ἢ6 θὰ δηά 115 πιο - 
βίεγβ, Κορ ΟἿ] ἔτοπὶ γαναρῖηρ ἴῃς εαγίῃ ὈΥ 
ἤχεοαὰ ἰδνν8 οὔ ϑθνεσε γοϑϑίγσαϊηῖ, ὉὍῃὲ6 νογά 
(508. 15, ΠονΘΥΟΓ, ΘρΘΟίΑΥ υϑοὰ οὗ {πὲ 
ΝΘ (566. 54]. χῖχὶ 9), νῇοϑθθ ονεγἤονιηρ 
85 ΤΑΓΟΠΠΥ νναϊο πο, «πὰ, τπουρὴ πιοβῖ 
Ὁ ΘΙσοπΊΘ, νγὰ5 σοπῆποα Ὀγ ἄἀγκοβ δηὰ γέβϑεγ- 
νΟΙΓΒ: δηά “ πη] (ἰγδηβίδῖθα νυ ῆδ]ε, Α.Ν.) 
ἰ8 Δρρ]Π6ἃ πε] ΠΥ ἴο ἐῃ6 οσγοςσοά!]θ, {Π6 
Τοσορηϊζοά ἴγρε οὗ ἥἤξτοθ δηὰ υὑπίαηηθαθ]θ 
Ιηοηϑίοιβ, ἼΤδηοπὶ 15 ἰῃ ἔβδεῖϊ δὴ Ερβυρίδη 
Μογὰ ψῬΙἢ ἃ 5: ΠΠΔΥΓ ΤλΘΔΠΙηΡ ; 566 ποῖ οὐ 
Εχοά. νι. 9.ςὡ ὙΠ6 σοηδίδηϊ τοίογοηοθ. ἴο 
Ἐργρίδη ἹΠΊΔΘΘΓΥ ἴῃ [15 ὈοΟΚ πλδκο5 [ἢ]15 ἴη- 
τογργοίϊδίοη, Ἰοηρ σίποα ργοροβθά, δηὰ δάορίοὰ 
Ἰαΐοϊ γ Ὀγ 1)6] 1 Ζϑο ἢ πὰ οἴμοῦβ, νὉγΥ ΡγόῦδΌ 6. 

14, «υἱὲ ἀγεα» Ανϊσθηπα ποῖδϑ πλεΪδῃ- 
σΠΟΪγ ἀγοᾷπη5 85 ΟΠ ΠΟΙ ΒΥΠΊΡίΟΠΊ5 ἰπ 6]6- 
ΡΒδηιδϑίϑ, 

15. “ἰγαησίριο} Α τεΐίογεπμοθ ἴο {πε ϑοηςα- 
ἔοη οὗ σμοκίηρ, οὗ βιιβοςαφίίοη, ποϊοα 4͵50 ἃ5 
ἃ ϑυπρΐομι οὗ ἴΠ6 ἀἴϑθαϑθ [οὔ ρτγείογϑ ὄνθη 
1η15 βιοηρ ἴο [Π6 ΤΙΒΟΓῪ Οὗ 50 ἢ ἀγεαπιβ. 
Το νογτὰ ἢὰ5 θθη ϑιρροβοὰ ἴο 5ιιρροβϑῖ 
βιιϊςϊ 6, θὰ ΠΟΥ 15 πὸ ἴγαςθ νυ ῃδίοθυου οὗ βιις ἢ 
ἃ ἰοπηρίδι οι ; [Ὁ ννᾶ5 ὉΓΓΘΥΙΥ 4]16η ἴο [ῃς 5ρίγιξ 
οὗ Ιοῦ. 

»} 72] ἸῺΥ ὍΟ 68, 45 ἴῃ [86 πηαγρη; [παξ 
15, {Π15 ννογησουῖ ἔγαπιθ, {815 τλογ βκοϊθῖοῃ οὗ 
ΤΥ ἔΌΠΠΟΓ 5618. δε6 Νοῖς δείονν. 

16. ἐέ »ηιῈ αἰομε] ΟΥ, οθ880 ἔσζοχι: μ ὔχῃθ, 
ἀορατί ἔγοπι π|6ὲ : ἃ σγεδί ννοτὰ, νΥΠΊΟῊ ἱπΊρ]165 
(παῖ [6 σοπίπιυδηςς οὗ 16 ἀδροπβ οα Οοάξ 
Ρτέβθηςο; παῖ νυ πάγανγη, σοπηθ8 ἀδαΐῃ; 5ὸ 8 
ΡΞ, εἶν, 29. 

αγὸ τδηὶ}}}] ΟΥ, ἃ τῇοῖθ Ὀτθαίῃ, ἃ ρδβϑϑίης 
ὙΔΡΟΌΓ. 



42 708. ΝΙ1. ΝΠ]. 
ἐδ ΠἸΔΡΠΥ Πἰπιὺ ἂηά τῃλὶ ἴδου 
δου ἀ65ῖ 8εῖ τῆῇϊηε μεαγ προ ἢϊπιῚ 

18 Απά 2ἠκαὲ τῇου 5Ποιιάεδί νἱϑῖξ 
δῖτι ἀνεγν πιογηΐηρ, σηπα ΤΥ ΠἸΠῚ ἐν ΕΓῪ 
πιοιηδηῖ ὶ 

19 Ἦονν ἰοῃρ ψτ που ποῖ ἀεξρατγί 
ἔγοπη ΠπΠ|6, ΠΟΥ ἰεῖ πὸ αἷοηα {1} 1 
ΒΥΆ]ΠΠονν ἀονν ΠῚῪ 5ρῖτ||6 ἡ 

20 1 δᾶνε εἰπῃδά, νῆα 584}}1 ἀο 

[ν. 18---τὶ, 

απο ἴΠες, Ο τοὺ ρῥτγεβεῖνεγ οὗ πε ὃ 
Υ ἤδϑὲ ἴδοι δεῖ πΠΊ6 ἃ5 ἃ πΠΊΑΔΓΚ 
Δραῖηδῖ ἴῃεα, 50 [παῖ [ πὶ ἃ διιγάδῃ ἴο 
ΤΆΥ 56] [Ὁ 

21 Απά ννὴγ ἀοβέ ἴδοὺ ποῖ ραγάοη 
ΙΥ {Γδηβργεβϑίοη, 8δη4Ὰ ἴακε ἅννΆῪ 
ΤΠ 6 ἰπΙαα ν ἡ ἔῸγ πονν 588}} 1 5ἴδερ 
ἴῃ τῆε ἀι5ῖ; δηά ἴῇοι 5ῃλ]ῖ 566 Κ πὴς 
ἴῃ τῆς πιογηίηρ, δὺς 1 εῤαϊΐ ποῖ δε. 

17. »ιασην δῴη] ὝΠΕΟΓΘ 5 4 ὈΠΊΟΥ ἸΓΟΗΥ͂ 
ἴῃ [Π15 Θχργοβϑίοη: ἴπαϊ (σοὰ βῃου]ά σοποοόσγη 
Η!Πι561Ε 50 ἰοηξβ, ὈυΒΥ Η:πΊβο]ξ, 50 ἴο ϑρϑᾶᾷκ, 
ΜΠ Ηἰ5 σγοδίυγοβ, ᾿Π1Ρ]165 ἴῃ πεῖ ἃ Τιΐϊδηϊς 
διδη θυ, 50 ἴο βρϑαῖκ, ἃ σοἰδτοη οὗ ργορου- 
τίοη, 1Ε ποῖ δηυδ εν, Ὀοίννοεη Ηΐπὶ ἂἀπὰ τΠοπὶ. 
ἼΠΔΟΓΙΟ 5. ἃ ΠΡ Ί]Ὑ ΓΟΒΟὈΙδησο Ὀοΐννθθη (ἢ 15 
ἀπ τὰς 810: ϑαϊπι; {πότ Οσοά 5 5414 ἴο 
ΤΡ ν πιᾶη ΟΥ̓ τὶς ἢ ὀηάον πηθηῖ5. οὗ 50] 
δης Ὀοάνγ, Βόγὸ Ὀγ 1ἴῃ6 ᾿πΠϊσίοη οὗ τογίιγεϑ, 
Δ ΉΙΘΙ ΠΏΡΙΥ ροά!κε σαραςίτο5 Οὗ ἐπ υνάηςο, 

19. “ἐδ 1 “«υαἰΐοαυ ἄοαυη, ὅς. Α ῥγονοῦ- 
ὉΪ41] οχργεβϑίοῃ, σοϊῃπίοη ἴῃ Αὐαῦῖς, ἴου ἃ 
πιοπηθηΐ οὐ ἴἰπιθ, δαυιναϊθπῖ ἴὸ ὁἪ1η6 ἵννιη- 
ΚΙΠρ οἴη ὀγθ." 1{ πιᾶγ ὈῈ Πογὸ διιρροϑίοα ὈΥ͂ 
[πὸ Το] πρὶ οὗ κυ οσδίίοη, τὲ αἸϑιγοθοιης μᾶ5ρ- 
ἴπξ οὗ ἴῃς ἀϊδοαϑοά τἤχοδξ 1ῃ δἰ ρα η 4515. 
δ00ὺ τ. ἃς. 

20, 21. ἼΠε ἰαϑὲ οδ]οθσϊίοη 15 ἀθαὶϊξ ὑν ἢ 
Ποῖο---Ὁ 1} αν σππδά," [Πδῖ 15, σγδηϊο τῃαϊ 
[πᾶν σοχμημλ0 σοπι6 ση, ναί {πη} [5 
1 ΙΠ ΤΥ ΡΟΜῸΓ πονν ἴο ΠΊΔΚΟ ΔΩΥ σΟΠΊΡΘΙ58- 
ἄροη, ἴο ἰτνὸ δηά ἂςΐ ἴοσ Οοά᾽β βοσνίςθ 9 

20. Οἐῤοιι ῥγειόγαιεγ ΟἹ »ιοη] ὝΠΕΓΘ 15 ὯΟῸ 
ἸΤΟΩΥ ἴῃ Πϊ5, Ὀὐἱΐξ ἃ τουςμίηρ ἀρρόα]. 0Ὁ 
ἀοὺ5 Ὀμὰΐ σοηίγαδσι ὑν παῖ ἢ ποὺν ἘΧΡΟΓΙΟΏΘδ5 
νὰ ν᾿ μαῖ μὲ Ὀο]δνοὸ5 ἂαηὰ Κιον5. οὐ Οσοάβ 
Ῥτον  ἀθητ14] σοοάποβα απ σαῦὸ οὗ Ηἰς οτϑᾶ- 
ἴπγοθ. ὁ ΡΓΕβογνοῦ ἢ σδηηοῖ (45 50ΠΊ6 45511Π16) 
Ὀδ6 ἴακρη ἴῃ ἃ Ὀδαὰ 96ηϑθ, 845 ννδίσπου, οὔϑογν- 
ἴδ ἴῃ ογάθυ ἴο ρυηϊδῆ, (Βουρ ἢ {Π6 ἀΡΡΘ8] 1 - 
νοΪνὸ5 ἃ ἴοηδ οἵ γοργοδοῃ 685. 

α παγὰ)] Α Ὀυζῖ οΥ αῦροῖ δ νι ἢ (Π6 
εἰ ΑΥΓον 5 οἵ ἴη. ΑἸΠΩΙΡ ΠΥ ἡ (566 σἤδρ. νἱ. 4) 
ΔΘ αἰπηθὰ, οΥΓ δὴ οὔ]θσὲ νὰ ΜΠ ἢ Οοά 
Ἡ 50} σοπλθ5 πἴο Ἑ“Ο]]Ἰδίοη, ἢ Ης 45- 
541}|5 ΟΥ̓ τορεαϊεὰ 5ῆοςκβ. 

Ω ὀμγάεφη ἰο νιγεο ἢ ΑἸ οηςο ννορῃθὰ ἄονη 
ὈΥ (6 δοσυπλιι]ᾳῖο ργόβϑαγε οὗ νοθβ, δηᾶ 
ἸηνΑΓΪγ Ἔχῃδιίοαὰ ὈΥ ἴἢ6 ροΐϊδοη ΙΓ ἢ {86 
ϑρ!  ἢᾶ5 ἀρϑογθοά, υἱ. 4. ὙΠΟΓΘ 15 δποῖθοῦ 
τολάϊηρ ννΏΙΓἢ εῖνοθ ἃ [σοι ῦ]Ὲ. 56 Π56, “Α5 
{ΠοΡὮ 1 νοῦ ἃ Ὀυγάρῃ ἴο ἴΠ66,}) 42ηὴ οὐ]εςῖ 
ψ ἢ Οοά ννου]Ἱά ἔλιη ςαϑῖ οὔἵ: ἴἢ5 ΠΟ ΧΧ,. 
δηκ ὅυζ., δηά, οὗ σουγβο, Μογχ: Ὀὰϊ {Π6 γοδά- 
ἱπῷ ἀπά ἰγδηϑίδίίοη οὗ οὐγ ΑΝ. ἀτὸ ργορδ- 
Ὀ]Υ σοτγτοςῖ. 

21. ἼΠοθο Ἰαϑὶ ψνογάὰβ ὌΧδοῖΥ ἜΧργα85. 186 
ΓΑ] βἴαίς οἵ οῦ᾽5 πηεπάὰ αδἵ ἴῃ6 τἰπ|ὸ6. Ης 
ἄοεβ ποῖ ἄδην ὑπαὶ δ πιᾶὺ ἢᾶνθ δἰηποά, δι, 
ΠΟΠΒΟΙΟΙ5 ΟΥ̓ Ἰπορ ΓΙ ΓΥ δηά ριοῖγ, ΜΠ δῃ 
δοηοβί δηὰ ἴγατῃ 1} δεηδὲ ἴπδὲ ἢ6 ἢδ5 ἀοη6 5 
ἀυτγ ἴὸ Οοά φηκὰ πάῃ, 6 σαπηοῖ ιἱπάογοϊδηά 
ὙὮΥ 6 σῃοι!ὰ ὕῈ 4ὴ οὐ͵)οςὶ οἵ Οοάὐ β ννγϑίῇ, 
ὙΨῊΥ Π15 51η5 οὗ ᾿πῆγ ΠΥ 5ῃου]α ποῖ Ὀ6 ῥα - 
ἀοποά. [Ιἢ ομδ νυ ΥῪ ἱπηροτίδης Ῥοϊπὶ ἢ δπὰ 
ἢ]5 πΠοπάς ογὸ ἀρτορά; Ὀοΐῃ «Π|κὸ ἔΆ 50 }Ὺ 
τορασ ἀοα ἢἷ5 δἰ] οϊοη5 45 ᾿ηἀϊοδίοη5 οὗ οὐ 5 
ἀϊδρίθαδιγο; [Π6γ δ οὴςσο σοποϊπάϊηρ παῖ ἢ]5 
Γοῖ541 ἴο βδιυυῦτπη ργονοά ταάϊσαὶ υὑπϑομυηά- 
Π655, ἜΣ 6 15 ἀγίνθῃ ἴο υἱοῦ ΡΕΥΓΡΙ ΧΙ Υ 
Δηὰ Βορεο]όθδθηθθο. Ὅ86 βοϊυτίοη οὗ ἴΠ6 ῥὕτο- 
ὈΪσιι ἱηνοϊνοα ἴννοὸ σοπάϊτοπβ, ομο οὗ νι ἢ 
νγὰ5 ἃ5 γεῖ Ὀογοπά {πὸ τολοῦ ΟΥ̓ ΘἸΓΠΟΓ ρατῖγ: 
ἢγϑί, [Π6 σογίαιπίν τ[Παξ 41} ριπἰϑηπιοηῖ5 ΓᾺΠΠΡ 
οἡ Οοὐβ γὰρ βϑογναηῖς ἅγὸ ἀϊγοοῖοα Ὁγ ΗΙ5 
νἸβάοπὶ ἀπά σοηίγο θὰ ὈΥ Ηἰ5 ρονοῦ; πᾶ, 
ΞοσοηαΪγ, [πὸ Κπον]οάρε οὗ 4 ἔυΐυγο σἰαῖο, 
πη ΠΟ. [86 νη ρ Ἀδάδοιηευ νν1}} τσ ν 4}} 
Ἰποαιδ 65, Ἐς δἴθρ ἴῃ {Π6 ἀἸϑοιιβϑίοη ὈΓῚΡ 5 
[πὸ πΟσΟΘΘΥ οὗἉ διιςἢ ἃ δου] ΠΘΆΓΟΓ, 

ἐπὶ τδὸ »ιογηθισ } ὙΠῸ ἸαΙΟΠῚ 5. ΡῚῪ ΟΧΡΙΈ5505 
ΘΑγηοϑὶ ΟὐἨ σΑγΌΓΪ βοθκΙηρ, ἃ51ἢ Ῥσον. Υἱ]ν ας, 
δηὰ νι}. χ)η. [ἴ ἀοοβ ποῖ ἰδμογείογο γοίοσ ἴὸ 
{πὸ ἰαϑὲ ἀδΥ, 48 πλσῃϊ Ὀ6 ᾿ἰηξοιτοα ἔγοῖῃ Οἢ. 
ΧΙΥν, 12--τ-οῖς. 

ΝΟΤῈ οἡ (ἬΔΑΡ. ΥἹ1. 15. 

ΜΟοΥΧ γοηαογβ ὁ“ δΔηα ΓῊῪ 5011} σῃοοβεῖῃ Ξἴταῃ- 
εἰιηρ, 1 ἀώϑθριϑο ἀθαῖῃ σοπιραγοὰ ἢ ΤΥ 
Ρδ1η5." Βιυῖ {Π6 5βιιθδιιτυ!οὴ οὗ Ῥδὶη5. ἔογ 

(ΗΑΡΤῈΚ Υῇιἰ. 
1 ΒΙ “πα ελαισοίά Οοά᾽ς ἡδέος ἐπὶ ρα ζίο τοῖνδ 

Ὁ)6} σεζογ σ᾽ [ὁ 1λεὴγ τοοῦδε. 8.276 αἰδονοα 
σμέιψιμν ἰ9 2γουὲ 4ς ἐόγίαἐι ἀσίγμειον οὗ 

ὈοΟΠΟ5 ἴ5. ΡΌΓΟΙΥ σοπ͵οσξυγαὶ ΠΧ Χ,, δγτηπ,., 
δηἀ ὅγυζ. ἤανθὸ “" Ὀοηθ5.) ἴῃ ᾧ. 2ο, Μ᾿ 
ΟΠ 5. “ἴῃοιι ῬΓΟΘΟγν ΟΣ Οὗ τηθη." 

λε ζγ»δοο"ξ, 
μα [ὁ δυό. 

ΗΕΝ δηβνογοά Βι]ἀδλά τῆς δὅ8ι- 
Ὠἴτα, δηὰ 54], 

40 Μὸ αλῥεά Οοά'ς γμεὲ 



ν. 2--8.] 08. 

2 ἢονν ἰοηρ ννἱὲ του 5ρεακ {Πε86 
ἐδίπρεξ πὰ δου ἰοησ εῥαϊἑ τλ6 νγογαάϑ 

ἍὍεως 35. Οὗ ΤΥ πιουῖῃ ὁφ κέ ἃ βἴτοηρ ννπα ἢ 
τ δβτοα. 3 “Το (σά ρετνεγῖ υαρπχεητὺ 

1Ηυ. τῖξε 
ἀαπά ο΄ 4 1 τὴγ σμη]άγεη ἤᾶνα βἰππεά ἃ- 
ἩΡΘΉΒΕΝ ραϊηβῖ ἢϊπὶ, ὯΔπὰ ἢδ ἢδλνε Ἵαϑβῖ τῇ επὶ 
ἫΝ ., ἌΜΨΆΥ ἢ ῸΓ {ΠΕΙΓ [ΓΑ ΒΡ ΓΕβ5Ιοῇ : 
23. ς ὁ [{τῇου] ννου]άεβϑὲ 5εεκΚ ὑπο (σοά 

ΨΊΠΠΙ. 

Ὀδεείπιδβ, ἀπά τηᾶκα [ΠΥ βυρρὶ!ςαἰοη το 
τῃς6 ΑἸΠΉ ΡΥ ; 

6 16 τῇου τυεγέ ρυγα ἀπά ὑρτρῃῖ; 
ΒΌΓΕΪΥ πον Π6 νγοι]Ἱά ἀννάκα ἔογ {πεδ, 
ΔΠᾺ τῇλκα {ἢ Παδιτδίοη οὐ (ἢγ τίρῃτο- 
Οἰ8Π.688 ὈΓΟΒρΡΈΓΟιι5. 

7 ΤΒουρῇ τὴγ Ὀερίπηΐηρ νγ88 5118], 
γεῖ τὴγ ἰδίῖθγ ἐπα βῃου]ά σγεαῖὶγ ἰη- 
ζσγῦδϑο, 

8 “Εογ ἴπαυῖγα, 1 ΡΥΔΥ δες, οὔ τμε τ᾿ 
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ΓΗΑΡ. ὙΠ. ὝὙΦὍὌΠὸ δαγρισηθηΐ οὗ Βι]ἀλά 
186 δΒμπῃι6 τοσῖβ ὑροπ [πὸ 5α ΠΊΕ ΡΠΠΓΙρΡΙ6 85 
{παῖ οὗ ΕἸΙρμαΖ, Ὀι 1 τοιισἢθ5. πλογὰ ἔσο ὈΪΥ 
ἜΡΟΩ 50πὶὸ Ροϊηΐβ ὈΠΘΗ͂Υ ἱπάϊςσαϊοαὰ ἴῃ (ἢς 
Ργενοῦ 5. ἀἰϑοοιιγβο, δὰ {πὸ 1] γαῖ! Οη5. ἃγδ 
ὭΟνΟΙ] δπά ϑἰσικίηρ. ὙΠΟΘΙΘ 5 νἱροὺγ ἃ5 ΜΜ}6]] 
85 ἸΏΡΈΠΙΠΥ ἴῃ ἴῃς τοαϑοηΐϊηρ. Βι]ἀδὰ ἔδε]5 
ἀρρτιονεὰ ΌΥ [οὐδ᾽ 5 σοιηρ]αϊηΐβ, ν ΒΊΟΝ ἱπνοῖνο 
ἴΠ6 σματρα ΟΥἨ ᾿π]υϑῖῖςς ἴῃ Οοά (2, 3), Δηά, 
δάτατῆρ ΒυΡοϊῃοι Αγ [ἢ6 Ῥοϑβϑίθ!} ΠΥ οὗ 
(86 Ῥαϊσιαγοἢ 5. πρῃθοιϑηθθσ, ἢ6 ᾿πΐογϑ [Π6 
ΕΠ οὗ ΠΙ5 σμΠάγοη ΏῸ δὰ ρει βῃθα, δπά 
{πε σουγίδι ΠΥ οὗ ἢ15 ονη γεβίογδίοη ἴο ἤδρρ]- 
Ὠδδ5, 4--7)7.. [1 ΟΥ̓ΘΓ ἴο τηδιπῖδιη [6 σϑηργαὶ 
Ῥηηςίρὶς {παῖ Οσοά πονοῦ δρδηάοηβ [δε τρῃϊε- 
ΟἾΒ, ΟΥ̓ Ρῖνοϑ ρεπηδηθηΐ ΡΓΟΘΡΟΓΥ ἴο 6ν1}- 
ἄοογϑ, ἢῈὸ δάάιιςοβ [ῃ6 διιϊδουγ οὗ ἀποϊοηΐ 
ἃπὰ ἀπΙνοσβ] ἰτδα!οη, δηαὰ αἰιοίθ5 ἴῃγοα 
ΘΠΉ1]65, ΟΥἨΧ ΡΥΟΥνΘΓΌΙΔΪ βαγίηρϑθ, οἵ 5 ΠΡΊΪΔΓ 
Ὀεαυῖν. Τῆς ἀϊδοοιγθα υνἱπάθ ἃρ ἢ δη 
ἈΕΘΌΓΑΠΟΟ παῖ, ποῖν Πϑιδηάϊηρ [Ὁ 5. ὈΘ]ΙΘΕ 
τΠδῖ ἢδ “ 5Βῃοι ἃ η0 πλοῖο 5οὸ ροοά,᾽ ἢ6 ννοι]Ἱά 
511 Ὀ6 ἈΔΡΡΥ 45 ν.ῸῈ]] ἃ5 ργοβρϑγοιιβ, 5:0 οϑδίῃρς 
παῖ 5 σοηδάοηϊς δϑβογίοηβ οὗ ἱπίορτγ δηά 
ΡΙεῖγ ἀγὸ ννῈ}} ἐουηάεά, 

1..-ἡ7ἡ. ὙΠὸ ρβόπεγαὶ ἀτγριπηθηΐ ἴῃ ΜΓ ὮΙΓΝ 
ΒιΙάδά δϑϑιῖθα {π6 σα οὗ [οΌ᾽5. σ] άγθη, 
ἃπὰ {πὸ διΐιγο τοϑϊογδίίοη οὗ ἴῃ Ῥαϊγαγοἢ 
οπ ἴΠ6 σι ρροϑιίοη οὗ Πϊ5 ἱπποσθῆςθ. 

Ὡ. ἐϊπᾷο ἃ σἰγοπς «υὐιῇ ὙΠῸ ννογά “ἼΠ|κε ἢ" 
5ῃοι ἃ Ὀ6 οπλῖϊοιὶ, πὰ [6 οἰαισο. τοπάοσγοά 
ΖζΟΣ μο᾽ ψοτάβ οὐ ΤΥ ὩὩοπὖἢ 8106 ἃ 
ΒΊΧΟΣΕ Ὑ1πᾶ, νἱοϊσηϊ δηὰ Ὁ ΘΑΘΟηΙΠΡ : 8η 
ΔΙ σε οη ἴο ΥἹ. 26. 

8. οὶ Οοά όγυεγὶ ἡμώργιο ἢ] ἘΒιἀδλά 
ἄταν 5 οὖἱκίο {που ρἢϊ Ἰνῃῖοῃ ἀπάουϊαγ [005 
σοτηρ Αἰ ηἴδ, ΟΥ ΤΟΙ] οννεά ἔτοπὶ ἘΠῸπὶ ἃ5 ἃ 
Ἰορὶςδὶ σοποϊιῃϑίΊοη. ὙΠῸ ἵννο ννογάς “ιὰρ- 
τηθης " πᾶ “75 ς6" ἀἰβογ, (Π6 ἔοττηοσ ἀδ- 
ποῖοϑ {Π6 δεῖ, ἴῃς ἰαζίεγ τῃ6 ῥγηορὶθ. ΟΕ, 
Οεή. χυὶ!. 2. ; Ἀόοπι. ἢ]. ς, 6. 

4. μον τῤεῖγ ᾿γαπόσγοισίο!)ῇ ὙΠῸ ϑοοοπὰ 
οἶδιιϑὸ πηθᾶηβ, ὅμϑηῃ Ηδθ μ88 δίγϑῃ ὑπ 01 
Ρρ ὕο μοῖσ καϊῦ, 1. "τὸ 186 Παπά οὗἉὨ {ΠΕΙΓ 
ΕὐΠ|," (ῃαΐ 15, αραπάοπεά ἴπὸπὶ ἴο ἰΐ5 σοηβο- 
4ιεποῦθ. ὙΠῸ ρι] οὗ 1π6 σἢ]άγεη 15. {πιι5 
τοργϑοηϊοαά Ὀοΐἢ 45 [86 σάυ56 δηὰ ᾿πβί ΓΙ πιοηΐ 
οὗ τῃεῖγ ἀοϑίσιιστίοη. ΒΟ σ'π ἀπά ριιπί5ἢ- 
τηδηῖ ἄγὸ ριιϊ ΔΥροι οι ςαΠΥ, Ὀμαΐζ, σἰησα ἘΠΕΙΓ 

ἀσοίγισοη νγὰβ 4 ἔἕδοεϊ, Βι] δι 5. ἀγριιπιθηΐξ 
Δ551}1Π|65 ἴἢ6 σοΥΔΙ ΠΥ ΟΥὨ ΠΟΙΓ 51η. ΕἸΙΡ ΑΖ 
μδὰ πιπῖθα [Π15 ἀγριιπιθηΐῖ, 566 σἤδρ. ἱν. 11, 
δηᾶ ν. 4, διιῖ οἱ ἴπῃ6 ψ ΠΟΪῈ δά αδιγιθυϊοὰ 
[ῃ)6 οσμ]άγοη 5 τοῖη ἴο {Πε6ῚὶῚΓ ραγθηϊθ σα] 
γαῖ ογ [Π8π {ΠΕΙ͂Γ οὐνη, ΒιΙἀδὰ τόνοσβος ἴῃ 6 

᾿Ροϑιίτοη, πὰ ρῖνοϑ 1ἴ ἃ ἴαγῃ ὄύθὴ πλοσο ραϊπει] 
ἴο ἰοῦ, τῃου ἢ ἀρρΑγοΠΓΥ 1655 οἤεδηβίνο ἴὸ 
Πἰπὶ ῬΟΥΒΟΠΔΙγ. 1|π|. ροϊπῖβ οὐἱξ ἴδ τὸ- 
ξεγοησα ἴο σἤδρ. 1. 19, ἃ Ροϊηϊ οὗ πηροχίδηςο, 
ςοηϊείοα ὈΥ Κηοθεῖ. 

5. 1 1δομὴ ὙΠῸ ννοσὰ “ἴδοι "ἢ 5 6πὶ- 
Ρῃδῖο; 1 πλαγκα [ῃ6 ςσοηΐϊγαβε δεΐννθοη [Ὁ 
δηά Π΄5 σμ]άγοη. “Ἢ ΜᾶκΚο ϑυρρ]οαίοη," [ἢ 6 
ννογὰ 50 τοπήογοα πιθδη5, “" πᾶκ Οοά ρτᾶ- 
οἴου5 ἴο {πγ56]} Ὁ," τϑσοοης δ {Πγ56 1 ἴο ἢπη, 
δΔηά ἢϊπὶ ἴο {πνϑεῖξ, ὈῪ Ρσάγευ. 
ἼνῸ σοπῃάϊϊίοηθ οὗ γεβίογδιοη ἅτε ῥριὸῸ- 

ῬοΞβοά ἴῃ [}15 δηὰ (δ [Ὁ] ον ηρ γοῦθθ: ῬΥΔΥΟΓ 
ἴο Οοά δηά ρεγβοηδὶ ἱπποσθῆςο: Ὀοίἢ ςοη- 
ἀϊτίοηβ ᾶτὰ 1ι|8ῖ ; Ὀυΐϊ ἴῃς ϑἰδίθπιθηξ ἰηνονθθ ἃ 
δτανς σβᾶτρο, δίηςσθ ἴοῦ μαὰ ποῖ ργαγϑά ἴῃ ἃ 
βρί γι οὗ βιι πη βϑίοη, 80 ὩΣ 85 Βιϊάδά Κπονν, 
δηά [Π6 ἀοδίγιςσίίοη ὋΣ 15 σἢ]άγεπ ἱηνοϊνοά 
5 τη, Ὡς να5 ἱποοπραῖ 6, ἴῃ 5 
τη, νὴ} πὸ δυρροβιοη οὗ [οὉ᾽5 ἱππο- 
σθηςΘ, 

Θ. ατυαζε ἣν 1ῤεε] ΤῊΘ ννακίηρ ἃρ ἴον ἀο- 
ἔδηςς οὗ ἴπὸ Πρ ΘΟΙ5 15 ἔσο! ηῖ]Υ δἰ θυῖοά 
ἴο σοά; ςἴ, 5. χχχν. 22. Ψαὶν. ονιρη λοι δὰ 
ἴθ, ΤὮΘΊ,ΧΧ, ὀχργοϑθθβ [Π6 πο Δ ΠΣ ΠΏ Γἢ 
ὑπάογ]ο5 τῆς ἄρατγο, ἐπακούσεταί σον. 

δὸ ῥαῤ“αηοη οΥἿἹ τὸν γισῥίεοι "δ. ὙΠῈ 
ἀνε! !Πηρ, ΒΙΟἢ οἡ πὲ ΓΟΙΒΙποηΐ οὗ ἴῃς ἴννο 
σοπάϊ!οη5. ἀῦονο οἰαϊθαά ννουῦὰ Ὀ6 εἰθασ οὗ 
δύ: 2.6. ᾿π ΜΒ Ι ἢ του Παϑί ᾿νϑαὰ στ ρῃςθουβὶγ. 

7. Τροι5}] ΟΥ Απᾶ. Τἢδ ννογά “που ρῇ ἢ 
Οὔϑουγοα ἴὴ6 τηραηΐηρ, “80 {πα (ΠΥ Ὀερὶη- 
πἰπρ ννοι]ὰ ὈῈ (ςοιῃράγαίνοὶ γ}) 5114}}, ἀπά 
1ὴγ Ἰαίζοῦ δίαϊο νν}] Ὀ6 φυθαῖΥ δηϊαγροά," 
ἼΤμαῖ [οὐ᾽5 ΤΟΥΠΊΕΥΓ οϑίδϊθ, ργοαῖ 85. [ἴ τ Δ]]Υ 
ννᾶβ, νου] Ὀ6 Ὀμζ 5π|8}} σοτηρατοὰ ἢ {παῖ 
ἴο ννῃῖςἢ μὲ νψοιυὰ Ὀδ γαϊϑθὰ ἡ ἢΪ5 γεϑϊογα- 
τίοη. ὉΠ ἐοϊρποά δπεςοιραῖίοι ἰὰγηδὰ οὐΐϊ ἴο 
θὲ οοττεςξ ; 566 Χ] δ], 12. 

8--19. Αρροϑὶ ἴο απ. ΒιἀΔὰ ρΡο65 
οὶ ἴο {Π6 τοπηοίΐεβξ ραϑῖ, ποῖ τθγεὶυ ἴο ἴδδ 
δηςεβίουβ οὗ ἴῃ6 τὰς ἴὸ ΨΠΙΟἢ 6 δηὰ ἰοῦ 
ΒοΙομροά, δυῖ τὸ {πεῖν ξογοξδίμοσϑ, [ἢ οὐ ρίηδὶ 



44 108. 
[ὈΓΙΠΕΓ ἀρε, ΔπΠ4 ργέραᾶγε τ γϑεὶ τὸ τῇς 
βεδγοῇ οἵ τῇεῖὶγ ἐλ ῃεῖϑ: 

ἡθεθσ.. 9. (ἔογ ἦννε ἄγέ ὑμέ ὁ} γεβιεγάαυ, 
τ (Ὥτοη 
5. Ἵ:. ες Κπονν 'ποιῃίηρ, Ὀδσδιι86 ΟἿΓ ΔΎ 
οὐ 7:6. Ὡροη δαγῖῃ (γι ἃ βδῃδάον :) καὶ. 39. 5. 
ὅς ται. 4 10 514}] ποῖ τπδν τεᾶςἢ τες, ἀπά 
ΤΉ εὺ, ποέ. 

[611 ([Π66.. ἀΔηὰ υξῖεγ ννογάβ οιἱξ οὐ τῆ ΕἸΣ 
Ὠεαγιῦ 

11 δη {πε γτυϑῇ ρον ἃρ νι πουξ 
πγεὺ οδὴ ἴῃ ἢαωρ στον νι τῆουῖ 
νναϊογ 

ἐρει το. 12 “ὟΝ ΠΙΪϑῖ 1ἴ “5 γεῖ ἴῃ ἢ]5 ργδθη- 
6. 17. 6. Π655. ἀπά ποῖ ουὐ ἄονη. 1 ννΠετεῖῃ 

θείοις ΔΠΥ οἱῥεγ Ὠετῦ. 
132 ὃ0 αγό ἴῃς ρᾷῖἢ8 οἔἉ 4]1} τῃαΐ ἔου- 

ἔοιιπάοῖβ οὗ δυμηδη ϑοςϊεῖγ. δ αιοῖΐος οἱάὰ 
ΒΑΎ ηρ5, Δ ΒΙΟὮ ΠΊΑΥ πᾶν Ὀδθη ργεϑογνοά ὉΥ 
ογὰὶ ἰταάϊπίοη; δῖ ᾿πϑουρίίοηβ πα ΡΑΡΥΤΙ 
᾿ποι ]οα πρὶ ΠΊΟΓΆ] ἰοβ5οη5 ἐχιϑιθά τη Εργρῖ αδἵ 
ἃ ΤᾺ ΘΑΥ ΘΓ ἀρὰ ἴθδη {μαῖ οὗ [οὐὔ, ΟΥ̓ ὄνθη 
οὗ Αὐγαμαπὶ. 866 ἴῃε ϑεσοπαὰ οὐ [ἢ6 εϊθεῖ 
Ραργηὶ ΡυὈ] 5ῃοὰ ὉΥ (ῃς Ὑπιβίθοϑ οὗ {με 
Βπιϑῃ Μάαβουπη. Βι]ἀΔἀ 5. βρθοσῇ ἱπαϊσδἕοβ 
ϑροοίαὶ ἔδ ΠΔΥὙ ὙΠ Ἐργρῖ: 566 ποῖς οἡ 
τ. 11. 

8. γόῥαγε Ἱῤγεοίβ, ο. Οτ, αὐϊοπά ἴο 
[8:0 ΣΟΒΘΔΓΙΟΝ ΟΥὗὉὨ ΠΟΙ͂ ΖΑ ΠΘΙΒ; 1.5. 1Π6 
τοϑ] 15 οὗ τῆς ἱπνοϑραϊίςομβ οὐὁἨ [ποθ νγῆο ἴῃ 
Ἰεπρῖῃ οὗ ἄδγβ ἀπά ψιϑάοπη ἔὰσ ἰτδηθοθηαθά 
{ποι ἀσθοθηἀδηΐϑ. 

9. ««ῥαᾳάοαυ) (ξ χὶν. δ; 5. οἷ. χὰ. ὙΠῸ 
γϑάᾶϑοῦ ἴπι15 δϑϑισπεαὰ ἔογ ἴπε ἱπίε ΠΟ οὗ 
7005 σοπίοπιρογαταβ 'π ἐχροθηςε ἃπα νν}5- 
ἄοπὴ ον ἀθης]Υ Ροϊηΐβ ἴο 1Π6 ἸΟ ΒΕ Υ οὗ [ἢ 6 
ΟΑΥΙΥ ραϊχ τομαὶ αδ6. 

10. οκμὲ 97 Ἰῤεὶν ῥαγῇ ΤὨΘ 5οδῖ οὗ ἄθερ 
σοηνςοη5 ἔοιπάρα οὐ βοιπὰ Κηοιν]οάρε: 
ΒΙΙἀδὰ ςοηίταβῖα δυο ννογὰβ ἢ τἢο586 οὗ 
7οῦ--- ποῦ υυνἱπὰ, 85 6 6 8}15 ἴθ, Ὁ. 2. 

11. ὙΠ18 νΟΥΘ6 5θθπὶβ ἴο σίνε ἴῃς ρσόνοιθ 
ἴῃ ἴΠ6 ἔοπῇ ἴῃ ν ΒΙΓἢ 1ἴ τεδοῃοα Βιἀδά. ΤῈ 
ξΟ]]οννηρ νοῦθθα σοηΐδιη ἴΠ6 ἘΧΡΙΔπδῖοη ἀπά 
{πῸὸ δρρὶοαίίοη ἴο ἰοῦ. [ἴ 5 σοι καθ} 6 
{π4ῖ [6 ννογάβ, νυ ἢ οἰβον ογο ὁσσιγ ΟἿ]Ὺ 
ἰπ ἴμ6 Ῥοηίϊδίοις ἂπὰ ἴῃ [βϑαϊδἢ, ΧΙ. 2, 
πη χὶχ. 7, ἴῃ σοηηοοῖίίοη ΜΠ Ἐργρῖ, τὸ 
Ἐαγρίίδῃ: “Ὑ 8," στον, πα “ἢΠλρ ἀγοθχαςῖ 
{γα ηβΟΓ Ρ ΟΠ 5. οὗ ννογάβ ὀχρίδιηθὰ τη ἴπὸ Αρ- 
ΡΘΠΟΙχ οὗ ἴῃς ἢγϑὲ νυ] πὴ6 (ΡΡ. 484, 485), 4Ἃπη4 
αν πὸ Ηοῦγονν οὐ δοπλίῖς οἰγπιοίοσυ. [ἢ 
βθοιὴϑ ἀϊβησ]ς ἴο γοϑισὲ τῆς ᾿πίογοηςς τηαξ [ἢ 6 
ῬτΟνΘΙ νί85 ΟΥΒΊΠΑΠγ Εγυρίίδη. 
ΤΟ ροϊηΐϊβ οὗ σοϊῃρδγίβϑοη αἵ ἴνο; {Π6 

Ιυχυαης σόν οὗ τῇς νναϊοτ. ρἰ ηΐσ, δηά 
1Π0Ὶγ ϑυάάδη ἀπὰ σοπιρίοϊο ἀδσδγ : Βανηρ ΠῸ 
βιθδίδηςο 1 {ΠοΙΉ5ΟΙν 5. ΠΟΥ ΡΟΓΙϑἢ ἱπϑίαΠΕ]Υ 
ὙγΠ θη {Π6 υνδΐοι 15 ννπάγαννη. ὅ66 Νοῖδ Ὀεϊονν. 

12. «μή ποῖ ομέ ἀοπυ"] ἱ. 6. αἰ που Ρἢ τὲ θῈ 
ποῖ εὐ ἀον. ΤΠ [86 Προανοϑὶ σΔΙ Αγ {165 

ΝΠ. 

σεῖ Οοά; δηά τῆε “Πγροοτγτε᾽ 5 ἢορε Ἴολαρ. τε 
5}4]} δοιοι: ο. δὰ 8. 

14 οβε Πορε 5}4]1] δε οὐυϊ ΟΕ, Ἐς, 112. τῷ 
Ῥτον. το. 

δηὰ ννῆοβε {τὰϑῖ ῥα δὲ ἴἃ δρί4ε 28. 
νοῦ. ᾿ϑς 

Ις Ηε 5111} ἰεᾶπ ἀροη 5 ἤοιιβε, "ἢ 
Βυζ 11 5η4]] ποῖ βίαηἀ : δε 8}]] Πο]ά τἴ 
[λϑῖ, Ὀυΐζ 1 5811 ποῖ δηαιυτγα. 

τ6 Ηε ἐς ρίεεη δείογε τῆς βιιη, δπά 
ἢ]5 Ὀγαηςῇ 5ῃοοϊειῃ (γῇ ἴῃ ἢϊ5 ραγάξβη. 

17 ΗἰξΞ τοοῖβ ἅτε ννγαρρεά δδουζ τῃς 
ἢεδρ, απά βεεῖῃ τε ρίαςς οὗ βἴοῃμεβ. 

18 {Ὡς ἀεβίγου Ἀϊπὶ ἔγοῃι ἢΪ5 ρίαςε, 
(θη 1ὲ 584}} ἀδὴγ ᾿ἰπὶ, σαγίηρ, 1 Πᾶνα 
ποῖ 8δεεη πες. 

[ν. 9---τ8. 

οὗ Τοῦ ψἜτα ποῖ ἴῃ γϑϑι]ῖ οὗ πυτηδη ἀρθηςῖο5, 
Ὀυῖ, 45 {π6 Ῥαδίγδγοἢ Ὠιγηβ 1} ἀοιθίοα ποῖ, 
ἃ [)ινίηθ νΥἱϑιϊδίιοη, 

13. 2αἰῤ4] ῬΓΟΌΔΟΙΥ ““Ἰαΐζοσ οπά.᾽" δεε Νοίθ 
Ὀεϊονν. 

βγῥροογ ες ὙὝΠ6 ψνογά, ψῇΙ ἢ οσσιτ5 ἔτος 
4ΌΘΠΙΠΥ ἴῃ [οῦ, πιθδη5 γαίποσῦ 4 Ὁσοΐζδῃθ, 
δοάϊοββα πλδη: οἷ, ΧΗ, τό: χν. 14: Χυ!. 8. 

14. α« «ρίαν: «υτὸ} ταῖμου μοῦ 86; [ἴ 15 ἃ5 
ἃ ἢοι56, ποῖ 45 ἃ ννοῦ, [δὶ 1ἴ ΒΕ ΡΡ] 165 ἃ σοιῃ- 
Ρᾶτγβοῃ, 511}} σοπιπιοη ἴῃ ἴῃς Εαϑί, οἵ βυάάθη 
ῬΓΟΒΡΟΥΚΥ γοϑίηρ Οἡ ΠῸ δόσυτο ἔοιπαδεοηῃ. 
ἼΠι5 Κοσγᾶη, δ0υγ. 29, Ὁ. 40. “Τδὸ ᾿ἰΚϑηθβ5 
οἵ {056 0 σῇοοϑο ραΐγοπϑ ὑεϑιὰθ Οὐά ἰ5 
{Π6 ΠΠΚοη655 οὗ ἃ δριἀθσ, ΒΟ ἢ πιά κοί Πουϑο 
8ι Βου 50." ΤΠὸ ποχί νοῦϑα ὈΓΙΏΡ5 οἷ Δηοῖ ῈΓ 
Ροίϊηϊ οὗ τοβοπηδίαησα ἢ [0Ὁ ἰπ {πε ἀδθρο- 
γαῖο δηά ι1561655 βία ροἶθ5. οὗ ἴΠ6 σγοαΐυσε ἴο 
Κοορ τορείῃογ 115 σμαϊτογοα ἀοπΊ!ς 1 ]6. 

16. ἢ ᾿ς φγεόπ δοξογε ἐδὸ “μη Α {διτά 
5116 15 ᾿ηϊγοάυσοά. ὍΤῆθ Πυροογῖθα 15 ΠΟΙδ 
σοιηραγοά ἴο ἃ ρᾶγδϑιςσαὶ ννοϑά, σύθθη, [1}] οὗ 
58 δῖ βιιητῖβο, βργοδαϊηρ 1150} γαρι ἀ]γ ονον 115 
ξατγάσῃ, ἴα Κιπρ 45 ᾿Ὁ νογα ροβϑθβϑίοη οὗ ἰἴ 85 15 
οννη. [{οἢ. χχίγν, 8, ἔοσ ““δτθθη" ΑΟὟΥ. ἢᾶ5 
νοι." 

17. Ηἰς γοοϊ"Ἱ ΟΥ, 108 σοοῦβ ἃ19 ὑψὶποᾶ 
δοιϊ 8. ΘΔΡ. ἰἰὑ ΒΘθΘΟΙῊῚ ἃ δΟοιΒ06 οὗ 

Βῦοπ68. Τδὸ ννοδὰ 5 τοοϊδα ἴῃ ἃ ἤόᾶρ οὗ 
βίοιμιοϑ, ἰηῃ ὙΠ] ἢ [ἃ θθοπλ5 ἴο Βᾶνδ ἃ ρεγίες 
βαίς ΠοπΊθ, ἃ ἤοιι5ὸ οἵ ϑἴοῃμεβ. ὙΠῸ ννοτά 
ἐ ἤριι50᾽ 15 πηρογίδηϊ; οἔ, ποῖθ τ. 14. 868 
Νοῖο δθεῖονν. 

18.Ὀ. 177 ῥὲε, ς. Ἡςσ, ἡ"... σοά. Βι]άΔὰ ἀοε5 
ποῖ πᾶπιο, Ὀμὰξ υπάοιθίθαΥ ἰηά!οαῖο5. τἢ6 
ἀῤδίσογοσῦ. [ἴ ννϑακόηῃβ [6 ραβϑᾶρε ἴὸ γεηί θοῦ 
ἹΠῚΡΟΥΒΟΠΔΙΥ, “1 15 ἀεδίσογοα." ὍὙΠ6 584Π16 
ΤΠ ΔΠΙηξ, ΠΟΥΥΘΥ͂ΘΓ, 15 διιρροϑῖοα 1 ννὸ ἴακα [ἢ]5 
γΟΙΘῸ 45 σοητ Πρ {{|6 βιπηἶὸ; 1 οπα ἀσβίτονυ, 
ψνΒοίμοΥ 1 Ὀ6 1.6 οννηεΥ οὗ ἴΠδ ραγάθῃ οὖ [Π6 
δαγάθηου, 15. ἃ πιάῖζοῦ ἱπαϊογοπῖ : οἠο Τδη5 
ΟὨΪΥ 15 σογίδιη, ἀδϑίγι στη σΟπλὲ5. ΘΟΟΠΟΙ ΟΥ̓ 
Ἰαῖοῦ προη [ἢς 1156]655 ἀη ποϊδοπηθ ννθοα, 
ῦονι ῥὶς ρίαςε] ΓΤ Ὠϊ5. γοίογβ ον ἀθητν ἴο ἴῃ6 

ννογάβ οὗ Τοῦ, νἱῖϊ. το. Οἱ, Ρβ8. χχχν!, 10. 



ν. 19--4.] Τ0ΟΒ. ΝΠ: ΙΧ. 45 

19 Βεμο]ά, τἢ]5. ἐς τῆς. Ἰογ οὗ ἢΪ8 21 ΤΊ] πὲ ΗΑ] τὴγ πιουῖ ψνἢ 
ὑναγ. Δη4 οὔκ οὗ τῃ6 δατῖῃ 561} οἵβοῖβ ἰδιρῃίηρ, δηὰ τὰν ἰΓρ5 ννιτἢ ᾿γε)οϊοίηρ, ἘΗΡ. 

22 ἼΠΕΥ τῆλε μαῖα τες 5}]]} δε αν 
οἰοιμβεά νι σῃαπια; δπᾶ τῆς ἀννε]]- 
ἱπρ ρίαςς οὗ τῆ8. ννιοΚαα ᾽8}.}} σοπγα τὸ  ΗΦϑ. 

ΤΟΥ. 
ἐΉΗεῦ. 20 Βεμοϊά, (σοὰ νῊ] ποῖ σαβί ἀννᾶὺ 
ἐαλε [46 ᾿ ! ιν τε ἢ Ρετίεςι σιαμς πειτμ εν νν}}} ΒΕ ᾿μεῖρ τη Ὲ 

“Λωέέ νοΐ 

χὰπ ἀαμα ονὶ ἀοοῖϑ: ὅε. 

ἐξ «ῥα! ἄτην ῥίρ] ΑΔ5. 1πουρὴ [Π6 νΕΤῪ 
δἴθ 65 νγυετο Ἀϑῃμαπηοα οὗ {ΠΟΙ ὁσσιραηῖ; 1ἴ ν᾽ 85 
ἃ αἴξυτασθ ἴο τἰις ἡἷασὸ ννῆθγε τ στον, 4]} 
ἴγαςοϑ οὗ 11 ἅΓ6 τεηονυθί. 

19. ἐῤε ἦον οὶ δὶς «υαν} ἰ. ε. 5:ἢ 15 {86 
ΤΟΚΪ ΟΥ̓ 15 ἘΠ ΠιρῆδηΣ ΟγθοΥ, 

“δα}} οὐδόν σγοτυ] Ἠΐδ5 τεπιονδὶ ἰ5 ποράρὰ 
ἴο τλᾶκὸ ὙΨΑΥ͂ ἴογ ἃ Ὀεδίοεσ τὰᾶσθ. ὍὙΠὲ ννογά 
ΠᾺΡ] 65 ἃ Ργοόβρόγοι5 στονίῃ. 

20. « ρεγξεί »αἢἡ ὍΠῸῈ ννογά 5. ιιϑ8ϑὰ 
νν ἢ δρεςίᾳ] γεΐίεσοησε ἴο [0Ὁ᾽5 σμαγαςῖογ; 566 
ςἢ. 1. 1. 

ῥοὶρ ἐῤρὲ ουἱἱ ἀοεγ] Οὖ, ὨΘΙΌΒΟΣ Ὑ111 ΒΘ 
ΕΥΘΔΒΡ ἴμ9 πιά οὗὨ 9011 ἄοθτβ: ἰδ ν"}}} 
ποῖ Ποϊά τπὸπὶτρ γα γ, ̓ που ρὴ ἢ τᾶν ἰδᾶνθ 
{πο ἔργ ἃ ϑϑάβοῃ 1π ἃ βἴδίοε οἵ δρραγοπί ργοϑ- 
Ρεπίγ. Τῆι5 Αι ἂπά Τ]θοάοΐξίοῃ. 

4]. {|| 6 ΜΠ ὝΠΕ Ἐχργεϑϑιοη ἰ5. 6]]1ρ1- 
ς]. [1 [οῦ Ρὲ ρεγξοςζ, ἴ[ῆπ (σα νν»}}} ποῖ 
Ἰοᾶνθ ἢΐτα [11 Ηδ ἢ]], ἄζε. 

πουρῃῖ. 

γοϊοϊοἰπσ] ΟΥν, ἃ5 ἴῃ {π6 πιλγρῖη, "5ῃου ΠΡ 
ἔοσ 7ογυ." 

Δ. εὐοϊδεά «υὐ σῥα»ι (ΟΕ. 9. χχχν. 
26. ΒιΙἀδά, ἀγρυῖηρ αἰννᾶγ οὐ {π6 οϊρηοά 
ἈΘΘΌΤΩΡΌΟΣ ΟΥἨἁ ὠΪοὈ᾽5 ἱπηοσθῆςσθ, ΔρραγοηθγΥ 
Ιἀθπτῆς5. ἢϊ5. Θηθγηϊοβ ἢ {πὸ νυἱοκοὰ : Ὀυϊ, 
ἀπάον [Π6 σονοῦ οὗ δοσορῖπρ [δῖ ροβίλνονν πὸ 
τνἱπάς θΡ [Π6 ννΠ0]6 ἀγρυπιθηῖ νΥ ἢ ἃ ἀθοϊαχα-- 
τοη οὗἩ [6 ρῥυϊης!ρ 65. νν σῇ, τη ἢ15 πηπά, Π6- 
σΟσβατν ἰηνοϊν θα τη6 σοπαἀστηηπδίίοη οὗ ἃ τηδῃ 
ὙΠῸ 5ῃοι]ἀ δ6 ᾿ΓΤΕ ΓΙ ΘΝΔΌΪΥ τυϊπρά. 

ΤΠἼΘ ροηογαὶ ἴοπα οὗ ἴΠδ6 βρόθςῃ αἰ εγβ ἔτοτμη 
1αῖ οὗ ΕἸΙΡμαΖ. [ἢ 15 1655 ἀϊγπιποά, νὴ 
Πππ|6 ργεοΐθησο ἴο ογίριπαὶ (πουρϊ, ἀπ δη 
αἰπιοϑὲ οἰανιϑῆῃ ἀθίδγεηοθ ἴο οἱάὰ ῥγο)υάϊοδϑ : 
ψγὮ}}Ο ἀραίη 1ἴ ἰ5 ΠΥ 85 οἴδηβινο ἴῃ ρυΠΟΙΡΪΟ, 
1τ 15 ποῖ 50 5ἰγαϊῃι[ογννασά, Βι] δὰ ᾿πλρ]165, 
οΥ ἱπάθοα δϑϑογῖβ. ἃ ἤορε νης ἢ 6 ἀοδὸ5 ἠοῖ 
ἴθοὶ, πὰ τἢ 5, τη οΥ 1Π6 ϑοπηδίδηςς οὗ σοηϑος 
ἰδϊτίοῃ, ἀ41]5 16 πϑανιοϑὶ Ὀίονν, αἰ υτηρ τῆς 
ἀδϑισυςτίοη οὗ [οὉ 5 δ] άγοη ἴο ΠΕ ]Γ οὐνη 
δι. 

ΝΟΤΕΘ οἡ (ἼἨΑΡ. Ν1Π. 11, 13, δηά 17. 

11. ΤΟ ἤτϑὶ ννογά δὲ 2) 15. Ερυρίίδῃ, καπὶ, 
ΟΓΥ ξβατὰ, (ὐορίϊς 14., 5.06 βΒγαρδοῃ, " Ὠιςτοη- 
παῖγὸ Η!: γορ νρμα6,᾽ Ρ. 1452: 15 1Π6 ραρΥ- 
ΓᾺ5. ΟΥ̓́ΡΟΓΙΙ5 ῬΔΡΥΓΙΙ5, ΟΥ̓ΑΡΥΓΙΙ5 ΠΙΪΟΓΙΟΆ - 
1ΧΧ. πάπυρος: ἴπΠ6 φοσοηά δ) Ἐρνρί. ΚΔ, 
ΟΥ̓ Β4, ““ἴο ὕὸ [4}}, διρᾷ, ὅς. Βζτ, 1). Η.᾽ Ρ. 
τάδε ἴδε τηϊτά ἹΠὸξ, ἄχει, (Βεγὸ 6 ΧΧ.. βούτο- 
μον), ἃ ΠΊΟΓΘ ΡβΈΠΕΓΑΙ ἴοπῃ ἔργ {πΠ6 νομείϊδίοη 
Οἵ ΠΛΑΓΘΠΥ αἰδίσιςϊθ, οη. Ὡς ἢ ῬΏΑγΔΟΝ 5. ἕαϊ 
Κιπὸ ἔβα, 

(ΗΑΡΤῈΕΚ ΙΧ. 
1 γοῦ, σεξ»νιοτοίρα σίας Οσαά᾽» περέϊεο, σἀσιοείἦ ἑλοῦ ό 

ἐς πὸ εορίομ δ εσ τοὰ ἀἕΐ. ΖΛΗ  ζρ10- 
ἐέπον τς πού (9 ἐφ οί πξα ὁγ αὐὦωϊοην. 

ΗΕΝ [060 δηβννεγεά δηὰ ςαἱά, 
4 1 Κηον 2ὲ ᾿ς 50 οὗ ἃ τῇ: 

ΟΠΑΡ. ΙΧ. 1--4. ΤΠ δῆθννοσυ ἴὸ Β!]- 
ἀλη 5 ἀγρυπηθης τἴῃαὶ σα πλ165 ἀτὸ τῇς σόβα]ῖ 
δηά ρΡιυιπηἰϑηπηοηΐξ οὗ 5η. 

2. οὔα ᾿ἰγ}]Ὶ ὙΠῸ ννοτὰ [845 ἃ Ἴονετῖ 
ϑγσδστη ; οὗ σοιγϑο, ἴοῦ σαγϑ, [πονν [Πῖ--- οὗ 
σουβο 1 ἄο ποῖ ργείοπα ἴὸ θὲ δῦϊὸ ἴο ρσονθ 
(παῖ (σοά Ι5 πη]ιι5ῖ οὐ (Παῖ 1 ἀπῇ }ιι5ῖ. ὙΠΟΓΟ 
15 Τρ ἢ ὈΙΠ ΓΟΥΠ655. ἴῃ {Π|5; ποι ἀρηνίης 
{πη ρῥτοροβίξίιοη τῃαῖ (σοά ἀοῖϊ. ποῖ ρογνοσί 
᾿πάἀρπηιθηΐ, μἢ6 δϑοοῦῖα τῃαῖ Βι]ἀδα ἢ5 5αἱά 

13. Ῥᾳίῃ8, 1ΧΧ. ἔσχατα, “ἴδε ᾿ΔΕΟΓ 
οηα ;" δάορίερα Ὀγ ΔΊοΓχ, 5ς, ΠΝ ἔονγ ΓΊΠΝ, 
Δῃ δἰπιοσῖ σία! ὀσηθπάμτοῃ, 

17. Μεῖχ αἱΐετβ Ὠλ))ὲὲ ἰηῖο Ὀδὲξ ἍΠ3, 
ἐ χῃ δοιιπάδηςς οὗ στον." ὙὍΠΙ5 15 ἃ σοη- 
Ἰεσΐῖαγε ποῖ ᾿ἰκοὶν ἴο Ὀὲ δάορίοα ; Ὀυΐ [ἴ 15 
ΒΟ δῖ ΓΟ ΔΓ ΚΑΌΪΘ {41 ἢ6 σοι! ὰ ἢανθ 55- 
Ἰδοϊοὰ 4 ννογά ργοῦδο]Υ οὗ Εργρίϊδῃ οὐ θη : 
56. δῦ, οἂγ οὗ σογῃ, οὐ ἃ ἤοννεσ. Βίσγσμ, 1). Η. 
Ρ- 361. 

δυῖ ον 5ῃου]ά “πηᾶῃ ὃς 1υϑῖ 
(σοά 

2 ΙΓ ὲ ψ}]} σοπίεπά νυ ἢ Πΐπι, ἢς 
σδηηοῖ δῆβννοσ ἢϊπΠΔ ομς οὗ ἃ ἴδοιι- 
52Πη6. 

4 ἤξε ἱς νγῖϑε ἴῃ ἢεαγῖ, δπά τ ρῃτΥ 

ποίην ὙΠ ο ἢ φγόνοβ [ἃ δηὰ οἶδασθ ὉΡ ἴῃ 6 
τηγϑίοσγΥ. |[οῦ τεάιοοβ δὶ] ([ἢ6 ἀγρυπηθηΐ ἴο 
οπὸ ἔδεϊ, [παῖ Ὀδίινθθη τδη απὰ (σά ἴδοτὸ 15 
ΠῸ ΡΟβϑ ΠΥ ΟΥ̓ τορος] Ἰυπῖίςο. Μδηῃ 
σδηηοῖ Θ᾽ ὈΠ5}} ΠῚ5. Ππ5[| 6, ΟΣ δίσοῃρ 845 ἢῚ5 
σι156 ΠΊΑΥ Ὀδ, [ἴ ΨΜῚ}] ποῖ ϑἰαπά δὴ ᾿ηϑίδπϊ 
Ὀείοτο σοά, 

38. 1 δὲ «υἱ]] εομπίεπΠ Οτ, ΙΖ ἃ πὰὰ 
ΒΒου]ὰ ἀθβίσθ ὅο οοπῖδθῃὰᾶ ψ|ι0} ἨΗ1πηι. 
1 πιδὴ δου ν 15} ἴο ρ]θδὰ ἢ]5. οὐνὴ ἐλιι56, 

Πν ἢ κἀΡς. 143. 2. 
ε Ὁ γ, 
δον Οοᾶ 9: 
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ὃ Οεη. «, 6. 

Ἰ Ἡδεδ. 
ἀείρἀι 

108. 
1Πη βῖγεηρτῃ : γγῆο Παῖῃ Παγάθβηεα ῥὲγι- 
“εἰ ἀραϊηϑῖ πὶ, ἀπά μδῖῃ ργοβρεγεα ἢ 

ς ΝΏΙςἢ τειπονϑῖῃ τῆς τηοιπίδ! 8, 
ΔΠη4 τῆεγ Κπονν ποῖ: νψνηϊοῆ ονεγίαγη- 
εἴ τῇεπὶ ἴῃ ἢ]5 ΔηρΕΓ. 

6 νος 5ῃακεῖῃ τῆε δαί οὐ οὗ 
Ποῦ ρίδος, δηά τῇῆε ρι]ατβ τῃμεγεοῦ 
{γε 10 ]6. 

ΜΝ ΉΙΟΙ σοπιηδηάετῃ τῆς 50η, δηά 
τ τίβεῖῃ ποῖ; δηά βϑαϊςτῃ ἃρ ἴδε βἴδγϑ. 

8 ὄν Ϊςἢ αἷοπε βργεδάει ουἱ τῃ6 
ἤδάνβῃβ, Δ4η4 τγεδάετῃ ἱροη της ἴννανεϑ 
οἵ τῆς 58εᾶ. 

ΙΧ. 

9 “ὙΝΒΙςἢ πρακοίῃ "Ατοζαγιι5, Οτὶ- ἐεβαρ. 948. 
. : ᾷ 

οη, ἀπά Ρ]είάε5, ἀπά της σμδιηθετβ οὗ Αἰ γποςς, 8. 
(ἢς βοιίῇ. ΚΉΘΗ  ςς 

» ᾿ . “41... (ζεςεὲξ 
το ἽὙΜΗΙςοἢ ἀοεῖῇ ρτεαῖ ΓΠΐ Πρ ραβί Ὁ ὍΣ 

Βπάϊηρ οὐυῦ; γεῖ, ἀπ ψοπάδιβ νυ τἢ- ἀξμαρι ςο 
οὔξ͵ Πα ΠΊὈ6γ. 

11 [,ο. ἢε ροεῖῇ ὈΥ̓͂ πιε, ἀπά 1 866 
ῥίμι ποῖ: ἢδ ραββείῃ οὐ αἷβο, δυῖ 1 
Ρεῖςεῖνα ἢίηι ποῖ. 

12 “Βεβοϊά, με τα κείῃ ἀνγᾶγ, ἱννῆο οἸβαῖ. 45. 9. 
Τ᾽ 

[ν. 5---1 2. 

σλη ΠΙΠάΘΥ Ὠϊπιὴ ννῆο νν1}}} βᾷὰΥὺ υπῖο 3. 0} 
ἢϊαι, νας ἀοοϑβὲὶ ἴδοι ΠΗς. τοῖς 

ζ" ἔν γὸπ 

12 17 (οά ν»]] ποῖ νι άγανν 15 ἀένεατοασ! 

ἢ6 Ψη]1 ποῖ Ὀ6 δῦ]ε ἴο πιδεῖ οπὲ οιἕδ οὗ ἃ 
{Πποιιβαηὰ οἤδγροϑ, ν ΠΙ ἢ ἸπΠπηϊῖο ΜἸΒάοπΊ πη ἢΐ 
δάάδαςε, δηὰ ᾿πῆπιῖδ ρονγοῦ ννοι]αὰ ῥιπΙ5ἢ. 
Ἰοὺ τλυ5 δἀπηιῖβ ἃ τοϊδίίνε δπα ἱπῃογοπῖ ἰη- 
Ἰυπῖοθ ΟΥ̓ 5 πῇ] 655 ἐπ Πἰπιβοὶ, δυὰς ΟἾΪΥ (Παῖ 
Ὑν Ιο ἢ ἢδ Πᾶ5 ἴῃ σοϊηπῆοη νυ 15 [Ὁ] ον -πΊθη, 
{που ῦγ ἀηβυνθτηρ [ἢ 6 ̓Π5] ΠΔΈ]Οἢ 5 οὗ ἢ 5 [4156 
ἔγιθηἀς9, δηὰ 1ῃ σοδ! Υ νπαἀ!σαίίηρ ΠΙ Π1561} ἔγοτῃ 
(Π6 οἤαγρα οὐ βϑρϑοῖδὶ φαῖ, διρροϑοιὶ ἴο Ὁ 
Ὀτοιρης ἴο Ἰ᾿Ιρμῃξ δηὰ αἀοδηηοηβίγαϊθ ἃ ὈΥ 15 
τοΥτ 6 ρα ἰϑῃπηθηΐ. 

4. Ηε “ἢ ὙπΠοθα ἵννο ψνογάβ 5ῃοιϊὰ 6 
οἴη, ͵Ἴὲι86 π πθασῖ, πὰ τ Ἀν πα 
ΒύΥΘΩΘΌΒΙ 

5---13. [Ιπ (Πϊ5 ργαπά ἀσϑοπρίοη οὗ σοά β 
πΊα]οσῖγ [οὉ᾽5 ἱπηιηδάϊαϊε ΟὈ]εςσὶ 15 ἴο δϑῖδὃ- 
[15}} 16 ΟἴΤΟΓ Βορο]οβθηθθα οἵ δἰϊοιηρίβ ἴο 6ὃχ- 
ρἰαίη δηὰ νἱπάϊοαῖς Η15 νγᾶγϑ, 

5. «από ἐῤὲν ἄποαυ ποῖ] ἰ.6. ϑυάάδθη!Υ δηὰ 
ὈΠοΧροοῖοαΪγ, Βοη ἴΠογῸ 15. η0 ἱπαϊσαϊίοη οὗ 
βίοστη οἱ ἀδηρογ, [ῃ6 φαγῖπαυάκθο ονεγίσγονν5 
{Π6π|. 

ἐπὶ ῥὶς ἀπσεγ] Α ςονεγί ᾿πϑιπυδίϊοη, [ἢ ποῖ 
οὔ 1π]υϑτῖςο, αἵ ἰθαδὲ οὗ ̓ ποοιηρυθῃ θη} 016 τηονθ- 
πιοηῖβ ἰη τῆς Πινῖπθ νν1}]}. Οποθ ἸΙοοκ ου 
παῖιγαὶ ρῃοηοπηθηα, οὗὨἉ νυ] ἢ ἴΠ6 σαιι565 ἃγῸ 
μάἀάςη, 45 ᾿παάϊσδίίομϑ οὗ βρόςῖδὶ ϑπλοϊ:οῃ5. ἴῃ 
ἴῃς Οσοάποιρά, ἀπά (ῃ6 ΨΥ 5 ΟΡΘῃ [ὉΓ ΕΓ- 
ΤΟΠΘΟΙ5 σοηοορίίοηβ οὗ Ηΐ5 ἀξδαϊηρ5 ῈῈ 
Η!5 οτολίιγοϑβ. 

Θ. δὲ ῥίαγε ἐδόγοο] 866 οἢ. ΧΧΥῚ 11: 
Ἐς Ιχχνυ. 9. ὙΠὸ ναϑί πποιηΐαϊ η-ὙΔηρῸ 5, γῇΟ56 
τοοῖβ ἃτὸ γοραιάθα ἂἃ5. (ῆ6 ἔοιιπάχτιοη οὗ σοῃ- 
{ἰποηΐ8, ἀπά οὐ ννῇοβο ϑυπλπλῖ5 ἴῃς Πγπλαπηθηῖ 
ΔΌΡΘΑΓΒ ἴο Γεβῖ. 

7. 16 “μη] ὙΠῈ Ηρῦγοενν ννογὰ 15 ἀγοῃδὶς, 
84 ΟΟΟΙΙΓ5 ΓΑΓΟΙΥ. 

ἐξ γε πο ΟΥ̓ ““5ῃιπεῖῃ ποῖ ;" (ῃς ΗΘΌὉ. 
ΔΡΡ 165 ΘρθΟ ΠΥ ἴο [86 Πμῆϊ οὗ ἴῃς 5ιη. 
σεα ει δ τ, ΔΝ ἄδηθα οἰομάϑ. 

8. «ὑατε.θ ΤῊς Ηδῦγενν Πα5 “86 ΠοΙρ 5," 
;. «. [(ἑ6 πιοιιηίαϊποιια ϑγανοϑ. 

9. “4νεἰμγι] Τῆς σοηϑίο]]λζίοη ο4]16α “1ἢς 
Βολγ." Ὑ{πΠ6 Ηοῦτονν πᾶ (Δ5ἢ, ΟΥ̓́, 45 
ΧΧΧΥΙΙ. 32) Α.15}} ννᾶβ ἀδγίνβα ἴῃ δ᾽] ργοῦδρὶ- 

᾿Υ ἔγοιῃ ἴη6 Ομαϊάκεαης, Ὀυὶ (ἢ6 Ἔχαςΐ πιϑδη- 
ἴῃ 15. πηςσογίδιῃ. Ἐνν. σοπιρᾶγοβ [ῃ6 Ατδῦ. 
ΔΥΌΠ, 4 Ἰϊομ. 

Ονἱο"ὴ ὍὝΠε οὐρίηδὶ ννογά πηϑδης ““[00].᾽" 
ὝΠΘΓΕ ΠΊΔΥ δ Δῃ 4]]ϑίοη 1η ἴἴ ἴο οἹά τπιγίῃο- 
Ἰορίοδὶ τγδαϊτίοη, νυ ῃ]ς ἢ ΡΥΟΌΔΟΪΥ τοργοϑοηϊοὰ 
{πΠῸ ἸΔΟΥ͂ οὗ σοῦθ! του ἀραιηπδὲ Οοα 85 5ι1.5- 
Ροπάοά ἴῃ ἤόάνθη, Ὀομπά ἢ) σἢδ]Πη5 (οἶ, ΧΧΧΥΠΙ. 
41), 8η ΟὈ]θςΐ οὗ βοογῃ δηά οὗ νναγηϊηρ ἴο ἴΠ6 
1Πηϊνόγβο, ΤὨΘ]οροηα Ἀν ῃϊσἢ σοπηοςίβ τ ἢ 
ΝΙπηγοὰ 15 οὗ ἰδῖθ οὐἱβίη. [{ ἀοθβ ποῖ ἔο!ονν 
[παῖ {πὸ ἰγδάϊ!οη νγᾶ5 δεσορίθα Ὀγ [οὐ, [ποι Ρἢ 
ἴ Ἰηνοϊνοὸβ ἃ σγοαῖ {Γἢ αἰ Ὰ]Υ πηδάθ Κηοόννη 
1η Ρργτηθν δὶ γονο] δίῃ. 

ῥιεϊα.) ὍΤΠς Ηοῦτγενν, ἃ5 4150 ἴπ6 πχοάσγηῃ 
Αταῦὶς πᾶπὶθ ΦῸΓ (15 σοηβίο!]ίοη, πιθαῃβ ἃ 
ἤοΑρ, ΟΥ Βγοὺρ οὗ βίασβ. (Οἱ. οἢ, Χχχχυθ 21; 
Ατηοϑ ν. 8. 

ερανπδεγι ο 1δε “οἱ }} ἼἘ6 ναϑὶ βρᾷςθϑβ δπά 
σοπϑῖο ΔΓ] ΟΠ 8 οἵ {Π6 οι ἤοτη ἤράνθπθ, 2}}}- 
ΤΏΔηη Οὔϑογνοβ παῖ τῆς διιῖθοῦ, ἃ ππδῃ χνΠῸ 
Τηισῖ αν {γανο]οὰ πλπςσῇ, ννουἹά ΡγοῦΔΟΪΥ Ὀ6 
ἌνΆΥΘ ἰῃαῖ {ΠῸ Γαυτῖ ΠοΓ οηθ ροοὺβ. δουῦτ Πνναγὰ 
ἴΠ6 ἡογο ΠιιπΠΊεγοι5 ἀύὸ τῆς δίατβ δηὰά συη- 
ϑίο] το 5 νἹ5 1016 τη 1Π6 πρᾶνθηβ. ὙΠῸΟΓΘ 5 πῸ 
50 ΠΕἘϊςσιοπὶ σγοιπα ἴο ἀϑϑιιπιὸ ἃ γοίογοηςθ ἴο [86 
ΒΟΙ ΘΓ ΠΟΠΊΒΡΠοτο, ἢγϑῖ Κηοννη, ἈΡΡΑΓΘΠΙΪΥ, 
ἴῃ. {π6 {ἰπ|ὸ οὗ Ῥπμαγάοῃ Νόοβο. 

10. ΙοὉ δεςερίβ δῃὰ γεροδῖβ 1Π6 νογάς οὗ 
ἘΠΙΡη42Ζ, οἢ. ν. 9. Ηδ ἁρτοῦβ νυ ἢ ἴΠ6 ῥγὸ- 
ταῖσϑθ, Ὀυϊ ποῖ νι τῆς σοποϊιθίοη,. Οὐοὐδ 
ὉΠ5ΟΔΙΟΒΔΌΪΘηΘ65 ἀ065 ποῖ ἴῃ ἢῚ5 πλιὰ 1150 Ὁ} 
{Π6 ϑϑουίίοη οὗ ἴῃς δοβοϊαῖα γοοτπὸ οἵ Ηἰ8 
ἡυάβπιοηΐδ, 1Ε [815 1 Ὀ6. ἴθ ἃ5 {πὸ ὙΥΒΟΪ]ὲ ; 
1ἴ ΒΠΡΙΥ ΠΛ ΚΘ65 αἰϑοι 55: ΟῊ. 11501655, 

11. ῥὲ ρα εν ομ ἰοὺ ον δραϊη ι1565 
τὸ ϑαπθ ννόοσὰ νι ΕΠΙΡΠ47Ζ Πα ἄοῃθ, 
ϑρϑακὶπρ οὗ ἃ βιθΟΚΕΥ ΟΥ̓ δρ 4] νἱϑιδτοη 
οἢ. ἵν. ᾿ς, Ὀυϊ δὸ βᾶγϑβ, [ πιᾶγ ποῖ 6 νυτποι 
ἃ σογΐδιη οαγοδϑιη, ταὶ ἃ5 ἴογ ΠΙΠΊσΟΪΕ δὲ τὸς 
σδῖνος ΠῸ ΔησνοΥ οὐ 1ΠΌτηστοη ; ἴο ΠΙπὶ Δ]} 15 
ἄδικ, ἐ[Ποπλ ]θ55, ἱποχρ!  άῦ]6ε ἴῃ ἴῃς αἀϊνὶπὸ 
νἹϑτδιιοη. 

185. 1) Οοά «υἱἱ κοί, ὅς. Ἀδίῃογ, ασοὰ 
ψιϊῃηατγτανοῦν ποῖ ΗἸΒ ὙσαῖὮ, Ὁ89ὁ 

ἈΘΙΡΟΙΒ Οὔ ΔΏΔΌ ΔΣΘ Ὁχοβίσχαῦθθ ὉΠ Γ 



ν. 1..--20.] 7108. 

"Ὴ͵Ρ. δηῆσει, ἴπ6 'ργουά δεῖρειβ ἀο ϑἴοορ 
ἀείρενς οὗ 
Ῥ» μίς, οἱ, ὈΠΠΕΥ ΠΙπΠ,. 
“εν ας ον τηυςῇ [6855 58|8}} 1 δῆβννεῦ 

Ἀϊπι, ἀπά σἤοοβα οἷ ΤΥ ψγογάβ. {0 
γέαεοη ΨΥ ͵Ὴ Ὠϊπι 

Ις Βοιη, τῃουρῃ 1 ψγεγα τίρῃῖ- 
ΘΟιι5, γε ὲ νου ]Ἱὰ 1 ποῖ δηϑννοσ, ὀμε 1 
γγου 4 πλλκα Βα ρρ !ςδιίοη ἴο ΠΥ πάρε. 

1Ι6 11] μὰ ς}]|64. ἀπά με ἢδά δη- 
βυνεγεὰ πε; γεΐ ψψουὰ 1 ποῖ θεϊϊενα 
{παῖ μα ἢδὰ πεαγκεηδά ιμηΐο ΠΥ νοῖςε. 

17 ἔογ με Ὀγεδκεῖῃ πλς νν ἢ 4 το- 

Ηϊπι. ὙΠῸ πιοδηιηρ οὗ ἴπ6 ἰΔ45ῖ οἶδιιϑο 15 ἀ15- 
Ρυϊοά, Ὀμῖ ἴδ πηοϑῖ ργο4ῦ]6 Ἔχρ δηδίίοη 15 
[δῖ [οὉ γεΐογβ, 85 ἴῃ οἢ. χχνυὶ. 12, 13, ἴο 
1η6 δῃοεϊθηΐ δοὶοῦ παῖ ἃ πιοπδίγοιι ὑδίης 
νν5 ονϑγίγοινῃ τορεῖμο ἢ ἢϊ]5. ΠΟΙρΘΥΘ 
ἴπ ἃ 5ίσιισρίο δραϊηβῖ σοά. Τῆδ ἰογπὶ Κδῆδὺ 
15 ἔγθαι θη ἀρρίεὰ τὸ Εργρί ([5. Χχχ. 7) 
Ὅν Πογα ἰξ 15 τοηδογεὰ “ βίγοηρίτῃ; " 11. 9: οἔ 
Ῥϑξ, ἸΙχχχν. 4; ΙΧΧΧΙΧ. 10), ποῖ ἤοννενοῦ ἃ5 
ἃ ΡῬΓΟΡΟΥ πᾶῖῃθ, δι 45 ἃ σμαγδοίογιϑιίς ἃρ- 
ῬΕΙΙΔνθ. [15 ἴσῃ ΠηΘΔΠΙΠΡ ἰ8 ΡΓΙά46, ΟΥ̓ 
ΥἹοϊδηςσθ, δηὰ ἰἃ ΠΊΑΥ πᾶνε Παδὰ {π6 ἀοβηϊΐα 
55 π:βολίίοη οὗ ἈΘΌΘΙ ἴῃ δποῖοπε ἰγδάϊοη5, 
ΤΠ6. πΠΙνΘΥσαὶ Ργοναίθποθ οὗ ἴῃ6 ὈδΙοΕ ᾿ς 
δαπιλεῖοα Ὀγ 41}: ἴῃὰ Εργρὲ ἰῃς ΤὙρποηΐδη 
ὈΓΙΠΟΙΡΙΘ 15 5ρΘΟ ΠΥ γοργοϑοηϊοά ὈΥ ΑΡρορῃϊϑ, 
ἴΠ6 ΠΊΟΠ ΒΟΥ βογροηῖ ορροϑδϑὰ ἴο ἴῃς [οἰτ165 
οὗ Ἰίξῃξ πὰ [᾿ξρ, κα ἀπά Οϑίγίβ. [π {86 
οἸάοϑὶ [πάϊαῃ πλγίμῃ5, σεργοβοητηρ {ΠῸ ἰγλς 
ἀἰπίοπβ οἵ {πὸ Αγγδπβ οΐογο {Π ῚΓ ἀϊδθροῦ- 
βδίοῃ, νγιῖγα, ἴῃ6 ρογβοηϊβοαδίίοη οὗ ἀδυκηθβϑ, 
ΠΑ Πα Ιαθγᾳ, ἴπΠῸ Ποβίγουογ, [Π6 ἀγα ἢ -ΟΠΘΙΏΥ, 
ἐοφείῥεγ αὐ ῥὲς ῥείρεγ, ρμϊα δραϊηβί [πάγὰ, 
(ῃ6 Οοά οὗ Ἰ᾿ρῃῖ, νῆο ονογίῆγοννβ. πὶ δπά 
Ὀθαγβ ἴπ6 πᾶπὶὸ ᾿οβίγογογ οὗ ντιῖγα Ιξουρῃξ 
ποῖ ἴο δε ηιιεδ[Ιοπεά τῃδι 5ιιςἢ ἰγδάϊττοηϑ, μο]ὰ 
ὈΥ παίϊοηβ νης όσα ἴπεῸ τοπιοΐεβε ροποά 
ὝΟΓΟ σοραγαϊθα ἔγοπη δδοἢ οἴμοσ, ἀτὲ Ὀιζ πλοῦ 
ΟΥ̓ 655 αἰδϊογίθα γοπλ πίσδοθπηοθα οὗ [Π6 ϑαγ] θϑῖ 
ΤΕΥ ΟἸΔΊΊΟΙ ἴοὺ πηδῃ : ΠΟΙ 15 ἔΠΟΓῈ ΔΩΥ γϑάβοη ἴο 
ΒΌΡΡοΟΘΘ παῖ [οὉ ἀοπνοα {πὸπὶ ἔγοηι ΔΗ͂ 
5οῦγος Ὀὰΐ [Πδΐ οὗἩ ραϊπαγοῆαὶ ἰγδάϊποη : 5ι0- 
ΡΟΒίπῷ, ἃς ἔνν. δηὰ οἴμοι σοπιπηθηίϊδίοῦβ 
δάπρί, ἰδὲ [6 οΧργοββίοῃ 1 [ἢ]5 νϑῦβθ ἰ5 ἴο Ὀ6 
ἵλκθη ἴῃ 15 Οὔνϊοιβ ἀπ ργορεῦ 56η56. ὙΠογα 
15. ΠῸ βιδῆηοίεπε σγουπὰ ἔοσ ἴπε ϑϑιπιρίίοη 
(ἔνν., ΗἰἴγΖ., Ἀςη.), [δου ποῖ ἴῃ [1561 δῃ 
ἱπιργοθαῦ]α οπθ, [ηαὶ Ἀδμαῦ νν45 [ῃ6 πᾶπὶὸ οὗ 
ἃ Ποπϑίο ]δίοη, γοργοϑοηίηρ ἴἢ6 ΡΠ Ιϑῃτηθηΐ 
ΟΥ̓ [86 πχοηβίογ, δϑίθποα κα Οτίοη ἔο ἤθᾶνθῃ, 
“ὁ ρῃσβαϊηξ δι. (16] ἄγθς ἴοι 5 565 σοιηραβηοηβ.᾽" 
Ἀεηδη. 

14. »ιμερ ἴκες «δαὶ Π ΤῈ 4}} ρονγοῦβ οὗ 
οαστῖῃ ἀπά ἢἤόδνθη ἀγὸ ὑπ4ῦ]6 ἴο βἰδηἀ ἀραϊηϑὲ 
Ηπὰ, μον ἤθη σοι]ά [Ὁ 

156. »ην ἡμάσε] Οτ, ΠΥ δάνοιξασυ; [ΠῸ 
ῬΟΓΘΟῚ Πηο σοηϊοηας ΜΠ στὸ ἴῃ πάρτηθηΐ: 
((δ5 ὈΠΠΙπιᾶππ, ΕἸοά, “ Ηοχ.᾽. [οὉ πιϑδηβξ 

ΙΧ. 

Ρεϑῖ, ἀπά πιι]ε!ρ] οἴ ΠΥ ννουηά5 νυ ἢ- 
ουζ σδιι8ε. 

18 Ης ν"}}] ποῖ βυβεσγ πὲ ἴο ἴἌΚα 
ΤΥ Ὀγεδῖῃ, διις Β]]}δτἢ πὶθ τνττῇ Ὀιτίεγ- 
ΠΕβ88. 

19 {7 τῥεαῖ οἵ 5τγεηρίῃ, ἰος δὲ ἐς 
βίγοηρ : ἀπά ἰξ οὗ Ἰυάρπιεηΐῖ, ννῆο 5}4]]} 
8εῖ πΊ6 ἃ {π|ὲ ἐσ ῥεαά δ 

20 [1 [051 }} πιγϑε]ξ, πλίηα οννη 
τη ἢ 5}4]} σοπάεπιη πη: 1} 7. .αγ,1 
αρι ρεγίεςξ, [τ 584} αἷβδο ρζονε πὶὲ ροῖ- 
νεῖβ6. 

τπδῖ, ἡνογα ἢ6 σοηβοίοι5 οὗ ρεγίεςξ ἱπηοσθηςα, 
τῆς πὴσῆϊ δηά νυ]ϑάοπι οὗ ἢΪ5 δάάνθυβατυ ννοι]Ἱά 
ἴσαν Ἀἰπὶ πὸ ορίίοῃη ὃιὲ ϑιρρ] δι οη; (6 
δᾶ ννογὰ νι ἢ 18 ιδοὰ Ὁγ Βιϊάδά, εἢ. 
ὙΠ. ς. 

16. Το πιοαπίηρ οἵ {ἢ15 γϑῦϑὲ ἰ5: [{ Οοά 
ΤΟΔΪΥ ἀηϑυνογθα ΠΥ ἈΡΡΘΑΪ, δὰ ροιτηϊ θα πὴ 
ἴο 5ἴαπά δἱ 16 ὕαγ, δηὰ ρἱθδὰ ΤΥ σδι56 
ἀϑαϊηϑὶ Η πὶ, [ σου] ποῖ τΕΙῪ ὑροη Ηἰ5 ἤδασ- 
ἴης πιὸ; ἔοτ παῖ ννουἹά ᾿ηνοῖὶνα Δῃ ᾿ποοησοῖν- 
ΔΌΪς σοηάἀεδορηβίοη, οῦ, 1ἴ πιιδὲ Ὀ6 ποίοά, 
ἄοθα ποῖ οἰ ΠΟΥ στοηοιπηςο Οοά, οΥ᾽ ἢϊ5 ονη 
᾿πτορτγ, θαϊ Π6 ἴγθησῆοβ οἡ 16 δ τ νΟΙ5 δίη 
ΟΥ̓ ππριτηρ το ΗἸπὶ ἃ τραὶ ἀϊἰσγοραγά οὗ 1υ5ἴ1ς 6, 
δι ἢ ννογήβ τηϑὶ ποῖ Ὀ6 ἴα Κθη 85 ἃ ἀθ! ]θογαῖθ 
σοποϊιβίοη, δὰ ΡΑΥΓΥ 45 ἴΠ6 ννδηάογιηρο οὗ 
ἃ τηδἀοποά δηα οπλυϊτογθὰ βριϊ (566 νὶ. 1), 
ΡΑΓΓΎ 85 ἴΠ6 βίγαρ 65 οὗ ἃ ρεγρὶοχϑα πη. 

17. Γογ] Τιϊ. Νν ΒΟ; Ὀυΐϊ οὐὖν ἰταπϑίδιοη 
ὈΓόβογνε8. ἴΠ6 56η56. [ἰοῦ δύξιιθβ. {παι Οοά 
ννοιὰ ποῖ Ποαγκοη ἴο ἢϊ5 σι ρρ]σαἰοη, ἔΓΟΠῚ 
{πὸ ἕαοξ {πα Ηδ ΠΟῪ ριυγϑιιθθ ἢϊπὶ Ἀν] αἢ- 
σϑαϑίηρ, σΔἰ 165. 

βε ὑγεαῤζοιῤ »ι9] ΟΥ, ογυϑῆθθ τὴθ, Ἐθηδη, 
ἐς ημ ἔοπά 51 τηοὶ." ὙὉΠῸ 584πὶ6 ννοσγά [8 τιϑϑὰ 
Οϑη. 11. χς, Ποτο Α.Ὄ Ν. [ιᾶ5 “" Ὀγι156,.) ὙΠῸ 
ΤΊΘΔΏΪηΡ ἰ5 ῬΓΟΌΔΟΙΥ ἃ ϑιάάθη δηά νἱοϊοηΐ 
βίσγοκε, (ἋὉἔ,. Κα άϊρογ, “Οδ68. 1." Ρ. 128ο. 

19. 151 «ῥεαξ 9 εἰγεησί  } ΤῊΘ νοῦβα ἰ5 
οὔβοιτο, Ὀὰΐ πηᾶΥ ΡΥΓΟΌΔΌΪ πλθδῃ, [5 ἢ ἃ 
αιιοβίοπ οἵ οἰγτεηρίῃ, ψνηοῸ 15. τιβηιγὶ ((Π6 
ΑἸΠΊΙΡ ΠΥ ἀπϑνγογβ) ΒΟΠΟΪ! ἐξ ἡ 1. [511 8 
αιοβίίοη οὗ Ἰυάρτιηεηϊ ἡ (οὐ Αραΐῃ 50645), 
ννῆο ΜΠ} ἀρροϊηΐϊ πὴ 4 ἀδγὴ 

40--24. ΤΠ 656 γοῦϑοϑ ϑϑοτί ἃ σγοδί γι ἢ, 
Ὀυΐ ἴῃ 4 5ριπί νης ἢ πιακοβ 1 ἃ νγίι4] τἢ- 
ἀγἢ, Ετοπὶ {Π6 σογίδιη ἐγ [δῖ 411 Πηθη 
8ΤῸ ΡΌΠΕΥ ἴῃ Οοὐβ 5ψῃϊ, Θ4υ 4} ἀπαδὶς ἴο 
γΓοϑίοῖ ΗἸ5 ροννεῦ οὐ ἴο διδίδίη ΗἸ5 Ἰυπάφσιπεπί, 
Τοῦ ἄγαν 5 ἴῃς 3156 Ἰηΐογθηςθ ἔῃαΐ [ΠΥ ἅγὸ 41} 
ἱπνοϊνοὰ ἴῃ οὴδ σοηάοπιηδίοη, ἴἤοϑ6. νῆῸ ἴῃ 
ἃ {τσιιθ, ποι ρῖ τοϊδεϊνο, ϑδοῆθθ τὰ ρϑυΐοςξ, δηὰ 
1ῃοϑ6 ὙΠῸ διὸ δ]ορμείμεγ νυἱοκεά. 

20. »ηἰηε οαὐπ γ»πομ1}} ἰ.ς. Οοά νουϊ]ά 
ἀσίοοϊς ἤδννθ ἴῃ ΔΩΥ͂ δὐρυϊμήθηῖβ { ΤΏΡ τι50, 
δηά ᾿παϊοαῖοηβ οὐ ὑτοοῖβ οὗ βΠς 1ῃ ΔῊΥ 45- 
βου οη5. οὗ ἱπηόοσθησθ, Ἀθηδη υπαογοίδηαβ 
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4ὃ 70 Β. 1Χ. 
21 Τῥημσὶ 1 τόνε ρετίεςϊ, γεΐ 

νοῦ] 1 ποῖ Κποιν ΠΥ 500}: 1 ννου]ά 
ἀεβρίβε τὴν [Πξπ. 

22 ΓΗΒ ἦς ομα ἐῤίηρ, τῃεγείογε 1 
5814 1. Ηδ ἀεβιγογθίῃ (ἢ ρεγίεσς ἀπά 
τς νὶοκΚςοά. 

ἶν. 21--27. 

ἔλοθβ. οὔ τπε 1υἀσρὲ8 τῃεγεοῦ; ξ ποῖ, 
ψΜ Ποῖος, αμά ννῆο 1’ ἢοΡ 

2ς Νονν ΠὴΥ ἀλγ5 ἃγα ϑννιεγ τηλη 
ἃ Ροβῖ: πεν ἢἤξε ἄνναγ. ΠΟΥ 566 ΠῸ 
δοοά. 

26 ΤΠον γε ραβϑεὰ ἌυᾺΥ 88 ἴπε 
ΕἸ ον ΘΠ ρ8: 45 ἴῃς θαρ]ε ἐἠαὲ Βαβῖετῃ "ΜΗ 6ὰ. 

ἴο τε ῥτογ. ελέμε 
27 11] 8.υ, 1 νν}}} ἔογρεῖ πιγ σοπι- 6) 
. . . δὲ 

Ρἰαίας, 1 νν}}} ἰεανς οἱ πὶν Πεανίῃεββ, εἰσ. 

23 [{τῃε δοουγρε 5αγ βυάάδηϊν, Πα 
ν}}} ἰλυρῃ αὐ τὴ8 τ] οἵ τῇ6 ἴππο- 
Ὁ} 8 

24 ΤΠε εαπῖῇ 5 ρίνεη ἱπῖο ἴῃς 
Παπηὰ οὗ τῆς νιοκεά : ἢδ σονογοῖῃ τῆς 

ΤΟῸ ἴο βᾷῪ τῃαϊ ἢ15 οννὴ πιο ννοι]ὰ ὈείγαΥ 
τὰ, ὉγΥ υἱτογηρ [86 σοηπίγαγσγ οἵὕ νηὶ ἢ6 
Ί5ῃ5 ἴο σγ, Μεγχ γοδάβ “"" Η!5 τηου τῇ," Ὀμὲ 
αχαΐμαὶ 1 ΕΧΧ. 

21. ΤῊΘ ἰαϑὶ οἰϊπιᾶχ. ὍΤῆδ οἶδιιϑ6 τοηάογεὰ 
ἸΠΈΘΓΑΙῪΥ σἰαπάβ ἢ5: Σ Ῥοσίθοῦ.- 1 ἈΠΟῪ 
ποῦ ΙΔΥΒΘΙΖ 1 ΔΌΒΟΥ 0 1179, ΜΠ ἢ 
ΤᾺΔΥ Ὅς υπάοιδίοοα ἴο πιλοᾶῃ 1 Ὧπὶ δ. {6565 ; 
ΤΥ ἱπίορ τ Υ 5 Δῃ ᾿ἱπηππον Δ ]6 ἕαςϊ. 1 λπὶ δ 
ἃ ἰοβϑ5 ἴο τ ογβί πα ΤΥ οννὴ [06] 1Πη 55, ΠΥ οννῇ 
Παΐυγο, οὐ [ στὸ ποῖ ἔογ τιγϑοϊ, πὶ πα βογοηΐ 
85 ἴο ΔΠΥ͂ Ριιπϑῃμλθηΐ νΓ ΠΟ ἢ ταν 6 ᾿πΠ|οϊοὰ 
ἼΡΟΩ ΠΡ, ΣΔΌΒΠΟΣ ΣΥ͂ 1116. [{ 566Π|5 ἃ δίαϊθ 
οἵ πιϊπὰ Ἰπσοιαρδίθ]6 νν 1.) ἔλἢ τῇ Οοά, Ὀαϊ 
1 ἀοο5 δυῖ Ὀγηρ [0Ὁ πόᾶγετ ἴο 1Π6 ΟΥ̓ ἴπις 
βοϊΪαϊίοη ΟὗὨἨ 1π6 ργο]οπι; ἂπαὰ τἴ πλιιϑὲ Ὀς ΓΘ - 
“ΘΙ ογοὰ παῖ 51 δ} 5αγ5, “1 ἴῃ [Π15 1 
ὠμἱγ νὸ πᾶν ἢορο Ψὲ δἵὸ οὗ 8}} πιεὴ (ῃς 
πιοκῖ πιβογα θ᾽" (α ον. χν. 19). ΗοΪγ δε Πρ- 
ἴτε Κηον 5 ποῖδιην οὗ τῃλὲ σοῖς σγδηάθαγ οὗ 
5. ] σο ληςο νυ σἢ δὴ ἀϊδρεέηθδο ἢ [ἢς 
ἀϑϑισαιςς οὗ οὐ δ Ἰονο, 

242. ΤρΡὶς 'ς οπδ ἐῤίπᾳ)] ΤὍδ Ὄχργοβϑίοη 15 
Οὔδουγο, δι Πλθλη5 ἐν τ θῖν, [15 οῃβ δπὰ 
1Πε6 σατὴηὲ {πἰπρ ΜΠ 4}} (2. 6. ἘΠΘΓῸ 15 πὸ ἀἰ [γ- 
Θης6 ἸνΠ ΘΙ ΠΟΥ ἃ πιδῃ Ὁ6 ᾿ῃποσδηΐ οΥ ποῖ, 1)6].), 
(Πογοίογε 1 84 Υ 1 ὀορϑηϊγ, Οοὰά ἀοβίγουσβ αἰ κὸ 
16 ρογίοοϊ ἀπά 186 νυιοκοά. Α τορι]. βίαίθς 
πηοπῖ, Ὀυζ. οηδ. νη] ΟΠ οσδηποῖ ὕὈὲ ραϊπϑδιά, 
σπου τοΐογθησα ἴο ἃ ἰπΐιγε σοιηροηβαίοη, 
Α5 Οοά Πιόγὸ πηᾶκοβ Ηἰς5 γαὶῃ ἴο [2]] δἰκθ οἡ 
1Π6 18ὲῖ δηὰ (ἢς πη͵]υδϑῖ, 580. “1ΠθΓΘ 18. ΟΠ6 
δνοης ἴο {πὸ πρῃΐθοιιβ δηά ἴῃ6 νἹοκοα," 
Ἐσο]θθ, ΙΧ. 2. ὙἼΠῸ τοῦθ αἰ5Έ Ποῖ [Π1]5. 15 
ΘΞΙΔὈΠ5Πποα (6 ΕᾺ]ΠοΓ τ ργοραγδίίοη ἔοσ Η!Ππὶ 
ὝΥΒο ὑγουρῆς ᾿Π πὰ ἱπππλουίδ! Ὑγ ἴο Ἰἰρῆϊ, 
1 [Ιοῦ παά Ὀθδη ΟΠ]Ὺ σδ]] ἢ ὑροη ἴο ϑδυῦτηϊῖ, 
ἴο ἰοαᾶνθ ἢϊ5 σᾷιι56 'ηΏ Οοὐΐβ παηά, ἢθ ταὶρῃϊ 
μᾶνο Ὀροη σοηϊοπί, Ὀὰξ [Π6 ἀγριαπιοηῖβ. οὐἨ ἢ]5 
ἔπ ἦ5. ἰεαᾶνα πὶ πὸ ορίϊοη δυΐ ΕἸΠΟΓ ἴο 
δοκηοννοῦρο σι], οὗ ] ἢ ἢΘ 15 ποῖ σοῆ- 
5Β6ΙΟ 8, ΟΥἹ Το ἀϊδριυῖο ἴπ6 ἀοεΐτπε οὗ ροτγίεςξ 
Θ4ΌΠ ΠΥ ἰη Οοα 5 ἰπηρογδὶ σονογηπηθηῖ, 

28. ΖΓ) 1δὲὸ σεοιγσο αἶαν «μάδεην} 1.ε. ἃ 
Β0Οῦγρο, ΡΟβΈ]οησο, ἔππληθ, οὐ νᾶσ, [Α]Πης 
διιἀθηγ οἡ ἃ ἰδηά, ἀοβίγογιπς δ ὁποὺ ἰῃ6 
δι τ ἀπά πὸ ἱπποςεηί. 

δε ἐγία ]] 1.6. ποῖ 186 “ αἀἰδίγεββ," Ὀὰϊ (Π6 
ῬΟΓΡΙΈΧΙΥ, [86 ϑοιιραύιοι ὙὙΒΙΟἢ Ὀεβείβ 

Δηα ςσοπηίοτί γιγεο: 

{Ποπὶ ἴο πιιοβίίοη Ηἰ5 ροοάποϑϑ πα υυβάομι. 
ΠΟΓΟΠΊΘ βᾶγβ {γ]}Υ, “ὁ ἴΠΕΓΕ 15 ἴῃ 1π6 ΨΠΟΪς 
Ὀοοὶς ποῖδιηρ Παιθποῦ {πᾶπ {ἢ|8." ἰἰ 15 ἃ 
Τιΐάπις οὐϊογεακ οἵ υπυϊίοταῦϊο ννοθ. 8)}}}- 
ΤΠΔηΏ 4165: 105 ἴΠῸ τησαηῖηρ “᾿ ἰοηρίδτ ἢ "ἢ 845 
Ἱπαρργοργδῖο; Ὀυϊ ἴῃ οἴγπ). 15 οἰόαγ, ἀπά (6 
86η56 ΘΟΧΟΘΘΟΙΠΨῚΥ ἰογςοιΌ ]6. 

24. ῥε εουεγε! } 80 ἰῃαξ {ΠΟῪ σᾶπηοΐ ἀ15- 
σογη δεΐννοθη ροοά δηάᾶ δ}; ἴΠ6 ννγοπρ ἰ5 ποῖ 
ΠΊΘΓΟΙΥ σοιητλθ νυ ἢ ππριπιῖν, Ὀὰϊ 4]1ο0- 
ΒΟΙΠΟΥ Θϑοδρθ5 ἴῃ6 ποίϊςε οὗ ἴποβϑο ῃυβο ἄγ 
1 15 ἴο δ} ΠἸ516Γ ᾿πϑῖσθ, ὍΤῊΘ βοσοηά οἤδιιθὸ 
ϑῃηοιυ ἃ δ6 τοπάοιθα, 1.7 ὦ δὲ ποῦ Ηδ, 0 
ὍΏΘΏ 1858 107 

25-.- 8585. Τἢδ τσταρι ἀὙ ἢ ΜΠ ἢ [18 
ἢδοῖβ ἀυνᾶυ, δηὰ {Π6 σγοδίηθβϑϑα οὗ ἢ15 ΞΟῦγΟνν 8, 
τπακΚοὸ [Ὁ ἸΠΊρΡΟ ΒΘ 1016 ἔογ [οὔ ἴο δεςερῖ συηβ0]4- 
τοη ; ν 1} [Π6 σογίδιητγυ οὗ ἢ}5 σοῃάοπηηδίοη, 
5ῃοι ἃ δ ἀρρϑδὶ ἔογ 7υβέϊςθ, πιακὸϑ ὀχροβῖι- 
Ἰδί!οη οΟΥ ἀείοπος. υἰτου]Υ τἰ861655; νηΐ ΠΟ 
Ποοὰβ ἰ5 Δ8ὴ ὉΠΡΙΣΘ, ἃ ἀαγϑπῖλη, σἰδηάίηρ 
Ὀοίννοθη πὶ απά Οοά, δηά 4 σοβϑαίίοη οὗ [Π6 
᾿πΠΙσιοη δηα ἴογγοσβ οὐ 1) ινῖπο ννγᾷῖῃ : (ἤοη 
ἢδ6 τὰῖρσῆϊ ρῥἱοδα 15 σᾶιι56 νυ ποι ἔοαγ οὗ τῆς 
Γεϑ]ῖ. ὙὍὙΠι5 ἴῃ 1Π6 ΘΓ ἀορίῃ οὗ ΠΛ ΒΕΓΥ 
{Πεγ6 σοσλὸ5 (ηο ἱπάορα 4 ἤορο, Ὀι1) δη 
ἈΘΡΙΓΔΙΊΟΙ ἴοΓ ἃ ΜΕΡΙΑΤΟΕ, " ΑΥΌΙΟΓ δὰ σοῖς 
Ροποπάδιῃ σδιισαη." δῖ Αὐριίηθ, 506 (ΠᾺ]- 
ΠΛΟΓΘ᾽ ἤπῸ ΒΟΥ ΠΟ Οἡ [15 ράϑϑαρο, 

25. 50ο.1] 1,},ἴ, 4 τα ῃποΥ," 2.4. [ἢ6 σοι ΠοΓβ, 
ὙΠῸ σον ἐἰοσραῖοῃοθ ἴῃ ἴΠ6 ἀθδοτὶ ΔἸ 
ΡΓΟνΕΓΌΪΔ] γαριαϊγ. ΟἵἉ, ῷ Οἤγοῃ. χχχ. 6. 

260. ««υἱῷὸδ “δι Τῆς οΥβῖη4] 45. “" 5} 105 
οὔ ΕΡΘἢ," «ἃ ννοτάὰ οἵ ἀοιιδια] οτγδῖα δηὰ 
ΤΘΔΠηρ, ΡΓΟΌΔΟΌΪΥ ““ οὗ τορὰ : δίς ἢ ἃ5. ννοῖδ 
ἸϑοΪ σοπηπΊΟΪΥ ἴῃ Ερνρῖ, ἀπὰ ψγόγὸ ἰσλιποὰ 
ἔοτ ἱποῖγ βρθοά. 1542 ἢ βρύα κϑβ οὔ {πόῖῃς ΧΥΗΪ. 2. 
ΤΟ ννογὰ πιᾶῦ 6 σοπηῤοϊοά νυ τὸ οἱ 
Βρυρίαη κα, ἃ 5110 οὐ θᾶσκ: πὸ αὶ αδηὰ Ὁ 
ἅΤῸ πο ΠαηΡοΔΌ]6. οὉ ἴαϊκοβ ἴπ|5 {πτῸδ 
ΒΘ: ΠΔ1]605: (ἢ ΘΕ ΤΠ Π Γ ὉΥ ἰαπάὰ, ἴΠ6 διν η 
Ὀάγκ ΌΥ νναἴοι, ἴῃς δαὶ ϑινοορίης τγοι ἢ 
[Π6 δἷτγ. 

ῥαπεῖρ} ΟΥ̓Χ ϑοορθ ὕροῃ ἰἴ5 ῥγογ; ἴῃς 
ὙνΟΓ σἤοβθη 15 ϑρόςῖαὶ, ποῖ βόπογαὶ, [11 Οὐοι5 
ἸΏ ΠΟ ΟἿΠΟΥ ραβθβάρο, Ὀκπῖ 1 ὅγτγίας 1ξ 15 ἀρρ!εὰ 
ἴο ἴῃς συ τῆ Πιρ οἵ (ἢ6 ὀρ ]6. 

7. »ρ ὀιωυϊπο.] ΤῊΪ5. ρῖνοθ ἴῃς ἴτυδ 
86η56 οὗ [πε ἔογοιθῖο θὰ ἀπιγαμϑιαϊθδῦϊε οὔ σὶ- 



τ[ῶτ, 

ν. 28--- 45. . Τ08Β. 1Χ. 49 

28 [ διῃ αἰγαϊὰ οὗ 411] ΠΥ ϑούγοννδ, 
1 Κηον τηαῖ ἴῆοὰ ννὴ]ς ποῖ ΠΟΙ πὶ 
Ἰπποςεπηῖ. 

29 771 ὕε νιοκεά, ννῆγ τε ἰδὰ- 
ὈουγΓΙ ἴῃ ναϊῃ ὺ 

30 [(Γ1 νγαβῇ πιυβεὶξ νι 8πονν 
νναῖεγ, Δη4 τπᾶκα ΓΔῪ ἤδηάβ ΠΕνῸΓ 80 
οἰδδα; 

41 Υεῖ 8841 τῆου ρίυπρε τὴς ἴῃ 
“παῖε ες τῆς αἸτςἢ, ἀπά πλῖης οὐγῃ οἱοῖῃαϑ 514]} 
29 ἐξ 

Δ ΑΌΠΟΓ πη6. 

22 Εογ ῥὲ 'ξ ποῖ ἃ πηδῃ, ἃ5 1 477. 
ἐδαὶ 1 5ῃοι 4 δηβννεῦ ἢϊπλ, σπαᾶ νγε 
8ῃου]ἀ σοπὶς τορεῖποῦ ἴῃ Ἰυαρηλεηῖ. 

22 ΝΕΙΓΠΕΥ 15 τῃθγα ᾿ΔΩΥ ἀλγδβπιδη ΗςΒ. 
. ς : σε ἐλα 

Ὀεινιχε υ8. ἐῤαὲ τιρῆς ἰΔγ ἢΙ5 Παπά τἀσινὰΐ 
ὉΡΟη 8 ΒΟΉ. ΤΩΝ 

34 (εἰ Ὠἰπὶ τακε ἢΐ5 γτοά ἀνγᾶν ἔγοτη κφ τ 
Πλ6, ΔΠα ἰδεῖ ποῖ ἢϊ5 ἔδαγ ΤοΎΓ της: 

35 Τῤέημ νγνουἹά 1 β8ρεακ, δηάὰ ποῖ, πω. 
ἴεαγ Ὠϊπι; ἴδιυῖ 12 ς ποῖ 80 ψψ  ὀνε 7 πὶ 

μού στοῦ 
[γ6. . 2} 5 ἐὴ}ς 

ὯΔ], 11. ἔδςεϑβ, [ἢδὲ 15, β]οογλυ, ἀοννησδϑὶ Ἰοοβ. 
566 Νοῖο Ὀεῖονν. 

28. οἕ αἱ] »͵ν σογγοαυ.] Οτ, ὈΥῪ γϑᾶβοῃ οὗ 
ΤΩΥ͂ ΞΟΙΤΌνν5. ὙΠ6 5ούΤον 5 ἴῃ ΔΙ ἢ [Οὔ 5665 
τοοῖβ οὗ σσοά δ ννγδαῖῃ [ΟΥΓ ἢϊπι, Δηὰ πιαῖκθ 

τ προ 55:0]6 ἔργ πὶ ἴο δε] σοταξοτί, 

29. 17] δὲ «υἱεζεά] ΟΥ, 1 8πὶ ἴο Ὧθ 
εκοαλιϊῦγν, 2.6. πο οΟἴδοΓ τϑϑ]ς δι σοηάριηηᾷ- 
τίου 15 ἴο ὃε Ἰοοκεὰ ἔογ: βΊ ΠΥ οὐ ἱπποςθηῖ, 
8ἃ5 1 ΤΊΔΥ ὈὉδ, σοπηραγοά νὴ ΟἾΠΕΓ πηθη, 
Ι πιυσῖ Ὀ6 σοηνὶοϊεά, ΏΥ ἴμθη ἴακε Ὀοοί]εβ5 
γοιὸ ὁ 

80. Τῇο ἰαϑοὶῖ ντογάς βῃουϊὰ 6 στοπάρσγοά, 
“ Δηά ΤηΔΚ6 ΤΥ ᾿αηὰς ο1θδῃ ὙΠ1ΌῸ8ὼ 1Χ6.᾽ 
7.4. Ῥοίδϑῃ: ςξ, 54]. 1. 2ς; [6γ. 11. 22. ὙΤΠ6 
1πουρῆξ βιυρρεοίεα 15, ἰμαῖ Ιοῦ ςοιιά γὙοΆ]}}Υ 
οἸδασ ΠΙπΊβε] οὗ συ, Ὀὰὲ [Πδξ ἢ15 5:18 σδίϊοη 
νυ] 6 ιι501655: 1 Μψουϊά ποῖ οἰαηά Οσοά᾽ξβ 
ἡιιάρτηθηῖ. 1η [ἢ15, 45 σου ρου [ἢ6 Ράβθαρθ, 
Πετὸ 15 [ῃ6 στϑοορηϊοη οὗἉ ἃ γϑδὶ δηα ᾿ηϊνουϑαὶ 
ἔγυῖῃ, Ὀυϊ ΡαγΓΆ ΠΥ ὑπάογβίοοά, δηά ρεγνουθά 
ὈΥ παῖίυγαὶ ραϑϑίοη δπὰ ἱπβγτγ. Τοῦ Πᾶ5 ἃ 
ΓΙΡΒ, 50 ἔτ 25 τοραγὰβ ἢϊ5. ἔγπιθηάς, ἴο ΠΊ41Π}- 
ἴλη Πὶ5. ᾿πῖορυγ; οἡ {Π6 ΟἾΠΟΥΙ Παπά, ἢθ 15 
τς ἴῃ Ὀο]ονΊηρ [Πα πὸ Βυχλδη Ῥεηρ οᾶῃ 
Ὀς6 Πποϊὰ ἱπποςσοηΐ ἴῃ Οοάΐδβ οἱρῃξ; Ὀυῖ [86 
ξουτθοΥ σοπν!οῖοη 15 Ὀουπα ἃρ νυ ἢ ἔδο! προ 
ὙΓΠΙΓἢ προά οσπαβίεπίηρ, ἴπ6 Ἰατίου ᾿οαάς ἢ] πὶ 
ἴο {Π6 ἱπίογοποθ ἴπδί πλοσγὰὶ αἰ βἔογοησεβ ἃγὸ 
ἀϊδγοραγάθα Ὁγ ἴῃς ΑἸπΊ ΠΥ. 

81. «ῥα! αὖον νι] ἴοῦ σοργοϑθηΐβ ἢ Π|- 
561 25 βίσ!ρέ πὰ πακθᾷ 1ῃ {πὸ {τἴ], ΓΠουο ΡΉΪΥ 
εοἰεαηθοὰ ὈΥ ΠΙ5. οὐ σοηβοίθησθ, δῖ ἤθη 
οςαϑῖ ὈΥ {Π6 Ὠινῖπο ΡΟΝ δηὰ υυἱδάοηιχ ἰηΐο 
4 ἴου! ριῖ, ἀπ οὐ]θοςξ 50 Ἰοδίϑοπιθ, {πὶ ἢ15 
ΟΥ̓ ραγιηθηΐβ γοίι56, 50 (0 ϑρϑδῖς, ἴο οἱοΐῃθ 
ἢϊπὶ ἅραῖϊη. ὍΠῈ πιάγρ. 15 1655 ἔογοιὉ]6. 

32. [π ἴδϊς δηὰ [6 ποχί νϑῦϑο ἴνγο σοῇ- 
αἀϊτοη5 ἀγὸ βίαιος, ποὰΐζ ἩΥ ΒΙ ἢ γὰρ πιο 6 

Βοϊννοθη Οοά πὰ πιᾶῃ ἰ5 ἱπΊροϑϑιθϊθ. Οοὰ 
Τηιισὶ ὈΘΟΟΠΊΘ ΤλΔΠ, ΟΥ̓, ἴπογῈ πηιιϑὲ ὍΘ ἃ ΠΊ6- 
ἀϊδλίοσ Ὀεΐννθθη Ὀοίῃ, Γαργοϑεπίην ὑοίῃ, ἀπά 
ΓᾺΠΥ επιροννογοά ἴο γοιϊϊγαῖθ Ὀοΐνηθθη {Π6Π]. 
ἼΠΙ5. ΟὗἨ σουγβο, ἀ065 ποῖ ἵνοῖνα 8Δη δηςςῖρᾶ- 
τίου οὔ [86 δΙΙΠΙπθης οὗ Ὀοΐῃ σοπάϊπ]ομϑ ἰη 
ΟἸγίϑῖ, Ὀυῖ 1Ε Ὄχργοβϑοβ {Π6 πδίυγαὶ, ᾿πμογοηΐ, 
᾿πουδά Ὁ]. Ἰοηρίηρ ΟὗἨὨ τπηδη δ Ποασί, νυν] ἢ 
ϑϑογίβ [561 στηοϑί ροννογίι }ὺ 1η 1Π6 ποῦ ]οσὶ 
Βριγιῖ5, Δη Π45 Ὀδθη Ἔν ἀσνεϊοροά ὈΥ 5ιἔστγ- 
ἴη5. Εογ (ἢ τβίίδηβ {Π6 πιοϑὲ βδί γ Κη ρ ἔθ! ΓΟ 
οὗ {π|5. Ὀοοκ, {παὶ ΠΟ ρῖνθθ ἃ 16 τηοβῖ 
ΘρΡΘοΙΔ] Ιηϊεγοϑῖ, 15 {πὶ [ἴ Ἔχργόβϑοβ {Π6 {τιιϑϑὲ 
ὙΘΔΓΏΪΉΡ8 Οὗ ἴΠ6 Πραγὲ ὑνΠ]Οἢ ἄγὰ βα σἤθα ΌῪ 
[Π6 ϑανίουγ. 

38. ἀαγ»»ιαη) ἱ. ς. Δ. ὉΤΉΡΙΓΘ, εὐηροινεγοά 
ἴο ἀδοιάθ [86 σᾶιι56 ὈΥ πηαΐι 8] σοηϑοπΐ, πὰ 
ἐἐο ἰὰγ δαηάϑ,,) νυν δι ΠοΥΥ ἴο Θπίοτοθ 
{πε βοηΐσηςθ δηά ἴο σοϊροὶ δι δπιϊβϑίοη, ν 6 
Κπονν {παῖ ““ Οὐἀ δδίῃ σοχηπλϊοὰ 411 ἰυἀμ- 
ταθηΐξ ἴο {πο δοη,᾽" «πὰ τῆαΐϊ ““ θροδιιϑο Ηδ 15 
1Π6 ϑοη οὗ τῆδῃ ;" ἴῃ6 ΠΙ]ΒΙπιρηξ οὗ δ 45ρ|γᾶ- 
[Οη ΗΓ ἢ ννᾶβ ἃ ἴσιθ που ἢ τἰπσοπβοίοιιβ 
ῬΙορἤθογ. [πϑοιοδά οἵ ποῖ (9) {πὸ 1,Χ Χ. μᾶνὸ 
εἴθε (μῳ ἐν Οὐ] ἃ [Πα :᾽ 4 ΡγοῦΔΟΪς τοπάσχίηρ, 
δαορίοα οὗ σου56 ὉΥ Μοτχ. 

84. ΤΠ 5. νοῦθθ ΤΑΥ͂ δε γτοπάοτοά, ἷηο 
μψου]ὰ ΣΟΙΟΥ͂Θ Ηἰ8 τοά ἔσοχῃ 116, 50 
Ὁδαῦ ΗῚΒ ἔθδῦ ΒιοιϊἹᾶ ποῦ ὉΟΥΥΙΥ͂Ρ ΤΏ 67 
Τῆυ5 Μεῦχ. ΤῊΪ5 ϑυ115 1Π6 σοηίεχῖ, δηὰ χὸ- 
ΡΓεβοηΐβ {ΠΥ (ἢ6 ννοῦκ οὗ ἰῃς Πλαγϑιηδη. 

35. ΤΟ Ἰαιζοσ οἰδιιθθ βῃοι]α ὃ6 τοπάογοά, 
85 ἴῃ (Π6 πηᾶγρίη, ΕΣ (ποῖ ὀμδ}}: τὰ ποῦ 50. 
ἘΠ ὨΥΒΟΙΣ, 2.4. 1 πὶ ποῖ ϑιιςἢ ἃ τηδη ἰῃ 
ΠΥ ΟΠ σΟΠΒΟΙΟι5η655. (Ομηραῖο δὲ Ρϑιι]ὃδ. 
ΒΔΥΪΠΡ, 1 ΟΟΓ. ἵν. 4, “ΤῸ 1 Κηονν ποίδίηρς 
ὈΥ ΠλΥ 50} (οὐδὲν ἐμαυτῷ σύνοιδα, ἄτῃ ποῖ σοη- 
βαίοι!5 οὗ ἀοϊῃρ νγοηβ), γεῖ 8πὶ1 ποῖ Πογθῦν 
Ἰυπβοά: Ὀιῖ Ηδ {παῖ γιάρθῖῃ πὴ 15. [Π6 
1 οτά." Α 5ἰπλη]ασ Ἰάϊοπι Οσσιιγθ. 2 ΘΠ. ΧΧΙΙ] ς, 

ΝΟΤῈΣ οὐ (ΗΔΡ. 1Χ. 27. 

Μογχ τνοι]α ἴγδηθροϑθο [ἢ6 τνοτγτάς δηά τθη- 
ἄετ. “1 νν}1} ἰοαᾶνθ ἃ (2.6. ΤΥ σοπηρίαἰπ!) ἀπά 
ΠΠΘΕΥ ΤΥ σοι πίθηδησοθ." ὙΠ15 15 ὉΠΠΟΘΟΘΘΑΓῪ 
δηὰ 106 νογὰ “" σοτμηξογ  (αῤήσωρ, ΒΟ ἢ 
Οὐσσιιτβ χ, 2ο πὰ 5. χχχίχ. 13, Μ'Βοσο ΑΟὟΥ. 

ψοι. ΙΝ. 

' 
ἢᾶ5 ““ΤΟΟΟΥΘΙ δ γθηρίῃ,,)) 5. ἴῃ ὈοΙ᾽ ραβθαρρο 
Ἰηἰγαπεῖινο, ὙΠῸ Αὐαῦϊς ΘΕΥΟΙΟΡῪ ΜΉΙΓΟῃ 
ΔΊΟΥΧ δι κροϑῖβ 15 να Δ Ό]6, Βαίαγι 18 [6 σρᾶςθ 
θείννοοη {π6 ἐγόρτονβ, αόλιϊεἐςποα δὶ, 1 
ΟἸοαγ ΓᾺΥ̓ ἕδος, σολβα ἴο ἔγοννη. 

Ώ 



ξο 

(ΠΗΠΑΡΤΕΚΝΒ Χ. 
1 “οὐ, Ἰαξί»ρ' ἠόεγέν οὗ εονιῤῥαϊπί, ἐχοσμαζοίλ 

εὐἰἀ Οσαά αὐομέ ἀἕ[Ρρ αὐδσδοης. 18 41|4 εονι- 
2͵αΐμοίλ οὐ ἐΐε, μα ε«γαυσ ἃ δε ἐα:6 ὀζογέ 
ἀἄεαίά. 

Υ 8011] 15. ἔννεαγυ οὗ πῃ ]Π6; 1 
011 Ιεανθ ΠΥ σοπιρίδιπε ἀροη 

ΠΊ 56}; 1 Ψν}}} βρεακ ἴῃ τῆς ὈΙΓΕΓΠε88 
οὗ τὴν 580]. 

2 ἴ νν1}} ϑβὰγ ὑπο (οά, ἢ)ο ποῖ ςοη- 
ἀεπιη της; 58ῃδνν πη ψῃογείογς ἴδοιι 
ςοηϊζεπάσϑι τῇ πα. 

2. 15 11 ροοά υπῖἴο πες τῆδξ τπου 
8Που ἀεϑε Ἤρργαβ8,) παῖ ἴποιὺ 8Ποι]ἀ- 

ΙἨε. εϑί ἀεβρίϑβε 'τῆςε ννογκ οὗ τῆϊης πδηάβ, 
ογελίκς ἈΠᾺ 5Π1|π6Ὸ Ἰροῇ τῆς σοιη86] οὗ τῇς 

νυ Κεά ἢ 
4 Ηδκβῖ μου εὐς8 οὗ ἤδϑῃ ἡ οὐ δθαβῖ 

ἴῃου 45 πιδη βεεῖὴ ἢ 

708. Χ. ἷν. 1- τ ἼΣ. 

ς “γε τῊΥ ἀλγ8 45 τῇς ἀΔγ οὗ τηδῃ ὃ 
ΩΦ ΤῊΥ γΕΔΓΒ 85 ΠΊΔΠ᾿ 5 ἀΔγ3, 

6 Ἴπμαῖ τοὺ ἱπαιίγεβδε δίτοσ πλὶπα 
ἰπΙαυν, Δηα 5θαγσθϑῖ ΔΓ ΠΥ 5ἰηὺ 

" Γμου Κηοννεβὲ τπᾶῖ 1 δπὴὶ ποῖ ' ἢεδ [εἴ 
ννοΚοά; δηά Ζεῦ 'ἰξς ποπα ἴΠδλξ σδῃ γεθβαι ἸΡῈ 
ἀεϊίνεῦ ουξ οἵ τῃη6 Ὠδηά, 

8 ΤἬϊης Βαπάβ 'ἤανε πιδάς πιὸ δηά ΤΑ ΥΟΤΝ 
[λϑῃῃϊοπεά πιὲ τορεῖμεγ τοιπά δθοιζ; αόσιίέ σε. 
γαῖ ἴποῖι ἀοβὲ ἀδβίγου ΠΊ6. 

9 ἘἈεπιεπιθεῖ, 1 Ὀεβεεςῇ πε, τπδῖ 
ἴοι Παϑβὲ τηδάθ πι6 ἃ5 ἴῃς οἷδὺ; δπά 
νν}]ς τπου Ὀτίηρ πιε ἰπῖο ἀϊι5ῖ ἀραίη 

Ιο ἢλβξι τῆου ποῖ ροιτγεά πὲ ουξ 
845 ΠΛ, ἀπά συγ δα πιὸ Κα σἤδοβο 

11 Του ἢαϑὶ ο]οι με πὲ ἢ 5Κίη 
ΔηΔ ἢεβῃ, ἀπά ᾿ιαβὲ ᾿εποεὰ πὶ νὰ ἐατεος 
ὈοηΘ65 Δηὰ 51: Π 6 νν8. 

ΖῬε1] 1,0. 
Σ4, ᾿ξ, τό, 

ΟΠΑΡ. Χ. 1--7. Αἡ οχροβιιυιϊδίίοη ἢ 
Οοά. [οὐ ρ]εδάς ἔογ }ιι5ῖϊςθ, οἡ 1ῃ6 ἔοι ο]ά 
δτοιιηά ἰδαΐῖ ἢθ ἰ5α οὐ 5 Ἴσγθαδίισο, [πὶ Οοά 
σδηηοῖ Ὀ6 5διδ]οςξ ἴο δυπιδη ἱπῆγπη65, [Πῖ 
ΗΦς Κηονν5 [οδ᾽5 ἱπηοσθηςθ, δηὰ ἴπδῖ ἢ οἴδεσ 
ἀε] νογοσ 15 σοησοῖνα Ὁ] 6. ΤῊΪ5 ἀρρϑαϑὶ, [ΠΟ Ρἢ 
ΓᾺ]}} οἵ ὈΠῚΘΓΠ655 δηὰ ρδϑϑίοη, σῆθννβ ἴῃ ἀθρῖῃ 
οὗ Τοδ᾽5 ἰηπογ σοηνϊσίίοη; ἔγ ἔγοτῃη γσεποιηο- 
ἵπρ Οοά, 411] ἴμαὶ 6 ἀθϑίτος ἰ5α [αὶ Οοὰ 
ννου]ὰ τηδη ες ΗῚ5 τὰς αἰιγιδιιῖοβ, δὰ σῃονν 
ΗΪπλ561 45 Ηὸ 15. 

1. Μν σομἱ 'ἐ᾽ «υεανν}] ΤΠ5. ἘΓΔΠΒΙΔίΙΟη 15 
οσογτοςῖ ; [ἢ6 τηΔΓΡΊη41 Θπμθηἀδίίοη, εξ οὔ, 
ΓΟίειβ ἴο 4 ἀεγινάϊζοη οὗ ἴῃ6 Ηδεῦτενν ψογά 
ΠΟῚ ΡΌΠΟΓΔΙΙΥ χτοϊοςϊθά. [ἡ ΕχΕΚ. νἱ. 9, ἴπ6 
ΑΟΨΝ. Πα5 “" 524} Ἰοαῖμιο {ποπηβοῖνθϑ." 

1 αὐ ἰκααε Οτ, “1 ν»}}} δῖ Ἰοοϑθ ΤᾺ 
σοπλρίαἰπξ ΟΥ̓ΘΓ πΊγϑ6 1: 2.4.1 Μ1}} 5ΑΥ τνῃδΐ 
ΤΥ βτιοῦ ργομηρῖβ νποιΐ χοϑίγαιηῖ. ΕῸΓ 
ὁ χῃγ 5610} 1ΧΧ΄. Πὰς "ἐοἡ Η!πὶ.᾽ “1 ν}]]} ρῖνθ 
ἔτϑε σουγβα ἴο ΤῊΥ ΠςοπΊρ]Αιηΐ σοηςογηίηρ ΗΙπιὶ.ἢ 
ΤὨι5 Μεγχ. [{ἰ ἐδοι αῖοθ5. ([ῃ6 σοηδίγαυςςοηῃ, 
Δ ΠΊΔΥ ῬΟΒΘΙΌΪΥ Ὀδ {Π6 ἴγιδ τοδάϊηρ. 

2. ὴο ποὲ εοπμάφριη 716] ὝΠΟ γεηάογηνς 
Εἶνες {π6 ἴσιο πιθδηϊηρ: 1Π{-Ὴᾳ “ ἀο ηοΐ τηδκο 
ΤῊΘ (ΟΥ̓ ἴτοαΐ πι6 85) νυ] κοα,"} ἢ βΘηΘΓΑ] 
τοΐογθπσε ἴο {Π6 ργθοθάϊηρ σμαρίοσ, ἀπὰ 8ρ6ὲ- 
ΟΠ] Υγ ἴο τ. 29ς. Τὰ ΧΧ, ἴᾶκα 1 ἴῃ {Π6 
50η86. οΟΥἩἨ (επηρίηρ ἴο 5ϊη, μή με ἀσεβεῖν 
δίδασκε. 

8. εομπσοὶ 97, ἠδὲ «υἱοξε44] ΤἢΪ5. τείοβ ἴο 
οἢ. ἰχ. 24. |οῦ ἴδπιι5 σοπάθῃβθβ ἴἤγθΘ σμαγρΡ 5 
ἴῃ 1ῃ15 δηρίς νοῦϑο; Τρργοϑϑιοη οὗ {Π6 ἱππος- 
σθηΐ, ἀϊθγεραγὰ οὗ Οὐ β οὐνηῃ ννοῦκ (εῖ. Ἃ΄. 8), 
δΔηκ διισοθθ5 γγδηϊθα ἴο δνυ]Ἱάοοσθ, [ἢ τῆς ῃγϑῖ 
οἰδιθε 1ΧΧ.. ἀδικήσω : Ὀυΐ [86 ἐδχί 15 Ὀεξίογ, 

4 6. Το ἔοτοα οὗ 1ῃ15 δυριιπιθηΐ χοϑοῖϑ 
ὌΡοΟη [ον ̓5 σοηνϊοζίοη [πὶ Οοά 15 οπηηϊβοϊθηΐ, 
δη ἤϊοπι δνθυ δϑίπηρ ἴο δνογδϑεπηρ; 80 (δῖ, 
ἴῃ ἔδοῖ, 15 ΥΟΓῪ δι άδοιΥ ῥσγονεϑ ἱπηθῦ ΔΙ (ἢ. 

4. .γε: 9 3:6] Το ἵνγο ψογάς, “" Πεβὴ " 
δηὰ ““ πηΔη.,᾽" (6 Πο5}}), ἃτῸ βρθοίδ!ν τἰϑοὰ ἴο ὁ6χ- 
ΡΓδ55 ἢιιπιᾶπ ἱπῆγτγ. Οἱ, [οἷ. νὴϊ. τς; 
Ι δδτὴ. χυϊ. 7. 

7. Τροις ἀποαυε ἢ ΟΥ, ΑἸΒοῦκ ἢ ΤΒοτ 
Κκηονοδῖ. ὙΠῸ ἀρροᾶὶ ἴο Οοὐΐβ Κποννθάρο 
οὗ 5 ποαγί ΠΊΑΥ Γοτηϊπὰ τι8 οὗ δὲ Ῥοΐζογ᾽ 5 
τοροαϊθα ἀρρθδὶ ἴο ἢ1}5 Μίαβίογ 5 Κηον)εάρε οὗ 
ἢϊ5 ἴονε ([οδπ χχὶ. 1ς--- 7). Ἢ πλδὴ ᾿νΠῸ 
γ64}1Ζ65 {πὶ Κπον]εάρο, δηὰ ἢπάϑ ἰπ ἴἴ ἃ 5:ρ- 
Ροτῖ δπὰ ρτοιυπά οἵ σοπῆάδηςθ, ννῃο, δὲ [ἢς 
5416 {π|6, Ἰοοῖκ5 ἔοσ πὸ οἴπογ ἀδ]νεσοσ, ὁ’ 45 
[Π6 τοοῖ οὗ {Π6 τηδίζει ἱπ ὨΪπλ.᾽" 

8---138. Αρροδὶ ἴο σοὰ 85 Ογσϑαΐοσ, 

8. Τῇ ρῥγοσθβθὸβ οὗ παίιισο ἅγὸ δἰνυδΥ8 
αἴΠὈυϊοά ἴῃ δογρίυγο ἴο (Π6 ᾿πηπηρά αἴθ δοϊίοη 
οὗ Οοά. ῬὍδ ἐογπηδίίοῃ οὗ ὄνοσυ ἱπάϊν! 4] 
βίδηάβ, ἴῇ Πη6 ἰδησυᾶρε οὗ [86 οὶ, Ομοβῖ, 
ῬΓΘΟΙΒΘΙΥ οὐ ἴῃ6 584π|Ὲ ἔοοϊϊηρ 85 [ῃδξ οὗ 186 
ἔγβί δ. ὅ66 Νοῖδ δεῖονν. 

9. «α-ς ἐδε εἰαν) ἱ.6. ροίίεγ᾽ 5 οἰαυ, 85 {δε 
Γοσ ες ΤΆΔ 65 ἃ ν886; ἃ 51Π|116 ἔγθηιθητΥ υϑοὰ 
Υ βϑδϊδῇῆ, χχῖχ. τό, χὶν. 9, ἰχῖν. 8: οἕ. Κοαι. 

ΙΧ, 21--2. (ΟΕ οἢ. ἵν. 19. 

10. ὙΠῸ ἔογπιδίίοη οἵ [π6 δυο ἰ5 ἃ 
ΤΑΥΒΙΟΓΥ οὐ ὙΒΙΠὮ {Π6 Ηδῦγενν ἀνε} }5 νὰ 
ἃ ἀδὸρ δπὰ σϑνθγθηίδὶ ἀν: ςἢ, 5. οχχχίῖχ. 
1,-ἰό. ΤΠ 5.πλ}}65 ἤΘΥῸ ᾿ἰ5οἃ ἂτὸ ἔπ] ΔΓ 
ἴο ἴπ6 τοδάδθιβ οὗ ΟΠδηϊδὶ ΡοδίγΥ, Ἔβρθο δ] ῦ 
οὗ [ῃ6 Κογδη. 

11. Ξ»ηποά »ρηκὴ Νοιογ (Π15 ποῦ τΠ6 τηδῖ- 
δῖηδ] τεδάϊηρ, “ πεάροά," ρίνος [ηὴ6 ΓΠῚ6 56η86: 
1 5ῃου ἃ Ὁθ, δϑῦ ψόουϑη τὴθ: [15 ΜΘ υ.86 
16 ννογὰ “"Τοχίυγο ἡ ΟΥ̓ “ὁ ΠιΘΟΌΪΑΥ {155116.7 
ΤῊΣ 8ᾶπιὸ τνογὰ, ΜῈ ἃ βρης ναγιδίίοη οὗ 
[ογπλ, 15 ϑοὰ Ῥς. Ἴσχχχίχ 12. ἢ α ἀϊβογοηξ 
σρηδβίτιςτοη ἰξ πγοᾶηβ “ πεάρεά.") Οἱ ἰ. το; 
Ἡροϑοᾷ 11. 6 



ΤΟ0Β. Χ. 51 

17 Ποῦ τεπονγεϑὲ ΠῃΥ ὙΥ ΕΠ Ε5565 "ΤΡαε 
ραϊηϑβῖ πι6, Δη4 ἰπογϑαϑεϑῖ της ἰπαΐρ"- ῥέασχες 

Υ. 12---21.] 

12 ΤΠοι ᾿αϑῖ ργαμίεά της [πὶ δηά 
ἔλνουτγ, ἀπ 1ῇγ νἱδιταῖτίοη ἢ ρῥγο- 
ϑεγνϑα ΠΥ 5ρ τ. 

12 Απά τΠ68ὲ ἐῤίπρε Ἠαβὲ τῆου ΠΙά 
ἴπ τῆϊης πεατῖ; 1 Κπονν τῇδ ἢ ]5 ἐς 
τ ἢ τἢεα. 

14 {{1 51η. τῇεη τῆου τηᾶγκεβϑέ πι6. 
δῃὰ του νὴ] ποῖ δοαυ! πὶς ἔτοπὶ 
ΓΑΪΏ6 12 ΙΠΥ. 

Ις {1 θὲ νὶςκεά, οα υπῖο πλα; 
απὰ 7 1 θὲ τἰρῃίεοιιβ, γε ψν}}} 1 ποῖ 
1 ἊΡ τὰν πεδά. 7]Ἂγῖ [}] οὐ σοηῆι- 
βίοῃ ; 1ῃογείογα 566 ἴῆου πιίπης Δ |ς- 
ΌΟΩ ; 

16 Εογ [ἴ ἱπογεάβεῖῃ, ὙΠΟ Βαηῖ- 
εϑξ ΠΊ6 48 ἃ βετοα ]ίοῃ : δηά δραίΐῃ ἴῃοιι 
δῃανναβὲ ΓΠγ56][ πηδύνε]]οιιβ τροῃ πη6. 

15. Πξ απά Κα υοι] ΒΥ “νου 18 πιϑδηΐ 
ΒΡΘΟΊΔΙΪΥ Ἰονηρ δπὰ ργον! ἀθηζιαὶ σᾶγθ, ποῖ 
ἐς στᾶσα." Ὁ [5 βρεακίηρ οὗ ἢ᾽5 ἔοστῃοῦ ἰδία 
οἵ {ετηροσαὶ παρρίπεϑθ, ἢ ἢ πὸ δι θυΐοθ 
ὙΠΟΙΥ ἰο Οοὐ 5 ἔδνουσ. 

13---0 2, ὝΠε οσοηίΐγασί Ὀοΐννθθη ΓΟΥΤΊΘΥ 
ὨΔΡΡΙΠ655 πὰ ῥγοϑθηΐ ΤΩΙΘΟΥῪ ᾿ἰοδάς [οῦ ἴο 
ΒΌΡΡοΘε {παῖ 411 δἱοηρ ἴῃς ρυγροβοβ οἵ σοά 
Ταυδί ἤᾶνθ ὈΘΘη ΤΥ δίο τ ΟἸ 5 }} πὰ ᾿ἸΠΘΧΡ  σΔΟΪῪ 
ἀϊγοοίϊθα ἑονναγάβ ἢἰς ἀξδβιγυςίοη; ΘΝΟΓΥ δἰῃ 15 
ν]ϑιθα, πῸ ραγάοῃ 15 νοιομϑαίοα, 4]1] τιρῃῖ- 
ΘΟΙ5Πη655 15 ἀἰβγοραγάθα ; που ἢ ἴῃ {πὸ πριάϑς 

ΟΥ̓ [86 ἀξθραῖγ ἴπογα 15 4 Ὀγοδίῃ οὗ ργαγοῦ 
ὙΠΙΓῊ [6115 ΟὗὨἮ ἸΠπΠΟῚ 11ξ6, ν᾿. ας, γεῖ ἢἰ5 500] ἰ5 
[011] οὗ Ὀϊογπθϑς : (ἢ6 νυγαῖῃ οὗ Οοὰ ᾿πάιοαϊοα 
ὈΥ ΠΕΟΑΥΥ ὑγοδ5 566ΠΊ5 ἴο ΡῸ Οὐ ἱπογθδϑίηρ; [οδ 
Πορδβ δηά 85 Κ8 ΟἿΪΥΚ ἴογ ἃ {Π{{]Ὸ γεβριῖθ, Ὀθέογε 
16 οηὰ οὗὨ 4}}] σοιηθϑ ἴῃ ἴπ6 ἀδλγὶς σῃδοίι!ς εἰδίθ 
οὗ ἀρδίῃ. 

198. διά ἐπ ἐρίπο ῥεαγ Α5 ἰῃουξῇῃ 8}} {πῸ 
ἔδνουῦ γοῖθ ἃ ΠΊΘΓΟ βεπΊΌΪδηςσθ, (ἢ6 ἰάθη 
ῬύυΓροϑδ βεε8 ἴο [οῦ ἢονν [86 ΟἡΪΥ {γυίἢ. 

ἐδὶς ἐς αὐὴ! 4δε6] Βα ῖμογ, “118 ννὰ5. ἢ 
ἴΠ 66." οὉ 15 ϑσρθεακιηρ οὗ (ῃς ραϑῖ, θνθῆ ὑνἤθη 
16 ἀπά Πᾶρρίηθβθθ τνογε φίνθη, [6 ριιγροϑὸ οὗ 
ἰαΚιηρ ΟΠ ἄννᾶὺ νγαὰ5 ἢ Οοά. 

14. Οτι ΙΖΣ1 βἰππηθά, θη Του ἀϊά δῦ 
ὙδυΟΝ π|0,ϑ, 8: πνοπ]άοθῦ ποὺ Ο168:860 
Ὼ 6 ΤΊΟΣΙ 1116 1Π]ΑῸΣΥ, 1.5. ““ ννῆδίουογ 
5 1 πηρῆξ σουητη!, ἃ ννα9 ΤῊΥ ᾿πϊθπίίοη ἴο 
ννδίςἢ δηά σγοοοσζὰ [ἴ, δηά ποῖ ἴο οἰθᾶπϑθ Πὴ6 
ἔγοπὶ ΠΥ κα}. Ηδοτο, ἀραΐη, ἴῃ6 νγογάβ τὸ- 
ΓΟβοηΐ Δῃ ἱπηοῚ ἴγάν4}} οὗ ϑριγιῖ, ἃ βίγυρρὶθ 

νγθθη [6 σοηβοϊΟ 5655 οὗ 5ϊπ, γῇ] ἢ [οὉ 
ΠΟΝΟΥ ἀἰθροΐθεβ, απ [86 δε ης παΐ {πὸ 5ϊπ, 
ποῖ θείης νὰ], ννᾶ5 ποῖ βι ΕΠςϊοηΐ ἴο ἀΔοσοιηΐ 
ἔογ ἢϊ5 ϑδυ ὔεπηρ5. 

156. ἐῤεγείογε “εὸ ἐῥοι »εὶπο αὐῇιε!οη} ὙῊΙ5 
τοηδοσγίηρ, που ρὴ αιιοσιοπρά, 15 δοσορῖθά ὉΥ͂ 
ξοοά Ξ5.0μοΐατβ (Κοϑθη., ἀς ΟΝ, ΔΊογχ), δηὰ 
δῖνε5 ἃ βοοά δηά [ουο ῖῃξ 5θηϑε, 4η εὐδοι]δίογΥ 

πδῖίομ προ Π16; σπδηραβ ΔΠὰ ννᾶγ αγέ 
Δρδιπϑὲ ΠΊ6. 

18 ὁ νΒεγεοίοτε ἴθ ἢμαβῖ τῇοιι ὁ οἴλρ. 5 
Ὀγοιυρῆς πιὲ ἔογἢ οὐἵ οὗ ἴπε νγοπιρὺ ὁ" 
ΟΒ ταῦ 1 μαά ρίνεη ἃρ τῆς ρῇβοβῖ, 
ΔΠᾺ ΠΟ εγε Πδά βεεη πιε! 

19 1 5ῃομ]4 ἤᾶνα θβεπ ἂ8 τβοιρῃ 1 
Πδά ποῖ Ὀεθη; [1 9ῃοι ἢ αν Ὀδεη 
σΑγγιθὰ ἔγοπι τἢ6 ννοπῦ ἴο τῆ ρτγαᾶνα. 

20 “γε ποῖ τὴν ἀδγ8 ἔενν ἡ σεδβββ οϑ6ε οἶα, 
7.6. ἃ 8.4 ἐῤέη, ἀπά Ἰεῖ τα αἷοῃμεβ, ἐπᾶῖ 1 πιᾶγ 

ἴκΚε οοηπγίοτι 4 {{π||6, 
21 Βείοτε 1 ρὸ τυλέπεθ 1 5}.4}] ποῖ 

τοίιγη, σύθη ἴο τῇς ἰαπά οὗὨ ἀδικῃθβ88 
Δηά τῃ6 βῃῆδλάον οἵ ἀδαῖῇ ; 

ΡΓΑΥΘΓ ἴῃ δοοοσγάδπος ἢ οἴδεῦ Ἱπε|πηδίϊοης 
οὗ ᾿πποὺ 16. [1ἴ ΠΊΔΥ, ποννονογ, Ὀ6 γθηάογοα, 
ἐς 6}}} οὗ σοπξιϑίοῃ, δηἃ 566] ΠΡ ΠΥ ΤΠ ΘΟΤῪ :" 
᾿κε Ηἰπι οὗ γῇοπι [οῦ ννᾶβ ἃ ἴγρε, ἃ Μδη οὗ 
βούτοννβ δηὰ δοηιυσιηῖϊοά ἢ στο [ἢ τμαῖ 
οᾶ86 ἴῃε6 ρΡυποίυδίοη τνοιὰ πᾶν ἴο Ὀ6 
ΑἸϊογοά, οὐἠἡἨ Ὧ2ῃὴ δάϊοςίιναὶ ἔοστη δϑβϑιπιθά, 
ννῆῖςῃ, (Βουρἢ ἴῃ δοσογάδηςε νυν] ἢ ργαπιηλδί!- 
ΟΔ] ἰανν, ἀοεβ ποῖ οσσιγ οἰϑεννῃεΓο, 

16. ον ἐξ ἱπογοαθοὶ ἘἈδίμοσ, Απὰ 
Β.ΟΙ]4α Ὁ δοδά 1170 1560]7 ὕὑν, ποῖ 

ψουἹάδὺ πυπῦ τ2Ὧ0 1: ἃ 1101, νναῖσδιην 
[ἢε Ἰραϑδὲ πιονθηθηῖϑ οὗ [15 ὑγου, δπὰ ργοραγοά 
ἴο γιισἢ ὉΡοη 1ἴ ἤθη [ἴ 5ῃου]ὰ 511γ. ΤΏ σοη- 
βίγισ ΠΟ, ΠΟΥΘΝΟΥ, 15 μασά. Μοῖχ χϑδάς, 
(ΟΥ̓ρΕ 45 8. ᾿ἴοπ, νι ἢ δρΓηρ5. ὑρ, ὙΒοῖ 
μυπίοσε τπὴθ." ΦὙπΠῸ6 [Ιαἰΐοῦ οἰαιιθθ 15 ἴῃ (Π6 
βᾶπιδ ἴοῃθ, “" δηὰ δραῖη Του ννοι]άοϑε ἀθ4] 
ΤηΔΥν Ο]ΟΌΒΙΥ Υ ἢ πιὸ," ὁ. 4. ἱηΠΕΠΠςοΐ τηγυθι οι 5 
δηὰ ᾿ποΧρ] 4 0]6 ρίαρυεβ, ἀθνιϑθά, 50 ἴο βρθαᾶκ, 
ἢ πλάγνο!]οι5 51Κ1}} ἴο σοπιρίοῖθ ΠΥ ἀἰ5- 
ςσοπιβίιτο. Ψυϊρ. “ΕΘνΘΥΘΙ5. ΓΙ ΓΑΙ ΠΟΥ ΤῺ Θ 
σΓγας 5: 15 Η!γΖ., Π1]]., ἄς. 

17. ποῦ ψου]άβῦ 0411 ὋἣΡ ΠΟῪ Υἱ- 
160586068 δήδιηδὺ 116: {πᾶ 15, ΟδΙΔγΉ {165 
νν ἢ ςἢ νου] 6 τορασγάθα ὈΥῪ 4}} 45 αἰϊθϑίϊηρ 
εὐ 

εῤῥαησες απά «υαγῇ Τιὶῖ, “ἐσἤδηρσεβ δπὰ ἃ 
μοβῖ," 2:4. Βοβῦ ΠΡΟΩ ποῖ. ἰοῦ νδγίες 
{Π6 ἤἥρσιυτγε; Οοά 5 ἴο ἢϊπὶ πον 8ῃ πο χούδΌϊθ 
Ἰιάρο, πονν ἃ ὈΠΓΘΓ ΠΟΥ τακίηρ δάἀναηίδρα 
ΟΥ̓ ἜνεΓΥ ορρογίμπην, ἀπά πον ἴῃς Κιηρ οὗ 
(οΥτουβ, δοηάϊηρ 41 Η!ς5 ἔογοθϑ δραϊηβί ἢ]πΠ|. 

18. οὐ ἴδι5 τερεδίϑ ἢ15 ἢγϑί ννυϊϑῆ, δάορῖ- 
ἱπῷ 85 ἴἴ ννοῖθ ἀδ) ογαΐοὶγ, δέου ὅ1}} σοηϑ- 
ἀογαῖιθη οὗ ἃ}}] Οοὐ᾽β ἀδαϊηρα, ἰἢ6 ννογάς 
ὙΠ ]οἢ ἢς δά οποὸ δάἀπιίοα ἴο Ὀ6 {6 Ιά]6 
νυδη θυ ηρ5 δηὰ γαυηρδ οὗ ἃ τηδάἀ ἀθηθὰ ϑ5ρὶτῖζ, 
Οἵ. "||. δηὰ νυἱ. 24. 

4], 22. οῦ δοσυμπμιιαἴο5 Ἔριποῖβ ἴο ὁχ- 
Ῥ͵ΙΘΘ9 1ῃ6 56η56 ΟὗὨἨ υἱΐοσ Ὀ]Δοϊττ 58 δηὰ ἀε90]Δ- 
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708. Χ. ΧΙ. 
22 Α ἰαπά οἔἉ ἀλγκηεββ, 45 ἀδυκηαβ88 

ἐμοὶ; ἀπά οὔ τῇῆε. βῃδάονν οἔ ἀθαῖῇῃ, 

ἔοη οὗ 1ῃ6 5ίδῖθ νυ] ςἢ Πα ἀθ} Ὀογδίο! Υ ργείθυβ 
ἴο πἴπ ἴ ΠΊΙΒΟΓΥ το ἢ ννοτὰ ἢ45 ᾿ἴ5. ΡΘΟΊ ΑΓ 
ΠΟΥΓΟΥ : ἀλγκηθθθ (ἼΦ᾽ Π, Οδη, ᾿. 2), 5:1. ἢ 85 
25 ΟἹ ἴὸ ἕλος οὗ ἴΠ6 υναῖθιβ Ὀοΐοτγο ᾿ιρ]νξ 
νν»ᾶ5: ““ϑηδάοιν οὗ ἀδαῖῃ,᾽" ἃ ννογὰ οὐ ΡΊΠΔΙΠΥ 
τ ΠΠς “ ἀ.Ρ 5ῃδάθ," Ὀυζ πηοά! θα ἴῃ ἔογπ 
Δηὰ δἰ ρηβοδίίοη 50 ἃ5 ἴο ὄχ ριὸϑϑ ἴπθ Ὀἷδοκ- 
πέϑ5 οὗ ἀῤαῖῃ; {Πθὴ τγοῖγπηρ ἴο [6 58Π|6 
τῃουρῆῖ, απ Ὀγπρὶπρ οἷν 115 [1] δ η  ἤσδηςθ, 
"ἃ Ἰαπὰ ρ]ΟΟΠῚΥ 85 ὈΪΔΟΚΠ655 156}, {Π6 Ὀ]αοΚ- 
Ὧ655 Οὗ ἴῃ6 5ῃδιίίον οὐ ἀθαίῃ ἡ ηδη (Π6 “1 Π- 
οι ογαογ,᾽" τῃ6 τοίυγη, 51 ννόγο, ἴο σῃδοῖῦς 
ἀϊδοτάογ, 16 ἐοδε δῃὰ δοῤιε ργεσθάϊηρ ογθᾶ- 
τοι ; Ἰαϑῖ οὗ ἃ}1, {Π6 ἀλυκηθθ5 νν ΠΙ ἢ, ἃ5 1 ΜνΈΓΘ, 
τλάϊαῖεσ ἃ μιάδθουϑ πος κογΥ οἱ βυη ρῃς, πὸ 
τιθγα ργναίίοη οὗ Ἰἰρὶνῖ, Ὀιξ ἀπ ἀρδτοβϑινα δηά 
ΔΕ 6 ΡΟνΟῚ Ορροβοά ἴο ἴῃς δροάδθβ ᾿ἰρθηθὰ 
Όγ Οοὐΐβ ριθϑοηςθ ἂπά ἔάνουσ. Ηδοτο, δραίη, 
νῈ 06] πονν ἱπιροτίδηϊ [ἃ ννᾶϑ παῖ ἴῃς υἱοῦ 

ΝΟΤΕ, οἡ 

μετὰ ταῦτα μετα- 
Μοῖχ, ΔῈ ἢ ἼΠΝ, ΑἙ.Β6 οπὰ Μη 

Ἐὸῦ 2.2 ἽΠ᾽, 1ΧΧ. 
βαλών. 

[ν. 22---4. 

ννμουτ ΔΩΥ͂ ογάδσγ, ἂπὰ τυῤεγε τς 
Πρῆς ᾿ς 85. ἀδγκηδ88. 

ὈΪΔΏΚΙΘ65 οὗ 4 ἀδδῖῃ υνυτποιϊ βοηςδίίοη, ἴ0}» 
Ἰοννοὰ Ὁγ πο ἀννακεηϊηρ, 5ῃοι]ὰ Ὀ6 τϑα]!Ζϑά, 
ἴῃ ογάἄάθγ παῖ τῆ πῆμα τρῆϊ, ἴῃ 1ἴ5. τϑςοὶ], 
δύᾶβρ ἴῃ6 Πορὲ οὗ ἱπηπλουδιγ, ἀπά τπδὶ {πὸ 
ἰπδίιποῖ ποι ἃ Ὀς ἀδνοϊοροά, νης ρΡοϊπιρά 
ἴο 1[ἴ Θνδηὴ ἴῃ ἴπθ τηϊιηάς οὗ μοδίμοπϑ, [ἰ 15 
᾿πηροτγίαπο ἴὼ ποῖ παῖ [ἢ15 νἱὸνν οὗ τὴ6 δἴαϊθ 
Δέον ἀσδίῃ 5 δἰτορϑῖμογ Ἡθῦτενν, οσ, ἴο βρϑαὶκ 
ΤΊΟΤΘ ΔοσιγδίοὶιΥ, δος: ἃ Π45 ποιμὴν ἰπ 
1 ἀοηνθα ἔγτοπι οὐ σοπηθοίθα νυ ἢ [Π6 ορίπιοη5 
οσυγτοηΐ ἰη Εργρί, τ 5 ὑνΠΟΠῪ ἀϊνοβίςα οὗ {Π6 
5 ρΟ ΒΕ Οὐι5 Ἰηνθητοηβ, δὰ ἰδ ἰ5 α15οὸ ἰπουῖ 
[6 πποοη ρῆξ οὗ Πορο, νΏΙσ ἢ σποεγεά (ῃ6 
μοδίῃθη ἢ ἃ βηδάοννυ ΕἸγϑίτπι: 1ἴ 15 ΒΙΠΊΡΙΥ 
(Π6 τοδὶ! ζαϊίοη οὗὨ υἱοῦ ετηρίϊηθ55, ἃ τοϑ τ ἴπ 
ὙΠ σἢ 1ἴ ννᾶ5 ᾿πηρόβϑιῦϊο ἴπδὶ (Π6 ταϊηὰ σου]ὰ 
Γοϑῖ, δηά νης Ργοραγοά 1 ἔον ἴπ6 ἔμ} ἀ15- 
αἰοβιιγὸ οὗ “4 ᾿ἰνοὶγ πορα ὈΥ {πὸ γεβιιτθοιίίοη 
οὗ [6515 (Ἰ σῖϑὲ τοσὰ [6 ἀοδα," 1 Ῥεῖ. 1. 3. 

ΓΗΑΡ. Χ. 8. 

Τηοι ἀραΐη ἀοβίγου πὴ} " 
ΟΧΧΧΙΧ. ς, 

Βιιξ 8.06 ἢῬς-. 

ννοτάς 6 δηβννογοά ὃ δηά 5ποιϊάὰ ἴδ "ΗΕ: Ρ. « 
πΊΔη [11] οὗ τι θὲ ᾿μβτΠ64 ἢ ΠΝ ἐγ 

2. 5Που]ά τὴν ᾿|165 πιᾶκα πιεη ΠΟ] τ ον, 

ΓΗΑΡΤῈΚΒ ΧΙ. 
ι: Ζοῤλαν τεῤγουείλ δυὸ μον γε ηέησ ἀἰπισοβ 

5. Οοιέὴς τοϊδαάονε τς πηισεαγελαῤί.. 13 7126 
αηεγεα ὀῤετοῖησ οὐ γέῤεέμίαμες. εἰευλορε. 

ΗΕΝ διηβννεγεά Ζορῆαγιῃε Νδἂ- 
τλλτΠ το, ἀπά 5414, 

2 ὅμουϊά ποῖ τῇῆε πιιετιάς οὗ 

ΟΗΑΡ, ΧΙ. ἘΕἸγβὶ ἀἰβοοιιγϑο οὔ Ζορῇαγ 6 
Νδδπλδίῃο. Ηδ ρυγϑιιθβ [Π6 σαπὴθ ᾿ἰπηὸ οὗἁ δγ- 
δυπιοηῖ ν ἴΠ6 Ῥγόνίοιιθ. ΒΡΟΆΚΟΥΒ, Ὁ νῈ 
1685 ἀρ" γ ἀηὰ δαγπθδίμθ85 θὰ ΕἸΙρΡΏ ΔΖ, 1658 
νι ρουῦ πὰ ἱπροηυγ τηδη Βιϊάαά. 1---4, ΗΘ 
ἜΧΡρτθδδεβ. Πα βπαδίίοη αἱ (Π6 νϑῃοσῆθηςθ, δηά 
παῖ ἀρρόδγο ἴο Πϊπὶ ἴπο [4]βεῃοοά, πε 50 1 - 
} ἰγοὴν οὐ [008 ννογάβ; ς---ό, Ηδ νυ Ἴ51168 
τί (οά 5ῃοιυ!ά τοῖο {Π6 Ὀυνοίο] ἀ οἰδιπλ ἴο 
ΡΟ Υ οὗ ἀοςσίτπε ἀπ ἱπποςθηςθ οὗ ἰ1ἴ6, δπὰ 
ἈΒ5ΟΤ5 ἰῃδῖ [0Ὁ᾽8 ΡΕΠΙΒΗπιθηΐς νοι] ργονο ἴο 
Ὅδ Θνθῇ 655 ἰῆδηῃ [8 στίτηθ ὑνεγο ἴπ6 {τυτὴ 
τοδάθ Κῆοννη. ὍΠ18 Δ5ϑοΥ ΠΟ ἢ 15 1Π6 ΟἿΪΥ πε 
Ροϊηΐ ἴῃ 15 ἀἸἰβοοιγβθ. 7--12, Ηδ τηθεῖ5 [05 
ΟὈ]θοτοη 5 ἴο {πΠ6 τσὶ ϊοοιβπθββ οὔ (ὐσοάϊξ ἀεη]- 
ἴῃ }}8 ὈΥ 4556 Π|ὴ 6 ΓΠΘΙΓ αὐ ΒΟΥ ΠΑ Ὀ ΘΙ 688: νυ ῃαῖ- 
δνοσ Ηἰ5 υἱϑιϊαῖοη5 πΑΥ Ὁς, {ΠΟΥ ἀτὸ ἐοιυπάοα 
οὐ ΗἸἰ5 ᾿ῃϑιρἢϊ ἱπίο πιᾶπ 5. πραῦῖ, ἀπ ΔΥῸ 1ῃ- 
ἰοηἀοὰά ἴο Ὀτὶηρ ἀροιι ἃ σοπηρ]οίο γοξουτηδίίοη. 
13, [{ΗΠῚῚΞ «ἰαβιϑοπιοηῖβ Ὀγὶπρ ἀροι ἃ σμαημ 
οἵ Ποαγί δἰζοϑίθα Ὀγ διῖις ἢ γοίουτηδίοη, πὰ Ὺ 
ἀδνοιιξ ργαυθῦ, δηὰ τῆς ᾿πίψυγ δηά υυἱοκοά- 
655, ὙΠΟ] ἅΓῸ δϑδιπηθά, Ὀ6 Ρὰϊ ἀναγ, ἴποπ 

{ΠΕῚΓ ρέᾶςε ὃ δηά ννῆδ τῆου πιοοκεβῖ, 
50} πὸ πιὰῃ πιᾶκα πες δϑῃδπηβα ἢ 

4 Ἐογ τῆου ἢδβῖ 5.14, ΜΜγ ἀοςιτγίπε 
ἐς Ραγα, δηά 1 πὶ οἴδεδη ἴῃ τῃΐηε εγςϑ. 

ΕΠ ννου]Ἱά Ὀ6 ραγάοηῃρά, ρϑᾶςθ σγδηϊθά, ΠλΊ ΒΟΥ 
απ ἐογροζίδη, ἀπά ἐο]οννθὰ Ὁγ ἃ Ὀγῃς ἀπά 
βοσιτθ οἷά αρὸ, δησϊηρ νυ ἢ 4 ρϑαςσοίαὶ δηὰ 
Ὠορθ] τοϑῖ. Ῥογϑιδίθησθ 1ῃ υν]οἰκοάπθεβ, οἡ 
{Πη6 οἰοῦ πα, σδη Ὀΐΐ ἰϑδιι6 ἴῃ ἀδγκηθθδ πὰ 
ἀσδρϑίγ. 

38. ἤει] οὐ οδβῦϊηϑβ: πε ννογὰ οσοιγ8 
ἴῃ [Π6 58 Π|6 5θῆβ6 ἰῃ ἰϑαϊδῃ χνὶ, 6: δηὰ |θγ. 
ΧΙνΠ. 20. ὙΠΟ ΔἸ] ϑίοη 18 ἴο 8116 }} ΟΧῬΥΓΘΘΒΙΟΠ5 
5 ΙΧ. 21, 351 Χ. 7. ὙΠ σογεβροπαϊηρ ννογά 
ἴῃ δύγας τηολη5 “1416 τᾺ}}κ.᾽" 

»ιοζλε. 11 ΑἸ άϊης ἰο [οδ᾽5. σοπίοπιρξιοιιβ 
ἀἰδγορσαιὰ οὗ ἢΪ5 ἐγ οηἀϑ᾽ ἀγριυτηθηῖ. 

4. ἀροειγὶμ 7] ΤΠ ννογά πιοᾶπ8 ἃ ροϊπΐξ 
ὙΒΙΟΝ ἃ πδῃ ἴα κοα ὉΡ ἀπά δάορίβ 88 ἃ ρι1η- 
ΕἾρΡ]6, 11 οσσιιγβ νεῖν ἔγθ]θοπε]ν ἴῃ Ῥγονογϑ, 
ἐς σοὶ. τι ἰν. 2. ΝΠ. 21, ΒΕΓ ΑΟΝΨΝ. μᾶς “ΤΑῚΣ 
ΒΡΟΘΟἢ." ΑἸθο ἴῃ Ὠριξ. ΧΧΧΙ. 2, ἀπά [58]. 
ΧΧΙΧ, 24. 6 ΘΧΡρΙΓ ΘΒ 5 νοΥν ἐοσοθ]6 ἀπά 
᾿ηΠ|οαῖος. ἃ σΤΟΜ ΠΡ σΟηϑοϊ οι 5 η655 παῖ [ἢ6 
ἀἰθριιῖε ἔπγηθ πρη αυθϑίοηβ. οὗ ἐπα θη δὶ 
ΡΠΠΟΙΡΙΒ. 



νυ. 5--13. Τ08. ΧΙ. 

ς Βυζ οὗ τῃαὲ (ὐοά ψοι]ά βρεακ, 
δΔηἀ ορδῃ ἢΪ8 1ρ5 ἀραϊηϑβῖ ἴπ66; 

6 Αμπά τπδῖ μα νου ]ά 58ῃενν ἴπδε τῆς 

59 

{απ [ῃ6 δαγίῃ, δπά δγοδάεγ [ἤδη τῆς 
808. 

10 {πε ' ο«ἐ οἵ, δπά 5 ιρ, οὐ ἐθτ, νειξε 
Ω ἐὐαρρα. 

" ἩξςΌ, 

βεογοίβ οὗ νυίβάοιῃ, τῃαῖ ἐῤεγ αγὸ ἄοιι- ραῖμεὺ τορεῖπμεῖ, τῆθη ᾿ννῆο σδῃ ἢἰπ- ΓΗςΡ. τοὴσ 
δῖε ἴο τὲ ψ ῃιο ἢ 15] Καον τπογο- ἀογ Πιπλῦ ΠΡΡΈΘΘΩΣ 
ἴίογστε {πὶ (σοά εδχδοίειῃ οὗ πες ἐγός 11 Εογ ἢε Κπονγεῖῃ νδίῃ πιθη: ἣδ 
τῃλπη τῆϊ1π6 ἰπΙαυ! ἀρεεγυείλ. 8661} νυ Κεάπεββ αἷδο; ψΨ|}} πε ποῖ 

7 (ὐδηβὲ του. ΌΥ ϑ8εδιομίηρ βπὰ τδθῃ σοηβίάογ 1ὲ ἢ 
οἷἕ (στοάν οδηβὲ ἴμοι. πὰ οι τῃς 12 ογ ' ναΐῃ πιᾶη νγοι]ά δ6 υνῖβα, ἐμονι 
ΑἸΠιρμτΥ απο ρετέεςτίοη καὶ 

ὃ Πὲς ἴα5 ΒΙρῃ 25 ἤεάνβη; ψῇῆαϊ 
τελεῖς ρσᾷῃβῖ τῆῇῆου ἀο ἀδερεῦ τπαη Βε]}; 

ζ' Χά. 4.1 δ᾽ ἀξ 
᾿ανῆδῖ σδπϑῖ ἴδοι Κηον Ὶ 

9 16 πηδάϑυγα τπεγθοῦ ἐς ΙοηρΡῈΓ 

5. ΤΤΪ5 τεΐοιϑ ίο [ο0᾽5 ἀδϑῖγε (χ. 2). Ζο- 
ΡῬὮΔΓ τϑ]5}ῃ65 [Πδῖ 1 ΤΑΥ͂ ΓΟΔΠΥ Ὀ6 Δηδννογεά, ἴῃ 
ογάογ ἴο σοηΐαΐε [οῦ. 

Θ. ἐδαΐ {δὲν αγὸ δομδίρ 1ο ἐδαῖδ «αυῤίεῤ ἐς: 
ΟΥ, ὉΠΟΥ͂ 810 ἀο!! Ὁ10 1π βιιθβῦήδποθ:;: [ἢ6 
τηρδηίηρ Οὐ {Π|5 τί ποῦ Οὔδβοιγο ΘΧργοβδίοῃ 
ρρδᾶγβ ἴο ὕ6, ἔογ ἴποΥ ἔαγ ὄχοοὶ ποῖ ΟΠΥ͂ 
οὐβ. τνογάβ, Ὀυϊ 41} σοποθιναῦθ ἀγριιπιθηῖς 

ἴΏ οΙΡ πὰ σιιθϑβίδηςθ, 2. Φ. ΠΟΥ μᾶνθ δη 
Αὐϑοϊυῖϊς ἀπα οβϑθηία] οχοθιΠθηςθ σοπιραγοά 
ὙΠ} ΥΠΙ ἢ 411 Πυηδῃ νυν ϑάοπι 15. 45 ποίην ; 
ΟΥ, 1ξ πιαΎ δ6, [ΔΓ ποτα ργοξοιυηῆ δης ἡγε ΙΕ ΠΕΥ 
({84ηὴ ΙοὉ οαῃ σοηςεῖνο; ἴμιι5 Ὠ1Π1πι., ΕΠ τϑέ. 
866 ποῖδθ ἢ ςἢ. Υ. 12, δπὰ ΧχΧΧχΧΙχ. 17, ΠΕΙΓΟ 
ΑΟΨΝ. μᾶ5 “ νυ ἱϑάοχῃ.᾽" 

Κποτυ ἐῤξεγέξογε, δα. 1 Δ ογα ΠΥ, “πὰ κπονν 
{παι Ουὰ ἰοτγρεῖβ ἔογ ἴπθε (τϑηἴ5 ἴο ἴΠ66) δαγέ 
οὗ τῇΥ σε," ἢν δ. 50 ΔΓ ἔγυπι ὀχδοίηρ ΠΊΟΓΟ 
ἴπδη [οὐ οννθδ, οὐ 1ΠΠ|Ο Πρ πλοῦ πη 6 
ἀέβογνοβ, Ηὀ δοίι Πῦ ρα5885 ΟΥ̓ΘΥ ἃ ἰάγρο ρασγί 
οὗ Πῖ5 ἰγαῃβργεβθίοηβ Οὗ, ΕΖγα 'χ. 13. Ζορδδγ 
1815 ΘΧΑΟΤΙΥ τόνογϑοβ. [οὐἷ5. ροϑιη, γῆ δά- 
πλ} 5 [Παΐ ΠῈ [Δ5 βϑἰππεί, Ὀὰΐϊ σοπηρίαη5 (μὲ (Π6 
Ῥυηϑῃπιθηξ 18 οὐ οὗ 411] ργορογίίοῃ υνἱτἢ ἢ18 
οἥεποθ. ὍΠ15 15 ἃ πιο ορηϑβινθ δίαϊθπηθηΐ 
ἴῃλη Πά5 τεΐ Ὀθεη πηδάθ, ἀπά ἰ5 ΒΙΡΗΪΥ ομᾶγδο- 
ἰετγιϑιὶς οὗ 18:6 ϑρθάκογ, 

7. Ουζ νογβίοη ὄχργοβϑοβ [6 βΌΠΟΓΑΪ 56 η56 
Ὀυΐϊ ποῖ Π6 5ρϑςῖα] ἔογος οὗ 186 οτἱρῖπαὶ, σδπ δῦ 
ἴθοὰυ αὐὐαΐη ἴο αοἀ᾽ 5 ̓ πεὶβμῦ, 2.6. θ6 
'πκὸ Ηττη, δΌ]ς ἴο βϑαγοὴ ἱπίο 411 ϑθοσθὲ {ῃϊηρ5. 
ΤΠ6 ποχί οἰδιιϑθ Πηθ,η5, ΟΣ δὺύῦδίη ὕὅο ὑδθ 
ῬΟΣΣθοῦΣΟΣ οὗἩἨ 89 ΑἸΣΔΣ  ΌΥ, 1. Φ. 50 85 
ἴο σοιιργομοπά Ηΐπὶ ἀπὰ Ηἰς ννᾶγβ. ὙΠῸ 
Ηεῦτονν μ25 ἴΠ6 ϑᾶπηθ ννογὰ ἔοσ “"διϊδί πη," οἵ 
ὁ Πηα4" 1 ὈοΙἢ οἰδιι565. 

8. Μὰ ἂς ῥὶφ᾽ ας ῥεαυθη] Τ,1ῖ. “" ΠοΙρ ἢ 5 οὗ 
Ποαύεη; ηδὲ ἀοεβὲ ἴποι ἡ ἀθοροσ τἢδη ΠΕΙ], 
παῖ Κποννεϑὲ ἴμπου ἢ" 4. ΤΠ νυ]ϑάοπι οὗ 
Οοά [5 45 ἴδε Ποῖρῃΐθ οὗ ἤράνθη, ἤονν σδηβῖ 
ἴδου τοις 1) ἀθοροῦ 1 4η 560], ἢονν οδηϑβὲ 
ἴδοι ςοπηργοβεηὰ 1} 

10. ΖΡ δὲ εὠ οὔ, ἅς. ΟΥ, 17 Η9 ν885 

τῃουρῇ πᾶ Ὅ6 δούη ἐϊάε ἃ νυν] 459, 8 
ςοΪτ. 

12 1{ τῆου. ργεραγα τῆϊπε ἢδαγῖ, 
πα οἴγεῖςἢ ουξξι {Π]π6 παπάς ονναγὰ 
διηι; 

0, διῃὲᾳᾷᾳ ΡΥ ῚΒΟΣ, 8π4 0811 ἴο 1πά6- 

Ἱπθηῦ, ὙΠΟ Β18]11 Ρστονοῃῦ 2 Εδοῇ 
οἰαυϑθ ἢδ45 ἃ αἀϊτοοῖ γτοίδιδηςθ ἴο [οὐ 8 σοπὶ- 
Ρἰαἰηΐβ, Ιχ. 11--τἰό. ὙΤΠ6 ἀνθηροῦ οἵ βα}} 
ῬΆ8865, ΟΥΆ ΤΌΒΠ68, Οὐ ἴδ οὐἸπληδ], ττοϑίβ 
ἢϊπὶ ἀπά Κδορϑ δΪπὶ ἴῃ σιιδίοαγ, υπ|}] [Π6 σουγί 
15. ϑιτητλοηδά ἴο Ἰπάρο ππι. (Π1Ππ|., Μεγχ.) 
Ζορῇαγῦ ἰδ15 δοςορίβ ἴΠ6 ἔδοϊβ βίαιθα Ὀγ [οῦ, 
Ὀμυΐ χοξοιβ ἵποῃ ἴο {86 νυϊϑάομῃ δηά υ8(ϊςς οὗ 
(86 ΑἸπλ ἢ ίγ. 

11. «υἱἱ! δὲ ποὶ ἐδερ οποίον 1] ΤῊ ὀχαςῖ 
τ ΔηΪηκ ἰ5 “ δηά Ηδ ἀοίῃ ποῖ σοηπϑβιάσγ [ἴ,᾽ 2. δ. 
Ηδ πορεϊξ πὸ ἰθηρίμοηοά οὐϑογνδίοη, Ηδ 5βθοἢ 
δῖ οποὸ ἴπῖο {ῃ6 στοιπά οὗ ἴῃ Ποαγί, Ηἰβ 
υνϑάοιη 15 ἀϊγοςξ ἱπξιοη, δΌβο ἴθ ἀπ ΡοΓ- 
ἔοςϊ. Αποῖδποῦ γοπάθγης 15 ργοξογγοα ὈῪ ΘΟΠη6 
σοπηπηθηίδίο 8, ““δΔη πᾶ ἀοίἢῃ ποΐ ρεγοοῖνο 
τι δ δι 1Ὁ 5 ἀηκποννη δηά τὑπϑιβροοίε Ὁγ 
ΙηΔῃ. 

12. Απὰ ἃ γδῖπ τι8Ππεῳ 18 Ἰη:840θ Ὑ1890 
(ἸΕ. μοασίθα), διὰ Ὁ}9 οοΙὺ οὔδ ΜΠ184 8.58 18 
ὍΟΣΠ ἃ 8}; 4 ΟἸ ΠΟ] ράβϑαρο, ἡ ΠΙΟἢ Πᾶ5 
Ὀδδη ΘχΧρ δι ηθα νδυοι 5] ; οὐὐγ ΑΌΝ. βῖνοβ ἃ 
δοοά 5εΠ86, Δηά 15 ἀδἔδθηβιθ]ε; Ὀὰ8 1ἴ 866 Π15 οὐ 
(6 ψΒοΙς πλοῦ ργόραῦῖα ὑπαὶ Ζορθασ ἀ6- 
5οῦῦ65 [6 οἴεςϊ οἵ {π6 Ὠινιης νἱϑιϊδίοη, δηὰ 
αϑϑογίβ (ἢδξ ΌὉΥ 1 4 νη τῇδη ΔΟα 1 γθ5 ἃ ΠΟῚΝ 
μοατί δηὰ ἰθᾶγῃς νυϑάοπι; δηά 4 Ἴπδγαςίογ 
νυ], Ξε οτπ, δηα πηξδηγθδ0]6 (1Κ6 τῆς νυν] 
855 οὗ [Π6 ἀοϑβογ (5ὲ6 νὶ. ς, δηά χχχίῖχ. ς---8), 
ΒΟἢ 45 [οὐ πιρῃξ ἀρρεαῦ ἴο Ζορῇδγ) 15 θοσῃ 
ἉΚΑΙΠ, 50 ἴο ϑρεᾶκ, δηὰ διιπιδηϊζοά. Ὑἢι5 
ὈΠ]πιάπηη, νυ ἤοβῈ Ἔχορθϑὶβ οὗ [6 ρᾶβϑθαρδ 15, Ου 
1ῃ6 ψΒΟΪΘ, [η6 τηοϑῖ ϑαδξιϑέδεΐοσυ. ὙΠῸ ΕΧΧ. 
ΔΡΡΘΑΣ ἴο μᾶνε πδὰά ἃ ἀϊβογοηΐ γοδάϊπρ, “ δηά 
ἃ5 ἃ ΜΜΠΔ 455 156 πῆᾶπ ὈΟΓΠ ΟΥ̓ νγοπΊδη,᾽" 

ψἢΙΟἢ ΜΟΥΧ, 85 υδιι4], Δαορίδ, γοπάθγιπρ 222", 
“ ἀονοιὰ οὗ υπάογβίδηαιπρ." δα Νοῖς Ὀ6- 
ἴονν. 

18. νγεραγε ἐῤίπε ῥεαγ ΤῊΪΐ γτοίθιβ ἴο 
[Πη6 ργδνίοιιβϑ νϑῦβο; πίη μεῖβ ἃ ἤδαγί, 2.6. 
ΤΡ υπάογϑίαηάιηρ σὰ Οοά, Ὀὰξ ποὶ ννι1}- 
οἷ Π5 ον σοπουσγοηΐ δοῖ : ὁ ΡγοραΓΟ ἡ ΟΣ 
εἰ ἀ)γοςῖ, "ἢ 66 56[ 1ἴ γιρῆι." (ΟΕ, Ῥϑ. ἸΙχχυῇμὶ.. 8. 



“4 108. ΧΙ. ΧΙ. [ν. τ4--3. 
14 [1 ἰπφυ ὁ ἴῃ (πε Παπά, 18 Απά του 5}αἷς θὲ 5.9ουγα, δ6- 

Ρυς Ὁ ἔγ ἄννᾶγ, δηά ἰεῖ ποῖ ννοκαά- Ἴδυβε ἴπεῖα 15 Πορε; γεᾶ, ἴπου 5Π4]ῖ 
ΠΕ55 ἄννε]] ἴῃ τῆγ τθογηδο] 68. αἷρ αὐομέ ἐΐεε. ἀπά ἴοι 5841: ἴδκα 

Ις ἔογ τῇδη 81Π4]ς τῆου [ΠΠΠ ῸρΡ ΤΥ ΠΥ τεβῖ ἴῃ βαξεϊυ. αν. 56. 
ἔλεος ψίπουζ βροῖ ; γεα, ἴδοι 5ῃ]ς Ὀ6 19. 4 ΑἾβο ἴδοι 5Ὲ41: ἰς ἄονγῃ, δηά ἴΉ αι. 
βϊεαξαβῖ, δπὰ 5Πδ]ῖ ποῖ ἔξαγ: ΠΟΗΘ 8Π4}} πιᾶκε ἐῤεε αἴταϊἀ; γαῖ, πέγαί 

16 Βεσδιιβδε ἴδοι 8Πα]ῖ ἔογρεῖ ἐγ την 58|]} " πλάκα δι απο [ἢ δα. ΠΗ Ν: 
ΠΊΪΒΕΤΥ, ἀπά το ΘΠ ΕΓ 1ὲ 35. ννδίε β 20 Βυῖ [πε εγεβ οὗ τῆε ν]οκεά ΗΝ 
ἐμαὶ Ρ58 ἉΨΆΥ: 58} 811, ἀπά ᾿ἘΠΕΥ 5}.4}} ποῖ Ἔβοᾶρε, τ ἄκων. 

Ι Ηε5. 17 Απά ἐλίπο ἀρ ᾿5}.411] δὲ οἴεαγεγ δηὰ ὄτῃείγ πόρε οὐαί δὲ ἂς τῇς ρὶν- ἦομαρ. 8. 
ἀπ ανγίςδ . . τε δ τους, 
ἐνάς ἴλη ἴΠ6 ΠΟΟΠΟΔΥ; ἴπου 54]: 5ῆ1π6α ἴπῃρ ὕρ οὗἉ [6 ρβοβῖ. τ, 
»σοναγ. ἔοττῃ, (ποι 504]: ὈῈ 48 ἴῃ πιογηϊηρ. 4 Φα 4' 

15. ο«υἱέρομ “ῤο011 ΜΝ ΠΟΙ ΔΠῪ ϑἴδίη οὗ 
Εὐπ:; ΖορἢδΓγ τγείοσϑ ἴο ἰχ. 20, δηὰ οἴποσ ρ85- 
84 5.68 Οὗ 51 Π||87 ἱπηροτί. 

σἸεάγας: 1 ΔΘΑ ΠΥ “’ πιο] θη," 1, δ. ΚΘ ἃ πιοὶῖ- 
θη 5ἴδίιο, ἤγτη δηά 50]14, δου ρδβδβίηρ [πγοιρὴ 
{Π6 ἥιγῆδςοθ οὗ διι]ςτίοη ; [ΠΘΓῸ 5 ΡγΓΟΌΔΟΪΥ ἃ 
ταίογθηςθ ἴο Υἱ. 12, δηά ἴο {Π6 πιθὶτηρ ἀννᾶν, 
ἀϊςβοϊυζίου, οὗ ἴῃ ἀϊθοαϑοὰ ἔγαπηθ, Μογχ ἔοϊ- 
Ιοννθ {πὸ ΠΧ Χ,, δηὰ γοδάὰς ΟΥῸ Πηρά, ριυτγιβοά. 

17. σα] δὲ εἰσαγογ] ΟΥ, 8}8}1} “" σῖϑθ τπρ.,᾽" 
'|κὸ τη6 δὰπ οιἱὧ οὗ ἀδγκηδβ58, “" ΘΠ ΠΙΠΡ ΠΛΟΓὄΟ 
ΔΠά τηοτα ὑπίο {ἢδ ρεγίοεςι ἀδγ,᾽) ΟἸΪΥ̓ Πότ {με 
᾿πλᾶσο ἰ5 δοπηθννῃαΐ αἰβογοηῖ, 4 βιιάάθη δηά 
ςοπηρίεῖο ἰγδηϑιΟὴ ἔγοπι ἀδικηθδα ἴο ΠΟΟΠἀΔΥ 
ρς. ΟΕ ῥβ. χχχυῖ 6; [84]. [Ν1}}. το.Ψ 
ΤΠ ποχί οἶδιιϑο, "" ἴοι 5ἢαὶς βῃϊης ἕοσίῃ,᾽" 

Ρτοβοηΐβ ϑοπὶα αἰ ΠΥ ; [ἢ6 ῬγοῦδΌ]θ γτοη ἰοῦ - 
ἴῃ οὔ {π6 οὐἱρῖπαὶ 18 “1Π6 ἀλγκηθ55 5641} Ὀ6 85 
ἴἢ6 πιογηΐηρ δῖ, οὐ “5ῃοι]ά ᾿ξ 6 ἄδγκ, γε, 
84}} 1 Ὀ6 ὀγζο δὲ ἃ5 ΤΟΥ, Π]ΘΑΠΙ ΠΡ {πᾶΐ ΔΗΥ͂ 
ἀδγκποβδ ΠΙςἢ 5Που]ὰ σοπλα προὸη [οὐ ννουϊὰ 
Ὅε δ5 {Π6 τροσηῖηρ Πρ, ΔῊ ἴσχοι Ὁ]68 ΟΥ 
ΔΙΠΙςτοη5. οὗ ἢ15 Ἰατίο γεδῦβ ΜΜ}}} Ὀ6 ὅ1]1 οὗ 
ΤΏΘΓΟΥ δηά σοπλξογίϑ. 

ὙΤΠοΓο πλΑΥ Ὀδ ἃ βιυἀϊοά Δ]]υκίοη ἴο ἢε ἰδδῖ 
νοτάς οὗ Ἰοὺς ἀϊδοοιιγθο; 845 [6 ᾿ἰρῃξ οὗ [86 
ἰδηὰ οὗ ἀθδίῃ 15 ἀδιίζποββ, 580 ἴῃ6 ἀδγκηθβθθ οὗ 
[86 }ιι5ῖ 18 πρδῖ. 

ΝΟΤΕ, οἡ (ΒΑ». Χι. 

ΤΟ Γ[ΧΧ΄ τοπάοσ (ἢ6 σνεῦϑθ, ἄνθρωπος δ᾽ 
ἄλλως νήχεται λόγοις, βροτὸς δὲ γεννητὸς 
γυναικὸς ἴσα ὄνῳ ἐρημίτῃ : ν᾽ Ἀϊςἢ Μετχ δάορίϑ5, 
80 [ὯΓ 45 1ῃ6 8ὲς αἴφυιδο ἰ8 σοηςεγηθά, πὰ 
Γοηάοτβ, ΠΣ 2) ἽΝ Ἢ ΝΒ). ΤΙΝ 15 
1685 Οὔ] σε οπδὉ]6 1 ΔΠ πδηγ οὗ ἢὶ5 οπιθηάδ- 
ἐἴοπβ. [π ἰπὸ ἤχϑε οἰδυιβθ 5.5)» ΤΊΔΥ ΘΟΓΙΔΙΗΙΪΙΥ 

ΓΗΑΡΤΕΚΝΚΝ ΧΙ]. 
Ι »ὸ »ιαϊμαίμσίά ἀίνιροί ἀραΐμσί Δὶς 7 ρραῖς 

“ἠαέ γέῤγουε ἀΐπ. 7. 415. ἀοξμὥοτοράίσοίά {ἀξ 
δεέμεγαί αρείγίης οὐ Οοαῦ; οι ηοίομο,. 

ΟῊΗΑΡ. ΧΙ. [Ιπ {Π|5 δπὰ (6 ἴννο ἔρον" - 
ἰπξ Ἑ“παρίοτβ Τοῦ δι1πὶ5. ὉΡ ἴπ6 σόβιὶς οὗ {π6 
Βιθὶ ἀδγβ σο]οηυγγ. ΧΙ. 1---ό σοηίδίηβ ἃ 

18. ἐροι «ῥαὶξ ἀϊΝ] ὍΤῆθ ννογὰ τεπάογοά 
“ἀν᾽ [45 1π {Π15 ὈΟΟΚ [6 τηθδηηρ ὁ ΞΘΆΓΟἢ,᾽" 
“ἸΟΟΚ δγουηά," δ. 9. ΧΧΧΙΧ. 29: ΠΟΘ Οὐγ 
ΑΟΨὟ.. Πᾶ5 "βθοκείῃ."" ὙῊ15 ρίῖνοβ ἃ πιοῖὸ ἴηἴ6]- 
ΠΡ 1016 θθηθθ, ὕΒοὰ 5.810 ἸΟΟΚ δζοιπὰ δὴ ἃ 
Σοῦ ΒΘΟΌΣΘΙΥ, ΠπαϊηΡ ΠΟ σδιι56 ἴον ΔΙΑΓΠ,. 

240. μι Μαβῖθ αι,ναῦ, ὈὉε σοπευπιρά, 
βίγαϊηϊηρ δηά ἰοοκίηρ οὐ 'ἴπ ὄνεσυ ἀϊγθοίίοη 
νν ἢ νάῖη ὀχροοίαιοηβ οὗὨ Βο]ρ. 

ἐδεῖγ ῥοβε «δαὶ! δὲ ασ 1δὲ σίυίησ τῷ ὁ 1δε 
4 ο:1] 1ἴ, ἃ Ὀτγεαϊβίηρ οὐἱ οὗἩἨ « [πε 5οι], οΥὕΓ 
ΟΧΡΙΓΙΠΡ; 8η 4]]ϑίοη ἴο [οὉ᾽8 χορϑαϊθα ὄὀχργθδ- 
5Β0ῃ5 οὗἩ Ἰοπρίηρ ἴογ ἀθαῖἢ 85. ἢΪ5. ΟἿΪΚ Πορδ; 
866 Υ]1. 14: 4Π4 σοιηρᾶτε ΡχοΥ. χί. 7. 

ΤὮο οἤδοῖ οὗἩὨ [15 ἀϊδοοιγθο σου! ΟὨΪΥ 6 
ἴο ὀχαβροιδίθ [0Ὁ ; 1ἴ ϑδἰδίοβ ἰῇ {Π6 τηοϑὲ ἀϊ5- 
{ἰποΐ δηὰ οἤρηβινο ἔοστη ννμαΐῖ ἴῆ6 οἴποσ ἵν ο 
Πδὰ ϑιρρεοβδίθα οὔ ἰπϑιηυδίθα, ἀπά ἔωσ ἔγοπι 
δαπλ της [86 ροβϑι ὉΠ γ οὗ [οὐ5 ρυπῖγν «πὰ 
ἘὈΡΠΡΉϊη655, ἀϑϑεγίβ {μὲ ἢ5 σας Πᾶ5 ποῖ γεῖ 
Ὀδθη ΔΙΠΥ ρυηβηῃθά, Η15 παπάς ᾶἃγὸ πυρροϑοά 
ἴο Ὀ6 Ν1]] οὗ ᾿πΙφυ!γ, ἢ]5 ἴοπί οὗ 1]]-ξοϊΐοη 
5Ρ0115, 5. ἕλος βροϊζοά ν ἢ ἱσηοπιηγ. 866 
σαῖς. Το Πορο ΠΟ ἢ 1ἴ σθθηὶα ἴο κιρροϑί 
15 πιισαΐοσγυ, ποθ ᾿ξ σου] ΟἿἹΥ 6 τοδὶ! ζοὰ 
ΔΡοΓ ἃ σμδηρὸ νΒΙΟἢ ᾿πρ|165 ρτγονίοιβ ρα 
οὗ [πε ἀδορεβϑὶ ἀγα, οὗ νυ ῃιο ἢ [οὉ 5 σοῃϑοίθπορ 
δοαιυ δα Ὠπὶ. 

12. 

τηθδη ἀορτγίνοα οὗ μραγί, 48 ἴῃ 80]. δϑοηρ ἱν. 9, 
ΤῊΔΓΡ.. ἰἌΚοη ΑΥΑΥ ΓᾺΥ πεσε: δηὰ Πιϑὲὲ πρῆϊ 
[41] ουἱξλ Ὀεέοτο Ὡξδὲ ἴῃ {π6 ποχέ νούβϑ: ἴῃ6 οἱὰ 
ἔοστη οὗ [δε Ἰειἴογ8 Ὦ δηὰ 7 18 πθαγὶγ Ἰἀθηϊοαὶ: 
Ὀμὲ {πῸὸ Μαβογοίὶς ἴοχί, 48 οχρίδιηθὰ ἄδθονε, 18 
ἔογοιθ]ο δηά ϑυῖϊῖ8 ἴΠ6 σοηίοχί. 

ΝῺ 0οὉ «ηϑνγεγοά δηά 84]. 
2 Νὸ ἀοιδὲ θυ γε ἀγέ τῆς ρεοὸ- 

Ρἷε, ἀπά νγιϑάοπι 514}] ἀϊ6 νι γοι. ; 
2 Βιυὲ 1 δΒανε ἰ ππάογβίαπαϊπρ᾽ 85 ἐν 

ὈΙΟΥ τοργοοῦ οἵ ἐδ6 βρϑακουβ᾽ ἀστορᾶηςθ δηὰ 
ΡΠ ]Θσθη 655, νν ἢ ἃ γθαβϑουίίοη οὔ [δ βἰδίοπχοπε 
τπδί (Π6 ξοοά 5ἘὉ τ δηὰ ἴῃ νυὶοκοά ργοϑρεσ. 

ἩδεὉ. 
ἄφα νῇ 



ν. 4, 5.} 7108. 

ὃ ἩςὉ. ὡ { . . 

ἐσευεγ λας γοὰ : Υ6, ᾿ΜΏοΟ Κπονγεῖῃ ποῖ ϑβιςῇ 
ΤΉευ. τιϊπρϑβ 25 τῃεβεὺ 
αὐ ι-ς- 41 δῃῃ ας οἠα πιοζκαεά οὗ ἢϊ5 
ποί ἐμ πεοὶρηθουτ, ψνῃο οδ]]εῖ ὑροη Οὐοά, 

)---ῖς. ΑΙ τοϑυ 5 τ μοίΠοῦ ροοά ΟΥ̓ δν}} πιϑὶ 
Ὀ6 αἰ δυϊοά ἴο Οοὰά, ΝΠ οθο βαπὰ μαίῃ 
ψτου ΡΒ ἃ 4]}, δπὰ ὑροη ὟΝ μοπὶ 4]}] τπὶπρ5 
᾿Ενηρ Δυβοϊ ον ἀθρεηά. [ἢ [15 ρᾷββϑᾶρε [οὉ 
δάπγιῖϑ ννμδΐ [845 Ὀδεη ϑαια οὗ [6 ὈπϑθΑγοἢ- 
ΔΌΪ]Θη655 ἀπά οπιπὶροΐεπος οὗ Οοά, Ὀυῖ ἀγανν8 
ἔγοτῃ ἴ[ἰ (δ ἱπίθγθπος παῖ Ης σδιιϑοβ Αἱἱ ἴῃ6 
ΘΥ}15 νΠ ἢ ἀγὸ οαπηά ἴῃ {πε νου. [ἢ ἴῃ 
πεχί ρΐἷδςθ, χὶμ. 1---α 2. [00 σῆαγροϑ ἢϊ5 ἔπθηάς 
ὙΠ} ἐΔἸϑοποοά, δηά ἢ ἃ Ὀαϑὸ ἀπ σονναγάϊγ 
αἰϊεπηρί ἴο νἱπάϊσδίς ἃ σοιγβο οὗ [Ππϊηρ5. νη] ἢ 
15 ΠΊΔΗΙ ΓΟ ΞΕΥ ἱποοηδιβῖθης ν ἢ ἴῃς ἴιγιθιυ 65 
οὗ πἱρῃίθουβηθσβ. [ἢ 4}} {Π|15 11 15 θνιάθηϊς ἴῃαϊ 
]0Ὁ γριιθβ δ ΠΠΡΙΥ ἤτοπὶ ἴῃ6 ἔμεϊβ ἃ5 ΠΟῪ 
σοπηθ Ὀεΐογε ὨϊπΠὶ ; αν ΠΟ οἷὰδ ἴο ἴΠ6 βϑογοῖ 
οὗἩ [6 νυἱϑδοη ὉΥ νι ἢ Π6 15 τεάυςεα ἴο 
810 ἢ ΠΊΒΟΓΥ, 6 5065 ἴῃ ἴὰ Ὀμῖ λη δϑο  αΐεὶν 
ΙπϑογυςΔ Ὁ] 6 ἀἰσροηϑαίίοη, δηαἀ τεϊθοῖβ 41} αἵ- 
ζειηρῖϑ ἴο δοσοιηΐ ἴογ ἴἃ ΌΥ ἔεῖϊβ νυδπιη πα 
50Π0Ρ6 οὗ Βιυμπηδηῃ ΘΧΡΟΓΙΘηςΘ, 85 νη δηὰ ἔοοὶ- 
15. δ Κπονβ (πδΐ [Π6 ϑιιρροβιτίοη ἰδ ἢ 
18 ὨΪΠΊ86]Ε Ἰηνναγ αἱ γ 2156, μού οθα απ ἤγρο- 
στ Ες 4] ἰ5 φυϊέε ργουηάϊθσδβ; ἢ6 ἀοεθβ ποῖ δ6- 
Ἰόνθ (ῃδῖ 15 ἔθ η5 ΓΘ 8}} ἘΠῚΠΚ [Πα ξοοάηε85 
ΔΑ ὈΓΟΒΡΟΥΙΥ͂ ΑΥ̓͂Θ ΠΘΟρΑΥΔὈΪΘ ; 6 βοογῃϑ ἴῃ6 
ΤΙΘΔη ϑρίγς νυ ΠΟ ἢ σδῃ ργοΐδθα ἴο δῈ βαϊϑῆθα 
ΜΠ ἃ [ΔἸ δογ. δηὰ πὸ (ῃγεδίθηϑ ἴμοπὶ ἢ 
Οοάβ ψσδίῃ ἔῸγ δυο ἢ πποσκοῦγ. ὙΠῸ ἔο]ονν- 
ἴῃ Ρᾶβϑαρο (13---10} 5 ἴῃ δῃοίμοσ ἴοπε; Ϊοῦ 
ἀθοϊατεβ τπδΐ δ᾽ ποι ἢ Π6 σδῃ ΠΟΘΙ ΠΘΓ σοΙηρτο- 
μεηὰ τῃ6 νἱϑιϊδίίοη ΠΟΥ ἤορθ ἔογ ἀο νεγδηςθ, 
5111} 15. {πιιδῖ 15 ὑηϑῆακθη, “ποι ρὴ Ηδ 514 
Τη6, γεῖ Μη11 ἔγυκί ᾿π ΗἰΪπι,") δ νν}}} ΠΟΘΙ ΈΠΟΥ 
δῖνε ὑρ ἔγυδὲ ἴῃ Οοά, ποῦ Π18 οννῃ ἱπίθρτιν : 
Βεῖῃθη (2ο---28}) ρΙοα 5 ἀἰγοσῖΥ νυ Οοά, 4515 
ἴου Πρ ΟἸΪΥ, ΟὨΪΥ ἴο Κῆονν νν ΠΥ δ ἰβῖπιι8 σοη- 
ἀοπιηεά, νυῆδῖ ἰ5 ἴῃς 14] 51η. δηά τόσ [6 
Τρ δηά ΠΛΙΘΟΓΥ οὐἠἨἉἁπιδηὴ 6 ἀγᾶννϑ ἃ ρ᾽εδ 
ΙΟΥ ΡΠῪ δηά γεϑριῖθ, χῖν, (1----1 2}, ϑίηςε {πὸ 
οὔςεα Ἰ᾿οβὲ 15 ᾿στοοονογαῦϊθ, {11 (ἢ6 ἤράνθηβ Ὀς 
ὯΟ πηοὸ ποτ Ὑ1]1 6 πο ἀννακοηΐηρ ἔτοπὶ 
[Παῖ 516θρ. (1.--- 28.) [ἢ [818 βαϑϑᾶρε σοπΊε8 [Π6 
ἢγϑῖ ρίθαπη οὗ ἃ ἤορε, ἃ ἀϊπι υποργίδιη ἔδο! ης 
ὙνΠ ἢ ννὰ5 αὐἴζοσγνναγάς ἴο Ὀὲ ἀξνεϊορθά. [οὐ 
ΟΧΡΓΟΘ565 ἃ ἀδϑῖγο [δὲ ἢ ΤΔῪ 116 ἰη {Π6 γγᾶνθ 
ὈΠῚῸ] (η6 {ἰπὶὸ οὗ νυγαῖῃ ὈῈ6 ρᾶβϑὲ ἄννᾶῦ; Π6 
νοι ἃ τἤδη νναὶῖ ῥδ ΕΘ ΠΟΥ ἔοτ ἢ15 σἤδηρο, ἢ 
ἃ Ἑςογίδιπγ (δὶ Οοά ννουϊά ᾶνο ἃ ἀδϑιγο ἴο 
[86 ψοῦκ οἵ Ηἰβ οὐνὴ Παπάβ. Α58 ἴου ΔῃΥ͂ 
Οἴδμεσ Πορδ δ χο]θςοῖβ [ἰ δἱορείμοσ, 411 {παῖ 15 
ἴῃ [Π6 νου] ὰ παιδὶ με βἢ, πηδῃ [ἢ ἄἀννᾶγ 
ἔτοπὶ ἴἴ, ἀπά ἔοσγ δνεῦ, υυῆδῖ πιαῦ ὃ ἴῃς ἰοῖ οὗ 
ἢ]5 ροβίοσιυ ἢ6 σδηποῖ Κηονν, 411 {πᾶΐ 15 56 
ῸΓ Βίπιϑοὶξ ἴῃ {Π|5 116 15. ραΐῃ δπὰ πλΞΈΤΥ. 
ΤῊ ψν ΟΪ]6 Δυρυπιοηΐ ΤΊΔΥ ἴππ15 Ὀ6 σιιπηηθά 
Ὁ ἴῃ ἃ ἔενν ροϊηΐβ. ΤΠΘ σογτοϊαοη Ὀεΐννθθη 
ξοοάπεβ ἂπὰ ρΡγοβρεγυ δϑϑιπιεὰά ΟΥ̓ δ]5 

ΧΤἼΤΙ. 

ΔΠᾺ ἢε δηβινεγεῖῃ ἢίηι: ἴΠ6 Ἰμπ5ῖ ὑρ- 
τῖρῃε σιαη ἰς Ἰλαρῃθά ἴο βοογη. 

ς Ης τῇαϊ 15 ΓΕΔΑῪ ἴο 5110 νν ἢ Δὲν 
ἔδξεϊ 25 ας ἃ ἰαπὴρ ἀαςβρίδεά ἴῃ ἴῃς 
τπουρῃε οὗ Πἰπὶ τ δῖ 18 δῖ 6456. 

ἔποπαάς ἄοδβ ποῖ γοϑῖ οἡ ἔδεϊβ ; νυ αΐθυθυ ον!ὶς 
οχὶϑί ἴῃ {Π6 υπίνουβο σοῖὴα ἔγοιῃ Οσοάδβ ννοτκ ; 
8}1 αἰϊεπηρὶβ ἴο ἔγατηθ ἃ [ποοάϊσθα ἔοσγ [15 11{Ὸ 
ΔΥῸ ἴα]96 δηἃ βορἢ!ϑίςδὶ ; 4}} ἰῃαϊ ἃ σοοά τηδη 
οδῃ ἀο 15 ἴο γείδπ ἵστυσὲ ἰη Οοά [ποιῇ τν1}}- 
οι Πορε οὗ Ἰνίηρ ἴο 566 186 σδιιϑα οἵ στιρῆϊ 
{ΠῚ} ΠΡἢ ; [Π6 5656 οὗ ΙΠΠΘῚ νυν Κη655, ραϑὲ ἀπά 
Ργέβθηϊ διηδ πθθθ, Μ}1 Ππὰ Θχργοόθϑιοη ἴῃ 
ὈΓΑΥΘΥ, Ὁ ἃ σοηϑιἀογαϊίίοη οὗὨἨ πὸ δῃογίπεϑϑ 
ΟΥ̓ 116, 115 υνγοίςῃοάμποθα, 115. ΠΟΡΟ]ο85. ὁπά, 
Ὀγηρδ ουΐ ἀπ ϑρίγαϊίοη, εὀνοϊοροα ΌΥ 5ρ1- 
γτιαὶ ΔΠΠΠςοη ἰμΐο ἃ πορο οὗ ἃ γεβϊογαϊοη ἴοὸ 
116, δηά οἵ ἃ ἰαϑί ἡιάρηπηθηΐ, ννῃ]οἢ πγαβί ᾿55116 
ἴὴ [6 ρΡογέοοϊς ἐβιδ Ὁ Πϑῃτηθηΐ οὗ {πὸ τὶρῃϊ, 

2. τὲ ῥεοῤ ΤἢΘ για τϑργθβοπίδενος 
οὗἨ πηιδηκιηά, 16 ΟὨΪΥ ρεορίε αἀεδϑογνίηρ [86 
ὨΔΙΏΘ. 

3. «τ«παάεγηαηάϊη}) ἘδίποΥ, 4 πθασῦ; 85 
ἴῃ {86 πιᾶγρίη. οῦὺ τεΐεγβ ἴο Ζορἢασ᾽8 ννογά8, 
ΧΙ. 12, ὙΥΠΘΓΕ 566 ηοΐθδ, 

1 αν» ποὶ ἱΓΊΙΟΓ 1 γομ] “ΓΤ Ὴ8 ΟΧΡΓοβϑος {Π6 
56η56 δοίίοῦ {Ππ4Ππ [Π6 τηλγρῖηαὶ γοπάθπηρ, δι 
1η6 οχασὶ πηρδηϊηρ οὗ {π6 ρἤγαθο 15, 1 ἐο ποῖ 
[4}1, οὐ ἂπὶ ποΐ ονογτῆσοννη ὈΥ γουῦ, ἃ5 ἃ 
ὙΓΕΒΊΙΟΥ ὈΥ ἃ 5[ΓΟΠΡΌΓ δηίΐαροηϊδι. [π΄ [ῃ6 
ΠΟΧ σμαρῖογ, τ. 2, 6 νη 8 ὉΡ ἢ18 ςοηΐεβέ 
Ϊη [Π6 βᾶΠ|6 ννογάϑβ. 

4.58. ὙΤμεθο ἴννο νϑῦβοβ ργθϑθηξς ϑ9Έύθγα] 
αἰ βησυ 65 (5ε6 Νοῖθ Ὀε]ομ); ΠΟΥ τηᾶὺ Ὀ6 
οη {Π6 ννῃο]6 τῆοσγε σους γεγο 85 [0]- 
Ἰοννϑδ: 

4. ΑΑ 5ςοόγῃ [ο ΤΥ περ ουΓ ταιιϑὲ [1 Ὀ6) 
Α πη 80 σλ]! ἢ οἡ Οοά, δηὰ Ηβδ 

Ὠδαγοῖῃ Πιπλ! 
Α 5οογῃ, [, ἴδῃς .8ῖ, (86 Ὀρτρῆτ! 

δ. δοπύθιμρῦ ἴῸΣ Μ͵ῸῸ 15 ἴΠ6 ἔξεϊην οὗ 
ΟπΘ δῖ θᾶ56: 

1Ὁ ἀνναιῖβ {πο πὶ ὑνῆοϑβο ἔδοί βἔμ μη ]6. 

Ιπ {Π6 ἢτϑὲ ννογάβ [0Ὁ ΑἹ] ἀθ5 τοῦθ οβρθ- 
ΟἾΔΙΥ ἴο ΧΙ. 2, 3. 11. 129) ἅπὰ 20. θυ ἴΠοΓδ 15 
8Δῃ πηάογουγτγθηῖ οὗ ὈΓΕΓ πιοσκεγν οὗ ΖορΠδΓ 
τῆγοιρῆουϊ {π6 σρθθςῇ. ὍὙΠῈ ννογὰ “" ἸΔπρ ᾽" 
πη οὐγ Αὐἰμουζεα Ννογϑίοη ννᾶβ ΤΟΥ ΊΟΥΪΥ ἃ- 
ἀορίοα ΌΥ ΄τποϑὲ βομοϊαῖβ, ἀπά βῖνεβ ἃ ἔδιγ 
860η50 1 νὸ ππάογϑίδηα ἃ ἰδρ, ΟΥγδῖΠοΥ 
ἴογοῖ, Ὀυγπς οὐἱ ἀηὰ ΟΧι ρα 5ηρα, δ οἠςθ 
1,561658 δἀηα οβρηβῖνε:; Ὀυϊ ἴπ6 {ταηϑίδίοῃ 
αῦονθ ρίνθῃ 18 ργοίεγαῖθ, ὙΠ ννογὰ τρη- 
ἀογοὰ ννοθ οσοιιγβ ἴἤγιὶςθ ἴῃ (15 ὈοΟΚ, δπὰ 
ΟὔσΘ ἰῃ Ῥγον. χχίν. 2. [Ὁ δινϑδὶῦβ, 1.6. 
(86 πῆδη Ψ80 τονοὶβ ἰη 16 ἔβοϊηρ οὐ ἢ ον ἢ 
ΒΘΟΌΠΙΕΥ 18 ΟΥΕΙ ΤΟΥ ἴο πηοοῖκ ΟἿΘ ὙνΠ0 5115, 
ἡ. 6. [4115 {πκὸ [οὉ ᾿πῖο πιϊδέογζιηο. 
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56 ΤΟΒ. ΧΙ]. ν. 6---ἰ7. 

6 ἼΤΠε ταρδεγηδοΐεβ οὗ τοῦδεῖθ ργοβ- 12 ΝΠ τῆς δηοῖοι τ ἐς νυν 560 Πὶ; 
ΡεΙ, ἀπά {πεγ παῖ ργόνοκε (ὐοά ἅτε δηά ἴῃ ἰεηρίῃ οὗἁ ἀδλγβ ππαἀογϑιδηάίηρ. 
βοουγε; ἱπῖο νοβε μαπά (ὐοά δτίηρ- 12. ᾿ν ἢ Βῖπὶ 1, ννίβάοπὶ δηά Η΄μἂε ἴς, 
οἷ αὐόμηάαμε. βῖΓεΠρΊἢ, ἢ6 δίῃ σοιη56] δηά ὑπάετ- ἜΝΘΟΥΣ 

7 Βιυῖ τ5}..ς πονν ἔπε δεδλϑῖβ, απ {ΠῈῪ ϑιδπάϊηρ. 
808}] τεαςἢ ἴῆεε; δηά τῆς ἔον]]8 οὗ τῆς 14 Βεμοὶά, μὲ Ὀτγεάκειῖῃ ἄοννη, 
αἰτ, δηα τῆον 5}4}} τ6}} τῇδε: ΔΠΔ ἴ σληποῖ δὲ δῖ ἀσαΐίῃ: Πα 

8 ΟτΥὧὙἁὍΒροΔΚ ἴο τῇς. εαγῖῃ, ἀπά ἴξ ὁββυτίθίῃ ᾿ὰρ ἃ πηδη, δηά τἤογα σδῃ 15.5.5. σα, 
588}} τοασἢ τπεε: ἀηα τῆς ἤ8η65 οὔ [π6 δὲ πὸ οροηπρ. ΓΠοΟ τ 
502 5Π2}} ἀδοΐαγε ὑτὸ τῆςο. Ις Βοβοὶά, με νι μο άοῃ ἀπε πα 

ἍΒο Κιοννοῖῇ ποῖ ἴῃ ἃ}} τῆε86 νναΐευβ, δὰ τῆογ ἀγγ ὑρ: αἷἶθὸ ἢς 
τας τῆς Πδηά οὔ τε [οΆΡρ μαῖβ βεπάςιῃ τπεπὰ οὐζ, ἀπα {πο ονογίυγῃ 
τοι σῆς τῇ ]5} τῆς φαγῇ. 

τον, ὅθ. ΙΟ [ἰὼ ΨΠΒοβε μαμὰ ἐς τπε 80] οὗ 16 ΜΈΝ πη ᾿ς ϑιγεηρτῃ δηά νν]8- 
"Η20.. ΘΝΟΙΥ Πνίπρ τϊηρ, ἀηα τῆ6 Ὀγεαῖῃ οὗ ἀοπὶι: τῆς ἀεςείνεα ἀῃὰ {πε ἀδοεῖνοΓῦ 
πε Ὁ Δ}} τηαῃκίηα. αγε Ἦϊ5. 
ἀλρβεϑ αἰ ΑἸ] όοτῃ ποῖ τῆς ολγ {ΓΥ ννογάϑ ὁ 17η Ης Ἰεδάφιἢ σοιηβε!]εῦβ ἈΝΑΥ͂ 
μίας, Δηά τῆς ᾿ πιουτῇ ταβῖς ἢΪ5 πχεατὴ 5ρ0116 4, Δη4 πιλακεῖῃ τῃε Ἰπάροβ [οοΪ5. 

--- 

Θ. ὑπίο «υδούό ῥαμώ Οοὐ δγέισοι δ αδιρι- 
ἐα ] Δἴ, πὸ ὈσΙηκοῦμ αοά 1π 18 
μαμὰ; δέ. ΜὴῸ Πὰ5 πὸ σοὰ δῖ ἢ18. ον 
μαμὰ, ΟΥ̓ ΜΈΡΟΣ; ἴπιι5 ΗΑ Κα 1, τό, Δηά, 
845 ᾿ππἀογϑιοοά ὈΥ πιυβῖ σοπλπηδηΐϊδίοῦβ, τ. 11 
αἰσοὸ, ὙἼΓΡῚ] ΠΔ8 ΡΓΘΟΙΒΕΙ͂ν {Π|6 δᾶ π|6 ΘΧρΡ ΓΟ οΊΟη, 
Πλοχέγα ἢ’ Π οι5. “ὁ 2Ἐπη. χ. 77γ2. Εογ [86 
Ρτοσοάίηρ οἰ455, οἵ. ΧΧΙ, 7. 

7. ΒΒ) «τὰό ποαυῇ ἰοὺ Ὀόρίηβ 15. οννη 
δτυαηὰ σϊαϊοπιθηῖϊ οἵ ἴπ6 αὐϑοόϊαῖθ ρόοννοῦ δηά 
γλα)]οσῖγ οὗ σοὰ χὰ [πὸ ἀϑϑογίοη {πὶ 4]] 
Η!15 ογθαίιγος θθασ νυἱτηθ88 ἴὸ ἃ (τἢ, νυ ἢ 
ἢϊ8. ἔποπαθ. ϑνου]Ἱα βοοιη ἴο ἤαϊίον ΠΟΙ βο 1 ν 68 
νγ5 ΓΠΟΙΓ ΘΧΟΪ σῖν 6 ροβϑοβϑίοῃ, 

Θθ. ἐπ αἰ δε] ΟΥ, ὍΥ 811 8689, .Ζ. 
ὈΥ τοβαοςτίηρ οἡ }} {πόϑ {π|η86}5.--- [οὐ ἀοθ5 ποῖ 
αἰτθὰτὸ {πὸ Κπον]οάρο οὔ ὩΙΟ ἢ ἢθ 5ρθακϑ 
ἴο ἴῃδ οτοδζαγοθ {Ποπλβοῖνθθ, Ὀὰϊ ἴὸ πῆδη 
ὙΠῸ ἰθαγηβ5 ννπαΐ ΤΟΥ ὈποοπβοϊοιϑὶΥ ἴθαςῇ, 
ΎΠΟΥ τὸ ἃ Ὀοοκ, 50 ἴο βρϑδᾶκ, ἴῃ Μ ὩΙΓΘἢ {86 
Οτοδίογ ἢδ8 νυπτίθη 1Π6 Ἰοβϑοῃ ννῃϊοἢ ἃ νυ 186 
Πραγῖ ΤΑ ὑπάοτγείαπά. “76 [ΧΟ ΚΠ. 1ἴ 18 
ΓΟ Αγ ΚΔΌΪο {παῖ [Π6 απ ὁ [ὁῃονδῇ ᾽ οσςσιιτϑ 
Βοῖθ, απὰ ἤοῦθ ΟΪΥ ἴῃ 1ἢ6 ἀϊδοοιιγεθβ οὗ [οῦ 
δηὰ [γϊ5 ποῖ οι γβ. [18 5 που Ρἢ σοΠοοζίοη 
ΟἹ ἴπθ σγολίηοθα Οὗ (συά Ὀτγοιρῆΐς οὐδ ἴπ6 
ὙΟΓΥ ἱππογηγοσέ σοηνοϊίοη οὗ ἴῃ Ῥαϊγιαγο ἢ 8 
Ὠρατί, απὰ ἕογορα ἔγοπι ἢϊπὶ ἴΠ6 ϑνοτὰ ὑνΒιςῇ 
ΘΟΧΡΙΟΘθο5. [Π6 ΨΟΓΥ οβϑῦηοο οὗ ἴῃς [6γ. 
ὙὝΠοῖο πλαΥ αἶδο Ὀδ ἃ τοξρίόησε ἴὸ ἢ]5. οννῃ 
ννογάβ ὑυῆοη ἢς ννᾶ5 το]ϊὰ οἵ ἢϊ5. “μι γοη 5 
ἀρ, 1. 21,  [πονδῇ μάνο, απὰ [πον δῇῃ 
βαί ἢ ἰακοη πθπὶ ἀναγ." Ηο παίῃ ἀοπο δ]] 
(η15. ΤΟ ΜΙ Δ Ι 5} ϑἴοπο ἰαῖοὶν αἀϊδοονογθα 
ρον [μαΐ {πΠ6 παπὶὸ [πονῇ ϑὰ5 Κποννῃ ἴο 
ἸΙῖ5. ἔγοπλὶ [5Γ80] δἱ πὸ πὸ ΠΘη Ιηρδὲ 
πηοάθτηῃ οτος. μοΪὰ τηδτ (ἢ. Βοοκ οὗ [οὉ ν᾽α5 
τ τῖοη. [τ ν α5. ΡΓΟΌΔΌΪΥ Κηοννῃ, ποι ρῇ 
δε ἀυτὴ πἰϑοὰ, αὐ ἃ πιο ΘΑΥΠ ΟῚ ἀρ. 

10. [η {ῃ]5 ϑἰδίεπηεηϊΐ [οὐ ϑῆονιϑ δῖ ποθ 

ἢ]5 πη Κ Δ Ὁ] 6 σοηνιοίοη οὗ Οσοάϊξ 5ονθ- 
τοΙσηΐγ, ἴῃ ΔΛ Βοτὴ 4}} ΗἸ5 σγοαῖαοβ “ ᾿ἶνο δηὰ 
ονΘ δηα ἤλνο {ΠΕΙΓ ὈδΙηρ." δηά ἢὶ5. ρεῖ- 
ΡΙΟΧΙΥ δ τὰ ἀρραγθηΐ γοϑι 8. ΟἿ, ΤΏ Δη. ν. 
23; Δοῖϑβ Χυῖ!, 28. 

11--138.(. Τὸ ςσοπηροίίοη οὗ {πουρῃξ ἰ5 
{Π|5; τῇδ δοχαῖγοσ Κηονν ]οάρο ΟΥ̓ [ῃς δθηϑοβ, 
πὸ Πρασὴρ ὁαγ, (ῃ6 ραϊαίε {Π4ὶ ἰΔϑῖ65. (4η 
ΟΓΑΙΠΑΓΥ͂ ὈΙΌ]1ΟΔ] ννογὰ ΓῸΓ ἀἸδοθγηπιεηΐ, 566 α͵50 
νἹ]. 20), δηἀ Πὲ αδἴΐβιη5 ἰο νυ ]ϑάομῃ ΟΥ̓ ἰομ ὁχ- 
ῬΕΓΙοησΘ, ΟΥ̓ ἴπ οἷά ἀρὸ, ὑνῆογοαβ υϑιβάομῃ, 
δίγοηξτι, σοῦ Π561 δηὰ ὑπ ἀογοϊδηης, ἡ. Φ. νει ]5- 
ἀοπὶ πὰ ρον  Υ 1Π ΘΥΟΥΥῪ ἔΟΓΠπ), ἴῃ 1Π6ῚΓ ἀ080- 
ἰϊ6 ρεγίδοϊςιοη, Ὀοίοηρς ἴο Οὐοά ὀβϑοητία]ν, 
8Δ1Ὲ «υἱὲ Πργι ᾿ῃ ΠΟΥΘΠΕΥ δηὰ ᾿πμδοραγαῦ])γ, ποῖ 
ἃ5 ἃ τόϑι τ οὗ ἐχρογοποθ δηά σοῆξσξιοη, Ὀιῖ 
ἃ5 Π!5 ον ἔγοιῃ οἴογη!γ, 

14, 15. Ετοπὶ ἴπ6 δῦϑϑοϊιςς υνϑάοπι δηά 
Ροννοῦ οὗ Οοά, ᾿ξ ΓΟ]]ολν5. [Π4ῖ 411 ρῇῃγϑιςδὶ 
ΘΥ}] πιυβῖ ργοςσθοὰ ἔτοτη Η]Ππ|. 

14. ῥὲ εὐ ει δ μ] Χὶ. το. 

15. ῥὲ «υἱἱῤῥοίάε! δὴ 8568 1)θαξ. ΧΙ, 17, νν ΒΘΓΘ 
ῃ6 Ηθρτγοιν ἢδ45 [Π6 βᾶπλθ ννογά. 

186. Νοῖ οἠἱΥ Ῥἤῇγϑβιοαὶ Ὀυῖ πηοῦὰὶ ον]] 
σ᾽ ἴακὸ ρίας ὃν Ηἰδ5 Ῥογπ)βϑβίοη οὐ ν}}}; 
ὙΥΠΟΙΠΟΥ πλὸη ἀσοεῖνε Οὐ ἀγὸ ἀδοεινθαά. ΠΟΥ γα 
'ῖη]. Οοάβ Βαπάς, ἴῃ6 ριρροῖβ οἵ Ηἰβ5 μ}}]. 
Τοῦ τουοθὸβ ποῖα ἢ 4 δοϊά μᾶπά ἴΠ6 νϑῦΥ 
ἀφόροϑι ργοδ]οπὶ οὗ δχιϑίθησο: ἀπά γαϑῇ ἃ5 ἢ]5 
ϑοΣἀβ. ἀγὸ, {πὸ ῥόον αἴ οποα ἴμ6 ἀθρίῃ οὗ 
ἢ15 σοην]οῖοηβ, δηᾷ ἴη6 Ποποϑῖν οὗ ἢϊ5 Ὠρατῖ; 
ὙΥΠαΐονοῦ [Π6 σΟΠΟΙ 50. τηδΎ Ὁ6, πὸ Ψ}}}] ποῖ 
εἶνε ὋΡ οπὸ {ΠῚ ΜΨΏΙΓἢ ἢΘ τϑοθῖνοβ Ηἰ5 
της, Ἀν ἢ Π16ὸ ον Πάογοά ὈΥ ΠῚ5 σαὶ δηλ 165 
(5:0 «ἢδρ. νἱ. 3)» ἀπά πηδάάθηθα Ὀγ [Π6 βδοογῃ 
ΟΥ̓ Πῖ5. ὀαϑυ-βοιηρ ἔγιθηάβ, σαη ΠΟ 566. ΟὨΪγΥ 
πὸ ἀδγκ διά; ἴῃ ϑθάϑοῃϑβ Οὗ σδίτῃ δηὰ ἀθόνουΐ 
τοΠοσίίοη ἢ6 ΜΜ1]1 δάσς τηαῖ 41} θν}]ὶ8 τὰ 
τηδάς ἴο βιυῦδογνο {π6 ρυγροϑεθ οὗ σοά. Τμδαὶ 
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18 Ης Ἰοοβεῖῃ τῃε8 θοπὰ οὗ Κίηρβ, δηά σδιιβεῖῃ τῃεπὶ τὸ νγαπάεγ ἴῃ 4 ψ]}]- 
ἈΠ4 ρίγάθσῃ (Πεῖγ ἰοίπβ ψτθ 4 ἀεγηεββ τυλόγέ ἐδέγέ ἰς ἨῸ ὙΆΥ. 
σίγα ]ε. 25 ΓΠΕΥ ρσίορε ἴῃ τῆς ἀδγκ ψἢ- 

19 Ηε ἰεδάθιῃ ργίησεβ ἀυγΑῪ 5ρΡ011- οὐκἱκξ ᾿ἰρῃῖ, δἀηὰ ἢε τάκ {πο ἴο 
εὦ, δια ονεγτῃγονγεῖῃ {Π6 τα ρῃτΥ. ᾿βῖαρσροῦ {κε αὶ ἀγυηκϑη για. ὙΠ τυςς 

20 “Ηε τεπιονεῖῇ ἀννᾶὺ ᾿τπ6 βρθεςῇ 
οὗ τῃ86 γιδῖγ, ἀπά (Κεῖ ἀννᾶῪ τπε 
ὑπ ἀεγβιδηάίηρ οὗ τ[Π6 δρεά. 

21 Ἧς ρουζεζἢ σοηίεπηρί ὕροπ 
Ργΐης 65, δηά ἐννοακοπαῖῃ (ἢ βίγεηρτῃ 
οὗ τπ6 τ]ρῃῖγ. 

22 Ἦε αἀἰϊδοονογειῃ ἄςορ τϊηρβ ουΐ 
οὗ ἀἄλγκηδβ5, δηὰ δγηρεῖῃ οὐζ τὸ Ιρῃϊ 
{πε βῃῆδάονν οὗ ἀξδῖῃ. 

22 Ηε ἱπογθδβεῖῃ τῆς παζίοηβ, δηά 
ἀεβίγογεῖῃ τμεπὶ: ἢῈ δπίαγρεῖῃ τῆς 
Πδῖοῃβ. ἀηα ᾿διγαϊ τ πο (ἢ τπεπὶ ἀραὶ». 

24 Ἡς τἀκΚοῖῃ ἀννὰν πὰ ἤϑαγῖ οὗ 
τὰς οδίεῖ οὗ τῆς ρεορὶς οὗ τἢς βαγίῇ, 

ε εὮ, 32. 
ΟΣ "ἢ 
ζἦς ἐδ ο 
ἑἀξ ,αέέλ 
2:4“. 

ΓΟ σ, 
δουσοίὰ ἀφ 
εὐ οὗ 
δώ δέγορι. 

{ Ηςρ. 
ἐσασφέά ἔπ. 

(ἩΑΡΤῈΚ ΧΙ. 
1 )οὸ γεῤγοτίζ Δὶς γρϊωείς οὐ βαγίαἰν. τῳ Με 

2’ογέεροίά Δὶς κου βδέμες ἐρε Οσά: 3ο απ {ρι- 
ἐγέαέοέδ 9 ἔμστο ἀλς Ἵτοῦ σἷπς, αμα σά 2μ7- 
2206 ἐπε ἀγρίων ἀέημ. 

ΟΣ, πιπε εγεὲ βδῖῃ βθθηὴ 41} 1:ἠΐς, 
Γ]Π6 οαγ παῖῃ Ποαγά δηά ππάεγ- 

βἵοοίκ [{. 

2 Ὗν μαι ", Κηονν, {δε τρις ἀο 1 
Κῆονν αἷβθο: ] ἄρ ποῖ ἰπίδυϊοῦ ππῖο γου. 

2 ϑύγεῖνγ 1 ννου]ά βρεὰκ το τε ΑἹ- 
ΠΠ ΟΡ ΔΠ6] ἀεβίτγε ἴο γθάβϑοῃ νυν (σοά. 

4 Ὀυῖ γε 476 ἴοτρεγβ οὔ [ἴε8, γε γέ 
411 ρῃγϑιοϊδηβ οὗ πὸ νδίιιδ. 

ἘΠΕῚ ““νοΥκ ἰοροίθοσ ἔοῦγ ροοά ἴο {πόπὶ τῃδὶ 
Ιονς οί," 15 ἃ γι τϑαὶ χοά ΠΥ ὈγῪ (ἢοθ6 
ΟἸΪΥ ψγΠῸ Βανθ ἰραγποά τ ἔγοπι (ἢ γιβῖ. 

17. “ῥοϊἰ4] οΥ ““ςαρίϊνε:" 11ξ, ἀϊνοβίοα οὗ 
οἰοί ίηρ, οὐ Ὀαγοίοοίθα : σοπηραγε [54]. ΧΧχ. 2, 
4 1 Μις. 1. 8, ΠοτΟ ΑΝ. ἢδ5 "' δι τιρί." 
͵"οο ἢ 866. ἰχ. 24. Ηργο (ἢε τηοδηϊηρ 

Βθϑῖη5 ἴο 6 {μα Οοά ονεγίῆγοννα ἃ παΐϊοῃ, 
δηά ὈΥ 6 τὰϊπ, ΜΏΙΟΏ [4115 οα [με Ἰοδάθυβ 
δηά Ἰάψεοβ, σοηνὶςῖβ [Π6πὶ οὗὨ Ο]]}Υ. 

18. Το νυϊραῖο γοπάθυς {815 νϑῦβὸ “"ἢΗδ 
Ἰοοϑοῖῃ {πὸ Ὀο6Ϊῖ οὗ Κίπρβ, απ Ὀϊπάθι ἢ {Π6ῚΓ 
Ἰοϊη5. ἢ 4 οογά :" 4 ἔογοι]6. δη ἢ 55, ἃ- 
ἀορῖορα Ὀγ δηδη δπὰ Μογχ: δῖ ἴῃ Ηξεῦτγοινν 
ἴῃ {πὲ ἢγϑξ σἸδιι56 15 ΠΊΟΓΟ σουγθοῖΥ γαηβίαιοα 
οὐ Βοηά,᾽ 1ἢ [ἢ6 βδοοοπά “" φίγά θ᾽" 15 αἰϑο σούς 
Γεςξ 1 Ἄκθη ἴῃ [6 δ6ῆ8εὲ οὗ ἃ ἔοίϊογ: (ῃ6 
ἘΘΏΘΓΑΙ τηθδπίηρ, 15 ἴηιι5, Οοά 86ῖ5 Κιηρ8 ἔτθο, 
ΟΥ Ὀτίηρδ {ποπὶ ἱπῖο σδρτίινγ. δοιὴθ σοιη- 
τηοηίδίοτγα ἴα κα “" θοπά "7 ἴῃ {η6 βθῆβϑα οὗ δι1- 
Ποῦ Υ, ΙΓ ἢ τνοι]ά εν ἃ βοοὰ 56η56, ὑν το 
ἴ }υβαῃεα ὈΥ υι8ᾶρθ, 

19. 2γἰπμεε Τῇ οὔρῖπαὶ μὰ5 Ὁσ θυ. 
Τῆς ννογὰ 15 εἰδεννῇογο γοη ογρα ὁ" ΡΥ ης 65" ἴῃ 
ΟἿΓ νεγϑίοη, δας νυ ποι ϑιβΊςσῖοπε δα ϊμογίγ. 
τ 15 ποξ ἴο Ὀ6 ᾿ηξεγτοα ἰῃδῖ ῥγίθϑίβ ἔοσιηθὰ 
ἃ σᾶϑῖθ ἰῃ [οδ᾽5 ἔπηθ, δὰ (Π6 σΠϊοξζδιη οὗ εδοἢ 

{186, ἀηὰ {πε ποδά οὗ ἃ στεδί ξἈΠΊΠΥ ννᾶβ, πκ6 
ΜοΙοΒίΖεάεϊς, δῇ οηςο ργῖποθ δηά ργιθϑῖ. ὅ66 
ποῖθ οἡ Εχοά. 1}. χό. ΤΠ ἐο]Π]οννηρ οἰδιι56 
5ῆδν"5 [ῃδί [6 Ποδάϑβ οἵ ἀποίθης ἔπ} 165 ἀγὰ ἀθ- 
ποῖρά; 5. ον]. 40 ϑδιυ ϑεαζθ 8. “" ΡΥΙΠ 68." 

20. γι. }} 1.6. ἴῇῆοϑο ννῆο ἂῇὸ {πιϑίθά, 
ΟΥ̓ Ρογθδρ5 σοηβάρηϊ, Ὀδσδιι86 {Π6Υ̓ ἢᾶνο [ῃ6 εἰ 
οὗ οἰοᾳιιόηςθ, 

21. «μά «υεαζεπεὲ ἐδὲ εἰγεησί  Ὑὴ6 πιᾶγ- 
δ᾽Π4] τοηαογίηρ 18 σοττοςῖ ; Η:9 Ἰοοβϑῦὶ ὕὉ89 
Εἰσὰ]ο οὗ ᾽ὍῈ19 ΒύγοΟΙὨΚ. 

23. Ουζγ ἰγδηϑίδίίου ργο Δ ΌΪΥ ρῖνθθ [86 
ἴγι!δ τἸηοαηϊηρ; ὈθΓ (ῃ6 ἰαϑὲ ννογάβ τᾶν Ὀθ 
Τεηάογοα “ Ηδ ἰεδάβ {πδπὶ Ἰηΐο σαρξνιγ.᾽) 866 
Νοῖθ Ὀεΐονν. 

24, 25. Ὁ τοίϑγβ ἴο {π6Ὸ βρϑοςῇ οὗ ΕἸ}- 
ΡῬμΑΖ: δοσθρίιπρ 41} [ῃ6 ργθηιῖϑθος, ὑν θη] ἢ ἢ 
ΘΏΪΑΓΡΟ5. δηὰ 1] 5ἴτγαίοβ νι ἃ πηαγνοίϊοιις 
νΑΥΙΘΙΥ ΟΥὗὮὨ ᾿ΠΠΔΡΘΥΥ, Πδ 5: ΠΊΡΙΥ σοριάϊαίθα [Π6 
Πσοῃο]ιιίοη, ἴπδξ ΘΥΘΓΥ ΠΊΔη ἴῃ ΟΔΙ ΠΛ ΤΑΥ͂ 
Ὀ6 αβϑιγοὰ [δὲ ἴξ 15 ἃ 5ρθοῖᾺ] ρα ϑῃπηθηΐ, δηὰ 
Μ}}1 Ὀ6 γενεῦθθα ἀροη ἢἰ5 δπιθπάποπί. 

24. «υἱάεγ με... Το Ηοῦγονν “ΤΟΝ. ἃ 
ἀεϑοϊαῖς νναϑίθ, "ἡ 15 ΥΘΎΥ ἔογο 016, [Ὁ 5. ϑϑὰ ἴῃ 
σεη. 1. 2. 866 ποῖΐδ οἢ νἱ. 18; δηὰ Ρϑ5. ονἹῖ. 40. 

45. ΟἋξν. 14; δπὰ Β5. ον!ὶ. 27. 

ΝΟΤΕῈΘ οὐ (ΗΑΡ. 

4, 5. Τίς ἤγϑε νεῦϑο 15 οὐλοα Ὀγ {Π6 1ΧΧ. 
δἃηα ΜΙουχ το]θςῖβ 1ἴ 45 ἃ βίοβϑ; Ὀιυῖ ἴῃς ΓΧΧ, 
ἰῖ5 ἤογῈ ἴῃ ἃ ϑἴδίο οὗ υἱέοσ σοπίιδίοη. ΤθγοπΊθ, 
οΥΓ., δηα ΤΑΓ. Πᾶνα 1. [πὶ [Π6 ποχὶ συϑῦβθ, 
Τ 5 1Π6 πδίυγαὶ! βιι]οςξ οὗ Ὀοΐἢ οἶδιι865. 
Δίετχ τοηάθις {Π6 ὑνῆοϊο, “θεαὶ ὕπρ!οςκ 
ΗΟ. 580 νψαΐηδη δίοδοτο, Ηομη βίος Ὀεὶ 

ΧΙΙ. 4) 5, δηά 22. 

ἄσπεη, ἄθγθη Εἴ|586 νυαηκοη,") ὙΠῸ ννογά 1132 
18 506] ργϑοίϑοὶΥ [Π6 βδτὴθ νγΑΥ, «ἢ. χν. 23: 
"5 Τοδαυ δ ἢ18 βαπά,") ΑΌΥ. 

43. ἴῃ ἴπε ἢγϑβὲ οἰδιιϑς ΠΧ Χ, πλανῶν, ολἀ5 
Αϑίσαγ; Μοῖχ π: Ὀὰξ ([Π6 ἰεχὶ 15 ῥγείευς- 
ΔὉ]6. 



δδὃ 708. 
ς Ο τμαῖ γε νου ]ά δἱτορεῖμεγ Βο]ά 

γοιγ ρεᾶςε! ἀπά ἰξ μου] 8 γουγ 
νΊϑάομη. 

6 Ηξεαῦ πονν ΤὨΥ̓ τολϑοηΐηρ, δηά 
Βοάγκεη ἴο ἴπῈ ρῥ]εδαϊηρβ οὗ τὰν [108. 

 ΝΝῚ] γε βρεακ νυ Κεάϊυ ἴον οάὴ 
ΔΠᾺ τΑ]κ ἀεοςῖβι} } γ ἔογ ἢϊπιὺ 

8 ὟΝ γε δεςερῖ Πὶ8. ρεύβοῃ ἡ ν}|}} 
γε ςοητεπά ἰοῦ (σοά 

9 15 ἴἴ ροοά {πᾶῖ ἢ6 5ῃουϊά βεδγοῇ 
γοιι οὐ ἢ ΟΥ ἃ5 οπε πλᾶῃ ποοίκετῃ δη- 
οἵδε, 4ο γε 9 πιοςκ Πιπὶ ἢ 

1ο Ηε Ψ] 5υγαὶν ταρῦονα γόους [ἢ 
γε ἀο 5βογθῖγ δοςερῖ ρεγβο8. 

11 54]1] ποῖ 8. Ἔχ} ]θηογ τηᾶκε 
γοιι αἴτιά ἡ δηὰ ἢἷ8 ἀγεδα [2}] τροῃ 
γοιὶ 

12 ὟοιυΓ Γαπμεγησο5. αγέ {Κα 

ΟΗΑΡ. ΧΙΠΠ. ὙΠΟΓΘ 5 πο ρᾶυϑε Ὀεΐννθθη 
(ἢ15 δηὰ ἴῃς ρῥγεσθάϊηρ ςμαρίοεγ; ἴπ ἴπῸ ἢγϑῖ 
ἔννο νοῦϑο [00 ψιηὰβ ὉΡ ἢ15 ἀγριπηοπΐ ἢ 
(ῃ6 ννογάς. Ὡς ἢ Πα ϑεὰ 1π ἴΠ6 Ὀδρπηϊηρ οὗ 
ἢ!5 ϑρθθςῇ. 

38. ΤΠ 5 ἄσϑῖγο ἴο ρἰοδὰ νὴ Οοά πιυβῖ 
Ὀ6 αιἰγιυϊοά ἴο τοδὶ ἱπνναγὰ δ : τΠ6 ρίαριιθ5 
ὙΠ ἢ δὰ Δ ]]|Θη οα [οῦ Τσοπίοιπα ἢϊπι: Πα 
σδηποῖ χοςοης! δ {Π6Π|, ΟΥ ΟἾΠΟΙ ὀνοηΐβ ἴῃ {Π6 
νου 8 Ὠιδίοσυ ἢ ννῃδῖ Π6 Ὀε]ονοβ οἵ Οοά, 
Ὀμϊ {ΠΥ ἄο ποῖ ἀπίνε πῇ ἴτοπὶ σοά: Ὧτγ 
ἴτοπλ στοπουποίης Οοά, μὲ ἔπγη5 ἀυΥΑΥ ἔγοπῇ 
411} οἵδοῦ [πίηρϑ, σοπιο5 ἴο ΗΙπὶ, ἀπά 15. ιυϊῖα 
βδιιγο [δῖ 15 ΠοΟπΟδΙΥ ν6}}} 6 σοσορηϊχοα δρᾶ 
ΔΡΡγουθά, 866 υ. 8. ΟἿ. χχχὶῖ. 2ς. 

4. ΟἸδοΥ γδηϑίαϊ!οηβ οὗ {Π|5 νοῦθθὸ ἢᾶνθ 
Ὀδοη ργοροβοά, Ὀμΐ οὐ νευβίοη 15 ὈγΟΌΔΟΙΥ 
σογγθοῖ, [Ὁ ὈΠηρ5 ἵἴννο σμαγροθ: ἢ15 ορρος- 
ποηΐβ δὰ ἔογροα [185 [0 νηάιοαίο Οοά, ἀπά 
Βδὰ ἔδιϊθὰ ἴῃ {ΠπεῚΓ ἀπγ ἴο ἤρα] {ποὶγ ἔποπα β 
νοιηάς: τυ5 0ΧΧ΄, Εοβοη., Ἀδηδη. 

58. αυἱείο»,] ὝΠΟ δάν]οθ 15 ηοΐ ΠΊΕΤΟ ἸΓΟῚΥ, 
1ἴ 15 ποῦ ἴδῃ ἃ ἴδιηπηῖ, ἴογ ἴγιιθ υυ]ϑοπλ 
ἰόάσῃοα ἴῃ ἴῃς ἢγβί ρίφος ἴπ6 1τ]15 οὐ Οοὐγ 
Κηυν]εάρο, ἀπά [μ6 ἀπῖγ οὗ 5ι]θποθ ἤθη νγ6 
ΑΥΘ ΤΟΔΠῪ ἱσμοσγαηῖ. ΟἿ, Ῥγον. χνῇ. η8. 

8. περρὲ δὲς ρεγιοπῆ «υἱδ γε εοπίοπμαἢ Α5 
5ΡΘΟΙΔ] ρ]οδογβ, ἃ ΠΟΠΊΠΊΟἢ ΟΧΡΓΘ5ΘΙΟῊ ἴῃ 50 γρ- 
ἴυγο [ΟΓ ὑπάϊπι| γεραγα ἴο γαηκ ἀπά ροννοσ, Ηδς 
ΔΟσιι565 ἢ]5 ἔοπα5 οὗ ἀδίοηαϊηρ ἃ οδιι56, νυ ὨΙ ἢ, 
ΨΠΟΙΠΟΥ ΠΡ ΟΥ ψντοηρ, [ΠΟΥ ἀὸ ποῖ ιπάδι- 
δίδηα, 51 ΏΡῚΥ Ὀδοδιδα ΠΟΥ ἔραν Οοαβ ροννεσ. 

12. γορποριὀγαποα 1.6. ἴῇ6 ννῖϑε ϑᾶνγ8 
να]υθα 45 ΠλοΠΊΟΥΙ415 οὗ ἴΠ6 νν]δάοπὶ οὐ ραϑί 
ἀξ 65; 115 ΤΊΔΥ ΓΟΥΕΥ ΤΊΟΓΘ ΘΡΘΟΙΔΙΪΥ ἴο Β]]- 
ἀδλά 5 Ξρθοςῇ, σἤδρ. ν1}. 8: Ὀμζ 566 4]80 ἴν. 8. 
7ον δο 5} ΟΥ, ΥΟῸΣ ἀθΐθποθβ ὕὅο ἄθ- 

ζθπο608 ΟὗὨ οἶδν, ἴῃ δγριυπιθηῖβ Ὁ ὙΠ ἢ 
γοι αἰζεηρί ἰο ἀοίεπα γουγ ροϑι[οη τὸ 

ὡ» 

ΧΤ]ΤΠΙ. 

ὉΠῖο 453868) γοιγ Ὀοά 65 ἴο Ὀοάϊεβ οὗ 
εἶδγ. 

12 ᾿Ηο]Ϊά γουγ ρεᾶςε, ἰεῖ πις δίοπε, 

[ν. 5-- 18. 

τὴς ννῆδῖ τυτ]. 
14 ΝΒεγείοσγε ἀο 1 ἴᾶκε πὶ ἢξϑὴ 

ἴῃ ΤῊΥ ἴδει, δηά ρυῖζ τὰγ [8 ἴῃ τηὶπα 
Παπάὺ 

Ις ἹΠουρ Πα 5|4Υ πιὲ, γεῖ νν}]} 1 
{γιϑὲ ἴῃ δηλ: δῖ 1 νν}}} ᾿ πηδητδίη 
ΓᾺΪΠ6 Οὐνη ψγΑγ5 ὑὈδίογε ἢ]πΊ. 

16 Ηε «δ[5ο “λαἰ ἐφ τᾺΥ ϑαϊναζίοῃ: 
ἔογ Δῃ Ὠγροογιῖα 5}4]] ποῖ σοπλς ὈείοΓα 
ΠὨΙΠ1. 

17 Ηεαγ αἰ] ροΠΕἾΥ τὰῪ βρεεςῇ, δηά 
ΤΥ ἀεοϊαγδίοη νΠ γοὶΓ ΘΔΓ8. 

18 Βεμο]ά πον, 1 ᾶνε ογάεγεά γῆν 
σᾶιιβε; 1 Κπον μι 1 5}4}} θὲ 1υ5ι|Πεἀὰ. 

᾿κῈ ϑαγίῃονγοσκβ ΒΑΘΌΪΥ γαϊϑε, δηαὰ Θαϑ 
οὐοτ γον. 

18. Τιῖ. Β9 ἰϊθηῦ ΣΟΙ π|9 ὑδδὲ 1 
ΙΔ ΒΡΘΔΚ, 45 ΠΊΔΓΡΕ. 

14. 15. ὙΤἢο πλοδηϊηρ 566 πὶ5 ἴο Ὀ6---Υ̓ΉΥ 
5Βῃοιυ ὰ 1 ἴακθ ΠΊῪΥ ἤοθῃ 1 ΠΥ ἰοοῖῃ ἡ 5884] 
[ποῖ ἴακθο ΠΥ ἰδ 'π ΤΥ μαπᾶά [ἡ πὸ ἤγεϊ 
οἴδυδο ἰοῦ 45Κ5 ΨΥ ἢθ ϑβοιι)ά οἰϊῃρ ἴο πιοτα 
1πἴδ, ἢ15 ἴοσῃ δηά πλι]αϊθα ἢβθϑῇ, 845 νυ ἢ (ἢ 6 
ἀοθρογαῖο ἰοπαςιῖγ οὗ 4 νὰ Ὀθαϑῖ: ἴῃ [6 
Ιαϊίοσ, ἢς τόβϑοϊνεβ ἴο γϑὶς ἢ]5 116 (ςἢ, 1 84πὶ. 
ΧΙΧ. ς, δηα ἴῃ τοίεγθηςσθβ ἴπεγ6), ἴο Ἔχροβα 
ΠΙΠΊ56 17 ἴο ΔΩΥ ἀδηροσ ἴῃ ρἰοδάϊηρ ἢ Οοά. 

15. Τρομα ῥὲ «ἰαρ πιε, γεὶ «υἱὲ 7 ἐγισί τπ 
δι» Οτ, Χο, ΗΘ ΣιΔ Ὁ Β1ΔΥ͂ π|0, γοῦ ΜΔ 
Ι ναιῦ 7ο. Ηΐπι. 715 ἀρρϑᾶτγβ ἴο Ὀὲ [6 
{ππ|6 856η55 οὗ ἴη6 ράϑϑαρο, 566 Νοῖβ ὈῬεῖονν. [ἴἴ 
ΟΧΡΓΌ5565 [Οὐδ Οὐ [ΘΟ ΠΡ, 85 15 ϑποννῃ ἀ}5- 
ὈΠΟΙΥ Ὁγ [86 πεχί νεῦβο, “δ 5}4}} θὸ ΤῊ 
βαἰνδίίοη," δδουῖ νΠΙ ἢ πο αυοδϑίίοη 15 γαιϑοά; 
1ι σογγεβροηάς ὀχαςῖὶν νυ ἢ (Π6 ΘΧΡγεβϑίοπ ἰη 
ῬϑΆ τὴ χΧχυ! ας; ἃ ρϑαὶπὶ ΤὨγουσπουΐ [1}}] οὗ 
ΤΟΙΏΙ ἰβοθ σε οὗ [οῦ, πὰ ἤοῖδ ἈΡΡΑΓΕΠΕΪ 
δάορτηρ ἢ5 ΥΘῪ ογάϑ; ἴπ6 σοπηροζίοη οὗ 
τὨουρ ἢ 15. ἀπΌγοΚοη, ὑνπογοᾶς ἴΠ6 τη ἀθγ 
δάορῖοά ΌὈΥ ΠΔΠΥ͂ σοπηηθηίδίοσβ ᾿πίγοάπςοϑ 
Δ 1-Ὀπηρα δχοϊαπιδῖίοη οὗ Βορο]θββηῆθβθ. 
(οπλραῖε ΡῬχον. χὶν. 32. 

16. »"» ταἱυσίοη} ὙΠ15 ἰεᾶνεβ πὸ ἀοιδῖ 
8ἃ5 ἴο [ἴῃ6 νΟΓΥ ἰηποιτηοδῖ ἔδοϊηρ οὗ οῦ. 
Ης ἰ5 ϑδιγὸ οἵ ϑβαϊναίίοη, που Π6 Κηονν5 
ποῖ ἢονν 1[ἴ ΠΥ 6 ρΟ5510]6, οὐ ἴὴ ννῆδλξ ἴοττῃ 
1 ΤΥ σοπιθ. Τῆς αἰϊοπιρῖθ ἴο Ἔχρίδϊη {ἢ]5 
ΑΝΑΝ ΔΥῸ ΘΧΟΘΒΘΙΥΟΙΥ ἰογοοά, 

18. ἡμμμεἰ πε] ΟΥ̓, ὑμδὉ 1 58}811 6 Ῥ»ζονυθᾶ 
τἰκὐθου5. ἰ[οδ5 σοηβάρηςθ 15 ἰη ἢϊ5 ζοῃ- 
ϑοϊοιιϑηθβϑ οἵ 1πἰορτΥ, ποῖ ΠΊΘΓΟΙΥ ἴῃ τνμδᾶξ 
15 οδ θὰ ἔογεηβὶς 5! Ποδίϊοη. 

ΓΗ ὃ. 
8. τεἰπί 

(πᾶς 1 πιᾶν βρεᾶῖ, ἀπά ἰθῖ σοπλα οἡ ὕνρε με, 

ἐ Ηδδ. 
ζφγοῦε, οἷ, 
αΟΥ̓ΣΜέ. 



γ. 1τ9---28.] 

Ι9 ὟΝ Βο ἐς Βε ἐὐσὶὲ ν}}}} ρ]εδά νυν ἢ 
τη ἡ ἰοσ ποῦν, {1 Ποῖα τὴγ ἴοηριο, 1 
818]} ρίνε ᾧρ (ἢς ρῃοβί. 

20 Ομὶ]γ ἀο ποῖ ἔνψο ζἠΐπρε υπῖο 
τὴ : [ἤδη ψΧ}111 ποῖ ῃϊἀ6 τηγϑβε] ἔτοιὴ 
τε. 

21 ΝΠ άγαν τπη6 Βδηά ἔτ ἔγοη) 
τη6 : δηά ἰδεῖ ποῖ τὴν ἀτγεδά πηᾶκε πὶὲ 
δίγαιά. 

22 ΓΏδη οΔ]] ποι. δπά 1 νν1]]} δη- 
ΒΕΓ: ΟΥ̓ Ϊεῖ πὴηὲ βρεᾶκ, δηά δῆβϑυνεῦ 
τΠοιῖι πη6. 

22 Ηονν ΤηΔΠΥ 476 πλΐης ἰπί 4 {168 
Πα 5ἰηβὴὺ πιᾶκα πΊῈὲ ἴο ΚΠΟΥ [ὨΥ̓ 
ἘΓΔΏΒρΡΓΕΒΒΙΟη ΔΠἀ ΓῊΥ 581η. 

708. ΧΊΙΠΙ. 

24 ὙΝ Ββεγείογε δι άςβε ἴῃοι ΓΠΥ ἴδςς, 
Δηα Πο]άδβε πὲ ἔογ τπϊπα ἐπεπγ ὃ 

25. ΜΊΙΕ τῆου Ὀγεακ 4 ἰβαΐ ἀγίνεῃ 
ἴο Δηὰ ἔγοὺ δηά νυνς του ρυγϑιθ τῇ 6 
ἄτγ βῖυδ 0 ]ε Ὁ 

26 Εογ τβοῖι νυγιϊεδε δἰείεγ τῃϊηρ8 
Δρδίηϑί π|6.) πὰ “ πηακεβῖ της ἴο ρο5- “ Ῥ52]. 15. 

γ. 
8688 [πε ἸΠ]4Ὸ1 165 Οὗ ΤΥ γοιτῃ. 

27 Ποῦ Ριυιίεϑε ΠΥ ἔξεῖ αἷδο ἴῃ 
ἴῃς βἴοςκϑβ, δηά ᾿Ἰοοκεϑὲ πδυγονν]ν ἀπ- "Πςδ. 
ἴο ἃ}1} ΠλῪ ρδῖῃβ; Ἃῇοὺ βεϊζεϑε ἃ ργίηΐϊ 
ὑροη {86 ᾿ ΠβαΪβ οἔ τὴγ ἔδεῖ. 

248 Απά Βα, 45 ἃ τοΐζβη τῃϊηρ, σοη- 
δι 6ῖῃ, 45 ἃ ραγιηδηΐ [Πδῖ 15 πιοῖῇ 
δδΐεη. 

19. ,ῶ0ην ποαυ, δις. Οτ, “ἔοσῦ πον (ἰη 
(μλῖ ς8456) 1 5411] 6 9]θηῖ δηά ἀϊ6.) ὙὍὌῆο 
Τισληη 15, {πδῖ ἢδ 15 δεσυγοά Οσοὰ ν}}} ποῖ 
Τηδϊηΐδιη ἴἢ6 σϑιι5θὸ ἀρδίηϑδί ἢὶπὶ, Μ1}} ποῖ 
ϑϑοσί {παΐ 6 σΘΔΪΥ ἀγὸνν ἀροπ ὨΙπΊ56} Ὁ ἃ]] 
ἴΠη656 σφ π 165: Ὀὰ. τΠαὶ ἰδ ἢ6 6 πιιὶϑίδ θη 
ἴῃ {μαΐῖ σοπν!οτίοη, Ε Οὐοά τΈΔ]]γ 5Ποι]ά ἱπα- 
Ρυΐϊο σας ἴο Πϊπι, μῈ μᾶ5 πὸ δἱϊοσπδίινο Ὀπῖ 
ἴο 6 ἄοννῃ δηὰ ἀϊδ ἰπ ϑίθηςθ, ὙΠΕΥ 15 ἃ 
Βίγοηβ Ὀπαάσγοιυγγεπί οὗ ΒορῈ 'π ἴἢ]5, ἴοσ 1ἴ 
158 ΕἸραγ ἴηδξ 7ο Ὁ 15 σοηβάσῃς [Παὶ θη Οοά 
ΒΡΟΔΚ5 1 ΜΠ] θ6 ἴῃ Πρῃίθουβηεθα δηὰ Ἰἰουύσ, 
566 ΧΙΝΟΙς. 

22. εαἰϊ ἐῤομ ἱ. 6. ἃ5 ἴῃ6 ἀσοιιβεῦ; [86 ἐχ- 
ΡΓΘβϑίοη 15 ἴθοῃηιϊοδὶ δηά ἔοσγθηβις. ΟΕ, χὶν. 1ς. 

28. Ηοτυ »ιαηῦὼ ὍΤΠδ6 αὐοϑίίοη ἱτηρ 165 
1ηδλὶ [οὐ δάπηῖ5 ἱπ| 41} 165 ἀπὰ ϑἰηβ, Ὀὰΐ ἀθηϊθ5 
1Π4ϊ ΠΟΥ ΓΘ ΠΕΠΊΘΓΟΙΙ5 ΟΥ ὈἘΠΡΑΓΔΟΠΔΌΪΘ6. 

24. ἤρεγοίογε ῥίιώφες ἐδοι ΙΟὉ τϑα]1Ζ65 
[ῃ6 ᾿υάϊςῖα] σοηῇϊςΐ, μ6 ἔδεὶς. ΒΙ ΠΊ56] Ε ἴῃ [86 
ἱπιηχεάϊαῖα ᾿τγέβοηςε οὗ Οοά, θυ 51} νυν ἢ ἃ 
ΥΕΙΪ, 50 ἴο Θρϑᾶκ, ἱπίθγροϑθὰ δείννθεη πη δηὰ 
ἢ]5 ΔοσΌ5ΕΥ. 

“ὃν ἐρὶπε ἐπθρι}} ΑἸ ἱπαϊγεςῖ, Ὀυς πιοβί τους ἢ- 
ἴῃ ἀϑϑουϊίοη οὗ ἢ15 ἰονε δηά γιὲ; Τοῦ ἔθοϊβ 
{παῖ [Π6 ΘηΠΉΥ σά δὰϊ Ὀ6 Δρραγεηΐῖ, ἱπουρὰ 
ΕΥ̓ΕΣΥ Ουϊνναγά δςῖ 5661 }5 ἴο δίίθσδί 115 γα! γ. 

25. ὀγραᾷ] ὌΠε οτἱρίπαὶ νὑνογά ἱπιρ]65 
δτεδῖ νἱοϊθποο, σοηιγαϑῖθα νυ ἢ [6 υἱέον ΠοΙρ- 
Ιεβϑῆθβϑϑ οὗ [6 οὔ]εςξ δραίηδίὶ νι ἢ 1 15 ἀἱϊ- 
τοςίοα, 

ἐγ εἰμδδἰε] ὝΉΪ5 15 4 θεξζεῦ γεπάογηρ ἴπδπ 
ἙΠΔΗ͂, ργοροδβοῖ Ὁ. βοπὶθ σοπιηδηϊδίογα, δ 
Ὀοΐὰ ννογάβ σοηνοῦ ἴῃ βάπιθ ἱπουρἢϊ, ἃ βίουπὶ 
ἀσίνίηρ 8η οδ]θςϊ 50 ᾿ἰρῃξζ απ ὑπϑιιδϑίδητδὶ 
14 ἃ Ὀγεδίῃ ννου]ά ϑυβῆςς ἴο ἀτίνθ ἴξ ἄννᾶυ. 
ἼΤΒΕ ΝΟΥ ἰδπάογηεββ δηα τη ΑΠΟΠΟΪΥ οὗὨ {Π6 
ὍΡΡΘΔ] ρσονεβ ἕονν ἀθθρὶγ {πε 5θηϑε οἵ ἃ ροοά- 
Π655 ᾿ΓΓΘΟΟΠΟΙΘΔΌ]6 ΥΠ σους ἀρρδάγαποθ οἱ 
ΟΓΌΕΙΕΥ ννὰ5 βοδίεά ἴῃ [οὉ᾽5 μοατῖ : πὸ ϑιιοῇ 
ἄΡΡεδὶ ἴο ἃ σε]θη ]655 ΟΥὐὁἨ πΊλ ρπαπί ΡΟΥΨΟΓ 15 
ζΟΠΟΟΙν 406, 

26. ἐῤοι «αυγί 1641] ὝᾺΪ5 τείεσβ ἴο 10! ς]4] 
ΡΓοςσσεάϊηρ8, ἴῃ νἢιοἢ [ἢ6 δἼοσιπαίίοη ννᾶβ 
Ρτγοάυςεα ἴῃ τ Πρ, 566 ηοΐθ οἡ ΧΧΧχὶ. 2ς; 
Πα σοϊηράᾶγε [58ἃ. Χ 1. ΤΠ15 ννᾶ5 συβίο Δ ΓΥ 
ἴῃ Ἐργρῖ ἴοὴξς Ὀεΐοτε [ῆ6 {π|ὸ οὗ ἰοῦ, δηά 
ΡΓΟΌΔΟΙΥ ἴῃ 411} σουπίτθθ νυν ογο νυ ηρ νγᾶ5 
Κπονη, ἃ5 ν)ᾶ5. σογίδ ΠΥ [Π6 σᾶϑο ἢ [ἢ 6 
ΗἩϊΐδσ ἴῃ 16 {ἰππ|ὸ οὔ ἘπΊθβος 11. 9566 16 
ἸΓοδίγ Ὀδίνγθοη ἢϊπὶ δηά {Ποῖτ ρτῖποθ (Ποίδϑαγ; 
Ομαθαβ, ὁ“ ογᾶροὸ ἀπ ἘΕργρίϊθη,᾽ Ρ. 222. 
ὙΠΟΙΓ βοῖθο Πδα δηργανθὰ [Π6 ἴγοδίυ οἢ ἃ 
ἰΔΌϊοι οὗ 5ἱνεσ. Μ. σμαῦαθ 85 δὴ οὐϑογνᾶ- 
ἄοπ ἔαγΓ ΠΟΥ οπ, Ρ. 345) οὗ στοδῖ ἱπηρογίδησθ 
1ὴ 118 ὈΟΑΤΩΣ ἸΡΟῺ ἘΠ6 ι.86 Οὗ ὙνΓΙΕΠΡ 1 ὙΕΤΥ͂ 
ΘΑ ἘΠπΠ|65. “1.6 ἰγαιξ ἀνα ἐτέ ἔστι ρὰγ 
15 Κῆέξίας δῦ τπὸ ἰδο]είίο ἀἰἌσροηΐ ἀοπέ 16 
ἰοχίθ ἐξγρίθηῃ ποι ἀόπηθ ͵ὰ ἥριισθο. (Οἷδβῖ τη 
οσδττέ Ἰοηβ συγπιοηίς ἀἰΠ δηποδᾶῖ 411 ϑρῦυδιί 
ἃ 16 ϑιιϑροπάγθ. Μ. Ἀρθηδη ἃ τεποοηϊγέό ἄδης 
Ιε Ηδιιῖτ] δὴ ἀδ5 πιοηυπιοηΐα οὐ 56 ἀἰ5[1η- 
Βυθηΐξ δηοοτο 168 ροϊηΐβ ἀ᾿ δἰΐδοῆο ἀδ8 ρ]Δαιι65 
ἀθ πιέϊ] 581. δὸ5 4116}105 οἡ ἕογιναιϊξ [65 
ΘηβΟΙ  ΠοπΊθηΐ5 ϑδογέβ. ΝῺ] ἀουῖο ὺθ ἴοιϑ 
68 δοίθβ. ἀδβίϊηέβ ἃ ἐΐγθ ροτγίξβ ἃ 14 σοππδὶϑ- 
58ης6 ἀὰ ΡΟ] πὸ διϑϑοηΐ οχροϑίβ ἀθ Ϊὰ ΠγεὲΠΊ6 
ΤΔΠΙ ΓΘ, ΒΓ ἀ68 5ἰἐΐδβ στη Ὁ 1165 ἀθ ὈοΪ5. οὐ ἐδ 
τηέίαὶ, αὶ Ἰἰθὰ ἀ’ ἐἴτθ, σοπηπιθ θη Εἰ δυρῖθδ, 
διανἕϑβ ϑΓ 65 πιοηπτηθηΐβ. ΟἶἾδδί οα 41] 6Χχ- 
Ρἤαυθ ᾿᾿ὀχίγέπηθ γαγεῖέ ἀ65 ᾿πϑουρίίοηβ δῃ- 
Ὀᾳιιε5 ἀδη5 14 ϑυτὶβ οἵ 1ὰ Ῥῃέηϊςῖθ."" 

ἐξε ἐπί μέλος ΟἹ νῖρ γομ}} Α΄ ἱπιροτίδπί 
Ρᾶβδαρθ, ὑγουΐηρ (μαὶ [οὐ᾽5 σοῃϑοϊοιϑηθβ5 οὗ 
Ἰπτορτ Υ ἀοοβ ποῖ δχοϊμάδ ἃ ἵσιιθ ἐβϑεϊπιδῖθ οὗ 
ἢΐ5. οὐννῇ σπαγδοίογ: κὸ τΠ6 ρῥϑαϊπιιϑὲ 6 σὸ- 
πιο 5 {ΠῸ σἰη5 οὗ ἢ5 γουῖι, δπὰ αἴ υΐο5 
Ηἰ5 βυβογηρα ἴο {Π6πὶ, δι ποῖ νυδοιϊ ἃ ἔδεϊ- 
ἴῃ ἴδ ᾿ξ 15 ἱησοηϑβιϑίοηε ἢ Οοὐαΐβ ροοά- 
Π655 ἴο νυἱϑδιξ {ποτὶ 580 ὈΠτουγ. ὙΠὸὲ ννοτγάϑ, 
Ποννενοσ, ΟΧΡΥΟ85 ἃ βΘΠΟΓΑΪ {σγυῖἢ ; [Π6 56ηθε οὗ 
51η ΤΟΙΊΔ1η5, 1 Πδιιπῖϑ [6 ΠΠΘΠΊΟΤΣΥ, δηκἃ ΠΟΠΊΘ5 
ουξ ΜῈ τουτ]]6 νιν] ἀπο55. 1ἢ 56 Ά50}5 οὗ [Π4] 
δῃηὰ βυβογιηρ. (Οἷ Ρ5. χχν. 7. 

7. ἐπ δὲ σἰοεδ "ἢ ΑΒ ἃ ΟΥΠΊΠ4] Αἰ ΓΕΔΑΥ͂ 
ςοηάεπηποά, ἡνῃο, ννἤξῃ τοϊθαϑεὰ ἴοσ ἃ ϑθᾶϑους 
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οὖνεγυεςί. 

ΤΗΣε-. 



6ο 708. 
15 8[}}} ννδιςῃοὰ ἢ τπὐπσοθαϑηρ νἱριίδηςο, δηὰ 
ποΐῖ ρογη δα το σὸ ὁπ6 5ϊῖὸρ Ὀογοηά ἴῃ6 ΠδΓ- 
τον Ὀοιπηάβ ργεβου θοά ἰοὸ ἔπη. ὍΤῆῈ ννοτγά 
τοπάογοα δζἴοςκϑ Οοσ!Γ5. ΟἿΪΥῪ ΠογῈ δηᾶ χΧΧΧχῆ. 
χα; Ὀμΐῖ [Π6 πηθδπὶηρ 15 ποῖ φυρδιοηθα. ΟΣ 
[ἐγ χχῖχ. τό, Αςῖβ χνὶ. 24. [ἴ 5. ἃ ρυηιϑῇῃ- 
τηθηΐ 51}}} δοὰ διποηςρ ἴπ6 Βοάουϊηδ, Ὀι ΟἸ]Υ͂ 
ῃ {πὸ σαϑ6 οὗ σοηάοιηποα στ η]η415. ΤῊ Ἰαϑῖ 
Ὑνογ 5 ἀγ6 γαῖμοσ ΟὈΒΟΌΓΘ, ΓΠΕΥ͂ ΤΊΔΥ ΡΓΟΌΔΟΪΥ 

ΧΊΝ. 

6 τεπαογοά, Τ μοι πιαγκοϑὶ ἃ πὸ ἔοσ [Π6 50]68 
ΟΥ̓ τῆν ἔροῖ; Πδῖ 5, ἀγαννοςῖ 4 [ηῸ Ὀογοπὰ 
ὙΥΠΙΘἢ 1 πιιδὲ ποῖ τηονε οἠς δῖθορ. ΤΠ5 15 πὸ 
Θὀχασρογαίθα ἀῤδοτρίοη οἵ {Π6 ἰδρΓΟΘΥῪ -5πηἴθη 
διιογοτ, ᾿γηρ οα ἢϊ8 ἤρὰρ οὗ 45}65, νυ ῆο, 85 
1πῸ ποχῖ ᾿νογβ βαῦ, νναϑῖθϑ ἀυνᾶὺ {πκὸ ὙΟΓΥ͂ 
γοϊίοηηθθ, κὰ 4 βαγηλεπὶ σοῃβιηθαὰ ὈΥῪ 
τοῖμ5. (Ἃἱ, 5. χχχιχ, αὶ. 158. ]. 9. 

[ν. 1, 2. 

ΝΟΤῈ οὐ (ἪΑΡ, ΧΙ. 1κ. 

Τῆς τοπάογίηρ οὐὗἩἨ {Π]5 νόῦβθ, ἀραγί ἔγοπι 
ἀορπηαῖις σοηϑιἀογαϊζοηβ, ἀθροηάβ οὐ ἴῃς τοδά- 
ἴῃ δῃηὰ πιεδηΐϊηρ οὗ οὔθ νγογά, δηά οὐ πὸ τρῃΐ 

σουῃϑίγυσίίοη οὗ δηοίδμοσ, ὅῸΝ ὟΝ (ΟΠ, 
ρὰῖ τπὸ Κοιὶ μα5 5. ὙΆι5 αἴ50 οἷβας Ν158., 
Κρηηϊςοίί, απ πιμδίθθηῃ οἴμοι, [)6 Κοββϑὶ. 
ΤῊΘ Ἰαζίογ, ΠΣ σοττοςξ, ννου]Ἱὰ ἰρανε πὸ ἀοιθῖ; 
Ὀιῖ [ΕΝ ΡῈ 186 τ χοδάϊηρ, [6 ϑόπϑθ πὸ 
νου ὰ πᾶνε ἃ ργωμαᾶ γαοὶς δἀναπίαρο; ποῖ 
ΠΟ ΟΥΟΥ ἃ ἀθδοιδῖνθ ΘΙ ρΟΓΙΟΓΙΥ, δίπσθ τὸ ἰ5 
δάἀπλίῖοα τΠαΐ ἰη δοῖα οἵ {Π6 οἰβῃϊζοοη ρδ85- 
βῆῶρδ5, ἰῇ ΜΏ ΟΝ τ6 ΠΟΙ δὰ τῃ6 Κοη 

μανὸ ἴΠπΠ6 σαπιὸ ναγίδτίοη, [6 ἔογπὶ δὲ 15. ατ- 
σμαῖς, ἀηα δαιναὶοπξ ἴο δ, ΤΠ Δ ΠΟΓΙΥῪ 
οὗ ἴῃ6 ΟἹά ΜΝοιβίοηβ 15 106 ἄνουγ οὔ {πὸ 
56Π56 “ἴο ἢπη, ἢ δηκ ργοῦδοΪγ οὗ {πε τοδάϊηρς 

ὦ. Ὑἢὲ υΧΧ.. ἐναντίον αὐτοῦ: Α4. ἀνα- 
μενῶ αὐτόν, ΟΥἿἹ σχολάσω αὐτῷ. (5366 50. 
Ηεχ. ἃρ. [Ἱο]ά, : Ἠεχαρια! ἴῃ Ιος.). Ὅὕπὲ 
Ῥοϑῃιῖο Πδ5 “1 νν}}} πορὲ ἴῃ Η! πῇ δἱοπθ :" 185, 
ἴοο, ἴπ6 Αταῦ., ὙΠ Ι ἢ, Ποννόνοῦ, 15 ποῖ δῇ 
ἱπάεροηάεθηϊ ΜἸἴη655, Ὀοίηρ ἴα Κθη ἔγοση {Π6 ὅνσ, 
Τῆς Ψυϊξ. Ππᾶ5 “1 ᾿ρ50 βρόγαῦο :" 1Π6 ΤΑτΡ. 
Ἔ Ε ΨΨΠ] ργὰγ Ὀεΐογε Ηϊπι." Τῆς Ταϊπλυά 
ἴουσῃο5. {Π6 αυθδίίοη ἴῃ ἴννο Ρίδοθβ, ἰη [86 
ΔΙ 5μηα, “δοῖα,᾽ εἢ. ν. ὃ ς, Ρ. 2:0, ϑύγρῃ,; 
1ἴ Ιρανὸβ {πὸ γοδάϊηρ, οὐ γοπάργιηρ, πποοιίδιη. 
Ι͂ηὴ 1ῃ6 Οσκειῆδγα, 1Ὁ. 21. ἃ οὔβογνος [Παἱ τὴ6 ἐξ 
ΠΛΑΥ ὍΘ ἴλκθη 8ἃ5 δηιήναϊθηϊ ἴο 12, 45 ἴῃ [58. 
ΙχῖΠ!. 9. 850 Τὰ 85 1815 ᾿νοσὰ 15 σοποογηθά, 
ΤΠΟΓΘ ΤΠΔΑΥ̓ δ ἃ βτοδῖου ΘΙ οὗ δΔυςΠοΟΥΥ ἴῃ 
ἔλνουγν οὗ {πε τοδαϊηρ δὲ. δυΐ ἴπεγὲ ἰ5 4 ἀθ- 
οἰἀδὰ ργερομάοσαπος ἴῃ ξανουΣ οὗ 1Π6 πιοδη- 
1ὴ5 ““ἴο μ1π|.᾽" 

ἼΠΙ5 15 σοῃᾷστησα ὈΥ ἴδ6 ιϑᾶρ6 οὗ (ἢ6 ννοτάὰ 
ὅπη, Ιἰ ὁσουγθ πὸ 1655 τῃδῃ Ι9 ἴΠῚ65 1η {Π6 
ῬϑαΪπις, δηὰ 8 {ἰπλ|ὸ5 ἴῃ 1πϊ5 θοοκ. [ἴ πιοδῃς 
ἴο ναὶ ἔογ, ἢ τἴὴ6 σοπηροϊοὰ ποίίΐοη οἵ 
ΠοΟρΕΙΪη655, ἀπὰ 1 5 στρ  ατ]ν σοηδίγυςιεά 

ἢ 115. οὈδ]οςξ Ὁγ ἴη6 ργοροβιίοη 2. [ἢ ἴνο 
Ρϑϑαρὸθ ἰ ϑἰδπς ὑνπουϊ ἂη ΟὈ]οςΐ ὃχ- 
ΡΓδοβοὰ, δα ἢ ἀϊδίίηςς τοΐξογοησς ἴο νι αἱῦ- 
1η5, δηὰ φηάυγίηρ, ν1. 11, δηά χίν. 14. Νο- 
(Πίηρ σαῃ νν6}} 6 πιοσὸ ἀν Κνναγά, οσ ουΐ οὗ 
ΡΙάςς, ἴμαπ ἴῃ τεηαογηρ δἀορίοα ὈΥ πΊΔΗΥ͂ 
τηοάσγῃ οΥἹς 5, "6 1, Ηδ νν}1}} 5'αγ πιθ. 1 ἦοὸ ποῖ 
ὨορΘ." [{ 15 ἀϊγ σον ορροβοά ἴο ἴῃ βσἰαιοπιθηῖ 
ἴῃ {Π6Ὸ ΝΟΥ ἠοχί οἰδιιθο, ἀπά ἴο {π6 σογίδιπίν 
ὙΠ] ἢ [ο0Ὁ ΠΟνΘΓ Ἰοϑοβ, (Πδῖ ΠΙ5 ἸητΟρΤΊΓΥ ΜΥῈ] 
Ὀὲ τοσορῃ! θα αδἵ ἰαϑσῖ. Οὐ τπὸ νιοὶ [ἢ τϑη- 
ἀογηρ οἵ οὐζγ Α. Ν. ϑῃου]ὰ Ὀ6 τοϊδιποα, οὐ 
ΜΙ ἃ ΝΟΥΥ 515. σἰάηρὸ οὗ ὀχργοϑϑιοη ἴο 
Ὀτγίπρ ἰἴ, ΠρΑγΟσ ἴο {πὸ Ἰοῖοσ οὗ τῆς οτγίριηὶ, 
ἴΠ6 οἰάιιϑθ ΤΥ Ὀδ τγδηϑίαϊθά, ἃ5 αῦονο, “1.0, 
ΗΘφΘ τπᾶὺ δἰαγ πιὸ, 1 Μ}} νναῖο ἴογ ΗἸπι," 1. δ. 
εἰ ΔὈΙ46 ΠΟρΟΡΠΥ [Π6 ἰσϑιο οὗ Ηἰσ5 Ἰπαάρηηθηῖ." 

Ιῃ ἐγαηπδπρ [ῃ15 νϑῖβε ΝΙουχ αὐδηάοηβ 
ἢ]5 οὐνὴ σδῆοη (Ρ. ΙΧΧῚ].) ν1Ζ. [δὲ [Π6 σοπη- 
Ὀϊηδα δυϊμογγ οὗ {πὸ ΠΧ Χ. δηὰ 50Γ. 15 σοῃ- 
αἰτιϑῖνθ δραῖηδί τ[ὴ6 τϑοοῖνοά ἴοχῖ ὑνδογε τ 
ἀΠἴἶογ5 τοπὶ τ. ὙΠῸ ΠΧ Χ.. σογίδι!η]ν τολὰ 

2, ΜΉΘ. [ΠΟῪ τοπάεγ ἐναντίον αὐτοῦ. [ϊἴ 15 

πποργίδιη νν δῖ {Ποὺ δὰ Ὀϑίοτγο ἴΠθπὶ ἔογ δπὴν 
(ΡγοῦδοΙυ ΓΡ3 15) ὙΠ ἢ ΠΟΥ τοπάθγ ἀοιιϊθῖ- 
ἸΏΡΊΥ, ἦ μὴν λαλήσω καὶ ἐλέγξω. Τ με (ορίϊς, 
ἃ βοοά νυΐηθ55 (85 Δίογχ μοϊάς, Ρ. 71) ἴο ἴΠ6 
{ΓῸ τοδάϊηρ οὐ ἴπὸ ΧΧῖ ἢδ5. “ 5Π4}} 1 ποῖ 
5ΡρθδΚ δπὰ ρ]εδὰ Ὀεΐογε ΗἸπὶ}" 

(ἩΑΡΤῈΝΚΝ ΧΙν. ΑΝ ἐλῤαὶ ἐς Ὀογῃ οἷα νψοχηδη ὡς ἐ Ηὲςδ. 
; ἀογί 

ι »υ»ὁ “ιϊγοωυείλ Οοα Ὁ» μιτομγ, ὧν ἐδε τἰογί- ᾿οἔ εν ἄλγϑ8, φηᾷ [4] οἔ σοι !ς. Ἴ ι Ὡ 
πεῖς οὐ οι, απα κογία τ πὲν οὐ ἀνα ίά. 7 ἡ λομρά 2 “Ηἢε ςοπιεῖῃ ἰοστῃ [κε 4 ἤοννος ὃ τ ἐξέ ογιες ἐοοί δέ ἐγτεσοτογαδές, νοῦ ἀφ τοα οΐλ ΔῸΣ 
ἀΐς ἐλαπισο, τό δὲν οἷν ἐὰξ ὡρἐαίμγέ ἐς σμὀγεοῖ 
0 εογγῥίϊον. 

Δῃὰ 15 οὐζ ἀοννη: ἢς ἤσοιἢ δαἷβδο 85 ἃ ἐδ τος 
. Ἰϑοιὼχ 

βῃσάονν, ἀπά σοπε παρῇ ποῖ. τϑϑοι 

(ῊΗΑΡ. ΧΙΝ. 1- 12. ὙΠε ἴοῃο οἴ ρ]αϊπεῖνε τηδὺ ὃς ἀἰπη} Υ ἀϊβοογηθά, ἃ ρ]εᾶπὶ ΟὗὨ ἢΟρῈ ΤΠΔΥ 
νῖϑιῖ τὴ6. οι]. Θχροβιίυ]αίοπ, ἤθη [0Ὁ μ]όδα 5. ἀϊγο ιν νυ ἢ 

ἢ15 Μίακογ, Ὀθρὶπϑ ἢ τὴς ζοῖῃ νοῦθο οὗ ἴΠ6 
. Ρυδοράϊηρ σπαρῖογ, απ 15. 51}}} πιοτὸ σ᾽ ΓΟΏΡῚΥ 
᾿λαγκοα ἴῃ [Πο56 νουϑοβ, ν ΠΙ ἢ πη σαῖθ δῃ 1η- 
ΑΓ ργόσοϑϑ, ἃ ρτλάμα) 5ιι:ϑιἀἄθησὸ οὗ 51 ΟΥΤΩΥ 
ΡΆΞΘΙΟη, ῬΙΟρΡΑΓαΙΟΥΥ ἴο ἃ 5ἴαίο οὗ πλϊπά, ἴῃ 
ὙΏΙΟΒ (6 {γπ16 ϑοσγοῖ οὗ Οοὐβ ἀἰδβροηβαϊοῃβ 

Τῆς ἱπιαρεβ, ΟΥ̓ ΠΟ ἢ τΠ6 
βῃογίηοβϑ δης ΤΏΙΒΟΎΥ οὗ ΠΠξ ἀηα 115 αἱῖεγ Βορε- 
Ιοβϑῆθββ, [ἢ {ΓὉ]]οννοα ΟΥ̓ ΠῸ τοβιγγθοοίίοη, ἃγδ 
Πδιγαῖτοά, αν Ὀθθη δάοριθά ἴῃ 4}1} ἃρὲὸβ οὗ 
{πε σῃυγοἢ 85 ἴῃς ἔγιιοβὲ ἀπὰ τηοϑὲ τουςμίης 
ΘΧΡγοβϑίοη οὗ [πὸ [60] 1ημ58 ΟΥ̓ ΠΟ ΙΓ ΠΟΥΚ. 

Δ. δογη οὗ ὦ «υορια] ΤἸμς Ηοῦτον δι)- 



ἘῊΗεῖν. 
Ἡ’ 30 «οἱἱἑ 

ν. 3-ξ13.} 

4 Απά ἀοβῖ ἴδοι ορεπ τῃ]ΠῈ6 εγαϑ 
ὌΡΟΣ ϑυοῇ 84η ὁπ, δηά δυϊηρεβί πὴ8 
ἱπῖο ἡμάσπγχεπι νγ ἢ τῆεεὺ 

4 ᾽ν Βο ὄσδη δηίηρ ἃ οἰεδῃ ἐλζηρ 
᾿ οι οὗ 4ῃη πποθδῃ αὶ ποῖ οὔ. 

ζὩ- δι. 5. 
ΦςμΆΡ.7. 1. 

ΕΓΉΘΦ,. 
ξέε:ςέ. 

ς “δεείηρ ἢἰ5 ἀδγϑβ ἄγε ἀεζεγπη ηεά, 
της πιπιθεγ οὐ ἢΐ8 πηοπίῃβ ἄγ νυ τῇ 
τες. ἴπου παϑδῖ δρροϊηῖεα ἢ]5 οι πα 8 
τΠλῖ Πα σδπποῖ Ρ485: 

6 Τυτη ἤοπι ἢϊπλ, ἴπδΔξ ἢδ πηᾶΥ 
ἔγεβο, τ} ΠῈ 514}] δοσογλρ  5ἢ, 85 δη 
ΒΙγα]Ιηρ,, Π15. ἀΔγ. 

7 ἔοτγ ἴδεγα 15 πορε οὗ ἃ ἴτας, ἴᾧ ᾿ἴ 
δε ουῖ ἀονη, τῃδῖ ἴξ νν}]}} βργοιι ἀσδίῃη, 
δηά (παῖ τῆε τεηάεγ Ὀγάποῦ τῇἢετγοοῦ 
νΨ1}} ποῖ ςεᾶβ6. 

8 ἽΠουρῃ (δε τοοῖ τπεγεοῦ ννὰχ οἱά 

Ὀυΐε5 (Π6 νυ κῆθ85 Δηα τηοτα] ἱπΗστη ΠΥ οὗ 
τῇδῃ ἴο ἢ5 Ὀϊτἢ οὗ ννοπιδῃ, σοπηοεϊνοα ὈΥ ΠΟΥ 
ἴῃ 5ἷη (5. 11.)}, ἃ Ἵμηὰ οὗ Ποὺ δοῖτονν ἀπά 
Ῥδίη (Όδη. 11]. 16), ἀηὰ ϑῃαγίηρ ΠΟΥ ᾿ΠΟ]ΘΔη- 
655, νυ ῃις ἢ, ἀηάθγ [Π6 Ἶανν, ποραάρθα ἃ βρ66 14] 
Θχρίιίοπ; δηά τῃδξ νίονν, {ποιρῇ, ἀοι Ὀ1|655, 
Ὀγοιρῆΐ οὐἵ ἡ] ῬΘΟΌ Αγ ἐπι πσζηθ 55. ὈΥ ἴἢ6 
ἀξθοννν οὗ τῆ6 [1 ον! ς 4] τἰΐια], τηιϑὲ ᾶνο 

ἢ Ρτγεναίοπί δθοιρ 411 Ψηο τεϊδιπεὰ ἃ 
Κποννίοδασο οὗ [6 ὈΥΙπΊΘνΑΙ] ἢἰδίΟΥ οὗ ουγ 
τΆσο, [ἴ 15. οπθ οὗ ἴῃς ἀδεροϑῖ δπὰ πηοβῖ 
ΜΊΖΟΙΥ ϑργοδὰ σοηνυοῖοη5 οὗ πιδῃ, Θβϑρεοιδ!}γ - 
ΔΙλοηρ ἴΠ6 ἀδοοοηάδηϊβ οὗ Α ὈγαΠδπ,. 

οὔ ξαυ ἀαν4] 1.1ϊ, ἃ8 πλᾶΓΡ. “ σΒῃοτί οὗ ἀδγ5.᾽" 
Ῥχοῦυ. χὶν. 7, Η ὃ. 
ὙΠ [Δι᾿ βαιαἰοά, [1] ἴο ϑδι θυ οὗ υηγοβῖ: 

δ, 

4. ομἱῇ οΥ απ ιιείσα ἢ ὌΠ ἕδοϊ οὗ οΥἱρίπδὶ 
δίῃ (ποῖ νυ ἱμοιιΐ δῖ 566 Πὶ5 δῃ δἰ] ϑίοη ἴο 15 
5Ο11166) 15 ἴἢιι5 αἰ5Έ ΠΠΟΙΥ γϑοορηϊζρά. 

8.6. Τῇθ ἴννο νϑύϑεβ ἀγὸ οἰόϑοὶν σοηποοί- 
οἀς {ποτ 5Βῃοι]ά Ὀ6 πὸ ἔι} βῖορ, 35. ἴὴ σοιη- 
ΙΏΟη οὐϊΠοη5 οὗ 16 ΑΟὟ., δ τῃ6 πὰ οἵ 
τ. ς.- ϑ8ἴηςθ δι8 ἀδγβ ἂὔὸ ἀοίογιηιηθά, [86 
ΠΌΘΟΥ οὗὨ ΠΪ5. πποπ ἢ» ἢ ΤΏἬΘ6, βίης Ἴ ΠΟ 
μαϑῖ ἤχοά ἢ]5 ᾿ἰπϊτ ΠΟ ΠῸ σάπηοῖ ρ855, 
{Ππογϑέογε ἸΟῸκ ἀνα ἤτοπὶ ἢϊπὶ τῃαϊ ΠΘ ΠΛΔΥ 
φοᾶϑθ, {Π] πὸ ρίφδαϊΥ ἤηϊϑῃ [ἰδ ἀδὺ {κὸ ἃ 
ΒΙΓΘΙΙηΡ. 

Θ. Τμγπ ὅονι δΙρι] ΟΥ,Ἁ ἸΟΟΪΚ ἄνναὺ ἔγοπι 
ἢϊπα, ἔπγη ΤῊΥ ἰοοκ ἔγτοηὶ ἰπι: [Π6 ἰοοκ οὗ 
Οοὰ κίνοϑ εἴς ν ἤδη τῃδ 15 ἘΠ αάγαν νη ΠΟΙ 65 
ἀεαῖῃ. ΕΟ, Ρῥ5. χχχίχ. 123. 

β2)}} εἰ (ραϑο᾽ 15. πιογὸ δοσιυγαῖθ, δῖ [ἢ 6 
ἰάθα οἵ τοϑῖ ἰ5 ἱπυοϊνϑὰ ἴῃ [ἰ. 

αεεο»ηρἐ 52] Οὖτὰν ΘΠ 200. ἴΠῃ6 ννοσὰ οχ ρυΈβθ65 
1πῸὸ ἔδε]ηρ ΟΥ̓ 5διϑίποϊοη ἢ ΜΉΓΕ τῃ6 
ΟΠ τοι Δ ΟΛΓΕΓ σοπποβ ἴο ἴπ6 δπά οὗ ἢὶ5 
ἀαγ᾽β ννοῖκ. 

7. Ἱεπάσερ ὄγαπο] ΟΥτ, βιοϊοσ, ἃ νογά 
ὙΠΟ. ΘΧΔΟΙΥ σοϊτοθροπάβ ἴο ἴΠ6 οτἱρίπαὶ, 

Τ0Β. ΧΙΝ. 
ἴῃ τῆς φαγίῃ, δηά τῆς βἴοςκ τῇσι εοῦ αἷς 
ἴῃ τῆε στομπά; 

9 7ει τῇτουσῇ [ἢ6 βσθης οὗ ννδῖεγ ἴτ 
Ψ} θυά, 4ἀπὰ Ὀτίηρ ἔοστῃ θουρἢΒ {πκὲ 
ἃ Ρίδητϊ. 

Ιο Βιιῖ τηδῃ ἴδῃ, δπαὰ ᾿νναβῖετῃ "Ηεδ. 
ΑΥΑΥ : γῶδ, τηλη ρΊνεῖῃ ἃρ 1Π6 ρῇοβῖ, 
ἀπὰ ννετε ς Ποὺ 

{1 “7: τῆς νναῖοτϑ [31] ἔγοπι ἴῃ 568, 
ΔΠ4 τῆε ἢοοα ἀεσαγεῖῃ διὰ ἀτγίετῃ ἀρ: 

12 80 πιᾶη [Ϊἰεῖ ἄοννη. δπαὰ τίβεῖῃ 
ῃοῖ: {Π] τῆ6 Πδάνθηβ δ ἢ0 πῖογα, ἴπεν 
50.4]} ποῖ νναΐίθ, ποῦ Ὀ6 γδιβεά οι οὗ 
τΠεἰγ βίεερ. 

12 Ο τῇδῖ τῆου ννου]άεβτ μϊάς πιε 
ἴῃ τῆς ρστᾶνα, τῇδ ἴῆου ννου]άεβε Κεερ 
τὴ 6 56εούδῖ, η{|] τῆν ννγατῃ Ὀ6 ραβῖ, τῆ δῖ 

7οῸ αἰϊυάθβ ἴο ἔννο ννᾶγβ 'π νυνὶ οἢ {Π6 ἔγθο, 
{πουρὴ οὐζ ἄοννη, σοπίϊηιιθ5 115 Πρ, ὉῪ βργοιιῖϑ 
βρτηρίηρ οὐξ οὗ ἴπ6 {τηκ, ἀπ ΌΥ̓ 5:1 ΚοΓ5 
διονῖηρ οὐ οὗ ἴῃς τοοῖ. ὙΠΘΓΟ πη ὕὲ ἃ 
ΒΡΘοΙΑΙ] γοίθγοηςθ ἴο ἴπ6 ρδὶπὶ-ῖγοθ οὐ τνῃϊοῇ 
δηανν ἴῃ6 Εαϑίογη ἰγανθι ]ῦ ϑᾶγϑ, ἐν ἤῆδη {86 
οἷά γὰπκ ἀϊθ5 [Π γῸ 15 ΠΌΝΟΥ τὐδητηρ οπ6 οὗ 
{Π656 οββργιηρϑ ἴο βιισσθθὰ 11. (οτραγο [58. 
ΧΙ, 1. 

«οἱ! ποὶ εφα.] Τὴ ϑᾶπιδ ννογά ἃ8 ἴῃ 
τ. 6. ὙΠ ἴγὸρ Πα5 ἃ Ὀείζογ ἰοῖ ἴῃδπ (δαϊὶ 
ψΒΙ ἢ Ιοὺ Ἰοπρ5 ἴον ἴῃ ἢΪ5 πλιβουγ. 

9. “ηἢἪ 1 “γαίῃ ,᾽ ἦν δ. ΘΧΒδἰδτίοη, 

10. αὐυκοϊείδ᾽ απυαν}ἢ Ῥεγίϑηδϑα υυέδοιϊ τὸς 
ἰδιηῖηρ ΔΩΥ ΥἱΓΔΠΥ, 

15. 2} 1θ6 ῥέαυεης δο πὸ »ιογεῖῇ [[ἴ ἰ5 τὸ- 
τηδίκαῦ]α ταὶ 4η οΧριοβϑίοη, γΠΙςἢ 45 νοΐ ἴῃ 
1π6 πιπά οἵ [οὉ ννᾶ5 ἀρργθπί!Υ δαμϊναϊοπῖ ἴο 
ἃ ἀθηϊαὶ οὗ ἴπ6 ροϑβϑι ΠΥ οὗ τροϊογαϊίοη ἴὸ 
1ἴδ,, ςοἰποϊάοα νυν ἢ (Π6 ἀδοϊαγαίίοηα οὐ {ῃ6 
Νονν Τ οοϊασηθηῖ, νυ] ἢ πηαῖκο (Πῃ6 γοϑυγγοοῖοη 
δ Πλ Δ ῃθο 5 νν ἢ ἴΠ6 Ὀγοακίηρ τ ρ οὗἩἨ {πὸ ν]- 
5106 υπηϊνοιβθ [ἢ [Π}|5 ννῈ ΤΑΥ͂ 566 8ΔΠ 1Πϑίδηςθ 
ΟΥ ΟνΘΥΤ]Π ηρ ᾿ηϑρί γαϊίοθ, ἁπά δὲ [6 51ΠῚ6 
{{π|6 4 ργοραγαϊίοη οὔ [οδ᾽5 βϑριγιΐ ἴογ ἃ ἤορο, 
νη ῖςῃ, τποι ἢ ναριδ δπὰ ἀΐπη, δητοϊραῖοα {}16 
τενεϊφίοη οἵ Οοὐά δ ρυγροϑοβ ἴῃ (Ντγιβῖ. 

18---15. Οἡ τὸ ἱηϊεγργοίϊδιίοη οὗ τἢϊς 
Ρβᾶβϑῆσθ ἀδρεπάβ ἴο ἃ ρτοαῖ Ἵχίοηϊ 4 τρῃΐ ἴη- 
55 ἱπίο 16 σδοορθ δηᾷ οὐὔ]θςξ οὗ ἴῃ Ὀοοκ, 
[Ὁ Ἔχργοϑϑθοϑ ἃ ἀθβιγο {παῖ ἴῃ6 βγῦᾶνθ πΊᾶγ ποῖ 
Ὀ6 ϊσς ὀνου]σίηρ μοπΊθ, [μδξ 6 ΠΊΔΥ τοπΊδιη 
ἴμογο ὉΠ] ([Π6 ννγαῖῃ 6 ραϑί, ἴῃ4 Οοά πιαῪ 
Δρροϊηϊ ἃ δοῖ {{π|6, ἀπὰ τοημοη  Γ Ἀϊπλ; [6 15 
σοηΐοηξ ἴο νναῖῖ ἴοσ τας {Ἐ{π|6. ᾿ξ ἢ6 τὴαν ἤθη 
Ὀδ6 οφἸ]οά ἴο ρ]εδά [ῖ5 σαιι56; ἃ5 πὸ ργοσθος 
ἢθ6 βηάς ἃ το] στοιηΐ ἔἴογ δος ἢ 4 Ὠορα ἰῃ 
Οοὐϊς ἰονὸ οὗ ἴδ ογθδίοῃ, Ηἰβ ἄρθιγο ἴο [Π6 
ψοῖκ οὗ Η]β οννὴ μαπάβ. ὍΠ|5 τῆδῪ Ὀδ δι 4 
γολγηίηρ, 81 ἱπϑριγαῖίοη, δι Ὁ ᾿πάϊοαΐθβ [ἢ 
Θχίϑίθποθ δηᾶὰ οἰγοηρίῃ οὗ ἃ ἔδοϊπρ μι οἢ 

δι 

ἧς τόῦί ἰμν 
Ὁ τς ΟἹ 

δ) 



4 Ὁ χ1]. 1.30. 

708. 
τποὰ ννουϊάεβε ἀρροϊηΐ τὴς ἃ 86 {1Π16. 
δηά γειηθαθεῦ της] 

14 {Δ τηδῃ αἷς, 5081} ἢς ᾿ἵνε αραΐηῇ 
411 τῆε ἀδγβ οὗ τῦγ δρροϊηίεά της 
Ὑ1Π1 νναῖς, {1 τὶν σἤδηρα σοΠΊΘ. 

Ις Του 5}Α]ς ς4]}, δπὰ 1 νν}}] δὴ- 
δύνεῦ ἴῃεε: τῆοὰ νυν τ Πᾶνα ἃ ἀσδβῖγε ἴο 
τς ννογκ οὗ τῆϊηε δαπάβ. 

16 “ογ πονν ἴοι. ηυπΊθεγεδ ΠΥ 
βῖερβ : ἀοβ του ποῖ νγδῖς ονθῦ ΤΥ 
511} 

ὙΠδη ἀονεϊορεά ννου]ὰ ΠποΟΘΒΘΑΓΠΥ ᾿βϑὰθ ἴῃ 
1η6 ὈΕ]ΙεΓ οὗ ἃ ἔπαγε σοπιρθηβδίϊου, 

18. ῥιάε »ι6] (Οἱ, Ῥ5. χχν. ς. 
1Π10}165 σᾶγο 8ἃ5 οὗ ἃ ἰγθδϑιγα. 

5Γγα0ε] 8160], {ῃ6 τορίοη οὗ ἴπο βῃδάον 
οὗ ἀφδίῃ, ἀδβοσι θά ςἢ. χ. 21, 22. Τ δῖ ννουϊὰ 
Ὀε 4 γτϑαὶ ρίδοθ οὗ τοβὲ δῃὰ στεῆιρε Ὡς ἢ Πα 
νου] ὀπίου ραν 1ἢ Ποῦ ννογα ἃ ἢορδ οὗ 
γοσιογδίίοη, χὶ 18. Απιοπρ ΟἴΠΟΙΓ ΠΑπλθ5 οὗ 
(Π6 τοαὶπὶ οὗ {π6Ὸ ἀεραγῖεά, {π6ὸ ἘργΥρίδηβ 
σα θὰ 1 ἢοὺῦς Ὀοκααι, [ἢ6 σονοτηρ οὗ {πὸ 
ΘΩΓΥ, ἴΠ6 ρῥίδοθ ἤογα [6 ἸνΘΑΓΥ τὰ Κορέ ἴῃ 
Ρόδοθ. 866 Βσυρϑοι, “ Ὠιςῖ, ΗἸογ, Ρ. 437. 

14. «ῤαϊ δὲ ΐυε αφαὶϊμ")] ὍὙῆὲ αμεοβίίοη 
ἸΠῚΡ|168, ποῖ ἃ ἀθηϊαὶ οὗ (Π6 ροβϑιθ!  γ οὗὨ βοῇ 
ἃ τοσίογδίίοη, Ὀυξ 4 ἀθὸρ βθῆβ6 οὗ 118 ἢορο θϑϑ- 
Πόπ5. ΤῸ Ἰοηγίπρ, μοννόνοῦ, Ὀθαγθ νυ] Π655 ἴο 
ἃ 5ΡΙΠίια] ἱπϑίίηςῖ, ἢ] ἢ του! ϑοδυσ ον 
ἐχίϑὲ νοι ϑοτὴθ σογγεβροηάϊπρ γρα] γ. ὙΠῸ 
ἰαττον ο]διιθρ πιθδη5, νΟΥῸ ΘΌΓἢ ἃ ΠΟΡῈ νουςῇ- 
«φορᾷ 1 ννου]Ἱάὰ ρᾷ55 411 {π6 ἀδγϑβ οὗ ΠΥ βοῦνῖςθ 
(ἴῃς βᾶπιὸ οσγὰ ἃ5 'ἴπ Ἂἢ. ΥἹῖ. 1) ἴῃ ραίϊοπέ 
ΔΝΑΙΌ ΠΡ ἈΠῚ1Π] πὶγ σἤδπρο σαπιθ. ΟΝ. χιῖ!. ας. ΤῊΣ 
ἄλγϑ οἵ βούνιςθ ἴῃ [ἢ]5 σαβ6 ᾿ποϊάθ [6 πο Π]6- 
ἀϊαῖο ροσιοά ἴῃ 5ῃ6ο], ννἤση μῈ ννου]Ἱὰ νυδιὲ, πΚὸ 
ἃ 80] ἴΥ οη συαγά, ἴο Ὀ6 γτοϊονοά ; δηὰ [δ 
σἤδλημο 15 ποῖ ἔτοιὴ [6 ἴο ἀοδῖῃ, Ὀυϊ ἔγοιῃ 
(ῃαι 5ἴδίς ἴο ποῖν ἴθ. ὍΠ15 ἱπιεγργείδιοη, 
ὙνὨςἢ 15 δΔἀορίοά Ὀγ ΠΠπιάπη, ἰ5 Πἴεγ4] δηὰ 
αἰοπα 5115 (η6 σοηπίοχί, ὍὕΠδ βᾶπιὶῈὲ ννογὰ ἔὺγ 
σηδηρο 15 γοηάογοαὰ “ν}} δργοιξ ἀραῖη "ἢ ἴῃ 
τ. 71: ἃ 5ἴγτοῃρ σοηβγπηδίίοη οὗ ἴΠπ6 πιοδηϊηρ 
ὭΘΓΟ 455 σηθα ἴο [ἴ. 

15. Τρομ ταδὶ εαῇ ΑἸ δπιϊοεϊραίοη οὗ 
ουγ ᾿οτά ̓ς οὐνὴ ννογά, [οῃῃ ν. 28. 

ἐῤοι «υἱὲ ῥαὺυς α ἀδεὶγ] ὝΠ6 ἢορὲ οὗ ἃ 
ΓΟ γγθοίίοη ἰδ ἴἢπι5, ΤῸΣ (Π6 βγβί {1π|6, τηδάθ 
ἴο χε ἀροη {Π6 ἰονε οὗ σοά:; [6 ἀδϑίγο οὗ 
{(Πῃ6 ογθδίιγο ΠΊΑΥ διισροϑδὶ (ἢ6 ροΟβϑβι ΒΠΠῪ ΟΓ 
ΓΟΑΘΟΠΔΌ]ομθ55 οὗ σις ἃ ΠΟρΘ, ἴῃ6 ἀθοῖγο οὗ 
Οοά ἃἰοπο οδῃ 564] 1. ἰοὺ Κπονν μονν ἢ5 
ποαγί γεαγηρά ἴο τηθεῖ Οσοά, με δε]θνε5. {παῖ 
ἴῃ Οσοάπ πρασγί {πογῸ πηιϑὲ δ ἃ σΟΥΓΟΒΡΟΠαΙηΚ 
γραγηηξ ἴο 566 οης6 τηοσο [ἢ ογθαϊίοη οὗ Η!5 
Ροννεῦ δηά ἴονε. Τ18 ννογὰ ἴοιομοβ ἀροη 
[86 υἱπιοκὲ Πππι||ξ οὗἉ τοὶ ρίοι5 σροσυϊδίίοι ; ἢ 
(μαῖ σομηνίοιίοη οῦ νγᾶ5 ϑαΐθ, ἴπ6 ποχὶ δρρ]1- 
ςδίίοη οὗ 1 ἴο ΠῚ5. ονγπ ΟἸΓουΠιδίδησθβ νου ]Ἱά 
Ὁσηρ ἴη6 ἀπ οὐἱ ἴῃ ἃ 51}}} τῆοτε ἀδβηϊῖα 

Το νοσὰ 

ΧΙΨΝ. [ν. 14--2ο. 

17 Μγ ετγαπεργεβϑϑίοη ἐς βεδ]εά ὑρ ἴῃ 
ἃ Ὀδρ, Δηὰ του δανγαδῖ ὉΡ πλ1η6 ἰη]- 
4υϊῖγ. 

18 Απά 5υγεὶγ ἴῃς πιουηΐδίη Δ]]1πρ᾿ 
Γσοπιεῖῃ ἴο πουρῇῃϊ, 4πηἀ4 τς τοςκ [51 Ηεμ 

,πάρίλ. Γεπιονεὰ ουξ οὗ ἢ]5 ρίδᾶςεα. 
Ιο ΤΣ ννδΐειβ ννεᾶσγ ἴἢε ϑβίοῃεβ: 

του ᾿νναβῆθϑῖ ἄννὺ {πε τπίηρβ ΙΓ !ΗςΒ. 
ΟΤΥ͂, 

στονν ομἑ οἵ τῆς ἀμιῖ οὗ τὴ6 δδγίῃ ; δῃά δέ. 
ἴδοι ἀεϑίγογεϑβι ἴῃς ἢορε οἴ πιδῃ. 

20 Ἴ που ρῥγανδι δῖ ἰογ ἐν ῦ ἀρδίηϑβῖ 

ἕογιι, δῃὰ σᾶ ἢἰπὶ κπονν Οοά 45 ἢϊ5 Κθ- 
ἀθειοσ. ΤΠ οηὰ οὗ {πΠ6 δέ σο] ον {Πι5 
ἔν 15 ἔογ ἴπ6 σεπίγαὶ ροϊηΐ οὗ ἴῃς ψνῃ0]6 

κ, οἢ. χΙΧ. 212-27. 

16--ὩἃὩ Δ. ΤῈ μορὸ ἢ ἢ [45 Ὀεθη (ἢιι5 
διιρβοβίθά, 15 ςοπίγαϑιοα νυ 1[ἢ6 υἱοῦ οπρῖϊ- 
Ὧ655 ἀηὰ ἀσδβοϊδίϊοη οἵ [οδ᾽5 δοΐυ] σοπαϊίοη. 

16. ὙΤΠὸ ποδά δηὰ βουζοε οὗ 8}} [οὐδ᾽ 5. ΤΊ ΒΟΥ 
5. [6 ἔδοϊηρ ἴῃ Οσοὰά ἔογ βδοιῖπθ ππκηοννη τοᾶ- 
800 ἀοε5 ποῖ ραγάοη. Ηδ πυπΊθεῖβ οΥΈΓΥ ζ.]55 
βῖθρ, Κοθρϑ 4 νναϊοῃ οὐδ ἢϊ5 5η5. ΤΠ)Ὸ σοη- 
δίγιςίίοη οὗ ἴῃ ἰδίζοσ οἰδιιθο 15 αιιοβιοηθά, 
ΤΟΣ ΜῈ ποῖ νναίσῃ ΟΥ̓ΟΓ ΤΩΥ̓ 51|Π, ΟΥ̓, ἃ5 ἴῃ 
{ηὴ6 ΑΟ. ΚΝ. νὰ δὴ ᾿πίογγοραίίοη, ᾿οβί ποὺ 
ποῖ νυδῖσῃ ΟΥΘΓ ΤΥ βίη ἡ θυΐ {πῸ ἰγαηβίαίοη 
15 ῬγΓΟΌΔΟΪΥ σογγοςῖ. ΠΠπιᾶπη ἕο ονν8 Ενν δ], 
ννΠῸ ννου]ὰ δἰἰογ ἵννο Ἰεϊῖοῖβ (Ὁ) ἕο 2,7), δινὰ 
γοπάογ {Π6 οἸαιιδο, νυν] Του ποῖ ρᾶ35 ον ἐγ (πὰ 
ἴογξινο) ΠΥ 5ἰη 

17. Τῆς πιρδηίηρ οὗ [18 ΟὈΒΟΌΓΟ ΟΧΡΙ65- 
ΒΙΟη 806 πὶ5 (ο ὕδο {π4ι (σοά {ΓδΑϑυτθ π0 ]] 
Το 85 πιϊϑδάοϊηρβ, Κεὲρϑ {π6πὶ συ ΠΥ 1π ΟΥΘΓ 
ἴο ΤΟΡΑΥ ἴποπὶ ἔμ]γ. ἩἨς [45 θυΐ ἴο ορξϑη 
(πὶ Ὀὰρ δπά [ἢ6 51:ηὴ5 Μ1]1 σοπὶθ ουξΖ ἴῃ ἴῆ6 
ἔοστη οὗ τ Ὑ0]6 ρίαριιθβ. Ηργε δρδῖη ἰῃς 
δα πλϊβϑίοη οὗ δῖη πλιιϑὲ ὈῈ ηοίθα, 

ἐδοι “εαυεῦΐ Μὴ γπῖίπφ ἱμίφιι!)}})] Τῆυ5 Ἐνν. 
δηὰ [)}}1.; 186 ᾿πΙ 4 Υ, ἃ ΘΙ ΓΟΏΒΟΥ ννογὰ ὄνοη 
(Πδη ἰγαηβργοβθίοῃ, 15, 85 1ἴξ ννογθ, βουνοὶ ΠΡ, 
σΔΙ ΠΥ Κορὲ ἴῃ 1Π6 ὈὰΡ. Βοῖίῇῃ οἴδλιιϑας ἂγὸ 
Τοπάογοά ἴῃ [86 ΥΟΓΥ Ορροϑιῖθ δόηϑε Ὁ.Ὶ Μοσγχ, 
85 ΘΧργοβϑίηρ ἃ ἢορε ἴμαὶ σοὰ ννουἹὰ διάθ 
ΟΌἷβ ϑἰπϑ: Ὀιῖ {Π6 ᾿πιογργοίδτίοη πεγα ρίνθη 

15 δοιιηά. 

186. “41:41 «ὠγεῖν 1δὲ »πιομπίαὶπ 7αἠη] 
οῦ «ἰϊυάεβ ἴο ἃ ὑῬῇοποπιθηοη Ομ ΠΟ) 1η 
νοϊοδηὶς ἐἰϑιγιςῖβ, δυο ἢ 48 ἴῃς Ηδιγᾶη, ἤθη 
ἃ τηοιιηΐδῖη ὑπάογηηποθὰ ὈΟΥ̓ 51 }1ΟΥτάπθοιβ 
ἤγε, [4115 ἴῃ δηὰ σγι πὶ ]65 ἀνναν ; ἃ ΠἸΝΘΙΙΟΓ 
ΘΙΊΌ]οπὶ σοι]ά ϑοδύοεΥγ 6 ἰουπὰ οὗ ἃρρᾶ- 
τοηΐ δίδὈ  γ, ὑπϑουπά ἐοιπάκξτίοη, δυάάδη 
ονογίῆγονν, δηὰ πα] εἰἰββοϊαζιοῃ. 

εοιεὲῤ 19 πομσ 1 Οὐ, ἄθοδυδβ. 
οἱ 977 ῥὶς ρίαςο)] 1.6. ὈΥ βαυϊῃαυδῖζθα, ἴο 

ὙΠ σἢ ΔΙ] ϑοἢ 5 ἀγὸ βϑοδίζογεὰ ἱπγουρῃους [ἢ15 
Ὀοοκ. (ἀξ χνῇ]. 4. 

190. ἐδοΐμ «υαπροΐ.. ἐαγι 2] ΟΥ, 1Ὁ᾽85. ΟΥ̓ΘΤ- 
δονίμεβ (5ς. οὗ [6 Ποοά) 888 αι,ΨΔΥ ὕ8 96 



ν. 21---. 

Βῖπ. δηά ἢδ ρϑββείῃ : του ςῃδηρεβῖ 
ἢ]5 σουηΐεηδησα, ΔηἋ 86επάεϑβ ἢἰπὶ ΑΥΨΔΥ. 

21 Ηἰβ β8οη8 οοΐης ἴο ὨοποιΓ, δηά 
ἢθ Κποννθῖῃ 2ὲ ποῖ; δηὰά {πεὺ δἃγε 
Ὀτουρῆς ἰονν, δας ἢς ρετγςεὶν ε(ἢ 1:1 ποῖ 
οὗ τῃδπῃ. 

22 Βυῖ ἢϊ58 ἤεβῃ ὕροη Βὶπὶ 582]]} 
Ὦανε Ρραΐπ, δηά ἢϊἷ8 80] νυ! Ὠ]πὶ 
50] πιουζη. 

ΓΒΠΑΡΤΕΒᾺΚ Χν. 
ι Ἐπῤλας γώῤγονεϊα σ)οό οΥ ἐνιρίείν ἐπι μοί ν γρ 
ἀύρεσζ 1ἡ 1 2γουείά ὃν ἐγασ ον ἐδδ 1|71- 
χε είγεσς ΟΥ̓ τυξοξειΐ 11. 

ΗΕΝ δηβϑνεγεά ΕἸΡηΔ2 {πὸ Τὲ- 
ΓΑΔΗΪῖΕ, 4Ππ4 5414, 

708. Χιν. Χν. 63 

2 [οι ϊά ΔΣ ννῖϑα τηδῃ ιἰἰΐοῦ ᾿ἰνδιὶη  Ης. 
ἐξνστυέεαϊσα 

Κηον]εάρε, Δηά 61 Πἰ8. Ὀ6Ι]Ὺ νυ ἢ (ἢ ον ευένα, 
οαϑῖ ννἱπά 

2 μου] ἢδ τεάβϑοη στ ὑηρτοβῖ- 
ΑὉ]ε ταὶκ ὃ οσγ ἢ βρεθολεβ νβεγεν 
ἢε οδῃ ἄο πο ροοάὴ 

4 ΥὟελ, ἴἴμου ολϑίεϑε οἵ ἔδαγ, δηά "εν. 
Γεδίγα πεβϑὲ ἔργαγεγ θείογε (ὐοά. ζάου γπαξ. 

ἐπ: υσξαΐ, 

5 ἔογ τῆν πιουῖῃ ἰαἴίεγεῖῃ τη ϊης ' ον, 
«ῥεεολ. 

ἸηἸφυίςγ, δὰ του σ“Ποοβαβῖ [ῃ6 τοηραα "Ηεν 
ἑεαρλείλ. 

οἵ τῆε οτγδῆγ. 
6 Τῆῖπα οὐνῃ πιοιυῖῆ σοπάοπιηθίῆ 

ἴΠες, δῃά ποῖ 1: γεᾶ, τῆϊπ6 οννῇ 1108 
ΕΘ. ἀραίηϑβέ (ἢε6. 

7 “γε του τῆς ἢτβί τηδη ἐδαΐ νγᾶϑ 

ἀπεὺ οὗὁἩ ᾽Ὁ19 θατῦ: ΟΥ̓ [ΠῸ 501], ἰδανηρ ἃ 
Ὀδττθη ννδϑίο, 

20. φγευαιίετ! ΚΓ δυοῦ αραϊποὶ δῥῃ] ΟΥ, 
ΟΥΟΓΡΟννογοϑὲ ἢἰπὶ 50 1 π6 Ψ1}} Πουοσ σὸ- 
ςονοῦ. Εἀῇ χν. 24. 

εῤαηρη41] ἰ. δ. ἰὴ 186 ἀφδίῃ βἴσυρρίὶο δηά ἴῃ 
16 τὰρ! ἃ Ργόςθβ8 οὗ ἄθοδυ. Α αἰϊξογεηΐς ννοσχὰ 
15 υϑεὰ ἰη στ. 7) Δῃὰ 14. 

21. Ηἰς .-ο.] ὍΤῊ5 τοίοσς ἴο [ἢ Βορα 
βυρροϑίθα Ὁ ΕἸΙΡΠ42 {παὶ [οὐ 5 ροβίευ υ ΠΊΔΥ 
511}} θ6 ργεδῖ δηὰ ριόβρογοιιβ, 566 οἷ. Υ. 2ξ. 

22. Το πιοδηΐπρ οὗὨ [ἢ]5 γοῦϑο Ἀρρϑᾶγβ ἴο 
6, οπα {π|πρ ΟὨΪΥ 15 ϑιγθ, ἢἷ5 ἤθβϑῇ οἡ ἢΪπὶ 
(116 11 8 το} 5} υν}}} σι ογ, ἀπὰ ἢ15 501}}} νν}}} 
ΤΟΣ Ονοῦ ἢϊπι. ((ἐ,. Ρ5. χ]!. 9.) Ὠ1]}- 
ΤΩΔΉΠ ΒῈΡΡροϑβό5 {παΐ 1 γοίεγθ ἴο [ἢ ϑίαΐθ δεν 
ἀδαίῃ, 45 ἰβουρὰ ἴμε θοάγ μδὰ ἱπηρεγίοςϊ σοπ- 
Β0ϊ οι ιθη658 οὐ [5 αἰ βϑοϊυτοη, δηὰ ἴῃ 808] 
«Ὡουγηθα ΟΥΕΓ ἰξ ἴῃ δῆεοὶ. Ηδ τϑίουϑ ἴο [58, 
Ιχνυὶ. 24, ΏΘΓΟ [{Π6 σᾶγοδϑοβ οὗ (6 νυιοκοὰ 
ἅγτῸ τοργδϑεηϊθα 88 ἰογίυσγοα ὈΥ {πῸὸ ὑπάγη 
ὑνούτὴ δηὰ ὑη4|Θης 40 ]6 ἤχε; Ὀμῖ ͵οῦ ψοιυ]ὰ 
ΒΟΔΓΟΕΙΥ Δη οΙραῖο δυΐαγε ζοστηθηΐ ἔοσ ΠΙ ΠΊ56]Ὲ, 
ΠΟΥ 18 ἴα 5ἰδῖε οὗἉ {Π6 7υ.5ῖ ἴῃ 5.60] Ἔνθ σ γέρσο- 
βοηϊοαὰ 85 οπϑ οὗ βιιβεγτηρ. ὍΠδ ροϊπὲ ψ ἢἰς ἢ 
7]ὸὉ ϑδουρῃξ ἴο ὑρῦονθὸ νϑγὰϑ 5ΠΩΡΙΥ {μας [Π6 
ἕαΐυγο σοπάϊτίοη ΟΥ̓ ἃ πηδη 5 Ἑομ] ἄάγεη μαὰ πὸ 
Ὀεδγίπρ ΟΠ 8 δοίιδὶ νυτοϊςῃοάῃεβϑ. 

ΟΗΑΡ. ΧΥ. ὝΠε ϑεοσοοπά ςο]] ον Ὀό- 
ἔνθθη [ἰοῦ δηά [15 ἔπομαᾶς Ὀερίηβ νυν (ἢ15 
οἤαρίεν δηά σοπίϊπιιθ5 ἴο {μ86 οηά οὗ «ἢ. χχὶ. 
ΤὨΘ βρεοςῖ οὗ ΕἸ ΡμΔΖ ἀἰθἔ[Ὄῶοτα τη σἢ 1η ἴοηθ 
ἔτοπι Π5 Βγϑὶ δά άγοβϑ, [ἴ 15 πάσϑῇ πὰ βδαγοδϑίϊς, 
ΔΠΑ Δ5511Ππ|65 [οὐ 5 β! }}} ἂ5 ργούθη ΟΥ̓ Π15 οὐνῃ 
ρΡ5. 1:--ό. Ηδ σϑργονοβ ἢἰβ ργεβυμιρίίοη ἴῃ 
ἀαϑριϑίηρ ἴῃε υν]ϑάοπιὶ οὗἩἨ ΆἈώἢΪ5 οἱάεῖβ, αἶβγο- 
βαγαϊηρ {πὸ σοηϑοϊαίίοης οὐ (σοὰ πὰ δγγαϊβῃη- 
ἴῃς Ηἰ5 Ἰυάρπιεηΐβ, ἔοι} οὗὨ πιαη 5 αἱΐογ 
σογτπρίίοη δηᾷ ἢϊ5 οννῃ δροχηϊπαίίοη. 7---1ό. 
ΤΠθη ὑπάογ σονεῦ οὗ αἰιοϊίηρ ἀχί οπΊ5 οὐ ννῖϑςα 
ΔΏΓΟΟΠΥ δ6 ἀδϑογθος ἴῃ6 δεοΐιδὶ σοπάϊίοῃ, 
ἔδο] 55, δῃά ϑἴσιρρ]ος οὗ [0Ὁ, ἴῃ νυ ἢ Πδ 5665 
ἃ ῥὑτγοοῦ οὗ δἰβ ψὶοκϑάησϑϑ, δπὰ ἃ ἴοκεϑῃ οὗἉ ἢ 18 

ἤπ4] ἀοσδίσυσςοη. ὙΠῸ ἀϊδοουγδο [48 ποῖ ἃ 
ὙΟσὰ οὗ οοπιέογί, ποῦ {Π6 ϑιιρροβίίοῃ οὗ ἃ 
Βορθ. [ἴ τηᾶγκβ ἃ σοηϑιογδ Ὁ] σμδηρε ἴῃ ἴῃ 6 
βρί τ οὗ {Π6 βρθᾶκοσ, δηὰ Ὀυπρα ἴΠ6 χυσϑίίοη 
ΤῊ ΓὮἢ ὭΘΑΓΟΥ ἴο Δῃ ἰϑϑῖιθ. Ηδ ἀοϑβ ποῖ ᾿πάεθὰ 
ἀσοι56 Ϊοῦ οὗ γεπομποης Οοά, θὲ οΥ̓Ὠ τϑῦο]- 
Ἰπρ ἀραϊηϑδὲ ἨΪπὶ, αὐτο. 4. 13, 25, 26, ἀπά ἀο- 
ΠΟΙΙΏς65 ἢ15 αἰτεπηρῖϑ ἴο νἱπάϊοδίο ἢ: 5] ἢ, ἀπὰ 
Ποιὰ ἔδλϑι 15 ἰῃϊθρ τ Υ, 845 νδΐη, ἱπιρίουβ δηὰ 
Βγροογοδίὶ. 

Ὡ. τὉαἷπ ἐποιυϊρα σε} 1,110 ΥΆ ΠΥ ἃ5 ἰπ (ἣἢς 
ΓΛΔγρῖη, “Κηον]οάρε οὗ νη," ΘΠΡΙΥ, ΠΟΙΞΥ, 
δηὰ {πγθι]επε; {ΠῸ ἴυΓη ΟὗὨἨ ἘΧρΓΟΘϑΙΟη 15 ὨΙΣὮΪΥ 
βαγοδϑβίϊς, 1 45 ννῆδὶ ΤΠΔῪ Ὁδ σ4]]6 ἃ ἃ ρυ]πὶ 
Βυπιουτ, (ἢ 6 ννογάβ οὔ [οῦ ἂχὸ {πκὸ νυἱπά, ἢϊ5 
ὙΥΏΟ]Θ. ἸΠΠΟΙ πΔη 18 ἰηῆλίθα, ἴογη δηὰ ἰῃ ἃ 
οἴδίθ οἵ ἴυστηοι ! 45 (που Ρ ἢ ροβϑεβϑθὰ ὈΥ δἴογιη 
πα 5. ΤΟ ἴδε Ὀιγηϊηρ ἀδϑοσί. δεὲ δἷϑο ν]. 
246: Υ111. 2. ὙΠ6 ννογὰ ““ὈΘΙγ" [5 ἃ πεζδ8- 
ΒΑΓΎ, Ὀδοδιδ6 ᾿Ιἔογαὶ], Ἐγαηϑἰδίοη οὗ [ἢ6 οὐἹΡΊ ΠΑ], 
ὙὙΠΙΟῚ τηδδη5 πῃ Ἡροῦγονν ΡΥ ΒΙΟΙΟΡῪ {πὸ ἸΠΠοΓ- 
ποδί πδίιγε οὗ πηδῃ, ἴπ6 δοαΐ οὗ ἱμοιρῇῃϊζ, 1η- 
[6]Π!ρεπος, δηὰ χεβεςσϊίοη, ςἴ, Ϊοῦ. νι]. 238. Ι͂η 
Ατϑῦϊς “" Ὀεϊθηϊγ ἢ" ἀοτγινθα ἔτοπὶ ἴμ6 ϑδπιδ 
τοοῖ, τπηϑδῃ5 [86 ᾿ΠΠΘῚ ΤΥ 5[|ς 56η56. 

4. γερίγαϊποιΐ ῥγαγογ) ΟΥ, δἰπάοσθεῦ 
γιοάϊ!ταϊίου. ὍὙΠηδ ΠΑΡ Πη [45 ““5ρδθο ἢ :" 
ΠΟΙΠοΥ οὗ {πε5ς νγογὰ8 ἜΧΟΙ ΠΥ ΟΧρύδβϑθς [ἢ 6 
Τηδδηΐηρ, ὙΠΙΟΝ 15 ταῖμοσ ““ἀδνουΐ πιράϊ8- 
κἰοη." ΙοὉ 5 δοοιιβοά οὗ υ5ηρ δΥρβιυπΊεηςβ 
νος ἢ ἀχὸ γγθοοης ]θ4 Ὁ] 6 νυ ἴγάηα8}} δηὰ 
ἄονους τηοάϊπφίοη, (Π6 βρι τς οὗ Ῥγαυοῦ ἴπ [ἢ6 
Ρτέβθηςα οὗ σοά. ΤΠι5 Οα5.; οἴ. 5. σχίχ. 
97. 

δ. αἰογοε!} Οτὶ “"(εδοῃοίῃ," ἢ. 6. ῥτόνοϑ, 
ἀοηηοηπϑίγαίϊος; Ὀυὲ {πΠ6 οἴδυϑο 5δῃουϊὰ γαῖμοῦ Ὀ6 
τοηάοιοά ὑμδίπθ ἱπίᾳυλῦν ἤθδομοῖι ΒΥ 
Ἰὰοα ἢ, 5ς. συ ρροβία [η6 ἀγριπιθπῖθ νυ ῃςἢ ἰἰ 
εἰίοῖς, ΤΠὰ5 νϊρ., δϑηὶ, 11]. ὙΠ ἰαϊίου 
εἴλυϑο Ὀσγπρα ἴΠ6 βουουβ δοσιυβαίίοη δραϊηϑί 
Τοῦ, ἰῃαῖ Βὲ ΨΠΜΜΪΥ δάορί5 ἴπΠ6 σουγθε οὗ 
ΟΥ̓ΔΕΥ͂ ΟΥ 5.0{16 τηθη, σγῆο σδ]πηηϊδίθ ΓΠΕΟῚΓ 
[6] ον  τλθη, αηὰ ἀο ποὶ Ξῃγηκ ἔσομῃ δοσυβίην 



108. 
θογῃ οἵ ννγαϑῖ τῇσιν πγαάς Ὀείογε τῆς 
ἢ111ς} 

πρόμος τέ, 8. 4Ηχρβι τῆοιι Ποαγά τῆς βοογεῖ οὗ 

(ποάὴ ἀηὰ ἀοξῖ τῆου τοϑῖγαὶ πη νν᾽ϑάοηη 
ἴο τῆ γϑεϊΓὺ 

9 ναι Κποννεβὲ ἴῃοι, ἴῃ ννε 
Κηον ποῖ ὃ τὐλαὲ υμάἀεγοταηάσβι τῆου, 
γῆς 1: ποῖ ἴῃ τὴ 

ιο ὙΠ 8 ἀγε Ὀοῖῃ τῆς ρταγ- 
Βελάςἀά ηά νεῖγ ἃρθά πιθη, πλισἢ 
εἰάεγ τη τὴν ἔτ υ, 

1 242.τὲ τῆε ςοῃδοϊατίοηβ οὔ Οοά 
581Π14}} νυ τἢ τῆς ἢ ἰ5 τῇσγα ΔηΥ ϑεογαῖ 
τηρ νι τπεεὺ 

12 νὴ ἀοίῇ τἢϊηθ ἤξαγξ ΟΔΓΓΥ 
τες ἀνναγὴ δηὰ ννῆλϊ ἀο (ΠΥ εγεϑ 
ὙΊΠΚ δ, 

12 Ἴδας τῆου τυγηεδὲ τῆν ϑ8ρι| τ 

Οοά. ΤΟ 5ᾶπι6ὸ ννογά, “"ϑῃ 116,) 15. υϑοὰ οὗ 
16 βογροηΐῖ, ὕδθη. 111. 1. 

η. τ᾿ ἥγηὲ σιαη} ἘΕἸΙΡἢΔΖ ὈγοῦΔὈΪΥ α]- 
Ἰιάθς ἴο πε Ῥο ΟΕ τῆδὲ Αάἄαπὶ ἴῃς ἢγϑοι πιλη 
ννᾶ5 δπάοννθα ἢ ρογίοςϊ ν]δάοτῃ ὈγΥ Οὐοά. 
ΙΕ 15 ἃ ΡΓΟυΘΓΌΙ4] βαγίπρ ἰῃ Ἰπάΐᾳ, ὁ ἢ6 18 {Π|Ὸ 
ἢγϑί πάῃ, ΠῸ νγοποΥ τας ἢ6 15 50 νν156.}" 

8. Πκαεὶ ἐδομὰ ῥεαγά, ζε.ἢῚ ΟΥ, ψϑβὺ 
ὕπο ῥγεσοπί α. ἃ ἌΘΔΤΘΙ 1ἢ 78: 9 ΘΟΠ86] 
οὗ Ε]ΟΔ2 Τῆς τείογεποθ ἴο ραβϑαρβοβ, βιι σῇ 
8ἃ5 Οδη. 1. χ6: "1. 22,).ϑψ 15 ΟΙθαΥ ; σοιηραγο 4.50 
ἐν ΧΧΙ, αϑ: Ποτο [6 ΑΟΝ΄ ἢδ5. ὁ" σΟΙη50],"" 
αἴ ἴῃ 16 πηᾶγρ. “" 5θογεῖ." Ο(ΟὉἷ οἢ. χχῖχ. 4, 

ἁηά Ἀοπι. χὶ. 34. 

γε γαὶμ} [ΟΥΑΙ “σα ΟΥ̓ πὰ ἀρργορι- 
αἴθ." [6 5απὶὸ ννογά ἃ5 ἢ “«". 4. διιῖ ΜΠ ἃ 
515}, τηοάἀ! πολίίοη οὗ τηθαηΐηρ. ΔΊΟΓΧ [ΟἸ]ονν5 
ΙΧΧ. “ὁ ἢπ5 νυϑάοτη γοδοποά [ἢ δ 2 

10. τε ι.ῳἢ ΟτΥ, Απιοπᾷ 8. ΕἸΙΡἢ 42 
15 δι ιρροϑοά ἴο τοίου ἴο [15 οὐνῃ δάνδησθα δρθ, 
οὐ ἴο {παῖ οὗ δὶβ ἐΠἸοπ 5, Ἀν ΠῸ ννογὸ ΡΟ ΔΌΪΥ 
Το 5 σοῃπίθιηρογαγιθβ. [{ 866Π|5 ΠΊΟΤΟ ργορᾶ- 
ὉΠ6 τῃαξ πὸ βρόλκϑ οἵ ἴπ6 δποϊθηΐ βαρὸβ φιοίοα 
Όν ΒιΙἀδά, ἀπά αἴεγνναγαάϑ ἴῃ {Π15 ἀϊδοοιγθος ΌΥ 
ἢ] ΠΊ56] 

11. εῤε εοποοίαϊϊοης οΥἹ Οοιἤ ᾿. 4. ἴῃ6. 85- 
ΒΕ Γαησο5, ν ἢ 6 ἀπά ἴΠ6 ΟἴΠοΓβ δὰ ρβίνοη 
ἴῃ Οοά᾽β παπΊθ, οὗ ἀο] νοΎληςθ, γοϑζογδξοη απ 
ἃ ὮΔΡΡΥ δηὰ ϑϑρουγθ οἷά ἄαρὸὶ οἡ πὸ σοηάίίοη 
οἵ [ον σοηξοσϑίηρ ἢὶ5. σαι δηὰ ρυζίης [ἴ 
ΑνΑΥ. ὙΠ 656 Β]ΠΙΡΠ 42 σ4}15 “ς᾽ σοῃβοϊδι!οης,"" 45 
{ΠΟΥ τνου]Ἱὰ πᾶν Ὀθοη, δὰ [οῦ δοςορίθα [ἢ6 
ΡΓΟΠΊΙ5505, 

ἐξ ἐῤέγο απ σεογοὶ 1δίηις αὐὐ} 1061] Ἐλαῖδοτ, 
διὰ ᾽Ὁ8}9 ΜΟΓΙὰ ΒΡΟΚΘΕΩ ΘΘΕΙΥ ὕο Ὁ: 967" 
85. ἀὐριιθηῖθ. τυ ΠΙ ἢ νογο αὐάγοοςοα το τπ6ὸ 
ἴῃ 4 ἴοπάογ δηὰ ροπί]ο ϑριγ, σι ἢ 5. ΕΠΡΠ ΑΖ 
σοῃϑι θοῦ {Πλξ ἢ15 οὐνὴ σπου ἃ Ὀ6 τοραγάθα, 

ΧΥ. [ν. 8--τρ. 

ἀραϊηϑβῖ (σοί, πὰ Ἰεΐζεβε σκε ννογάβ ρὸ 
ουξ οὗ τὴν πιοιτῃ ἢ 

14. Βαϊ ἧς πᾶδῃ, τῆλι μῈ 8 υ]ά ἐ: Κίροε 
δε οἰεαῃ ὃ ἂπά δὲ τυδίεμ 'ς Ὀότγη οἵ ἃ Ξύμια ( 
ννοπίδη, τῆατ 6 5ῃοι 4 δὲ τιρῆτεοιιβ ὃ ἐπ ιρς 

αν ἢ Ις “Βεβοϊά, με ρυζζεῖῃ πὸ τγαβῖ ἰπ ΒΔ Ὁ 
ἢ15 δα ϊηῖβ; γεᾶ, τῇς ἢξάνθηβθ ἃγὰ ποῖ 1105π:: 

Η ἱ β να δ 
οἰοδη ἴῃ ἢΪ5 βιρῆϊ. 

Ι6 Ηυν πιο τοῦ ΔΡοπλπδδὶς 
ΔΠΔ ΠΥ ᾿ς πλᾶη, νγῃϊοἢ ἀγίῃκαῖῃ 
ἸπΙφαϊτγ κα ννατεγὺ 

171 νν»}}} δῆενν τες, ἤδαγ της; δηά 
τἢας τυδιε 1 αν βθθη 1 νν}}} ἀξεϊατγε; 

18 νοὶ νν18εὲ θη ἤδνε το] ἔτῸπὶ 
{Πεῖγ ἔλθ. δημὲ ἢανε ποῖ Πιά 2: 

19 ἰδιῖο ννβοπι δίοης τῇς δαγίῇῃ ννᾶϑ 
σίνεη, Δηά πο 5ἴΓΔΠ ΡῈ ΡΆ556 4 ΔπΠΊοηΡ 
τΠ6Π|. 

12. α«υἱπᾷ αἰ ΟΥ, ὙῺΥ ἄο ὕὉ81π9 6γ88 
ΣΟΙ1]7 Το ννογά οσοιγα ΟἿΪΥ [η΄ [Π18 ρ 4856, 
Ὀιιϊΐ ἃ 5.1Π|1ΔΓ οὴς ἰπ Ατῦ. ἃπά 51. πιθδῃϑ8 
ΠΝ, ἡ ΟΥ̓ “τηονο" πὸ γα. Αἢ δΔΏΡΤΥ Ἰη- 
ἀἰσπαηΐ πηονοπιθηΐ 18 ἤοτὸ ᾿παϊσαίοά. 

18. ἐδν «“ρἱγ] ὍὝΠΕ ννογά 15 τεηάογοά ἴῃ - 
αἰ ΠΈΓΘΠΕΙΥ ὁἐνν πα "ΟΥ̓ ὁ Θρίτι ̓δηὰ οἴθη, 45 Πογθ, 
ποι ο5 [Π6 πηοαπίηρ, ὑνγαῖῃ ΟἹ ρᾶϑϑίοη. ΤῊϊ5 
ΔΙ ρ ΠΥ ρῖνοϑ α ρου ΑΓ ἔογος ἴο [6 τοῦυκε. 
ΕἸΙΡΙδ 2 4] 68 ἴο Πῖ5 οὐνῃ νογάβ, Ὁ. 2. 

14. 186θ.(. ΤΠ Ποθθ βΟΠΟΓΑ] {τ ἢ5 ΟΥ̓ τηλπ8 
ἱπῃθγεη ππο]εδηηθο5 απ ΙΔ Ὀ}ΠΥ ἴο ριιη!5ἢ- 
τλθηΐ ἅγὸ ἰδιὰ ἀοννῃ ὈγῪ ΕἸΙΡΙ4Χ πη 15 ἢγϑὶ 
αἰδοοιγβθο (ν. 17. 18), ΔπΠ4 δαιητο ὈΥ [οὐ 
ἈΙΠΊ561 (χῖν. 4). ΟἿ χχν. 4--.-. 

15. ῥὶς «αἰπ.1 Α.5 ἴῃ «ἢ. γΥ. τ, Ηἱ!5 ΒΟΙΥ 
ΔΏΡοΪ9. ὙΠ18 νῖονν οὗ ἀσοσῖθ ᾿ΠΠογθηϊ ἴῃ ἴἢ6 
ὨΙΡἢοϑὲ βριγιίυαὶ σγοαϊζαγοϑ 15. ΡΟσ ΜΠ ΠαΓ ἴο {Π6 
Ὀοοκ οὗ Τοῦ: 568 [πῖἴτοά, καὶ 7. 

186. ΗΟ Σσἢ ΤΟΤΘ σῥα]ΐ ΟΠ} 6 δέ ε0»1- 
οριποί ὙῈΟ 18 ΔΌΟΙΩΙ 8 Ὁ1]16 διὰ ΨΥ. 
ἃ ἸΏΒ: ἯὙΠ5ῸΟ ΟΥ̓Κ 5 ΠΊΑῸΌΌΥ 111 ΑΘΓ, 
ἱ. 6. ἸΟῸ Βἰπιβοὶῦ, ςἢ. χχχίν. )ς. ΕἸρἢ 42 ἴδιι5 
δάορίθ. [Π6 βδίγοηροβί ποι πιιδτ!οΠ 5. ὄνθὴ [ἢ 50 
οἵ Ζορῇαγ, πὰ ἈΡΡ]165 {Ππ6πὶ ὀρθηὶν ἴο 00. 

18. αμώ ῥα "οἱ ῥιά Ὶ ΤΠ οχργοβϑίοῃ 
50.445 ΓΑ ΠΟΥ ϑνθακ, Ὀυῖ ΕΠΡΠ 2. ̓πΊρ]165. τῇδ 
1 πηϑ ὕὸ 5 ἀϊιγ ἴο ϑροαὶς οὐἱ νυ μαΐξ οἴ μδΓ5 
Παὰ τδὰρμξ Ἀἰπι, τοραγάϊοθς Οὗ Οβθηςς, 

19. ὙΠς νοῦθε ἀόϑοῦροθ ἃ βἴαϊο οὐ 1Πϊηρ5 
Ἰοηρ Ρᾳββοὰ ἀναγ, νηση ἢ ρΔΙΓΙΆΓ ἢ 5. Πν της 
ἴῃ αιϊθῖ ροββόθδιοη οὗ [ΠΟῚΣ ον ἰαπά, σου]ὰ 
ΡΙΓόβογνο ΠΠΌγΟΚΘη ἴῃς ἔγλάϊοπϑβ οὗ (ἢς ρυϊπιθ- 
ν4] νου] δηὰ {ΠΕΣ οὐνπ ΡαΓΙΥ οὗ 16. 1 ἰς 
᾿πξογγοιὶ {πλὲ τῃ6 νυτιοῦ Ἰινοαὰ ἴῃ ἃ τὴς υβοη 
ἐἰΞΓΓΔΠΡΌΓΒ," δ. 6. Βολίῃθηθ, ᾿ἰνοά δηοηρ [5 
σομππίγντηθη Δηὦ οχογθα δὴ Θν}]} ἰηβιδησα ᾿ροῦ 
ποτ πης δα ςπαγασίοια, δηα {πογοίογο αἵ ἃ 
Ιαῖοῦ ρετγιοά, ἴῃ ἢ ῦγονν Ὠιδίοσγ : Ὁ [Π6 τὸς 



γ. 20---41.} 

20 Τἢε ν]οκεα πλδῃ τγανδ]θῖῃ νν τῇ 
ΡΔΐῃ 4}] δὲς ἀ4γ850 δῃὰ τῃ68 πυπιρεγῦ οὗ 
γοᾶγβ 15 ῃἀἄξη ἴο [ἢ6 ὀρρύξϑϑου. 

, Ζ211ΑᾺ ἀγεδάξι] βουπά ἧς ἴῃ ἢ 8 ΘΑ: 
“ ἼὮ Ργοβρεγγ τῆς ἀεβίγουετ 58}8}} σοπὶε 
ὉΡΟΩ ΠΙΠΊ. 

22 Ηε Ρεϊϊενεῖῃ ποῖ τῆδλξ ἢς 5}4]] 
τεΐυγη οὐζ οὗ ἀλγκηδθθ, δπά ἢδ ἰ5 
τγλιῖτεά ἰοῦ οἵ {ΠῸ ϑννοτγά. 

23 Ηε νδηάεγετῃ δογοδά ἔογ Ὀγεδά, 
“αγίησ, ΝΒ εῖς ἐς “ὃ ἢς Κποννεῖῃ 
ἴῃλῖ τὴ6 ἋἀΔΥ οὗὨ ἀλγκηβϑβ 15 γθδαγ δἵ 
ἢ15 Παπά. 

24. Ἴ του ]ε. δηά δηρα δῇ 52] πιὰκο 
ἢϊπὶ δίγαι ἃ ; τΠ6Ὺ 514} ργενδὶ] δσαδιηϑῖ 
ἢν, 45 ἃ Κίῃρ Γεδάγ ἴο τῆς Ὀατί]α. 

2ς Εογ ἢς ϑβιγεϊοῃοῖῃ οἷ ἢΪ5 μαπά 
σαϊηϑῖ (ὐοά, Δ4πά 5ιγεηρτῃεπεῖῃ Ὠἰπι- 
561 δραϊηϑβὲ τῆς ΑἸπλρῃτῖγ. 

οοτγάς οὗ αρὸβϑ ἰοὴρ δηΐογσίοσ ἴο [παϊ δϑϑιρηθά 
ἴο οὉ Πίπιθ6} ἅγὸ ἢ}}] οὗ 8]]υ15᾽οηβ5 ἴο πιῖρτα- 
τίοησ. ἱπνδϑίοηβ, δηὰ ἐϊσδιυγθαποθς, αυϊίς 81ἢ- 
εἶἰοπὶ ἴο δεσοιηῖ ἔῸΓ ἴΠ15 ἀδβουρίίοη, ἀϑϑ πληρ 
ἴξ ὄνθη ἴο πᾶν Ὀδθη ρίνθη ΟΥ̓ ἃ σοῃίοΠΊΡΟΓΑΓΥ ; 
ἴη ἔλςοϊ, 1 παρΐ γδῖμου Ὀ6 ᾿Ἰηξογγοὰ ἤτῸπὶ [Π]5 
γοτϑο, παῖ ἴῃ6 νυγιῖου ᾿ινθά δῖ ἃ {{πὶς ννῇθη [ἢ 6 
ΤΠΟΙΠΟΣΥ οὗ δὴ ἂρὲ οὗ ρδίγιδις αὶ 5 πλρ ον 
τνὰ5 γεῖ ἔγεϑῃ ἴῃ τη6Π 5 πηϊπά8. ὙῊδ ϑαυπρ 15 
δἰ Πρ ΑΥΙῪ ἀρργορσίδῖο 'ῃ [ἢ που ἢ οὗ ΕΠ ΡΠ 42 
[ῃε Ὑδπιδηϊίο, ννἤοϑο σοι ΠΕΓΥ οἤξεγοά Π{||6 
(απιριδίίοη ἴο ἱπνδάοθυβ, δηά νν5 ᾿πῃδ !εαὰ ὈΥῪ 
ἃ τὰςθ ἑλτηδὰ τὨγουρδοιϊΐ [6 δαϑέ ἔστ νυϑάοπι 
ϑδῇονγῃ Θϑροςῖα! γ τη τοϊοπίιοη οὗ δησϊοηΐ {Γᾶ - 
ἀϊοπθ: ἴποϑθο ροϊπίβ ἂῦὲ τιγρεὰ ννἱἢ στοαῖ 
ἔοσοθ Ὀγ ΔΝ εἰζΖϑίοίπ, χυοϊοά Ὀγ [6] 125. ἢ. 

40. ῬὍΠε Ἰαδίζου οἸδιι56 πιθδῃβ γαῖ θοῦ, δπὰ ἃ 
Πρ ΠῸῸΥΔΌΘΣ ΟΥ ΥΘΆΣΒ 18 Σοβοσνθά 
ῖζοΣ ἴ: 9 ΟΡΦΥΘΒΒΟΣ. δΝίεγχ τοηάσγθ “{Πὸ 
ΠπυπΊθεῦ οὗ γεοᾶγα ᾿νΠΙΓΟἢ ἀγὸ σοιπίοά ἴο {πε 
ΟΡΡρΓΟββΟΥ., " 2.6. ἃ5 Ἰοῃπβ 85 ἢ6 ᾿ἴνεϑ, 

2]. ὍὌΟ ΤΟ]]ονσηρ νογβος ἃσὸ [01] οὗ ἀϊγοςΐ 
ΔΙ] υϑίοηβ ἴο [οὐ5. ονῦπ σοπιρίαἰπί5β. ΕἸΡΠ4Ζ 
ἴακος ορὰσῇ δηὰ 411] 845 συπιρίοπιβ οἵ βι}]ῖ, οὐ 
ΡΓΟΟΙ͂Ξ οὗ ᾿π]4}γ. 

2. ομί 9, ἀαγάπε. δ ἢᾶ5 ἢο Πορδ οἔ 
τοῖς; ἔγοπι ἢ15 διάϊηρ ρ]αςσὸ, ἴὸ ᾿νηϊ]σ ἢ Π6 
Ὀοῖοοκ ὨἰπΊϑοὶξ θη ἤθοιηρ ἔγοπι τῃ6 ἀθ- 
βίγσογογ; 6 Κπονῦδ ἰῃδλῖ πε βινογὰ οὗ [π6 ἔοε 
ἃνν 115 ΠΙ]ΠΊ. 

23. “μὸν ὀγεσά, σαγίπσ, ἤξῥεγε ἐς 145] ΤῊΘ 
ἰλοσὶ ννογάς. (Ηεῦ. αγγερ, ἢ ἃ 5! βῃῖ ἀϊβογ- 
δῆς 'ἰπ 1Ππ6 νόννοὶ Ροϊηΐβ, 4774.) ΤΏΔΥ πλθδη 
νυϊζατε, ΠΧ Χ.. γυψίν. ὙΤῊΪ5 ρῖνθϑ ἃ ἔοσγο!Ὁ]8 
τησαηηρ, δἀορῖοε ὈΥῚ ΜοΥχ, “Ηὀ νυδῃάουϑβ 
δϑους ἴοὸ ὃς ἴῃ ἔοοά οὗ νυ]ζαγοϑ." 
αν οΓ ἀαγάπε. ὙΠῸ ἋΔΥ οὗἉ ἀεϑίγιςξίοι. 
24. ἰοἱῥε δα ὙΠὸ Ηρῦγονν ννοτγὰ ἰ5 

οὔϑοιτο, θὰ Ρτοῦδδὶν ΤΏΘΔΠ8 ““ ΟΠ5ἰδιιρἢϊ," (ἢ 6 

νοι, ΙΥ. 

708. Χν. 

26 Ηε τιυηηείῃ ἀροη ἢΙπὶ, ευέ) ἡ 
λις πες κι, ἀροῃ τῆε τῆς  Κ Ὀοβ565 οἵ ἢὶ5 
ὈμοΚΙογο: 

27 Βεοδιιϑα ἢθ σονεγεῖῃ ἢ5. ἔπος 
ἢ 5. ἔμζησδ55, πα πλακεῖῃ ΠΟ] ]ορ5 
οὗ [χῖ οἡ ῥὶς βδληΚβ. 

28 Απᾶ ες ἀνε ]θῖῇ ἴῃ ἀδϑοϊαῖε 
οἰτ65, ἀπά Ἰῃ ἤοιι565 γῆ ]σἢ ΠῸ πλδΔῃ 
ἸΠΠαδίτοῖῃ, νυν] ἢ ἀγα γεδάν ἴο θεσοπλα 
ἢδαρϑβ. 

29 Ηε 5}4}} ποῖ δὲ τὶςἢ, πειῖῃεῦ 
5041} ἢ]5 βδιιθδβδῖδησς σοητίημδ, ΠΕΙΓΠ ΘΓ 
85ἢ}1 ἢς ρῥγοίοῃσ τῆς ρεγίβοτίοη τῃδγεοῦ 
ΠΡΟη ἴΠ6 οατῖῃ. 

20 Ηε 5}8}} ποῖ ἀερατγῖ οι οὗ ἀδγκ- 
ΠΕΘ85; ἴῃς ἢλπια 50} Οὐγ ἃρ ἢΙ8 
Ὀγδήσῆῃοβ, ἀπά Ὀγ τῆ8 Ὀγθδῖῃ οὐ ἢ 5 
πλουτῃ 5}}4]} με ρῸ ἄννᾷυ. 

21 [εἰ ποῖ πὶ [παῖ 15 ἀεςεϊνεά 

ἤογοὸ σἴσγιρρὶο ἴῃ {πὸ δεϊά οὗ Ὀδίε, κλόνος 
ἀνδρῶν. ἼΠυ5 ΕἸΘΙΒο με ἂρ. Βο]ἴΖβοι, δηά 
ΝΜίογχ. 

26. εὐ οπ ῥὶς προ] Ἐδίμον, ἐν ἢ 15 
ΠΘΟΚ," τϑϑο 6] Υ, δία ὈΌΟΓΗΪΥ, Πκὸ 4 νὰ Ὀμ8]], 
Ιπ (Π6 ϑϑσοηὰ οἴδιιϑὲ αΑ͵5ϑο ἴΠ6 54πὶ|δ ργθροβϑιίοη 
8ῃοι ἃ Ὀὲ υδοὰ, “ὙΠ {πὸ τΠϊοκ Ὀοβθθ5. οὗ ἢ]5 
5}16.5.᾽ 

427-98. Βειαι.εῚ ΤὍΤῆε ςοππροϊίϊοη οὗ 
{ποιιρῆϊ 15 (ἢ15. Ηδ 884}} ποῖ ἢᾶνὸ δὴ δυίάϊηρ 
ῬὈΓΟΒΡΟΓΙΥ, Ὀδοδιιϑα ἢς 45 ᾿ϊνθά ἴῃ ]ἸΧΌΓΥ, ἃ 
Βοάϊοος σάΓηδ] Ἰ1ἴδ, δηα εἰννοὶξ ἴῃ Ποιιδὲβ νυ Πιοἢ 
ἢ6 μᾶ5 δοαᾳιϊγεὰ ὈΥ νιοίδηςσθ, ὈῪ {πὲ γὰπη οὗ 
[Π6 Ἰανν} ροϑϑθβϑοῦθ, δηαὰ {πογεΐοτο ἀθϑιπθα 
ἴο ἀεδίσυςοη. ΒῸΓ {Π6 Θχργοόβϑι"π5 ςῇ, 5. 
ΧΥΠ, το, ΙΧΧΠΗ͂Ϊ, 7. 

28. ῥοισε:, ἄζς. Απιοηρ ἴῃς οχίθηϑιτο ροϑ- 
5655 0ῃ5 οὗ [οὐ ννεῦὸ ργοῦδ]Υ πιδὴν Ὁ] τη ρ5, 
ΟΥ σᾶνογη8, οπσα ᾿πῃυϊῖοα ὈΥ δῃ δχίϊηςοϊ τᾶςο. 
5ΒΌΓὮ 25 δῖὸ πονν ἑουηά ἰπ ἡ πιο γ5 τῃγοιρῃοι 
[ῃ6 Ηδιιγαθ, [ἢ ἴμεϑο ΕἸ] ΡΠ 142 5605 ἃ ὑσγοοῦ οἵ 
ἢ15 Ορριοβϑίοῃβ, δπὰ δὴ δυρυτΥ οὗ [}15 Γιΐη. 

29. ΤΊ οχαςί τηϑδηϊηρ οὗ (ἢ6 ᾿αϑὲ οἴδιι86 
15. Ὁποεγίδιη, ΡΥΟΌΔΟΙΥ “ὁ ἘΠΕΙΓ δα ϑίαπος 0ὸ5 
Ποῖ ργθβθθ ἴη6 δδυίῃ,᾽} 2. 6. 15 ποῖ {κὸ ἃ ΜΈ]] 
ἰλάθηῃ ννάροη ἴῃ Βαγνοβὲ {πὸ ({Πι18 δ. |ςΚ., 
Ηδῆη, ἀπά ἔνν.): [ἢ15 [γα δίδου ργόθογνοβ [ἢ 
δι βίη 141 ΤΠουρ τ, δηὰ ἀρτθὲβ ΝΟΥ ΠΟΛΥΪΥν 
ἢ ἴῃς τεηάογηρ δάἀοριοα Ὁν ἤοβοη. δη.]} 
ἤθῃ., 865 ροβϑόβϑιοηθ ΠῈ 5 (ἰδηάιοι",. [115 
ΒΓ ἰὰ ἴογγο." 1Ππὰ. νου]ὰ αἱΐοῦ (πὸ ἰοχί. 
Μογχ ἔο]οννα ΠΧ Χ, εἰ σαϑῖ {Ππεῖγ ϑῃδάον οὐ 
(Π6 θαυ," 9ς. ψν}}} ης ᾿ἰνα τὴ τὰς ᾿ρῃτ οὗ 
ἀδγ; 556 ποχί οἰδιιϑο, 

380. οΓ ῥὶς »ιο!}} ΒΥ ἴδμο ὈΪασί οἵ σοΐ: 
566 ἱν, 9. 

31. Οτ, 1οῦ δἰ ποῦ ὑσυβὺ ἢ υδαλὺν 
ὯΘ 5 ἀσοσρίὶνοά. 

65 



66 108. Χν. Χν!. [ν. 3:2--ῦ. 
τΓαβῖ 11 να ΠΥ ; [ῸΓ νΔη ΠΥ 58} θῈ ἢ!5 ΗΕΝ 0Ὁ δηβνγεγεά δηά 5814, 
ΓΕσυϊ ρος. 2 1 ἤᾶνα ἤθαγὰ πιᾶηγ ϑυςἢ 

ΟΣ 32 [τ 588}} Ὀς ἐδεςοπιρ! 5ηε 4 δεΐογε τῆϊηρβ: "4 Πλ]5ΈγΆ Ὁ] ε σΟΠΛΌΓΓΕΥΒ γέ γε τ Οτ. 
ἢ15. τἴπι6. ἀπ 5. Ὀγαησῇ 514}} ποῦ θὲ 4)]. τουπ. 
στεεη. Π 4. 584}} ᾿ναίπ ννογὰβ ἤᾶνε δὴ επάὴ 2“ 3Ρ.19} 

33 Ἡς 5841] 5ῃακε οἱ ἢϊ58. αητῖρε οὐ ννῆδῖ επηδοϊἀθηετῃ {πε τῆλε (που ΒΡ. 
δτᾶρα ἃ5 ἴῃε νίπα, Δῃἀ 5}]] σαϑῖ οὔ᾽ ΠῚΒ απϑυνογεβῦ ; το τῶ. 
ἤοννεγ 45 ἴῃε οἶἶνε. 4 ἴ α͵ἶθο ςοιιϊά βρεακ δἃ5 γε 49: 1 

34 Εογ τῆς σοηρτερατίοη οὗὨ ἤγρο- γοιγ 80] νγετα ἴῃ ΠΥ 8015 βίδα, 1 
ογτεβ εῤραίί ῥὲ ἀεβοϊαῖς, δηὰ ἔτγε 54} σου]Ἱά ἤξᾶρ ἃρ ννογάβ ἀραὶ ηβῖ γοιι, ἀπά 
σοπϑιιπηα ἴῃ ταρογηδοίεβ οὐ ὈΓΙΌΕΓΥ. ϑῆλΚαε πηη6 ἢοδά δῖ γοιι. 

τ. 35 “ὙΠΕΥ σοηςεῖνα τη]βο ἢ! εἴ, ἀπά 5 βεὲ 1 νου ]ὰ βεγεηρίμεη γοῦ νν ἢ 
ΟΝ δτγίηρ, ἔογτῃ ᾿ναηΐϊῖγ, ἀπά {ΠΕ Γ ΘΙ τὰν πιουῖῃ, δηὰ τῃε πιονίηρ οὗ ΠΥ [Προ 

5ῃου ἃ ἀβϑννᾶσα γον φτί, ΡΓΕΡΆγεῖῃ ἀεςεῖς. 
6 ἼΠπουνῃ 1 Θρεαί, ΠΊΥ ρτίθξ 5 ποῖ 

(ΗΑΡΤΕᾺΚΝ ΧΥῚ.. σε Αϑϑυγαροά : τη ἐδομσὰ 1 ἔουθοαγ, ἰννηαῖ  ἶἶον, ὰ 
1: δοῦ γοῤγουνο δὶς δίς οὐ μηριοο εζηεδε. ἍΤ ] δλοοὰ οι νι. 

7 Ζ λαυοδ ἐδ ἐγ μεέπος οὐ ἡ καδος, χα 274 
γα: αΐιϑίδ ἀξ πε πούηζ. 7 Βυῖ μονν ἢ ἤδίἢ πηδάδ πλὲ νγθαγυ : 

82. 1 ῥα δὲ αεεο»ιρἠ ῥο4 ὙΠ γοηάεγ- 
ἵηρ ἴῃ (ἢ6 ἰοχξ 15 ργοίογαῦ!θ ἴο {παῖ 1 [86 
τλάγρη, ὙὍὙΠ6 τοσοιηρεηβο ἄπο ἴο ἢ}18 5δἰπ 584}} 
Ὀ6 ΠΠΠ]1Θα ὈΥ ἃ ργειηαίαγε ἀσδϑίσιςίοη. 

393. μπγῖρὲ σγαῤῥε]ὴ Τῆς ρύαρα ἴῃ 118. Ηγεί 
βίαρο 15 ῬΘΟΌΠΙΑΥΚ ἰοπάογ δηὰ ΠΑ Ὁ]Ο ἴο ἀἸ56 486; 
δπὰ {Π| Πονλοῖβ οὗ [Π6 ΟἸἵνΘ ἅγὰ βῆδκοῃ οἱ ὉῪ 
{Π6 Ἰεαβὲ ριιί οὗ νη. “1 5ργίῃρ, Ο᾽Θ ΠΊΑΥ͂ 
566. ἴῃ ὈΪοΟΙΏ οὐ [ἢ 5] μμζοθι Ὀγοδίῃ οὗ 
νη 5ῃθα {κὸ 5πον- ἤλκοβ, δηΐ ρογιβηϊηρ ὉῪ 
ΠΉ]]Π1ΟΣ 5." ὙΤιιδίγαπῃ,  Ν. Η. οὗ Β10]6," ρ. χ7ς. 
ΔΝ εἰχβίοίη, χιοϊθα Ὀγ 6] ἴΖϑο, οὔξογνος [μα 
186 οΟἸἵνε βόνγουβ ὄνον γολγ, ὈμῈ ΟΥΟΓΥ βοσοηά 
γοᾶγ ἴπ6 Ὀ]ΟοπΠὶ [4118 ΟΥ̓́, ἀπὰ γἱο] 48. Ὸ ὈΟΥΓΙΟΒ. 

834. ἐῤε του σγεσα! 9 ΤῊ]5 ΤΟΔΥῪ πιθδῃ ΟἸἾΠΘΓ 
[Π6 ὁ“ ΒΟ ΒΈ ΠΟ] α,᾽) οὐ “ {86 ψΠΟ]6 συπΊρδην :᾽ 
ἈΡΡΑΓΕΠΕΪΥ 41] 4 ΠΊΔΠ 8 ἔπ ΠΥ, σοΟΠΠΘΟΙΟΣ8 
Δηά ἀϑβϑοςϊαΐοθ; 8566 σῇδρ. χυὶ. 7. ΤννῸ Οἰλαγρ 8 
Α1Ὸ ᾿ῃδβιπιδίο, ΠΥΡΟσΥΓΙΘΥ ΥΠἢ τοξογοηςο ἴο 
]00᾽5 ἔοππηοῦ σορυζαιίοη ἕου ρἰθίγ, ἀηὰ ὈΥΙΒΟΓΥ 
ὙΠ τϑίθγθησε ἴο [5 οἰαυαςῖοῦ δ6. ἃ πάρε; 
Ὀοΐῃ νγογάβ ἹΠΊΡΙΥ βοσγοῖ δηὰ τἰπϑιιδροοϊοά 
δὰ, αἀἰδοονογοά οἷν ὈΥ {πὸ ῥα ΠΙϑῃιηθηΐ, 
ΓΒι5 ΕἸΡΠ4Ζ δηϑννοῦθ [οὐ 5 ργοϊοβίπ οη5. οὗ 
ἰῃποςθηςθ. 

85. ταρμίίν) 14 1ὉΥ, ἃ5 Ἰἢ ΠλΆΓΡ. 
ἐῤεῖὶγ δον} ὝΠΟ βαπγὸ ννογά, νν 1} τὴ ΘΑ ΠῚΘ 

τηοαπίπρ, Ἀν ΠΙ ἢ Οσοιγβ ἴθ (ῃ6 τε. [πὸ οὗ 
(15 αἰδοοιιγθο, κ᾽ ΤΠΟΘΙΓ ΝΟΥΥ ἸΠΠΟΥΤΊΟΒΕ Πη- 
ἴὰγο, 1Π|π|., οννόνοῦ, ιπεροιοῖα 8. [ΠΪ5 
αἰδιι58 ἴο πλόλῃ {ΠΟΙΓ ριοσηδη νομ τηδίιγοα 
ἀδσςεοῖῖ, 1.6. ργοάιιςθα. [ππτ ΜΉ ἢ ἀοσοῖνοα. ἀπά 
ΓᾺΪΠ5 {ΠΟΙ βοΐνοβ: 50 ἴοο ΔΊΟΓΧχ. 

ΟΗαρ. ΧΙ. 7005 ἀπθινοῦ ὁσσιρίοβ ἔντο 
Πδαρίογθ, 1--ς, Ης χε]οοῖβ. {π6 ϑδἴαϊοπηθηῖβ 
οὗ ΕἸΙρΡΠαΖ 45 σοπηΠΊ ΟΠ -ῬΙος, 50 ἢ ἢ5. 6 
τα ἢ ἤανο ΠΙ ΠΊΕ ἀϑοὰ νυ ἢ 6118] οῆπο ἢδά 
1Π6 Ροϑιτοη5. οὗ {πὸ ϑροάκοβ ὕόοθη χονουβοί, 
6---κιό. Ἠς ἄγαν οιιἱξ 411 {πὸ οἰγοι πιϑίδηςοϑ 

οὗἁ 5 ΤῊΙΞΟΓΥ ἴῃ ΟΥάοΓ ἴ0 ἤπι5Έ 1 γ [ἢ6 Θχίγοτηγ 
οὗ 5 φησι οῃ, δηά αἴογ δηῃ δϑϑονογδίίοη οὗ 
ἱπηοσθῆσο (τ. 17), 6 ἄρρθαὶς ἴο ϑασῖῃ δπά 
ἤράνξη, δηὰ ἰο Οοά Ηϊπβοῖ (υ. 20). [π 
σἤαρ. Χνὶϊ!. 1--το, πὸ σοηπέηιοβ ἴπ6 ἀρρϑθδὶ, 
δῃἀ τοι πηάς [ οἡ {πὸ δοόγῃ, σοητ ον (υ. 2). 
ἱβπούδισα (τυ. 4), δηὰ ἀἰθδῃοπεϑίγ (τ. ς), οὗ 
ἢϊ5 Ποη 5, Ηδ (ἤθη, α1---τό, σοποϊιιάθ5 ἢ 
ΔῈ ΘΧΡΓΙΓΈΒΘΙΟη οὗ υἴἴδῦ ΠΟροΙοϑϑη θα 50 [ΔΓ ἂς 
11 15 σοησεγπθά - [Ε ἐπόγο Ὀ6. ἤορὸ ἴθ ᾶ5 πὸ 
ν ΙΒ ]6 σγουπάϑ, 1 ἢᾶ5 [15 ΟὨΪΥ ΠοπΊο ἴῃ ἀοδίῇῃ. 

2. »παὴν σμορ ἐδί!σ.} ἢ ΜΕΊ56 ϑαννδ ὅ5 
ἰάθη γ στ ὙΠ οιβογίηρ. “Ὁ ΔΙΠΘΟΥΔΒ]Σ 
σοπλξογίουθ," ΟΥἨΘἑ" σοιηξοτίοῖβ οὗ τγορθ]ο,}"} 
 ΠῸ Ὀγὴρ ποῖδιηρ ὈιΕ ἰγουῦϊο, ΤΠ ϑαπιὸ 
ΜΌΓα ἰ5 ᾿ἰϑο Πογο Ἀν ΠΟ ἢ 1 {πὸ Δὲ νόος οὗ 
[86 ριοσράϊηρ σμαρίω 15 γοηάογοιῖ “" τι ϑοῃιοῦ." 
1]0Ὁ τῃιι5 τοϊοτῖβ, ἴπ6 σοποορίοη οὗ τσ  Ὲ, 
ΟΥ ἰγοι0]6, Δρρ] 5. πιοτὸ ἀϊγοςῖν ἴο {Πο56 
Ὑ]Πο86 ἀνγ ἰτ ν᾽ 45 ἴο σοπϑο]ο [Π6 φἰΠ!οἰοά, 

8. ταἱρ «υογ] Ὕοταβ οὗ ψιπά, ἃ5 ἴῃ 
[Π6 τηδύριη. οῦ τοξοῦβ ἀϊγοσιγ τὸ τπὸ Βορίη- 
ΠΠῚΡ Οὗ [πὸ δροθςῃ Οὗ ΕἸΙρμαχ. “ ΕἸηδοϊάοῃ- 
Οἵ, ΟΥ Ῥσονυοκϑῦμ. ὁ ΟΧαϑρογαῖοσ," ΔΛ, 
700 45 Κ5, σοι! γοῦ ποῖ σΟΙΆΡΙΥ ΜΠ ΤᾺΥ̓ 
γρηϊθϑὶ (ΧΙΠ,, ς-ττὰ 3), ἴο Ὀ6 5])ὁπξ «ἴ ᾿ρασῖ: 
ὙΠαῖ αν 1 5αιὰ ἴο 1 51 }ὺ γὙουγ γιατ] οη ἢ 
ΠΧ Χ,, παρενοχλήσει. 

4. πη» σοι σἰοα] 1.6. ἴὰ ἴῃ βδαπλ 
ϑίαίο, [κὸ τπὶθὺ, νϑυγοϊς μὰ δηθὰ ἀοθοϊαῖθ, 
να μ᾿ «υογής, ἴῃ6. ΟΥ̓ΡΊΠΑΙ ΡΠ γαθθ. Πρ] 165 
ΑΥΓ ΠΟΙ͂Α] σοπιδιπαίίοηβ οἵ ννογήβ, 5. του ρῇ 
1ἴ Δ ΌΓΟ 41} πλοτὸ γβοϊουῖςο] ἀφοϊαπηαίίοι, 1.ΧΧ. 
ἐναλοῦμαι; νίοΥχ Δηὰ Ἰ)οϊαραγο τολὰ ΠΩ ΝΣ: 
ἰ. ἐς. 1 ΜΟλ]α 5ρολκ σοητοιηριαοισὶν ἴο γόοιι, 
ἃ ΡΓΟΌΔΌΙς, θὰζ ποῖ ἃ ποούθθαγγ, οπιοπάσεϊοῃ. 

σῥαῖζο »πὶπο ῥα ἰ.6. ἴο ΟΧρύοβϑ σοηνίεςτοη 
οὗ 16 ϑιβθγογ 5 ργοσὶ ἀπά πηρανάἀουδθ]θ 
δἰ ηΠιϊποθα; οἕ, Ρ 5, ΧΧΙ, 7; [5. χχχυῖ, 22; [6Γ. 



ν. 8---ἰ2.} Τ0Β. 
του Παϑῖ πιαάς ἀεβοϊδίε 811 τὰ σοπι- 
ΡΔΠΥ͂. 

ὃ Απᾶ τῇου μαβὲ Β||εὰ πιὸ ψ ἢ 
νΓΙΏΚΙ65, τολιελ 15. ἃ νυ ῖπε885 σαί, 
πιο ἈΠᾺ ΤᾺΥ ἰεδπη 685 γἰβίπρ ΠΡ 1Π ΠῚ6 
δεδγοῖῃ νν]Π 658 ἴο ΤΥ δος. 

9 Ηε τοδγεῖῃ σῖδ ἴῃ ἢ15 ννγδῖῃ, ννῆο 
Ὠλῖεῖῃ πιὲ: ἢῈ ρῃηδϑῆδίῃ προη πὶ νυ 
᾿}15 τεεῖῃ ; ΠΊΪΠ6 ΘΠΘΠΊΥ ΒΠαγρεπαῖῃ ἢἰ8 
Ἔγε8 ΡΟ πηα. 

ΧΥΠΙ. τό; Μαῖίϊζ, χχνὶ. 309, ΠΘΓΘ 566 γοίει- 
ΟΠ ς68. 

5. σἰγοησεδοη}] ΟὉ ΤῊΔΥῪ τεΐετ ἴο ΕἸ ΡΠΑ 78 
οἼ πη δοσοιηΐ οὗ ἢ15 νν156 δηὰ ἰθπάου θα! ηρ8 
ΜΠ δουτόνγοῦβ, 566 σῃαρ, ἰν. 4. 4: δυῖ {Π6 
τνογάς “τοι ἢ} ἡ πα “1105 ΡΓΟΌΔΌΪΥ ᾿ΠΊΡῚΥ 
{Π4ΐ ὀΧργοβϑίοηϑ οὗ σοπηρΆ 58:0 ἅγῈ Οὐΐθη ΤῸΓῈ 
ουϊνναγὰ 5πονν5, ἀηὰ ἀο ποΐ σοπὶα ἔἴτοπὶ (ἢ6 
Βοασί. 

απά δὲ νιουίησ, ἄς. Τῆς ΤΠ, ΧΧ, [Ο]]ονν5 
ἃ ἀΠογοηξ γοδάϊηρ, “ δηά 1 ννου]Ἱὰ ποῖ βἴαυ ἴΠ6 
ἸΟΥηρ ΟΥ̓ ΤΥ ἸΠ05 : ννου]ὰ σρθακ, Κα γοιι, 
νου τόϑεσνο. ὍΤῆι5 ἴοο {Π6 ὅγγ. [ἢ {πε 
ποχί νϑῖϑθ ἔοσ “" δεϑδιναροὰ ἦ ννα τρις τοδά 
βίδγοά, 

Θ. Τδομο 1 «“ῥεαι] Ψνοτάβ ἂπά 51|]|εἐποὲ 
ΔΙῸ 4Π1|κ6 ὈΟΟΙ]658 1Π δ ἢ ἃ σᾶ56 85 ΤηϊΠ6, ἐῤὲν 
σαπηοῖ Δ5ϑινρὸ ρτιοῖξ, ἐρίς ὈΓΙηρ5 ΠΟ Γο]Θ, 

«υϑαὶ νι 1 δαρφ] Ἰοϊϊ. ἃ5 ἴῃ τηδῦε. ννμαΐῖ 
Βορῖῃ ΤΌΤῚ πιθὴ σς. ΜΨ1] ΤᾺΥ Ραᾷϊη {Πογογ 6 
ἀἰπηη!]5η6α ἢ ας. πο τεσδάθε ἃ ΠΊ6. 

7--16. Ιοὺ ἀσβογιρες 411 ἴῃς τυγεϊοῃοά- 
Π655 Ὑνῃϊο συ ]εςί5. πὶ ἴο ἴμ6 ἱπιριυζαίίοη 
οὗ σι. Ηδ τῆι5 βῆεννβ 1παξ ἢδ 15 δ 
ἃ5 [ΠΥ σοηνησθα 845 οἴμοιβ σδη Ὀ6, {πα 6 
Ἰαθοιγϑ ὑπάθσ ἀν! ]Υ ἀρροϊηϊθαὰ σα] τη 165 : 
ἃ Ροϊηΐ οὗ ρτϑδῖ ᾿πηροτγΐϑιισθ, ΨΒΙΟὮ 15 Κορὶ 
Ὀοίοτο 18 ΓὨχοιρῃοι 45 [Π6 Ρϑσου]αγ {π|4] οὗ 
(ῃ6 ραϊατγοῆ: τῆς Πιθβίιοη 15, ὑνοίθου Π6 
ΜΠ ἔογβακο Οσοά, οὐ βίνθ τὸ 5 οννῇ [1η- 
τορντίγ, ᾿ν οη σοηνίησρα {Πδξ Π6 ϑἴδηάϑβ δίοπϑ, 
ἀεβρίϑοά ὃγ τῆδῃ, δὴ οὐὔ]εςΐ οἵ σοά᾽β νι γαίῃ, 
ὈΓΙΘΥΙ͂Υ Πορεῖθβ5 δηὰ ἀθϑβοϊδία. 

7. δ ῥα για »ὸ αὐεαγ}} Οοά δᾶ5 
Αἤ]οϊοα πῆς Ὀεγοηα 411 ροννογ οὗ δηάιγδηςθ, 
Βεπςθ ἴη6 1ι5|Ποδίοη οὗ ννογάβ νυγιηρ ἔγοτη 
ἃ ΥΘΔΓΥ Ποαγῖ, 

αἰ »ην εοριραη}}) ἈΕίουβ ἴο Ὁ. 34 οὗ [86 
Ρτεσδάϊηρ, σμαρίεσ, ννθοτα ἴΠ6 βαπὶὸ ννογαὰ 15 
ϑεαὰ ἴῃ {π6 Ηδῦγενυ. ὍὙπαῖ δι ἢ ΕἸΙΡΠαΖ 
Τεργεϑοηῖβ 88 [η6 ὈΥΓΌΡΟΣ ρυπιϑμιηθης οὐ {Π6 
Πγροοστγίθ μᾶ5 ὈΘ θη Τοῦ ; ““ 41} (ἢαξ 5ῃουϊά 
ΔΟΠΟΟΙΏΊΡΔΗΥ οἷά ἃρθ, 825 ΠΌΠΟΙ, ΓΌΥΘΓΘΠΟΘ, 
Δ ἴγοορϑβ οὗἉ ἔγιθηά5,᾽) 15. [ΑΚ ἄννΥ. 

8. διαι πΠρά »ιὸ αυὐἱὲῤ᾽ «υγιπζὶ ἡ ὝΤῊΙ5 τθη- 
ἀοτηρ᾽ 15 ἀοοηἀοα ὈΥ βοπὶθ σγιες5, Ὀὰ: {π6 Ης- 
Ὀγονν ΠΊΟΥΘ ῬΓΟΌΔΌΪΥ τλθᾶπ5 Ὀοπα πὰ πι9 ζαβῦ 
μαπὰ ἃἂπά ἔοοΐ, ἀορτγίνθά τηθ οὗ 4]1 ρονοσ οὗ 
Γοϑιϑι Πρ ΟΥ̓ τηουϊηρ: οἷ, ΧΙ, 27. 

ΧΝΊ.. 

Ιο ΤΕΥ Πᾶνε ραρεᾶ ὑροη πε ἢ 
{ΠΕ πποιίῃ ; {ΠΕΥ ἤᾶνα 5πητίθη της 
Ἴρου τῆς σἤδεῖκ ταργοδομ ιν ; τπεῪ 
ἤανα ρίῃεγεα τῇδπΊβεϊνεβ τοροίῃεγ ἃ- 
σαϊηδί πῆς. 

67 

11 (ὐοά ᾿δαιὴ ἐἀεϊ νεγοὰ πιὸ ἴο ἴῃ6 Η:Ὁ. 
ὈΠΡΌΩΪΥ, ἀπά τἀγηθα πλ6 ονεῦ ἰπῖο {ῃε 
ἤὨδηα5 οὗ (ῃς νι οκεα, 

12 1 ννὰβ αἵ δβαβ6, δι ἢς δΒδῖῃ Ὁγο- 
Κεη πιὲ δϑιιπάογ: ἢθς ἤδίῃ αἷϑο τἌκβϑῃ 

Ω «υἱὲπει. ἐ. 6. Ὧῃι ἱπάϊσαίίοη δηά ργοοῦ οὗ 
πΠ ἢ 

ἰραηηθι 7 [1 ,1ΟΓΑΪΥ “' ΚΑἸβοῃοοά," 56. (ῃς 
αἰιςίοη, Ὡς ἢ 15 ΓΔ |56}]Υ τλκθη 45 ἃ ϑρῃ οὗ 
δοογοῖ ρῸ Π, 4 ὈοΪὰ δπά οἰγικιηρ ἤρατο. ὙΠῸ 
Γοηογίηρ ὁ" ἰδ πη 655) 15 πονύουοῦ ἀοσίοηαάοα ὈγῪ 
Βοορᾷ Ξοῃοΐίαγβ; οἔ, 5, εἶχ. 24, Πογο ἴΠ6 σοῦ- 
τοϑροπάϊηρ νοῦ 18 τεπάογοα "Ὁ 6. }.᾽" 

9. Ἧς ἱεαγοὶ δῇ Οτ, Ξ18 υεαῦὺ ὑθασϑῦῃ, 
διὰ ΗἨθΘ παῦϑῦ τη6: 1.6. Ηδ ἄδθαὶς ἢ πιὸ 
ΑἸΤΟροΙΠοΥ ἃ5 ΔΠ ΘπΟπΊΥ. ἰοῦ 15 βρθακίηρ οὗ 
{η6 οιϊυναγὰ ἀοηηοηδβίγαϊζϊςοηβ, ποῖ οὗ ἴῃς ἰπ- 
νγαγὰ τηονοπιθηῖβ οὔ Οσοα δ ἔδοϊηρ τονναγάς 
ἢϊπι; αά ἢε Ὀοενοά [π6 Θηπην ἴο Ὀ6 τϑαὶ 
Δηα δοϑοϊυΐθ, ἴβογα σοι] αν Ὀθθῃ πὸ ρ]οαά - 
ΠΡ, ὯΟ ““Ῥουτγίηρ οὐ ἴδαῖα ἀηΐο Οοά : 566 
ν΄. 2ο. Ἐοτ [Π6 51 π|11|6 οἷ. οἢ. ΧΥΠ]. 4.) ποῖα; 
Ηοϑ. νΥἱ, ᾿; Απῖοβ ]. 11. 

77,171 616 .}}] ΑἸΔΟΠΡΒ ΠΊΔΠΥ͂ ᾿νοῦ ψΠΙ ἢ 
]ὸῦ πὐξξ παν ἴᾷκοη ἢ6 σμοοϑοβ ἴπαῖ νυ] ἢ 
ΘΧΡίοΘβο5. ΘΠΙΠΠΓΥ σπονῃ ΟΥ̓ ουϊνγαγὰ δεῖς, 
Δῃ ὁ ΔΙΠΙςίοΥ, ἡ ποΐ 4 ““ Παΐεγ.᾽" 

“ῥαγβοηοερ ῥὶς δγδε ὠῤοη 16] ΤΟ Κ5 ΟἹ πιὸ 
ὙΠ] ἢ ἃ ἤσγοθ βογιτ ἰζΖίηρ ρίλησθ. Α διοπὰ 
σομραγος {ῃ15. ἢ Παηΐοῖς σγάρῃϊς [1η65, 
ΕἸΠΕ χν. ττὐ. 21. 22, Καὶ 51 ΝΟΥ ΠΟΙ δἃριι7- 
Ζανδῃ ἰἴὸ εἰρ]α, ὅτςς.: Ὀιξ ἴΠ6 5'πιΐὶο ἤθτα 
διιρροϑίοα ἰ5 ΜΠ ἃ ἰάποθ Οὐ ϑσυνογά. 50). 
ὥξυναν τοὺς ὀφθαλμούς. 1,ΧΧ,., ἀκίσιν ὀφθαλ- 
μῶν ἐνήλατο. 

10. ΙΟῸ πον {ιγης ἴο {πΠ6 σοηάαςΐ οὗ 
ἢ15 ρογβθοιΐοῦθ, ποῖ πη γον (6 τἤγες Γτοπάς, 
Ὀυΐ 41} ννῆο ἐετπἀθὰ ἢ15 βυβογιηρθ; οἷ, σἤλρ, 
ΧΧΧ. 1--14. 

ϑαῤοά, ες. Ῥβ. ΧΧΙΙ. χ1: [54]. 1ν1].ὄ 4. 

μρον ἐῤε ἐρεθ  ] Μίις. ἵν. χαὶ 'π ΑΟΝ, ν. αἰ 
Τίατη. 11. 20: σοΙλραῖδ Θβϑρθο αν [οἢη χυπὶ. 
22, ΧΙΧ. 2. 

11. Οοή ῥαΐδ, ε. ὝὍὙΠ6 σοπίιπΊΟΙΥ ἴο 
νΠσἢ [οὉ 15 ὀχροβεὰ ἰ5 ἴῆπ5 αἰΠδυϊεα ἴο 
Οοάήδς νυν]: τῃ6 Ὠρανιοοῖ δήηιοῖίοη οὗ 411 ννᾶ8 
(Παῖ Π6 βῃοι!ὰ Ὀ6 ἀθ νογοά ὑρ ἴο πιθη νυν μοβα 
ννδηΐ οὗ Ποηοβίυ, {τ Π Π]Π655, δηᾷ ᾿ονθ ονϊποθά 
(Π6ΙΓ νυὶσκοάποθθ. (ΟΙΏΠΡΑΙῸ νἱ. 14) 15. 27) 
ΧΙ 4, ς- Τῆι ρᾷβϑαρα νᾶ Ὀσέοσγε {Π6 
Ῥϑλὶπλῖδὲ ἤθη ἢ6 ἀορὶςεϊοά (6 συ βογηρβ οὗ 
Ομτϑῖ, 5. Χχὶ. 12.) 12. 

Ε, 2 

ἀαΐὰ τἀπὶ 
» δ πῥι 



δὸ ΜΝ. [ν. 

Δηά οἱ ΤῺΥ ἐγε]!ἀ5 ᾿ς τῆς βῃσλάον οὗ 
ἀθαῖῇῃ ἢ 

17 Νοῖ ἴοσ δλν ἰπ)υβῖῖσα ἴῃ πλη6 
Παπάβ: αἶδὸ ΓΛΥ ῬΓΆΥΘΓ 25 ΡΌΓΟ, 

18 Οὐ εὐαγῆ, σονεγ ποῖ ἴποιι ΠΩ 
δ]οοά, ληὰ ἰεῖ ΠΊΥ οΥῪ ἢᾶνα πο ρἶδςβ. 

19 ΑἾΪβο πονν, Ὀεποὶά, ΠΥ ἈΠ ΠΕΕΣ 'ς 
ἴπ ἤξανεῃ, δά τ ἜΕΡΝΕ ἘῚ 5 ἴοῃ Ἀιρῃ. ΤῊΝ Πα 

20 Μύ (ἐτἰεπάβ ᾿βοούῃ πΊ6: ῥμέ Π.ΪΠ6 δίας 
εγε ρουγοῖῃ οὐ ἐεαγε απο (σοά. παρε 

21 Ὁ ταῦ οὴς πηῖρῆξ ρίελά ἔογ ἃ "σοὶ 
πλδῃ νυ ἢ (σοά, 45 ἃ πιλη ῥίραάεί ἴοτγ 

708. 
γ6 ὈΥ ΤῊΥ ποοκ, πὰ βῆδκεη πὶς ἴο 
Ρίεςοςβ8, ΔΠ6 56ῖἴ πὶς ὉΡ ἴογ ἢ]5 πιαγκ. 

15 Ηἰ5. ἀγοἤευβ σοπλραβ5. πὴς τουηά 
Αδοιῖ, ἢῈ οἰεανεῖῃ ΠῚῪ ΓΟ 5. ἀβιπάογ, 
Δηά ἀοῖῇ ποῖ βραᾶγὰ ; ἢξ ρουτγεῖῃ ουἋῖ 
ΤᾺΝ ΡᾺ]] ἀροη τπε στοιπα. 

14 Ηες δὈτγεακεῖῆ πιὸ ἢ Ὀτγεδοῇ 
προη Ὀγεᾶςοῆ, ΠῈ τγαηποῖῃ ἀροη πε 
ἘΠ’ ἃ ρἰαηΐ, 

ΟἿ ἤανε βεννεὰά βαςκοίοῖῃ ὑροη 
ΓΩΥ͂ «- αἰ Δη ἀεῇ]εά τὴν πογῃ ἴῃ τῆς 
ἀυβῖ. 

13---21. 

1 Ὁ τ, 
,ειρλά, 16 Μγ ᾷςε [5 ἔουϊ] νυν ννεερίηρ, 

12. «ῥαξεμ) ΟΥ ὉΤΟΊΚΘπ, 45 ΑΟΥ. [ἐγ ΧΧαΠ. 
29. 

ῥὶς γ»παγὰ)] Οἱ. ν΄. 2ο. ὍΠδ ΘΧργοβϑίοῃ8 
ἴῃ {Π|5 ἀπά {πε πεχί γεῦβὲ ἅτ τεργοδυσθὰ ὈΥ 
7εγοπηδῃ, [,8Ἃπ|. 11. χα. 111. αὔὐὔ [6Γ. ΧΧΉΪ, 20. 

158,16. [οῸ ἀῤβοσγιίθοβ {πὸ οβεςῖς οὗ (Π6 
αἰπ!ςίοη. 

εαυεάῖ «“αοξείοι }ὴ Νοῖ πλογεῖγν ρὰΐ ᾿ οἡ 85 
ΔῊ ΟΥΙΠΑΥΥ ὑὈαάρε οὗ πιουγπίηρ, δι, 80 ἴο 
βρεακ, βεννεὰ 1 οη. [1ἴ οἱυπρ ἴο {πε ἀἰδολβοὰ 
5Κ1η, σου ]ά ποῖ 6 τεπιονθὰ νυ βουζ [οατηρ ; 
566 οΠΆρ. ΧΧΧ. 18. 

»} ῥογ"ὴ 5 ἴῃς Ὀδάρε οὗ ρονῖοσ δηά ἀϊξ- 
ΕΕ 411 [ηαϊ [οὉ ρῬυάθα ΠΙπιβο] ρου. ( 
Ῥϑ, Ιχχύ΄-. 1ο. 

16. ,μμῆ Οτ᾽ “ἸηΠαπιορά." ὙὍΠῆὲ οτὶρίπαὶ 
ἸΡΟΓὰ 15 ὈΠΙΙΒΊΔΙΠΥ σἴγοπρ, [ἃ τηθᾶη5 ἴΠ6 ιοαὶ 
ργοάμςοα ΟΥ̓ ἐογίηδηϊδίίοη ; [Π6 ᾿ηνναγὰ ννοῦκ- 
ἴῃ}; οὗ ραϑβϑίοῃ. 

“ῥαάοαυ οΥ᾽ ἄρα! })] ΤῊ ἐγοϑισης 4115, πὰ 
ἰ8 ὀνονν Βοϊπιθὰ υυτἴῃ ΒΙδοκπόσβϑ, [πΠ6 ργθοισθοῦ 
οὗ ἀδδίῃ. 

17. Νοὶ ῶῶγ αην ἱπμ το [πὶ 16 οΟΥὐἹρῚ ΠΑ] 
ΘΧΔΟΙΓΥ͂ ἴΠῃ6 54π|6 ννογάβ ᾶἃγὲ ιιδοὰ νυ] ἢ ἅΓῸ 
ἈΡΡΙΘαὰ ἴο ΟΠ γῖδὲ Ὀγ [ϑαϊδῆ, 111. 9: “" Ὀδσδιι56 
ἢ δὰ ἀοπθ ποῸ νἹο οηςο,") οτγι “ποῖ (ῃφι Π6 
παὰ ἀοπε δηγ υἱοϊοποθ." [ἢ ΝΡ Ράββῆσο {Π6 
ΠΊΕΔΠΙΠΡ 15 βίνοη πιο Δοσυγαδίοί γ. 200 ἀϊ- 
ΓΟΟΕΥ πηθοῖβ [Π6 ἴννο σβάγρεθ οὐ 1π]υϑ5ῖῖςα 
τονναγὰ πιδῃ, ἀπά ΠΥροογίϑυ τονναγά (οα, 

18. εουεν πο ἐῤοι »2} δίοο ἴῃ τἢϊ5 5} 8] 1πὶ6 
ουΐοτν, [οὉ 4}Ππ|465 ἴο {Π6 οἱ ὈΕ 6, πὲ [ἢ 6 
Ὀϊοοὰ οὗ οὔο υ} 05] Υ 5141 Π ΣΟ Δ1η5 οἡ ἴΠ6 
θα, ὙΠὸ δαῖτ σαπποῖ ΔὈϑογὺ 1, ἃ οτίθβ 
αἰουὰ [ῸΓ νεπηρέδησε; 566 ἰβαιδῇ χχνὶ. 21, 
Ενοκ, χχῖν. 7, 8; δηὰ σρη. ἱν. το. [{ 15. (ῃ6 
᾿ϑ[ΤΟημοϑί Αβϑογίοη οὐ ἢϊ5 ἱπποσθηςθ: ἢ ἡΪ65 
δ. 0Ἰ655, ἢ15. Ὀϊοοά, Κκὸ τῆι οὗ ΑΡοὶ, οσίθϑ 
ἴο Οοά, τῃαῖ ΟΥΥ σᾶη ἢᾶνε ““ἢοὸ ΡΙδοςο,᾿" ΠΟ 
γοβῖ ἘΠῚ} 1ἴ 15 δηθινοιθά, ὙΤῆΠὺ5ν Ὠ16 ἢ ΤΟΙ 
ἈΡΡΘΑΙΠΠΡ ἴο φαγῖῃ, [οὉ ἴῃ ἕδος ἀρρϑα]5 ἴο 
Οοά ΗἸ!πλβοῖξ, 

19. “π|ό ποαυ]ὴ Ἐνθῃ πονν, ἴῃ (6 νῈγΎ 
πηάσε οὗ ΠΊΥ ἀθοοϊδίίομ, νΏΘη Ἶ βθεπὶ ἴο δὲ 
ὙΠΟΙΪΥ που ἃ διιρρογτῖοσ. [π᾿ [(ἢ]5 νϑῦϑὸ 

. «{οὉ ργεραγεβ 18 ἔογ [Π6 ρτοαΐῖ ἀθοϊαγαϊίοη, χὶχ. 

ἢϊς !} περῃθουτγ! 

ς. ὕρ ἴο 1Π|5 {{π|6 Π6 γϑᾶςῃθβ, Ὀιπξ ἀοοϑ ποῖ 
δο Ὀονοπά, ἴδ ὀχ ργεβϑϑίοῃ οἵ 15 σοτίδιηϊυ ἴΠδῖ 
ἢ]5 τιρϊδοιιθηθϑβ 15 Κποῃ, 15 Οὴδ. ἀἰθξιγε 
5, ἴηι (σά ν}}} νἱπάϊοφίο τ; ὈὰΕ Π σδηποῖ 
τοδὶ ἴβογο; πε σεγίδ ΠΥ ἀπά Ἰδο ἀοδῖτο οοπὶ- 
δἰποά φαπιοῖ δαξ ἴδβαθ ἴῃ {πὸ 50ΓῸ πορε οὗ ἃ 
ξαΐυγο πιδηϊξοβίδιοη, 

»} «υἱνιο5.1 Οοά Η!πλ5ε]Γ 15 [οὉ 5. ψΊΠ655, 
6 Πᾶ5 πο οἴου, 411 15 γι δὲ 15 ἴθ Ηϊτὴ γΠῸ 
δ[Πιςίς Πϊπὶ. . 

»ν γφογῇ ὙὍὙΠῈ νογάβ ὑϑοὰ ἤογα, δηά ἴῃ 
[Π6 ἤγϑί οἰδιιθθ Αγ ὨΘΑΙῪ δ ΠποΟηΥπΊοι5, δῖ 
(ἢ6 ἐΟΥΤΊΘΓ ΤΘΑΠ5 ΟἿΘ νἘΠὸ 6] Ἰν 6 Γ5 1δϑΠΊοην, 
{πὸ Ἰαίίοτ, ὁπ ἢ Κποννβ δπὰ Ὑν}} δϑϑοτῖ ἴΠῸ 
τᾺ|.. 

20. ««ογὴ »|ι6] ΜῪ ΒΟΟΥΠΘΥΒ 8.6 [ΠΥ 
Ζχϊθη δ; {ΠΟΥχ ὙΠῸ ΒΟΥ ΠΊΘ, ἀγὸ [Πο55 ὑγΠῸ 
οὐ ς ἴο Ὀοτιοπμα πὸ; ΠΟΥ ἢανε ποίην Ὀυΐ 
ἰδιιηῖβ αηὰ ριθὲβ ἴο σῖνο πιὸ ἴῃ ρίαςο οὗ σρπὶ- 
ἔογι. ΟἿ ποῖδ οῃ χὶϊ. ς. ὙΤδὲ ἄρρθὰὶ ἴο Οοά 
ΡΓονος. μον" Ἱπεϊπηδίοθὶυ Τοῦ 15 ροπείσγαϊοα ΜῈ} 
[πὸ ΤροΪρ Οὗ ΗΙ5 τὰ] ἰδηάθγηθθθ δηα ἴονθ, 
ἐς Ῥοιτοῖῃ οὐ ἴδαγβ," ἸΠΟΓΑΙΥ, δΌσθδ ΙΒ; 
[Π6Ὸ γ᾽ πλο] 15 ἄννᾶγ, 50 ἴο ϑρθδᾶκ, ἴὴ ἃ Ποοά 
οἵ ἴθαυϑβ, 

4], ΤΠ πιοδηΐϊηρ οὗ [ἢ]5 νοῦβθ, νυ ς ἢ ἰς 
ποῖ τοηάογοά αι σΟΥΤΘΟΙΤΥ ἴὴ {π6 ΑΟΥ΄ ἰσ 
Ο ὑμδῦὺ Ηρ (ἰδαῖ 15, σοὰ Ηἰπλ50} ἢ) ποῦ]ά 
ῬΙθδὰ 7ὺῸΣ ἃ 28} (ἰ.ς. ἴογ τι6) ψιῦῃ 6οά: 
10Ὁ ἀρρϑδὶβ ἔγοπί σοὰ ἴο Οοά; 85 Ηὸδ 15 αἱ 
Οποθ Ασσι5εγ δηὰ [υάξθ, 50 ἢ6 ργᾶγϑβ ἴῃαϊ Ηδ 
τνουἹὰ θ6. αἰϑὸ δῖ οηςθ Αἰνοςδῖθ δηὰ [πάρὸ; 
866 ῃοῖδ Οἡ χΥΪ!. 2. Ἐδοῇ Δϑρίγαίίοη ὈΟΟΟΙ 65 
ΟἸδΑγοΥ, ἀπά ἀγανθ ΠΘΑΓΟΥ ἴο [Π6 τιητενοσϊοὰ 
(γι ; πὸ “' ἀδγβηηδη, "ἡ ΠΟ 15 ηοΐ, [{κ 86 
᾿πάξε Ηϊπιβοὶ, 411- Κπουνὶηρ πὰ ΑἸνηΙρ ῖγ. 
1} σι ο. 

ας α᾽παη ῥίραάεί ὁ ζγ δὶ πείσ ῥδοηγ] ἘΠΊΒΟΥ, 
ἐ Δη 85 ἃ 50η οὗ πῆδλῃ ἔρον 15 ΓΟ]]ονν,  ΟΥ. 45 
ὮΠΠπι. Ργοΐογε, δπἃ ΖῸΣ ὍΠ 6 50} ΟΥ 288 
(1.6. ]00) δεδϊῃηβϑῦ δ18 ποι ΌΟΌΣ; ἰ.ς. 
[πη (σοά νοι] ρ᾽οδαὰ [οὉ᾽5 σαιι56, ἤγϑί, ὃ6- 
ἔογτε ΗΙΠΊ561Ε δ5 [πόρδ. βοσοηάϊγ, αραϊηϑὶ [οὐ 5 
6] οὐν ηοη. ὍΤῆς ἀἰοπιβηδίοη ν]] ἢ [00 Ποῖ 
ΔΡΡΪΙο5 ἴο ἈΙΠΊΒΟΙ ἢ, σον» οὗ γιαπ, 15 τοι γκάθῖο; 
ἢς [0015 ([Π4ξ 6 ΤΟΔΙΥ τ ργέβου ῳ 1Π6 σδιι98 



ν. 22-- οἹ 708. ΧΝῚ. ΧΥΊΙ. 
ΕῊ 55. 22 ΝΒεη ἰδ ἔξνν γϑᾶῖβ ἅγε ζοπησ, 4 ἔογ τῇῆοιι μαβὲ διά {ῃεῖγ ἤεατγῖ 
δας, τῆδῃ 1 5Π8}} ρὸ τε νγὰν τυλέμες 1 9881} ἔτοπι τ ἀεγϑτδπαϊηρ : τπεγεΐογα 5Πα]1 

ποῖ ταζυγη. ἴῆου ποῖ ὄχαὶς ἐλοῆι. 
ς Ηε τμαῖ βρεακεῖῃ ἢασζζεγυ ἴο δμς 

ΓΟΗΑΡΤῈΒ ΧΥΙΠ]. ἔπεπά5, ὄνεη [ἢ6 ἐγεβ οἵ ἢϊ5 οῃι]άγεη 

1: δυὸ αλῥια δ γονι πιο ἴο Ορά,. 6 ι 76 τωι:- 882}} Β1]. 
"πογοϊγμέ δα ἐγ οὐ νι τοῦά τΔς αι νέαν 6 Ηὀ Βαῖῇ πιδάβ πι6ὲ αἶϑὸ ἃ δγ- 
αοίσνἑςη, ὁπέ το εἰϊεογασέ ἐλὲ γίφήδεοις. ψοτὰ οὗ τῆς ρεορῖὶε; δηᾶ ἰ δίογεϊςπι 1 Οσ, 
ιι { ἀοβέ ἐς ποί ἐπ ἐῶ, διε ἢν ἀεαίά, ] τχᾶς λ5 Δ ἰλθτοῖ. ἐνῷ 

ἸΟτ, Μ Ὑ Ἰ Ῥγδδῖῃ 5 σογγιιρῖ, ΠΊΥ ἀδγβ 7 Μῖίπε ὅὄγβε αἶβο 15 ἀἴτῃη ὈῪ γδδβοῃ 
ΡΞ Δἴ εχίϊηςῖ, ἴπε ργάνεβ γέ οὗ βούγονγ, δηὰ 8]] ἴ ΠΥ τδιηθ Γ8 ἄγ τ ΟΡ 

γεααάγ ἴογ τῇδ. ἃ5 ἃ 5ῆδαον. ἐπ τες 
2 “γε ἐδεγε ποῖ τλοςκοῖβ ψἢ πιὸ 8 ὕρτειρῃς πιθη 56.411] θὲ δϑϊοηϊβά δἵ 

"πὰ πη ἀοίῃ ποῖ πιηθ αγα ἰ σοητίημα ἰῃ τη 5. δηά πε ἱηπποοθηΐ 5}4]} 5Γ ὺρ 
(Πεῖγ ργονοοσδίίοῃ ἡ 

3 [(Υ ἄονῃ πονν, ρυΐῖ πιὲ ἴῃ ἃ 
ἈΙΠ56}Γ ἀρδίηβῖ τῆς ἢγροοτίτα. 

9 ΤΕ τίρῃζδοιιβ αἶδο 582} ἢο]ἀ οἡ 
ἢ]5 ννᾶγ. ἀπά ἢςβ τῆαϊ ἤδῖῃ οἰοδλη ἤδηα5 !Η:Ὁ. 

“ἀικέξ α ΦΩ͂ 
᾿5}}} θ6 βἴγοηρει δῃά βἴσοηρογ. : 

ΒΌΓΕ ἢ τῃδε; ψνῆο ᾿ς ἢ6 ἐλαΐ 
5 δέγέηρίᾷ. Ψ|Π 5.ΓΙΚΟ Βαπάβ νι πιοὺ 

οὗ βυϊετγιηρ Βυμηδηϊίγ. )ὲ Κῆον οὗ Ὑοπη 
ἴῃ {815 ἢ6 νγᾶ5 ἃ {γ6 ΥὦῬΘ. 

42. Τ Ι8 νϑῦϑε 15 οἰοϑεὶν σοπηροίθα νυ ἢ 
1Ππὸ ἢχϑί ἔὍπὑῦτο νεγϑ68 οὗ {Π6 πεχί σμαρίεσ. ὍΤῇδ 
ΠΑΡ Δρργοδοῦ οὗ ἀφδίῃ, ἀπά ἴῃθ ρεγϑεσυίίοη 
νΒΙ ἢ [00 ὑπάογροσβ, ἀγὸ ρ᾽οδά θα 85 στοιυπαϑ 
ἴοσ ἃ αἀἰνίπο ἱπίεγροσβιίοη, 

α ἥξευ γεαγ:] Ἰἰλι,, “4 πυπιῦοῦ οὗ γ68Γ5,᾽" 
ἐ.6. ΘΑ ςουηίεοα, ἕεῳ αἱ (86 υἱπιοσῖ; ςξ, 
ΤἢΔΡ. ΧΥ. 20. 

ΟΗαρ. ΧΝΠ]. 1. Ὧν ὄὀγεαὶ δ ἱς εογγμρ] 
ἼΏὮΙ5 ἰ5 ῥγείοσαθ]ο ἴο ἴῆ6 πᾶσ. Τὴ6 {πὰ 
Ὀγοαίῃ [6}}15 οὗἩ ἱπννυασγὰ ἄθοᾶν ἂπὰ {πὸ Πρᾶγ 
ΔΡΡΙΟΔΟΝ οὗἉ ἀ!5ϑοϊιποπ; οἴ, ΧΙΧ. 17. 

ἐῤὲ γγαυές ἀγὸ γεαάν 70 »ριε] ἼὯΘ Ἔχ γθβ- 
βίοῃ 15 πόσο ἔογοι 6 νυ ἤθη {πὸ ϑνογὰ “Ὁ τοδὰγ 
15. οπι (θὰ ; [6 ργᾶνθ 15 δἰγεδάν [οὐδ᾽ 8, με ξο6]5 
1Πδῖ Β6 Ὀοϊοηρϑ ἴο [ἴ, δηὰ 1 ἴο ἢιπὶ. 

2. “1.ὲ ἐῤέγε ποὶ γιοσζεγ «υἱὲ »6]Ὶ Οτ, 
18 ὮΏΘΙΘ ποῦ ἸΠΟΟΚΚΘΣΥΥ ὙΠ1Ὸἢ 120 1.6. ΔΠῚ 
Ι τοὶ δ] τοροῖμοῦ δη οὔ]εςΐ οὗ το  ΚΟΥΎ ἴο ΤΥ 
ἔπιεηάς, ῆο ρῥγοξεβθ ἴο Πο]ά οιδδ ῃορὲ οὗ 
ΤΕΠΟΥΟΙΎ, ἃπα γεῖ δοσιι586 Ππι6 οὗ ἘΠραγάοηδΌ θ 
5ηὶ 

εοπξίπι6}] Τὰῖ, “Ἰοάρε;" “6. 15. ποῖ {ποῦ 
ὈϊΕΓ ργονοοσδίίϊοη ἱποθϑϑδηΐ 

38. Ἴδε σηοδηΐϊηρ οὗ {Π|5 γυθῦβθ 15 οἶδα: ἴἴ 
Γείοτβ δἰζορεῖμοσ ἴο {πὸ τἰϑιιαὶ ργοσθθάϊηξβ ἴῃ 
ἃ οσοιτί οὗἉ 7ι5ιϊςσθ ; θα ραγΐυ ἴῃ ἃ 51 Παὰ 
ἴο ἀξσροβιὶ 4 ρ᾽εάρο, οσὔ ἴο βηά οιγεῖν; {Π6 
ΒΌΓΟΟΥ δοσορίθα {Π6 ΤΕβροπϑι ΠΥ ΌΥ 5ιτ Κὶηρς 
μαπάβ νυν ἢ [6 Ῥεῖβοη ὑνῃοπὶ Π6 τοργοβοηϊεα. 
566. Ρχγον. νΥἱ. 1. [οὉ ἴιιγηθ δἰοροῖθοσ ἔγοπλ 
ἢ]5 πἸδηά8:; {ΠΟΥ ἅτε ποΐ ἴο 6 ἀδροπέήρα τροῃ, 
Ης (8]15 ἱροῦ (σοά Ηἰϊπιβοὶε ἴο “ἸαῪ ἀοννη," 

᾿ 56, ἴΠ6 σαι ΟΠ -Πιοπου, ἴο Ὀ6 Η]ΠΊ5ΟΙΓ βιιγείγ 
ψ]Π Η] πιβεὶῖ 45 [πάξο. ἴο δεςορί [Π6 ροϑβιτοη 
οὔ Τοῦ δἀνοςδλίθ, Τῆς οχργοβϑίοη. “ὁ ἢ 
ὝΠΟ" 5 βι γι Κίπρ, Ὀ6 ΤῊῪ ΘΌΓγΟΙΥ ἢ ΤΆ ΥΚΟΙΕ, 

οὗ, ΧΥ͂Ι, 21; πο ΟἴΒΕΓ τηϑαϊδί!οη ΟΥ δανοςδοῦ 
5. ΡΟΒβ: 016. 

4. ΤΠ τόᾶβοη ΨὮΥ [οὐ ἔἸοπάς σαπποῖ 
δηὰ Ψ}} ποῖ ἀοίεπά ἴμε Ἰυ5ῖ σαιι58 5 {ΠῸῚΓ 
νηΐ οὗ υπάογβίδηαίηρ. 

ἐχαΐ! ἐῤερι] δ5ς, ὃν ρίνίηρ ἃ νεγάϊοϊ νυ] ἢ 
Ψ01} 150} ν ΠΘΙΣ ἀςουβδίοῃϑ. 

5. ,αιίονν»] ὙΠπὲ ννογὰ πηθᾶῃ5 “" ὈΟΟΙΥ,᾽" 
δΔης( [ἢ6 ψΒΟΪΘ ϑοπίοποθ δ Ρη 65, Α 8 Ψ8Ὸ 
εἶνοβ ὋῸΡ μ18 ἔσίθοηά ἤο ὍΘ ἀθΒβρΡΟο:116θά, 
ἰηβίοδά οὔ ἄἀοίοηἀϊηρ ἢἰπὶ ἀπά ἴακιηρ ἢΪ5 
Ραγτῖ θη ἢδ 15 ἴῃ σΑΙ ΠΥ, ΜΝ11] ὑπάογρο 
ἴῃ ἢϊ5 οὐνῆ ρείβοῃ, δηὰ ἴῃ [ἢ6 ρεγβοῃβ οὗ ἢὶ5 
σὨπ]άτοη, (86 ςΠδϑϑοπιθηΐ ΙΓ ἢ 6 ἀοβοῦιθθϑ 
85 ἀμ ἴο (Π6 Πγροοσγίθ; ὄνθη ἢ15 οὐνῃ οἢ"Πἀ- 
ΓῸΠ 5 ΘΥ65. 5}4}} 411. ὙΠ15 ἱπιογρτγοίδίίοῃ, 
ΤΒουρῃ αυσδεοποὰ ὈγΥ ΠΠΠἸπιάηπ, 5 ἀσοορίοα 
ὈΥ ςοπιπιοηΐδίοῦβ ΒΟ ΠΟΙΆ] γ. Μογχ δἰουβ [ἢ6 
εχῖ; 566 ποῖίδ. 

θ6---9. ὝΜεϑο νεῦϑοβ ἔοσπὶ ραγΐ οὗ ομϑ ὑγο- 
Ροϑιξίοη, 1π6 βεπογαὶ 8θη86. Ὀθηρ, ΑἸ ΒΟΙΡῊ 
Ἧς [ᾶ5 Ὀγουρῆϊ πιὸ ἴο {Π15 ϑίδίθ οἵ 5ῃδη)θ 
(υ. 6) πὰ πλῖϑοσυ (τ. 7), 50 {μα τρτγίρῆΐ 
ΤΏΘη 416 ςοηϊοιιπήοα δηὰ ᾿πάϊρπαηῖ, γεῖ πὸ 
τὶ ΐθοι5 τηδη (. 6. οὐ, σοηϑοίοιι5, αηὰ ΠΙΡΒΕΥ 
ςοηϑεΐοιι5, οὐ ᾿ς ΠΥ} νν}}} ΠοΙΪὰ Π15. σουΓθα, 
Πα ὈΘΟΟΠῚΘ 5[ΓΟΠΚΟΓ δηά 5ἴ ΓΟ ΒΟΥ 85 ἴῃ σοη- 
τοϑὶ ργοςσεθάβϑ. 

Θ. «πά αὔογείέρνις 1 «ὐαῷ α΄ ἃ ἱκανοί 
δίδου, πὰ 1 ἂπὶ δὲ ΟὈθοΐ οὗ δρεύς!ηκ 
ἀπ Ὅ.89 ὕδοθ; 566 ςἢ. ΧΧΧ. 10. 4Ππεὶ σοΟΙΠρΡαΓΘ 
Νιιπι. χίϊ. τ4; Ποιῖ. χχν. 9. Τῆς πιοληΐηρ ἰ5 
βυρροτίεἀ Ὀγ [86 ΕἸ ορῖς δᾶ (Πα]ά. 

7. αϊη»ι)] ὙΤΠδ ἀϊπηπθβ5 οὗ {πΠ6 εγε ἱπγουρὰ 
ΒΤΙΟΓ 15 ΥΕΓῪ ἔγεαιθηςν δἰ] ἀδά ἴο ἴῃ ὅθ. ρ- 
ἴυγο, 85 θη. χχνῆ τ; δῖ. χχχῖν. 7: Ζοςοῆ. 
ΧΙ. 17; 5. Υἱ. 7) ΧΧΧ]. 9: 566 αἶξο οἷ). χυΐ. χσό. 

8. “ἱρῷ ῥιρεσεϊ ὃς, ἴῃ ἱπάϊρπαίίοη δ 
ἘΠΕΟΙΓ ΡΓΟΘΡΟΓΙΥ. 



7ο 70Β. ΧΥΝΊΙ. 
Ὠουβε: 1 ἤλνα πιδάβ πιὺ Ὀεα ἴῃ τῃε 
ἀδιίξιηοδ885. 

βηά οπὲ νγῖϑε ψιάη ἀτηοηρ γου. 14..1 μᾶανεὲ ἰϑβαϊά το Ἴσοτγγωρτίοη, ! ΗοΣ κε 
11 Μᾷγ ἀλγ8 γε ραβῖ, ΠΥ ρυγροϑεβ ΓΒοι ἀγέ ΠΥ ἰαῖθεγ: ἴο [ἢ ννουῦπὶ, φαίϊα. 

Ηερ. ἃτ6 Ὀγόκβῃ ΟἹ Ὁ, φύση ᾿τΠ6 τπουρῆϊθ οὐ λοι αγί ΤᾺΥ τιοῖῃοῦ, δπα ΠΥ 5, ζεῖ. 
γι βόμαδε ΤΥ ἢρδγῖ. Ις Απά Ψψῇογε ἐς ποὺ ΠΥ Πορεὴ 

12 ἽΠΕΥ οἤδηρε τἢ6 πῖρῃϊ ἱπῖο 845 ογ ΠΥ ἤορθ, ψ)}ῆο 5}8]] 866 1 
"Η. ἀδγ; τῆα Ἰίρῃξ ἐς ᾿ϑῆογε Ὀθοδιβδα οὗ 16 ΤΕΥ 5141] ρὸ ἄόνγῃ ἴο ἴπε θατῖϑβ 

[ν. 1το---τό. 

[ο Βυΐ 45 ογ γου }], ἄο γε τε- 
ἴαγη, Δηἀ σοηδ ἢον: ἴογ 1 σδηποῖ 

ἘΠῚ ἀδύκηθβϑ. 
12 11 να, τὴς ρτάνε ᾿ς πλῖηδ 

9. {2ὲε γἱσῥίοομς αἰσο] Οὐ, γοῦ Ὁ80 σι κπῦ- 
ΘΟΒ ὙΨ111 μὩο]ὰ ζαβῦὺ 818 ὙΑΥ͂, 5ς. ηοΐ- 
νυ Ποιδηάίηρ 411 [Π]|5 στε ἰγεδίπηθηΐ δηὰ 
τοπηρίδίοη. ὍῊ]5 νοῦθῈ ϑδίδπαβ οὐδ ἴπ βίγσοῃβ 
ΤῸ] ΘΕ πάθε [πὸ ρ]οοσα δηὰ Βοροϊεβϑηθβθθ οὗ 
1οὉ 5 ςοπιρἰαἰπῖ5; νι δίενου Ὀδῖάα ἢϊπὶ οὗ 
Οἠς (Πϊηρ ἢθ 5 ϑϑιιγθά, ἢ6 Ὁ1}} 6 Βο] 4 ξδϑι 
Ἀ15. ἰητορ τ γ,᾽) ἄνθη 85 Οοά Ηϊπιβοῖ δὰ ἀθ- 
οἰαγοά οὗ Βιπι. 

10. 40 γε γείμγη} ἰ. δ. 85. ἴου. γοι 4]1, ἀο 
γου, 1Ε γοῦ τΠ1ηκ δῖ, τοίατῃ ἴο (Π6 σἤάγρα, 
Γοροδί ὙΟῸΓ ἀραπιθηΐδ; [ἃ 15 θυϊ τνῆΔί ΠΊΔΥ͂ 
δὲ ὀχρϑοϊεά οὗ γου, ἔοῦ 1 σδῃ 566 Π0 Ξυπιρίοπι 
οὗ τϑαὶ νυ]ϊϑάοτῃ ἴῃ ΔηΥ οὗ γοιι: ἃ ὈΠΘΥ ἸΤΟΠΥ͂, 
Ὀὰῖ ᾿ισπεά ὉγΥ Οοὐδβδ͵ οὐνῆ ἀξοϊ]αγαίίοη, 
Χ]. 7, 8. 

11---Ἰ6. Νο δΒορθ Ὀυϊ ἴῃ {ΠπΠῸ ργαάνθ; [ποτα 
ῖ5. 106 ΘΓ στο γΠηρ ἱδοιρῃῖς ἴπΠ6 αιρδϑίίοη 
ἰ5, ΠΟΙΠΟΓ [ἰοὉ 011 πὰ δΔὴγ πορα ἐμ {6 
δτανο, νυ μοί Υ ἢῖ5 «υλρ νν ἢ} ρῖνα Ὀἢ ἴο ἴΠ6 
μορο οὗ ἃ ξιΐυγο νἱπαϊοδίοη. 

11. 11|6 ΜΒ 115 οὈ]θοῖβ δηὰ σᾶγοθ πγιϑὲ 
ΡΕΓΙΒἢ ; 18 5 δἰγοδαν βοπδ. 

ἐδομσῥι“ 1,11. Ῥοδβθββίοιβ; ἃ ἢἤπο 6χ- 
Ρτδϑϑίοη ἔοσ 411] {πδὲ ἴπ6 ποαγί δπὰὶ τηϊπα μᾶ5 
Δοασυϊγο, δηὰ σᾶγοϑ ἴο γοΐδιη, 115 Ὀθϑῖ [ΠΟ Ρ Ὠϊ5, 
ΡΌΓΡΟΞΘΕ5, δηὰ ἱπιαρὶ Πα! ΟΠ5. . ὶ 

12. Τρ ἐῤαησε] ἱ. δ. ΤᾺΥ͂ Ρτγοϊθηάθά σοπὶ- 
ἔογίους πιοςκ πΊὲ ὈΥ ΡῬγοπϑίηρ πὴ6 ἃ σοΐυσῃ 
οὗ Ἰιρῃϊ; 566 χὶ. σ). [ηποςσρϑηΐ 85 οῦ Κηονῦβ 
Ἀπ ἴο Ὀδ6, ἢ Κπονῦ5 1111] ννὸ}} τΠδὲ 116 
ΠοΥΘ 15 ποῖ δῃὰ σδηηοΐῖ Ὀ6 ἔσθ Πρἢϊ; δὲ [6 
Ὀοσῖ {ταηϑιθηῖ δηὰ ἢ} οὗ ἰσουῦ]ο, ἴο ἢϊπὶ ἰξ 
ἰ5α Ὀυΐϊ΄ πῖβοσγ. Ὅῆε ᾿αδὲ ννογάβ 5ῃοιϊὰ Ὀ6 
Τοηάογρά, Τρ ῦ 18 ΘΔΣ ἴῃ ἴδοθ οὗὨ ἀδΓὶς- 
ὯΘ958, 2.6. ΠΟΥ 540 ἰῃαΐ ᾿Ρἢ πιυϑὲ 6 ΠΘΑΓ 
αἴ μβαπά, οἡ ἴπδ διιρροϑιιο οὗ ΠΊΥ ἸπΠποσθης6 
ΟΥΓ Ροπίΐοηςθ, Δ ΠΟ ἢ 1Ὁ 15. οἶθαγ {παΐ ἀδγκ- 
Πύβ5 ἠδ5 δἰγοδαῦ δεῖ ἴθ. ΤῈ 1,ΧΧ. Βᾶνο 
ἔθηκα, 55. “1 σοιηΐ ὨΡΠξ 45 ΤΥ ἀδΥ, ἃ Πρ ἢ 
ΠΟΥ ἴῃ ἕλος οὗ ἀλγκηθϑα:" θὰ Π6 οχρδηδίιοη 
βίνρη δὔουθ 15 ργϑίθγδ δ, 

13,14. Τποϑὸ τνογβ Οχργθθα οπθ {Ππουρἢς 
ΜΠ ἴΠμ6 νδγιοῖν δηά ρεγ ΠΟΥ οὗ ἃ δριγῖ 
ἀνε ρ ροὴ 115 ΠΟρο]οθϑηθθα δηᾶὰ ὀχῆδαϑίς 
ἴῃ 1ἴ5. ΠΊΙΒΟΓΥ; {ΠῸΓῸ 5. ΠῸ δορά οἰβοινῃογο, 
ΤΥ ΟἾΪΥ ΠΟΘ πον 15 ἴΠ6 στάνθ; {πο Ὸ 15 ΠΊΥ 
ΟἾΪΥΚ Γοϑῖ, 4}} {ῃαΐ σου] σοπιέογς τὴν Πεατῖ, 
δχοιῖθ ἴῃ ἴ Δ 56η80 οὗ ἸΟγ, 5 Ἔχομδηρθά 

οἵ τῆ6 ῥ᾽, ἤδη Ομ Γαδ τοραῖθεγ ᾿ς 
ἴη τῆς ἀιυϑῖ. 

ἔογ τοζίζοηποβϑ, ἔοσγ {π6 Ἰοδί πβοπὶθ ἰητηδίος οἵ 
1η6 ξστάᾶυθ.0 ΜΥ Βορδ '5 ἴποσε, γῆο σῇ 566 
1} Τὸ δϑρϑαὶ οἵ ἤορὸ οὔ θαυ ἴῃ [16 15 ἃ 
ΤΔΟΟΚΟΓΥ͂ : ΠΕ {πέτα ὈῈ ἃ ορϑε ἴξ 15 ἴο ὃς ἰουπά 
ἴη [6 γτάνθ. Βθδαγίπρ ἴῃ τη [ἢ6 Δϑριγαϊίοη 
οὗἉ ςοἢ. χῖν. 132-ῖις (16 νυ ῖϑῃ ἴΠεγῸ 50. ὩΘΑΓΪΥ 
ΤΟΘΟΠΔὈ] Πρ ἃ ΠΟρΡΘ, στοιπάρα οἡ ἃ ῥγποῖρὶὸ 
ὙΠΟ σδῃ ΒΟΔΓΟΕΙΥ οχῖσὶ νου δυρροσίῃνς 
δηὰ Πσοηπῆσγπηηρ 10), ὰ ἀο ποῖ Πηά ἴῃ (ἢ|5 
γΟΙΘΘ Δῃὴ ΘΧρΙθϑϑίοη οὗ δυβοϊιζο ΠΟρΘ] σϑη 655. 
Ὗνε οδῇ ϑβοδγοοι γοϑῖσὶ ἴῃ6 σοποϊυβδίοη παῖ 
Αἰ ΠουΡἢ ποιοῦ [0Ὁ9. ΠΟΥ, 45 6 15 νν6}} ἄννάγε, 
ΔΩΥ͂ ΟἴΠΟΥ ᾿ἰνὶηρ τηΔη οἵ ἢ15 Οὐ ἃβϑξδ, σῇ 566 
ΔΩΥ ἀσβηϊίο στοιυπὰ ἴοσ ἤορθ, ἢθ ἢᾶ5 δῖ {πῸὸ 
Ὀοίϊζοιῃ οὗἩ ᾿ὶθ ποαγί ἃ ἔθεηρ ν ὨΙοἢ ἀβϑιγοθ 
Ηἰπὶ ἴπαξ 560], [Π6 τορίοη οἵ {π6 βῃαδαάον οὗ 
ἀδαδίῃ, 15 ηοῖ [π6 ἰδϑὲ ννογάὰ οἵ Οσοὰ ἴο πιδῃ. 
ἼΤΠ6 ποχί υϑῦϑο 15 ἃ ἔυσ Πεῦ δάνδηος τονναγάς 
[86 Ξοϊαΐίοη οὗ {86 τηγϑδίεγγ. 

16. Το ἱπιογργοίδιίοη οὐ {Π|5 υϑῦϑα 15 
Θησιμηθογοά νυν τ (6 σγοδίοϑι ας] 1165: Ὀυῖ 
1 Ι5 οὗ 50 ΠΟἢ ἱπιρογίδηοθ ἴο ἴῃ6 ψ}0]6 
Ὀεασίηρ οὔ ἴῃ6 ἀγρυμηθηΐς τἢδ ἰΐ 5 Θ6ΠῚ5 
ΠΕΟΟΟΘΘΑΥΥ ἴο Ὀγίηρ {πο6πὶ δοίοσε [6 γχϑδάογ. 
Τῆς ἢτϑῖ οἷφιιθὸ σοηϑβιϑία οὔ [Ἃἢτθε ννοσάϑ: 
(1) τῆς ἤγϑί 15 απθί σοι: ἴῃ ΟἾΠΘΓ ῬΑΞΘΔΡῸ5 
ὙγΠογΘ. 1 Τοσσαγθ, 1 Τηθαη5. “ὁ ὈΟΔΘΓΏΡ 5," ΟΥ̓ 
εἰ ραΓί5,,) δ. σ. “ἸπῸ5 οὗ 4 πιδη,᾽) ΟΥ̓ “ὁ ὈΔΓ5," 
ΕΙΙΠΟΓ ΡοΪ65, διιοἢ 5 Ὀθαγ πὸ ἀγίκ, ΟΥ̓́ΡΟΞΒΙΌΪΥ 
Ὀαῖ5 οὗ ἃ ραΐθ; πῆς αἷθο, τῃεϊδρῃους δι ϊν, 
οἰ ρΠΙ ΕΔ η5.) ΟΥ̓ {π686 τηϑδηϊηρθ ἴἢδ6 οηϊν 
Οἠδ ννῃ] ἢ 566 Πὶ5 Δρρ] Δ ὈΪΘ 15. “Ἢ ὈΔΓ5." ὙΠὸ 
οὐ 4 γ5 οὗ [Πς ὑ 7 ψ}}}} {ΠΟΥ ἔΟΥΘ 5 ΡΠ “18 
Ὀδῖβ οὗ [Π6 ραίοβ οὔ Ηδάοβ, 560], (ἢ6 γϑρίοῃ 
οὗ ἀφαῖῃ." (2) ὅδ ρῥΙζἴ, οΥ 5160]: δθοιυζ 1} 15 
{ποῖ ἰ5 πὸ ἀουδῖ. (1) “ὙἼὝΠΘΥ 5}}8}} δὸ 
ἄοννη;" [16 ρ] γα] ογὰ ρϑόγϑοῃ ἔδιλη]πὸ 15 
564, ὙΠ αιοβδίοη 15, νη 15 ἴῃ6 ϑδιιθ]οςῖ 
οὗ {Π15 εἰλιιδοὶ ΟἿΓ {γαηϑιατοη ἰοᾶνοα ᾿ἴ 
ἀουθία!. Νὸ ρῥ᾽υΓαὶ δοθβ Ὀείοτε ἐχοθρί [ΠῸ 
ννοσὰ τοηάογθα ὁ" θ4γ5,᾽) δηὰ (Πφΐ ἰ5 πάθοι! 1Π6. 
ὙΤἼΙ5 Ἰοανοβ. ἴννο δἰϊεγηδένες; οἰ Που ὁ Βορς, 
ἴῃ [Π6 ργεσθάϊηρ νϑῦβθ, 15 ἴδκθη σο θα νοῦ 
ἴῸΓ “411 ΤΥ μοροδ5," Ὑν ΒΊΟΝ 15. ΥΘΓΥ ἡ [005 
ΔΌΪΘ, ΟΥἨ ἑὈΑΓ5,) ποι ρὴ πλδβοι]ηθ, γοΐ 85 
βίδηά!πηρ ἔργ ραΐθϑ (δ ΠΔ1}}}Π6}). πᾶν Ὀὲ ξο]] ον οὰ 
ὈΥ ἃ επιηῖης νοῦ. ΟΥ̓ (ἢ15 [6 Γ6 ἅΓῸ ΤΠΔΏΥ 
Θχδιηρίο5 ἰῃ ΗθΌγενν, ομ6 ΓΟ ΔΥ ΚΑΌΪΥ ΠΘΔΥ ἴο 
[Π15 ραάβϑαρο, γον. ΥἹ]. 27 (ὐ ΒογῸ Ὀγνε δ Ν5 ὙΠ 
15. σοηϑίΓποϊοὰ ἢ ΠΥ)». ΜΈΕΓχ, δἷϑο, 



ν. 1τ--- 3. 

(δουρῇ Πα τϑπάθγϑ 1 “ΤᾺῪ ᾿Ιπιὺ5 .) ἴλας 1ἴ 
ἴο Ὀε [86 ἴσια βυιθ]οςῖ οὗ [π6 βοπίεποο. ννὸ 
δάορί {πε ἔοστηοσ, ΨἹΠ ποσί ᾿πίγργείουβ, νγ6 
Βαᾶνθ, ““ΤΩΥ͂ ΠΟρΡ65 ΜῈ] βὸ ἄοννη ἴο πὸ ΑΓΒ 
οὗ 5}60].᾽ νυν}}}] πανὸ ἴπογὸ {ΠΟΙ ἢοπιθ. ὍΤῆϊ5 
ςοπϑίγι στο 18 ᾿πργοῦδΌϊ]θ, ᾿ηνοϊν!ηρ ἃ νΟῪ 
ΒΑγΒἢ ταείδρῃου, ἃ5 ἱπουρὴ ἃ πιᾶη 5. ΠΟΡΘ5 
τνεπὶ ἀοννῃ ἴο (Π6 Ὀαγβ οὗ 560] νὑνῆθη Πὸ 
ἀϊοά, Δῃὴ Θχργεέβϑίοη ἴο ὙΓΠΙΟὮ ᾿ἴ 5665 [Π|- 
ΡΟΞ510]6 ἴο αἰΐδοῦ ἃ ἀθῆπιίο πηεδηϊηρ. [ἔν ο 
ἴδκο τῆς ἰαἰΐογ, ννα ἢανθ, “τῆς ὈᾶΓΒ ΟΥ̓Ὠ 5060] 
Ὑ0}}} σὸ ἄοννη, νν}}} [4]], θεὲ σαϑδὲ ἀόοννῃ." ὙὍῇα 
ΞΔΠῚΣ νΟΥΌ 15 υδοὰ οὗ ἃ ννοοά ν»ῃϊςοἢ ἰ58. οι 
ἄοννῃ πὰ ζ4115, οὗ ἃ ἔ]ΠἸπρ νν4}}, ἄζο.; 566 
Οε5. “165. Ρ. ό:ς, 82. ὙΠῸ ΘΧργοβϑίοῃ ἰ5 
οἵ ἀοιι δία} ποδηΐϊηρ, βίησε (6 ὈΔΓΒ ΠΊΔΥ [4]] 
δῖ ἴΠ6 ΔρΡργοδοὴ οὐ Μη} οὗ ἃ ἀθ]ῖνογοῦ : δηὰ 
ξαϊπ, 1ἃ 15 ρΡοϑβϑίῦϊς ἴῃ6 νους τδῪ ὃ6 γοδὰ 
ἱπιοιγοραίνεῖγ, νν}} (ῃ6 Ὀδτ5 οὗὐ Ηδάοβς 1[8]}Ὲ 
ΤΠΟ ΤΌΟΥΤΉΘΙ Το δηϊηρ σε 5 ποῖ ἴο δεοσοζὰ 
ἢ τΠὸ σἰδῖο οὗ [005 ἴδε! πρθ δ ἴῃ6 ἔἶπιὸ; 
1 5 ἴοο ἀφθδηϊῖο ἃ ἢοροα, ιἴ ϑἴδηάβ ουἍξδ ἴοο 
5. ΣΟῚ} 7 ἴῃ το! εἴ ἔτοπὶ [6 Ξυγτοιπάϊηρ ξ]οοτ ; 

ΝΟΤΕΘ οὐ (ΒΑΡ. 

5. ἼΠε τεοχί 15 σοηξεβϑεαϊγ οὔβοιγο ΜΡ. 
ΡΓασἀδπὶ ρΡο])σδίυγ 5οςῖ 5; απὰ 1,ΧΧ., ἀναγ- 

λεῖ; Ὀοίῇ πλιιδῖ ἢᾶνο γεδὰ 2", Ποὺ ἤᾶνο ἴῆ6 
Νί55. Δηγ ναγιδίίοη. Μίεγχ βιυρϑειζο5 ὙἸΔδδ", 
Δα 459} |68 4 Ρτουογῦ, γτοπάθγηρ [Π6 ὙΠῸ] 
ράβθαροὸ {πι|5, “ἼΠΘῈ ρΡῥγόνεῦ ϑ5δᾶγ5. “ἢ 6 
ΒίΓΑΠΚΟΙ5 ΓῸΓ Οἠοἶΐβ ρογίίοα, Ὀὰχΐ ομεἶ5 ον 
50η5᾽ Ογ65 [111.᾽" [Ι΄ τ. 9, αἰδο Μεγχ [ΓΔΠ9- 
ΡΌδο5 ἴδε ϑοπΐθποθ Τννο ᾿πϑίδησεβ, ἴο ϑαῦ 

ΓΟΗΑΡΤῈΒ ΧΥΠΙ. 
ι δ ἰααα γτεῤγουοίά οὁ οΥ φγισεπσιῤίο» αμπαᾶ ἐ2ι- 

Δαέίσιεε. 5. 71ε «αὐαρμ δες οὐ 16 τοϊοξεά, 

ΗΕΝ δηβννογοά Βι]ἀλά τῆς δ8ιυ- 
Ὠϊῖα, δηά 5514. 

7108. ΧΝΤΙΙ. 
Ὀμξ [πὸ Ἰαιῖοῦ ἈρΡΡΟΔΥ5. ἴὸ σογγοθροηὰ 6Χχ- 
ΔΟΙΥ ἢ Π19 ἱπποῦ πη ; ἢῸ 45Κ5, 15 {ΠΟΥῸ 
Πορὸὶ ν ῆυγο 5. 12 ψ]0 δὴ 8508 1} Μ01}} {πὸ 
Ὀχῖ5 οὗ Ηλάθβ Δ} ΜῈ} Οοά “ τοππ πιθοῦ 
ΠΟῪ") ὁ 504}} 1 ἵν αρδιη} 1] Οοά ο4}}} 
80.4}}1 δῆϑννοῦ πἰπλὴ ΜΜ11 (6 ΜΠρΡΠγ, Ὀοίογο 
Δ οπὶ “ΗΕ]] 15 μακρά, ἀοϑίγασίοη μαῖἢ πὸ 
σογογίης (Χχχν!. 6). πλάκὸ ὈΟΙΠ ὈΘΔΓ ὙΥ] 655 
ἴο Πὶπὶ (566 ΧΧν], 22)} ΜΠ] (ἢ6 σαΐοβ οὗ Πο]} 
[11] ἀονίῃ, [5 θαι θῸ Ὀγόκδϑηῃ, 115 ἀν ] ]οῦς Ὀὸ 
ἀο] νου ὍΠ15 ιοβίίοι 1511 ΠΔΥΠΊΟΩΥ νυν ἢ 
{πῸὸ ΜΟΙ ἀπά εγ οὐστγοηξ οἵ τποιρηῖ; [Ὁ 15 
ποῖ ᾿ἱπάθοά ὀηυϊναίοης ἴο ἴῃς ὀχργοβϑίοη οὗ 
ἃ ΒΟρΘΟ, Ὀιυῖ [ἴ 185. ἃ {τὸ Ἀβριγαςοη, δηά, ἃ5 
5Ὲς ἢ, 411 ὈΠΟΟΠ5ΟΙΟΙ5 ὈΓΟΡὮΘΟΥ. 

16. «υδέη οἱ γοσὶ ἰοσοίδογ ] ΤῊΪΚ τη άθυ- 
ἴῃς 15 ἀείεπάθα (ὉΥ Ηδ}η)} ἴῃ [ἢς 5θηϑο, ᾿νῆοη 
Ι πὰ πὰ πορὲ τορείμοῦ τοδί ἰη {π6 ἀμθῖ. [ἢ 
μοννενου, [πε 1 πτεγργοϊδίςοη ργοροϑοά ἴῃ [86 ρτο- 
σράϊηρ ποῖς Ὀδ6 δοςορίθα, [Π6 ἔννο οἴδιι568 ΤΑΥ͂ 
6 τοηάογοά, ὁ" νν}}} (ῃ6 Ὀᾶγβ οὗ 51:60] 2}}})} Οτ 
Ψ1}} ([Πογο Ὀὲ δορεῖῃοσ γοϑῖ τη [πο ρτανὸ δ" 

ΧΥ͂Ι. 5 Δπα 15. 

(86 Ἰεαϑῖ, οὗ στεδῖ γαϑῇῃθϑϑ. 

15. Μοῖχ γοδάς "Ἴ3, δῃηὰ γϑπάθυβ “"ΤΩΥ ᾿τὉ5 
ὅο ἄοννῃ ἴο ὅ8}60]: 7 [π6 σθδηρε οὗ νονγεὶ- 
ΡοΪπίβ 15 δαπλϑϑῖθ]6, Ὀὰϊ [ἢ6 δχργεβϑίοη ἢδᾶ5 
ὯΟ ράΓ4}16], ἀπὰ ἱπίγοάμυοεϑβ ἃ ἱπουρὶ 4]θη ἴο 
1Πη6 πιὶπὰ οἵ ]οῦ. [Ιη ςἢ. χνιὶ. 12, [6 τνοτὰ 
ΟΟσυΓ5 ἵννῖςο, Ὀὰὲ ἰῃ [Π6 86η86. οὗὨ “τ 150165:} 
866 ποῖσφ. 

2 ον ἴοηρ τοὴἱῥ τἰ δ ἐγ γε τιλκα 
Δὴ δπά οὗ νγογάβ ἡ πλᾶγκ, δὰ δἴεγ- 
ννατάβ νὰ Ψ|} βρεακ. 

42 ὉΝΒεγείοτε τα νγὰὲ σοιιηϊεὰ 245 
δεδϑβῖβ, σπα τερυϊεά ν}]8 ἴῃ γουτ 5ἰρῃεὶ 

σηαρ. ΧΨΠΠ. [ἢ {Πϊ5 ἀπΡτΤΥ δηά ᾿ηϊοπη- 
Ῥεγαΐθ βρεεέςἢ οὗ Βιϊιάδὰ [ἴ 15 αἰβῆςιξ ἴο 
αἸἰβοογῃ ΔΠΥ δάνδποθ, ΟΥΓ ὀνεη ναγιεῖγ οὗ ἄγριι- 
τηθηῖ. [ἰ σοηπὶϑίβ οἵ νἱ{ρεγδίοηβ, ἴῃ ν ΒΙ ἢ 
ἴη6 ννογάβ υϑοά ὈΥ [οῦὉ ἴο ἀοϑοῦε ἢ]5 ΤΙ ΘΟΣῪ 
ἅτῸ [Δ κοη 85 ρρ Δ ΌΪΘ, ὈΠΙνΘΥΘΑ ΠΥ δηὰ ὀχοὶα- 
ϑίνεϊγ, ἴο ἴπ6 οδίδπλ 165 ννῃ]σ ἢ Ὀ6[41] [ἢ6 
νοκαὶ. ὙΠΕΙΟ 15 ΠΟ βιισροδίίοη οἵ ἤορθ, ῃῸ 
δαπιοποη ὄνθὴ ΨνὨοἢ ψϑου]ὰ ἱπάϊοαῖο {ΠῸ 
ΡΟΞΘΙΌΙ ΠΥ ΟΥὨ ἀιηθηάτηοηῖ. [Ὁ ἰ5 ἴο ΒιΙἀδά 
ΠΕΠσΘ ΟΓΓὮ ΘΙ ΠΊΡΙΥ 45 οὐδ {παΐ ““ Κποννεῖῃ ποῖ 
Οοὐ," ν. 21. [π 1δ6 ἀϊθοοιιγβοβ οὐ [οῦ πέτα 
5. ἃ βἴεδαυν οηνναγά ργορίοββ; 1ῃ6 ἀϊξεϊποιίοη 
Ὀεΐννδοη [Π6 Δρρδάγαηοθ ἀπά {ΠῸ στο! γ σοη- 
ὈΠΌΔΙΥ ὈΘΟοπλε5 ΟἰθΑΙΌΓ; ἢ 15 ἈΘΡΙΓΔΊΊΟΠ5. 845- 
Θ1Π|6 ἃ ποῖ ἀσῆπιίς ἔοστῃ, ρυδάιι!γ δρ- 
Ργοδομίης {86 σοπῆπεβ οὗ μορὸ; δηὰ [δὲ 

ςοπβοϊουβηθϑβ οὗ ἰἸηνναγὰ ἱπίερτῖγ, πῃ ἃ ὅ}}} 
Ρεζοορίίοη οὗ πηδηϑ παΐπγαὶ δηὰ ἱηπϑγεηῖ 
ΘΠ] η655, δηὰ 5 οὐνὴ ραγτςραίίοη ἴῃ 1ἴ 
τὨγουρἢ ἴῃ6 ρᾶϑϑίοῃβ οὗ γουτῃ δηὰ {Π6 ᾿πἢγπὶ- 
ΤΥ αἱ 411 δοδϑοὴβ οἵ 116, Πηάβ Ἔὐδὺ ἃ πΊΟΓΘ 
ἔογοι 16 δηὰ δνδηροιῖοδὶ οχργοϑϑίοη. Βιιΐ ἴῃ 
ἀϊγοςῖ ςοπίγασξ νυ τ (5, ἴῃ {Π6 Βρθθοθεβ οὗ 
Θϑςἢ πὰ 8}}] [86 ποτ] οσυΐζογβ, [μ6 σἤδηρα 15 
δἰϊορεῖμον ἔγοπιὶ Ὀείζοσ ἴο ννοῦβθ, ἔγοπὶ 5ΥΠὶ- 
ῬαΐΩΥ ἴο δ᾽οπδίίοη, ἔγοπι νυ ο}]-ογάογοά σϑᾶ- 
ΘΟΠΙΠΒ ἴο 56 η561685 δηὰ οὐιι6] ὉρΌγΑΙ Ἰη 58, 
ξγοπὶ ν᾿ πα ΠἸσαίίοη οὗ (σοά 5 }ι5ῖῖος ἴο πποδηά!ὰ 
Δηα νἱοϊοπὶ τορτοβοηίδίομβ οὗ ἴῃ οἤεςῖς οὗ 
Ηἰ5 νοηρεδήῆςθ [ἢ {ΠπΠ6 ξο]]ονυηρ σρθθοῇ, δηά 
ἴθ ἴη6 δῆβϑννοσ οὔ ἰοῦ, νὰ πὰ τῃ6 ςεηΐγαὶ 
οΥςὶ5 οὗ ἴμ6 ἀϊδουβοίοη. Ὅἡ [86 ομθ ᾿απά, 
186 ἔμγΥ οὗἉ πὸ ἱποοηϑεὰ ἔγίθη 5. 15. νν 6 }1- πὶ ἢ 
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. Ἐς ἢ. 
Εἰς τοι. 

ον, 
ἑ»". 

70Β. ΧΝΤΠΙΙ. 
4 Ης τεαγεῖῆῃ ᾿ ΠΙπιβεὶ τ ἴῃ ἢΐβ. δπ- 

σεῦ: 584}} τῆε8. βαπτῃ θὲ ᾿Ῥογβάκεη [Ὁγ 
ἴδεε ἡ δηὰά 58}4]] τῆς γτοςκ θὲ τεοιπονοά 
οιῖ οὗἩ ΠΙ5 ρίασεὐὺ 

ς Ὕεα, τῆς ἰΙρῃξς οὗ τῆὴε ψὶοκοά 
562} θὲ ραΐ οὐκ, ληά τῆς βραγκ οὗ 
Π15 ἢτε 5}8}] ποῖ 5ἢ116. 

6 Τηε Ἰίρῆς 58.4}} Ὀς ἀαγκ ἰῃ ἢΪ5 
τ θεγηδοὶς, ἀπά ἢ15. ἢ σης 5Π8]}1} ὃς 
Ρυζ ου νν ἢ ὨϊΠ1. 

Θχἢδιισίθα ; οη (ῃς οἴπεῦ, {π6 μορὸ οἵ ἃ ρογέοςϊ 
νἱηἀιοδίίοπ, (πϑοράγαῦ]Υγ Ὀοιπὰ ἃρ Μ ἢ δὴ 
Ἰηϑεϊησίνο, ἐπουρὴ ἀπάονοϊυροὶ δηὰ μαϊ ἔν 
ςοηδείουβ. Ὀ6ΙΙο ᾿ῃ 4 ἔαΐαγο τοβιγγοσζίοη,) ῸΓ 
16 ἢγϑοῖ {ἰπ|6 ἴδκοβ [6 ἔογηῃ, νυ] ἢ ἢδ5 θόοη 
γοσομηϊχοα ὈΥ Θ᾽ ΙΘν ΓΒ ἴῃ 4}} ἂρὸ5 85 ἴῃπ6 5}0- 
᾿πιοσῖ υἱΐογαησο οὔᾳ ἀθνουΐ ἀπά Ποανθη-ίδυρῃιὶ 
ϑρι τ, Ὀγοοάηρ οα {Π6 τηγϑίογυ οὗ "6 ἀηα Δη- 
τιοΙραίηρ [5 {γιι6 βοϊαζίοη. 

1--4. Τοῦ 5 ὈΪαπιθα τσ ἰαΪθ νυοτάς, σοη- 
τορῖ οὗ ἢΪ5 ἔποηα5, νη ἀπά ἀθῤδρογαΐς βἴτιρ- 
π|0 5. Δ(1 υ501055 ἀ5ρΙ ΓΔ ΟΠ 5. 

2. «μπῶ ὁ πτυογ] ΒΒ αά ἔδι5 τοϊογί5 
Ἰοδ5 ννογάϑ ἀρ! δὲ ΠΙΠῚ, 5860 χνὶ ῳ. Ηὸ ἢλὰ 
ΒΙΠΊΒΟΙΓ ἤτδὲ τεργοδομοά [0Ὁ ἔων ἰθπρίηΥ ἀπά 
Ἰάο ννογὰβ (ΥὙ1}}.. 2), ποῖ ποι ϑόπηο δῃονν 
οὗ γόδϑοῃ, 51Π06 ἢ]5 οὐ ργενίοιιβ αἸβοοιγβο 
μα Ὀδθὴ τγοπλάγκαῦ]ς δ ἰοαϑὲ ἔογ Ὀγενηγ δηά 
σΟπΠοΐίβθηοθθ, [πϑίεδὰ οὐ ““ὁπὰ οὐ τνογάς," 
ΠΊΔΩΥ σοπηπηδηϊαίογα ΤΌ]]ονν δου] θη 5. ἴῃ γρη- 
ἀόππρ ἰἢς Ηεῦγονν, "" ποῖ οὔ νοσγάσ," ΟΥὉ 
ἡ Βαπίηρ ΔΡΟΥ νον 5," δ δ. ὁ ονν Ἰοηρ νὴ 
ἴδοι! σὸ οἱ «τ γ δηὰ ἀθοοι ΠΥ ἀν σης 
Ογά5. [Ὁ {Π6 Ριγροθὸ οὗ δηϊγαρρίηρ τ|5" 
Ἴδιι5 Ενν., Ηγ. απὰ Ηδδῃ, 1)0]., 10Π1π|.: δας 
1Π6 τοηἠοπηρ Οὗ πῆ ΑΌΝ, γίνω ἃ 5115 λοῖουῪ 
56 η156. δηὰ 15 δάορίδα Ὀγ στίτο5. οὐ Βιμἢ διι- 
τποσγιῖν, οβοη,, (ὐο5., δΈ] ΚΟ], ν αῃ., Μοἶῖο, 
Δη4 Δίογχ, Ἀν ηο, ποννονοσ, ἰΐογα ἴῃ 'τοδάϊηρ 
ἀεί ἴου ἀῤιίξε. 

8. «4: δεασ 1] 866 ΧΥΪ. 1ο, ΧΥΪ]. 4, 10. 
γερο αἰ Το, σῃθδ ἀρ, 2. 6. 5]οπορά, 

Ἰοοκθὰ οἢ 85 υπῆϊ ἴο βρϑᾶᾷκ. 

4. ἱἹεαρεῖρ ρἑ»μνοι  1κῸ ἃ νη] δοαϑί, 
ΡΓΟΌΔΟΙΥ ἴῃ γοΐογοηςθ ἴο ἴΠο ἰαϑί νϑῦβος 1 πα 
ΑΓ Ὀερϑίβ, ΠΊΟΓΘ ηϊπΊαὶς, νυν δῖ σαησὲ ἴῃοι 6 
δι ἃ νὰ θοαϑ ἰοὺ μαὰ δοσιικοὰ Οσοά οἔ 
ἰϑαγπρ ἤππ, χνὶ. ο; ΒιΙάδὰ γα πὸ ἰθαγθῖῇῃ 
ΠΙΠΊ56] ἢ, 195 οὐνῃ ϑἔγυρΡ 5. ἀγὸ [86 τηδῖη σδιι56 
οἔὗὨἉ 1|}18 ΠΙΒΟΓΥ.. 
σῥα ! ἐρὲ εαγὶ δφ )ογεαζοη 1.6. 584}} 1{πῸ6 

ΜΒΟΪΟ σοιγθα οὗ τῆς ννου] 5 σονογηπιθηξ Ὀ6 
Αἰϊογοα ἴο πιθεῖ γι νν 5165, 115 ὈΠΟΠΔΠΡΟΔΌΪΟ 
ΟΥ̓ΘΓ, 115 ἥστη ἤχϑά ἰανν8) ΤΠ Ὄχργοβθίοῃ ἰ5 
ΡΓΟΡΔΌΪ ργοόνογθία! ; 1ἴ ὈΘΑΓ5 ἃ ϑἴ ΟηΡ ΓΟΘΟΠῚ- 
υ]άποο ἴο ἴῃ6 Ατῦὶς βαγίπρϑ, “ῆο ννοτ]ὰ Μὴ] 
ποῖ σοπλο ἴο 4η ὁπὰ ἔῸΓ ΠΙῚ5 5ακο," δηά “6 
νου] ὰ ἀοὲθ ηοΐῖ οχὶϑδὶ ἴογ οὴὸ τηΔη." Βοϑθη, 
ὙΤΠὸ τοΐξεοηςος ἴο [005 ἸοηρΊΠΒ5. ἔογ ἃ ρογίοςὶ 

[ν. {--το. 

Τῆς 8ἴερβ. οὗ ἢΪ5. βίγοῃηστῃ 584]] 
δε 5ιγαιτοηοά, δά 5. ονγῃ σομη56] 
502}} σαβϑὲ ἢϊπὶ ἄοννῃ. 

8 Εὺγ δε 15 σπβὲ ἰηΐο ἃ πεῖ ὈΥ ἢϊ5 
ον ἢ ἔδοῖ, δῃὰ ἢς νγαίκεῖῆ ὑροη ἃ 
ΒΠ,ΓΟ. 

9 ΤῊς ρίηῃ 581}} τακς ἀΐπ ὉΥ τῆς 
ἢς6], «μά τῆς τοῦθεσ 51.8}} ργονδιὶ] 
ἀσλίηβῖ ἢ]Π). 

τηδηϊξοοίδτίοη οὗ Οοά δ ̓ιδζίοο 15 οἰθαῦ; {ποιὰ 
ΤΊΔΥ Ὁὸ ἃ δρός!4] γοίογθηςς ἴο ἢϊ5. ἰαϑὲ ννογὰβ 
ἴῃ ἐἢ. ΧΥΙ. ' 

5---21. ὙΠ τη δηὰ πη βογγ οὗ ἴῃς νγς Κα 
δά, {πὸ ἀοοίγιςίοη οὗ πῖ5. ταςο, πὸ ὀχ ποίοη 
οὗ 5 ΝΟΥΥ͂ Πᾶπιθ, ἃτὸ ἀθδουθθα ἡν ἢ ταις ῇ 
ἴοτοθ δηὰ ναγίοῖν οὐ ἱπιάμογν. Ὀὰιῖ νου 
ΔΏΥ ἡδὺν που ρῆῖ. Α5 ἴῃ ΠΙ5 ΤΟΓΠΊΟΥΓ ϑρεεςῇ, 
ΒιΙάδά γεϑῖβ δἰτορεῖθοῦ οἡ ἴΠ6 τοσογάρα ἔβοϊϑ 
δης ϑαυηρ5 οὗ {πὸ ραϑῖ. ὋΣ 

5. ἐῤε ἄφδῇῇ ὝὍε Ἰατὴρ, ννῆιςἢ ΠΡ πἴ8 1Π6 
ὝΠΟ] 6 ἰθδηΐ. 

ἐῤε τραγᾷ Γ᾽ ῥὶς ἤεο] 1.6. ἰῇ Ιαβδὲ σραγκ οὗ 
[Πς 455 ϑιῃπου]άογίηρ οἡ ἴῃ ἀοϑογιοα Πραάττῃ: 
ΒΟΓ} ᾿πτιαρὸϑ 4ΓΘ ΠΟΙΊΠΊΟΙ ἰῃ {Π6 ρούπι5 οὗ [ἢ 6 
Αὐαθίδηθ. 866. Ἀθιϑκοα ποῖΐς οἡ "ΤΆγαρῃδ, 
αυοϊοά Ὀγ Ἀοβοη, οἡ “ ΖΟΒαιγ,᾿ Ὁ. ο: Ὀοῖῃ 
Ροοῖς δοϊουρ ἴο {Π6 φαυ]οϑὲ ροποά οὗ Αταῦὶς 
Ροσίγγ, {ΠῸ1Γ ρΡΟΘΠΊΒ ἃιῈ ἴῃ ἴπ6 Δ] οΔ]]αἰκαῖ. 

Θ. Τρε ἐῥί «ρα δὲ ἜΕῚ Α τδοιρδῖ 
Ὀογγοννοὰ ἔτοῦὶ [οὉ᾽ δ οὐνπ 50] 1 πι6 ἀοϑοτὶρ- 
τίοῃ, χ. 2.ὥ. ᾿λάγκηθοθ 5Π4}} ὈῈ ἢὶ5 ᾿ἰρῃϊ, 16 
Θχίηοτοη οὗ ἴῃς ἰαπὶρ Ὀκὰζ ἃ συπιῦο] ἀπά δοςῖ- 
ἀθπὶ οὗ Πϊ5 ον ἀῤδίγαυςξοη. 

απο ῥὶς εαπαϊΐο] ΟΥ, δπὰἃ 818 181 ΟΥ̓́ΘΣ 
Αἰτὰ 8881] Ὀ6 Οχῦ πα Βμθι}: 2. 6. [Π6 ΙΑΙΡ 
βιϑροηάοα ονοσ δϊπὶ ἴῃ ἢϊ5 ἴδῃ; 566 ποΐε οἡ 
συ. ς. 

7. Τῦ: “οῤς 94. δὶ: εἰγεησ}} ΟτΥ, “"ἢϊ5 
ΤΑΙ ΠΥ σιτίάθ." ΎὙννο ροϊηῖθ ἄγ ποῖρά, ἴῃς 
τοῦθοΓ, δοσιοϊοπιοὰ ἴο ργονν] ΟΥ̓ ἃ ναϑὶ ὁχ- 
ῥάηϑο, 15 σοῃῇηρα ἴο ἃ παῦσον" 5ρᾷσα (8η δ]}11- 
δίοη ἴο Τοῦ ον ὑγογάβ, ΧΙ. 24. 2ς, δηὰ 
ΧΗΣ. 27). ἀπά ἢ 15 τιιϊποὰ ΟΥ̓ [ἢ6 νὸγν στα[]- 
Πὺ85 Οὗ 5 οὐνὴ ρίδηβ. Βι]ἀλά ἴῃ 5 ϑιιρῈ 515 
ταὶ [οὔ πὰ ἢ 5 ἔἈΠΆΠΥ πῆὰν ἤᾶνα ὕθθη }6ς- 
ἀοιΐη τοῦ θοῦ: 28 5114] ἢ6 δάορῖδα οά ῃτυ- 
γ ΥΡΙΑΙ βαγίηρϑο; τῆϊι5 [θη Ιογοϊά, αὐοϊοὰ ὈΥ 
Ἀοβρη., 1 ἃ τῇδῃ ἀυ ποῖ Κοὸρ νη [ἢ6 
Ἰϊπιϊῖ5. ΟὗἨ ἢϊ5. ροννεῦβ, ἢ15 νυ]άθ δῖθρβ 584}} Ὀς 
βίγαιτοηθα," 

8. ΗἰΞἼΡΒι μ45 Ὀθθη ρὰΐ οὐ, ἢ6 τνυναπάρις 
δῦους ἴῃ ἀάγκησβθ, δηὰ [4115 ἱπῖο [6 ϑρυηρεϑ 
νυ οὶ πὸ Πὰ5 δεῖ ἀροιῖ 5 γοῦρου ἄἀθῃ ἴο 
σαῖς [Π6 ἀπννΑγΥ. 

θ. ἐῤὲ γοῤῥεγ] Οὐ, 89 υδηῦσαρ. [ἰ 
ΒΡΓΙΏΡ5. ὉΡ, οδίσος πἰπι, δπὰ ἔαϑίθηβ ἢϊπῚ 
ἄοννῃ. ὙΠ6 τεπάογίης ἰ5 δάορίοα Ὀγ 4]} πιο- 
ἄσγη οι ς5. 

: Ἶ : . ΗῸ6. 
1Ιο Τηο ςπαῦο ὡς ᾿ἰαἱὰ ἔογ ἢιπὶ [ἢ ἀρ. 



"περ. ΟΠ ΘνετΥ 5146. ἀπά 5}4]} ᾿ ἀγῖνε ἢϊπὶ 
Ἐς  Ἠΐβ [δοῖ. 

12 Ηἰ5 βἴγεηριἢ 5}8}} θς ἢυηροτ- 
διτίοη, δηά ἀεσβιγαστίοη “πα ὅδ ταλαῪ 
αἴ 5 5146. ᾿ 

ΠΥ 12 [τ 5Π8}] ἀενοιγ τῆς ᾿ Ξίγεηρίῃ 
πςς οΚ ἢὶς 5Κίη: ἐεύέμ τῇς βτγβϑίθογῃ οὗ 

ἀεφδλῖ 5181} ἀθνοιυγ ἢΪ5 βίγεηρτῃ. 
τε ϑς πλ ΗΙ5 σοηβάεηςε 5}4]] θὲ γοοτοά 
“οἷ οὗ ἢϊ5 ταθογηδοΐθ, ἀπά [τ 5}8]} 
ἐν αν Βγίηρ; Ὠϊηλ τὸ {Π6 Κίπρ' οὗ τεγγοτβ. 
28. 

ν. 11---21.] 

τῆς στοιπά, ἀπά ἃ ἴγὰρ ἔογ ἢϊπὶ ἴῃ 
τἢ6. ννᾶγ. 

11 ΤΘΙΓΟΥα. 508]} πλᾶκὸ ἢϊπὶ αἰγαιὰ 

Ις [τ 5}4}1 ἄννεὶ! ᾿ἴπ ἢΪ5. τθεγηδ- 
οἷα, Ὀδολμβε 22 ἐς ποης οὐ ἢϊ8: Ὀγίητο 
βϑἴοῃθ 518} θὲ βοαϊτεγεά ἱροη ἢ15 ἢ8δ1- 
τδτοη. 

11. ΤΕΡΓΟΙ͂Σ ...Ο φεγ» «ἰἀῚ Α 5ικιηρ 
ρΡοτϑυπιβοδίίοη ; [Π6 ἰηνναγά ἴογγουβ ἴακε ἃ 
Ὀοά ον ἔυγπι, ἀγὰὸ τϑα]Ζθα, δηα δεϑεῖ ἢἰπὶ νυν 1 ἢ- 
Ουἱϊ ᾿ΠΓΘΓΙΉ 550: {Π6 ὙΘΥΥ͂ σΥπιρίοιηβ, νυ] ἢ 
Ἰοὺ μδά ἀδβοπρθά 50 υἱνι αν, ἴῃ [ἢ 6 ναὶη ΠΟΡ6 
οἵ ὀχοϊτίης σοπιραϑϑίοῃ, 11. 2 ς, ἀπά ΥἹ]. 14. 

ἀγιυ] ἈἋ5 ἴῃ ἴῃ6 πηαγρίη, “' Ξοδίζεγ, ἡ ΟΥ̓, 
ΠΊΟΓΟ ᾿ΠΘΓΑΙΥ, ὁ" ϑἰαγίϊα πὶ ἴο ΠΙ5 ἔδοϊ," 2.6. 
ἉΠδη ΠΒ6 σγοῦσῇα5, ἰὴ ἴΠ6 Ὠορε οὗ ουάϊης ἴῃς 
5ΟΆΥ ἢ δῇοσ ΠΙπὶ, ΟΥ̓ 65 ἀοννῃ νοῦ ουἱ ὈΥ 
4 ΠΠἼρα ὀχουτΊΟη5, δος ΠΟῸ ΤΟΥΤΟΥ ΠΔΚ65 ΠΙΠῚ 
δίαγι ὉΡ δηὰ ἤρο. 

12. ἘἈορερίεα ἔγοπι ΕἸΙΡἢ42, χν. 21. 
ἼΠῈ σεπάοσγιηρς οἵ [86 ΑΟΝ., ᾳυεσοποα ὈΥ 

ογτο5. (5εῈ Βρ. ΝΝ ογάβνυνογί ἢ), 15 σοῃἤγπιοὰ 
Ὁν ΗΠ πη: ΜΕΥχ ἢδ5. “" ὨΙ5 Ῥχοβρογιν νν}}} 
Ὀὲ σπαηρεά ᾿πἴο [Δπιίη6.᾽" 

13. ἐῤὲ «“ἰγεπσίθ οΥἹ δίς «φ4ἰ"7ῦ Δἴ, 6186 
Ὀαγο οὗ ἢ15 5Κ1η." 2.6. [ῃ6 πηι 5ς]65 οὗἉ ἢϊ5 Ὀοάγ ; 
πὸ βᾶπὶὸ ογὰ ὑνῃϊο ἢ 15 Θχρ]αίποαὰ ἴῃ ποῖα 
ΧΥΙ͂Ι, 16. 

ἐδὲ γείδογη 9 ἀεα 6] Α ἔπε, [πουρὴ νᾶρὰθ 
Ῥεγϑοηϊποδίιοη οὗ ἴἢ6 σα]δπλ Υ, νν αῖενοσ 11 Ὀς, 
ΒΟΊΠΟΥ ϑννοσγά, δπηίηθ, ΟΥ̓ ἀϊβθᾶβθο, ννῇιο ἢ 
ἄοσοϑ {πὸ ννοῦκ οἵ ἀφαίῃ, δηά δςῖβ 25 ἢΪβ5 διη15- 
ΒΥ. Βϑδῖῃ ἢδ5 ἢ15 [ἈΠΊΠΥ ; 4}} ἀ!5θαϑθϑθ, 505 
τον 5, μβοιτοῦβ, ν ἢ ςἢ σοπὶθ ἴῃ ἢ]5 ἴγαῖπ, ΟΥ̓ ΒῸ 
Ὀεΐοτο δὶπι ἴο ργόραγο ἢϊ5 ννᾶγ. [ἢ 1ῃ6 Πιάδ- 
Οἱι5 ἀϊδθᾶβθθ ὙΠ] ἢ ἀενουτοὰ [005 σἰγεηρίῃ, 
ΒιΙάΔὰ παῖρῆϊ 566 Ποῖ 5 πγϑῖθογη. ὍΤ ιι5 [ῃ6 
ΔΥΔΌΪΔη5 (Δ]} 4 ἀθδάν ἕδνογ, ἀδυρῃίογ οὗ δῖα. 

14. Οτ, Ηὸ 5811 Ὀ0 χοοῦθά οὐῦ οὗ 8185 
θη, 815 σομ δῆ άθπ066, ὦ, Ζ. ἴῃο ἰφηΐ η ΨἘΙΓὮ 
ἢς {γυϑῖοα 45 18 Β:γοηρῃο ά. 

“ σῥαΐ! ὀγίηρ ῥὀῥμμῇ 1ἴ, 2.6. ἴ86 σφ]απηγ, 
Παΐονογ τ Ὀδ. ἢ6 ὁ Κιπρ ΟΥ̓ ἴοΥγουβ, 
Ἀοδῖῆ, ἢοβ86 ἢυϑίθουῃ [45 ἄοόοπο ἢ15 ψνόσκ. 
ΤῊΐ5 ρειβοηιβοδίίοη οὗ ᾿οδῖῃ γεδί5. ρτοΔΌΪΥῪ 
ὑρὸπη 4η ᾿πβιϊηςζῖνο ἔδο!πρ ἰδαϊ ἔοτ [6 νυϊοκοὰ 
ἀθλῖῃ 5 πὸ τῇδγὸ Ὀγνδῖοη ΟΥὁὨἨ σοπϑοϊ οι 5Π655, 
ὕυ τὸ σπΐγδηςο Ἰηἴο ἃ 5ἴδίθ οὗ πκηόννῃ ἢοΥ- 

7Τ0Β. ΧΝΤΠΙΙ. 
16 Ηἰἴ5 τορῖβ 58.8}1] θὲ ἀγίεά ὑρ θὲε- 

Πδαῖῆ, δηα αὔονα 5}4}1 ἢϊ5 Ὀγαποὴ ὃς 
εις ΟΕ, 
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17 ὁ Ηἰξ τειπεηδγαηςσε 5.8] ρεγίβἢ ὁ τον. ".ὄ 
ἔγοπι ἴῃ βαγίῃ, ἀπά ἢδ 584}} μανε πο ΄" 
ΠΔΙῺ6 1ῃ {86 5ἴτγθοϊ. 

18ὃ 'Ηες 5}8]} θὲ ἀτίνεη ἔγοηι ᾿ρῆϊ 

ννόσὶα. 
Ι9 Ης 5}4]1 πειῖμεσγ ἢᾶνε 80ὴ ΠΟΥ 

Παρῆανν ἃπηοηρ ἢῚ5 ρΘΟρΙα, ΠΟΙΓ ΔΠΥ͂ 
ΓΕΠΊ ΔΙ ΠΙ Πρ’ ἢ ἢ15 ἀνγε Πρ. 
..20 ἼΠΕΥ τῃαϊ σοπλα δἔζογ Ὺληη 5841] 

θα. αϑίοηϊδα δἵ ἢϊβ8 ἄδυ, δ5 ἴπδυ τῇδ 
᾿γεηῖ δείογα ἔννεγε δῇτιρῃτεα,. ΙΟσ, 

Ε ἠἐνεα ιτυέζᾷ 
21 ΘΌΓΟΙΥ δς ἢ 4γὲ τῇ ἄνγο Πηρ8 ἀνε; 

ὐρλοα ἅ 
᾿ ΤΑρν «{π 
ἰῃηἴῖο ἀλγκηδβθ85. ἀηα σἤδβοα οιμ οὗ τῆς «{νέύε Αἶπε. 

οὗ τῆς ννίςκεά, δά τῇῃϊ5 ἐς τῆε ρίαςε οὐ ἐἰ ρα 
λέγηι ἐἠαὶ Καονγεῖῃ ποῖ (σοά. 

ΤΟΥ. [{ 15 ποῖ ργοῦρδῦϊθ {μαξὲ [οὐ ἰάἀοηπεβοα 
(ῃὨ6 Κίηρ οὗ ἴδγυγοῦβ νυ ϑαΐδη, ἴο ννῆοϑο 
ΔΡΘΠΟΥ Π6 πόνογ δ᾽ 65, δ ποι ρἢ ἴῃ σοη]ος- 
ἴωπγο 45 5οηδ ϑιρροτί ἴῃ ΗθΌ. 1]. 14. ““ ΠΙᾺ 
{πὶ μαίἢ [ἢ6 ρύν εγ οὗ ἀδαΐῃ, {παΐ 15, (6 
ἄἀεν!!." ἘΔΌΡιΙηϊοα] νυγ οι σ4}} δαΐδῃ [ἢ6 
Ῥηηςς οἵ (805. 

15. 1 διε. (86 ἴογτοσ, [ῃ6 ἀδϑο δίῃ, 
ὙΠΙΟἢ ΔΟσΟΠΊΡ 565 ἢ15 ΓΕ] Π 584}} ἢᾶνὸ δοιά πε 
ροβϑοόβϑιοῃ οὗ ἴῃς ἴθηΐ, νοι νν}} πανοῦ τλοσα 
Ὅς ΠΙ5. 

ὀνγί»ρι 5056) Α5 οὐδῦ [Π6 5116 οὗ οἰ[1ὁ5 ονὲῦ- ; 
(γόον ὈΥ ἀϊνηθ νυγαῖῃ, δηὰ σοπϑιπιθά ὉΥ͂ 
“ἤτα ἔγοπι ἤράνθη, ΤΠΘταΕ ΠΊΔΥ 6 ἃ τεῖίογ- 
Θης6 ἴο δοάοπι δηά (σοπλοτγῆδ. (ΟΕ ςἢ. χν. 34: 
Οσϑεη. χΙχ. 24; Πειῖ. ΧΧΙχ. 23; Ρ5, χὶ. 6. 

17. ἱμπ ἐδ “ἰγεε] ΟΥ̓, οπ ὕὉ89 ζἦδοθ οὗ 
8898 18πά, 2.2. 1ῃ [86 νν 016 σοι ΠΈΓΥ ; 566 ποῖθ 
οη ςἢ. ν. 10. 

18. ἱἐπίο ἐαγηε] ΑἸ] πρ ἴο [05 οντι 
τοροδίθα ΘΧ ργοϑϑιοῃϑ Οὗ Βοροίθϑϑηθϑβ, δηκ δϑρθ- 
οἰ} Υ τὸ {88 οἰοβο οὗ ἴῃ ἰαϑῖ σμαρίογ; 566 50 
Χ, 2ῖ, 22; 

19. πμεῤρῥιαυ ἀσδηᾶοδ]ά. 
ἀαυε 5.1 Οτ΄, “" ῥΙαςθ5 οὗ ἢϊ5 δοϊουγηῖπρ : 

{Π6 ννογά 15 Ὄχργόβϑὶυ σβόβθη ἴο 5πονν ἴῃαῖ Π6 
Πδά πο ἤοπῖθ, Ὀυϊ ἃ τλογὸ ἰοΙΔΡΟΓΑΥΥ 561116- 
τιθηΐ. 

40. Τρεὲν ἐῤαὶ εοριὸ αἴον δῦμ) ΟΥτ, ““πιξη 
οὗ ἴῃ ννοβῖ :,) 566 ποίθ οἡ [Π6 ποχί εἰδιι5θ. 

αὐ ῥὶς ἀα»}] ἷ.6. ἴῃε ἀδΥ οὗ [Πἷ8 Ἰυάρπιεπί 
(Ρ5. χχχνῖϊ. τ: [6γ. 1. 27; Οδά. 12), ἃ 
βι ΓΙ κίηρ ΘΧργθϑθίοη, 8ἃ5 {πουρὴ παῖ ννὰ5 ἴῃ 
{τυ ἢ τη Οὐἷγ ἀδὺ ννμςἢ Ὀεϊοηροὰ ἴο Πη1, ἃ5 
δῖ5 οὐνὴ ὈΥ ΠΡ. 

ἐῤαὶ «ὐορὲ δεγογε] ἰ. 6. Ἀἰβ σοητοΠΠΡΟΥΆΓΙΘΒ, ΟΓΥΓἁ 
ἱπιιππο Ἰαῖθ ϑιισσθβϑοῦβ, ΘΟ ἢ ρσοπογαίοη 5}4]] 
Βαπὰ ἀυννῃ ἴπὲ τογγῦ]6. Πιδίοσυ ἴο τοπιοῖοξξ 
{π|3 [Γ νη ὴρ. ὙΠ115 ΤΔΠΥ σοπηπιοηϊδ- 
τοῦθ; δῖ {86 ννογάβ πηα  πλολῃ, “ὁ πΊθη. οὗ 8} 

ον» ἀον 7ο Υ", 



γον» δον 

108. 

ΓΗΑΡΤΕΒΝ ΧΙΧ. 
τ 0), ον δία μην οὐ ἀὶς )ήομαν γον, ατοοίλ 

ἐλογε ἴς τεῖρεῦ) φορὰ τὰ ἀδι 0 μου ἑλοῦ 
ἐγμοί, 41, αϑ 47« “αυοίά λίγ. 43 2176 
ὀε συνά ἐδε γοσμζγώοη. 

ΗῈΝ 0Ὁ τπβννεγοά δηά 5414, 
2 ον ἰἴἰοπρ Ψ}]]} γε νὲχ ΠΥ 

8οι}}, δηά Ὀγεακ πιὲ ἴῃ ρῥίεςςβ ννῇ 
ννογάϑ ἢ 

2 ΓΠεβα ἴδῃ {ἰπ|ὲ8 ἢᾶνα γα το- 
ΡΓΟΔΟΠοά π|ὲ: γὰ ἅγε ῃοῖ ἀβῃλη,θα 
ἐδαὶ γε πλάκα γοιγβοῖνοβ βίγαηρε ἴο 
τλ6. : 

4 Απά δε ἰξτ ἱμάεεά ἐδαὶ 1 Βανε 
εὐγοά, πλῖΠ6 Θγγοῦ γεπλα ποτ ἢ νν  τὴγ- 
56] Ὁ, 

ς [Ε ἰπάεεά γε νν}}]} τπλαρ νγ γ027- 

ἰαπάβ, οἵ [86 ννεϑὲ ἀπά οἵ ἴπο εαϑί:" (5 
φολ}., ὕπιῦ., Ενν., Π 6]., Θ111πὶ. διὰ ΔΊοιχ: 
ΨγΠη0 τολάς ἢ (Π6 ΠΧ Χ. ὁ Δηα ΠΟΥΓΟΥΙ 861268 
{Π6 νυν! ]οσϑ ἴῃ (6 Εδ5ιῖ." (ΟἿ χχὶ. 6. 

21. 1ραὲ ἐποαυεῖρ ποὶ σο] Ὅῇα οἸἸπλαχ 
οὗ Δ}1 σμαγρὸϑ 15 ἃ ἀϊγοοῖ ἀδηΐὶ οὐ [0Ὁ᾽5 τποϑβῖ 
50] πΊη Ργοϊεϑίαϊοηβ. 866 ῃοΐοβ οἡ χυῖΐ. 18, 
10. 

ΠΗΑΡ. ΧΙ͂Χ. ΑΕΓ ἃ Ὀτγιοῦ ὀχροϑβίι!δίοῃ 
(ι---4), [00 ἀθοίαγθϑ, πὶ της ϑἰγοηροβέ ΡΟβΒΙΌ]6 
Ἰδησυαρθ, ἢ15 σοηνὶοτίοη τῃαΐ ἢ6 ἙΑἸΔι 168, 
ὙΠ Οἢ Π6 Θηυμηθγαῖθϑ ἹΠ ρυοαίοῦ ἔοτσο δηπὰ 
Γι] πος [ΠΔη ἸΠ ΔΩΥ͂ ΡΓΘΟδάἸηρ ἀἰβοοιιγδο, ΔΓῸ 
ποῖ τοσοποι]οαθ]6 νυ] ΔΎ Κποννῃ ΡῥΥΠοΙρΙ ὦ 
οὗ 6 ἀϊνίπο βονογηπιθηΐ: ΠΟΥ ΠΟΘ ἔγοπὶ 
Οοά, δηὰ εδπποῖ δὲ 1ι|51:|Π6 4 ὈΥ δι ἢ γοϑοη- 
ἴῃ} 5 85 ἴποϑϑ ννδισῖ ἴδ 45 γορολίοα)  γοϊαϊοὰ 
(6---2ο): ἴπογ οὐρῆῖ ἴο οχοῖῖς ργ; τηδῃ 
ΟἸΡΒΣ ἴο βυτηρδίθ!χο νν ἢ ἢ15 [0]]ονν ν ἤθη ἢ 
15. σηγτἰοη ὈΥ Οὐά. ὍΤ ῖ5. σοιγθο οὗ ποιρπῖ 
Ι551165 ἴῃ ἃ σοιηρ]οῖο Π ΠΊρἢ ΟὗἁἨ [ΠῸ ἸΠΠΟῚ ΡΠ- 
οἰρ]θ, Ηθ οδ]]5 αἰζοπτίοη ἴοὸ {πῸ ννογὰὰ5 νΏΙῸ ἢ 
Πὸ 5 δοιυῖξ ἴο ϑρϑαϊζ, ἃ5 [6 ΟΠΪΥ οἠο5 ν"ις ἢ 
ἄἀεβογνὸ ἃ ρόγρεζιδὶ τοοογά, ν ΠΟ ἢ διπὶ τρ ἘΠ 
ὙνΠ0]6 οὗ ἢ15 σοην!οτοηδ5, ἀηα νν}}} οηάιιτο ἔργ 
νοῦ. Ηἰῳ6πς Ἵδιι56, Ὀοῖηρ ἴΠη6 σαιι5θ οὗ τρῆῖο- 
ΟἸι5η655, ἰ5 ΘσΌυΓΟ; ἕογ σοά (ΛΥ͂ δὸ ἢδ5 μιϊμογῖο 
δι 5μδινῃ Ηἰπηβ ΙΓ ἴῃ νυγαῖῃ, ἴῃ ΟΥΤΟΓ, 1ῃ Δ6- 
αἰιδαί!οη5, 85 4Δη ΟὈ]οςξ Οὗ τιγ ϑζοσιοιι αὐνὸ δηὰ 
ἴεγτου) 15 ΗἸ πηϑοὶὲ ἢϊ5 Κοαρομου, 4 ἘαΘΟΠΊΘΥ 
ΠΟ ᾿νῖηρ ἰπ Ηδανθη, Πογοδῖῖοῦ ἴὸ 6 τηδη!- 
ζεσιοά ἴῃ Ἑδυῖῃ; ἴο Ὀ6 5θθὴ δίζογ ἴῃ. ἀθϑιστιος- 
ὕοηῃ οὗ [οὉ᾽5. νος ὈΘαΠγ ἔγαηθ ὈΥ̓ [οὐ 8 
ΟὕὮ εγε5. Ηδ Ἴοποϊιιάθς 1 Δη οι ρἤδεὶς 
νγΑΓΠΙπρ, [παῖ ΓΠΟΥ ΠΟ ἀργὸ ΒΑγΘΏΪΥ νν}}} θὲ 
7υάρεοά ῃβραγηρῚγ. 

2, 8. ΤΉγοο ροϊηΐβ τὸ ὑτροά : Π15 ἔτἸοπ 9) 
σΠΙΟΙγ, {ΠοΓ ρει ηαοιγ, ἀπά {πεῖν 1η] υϑῖ!ςο, 

3. »ιαξεο γομγοοῖαθ: εἰγαηχο] ΠΕ οΟΥΡΊηΔ] 
Μογὰ 15 οὔϑουγε, [ἃ Τηθλπ5 ΕἸ ΠΟΥ “ὁ Ὀδνν11" 

ΧΊΙΧΝΧ, [ν. 1 --το. 

σεἰυες ἀρσαϊηϑὲ της, ἀπά ρἰεαά ἀραϊηβῖ 
Τὴ ΠΥ ΓΟρΡΓΟΔΟἢ : 

6 Κιον πονν τας (σοά Παῖῇ ονετγ- 
τἤγοννῃ πι6, δηά ἤαῖῇ ςοπιραβϑεα πὴ6 
ἢ ΠῚ5 ποῖ. 

7 Βεμοϊ]ά, 1 οτν ουὔἽκ οὗ 'τννγοηρ, δαζ 1 Οτ, 
Ι δῃὶ ποῖ ᾿οαγά; 1 οτγ δἱουά, δῖ 
ἐδογς 15 πὸ Ἱπαάρπιοηΐ. 

ὃ Ηε παῖ ἰςποθδα ὉΡ ΠΥ ψγΑῪ ἴπδῖ 
Ι΄ςΑῃηοῖ ραᾳ55. ἀηα ες Βαῖῃ 8εῖ ἀλγκ- 
ΠΕ55 ἴῃ ΤΥ ρδῖΠ5. 

9 ἯἮε μαῖῇ ἰγίρρεά πὴ οὗ ἴὩΥ 
Ῥ]οτγ, ἀπά τἌΚδη τῆς σγοννῃ 3771 ΤΑΥ͂ 
Ὠολά, 

10 Ης Βατῇ ἀεϑβίγογεα π|6 οἱ] Ἐν σΥ 
546, δῃμά 1 δ) ρΌπε: δηά πλῖη6 ΠΟΡΘ 
Βα ἢς τειηονεὰ [Κα ἃ ἴτεα. 

ἀοΥ," ΟΥ πιοῦὸ ΡγΓΟΌΔΟΪΥ “ πηα]γοδί," ὉΥ 1η- 
υγίοι5 πηραζαῖοη5, βιιςἢ 5 ΠΟΥ δὰ τυνυσουρῆξ 
ἃραῖηδὲ [οὉᾺς. ἐσρθοῖα! ν ἰπ [6 ἰαϑὲ Ῥρθθσῃθβ. 
ΒΟΙΒ πη ηρῦ8 ΔΙῸ ϑδιρρογίοα Ὀγ Αὐδθϊς 
ϑᾶμο., ΔΜΙΟΥΧ αἰΐογβ 186 γοδάϊηρ ἔογ ἃ ννοσγάὰ 
ὙΒΙΘ το Δ115. ὁ’ σΟΠΊὈ1}6 ἀραϊηβί π6. 

4. «ὐἱ »ιγυε17} ὙΠ 5 ΤῊΔΥ πιθᾶη, “1π 
ΤΥ ΟΥ̓ ΠΟΠΒΟΙΟΙ5Πη655,)) ΟΥ̓ ἋὨδΐ, δΔαπλης 
ΠΘ ἸΔΔΥῪ πᾶν βἰπηθά, γε [ΠΟΥ ὙΝΟΓΘ ϑοδίῃο θθβ, 
ἢθ δά ποῖ ννυγοηρϑα ἐῤεῦ,. 

5.6. Α ἀϊτοοὶ 5ἰαίοσηθηΐ παῖ, ᾿ξ 6 Ὀ6 
σοπάοπηηοα οὐ {6 στουηὰ ἴα Οοά δᾶς ριιΐ 
Ἀϊπὶ ἴο 5})1π|6, ἢδ 15 ργεραγεά ἴο ργούβ {παῖ 
(6 ρτον! ἀσηζίαὶ αἰδροηβαίίοη, 45 ππάογϑιοοά 
ὈΥ Π΄5 ἔπιοηάβ, 15 ποῖ δῖ, Ὑδὲ ννογά ἰς 
ΡΌΓΡΟΚΟΙΥ δἴτοηρ, Ηδ Βαῖΐῃ ονουῃγοννη, οὐ 
τα ΠΟΥ ρογνοσίοα πγο, ἀοαὶὲ ΜΠ πὴ ὉΠ] ΞΕ]Υ. 
[ πλυιδσῖ Ὀὸ Ὀογπὸ ἴῃ της, {παῖ ἴΠ6 οὈ]οςὶ οὗ 
{Π6 ἀϊνιπς αἀἰ5ρἜ 5 Έ ἢ νγᾶ5. ὈΥΟΟΙΒΟΙΥ ἴῃς τὸ- 
νοῖβο οἵ ψνἢδλὲ [005 {τἸ6πα5 Πα δϑϑυπηθὰ 1 ἴο 
ες; 1Παὲ ιἴ ννα8 ποῖ ἱπϊοπάρα ἴο ριηι5}} ἢ5 
διπ, θυ ἴο τοϑὲ ἀπά ρσονὸ Π15 ΣΡ Ὠοουβη 55: 
ἱπτυγργοίοα 845 {πὸν ἱπίογργεῖθα τ, 1 ννοι]ὰ 
μάνα Ὀόδη ἃ ρεγνογβιοῃ οὗ }8[|ςς. 

7. Ἐδίμοι, ΨΟΙΙΟΣΥ δ]οὺπὰ, υἱο θη 061 
ΤΠ ΜΝ ογὰ 15 86 ἃ5 8ηῃ ο]δοιι δίίοῃ, ἃ5 ρσὸσ 
ὈΔΟΌΪΥ ἴῃ ΗΔΡ. 1. 2. 

8. Ηε ῥα! β»ηπεοά μῷ, ἢ ΟΕ Ηος. 1]. 6. 
7οὺ πᾶ5 πο ᾿᾿μβϊ, ἢ 15 ὩΓΕΘΓΙΥ τη ἴῃς ἀλγκ 85 10 
[πο σαι οὗ ἢϊ5 δ Πιςίομ, δπὰ 88 ΠΟ ρον οὗ 
δοίίοη; οἵ, ΧΗ. 27. 

Θ. αίονν---ογοτυ} ὙΤΓΠῸ ΡΓΠΟΟΘΙΥ πηαηῖὶα 
δηά (ἢ6 ογόνῃ νὨϊ ἢ ες ἔογπιο ιν όγο, ἢὲΓδ 
ἴακοῃ ἃ58. ϑυπιῦο]5 ποῖ πΠΟΥΕΪΥ οὗ αἴρῃ γ «μά 
Βισἢ στηκ, Ὀυΐ οὗὨ τρῃθοιβηοβο; 50 οἢ, ΧΧΙΧ. 
14. ΤῊΙ5 ννᾶ8, 50 ἴο δροαὶς, δ ρροᾶ ἔγομη ἢ] πὰ 
ΜΉΘη Πὸ νναϑ ἰγοαΐοα 5 ἃ στ  1Π4]. 

10. χώρου] ὉΟΧῺᾺ ἊΡ ἃ5 ἃ ἔτος ΟΥ̓ ἰἰ5 
τοοίϑ, 

τλσέφ»: Οἵ. 



ν. 11--21. 108. 

11 Ηες δΒαιὴ αἷςο Κιπμάϊεά ἢϊς ννγδῖῃ 
ἀρδϊηϑῖ πη6. Δηἀ ἢς σομπίοτῃ Π16 τππῖο 
ΠΙΠλ 45 9,6 077 ἨΪδ ΘΠ ΘΠ1168. 

12 Ηἰδβ ἴτοορβ σοιὴς τορεῖῃεῦ, πὰ 
ΤΑΙΒΕ ὉΡ ΤΠΘΙΓ νΝᾺΥ ἀρδίηϑδ π|Ὲὲ, δπά 
ΘΠσΔΠΡ τοιπηά ἀδοιζ τὶν τΑΡογηδοϊα. 

12 Ης δαῖῇῃ ριυῖ τὴγ Ὀτγοΐῆγθη ἰαγ 
ἔτοπι πι6. δηὰ πλῖηε Δοαιυδιπίδησα ΔΓ6 
νΕΓΠῪ ἐϑίγαηρεά ἔγοπη Γη6. 

14 Μζν Κιπβίοικ βανε [811ς 4, δηὰ 
ΓᾺΥ ἔῃ} αγ ἔεπάβ ἤᾶνε ἐογροζίεη 
της. 

Ις ΠΥ τῆι ἄνγε]] ἰπ πλῖηθ ἤοιιβα, 
Δηἀ ΠΊῪ πΊδ 45, σουμηΐϊ ΠΊ6 [ὉΓ ἃ 5[ΓΔ-- 
ρεγ: Ϊ τ πῃ ]16ἢ ἴῃ {ΠΕῚΓ βίρῆῖ. 

11. ΤΠδ εἰϊπιαχ, σοά ἀοαὶς νἹἢ ΠΐΠῚ ἃ8 
Δ ΘΠΟγ, δὲ πλᾶκοθ (15 50 Δρρδι!πρ 
Ὀμξ [0Ὁ᾽5 οὐπ ἱπεγλά πο δῦ]α ἴον δηὰ ἐβ 
ὙΠ σοπηρί δι [6118 οὗἨ πδΐιγαὶ να ϊηθβϑ, δὰ 
ῬΓΟΥῈ5. ΒριΓυ4] ἤιτηποθδ: Οοά ΤΠΔΥ ἀρΡΡΘΑΓ 
ἴο ἴογϑακο ἢιπ, 6 νυ }}} ποΐ γτοπουηςθ Οοά, 

12. Ηἰ ᾿γοορι) ΑἹ] τπϊπρβ {παΐ σροσγκ ἴο- 
ΒοῖμοΥ ἴοσ πηδη 8 ννοδ] οὐἡ ννγὸοὰῦ δε. Οσοξἷβ δρ- 
Ρασγιογϑ, {Π6 ὀχοσυΐοῦβ οὗ ΗἸ8 νν}}}, 866 χ. 17. 
ΤΠΕ ννογὰ “ ἴΙΌΟΡ " πηλοδῃβ5. ΘρΡΘΟΙΆ ΠΥ Ὀδηάϑδ 
56 η1 Οἷν ἴο. ΓΑναρΡῈ Δῃ ΘΠΟΠΊΥ 5 ΠΟΙΠΙΓΥ. 
γα ἐῤ ἐδεῖ" αὐα7} 1.4. τΛΆΚΘ ἃ ταιϑθὰ νΑΥ͂ 

ΟΥ τοι, ΟΥΓἩἨ Σ8189 8 η:οὐπα, ἃ5 ἀρηϊπδὶ ἃ 
Ὀοβιοροά ογ, ὙΠ5 ἱπάϊοαίεϑ α ἀο]ρεγαῖς ἀπά 
ῬΕΙΒον Ιηρ ᾿ηνδϑίοη. Οἵ, Χχχχ. 12. 

138-- 19. οϑογίρίίοη οὗ πιδη 8 στο γ, ἃ 
ΓΟ οὗ ἴΠ6 δι ουηρ5 ᾿ηΠΙοιοαὰ Ὁγ Οοὰ. 

138. δργείῤγοηη (ἰοπηραγίηρ νἱ. ᾿ς, Ιοῦὺ 
ΔΡΡΘΑΙΒ ἴο ἱποϊπάς {πὸ ἔποπα ΠῸ σδηλὸ ρτὸ- 
τοπάϊπρ ἴο σοΠ50]6 Ὠϊπὶ; Ὀγειγθη ΤΥ, ἰὸν ς 
ΘνΕΥ, ΘΡΘΟΙΔΙΥ ΤΕΙΟΓ ἴο πρᾶὺ ΚιπδπΊθη, πδπηρά 
πη ἴῃς [0] ον ηρ νοῦθθ, 845 “" Δοηιδηΐδηςο᾽" 
ΠοΟΓΓΟβροπ 5. ἴο “ ἕποπάς," 26. Μοῖχ αἱΐουβϑ 
(Π6 τοδάϊηρ οὗ ἴῃς βοσοῃά οἴδιισθ, νι ἢ Π6 
ΤΕ ογ5. “ΠΟΥ 566 1ξ (ΤΥ ΓΛΙΘΕΓΥ) δηὰ δὲ 
εβἰγαηρθὰ ᾿τΌσὴ τη6." [ΧΧ., ἔγνωσαν. 

15. Τὸν τΤραὶ ἀπυεὶ! ἐπ νεὶπο βο99}] ΑἸ] 
ἴΠς Ποιυιϑοπο]ά, ἱποϊυάίηρ, ἴη6 πυπιόγοι5 ἀθ- 
Ρεπάδηϊ5 ἐπιρὶ ογθὰ ἴῃ ρεᾶςο δηςᾷ ννᾶσγ. 

σἰγαηψογ---αἰϊόη) Βοῖῃ ννογὰδ ἀγὸ σατο. }}γ 
ἐδόσϑθη; ποῖ ΠΊΘΓΕΙΥ ἃ “" Βίγαηροῦ, "ἡ Ὁ ἃ “ἴο- 
ΤΕΙΚΠΘΓ,," ἃ Ὠοϑβῖῖ5, νυν ἢ ΠΟ οἶδ ούθη [0 50 Π|- 
Ραῖῃγ. 

16. «υἱὲ .»»:» νιομ 7 ΜΝ Πογϑδβ ἴῃς 51:5 οδὶ 
δεβίυγε ποι] ἢανο ϑυβιςθά. 

17. ὙΠῚ5 νόῦθο 5 ᾿ηἰογργοῖθα ἴῃ νδγῖοι!5 
ὑγᾶγ8. ὙΠῸ ἢτγϑί οἴδιιθϑθο ὑγΟΌΔΟΪΙΥ βῖνοθ {Π6 
ἴσιο 56η586, 1 δεσογάβ νυ ἢ [Π6 ργονιουβ ποίϊος 
οὗ ]οῦ5 νυ (566 ποῖς ου σἤδρ. 11. 9), διά 
ἰοῦ 65 ἃ βοιγοὲ οὗ ρϑοι Αγ Ροϊβηαπί 5ι- 
[εγηρβ. ὙΠ6 Ἰαδίίογ οἰαϑο ργοῦλὈΪν πιθδῃ5: 
6 δπὴ Ἰοδίῃβδοπια ἴο ἴῃς εἰμ ἄγη ΟΥ̓ ΤΥ 

ΧΊΙΧ., 75 

16 1 ολ]εὰ τὴν 8εγναηῖ, ἀπά ἢς 
σᾶνε πὸ ΠΟ Πσνγοῦ, [ἰπτγεατζεὰ Ἠϊηὶ 
νὴ ἢ τὴν τηοιτῇ. 
ΕΠ ἕν Ὀγοαῖῇ 8 5ἴγαηρε ἴο ΠῚ 
να, τῃουρῇ 1 ᾿πιγϑαῖεά ἰογ (ἢς ΚΝ 
ἀγθη᾿ 5 “σάφ οὗ ᾿ πλῖπα οννῃ δοάγ. ΕΗ 

18 Ὗε, ᾿ γουπρ ἙὨ]]άτεη ἀεβρίβοά [Κ᾽ 
της; 1 ἀγοβο, ἀπά {Π 6} βρᾶκε δραίηϑβι πι6. “ελ εάκ. 

19 “5 ΑΙ] 'πὶν Ἰηνναγὰ ἐτιεηάς 8- αΡϑ. 4.9 
Πογγεά τὴς: ἀπά {πεν ψβοπὶ 1 ἰονεὰ δ δ, ἢ 
ΔῈ τυγηδα ραϊηβῖ πη. ν,, 

»1} δος γεῖ. 

20 Μγ Ὀοπε οἰβανθῖῃ ἴο πῃγ 5Κίη 
Ιδπὰ το πιγ ἢἤαθῃ, Δ4πα [1 δπὶ εβοδρεὰ ε οσ, α-. 
ἢ τῆε 5Κίη οὗ πιγ τεοιῆ. 

21 Ηλνε ρῥΠΓΥ ὑροη π|6, ἢλνα ΡΥ 

ΤΟΙ ΠοΓ 5. ΟΠ Ό,᾽" [Πτἰϑ ΤΥ ννοπὶῦ, 2.6. (1Π6 
νου Ὁ ἰπαΐ Ὀᾶγα πηδ; 506 1}. Χο. Ὅὴὲ ἢχϑξ 
ΜΟΥ 15 ΔΙ βιιοι5, ἀπά ΠΊΔΥ ΡΟΒΒΙΌΙΥ πιοᾶη, 
ἃ5 ἴ6 ΑΟΝ., 51 πηδάδ επηΐγοδίυ," ποῖ, Ποιν- 
ανοσ, “ἔογ ἡ Ῥυζ “το " (ἢΠ6 σμηάσοη οὔ τὴν 
νοπὶῦ. ὙΠῸ τοηἄοπηρ “ ἸΙοΔι ϑοπιθ ἡ σἰδηάσ, 
᾿οννόνοσ, οα Ὀεϊίοῦ δυϊπογῖγ: ὈΣ]], Μοχ 
Αἰΐογϑ (Π6 ἴοχί, δηὰ γοπάθυθ “δηὰ 1 ννᾶ8 ἃ5 ἃ 
δγροοστχιίε ἴο τὴν Ὀσοῖμογϑ." 

18. γομης εὐ ἰάγει ὙΠῸ νγοτά ἀδηοίοθϑ ἘΠ ]]- 
ἄτγϑῃ οὗ νυ} ᾿πϑο]θηΐ σμδγδςοζοσ, 

190. ἐπαυαγά γγιοπα 7 1 θ. ΟΥ̓ ΤΥ ΟΟἸὩ- 
801, ἴο ΜῬἜοΠΙ ἰ σοηβάξα τὴν (Πουρῃ5. ἀπά 
ΔΡρ Θὰ ἔογ συιιη561, (ΟΕ. 5. χὶδ ο; ἷν, 14. 

20. »ῃρ ὀομπε, ζε. Τῆς Ῥοπαθ ἃγὸ αἰ5- 
ἘΪΏΟΘΤΥ δθθη πγουφῃ ἴΠ6 ΤΠ] Πεδῇ ἀπά {18 81- 
δηρὰ 5κῖπ, ἴο ψ ῃς ἢ ΓΠΕΥ οἰεανα ΜΠ Ποὰ Δην 
Ρτοϊοοσϊίοη οὗ Βοδιγ τηοϊδέυγα: ἃ 5. πΊρίου 
ποῖ ἱποοιῃρδίθ] ἢ [ῃ6 ΔΌΠΟΓΠΊΔΙ 5λνῸ}}- 
ἴῃ ΟΥ̓ ναβου αν (ἰδϑὰδ 'π ΟἰΘρηδηϊ 4515. [Ὁ Σ 
ἐἐρΊεαν ἡ ΤΙ ΧΧ. ἐσάπησαν, νΥ ΙΓ ἢ ΜΊΟΓΧ δάορί5, 
ΔηΔ ΤΌ ΠοΥ5. "ἀηαἃ ΠΊΥ ἤσδῃ σγοῖβ ὈΠΩΟΣ ΤΥ 
8Κ1η.᾿" 

«οὐδ ρὲ «ἀἰπ ΟΣ νιν ἱεοὶ ὙῊ6 ΟἿΪΥ ρατῖ 
ΟΥ̓ ἴῃς ϑγϑίοπι ἃ5 νεῖ υπαβοοϊοά ΟΥ̓ ἀϊδολϑθὸ 
ΑΥ̓͂ πο (66 1} ἢ ἘΠΟΙΓ 5κιη, ΟΥ̓ Βιιπι5, [ἢ 
{π6 Ἰ4ϑσῖ βίαρο οὗ 4}1}, ὄνθὴ {Π6 ἱπϑιάδ οὐ ἴῃς 
ποιῇ 5 αἰἰδοκοά, δπά {Πς νοῖος 15 ἢῸ ἸΟΠΡῸΓ 
αὐιϊοιαῖο, ὙΠα4ΐ δἱοηὸ γοιηδῖηβ ἴο δ Θῃ- 
ἀυγοά, Ὑπι5 ἔνν., ΠΪπι. ἀπά οἴποτγβθ; Ὁ ἢ 
ΒΘΟΙῺῚ5 ΠΟΥ παίμγαὶ ἴο τοραγά ἴἢ15 8ἃ5. ἃ ἀθ- 
βογιριίοη οἵ οδ᾽5 δοῖια] ΠλΙΘΟγΥ, οὗ ἴῃς ἴφεῖῃ 
ΠΟ ἸΟΠΡΈΓ σονογο ΟΥ̓ ἴπ6 ραγομοά 11ρ5, ργο- 
τγιϊηρ  [Πὸ αἰϑοαϑοα σι ΠΊ5. 

21. Το ᾿ἰαϑὶ πὰ οἰγοηρεδέ ἄρρϑὰὶ ἴο 
δυπιὰπ ροἷζν, Ὀὰϊ πιδά ἴῃ ναῖη; (ῃ6 Βαπά οὗ 
Οοὐ δά τοιομοὰ ὨΠη, 50. ΠΟΥ Θβϑιθοπχεά ἢϊπὶ 
“ἰ σῃηηηίτοη οἵ Οοά δηὰ δἤιιοϊεά." ὙΠαῖ ν᾽ὰϑ 
ἴο τῆ πὶ [Π6 νοῦ σγουμὰ ΜὮΥ ἴΠογ νοι] ποΐϊ 
ΡΥ ᾿πι, ὙΠιι5 αἴ ργοδοηΐϊ τῇς Βεοάοιμ5 σαὶ 
οὐ ἃ ΙΘΡΕΥ, ἰθᾶνὸ ἢϊπὶ ἴὸ ἀϊδ 1 ἃ 51:.4}} Ὀἱαςκ 
τε, δῦπ6 ΠΑ  ΠοὰΓ 85. ἰδίας Όϊη. ἰἰλιιι 
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ΗΠ}. 
Π ᾿ἀσ τοῦ δὲ : 
τίσο ἃς. ΜΙ ΙΘῚ ἢ τῆλε {ΠΕ ψεῖε ργιπιεά 

Τ08Β. ΧΙΧ. [ν. 22---28. 

ρου τπηθ, Ο γε τὰν ἔπΠεηά5; ἔογ τῇς 
ῃδηά οὗ (σοά Βαῖίῇ τοιιοῃεά της. 

22 ΝὮΥ ἀο να ρεϑβεσιῖα ΠῚ6 88 
(ὐοά, «πὰ δὲ ποῖ ϑβαιὶϑβεὰ νι ΠΥ 
ἤεβἢ ἢ 

223 ΟΝ τῇαϊ πιγ νγογάβ νγεγε πονν 

'π ἃ ὈοοΚ!Ι 
24 Ἴπαῖ τλὰν νγεῦα ργάνεῃ στῇ 

Δη ἴσο ρεῃ δῃηά ἰεδά ἴῃ ἴῃς τγοςκ ἴοσγ 
ἀνετγ! 

, 

Θποδπιριηεπῖ; 6 ἰ5Θ δραπάοηθαά ὄδὐθὴ ΟΥ̓ ἢΪ5 
ποδγοβί γο δῖ! 5 ἃ5 πιυ καῖ] ΑἸ, “' σἰδίη οὗ 
Οσοὰ." (ν εἰζϑίείη, φυοῖξδα ὈΥ [2611 }25ς}}}.Ψ 

22. α«υἱὲῥ νιν 3256Ὶ ΤΉ ΠΟΠΙΡΑΤΙ͂ΠΕ, 1Ποπὶ 
ἴο νν] ἃ Ὀεαϑῖβ. “" Βαῖοσ οὗ Πεέβῇ," 15 1η6 ϑυγίας 
ΟΧργοβϑίοη ῸΓ ἃ σδ]ιυπηπίαΐου, δηὰ ϑιις ἢ 15 
ΡΓΟΌΔΟΙΥ {Π6 τηθδηϊης ΠοΓα. 

28- 29, ὕΤμε ργοδλῖ ἀδοϊαδσγαϊοη οὗ [86 
Ὀοοκ ἱπίτοάιιςσρά ἢ ννογάβ οὗ τπιι5ι}8] 50- 
Ἰοπηηϊγ; ννδαΐονοσ ΤΏΔΥ Ὀεοοπὶα οὗ οΟΥΠΟΓ 
νογάϑ, νεῖ ΠεΥ νντιπρ ΤΟσ ἢΙπὶ ΟΥ̓ ΠΛ ΒΕΥΎ, 
ΟΥΦΘΧΡΥΘΞΘΙΠΡ ΥΘΑΓΏΙΉ55, Ἀϑρ γαῖ! Οη5, ΟΥ̓ θν θῇ 
Ὦορθ, ἰοῦ νν}}} μανθ [8 τεοογάβα, ἔογ ἴἴ 
5ΡθδΚϑ οἵ ἃ ΟΕΚΤΑΙΝΤΥ. 

2383, 24. ργιπιεά ἱπ αὶ δοοξ]ὴ δεῖ ἀοννῃ ἀϊ5- 
ΕἰπΟ ΟῚ οἡ Ραγοβιηξηῖ; Ὀυϊ ἃ ΡῬΑΓΟΒπιθηΐ ΤΔΔῪ 
Ρογϑῃ ; ἰοῦ ν}}}} μᾶνθ δὴ ἱπάθιιεὶ ἰηβογιρτίοη, 
ἰκὸ ἃ Κἰπρ τοσογάϊηρς ἴαεῖβ οἵ ρεγῃηδποηΐ ἢ- 
Ροτγῖ, ἀδοιθεβ [Παῖ ΠΥ ποῖ ὈῈ ομαηροά, αηά 
6 ΜΠ] αν τὴ6 σμαγδοῖοσ σα ἀθοὸρ ΜῈ 
5ῖ6ε], δηὰ Β]Ιδὰ ἃρ ἢ Ιοδά, ὙΠΟ δητ Υ 
ΟΥ̓ 5διις ἢ ̓ ΠϑογΡ( ΟΠ 5 15 ΠΟ ἸοΠΡΟΓ 4 πηδίζογ οὗ 
ηιεβίίοη. ὅεεὲ Μ. Ομαῦαβ, “ογαρεὲ ἀυη 
ἱεεΥραση,᾿ Ρ. 34:5: αυοϊοά αθονθ, εἢ. ΧΗ. 26. 
Ιῃ 54 ὈοοΟκΚ," τη6 Ηθῦ. [48 ἴῃ Ἰδέ Ὀοοκ," 
ὈυῈΈΧΑΧ. ἐν βιβλίῳ, νος ΜΕΓΧ 5 τρῃξ ἴῃ 
ΡΙΘου ΠΡ. 

25. »ιν γεάροριοῦ) ὅεεὲ Νοῖβ Ὀεΐουν ἴογ ἃ 
οὐ] Θχαπηπαίίοη οὐ ἴῃ6 νυ ΠΟ] 6 ρᾶβθᾶρθ. 
ΤΠῈ ννογὰ μᾶ5 [Π6 βοπογαὶ θη “ γ4Π- 
ΒΟΠΊΟΓ, ἢ" “Ἢ ἀ6] ΙΝ γοσ, ̓  δηὰ σρθοι ΠΥ ἀθηοίοβ ΟΠ 6 
ΜΠῸ ἴδ κὸθ Ὸρ ἃ πιδη 5. σδιιδο, ἀπ νἱ πα ]Ἰσαῖο5 
ἢ 5 τὶ ρηῖβ δ ποῦ Ὁ. ἀνθηρίηρ ΠΙπῚ Οἡ ἢ]5 ἔραϑ, οὐ 
ὃν τοϑίοτγίπε πϊπὶ οὐ 5. ἤΘΙΓΒ ἴο ροβϑθβϑίοβ οὗ 
νυ ὨΙ ἢ 6 45 Ὀϑθη ἀοίγαιαάσα, [0Ὁ ἢδ5 αἰγοδαγ 
ἜΧΡγοββοὶ ἃ νη δῃ (παῖ {πότε πῆῖσῃς Ὀς. δ 
τη ρίγο Ὀδίννοθη πὶ ἀπά Οὐά: ἴπθη 6 βῸ65 
δΙΓΠΟΓ ἀπ ἀοβῖγοβ ἃη σαοεαίε, ἴμοη ἀθο]ατοβ 
[αὶ Π6 ἢλ8 ἃ «υλέπεια, ΟΠ ὙΠῸ ΘΧΔΟΙΪΥ Κηοννβ 
ἢ15 τὶρῃῖθ, ἰὴ πόνο: {Π6 η΄ (4115 τρὸη Οοά 
Ηπηβοὶῇ τὸ Ὀ6 ἢϊ5 δάάνοσαῖο (538 ΧΥΪ. 21, ποΐῖς 
1). Ης πονν ἰδκοθβ ἃ βἴτοηροῦ ροξιτοη, πὰ 
ἀθοϊαγοβ ἢ15 σογίδιηῖυ τΠμαξ (Ποῦ 15 Ὅὧπε  ἢο 
δά άς ἴο 411 {π656 σοπάιοη5. τας ννΒι ἢ ρῖνοδ 
[ἢεπὶ 50] ἀϊἴγ, ἀπαὰ ἀβϑιιγθ ἢ15. ΠΠ4] {ὙΠ ΠΊΡΪῚ: 
{Πόγὸ ᾿νὸ8 Ὅπὸ ΔΑΓΠο Μ01}] νἱπάϊοαϊθ ἢ15 τὶ βϊε- 
Οὐ 5η638 δηκ ἰοῦ Π15 σᾷιδο σοτῃρ οἰ ογΥ. 

2ς Εογ 1 Κπον ἐδαΐ τῊν τεάδβεπλεγ 
᾿νεῖῃ, δπὰ ἐμαὶ ἣς 84}1 βιδηὰ δὲ τῃε ἰο τ, ἡλέν 
ἰαῖτες ζαν ΠΡΟ τῆς δλγῖῃ: ἡ ελκι 

26 ᾿Απά ἐδομσὰ δἴτεσ ΤΩ 5 ΚΙ Π βάσις ἐἰσκρλ! ἐπ 
τυογῖς ἀαϑῖγου τῇ ϊ8 δοάγ, γεῖ ἴῃ τὴ ΤΩΣ Δ δδ 
ἤεβἢ 5}4]} 1 8βεὲ (σοά: εὐ ὁκέ οὗ 

27 νῇοπὶ 1 5141] 8εὲ ἔοσ πλγ8ε], ΜΠ α 
ΔΠᾺ τηϊπε εγεβ 54}] θεμοϊά, ἀπά ποῖ ΜΝ 
᾿ΆΠΟΙΒΕΓ; ἐδμομσ᾽ ΤᾺΥ ταὶῃ8 6 ςοη- ἐολόί ας 
5 Π|6ἀ ἰνν ἢ] πα. ὩΣ 

28 Βυϊῖ γε 5ῃσι ά 58.Δγ, ΝΥ ρεγ- ὅσ 

Ἧς «ῥα εἰαπά αὐ {δὲ Ἰαίίεν ἀα5)] ὙΤῊϊΚ 
οἶδιιϑα πιᾶΥ Ὀδ6 τοπάοσεα “ἀπά Ηδ ν}}]}]} τϑο 
ΟΥΟΓ ἴπ6 ἀιιδῖ δ {πὸ 1451, ὦ. 6. δὲ τῆς οἷοβς οὗ 
411 τῃϊηρ5, 45 ἴη6 ἤηδὶ πηδηϊξοσϑίδτιοη οἵ Οσοά: 
5.0 ἢ, ἀρὸπ ἴΠὸ νυ ΠΟ], 15 π6 πηοϑῖ φγοῦ Ὁ ]6 
τηθδηΐϊηρ οὗ (Π6 ννογάβ. Οὐ ὈΓΔηϑιδζοη ἴα 65 
11 45 διἀνουθίαὶ, ἀπά ρῖνοβ ἃ ϑιι δίῃ} }} } σοΥ- 
Γοςΐ 56η86, Ὀι “ὁ [Π6 Ιαδ5ῖ 154 ννογὰ ργορηδηξ 
ἢ πιραπίηρ, δηὰ, ὑνΏ1|6. στιν ρτο- 
[ογὉ]6 ἴο 16 οἴου, σοϊποιϊάθ5 θοζίοσ ἢ (86 
ὙΠΟ] βοορο οὗ 05 ἀθοϊαυδέοη. 

ρον ἐδε ἐαγ δ] ΟΥ̓ γαῖθοῦ, “(ονεν πε ἀυδί.᾽" 
ὙἼΠΙ5 ΠΙΔΥ πιθδῃ “ [86 γσάνο ἢ ποῖ οὗ ]οὉ οηἱγ, 
Ὀυΐϊ οὗ [π6 νν ΒΟ] γτᾶςθ οὗ πηδῃ. 

26. “πώ ἐρομσ αἴογ »νρ “ἀἰπ, ὅς. ὙΠῸ 
ΓοΠἄοτηρ Οὗ {πε ἴοχῖ 15 ργείογαθ!α ἴο [παῖ ἰη 
τῆς τηᾶγρῖπ, [ΠΈΘΓΆΠ ΠΥ, "ἀπά αῇοῦ ἴῃ γ Βανς 
[8115 ἀδοϑίγογοα ΓΛΥ σκῖη, γοῖ οὐδ οὗ τιν Πέβἢ 
508} 1 5.66 σοά:" 2.6. δηὰ δῖοσ ΠΊΥ ϑκιη ἢᾶ5 
Ὀδοη (Π5 ἀεδίγογοά ((Ππ6 ἱπίγοάδυςίίοη οὗ 
ἐς ΧΡΌΓΤΉ5, ἡ [ΠΟῸ ΡΒ ἀο Π5ΙΌ]6, 15 ὈΠΠΘΟΘΘΘΑΓΥ͂ 
πὰ ἰηΐεγξειθα ἢ [Π6 δ πηρ]6 ρταπάθαυγ οὗ 
[Π6 γτοργοϑοηϊδίοη), δνθη {πο οὐ ΟΥ̓ ΤᾺ 
βόθὴ (νυ ποῖμου υνπουΐ τῃ6 ἤσβῃ, οὐ ουἱ οὗ 
(Π6 Ποϑἢ 45 186 ἀθοάδ οἵ ἴπ6 500} Ὡς ἢ σοη- 
το ρ]Αἴθ5. 115 Οὔ] ΟΕ) 814}}1 5.00. Οοά. Ηον 
1818. ἀδοϊαγαίιοι σοι] ὃς ἐχρ διπθὰ να, 50 
ἃ5 ἴο ἀεβίγου 115 (Ἔβε! ποην ἴὼ Τ[ΟὉ 8. ὈΕ] ΙΕ ἴῃ 
ἃ Ρεγρεΐυ!γ ΟΥ̓ τοσϊογαίίοη οὗ βεγβοπαὶ σοῃ- 
ΒΟΙΟἸΙ5Π655, 860 ΠῚ8. ἃ ΓΟΔΪ Πηγϑίουυ. [0Ὁ σοΓ- 
ἴλην ἀϊὰ ποῖ Θχροοῖ {παῖ (6 πηαηιοϑίδοη 
ὑνο]α θ6 εγδηϊοά δοΐογε ἀθαῖῃ (566 φήεγ ἐδὲς, 
ἢ15 δἰδίθιηθηξ, χχὶ. 232-26): ψΒΘΙΒΟΣ πὶ τῃ6 
Ὀοὰγ ογ ουΐ οἵ (ἢς Ὀοάν (4 ροϊπί ἰοξ, νὰ 
ΤΡ ἢ αἰπιοϑὶ σαν, ἴῃ ἱπτοπίοηδὶ ἀπ Ὀἰ ραν), 
[6 νγᾶ5 ϑιγὸ {παΐ δῆογ τπὸ αἵζον ἀεδεγιςιίοη 
οὗ ἢϊ5 ἔγαπηθ, οὗ {πΠῸ δκίηῃ 1056} [6 Ἰασὶ ἔγαρ- 
πηθηΐ οὗἉ 185 ῬδΥ [04] δεῖηρ (Ὁ. 20), δὲ ννουἹά 
866 (σοὰ νυἱῖἢ Π15 Ἤννῇ δυὸϑ, τ 

Ὡ. απ ποῖ αμποΐδογ] ΑΔ νϑῦὺ δ Κιηρ ἀ6- 
εἰαγαῖίοη οὗ ἢϊ5. ὈΘΙΙΘΕ τπαΐ 6 Ὠπη561Ε, ΠΙπὶ- 
561 45 ἴΠὸ βδπὶθὸ {γιιθ ΠΥ Ὶ ΠΡ ΠΊΔη, σπου] 4 866 
σοά. ννΒεῖμοῦ 1Π15 ἱποϊθ5 τπ6 ἀοςίτης οὗ 
ἃ ὈΟΔΠΥ ΓΟ ΓγΘε ΟΠ πιᾶν ὍΘ. Ορὲπ ἴο 41ι68- 
Ὄοη; Ὀὰῖ 1 νου ΡῈ Παγὰ ἴο σῃονν [ἢδξ δΔηῃΥ͂ 
δησι πη ρΘΟρ]ς Ὀοϊιονοά {παῖ σοιηρίεῖα μος 
50η8] ᾿ἰἠΠΟΠΓΠΥ νγὰ8. δοραγαῦϊθ ἔγοπη [ἢ6 Ὀο- 
ἀἰν ογραπιχαϊίοῃ, νυ ἢ ἢ 15. Θ ὈΘΓΑΠΈΔΙΥ οἠΘ 
ἔγοσὴ ἴῃ σγαάο ἴο {Πς σζανθ, ὍΠ6 ἰαϑὲ οἰδϑ6 



ν. 29.} 108. 

οι. βεσυῖα νγὲ ἢϊπὶ, ᾿ϑεείπο πε τοοῖ οὗ 
γρούα 86 ΤηΔΙζΕΓ 15 ἰημπηά ἴῃ πὲ ἢ 
ΨΥ τς ππΝ ἐν 29 Βε γε αἰταϊά οἵ τῆ6 ϑυννογὰ : (ὉΓ 
»ε ἢ 

ΕΙΟΔΟΙΪΥ σοηΐαϊη5 [Πδ 50η56 δίνη ἴῃ ΟἿΓ πιδΓ- 
Β1ΛᾺ] τ Πογηρ: ὁ ΤᾺΥ ΓΕΙη5. ἅ4τὸ ὙΠ] ΠῚΘ 
σοηβιτηθα ἢ ραγηοοῖ 6511. (ΟΥ̓ 16 τοὶ 5 
τὰ ΚΙ ΠΘΥ5 ἴῃ ἴη6 δεπλίτς ἰδηριιαρο5. γα Γὸ- 
βαγάοα 45 {Π6 δεδί οὐ {π6 ἀθεροβὶ δηά ἴδη- 
ἀογοϑὲ θαι οη5, Ἔβρεςῖδ!}ν οὗ Ἰοηρῖπηρ. [οὉ, 
Ααἴἴοσ Ὄχργόβϑιηρ {ΠῸ σογίδιπίυ, ἰΟΟΚ5. ᾿πἴο ἢ]8 
ΟΥ̓ ὈοβΌμη, ΘΧΔΙΊΪΠ65. ἢὶ5. ἸΠΠΟῚ τηδΔῃ, ἀπά 
δοσουηΐθ ἴον 411 {Π6 γντιθῖ, νῃΊ ἢ οἰθανθα ἴο 
ἢϊπὰ ποῖνν ΘΠ Ἰηρ σις ἢ Ρογϑιιδϑίοη, ὈΥ͂ 1Π6 
Ὀιτογηθθς οὗ ἢορε ἀεἔογγοα, νυθαππηρ οὐ ἢϊ5 
Ὠραγ ὙΠ γεοασγπίηρθ πα ἰΟΠΡΊΠΡ5 ΟἸΪΥ ἴο Ὀ6 
1 Π|Π1|οὰ,. δὲ δοῖπθ ἱπάοπηϊθ πα ιτηγονοα]θα 
ΡοΠοά, ὈΥ ἃ Ρούβοῃμδὶ τηδηϊξοδιδτίοη οὗ Πὶ5 
Ἐάρθοσηογ. 

28, 29. Πόσο ἔννο νϑῦϑθϑ ρσθϑεξ σοη- 
βδἰἀογαῦϊε ἀϊ βῆςσυ]|65: 5866. Νοῖς ὑείον. ὍΠδ 

ΧΙΣ. 

ννγδῖῃ ὀγίησοί ἢ τῆε ρα ΠΙΒῃπιεηῖ5 οὗ {π6 
ϑυνογά, τῇς γε ΠΊΔΥ ΚΠΟΜΨ ἐἦεγε ἐς ἃ 
Ἰυάσπηεηῖ. 

9 

ΡΤΟΌΔΌ]6 σοπάογπρ 15 {Π|5: “ΓΕ γὲ 58.411 5αὺ, 
ον 814}} να ρογβοουΐϊο Πἰπλλ᾽ πὰ ὁ{Π6 
τοοῖ οὗ {πὸ πηδίζου 15 ἐουπά ᾿η τηδ,᾽ ἐῤεπ Ὀ6 
γ6 αἴγαιά οὐ ἴΠ6 βδινογά ἴοσ γουγβοῖνοβ, ἴῸσ 
ΒΟΌΓΉ 15 οπ6 οὗ ἴδ ςἰπ5 οἵ [6 βιυνοζά, 950 [δῖ 
Υ6 νν1}} Κπονν {ῃαΐ {ΠεγῸ 18 4 ἡπάρτηθηΐ." 1 
1ῃ15 τοπάοπηρ Ὀ6 δοςσορίθα, {Π6 ΤΟΥΤΏΘΥ νοῦθ6 
νου ]ὰ ἀθϑοῦιδθ ἴῃς δοῖβ Δη4 τνογά5 οἵ [08 
Ροιβθοιζοῦθ, ννῆο σαϑί δρουξ ἤονν ΤΠΕΥ ΠΊΔΥ 
ἤδαρ ᾿πάἐρη!65 ὡροὴ ἢῖτ, ἀπά αἰ δυΐο [Π6 
Τοοῖ οἵ σδιιϑα ὈΓ 411 [Πδἴ Π48 Ὠδρρεπρϑα ἴο ἢ 8 
ΟΥ̓ 51Π: ἴδ ϑθοοπα ὑϑῦϑθ, 29, Ὑνᾶγῇ 5 ἴΠῈπὴ 
ΟΥ̓ {πὲ 5ι.γα ρεπαὶῖγ, {π6 συνογὰ οὗ ἀϊνίπο νυταίῃ 
ΜΡ Π]5ἢ {Π6Πὶ ἀσβογνεαϊυ ; ἔῸσ δυο ὈΌΓΠΙηρ; 
ΒΟΌΓΏ 15 ἃ σλρ 4] οἴξησο, δηὰ [ΠΟΥ νν1}} Ιρασγῃ 
Ὀγ τποὶγ οὐν ὀχρογίθηςο ἴπδΐ {Πόγὸ 15 ἃ σὶριῖο- 
ομ5 [πάρο. 

ΝΟΤᾺῈ οἡ (ἬἪΑΡ. ΧΙΧ. 25---27. 

ΤΠἼΕ ἱπιεγργείδεοη οὐ [Π]5 ρϑϑᾶξο 15. 850 ἱτὴ- 
Ροτγίαπε {παῖ 1 νν}}} ᾿Ξ ΠὟ ἃ ἀεῖα!! δα ΘΧΑΠῚ1- 
πδίϊοῃ οὗ ΘύουῪ ννοσά, 

25. )» δ), δηὰ 1. ΤΟ ογπὶ οὗ Ἷ 5 ἀϊ5- 
Ρικοά, ϑοπῖὸ ἴδκθο [ἃ ἴο Ὀδ6 ΠΊΘΓΟΙΥ Θχρ θεν, 
ΒΟΥ ΠΡ ἴο ἱπίγοάδιισο 4 ἀθοϊαγαϊίοη κα [ῃ6 
Οτροκ ὅτε. δεοβι θη τγοπάριϑ ἴ ἘΠ ΏνΟΓΟ, 
δῆο. [τ 15 σϑυίδιη]ν οὐρῆδίϊς, ὁ Ὁ 1 ῸΓ ΠΥ 

τ" 
ΤΡ. ΞξΞἷᾷΞΡΚπονν, ΔὈϑο 6] γ ; σορπιΐαπὶ Πᾶ- 

Ῥθοο. Τῆε τροδηϊηρ οἵ ΜῚ" 15 ποί πιοϑιοποά, 
16 τοοῖ 15 σοπηπλοη ἴο ἴπ6 Αὐγδῃ ἀπά ϑθπλἰς 
Ἰληριιαρεβ, νἱά, δαηβογιῖ, νἱάθο, βεἴΐδω. 

π ὗν, ΤΥ ἈΘαροπΊοσ ᾿νοῖῃ, ὙΠ6 {116 14] 
τοηάθπης ἰ5 ποΐ αιοϑιοπθά. Τῆδ Οοε], ἢον- 
ΟΥΘΓ, ΠΊΘΔΙ5 ΔΩ͂ ΟΩ6 Ὑνῆο ἢ45 {πὸ τρῃΐ δηά 
ἄἀυιγ ἴο νἱπαϊσαῖϊο οπο νῆῸ ἢ45 ϑιιῆεγοα πυγοην. 
ΟὟ σογίδιπὶν αἰ ηοΐ Ὀοϊενο τ[Πδὲ ΔΠΥ πλδη νν 85 

1π {παἴ Ροϑοη; ἴΠ6 οἷν (σοῦ 6 σοι!]ά ρΡοϑ- 
51:0] ΤΟΙΥ προ ννᾶ5 86 ᾿νὶπρ σοά. 
ΕΝ τῆς πηϑδηϊηρ ρίνθη ἴῃ {Π6 ποῖθ αρονθ 

15. νν0}} ἀοίοπαρα ὈΥ Οὐθβθηῖϊιβ: ροϑβίγεπιβ, 1]- 
ἘΠΠῚῚ15, ἡον 5ϑίπηι5; δΔη4 48 ἴῃ {Π15 ΡΑΘΘΑΡΌ, 
Ροβίγρθηῃηῃο. Τῆι ἴοο Μίεγχ, σις. ὙΠῸ 
Δάνογθιαὶ 5θη58 15 φιδϑιίοπθὰ ὈγΥ Ἐνναϊά, νη 
τοηάοῖς (6 τϑυοστὰ οἴη ΝΑΟΉΠΊΔηΠ, ἃ Β1}{- 
ΥἹΟΥ͂, Οη6 ΠΟ ϑιισοθοάς ἴο ἃ πη 5 τἱρἢ (5, 
Δηἀ [α5 ἰο ἀεοξοπά Πὶς σδιϑὸ: δῖ δἰ ποιιρὴ 
ἙἘλνα]ὰ οὀχρίδιηϑ (Π6 ννογά {πι1|5 ΌὉΥ σοΐογεποο ἴο 
[ἢς ο]ά 5νβίοπι οἵ ὈΪοοά-ρῆϊ, μα ἴαῖκοβ 1 ἴο 
τήθδη Οοά, ἦν ο ἴπ {Ππ|5 σᾶϑ56 15 ἴπΠ6 οἡΪν σοηῆ- 
σον δΌ]Ὲ ἀοίδπαάθγ, Τῆς ΠΠΙθΓ Οδ]δοῖοη, ἃ ΥὙΟΥῪ 
ΒΟΓΙΟΙ5 1Ε ποῖ σοπο]ιϑῖνο Οηθ, 15 [ἢΔϊ πο ϑιιςἢ 
ΓΊΘΔΠΪηΣ σΔπ Ὀσ σθμοννῃ ἴο αἰϊδοῦ τὸ {ΠπῸ ννογά 
οἰ ΠῈΓ ἴῃ Ηδθρτον,, οὐ {π6 σορπαΐθ ἀϊἸ4]ος 5, 

ἫΝ Ὅν. Οεδοηΐαβ τόποις (5. ἴπ οὐδο ἴου- 
τατιιπι, Ὀιιξ [Π6 ΠΛΘΔΠΙΉΡ 15. ΥΟΥΥ αι θϑ ΟΠ Ὁ ]6, 
ΠΟΙ 5 11 διιϑίδ θὰ ὈΥ (ηε Ραθβαψοβ ἴο υνῃϊςἢ πὸ 

Γοίδυβ, οχσθρίηρ ρογῆδρ8 οἷ. Χ]Ϊ. 25.) ἡ ΠΟΓΟ [ἢ 
ΘΟΘΠῚΒ ΥΑΙΠΟΙ 0 ΠΊθδη ΟΓΥ ἰαπά, 45 σοπίγαβιοα 
ἢ Ψψαῖοσ. Ηδῆπ, ΗἰγΖ6] δπά Τὐπιδτοῖϊ σθη- 
ἄογ ἴἃ Βτγαδοάδη : ἢιι18 ἴοο [Π6 δποϊθηΐ ογ- 
βίοῃϑβ, Χ Χ, ἐπὶ γῆς, ψα]ρ. ἀδ ἴογτγα (ἰ πἰαπαβ 
δἷοπε ἰη δρρ  γίηρ ἴῃε ννογὰς νι ἂς ἴοστα 5ι- 

ΓΟσΐαΓΙ8 511Π1}; 50Γ, 53] ) 5ΡΟΓ ἴεγ- 
ΤΆΤ, ἔΟ]]ονν θὰ 45 {πγουρθουὶ [15 θοοΚ ὈΥ 16 
Αταῦὶς ; [6 Ταγροπὶ τ1ι565 ἴῃ6 ννοτὰ οὗ τῇδ 
τοχί. [{ 15, ἁἴου 4}}, 4ιθϑι Οπ4Ὁ]6 νυν ΒοΊ ΘΓ ΔΩΥ͂ 
Ῥάβϑαρο σδῃ Ὀδ ροϊηϊθά ουξί 'π νυ ῃ σὴ ἽΞΨ ἰ5 
5 ΠΊΡῚΥ Θαιίναϊοπὶ ἴο τπ6 ὁαγίῃ: δηᾶ ἰξ 566 Πὶ8 
ΤΟΥ Ῥγοῦ Ὁ] 6 {Παΐ “ΟΥΟΙ ἀιι5ῖ᾽) τρθδηϑ ονοῦ 
(ῃ6 ρσγᾶνθ, [ἡ Αταῦὶς 41} 1π6 ννογὰβ ἔοι. ἀπϑῖ 

ἢδνθ [15 πηθαπίηρ, 48 δίζω, ὦ) 32» πὰ «5, 
Ἴμυ5 Μίογχ, διι (πιοίηθπλ) Οταῦο. 
Ὡ᾽, νν1}} ΓΙΒΘ ὉΡ, 48 ἃ ΠΟ ΠΙΘΙΌΓ, ΟΥ̓ γΔΙΠΟΣ 

ἃ5 ἃ Ἀθάοοηθσ. Α ρἤγαβθο ΠΟΛΎ σογγοβροηά- 
ἴῃ ἴο 1Π|5 Οὐσυτδ ἴῃ ἴ[Π6 Κογδη, δ. ΙΧ. ὃς: 

σ΄“ ὀρ, “σ 

μι -Ξ εὖ ), δηὰ ἴδοι 5ῃαϊξ ποῖ βἰαπά 

ΟΥ̓́ΘΓ Πὶ5 ρύανε, 1. 6. ἴο Ἰπᾶκα βιρρ]σδίίοη ἕον 
ἢ]. 

50 δγ 1 ἄρρϑᾶγβ {παΐϊ [Ὁ 4ϑϑογῖβ. ἢ15. ὈΟΠΘΕ 
(παῖ δἰ βου Ρἢ ἢ6 δϑϑῖὴβ ἴο Ὀς υἰου]Υ αὐδη- 
ἀοπεά Ὀγ Οοά, γεῖ {παῖ νεγῪ Οοά [5 ϑιιγοὶν ἢ18 
Ἀ αάδοπιευ, δηά {Παἰ δὲ {ἢ Ἰδὲ ἀδγ, νν ἤθη [ἢ 15 
ἀἸδβρθηβαίίομ 15 ἰογπηηδῖθα, Ηθ ψν}}} τίϑο παρ ἴο 
νἱπάϊσαίο ἢ15 σδι156. 

26. ἽΠΝΊ, δπηὰ δῇογ: δ Ποῦ ἃ ργοροβιίοῃ 
οὐ δάνογ. ργοθδΌΪΥ {Π6 ΤΟΥΠΊΘΓ, ἃ5 Ενν 4] ἴαϊκοβ 
ἴῖ, ὁ’ ΔΕΙΟΥ ΠΥ 51Κ|η.᾽} 2. 6. νῆθΠ ΤΥ 5Κίη 15 ΠῸ 
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τότ: ἰξ ἀκοῇ δάνογθι ! ΠΥ [6 τηδδηϊηρ Μν 1} 
δ6. πὰ αξίοῦ ΤΠΟΥ μᾷνθ ἰδιι5 ἀθδίγογθα ΤΥ 
5Κ10 "Δ Π ΘΑ ΟΓ σοηβιποοη, θυ ΔΡΡΑΓΘΠΕΪΥ 
τοα Πρ ἃ ΠΙβογοης ἀγγαησοπιοηξ οὔ [Π6 
νγογάθ, ὙΠῸ τ Ππ θΠἼΠΡ ὁὁ ΤᾺΥ ΔυναΚΟΏΙηΡ," 566 



7108. ΧΧ. 
ΤΉΔΓΡ., [)48 ἴῃ 118 ἔδυ ΟΌΓ χὶν. 2: θὰ 18 ᾿πηροά 68 
1Π6 σοπβίγισοη ΜΠ της ΤΟ] οννηρ ννογάϑ. 

ΒΡ). ῤῦ Εχργοββεβ Ἔχίγεηβ νυ] εηςς, 
ἔγορι σαρὰΐ υἱ σοΥθΌσα πὶ Δρρασογεῖ, Κπλι5 
0. Ετεγίαρ. [{ πλιϑ: 6 ΚΟ ἹΠΠΡΕΓΒΟΠΔΙΪΥ͂ 
ΘΠ 6 ΠΟ 5 δ᾽]εςΐ 15 ἜΧργοββϑοα; 1ἴ [5 ἀεβϑίσογοά. 
ΑΘΓ ΤᾺΥ 5Κ1η 18 υἱζο ]ν ἀοϑίγογρά. 

ΓΝ, Ἐνναϊά, ψῃο 15 ἔο ]οννθα ΌΥ ϑενθσαὶ 
οὐἰεῖσ5, γοπάθυϑ [ἢ ννογχά “18 σοηβδίχιοά ἢ 
ἐς ΠΥ 5110.) ΔΠΟΙΠΟΙ ΟΠ ΟΤΙΠΡ 566 πὶ8 ὑὈδίζεγ, 
σοπϑιἀογηρ [6 ἀυγδηρβειπθηΐ οἵ (ἢ6 ννογάϑ δπά 
{πὸ ΙΒ ΟΠ Υ οὗ Ἰοϊηηρ ΠῚ ἴο ἜΣ), ἃ πηᾶϑ61}- 
Ἰπὸ πουῃ, “δπὰ δέου ΠΙῪΥ 5κιη 15 ἐδβίγογοά 
{Πι|5.} Α,5 Τοῦ ϑρϑᾶῖκδβ μα ροϊπίβ ἴο {Π6 πιοῦ]- 
ἀθυιηρ 5Κ1η. 

ἸΦῚ, ΠΈΟΓΑΙΠῪ ““ δηὰ ἴτοπὴ ΤΥ ἤθ5ἢ :᾽) δὰ 
τῆς πιοδηϊηρ οὗ Ὀοΐϊῃ ννογά5 "" δηὰ " δηά “" ἔγοπὶ 
ΤΥ ἤοθῃ ἢ ἰ5 σοηίοϑίοα. ΤῊ6 ἔογπιεσ ψοτά 
απο ΤΌΔΥ ΘΙΠΟΙ θόῦνο ἴο σοηπθοοΐ, οἵ ἴο α|5- 
ἘὈΗΡΊ 50. (ἢ15 οἴλιι5θ ΕΌσ [Π6Ὸ ργοοθάϊηρ ννογάϑ. 
ΤῊ15 ἀδρεπάβ Πονευο προη [ἢ σΌΠΟΓΑ] Ὀθδγ- 
15 οὗ 1Π6 ννογάβ. ΓΟ] Οννηρ. Φγορι γῆν 766. 
50 ἴᾷΥὶ ἃ5 {ῃ6 ρυδιηπηδίςαὶ σοπδοίτιςσίοη 15 
Ἑςοποογηοαὰ [15 ΠΊΔΥ ΙΠΟΔη, (" “ ΤῸΠῚ ΙῊΥ 
Ὀοάγ,᾽" νἱχζ. ουξ οὗ τῦῦ Ὀοάγ, Ὀγ {πὸ τηράϊπὶ 
ΟΥ̓ πὰῪ ὈΟΑΙΪΥ 86 η805, ΟΥ̓ ἃ5 ΟἿἿ ΑΟΥ΄. χϑηάϑις 
1ϊ, 6 Ἰὴ τὰν ἤοβη." ὙΠ15 15, ἰὴ ἕδοϊ, [πὸ γορΌϊαΓ 
αηὰ οὔν!οιι5 σοηῃϑίπισίοη; αἴἴοῦ 4 νεγὺ οὗ 
Ἰοοκίηρ οι, [Π6 ρίαςθ οἵ᾽ γσοοῖῃ, ἔγοπὶ ϑ' ἰοἢ 
(86 ΟΌΒΕΓν ΟΣ ΙΟΟΚΒ, 5 Ἰην ΠΔΌΪΥ σοηποοίοα ΜΠ Ὲ 
1 ὈγῪ {π6 ργοροβιζίοῃ 12, 566 65.5.ν. Τἢυϑ8 
τ1πΠὸ νι: [π᾿ σατηθ τηρῶ, ὙΠῸ Τ᾽ γριπὶ Πᾶ5 
2 Ὁ, νης ἢ ΔΝ ίοη γοιάογϑ, ἀθ απο πιρᾶ. 
[1 15 παιὰ ἴο 5.6 ννῃαῖ {πὸ 1,ΧΧ. σου!ὰ Πᾶνα 
Ἀπ Ὀοΐογο {Ππόπὶ, ΟΥ̓ ἢονν ΠΟΥ ἀπάοτβιοοά [86 
ΘΧΡΙοϑϑίοῃ, 7 15 γεηουηρ ἰ5 δάορίοα Ὀγν Κο- 
ΒΡ ΠΠ]Οτ, 6 σάγης πγοᾶ,---1}14 ἰηϊογργείδιο δὲ 
Ἰ58] ραττ σα [2., οἴ στὸὶ ἀθ αιιὰ δριζωγ, τηδρὶβ 
ἀοςσοιηπιοάαία ν]ἀοζαν,. ὙΠ05 ἴοο, δ  οἰῖ δά 
{πη τοις, τη 186 “ διμα, ἃ. Καὶξ, ̓  φιοίεὰ ὈΥῪ 
Η8Πη. 

(ΗΑΡΤῈΚΝ ΧΧ. 

[ν. 1-- 3. 

Βυΐ (2) ἰξ πιᾶγ α͵5ο πιϑϑῃ, τυ οι τὴν ἤεβῆ,ς 
οὐδ οὗ τὴν δοαγ, ἰῃιι5 Κοπᾶη ““ρηνέ ἀδ 
τᾶ οἤαὶτ:" βοᾶσγοοὶγ, μονονυθῦ, ἃ5 Ηδῆη δηά 
ὕχταῦτειῖ, ἐπ΄ ἰος., ννουἹὰ ὑπάογϑίδηά [ἴ, ἢ 
ἃ Ὀοάγ 80 σογτιρί δπά ἀοϑιγογεά 845 ἴο δ υἱγ- 
(Δ}}Ὺν οχιηοῖ, ἃ ταοδηὶπρ Ο[ΓΕΓῪ υνπουΐ 
Δ μοπῖγ. ὙΠῸ νοτά 3 δοοογάϊηρ ἴο 
ΕὈγϑβὲ 15 πἰιϑϑὰ βροςι!ν οὗὨ Ποϑ! γ ἤδβῆ. 
ΤΗΘ ϑβεσοηά ᾿πιεγργοϊαδίζίοη ννου]Ἱὰ Ὀ6 δῃ 88- 

βογίιοη [πὲ ἀθαίῃ υνουἹὰ ὈῈ ξΟ]οννοὰ ὈΥ δη 
Δαἀπλίϑϑίοῃ δὲ βοπλδ δπζιγα ἐπ|6 ἴο ἴῃ Ὀθδίῆο 
Υἱβίοπ, ἃ ροβϑίδ]6ε ὀχρίδηδίίοη Ὀοσπθ ουὐΐ  Ὁγ 
Ρᾶββαροϑ ἴῃ (ῃ6 Ῥϑαϊτῆβ, Ὀιῖ οὗ ν]σἢ πὸ ΟἴΠΟΓ 
ἴγαςο ἰ5 ζοιιπά ἴῃ {πΠ|5 ὈοΟΚ; [6 ἔΟΓΠΊΟΓ 1Π- 
γΟἶΪνε5 ἃ Ὀο]Ἰθῇ ἐπ ἃ ἔμπίαγο γεϑιογδτίοη ἴο ΟΠ 
᾿έρ, ὝΠΟ οδ]θοϊϊοηβ ἴο {Π15 ἀο ποῖ τγεϑὲ προῃ 
16 ρυδιπηδίιοὶ σοηπίγιςίοη, ὃιῖϊ ὙΠΟΙΙΥ͂ 
ὈΡΟοη ἀοοίγ 4] ΡΓΘΡΟβδΘβ5Ι0ῃ5. 

ὦ ΠΣ, νοπὶ 1 5}}4}} 566 ῸΓ τιγϑοὶ: (ῃ6 

ΟΠΪΥ αιιοϑίϊοη 15 85 ἴἰο {ῃ6 πιοδηΐηρ οὗ 12. [Ι͂η 
Ῥς, σχνῇ!. 6, 1 18 τοπάθγοα “"οπ ΠΥ 5146." 
ΜῈοτχ γτοπάογϑ 1ἰ “6 τηἱγ Ζιι Οπηβίθῃ ;᾽) δηά {15 15 
ΡΓΟΌΔΌΪΥ {Π6 {γ16 τπηθδη]ηΡ. 

ἀπά 7,156 γεν ρα]! ῥεροίά, ἀπά ποὲ αποὶ δε γ) 
ΠΟ {Υδηβἰδίοη 15 6 Γὰ]; [ῃ6 ννογά “" Δποῖθοσ ἢ 
ταιιϑὲ πιθδῃ, ἃ ἀἐἰεγοπί ἀπά ϑίγαηρα Ὀεῖηρ, δυς ἢ 
85 νοι] Ὀ6 {πὸ σα86 δὰ ἰοῦ βιιρροβεὰ (Παΐ ἃ 
νἱηπἀϊοαίίΐοη ΔΠοΥ ἀοαῖῃ νου] οΟηἱγ Ὀ6 νἱΐ- 
ποϑϑοὰ Ὁγ διιγνίνοῖβ, Ὑν ηδΐ ἢὸ δϑϑοσίβ ἰ8, {παῖ 
ἴῃ ἢϊ5 οῇ ρογίοεξ, ᾿πάϊνιάϊ] ᾿πίθρ τυ οὗ 
δεῖηρ ἢΘ ν"}}} 566 ἢ15 Ἀθάθοπηου δὲ [δὶ ἀδγΥ. 

ΜεῚχ εῖνεβ ἃ γεπάσγιηρ οὗ [Π6 Ἰαίογ ρᾳτί οὗ 
1ηὴ6 σμαρίοσ ἔτοπὶ “ ΤΠΟΙΡ ΠῚῪ χεῖη8," ἄζα. 
τ. 27, ΜΏΙΘΝ ἀρρθαῦβ ΟΓΥ ργοῦϑθῖθ. “Μν 
ΓΟΙΠ5 ὙΟΔΤῚ ἴο ΠΟΔΓ Υοῖ! 54Υ., δν ὮῪ ἀο ννὲ ρεῦβε- 
οἴ Ππι Απά 70 πεξηοκυϊεάσο ἰλαὶ {Π6 τοοῖΐ 
ΟὔΠ6 τηδίζου 15 Του πα ̓ π π]Θ. 6 οἡ γὙουγ συδγὰ 
ραϊηϑδί γον Πηρ: ἔῸΓ ννγαῖῃ ἄϊι6 ἴο ἰγδηθρτοβ- 
δῖοη5 Ὑ] σοπὶὸ οὐ γοβ Ὀδοδι8θ. γοῖ δαορῖ 
ἘΠ) 151 σΠάϊηρ." [Ιἢ τ. 29 ἢς τοδὰς ΤΊ [ῸΓ 
ΔῚΠ, δπά 2 Π ΠΣ} ΠῸΠ ἔοσ 2 ἽΠ ΠΣ ΠΌΠ, 
Δηὰ αϑίὶγ ὙΠ ἕοτ 1) Ὁ). 

2 Γμοτγείοτο ἐὸ ΓΩΥ τῃουρῃ 5 σαυβ8 

Ζοῤἧα» εὐαιυοίλ {Δε οἰαίς αηα] δογέίΐοπ οΥΓ “}ε 
τοιοζε, 

᾿πηεῖοδηβνγεῖ, Δηα (ογἐλες [1 πλάκα ἢαβῖς. ἃ Ηφῦ. 
2.1 αν ἢεαγά τῆς ἼἽἤεςκ οὐ πΊΥ ἡὐρβ εφραύας 

ΗἘΝ δηβνγεγοὰ Ζορβαῦ ἴδε Νὰ- 
Διλδῖῃ 6. Δηα 5414, 

ΟΗΑΡ. ΧΧ. Ζορμαγ τορϑαῖβ ἢ ΠΊΟΓῸ 
νεβοίηθηςθ, δηὰ ὄνὸη σοδγθθποβδ, {Π6 οἷά πὰ 
νυ ] πη ἢ ὀχῃδιιίοα ἀγριπιοπὶ ἴὸ ρσονθ (Πδὲ 
ϑἸοΚοάηθβα δηὰ ΠυρΟΟΥΙΘΥ ἱπον δον Ὀσίηνς 
ἢ ἘΠοῖη διισ ἢ ΤΙΒΟΓΥ 45 τῆδς ὐν ἢ μας θ6- 
ἔΠοη ]οὉ. {πκὸ 1Ππ6 Οἵ μοῦ βρϑάκοῖβ πὸ ἴα κθϑ 
ἸΟῦ 45 τμ6 τϑργοβθηΐδίιννο οὗ βι γ ΘΟ ΒβΌΓΟΙΞ : 
ΘΑΟἢ βοραγαῖθ δὶς! 15. ἃ νϑἸποθβ, 4}1 15 
δτιοῖβ (6}} οἠρ ἴᾳϊθ, {πὸ μαϊγοὰ οὗ Οοά δηά {πὸ 
ΠΟΥ ΠΥ οὗ [οἱϑ᾽5 σοτηρίοῖο ἀοςίσγιςσξίοη. ὙΠῸ 
ὙνΠΟ]θ Βροῦσῃ 15. ΒΙΠΡΊΠ]ΑΥΪΥ ἙΠαγδσοίογιϑεῖς οὗ 
ἴῃς ϑρφάκοῦ, ὙΠῸ ΡΟΥΘ. ΠῸ ᾿ποῖδ 'ῃ τῃ6 
αἰαίορσιιο, Ης μὰ γοδοῃθὰ {πὸ Ππλϊξ Ὀογομά 

γεργοάοῇ, δηά τῃ6 βριγιῖ οὐ τὴν υἡ- 
ἀογβίδπαϊηρ σα βεῖῃ ΤῈ ἴο ΔΠΒΥΝΟΓ. 

ὙΠ ἢ ποίπίηρ σᾶη Ὀδ βαϊ4, ἀπά 15 εἰ ἰ5Π11556 4, 
80 ἴο βρϑακ, νυ ἢ σοηίειηρζ, 

2. 4. ΤΏ πιοδηϊηρ οὗ {Πε56 ννογάβ. υνῃις ἢ 
ἴῃ {ΠῸῚΓ ΟΠ βίο ἀπ ΟὈδοιγΓΠΥ δον 1Π6 
Ρογίαγ θα ϑδίαϊο οὗ {Π6 βρεακοιβ τη, 15, [ῃδξ 
ἢΘ 15 σοῃβίγαιποὰ ἕο δῆβινεσ ὈΥ {πῸ οβθοΐ ὑροη 
ἢ15. 5ρις οὗ [οὐ νυ] 1} ἱρπογάηςο οὔ (Π6 
οἸάθθε δηά πηοδῖ ἘΠΊ νυ ΒΑ] ]ΥῪ τοσοινθά οἱ Δ]}} 
ἀοείτιποβ, [αι νυ ἢ ἀθοϊάγοβ πὸ ςογίδιη ἀπά 
Βρουαγ ἀθϑίσιςσίοη οὗ {πὸ νυϊοκοά. 

2. Τῥογεογο] ἱ. ὁ. Ὀσσδιιθθ. [Ὁ ἀἄθηῖεβ παῖ 
ἢ15. 5 Π Πρ 5. τον σαΠ1, δηὰ μοὶ 5 δϑὶ ἴὸ 



ν. 4--15} ΤΟ0Β. ΧΧ. 79 

4 Καηονεβὲ ἴῆοι ποὲ τῃϊ5. οὗ οἹά, 
δίπςε πη ν)ὰ5 ρἰασεὰ προ φαγῇ, 

5. ῬᾺ]. 3. ς ΑἼΠας ἀπὲ τ πρηϊπρ οὐ τῆς 
ἐπιδ. τυῖςκοά ἰς ἰϑῃογῖ, δηά τῇς ἸΟΥ͂ οὗ τῃ6 
οπεπεαν. Ἡγροοτίτε ὀκέ [ογ ἃ πιοπηεπτὶ 

6 ἼΠΟΙΡΉ ἢΪ5 Ἔχοθ ΙθηοΥ πιοιηΐζ ὑΡ 
ἴο ἴῃε6 ποανθῆβ, απὰ ἢϊ5 μοδὰ γεδοῇ 

ΕΗεΡ. ππηῖο [ἢ6 ' οΪοιάς : 
εἰσ με, 7 7ει δ 50)4}1 ρεγιϑῇ οσγ Ἄνεσ {ἰΚε 

ἢ]5 οὐνῃ ἀπηρ: τΠῈῪ νη ]οἢ πᾶνε 86 θη 
Ἀϊπὶ 518}} βᾶυ,  ΠεΓε ἐς Ποὺ 

8 Ης 5}|4}} ΗὟ νναὰὺ δ5 ἃ ἀγεδπῖ, 
ΔΠ4 5}8]} ποῖ δὲ ἰουπά : γεα. ἢξ 5}8]} 
δε σμδβεὰ ἅυνΑῪ ἃ5 ἃ νιβϑίοῃ οἵ (6 
πῖρῃῖ. 

9 Τῃε εὐ αἷἶδο τυ ίεῖ 88ν7) ἈΪΠπὶ 
56.811 “66 ψϊ πὶ ΠπῸ τηογα; ποτ οσ 5}4]] 
ἢ]5 ρίδοβθ ΔΥ πιοῦα 6 ἢ] ἃ ὨΠΠ1. 

ἢϊ5 ἱπίθρυ υ ἀπά θ6Ι εἶ ἴῃ λη δὈϑβο]ιυῖα νἱπάϊοδ- 
τίου αἴτει ἀδαίῃ. 
γόοις Ῥί. 5ς. Δηχίοιιβ, ρογρίοχοὰ που ρϑ ; 

866 ΠΟΐθ ᾿γΥ. 12. 
απ γῶν τρὶς 1 ν»ιαξε ῥασίε] ΟΥ, δπἃ ὕὉ89716- 

ΖΟΥΘ ΙῺΥ αδῦθ 18 1π 119. 1.6. {15 1 18 {παῖ 
ὈΓΡ65 τπ6 ἴο σρθαΐς οἷ ΘΓ ΠΟ ΒΕΪΥ. 

8. ἐῤὲ εὐκοῖξ οΥ᾽ γπν γεῤγοαςὈ ἱ.6. ἃ ΠὮΘΟΚ, 
ΟΥ̓ Τοργοοῦ, ᾿ἱπἰοπάεά ἴο ριι πὶ ἴο 5ῆδιηξ, βιιςἢ 
45 ἰδ νυν ἢ οἸοβοβ {ΠῸ ἰαϑὲ βρεθῇ οὗ Τοῦ. 

97 »ιν ὠπάογεἰαπάϊη} Ἀαίθογ, οαῦ οὗ; [(ἢ6 
ΤΘΔΠΙΠΡ ἌρΡρΟΑΓΒ ἴο δ, [ῃαΐ ἢ]5 5ρίτιξ σδηηοῖ 
ΒΟΔΙ διιοἢ τορσοοῦ, θὰϊ ἀνᾶννθ ΔΠ ΔΉΒΜΝΕΓ ἔγοπὶ 
1π6 υπάογοίδηάίηρ, ΜΏΙΟΘΙ 18 γεργοθθηΐθα 85 ἃ 
βἴοσθβοιιθο, ἰπ νι σἢ (Π6 τϑβι 15 οἵ ἐχρεγίθησα 
«πὰ τοῆθοξίοη τὸ Κορί ἔογ [Π6 τιδὲ οὗ τηδῃ 5 
βρίσ. ὙΠ5 Ηδῆπ, ὨΠΠΠ|πη.. δηὰ οἴ Γ5, [0]- 
Ἰοννῖπρ {π6 σοπϑίσιςξοη οὗ {}6 ΕΧΧ',, ἐκ τῆς 
συνέσεως. 

4. οΓ οἰ 1,11 τα}, “’ ἔγοπι δἰογηγ ;, (86 
ΘΧργοβϑίοη Γοΐοια ἤοννονοῦ ἴο ἴΠ6 οἴογην οὗ 
{Π6 ρῥυηςοίρὶο, ποῖ οὗ [15 ἐχειηρ! βοδίϊοηϑ, ψν ἢ ἢ 
μανθ ἴογ {πεῖγ π᾿ {πῸ ἤγσί ἀρρϑάγαποθ οὗ 
τη οἡ (ῃο βαγσίῃ. Ζορῇαῦ ϑρθακϑ ΡΈΠΕΓΔΙΙΥ, 
δυϊ {π6 ννοτγάβ ἱπΡῚῪ σορπίζδηςσο οὗ {πΠ6 τοσογὰ 
ἵπ Οδηρϑῖβ, ριθβογνοὰ ἀοι Ή1655 ἀποηρ 411 (Π6 
ἀεσβοθηάδηϊβ οὗ Αὔγδδαπι. Α Ηρθῦγονν ννου]ά, 
Ποννόνοσ, πδίιγα! νγ ἤάνς δ᾽ ἀθὰ ἴο {Π6 ρ85- 
58 6 ΠΊΟΓΘ αἰ 5] ΠΠΕ]Ὺ : πὸ ΘΧϑιρὶΘ ννου]ὰ ἢν 
Ὀδοη τότ ἴο {μ6 ροϊηΐ ἴΠδη {πδϊ οἵ Αἀδπι. 

7. ὝΠεο σοδγβοηθϑς οὗἩ [15 5:π|}}6 πηυϑὲ θὲ 
αἰἰγὶ υϊοά ἴο τα βρθάκοῦ: δθ ἰοοκβ οα΄. Τοῦ 
ΟΠ δῖ ἤοᾶρ οἵ δϑῆδθβ, δῃὰ 8665 ἱπ ἢϊπὶ δῃ 
οὐήεςξ Ἰοφίῃϑοπιο πὰ ἀϊδρυπίίηρ. ὙΠῸ τεδαϊηρ 
15 ἀϊδριιοά ὈΥ σοπιθ πηοάσθτγπ σοϊηπηοηϊδίοτβ οἡ 
«οἰ εῖίς σγτοιυπάς, ἀπά ἃ ἀϊβογθηϊ οπθ 15 δι1- 
εοβίοὰ ἤτοπὶ {πὸ ΠΧ Χ., “ἤθη ἢ 5θθπὶ5 ἴο 
δ ΘϑἰδὈ Π5ῃθα," οὐ, ΜῈ ἃ δ ρῃς τποά!ῆσἃ- 
ἔοη, ““ἴη ρῥτγορογέοη ἴο ἢὶ5 ργοαίπθββ." ὙὍΤὴ6 
τοπάοπηρ οὗ (6 ΑΟΨ. 15 ρῥγοῦδ ὶΥ 4116 

10 ᾽Ηϊ5 σμ] άγεη 584] 5βθεΐκ ἴο ρίεδϑβα 10, 
[πε ροοῦ, δηά ἢϊ5 ἢδηάβ 5}8]} γεϑῖογε ΤΩΣ 

. 2 7εὲςς πἰς ΠΕ ροοάβ. ΩΝ 
11 Ηἰβ θοπα8 ἅγὰ ἢ1}] οὐ 206 εἷπ οὗ 

ἢϊ5 γουτῃ, νῃ]Γ ἢ 5}4]}} 116 ἄοννη ἢ 
Ὠϊπὶ ἴῃ τῆς ἀμϑῖ. 

12 ΓΠοΟΙΡῚ ννὶοκεάμεββ δὲ ϑννεεῖ 
ἴῃ. δὶ5 πιουῖῃ, ἐπομσὴ ἢὰ Ὠϊά6 1 ἀπά θΓ 
ἢϊ5 τοηριι ; 

12 Τρομσὰ ἢε βραᾶῦε ἰἴ, ἀπά ἔογβακα 
ἴς ποῖ; δυῖ Κεερ [τ 511}} δ νν τ λῖη ἩΪ5  Η͂ῸΡ. 
του τῃ: “ἰάὔς 9 

14 72: ἨΐβΒ πιεαῖ ἴῃ ἢἰβ δοννεὶς ἰ5 ἐκ αν. 
τὰὐγηθά, ἐξ ἐς τῆς. ρ4}} οὗἩ 4505 ψίῃίῃ 
ἢ1Πλ. 

1 ς Ηε Παῖῇ βυνδ  ἰοννεά ἀόννγῃ τις 68, 
ΔΠᾺ ἢε 5}4]] νοπηῖ τῇδ πλ αρ ἀραίῃ: 
(σά 5}8}1 σαβὲ τῃειῃ οὐ οὗ ἢϊ5 ὈεΙΪγ. 

σοτῖθοῖ: οἷ τ Κὶ χίν. το. Μοῖχ, πονίθνογ, 18 
ΡΓΟΌΔΟΪΥ τιρῃξ ἴη τείογσπηρ (Π6 Θχριθβϑίοη ἴο 
{86 ἀϊιηρ οὐ σδίθ, οἵ ψῆῖοἢ τὲ ἤδαρ, οὐ 
ΜΠΙΟἢ [0Ὁ 541, νν 8 [ουτηδὰ ; 8566 ποΐδ. οἡ Ἂἢ. 
". 18. ΤῊΣ ΟΧρΓΟΘΘΟη 18 μιᾶγβἢ, δι 1688 
σοαῦβα ἤδη ᾿ἴ ΔρΡΡΘΑΓΒ, 

8. ἀ:« ἀγεαηι) ςἢ, 188. χχίχ. 7. 

9. δὶς ῥίαεε, δις. ςξ, νἱϊ. το. 

10. “48 ἰο ῥίεκασε] ΤἼΏΘ νγογά 50 γοηάογοά 
5 ἀοι δι). [πιογργοίουβ ἅγὸ ἀϊνι θὰ Ὀοΐννθθῃ 
1Π15 56η56 δηά τῃδϊ ρίνθη 1ἢ [Π6 τηατρίπ, διιῖ 
ἴησ]ης ἀροὴ (Π6 ΨΠΟ]6 ἴο ΡΥΟΙΟΓ {Π|ὸ ΝΟΓῪ 
ἔούο!θ]6. τοργοσσηίδτοη οὗ οἰ] ἄγθη σοιηρο δὰ 
ἴο 56ὲκ {π6 ἕανοιιγ οὐ (ἢοβθ νυ οπὶ ποῖν Γι ΠΟΥ 
Πδά ἱππρονογϑῃθά. 

11. οἱπ 97 ῥὶς γομἐ} ΑὈϊεΓ δηὰ πιοϑξ 
σσ 6] ἰδυπί, τοίογπρ ἴο [οὐ τοιισμίης τὸς 
τηοηϑίγαησθ, ΧΙ. δό; δηά ϑδυζίηρ οὐ 8]]} 
ορθ οὗ [ογρίνεηδθο, πὰς ἢ πλοῦ οὐ ϑδιςῇ 
ν᾽ παϊοδίίοη 45 {παΐ δηξοϊραϊοά Ὀγ [οὔ χίχ. 2ς. 
ἼΠῸ ᾿ηβουτίοη οὗ {πΠῈ6 ννοσὰ ᾿" ϑίη " ΤΠΔῪ ἴῃ }8 
δ6 15: 8οά, δας [6 Ἡδῦτγονν ργοῦδθ]ν πλθδηδ, 
“ἢ 5. ὈΟΠδ65 ΜνΌΓΟ 0}} οὐὗἨὁ ἢ15. γουίῃ,᾽" 2. δ. ννοτθ 
ἔ}}} οὗ γοιίηδι! νἱροιιγ. ͵ 

12---186. ΤΠ ἤριτιγεβ ΑΥ6 5 ΠΡ ΌΪΑΥΪΥ γϑρα]- 
δῖνθ, ΠΟῪ ἃγὸ γοοουγάθβα 5. ἰπαϊοδίοης οὗ ἃ 
ἤεῖςε δηά ἰπιοϊεγαηξ βριἴ; δηά, ποι ρ ἢ {ΠῸῪ 
ΤΥ ἤηα Δὴ θσῇο ἴῃ ἴΠ6 σοηβοίθηςθ οὗ ἃ γερτο- 
Ὀδῖθ, ἀγὸ ϑιισἢ 45 5ῃου ἃ ΠοΥθῦ Ὀ6 ἀρρ] θὰ ὈΥῪ 
ἃ (μγιβίίδη ἴο ἢϊ5 [6]ονν πηδη. 

14. ἢ: ἐμγποα  8ς. ἴο ροίδοῆῃ. ἄπ Αὐδθὶς 
[ ἢ48 ἃ βαγίπρ Κὸ Ζορῇδγ᾽ δ, “" ΟΥΠΠη6. ΠΊΑΥ͂ 

Θη]ογοά, Ὀυΐ ποῖ ἀϊποβίθα." 
ἐδε σα ΐ ὁ) α-Ρ: διξέογηθβθ δηα ροΐβοῃ δγδ 

Ἰἀοπ ποὰ Ὁγ Ηθῦτγενν νυγιΐοσθ. ὙΠῸ ποίίοη 
[πφΐ (Π6 ν᾽ροῦ 5. ροίβοη γοϑιἀδα ἴῃ {Π6 84]} νν48 
ΒόΠογΑὶ ἀπλοηρ [ΠΠ6 δηςϊθηΐδ; δε6 Ρ]1η. ὁ Ν. Η, 
ΧΙ. 75. 



8ὃο 

16 Ης 5}1]] 5ιιςΚ τῆς ροίδοῃ οἔδβρϑ: 
1Πε ν]ρθγ᾽ 5 τορι 52] 5] Ὺ ἢΪΠ. 

17 Ης 5}2}] ποῖ 8ε6 τῃῆ8 τίνεγϑ, 
ἴον, ἔτῇς βοοάβ, τῆε Ὀτοοκβ οὗ μοπενὺ δηά 
Ζέγσα ἘΗΡ 
ὁγουξε. δυϊῖθ ΓΙ. 

Ι8 Ὑπαῖ ψῃϊοῆ ἢς ᾿ἰαδθοιγεά ἔογ 
8ἢ04}} ἢε τεβῖογθ δῃά 5}]] ποῖ ϑννα]- 

ΓῊεὉ. ον 1ὲ ἀοννῃ: ᾿ δοςογάϊηρ ἴο ἠΐξ 508- 
ασιρ» Ε . 
7 ἐλ ομᾶς βδἴληςς φἠαίἑ τῆς τεβεϊτυτίομ δε, ἀπά ἢ6 
τἰαμός Γ΄ ΦὉ]] ηοῖ Γο]οῖςα Ζἠδγ είν. 
ρα τῷ 19 Βερσδιβε μὲ μδῖῃ ᾿ορργεββεά σηπδ 
ογιρλεά. ἈΔΙΉ [Ογβάκοη ἴῃς ροοῦ; ὀεεαμεε Ὦε 
δ Ἐς εἶεα. 5. ἤφτῇ ν]οϊεην ἈΚ ἌΥΑΥ δη ἤοιιβε 
[πὸ ψῆϊςῃ Βα δυϊάοά ποῖ; 
Ἰβῳ 20 ὄδιγεὶν ἢς 5}8]}} ποῖ ' ἔξεϊ χυϊοῖ- 
ΖΑογο ἢ 688 ἴῃ Π]8 Ὀο]]ν, ἢε 8584}} ποῖ βᾶνε οὔ 
πρης "απ 1πλῖ ψννῃςἢ ἢδ ἀεβιγεα. 
»δαΐ. 21 ΓΤ ΠΏΘΓγα 584]1] πομα οὗ ἢ15 πιοδῖ 

708. ΧΑ. 

δε ἰεί ; τῃογαίογε 5}4}}] πο τηδη ἰοοκ 
ίογ ἢΪ5 ροοάβ. 

22 ἴῃ τῆς (ι1πε88 οὐ ἢ5 5 ἘΠ ΟΊ ΈΠΟΥ 
ἢδ 5}4}} 6 1ῃ βιγαιἴ5: ὄδνεῦΥ ἢδηάᾶ οὔ 
τῆς ᾿ννιοΚεά 5}.4}} σοπλε ὑροη ἢ. ὅς, 

232 ἴξμεμ. ἣὰ ἰδ ἀδουῖ ἴο 1] ἢΪδ του. 
θεν, (σα 5}4}} σαϑδὲ τὴς ἔωγν οἵ ἢ]5 
ννγατῇ ὑροη ἢίηι, δηὰ 5}2}1] γαϊη ἐΐ 
ὩΡοη πὶ γΏ 16 ἢ6 15 δατίηρ. 

24 ἢε 584} εε ἔτοπῃ τῆς ἴγοη 
γεᾶροη, ἀπά τῇς ον οὗ 5ἴεε! 5}2]} 
5[ΓΠΚΕ ἢϊπὶ τῆτουρῆ. 

ἃς [ἴτ 15 ἀγαννῃ. δηά Ἴςοπιεῖῃ οὐ 
οἵ τὴ6 ὈοαΥ ; γεᾶ, τῃ6 σ] τε πηρ ϑννογά 
σοπΊοῖῃ οὐδ οἔ ἢΪ8 ΡΆ]Π}: τΕΓΓΟΓ5. αγ 
ὉΡοη ὨϊπΠ,. 

26 ΑΙ] ἀλγκηθβα «λαίἑ ὧδ Ὠϊά ἴῃ ἢΙ5 
δεογεῖ ρίδοαβ ἃ ἥτε ποῖ δίονγῃ 5}18]} 

[ν. τ6---26. 

17. δὲ γέσεγς, δος. ὙΤΠ6 ἀἰϑι4] ἱπλᾶρὲβ οὗ 
Ραγδαιϑιίδσδὶ ἤδρρίηθθς τοϑογνοά, 45 ΖΟρἤΔΓ 
Ὀε]ίενοβ, ἴῃ (Π6 δῆδαρθ οὗ ἴθιηρογαὶ ργοβρο ΠΥ 
ἔογ ἴῃ6 τιρῆϊθοιιβ ρου ϑασίῃ. (οπιραγο ἔχ. 
111. 8,. 17, ΧΗΠν ς, 566 4150 ΟυἹά, “ Μεῖ.᾽ 1. στα: 
ΤΠοος. “1ἀ." ν. 124. 

18. Τὴδ ρβϑηεγαὶ βθῆϑθ 5 οἶθασ, Ὀὰπξ ἐδ 
ΘΧΡΓΟΘΒΙΟΠ5. ΓΙῸ Οὔβοιγο ἀπά τσ ἢ ἀἰϊδπριυίοά. 
ΤΠΡ ΓΟἸ]ον πη ἱπίογργοίδτίοη (Ἐνν., 6]., 
Ὠ111πι.}., ἀροη {Π6 νυ ῃοἶθ, βθοτὴβ ρυθίογδθ!ο: 

ες ΥἹΟΙάΙηρ Ρ ψψμδὲ ἢῸ ἰαθουγα ἔογ, 6 58}4]] 
Ὡοῖ φνν ον 1, 

Ασοοτγάϊηρ ἴο ἴπ6 ναι οὗ ἢἰ5 πηουο μα α1Ζ6 
804}} ἢΘ ποΐ τε͵οϊςθ:᾽" 

Ιῃ οἴμοσ νογάβ, μ6 νν}}} ποῖ δη]ΟΥ ονθη νυ δῖ 
ἢ οϑίτβ ΟΥ̓ μαγὰ ἰΔθοιιγ, ἀπά νυ μαΐονοσ ἢ15 
ΒΘ σ θ685 ΠΊΔΥ Ὀ6 8ἃ5 ἃ Τογοῃδηΐ ἢ15 ΘΔ] ἢ Μ1]]} 
Ὀσίηρ Πἰπὶ ΠΟ ογ. Ζορβδι δ᾽ άθϑ οὗ σουγϑα 
ἴο ἴῃ8 ἔοιτηεῦ δϑίαῖθ οἵ [0Ρ.. οἰ] ἰνδίϊης ναϑῖ 
ἵγαοῖβ. οἵ ἰαπά νυ 5 οχθη, δηὰ ἐογνὶπρ 
δτοαῖ ννθϑ ἢ ἔτομη [Π6 σοπηπογοθ, ἴῃ ΧΙ ἢ 
ἢ6 ἐπιρογεά 2οοο σδπλεΪ5. 

19. Βεεαμσο ῥὲ ῥα οῤῥγεσσε] ῊΪΝ σηαΥρο 
δὰ «αἰγεδάν Ὀδθη βιιρροβίοα, πονν ΖορῆδΥ 85- 
8:1Π|65 [δῖ 1ἴ 15 ργονθὰ ὈΥ τῆς τοϑι]ῖϑ. 

20. ΕῸΣ ἈΘ ΚΗΘῊ 20 χοβῦ 1π Π18 ὍΘΙ]Υ, 
δηἃ Β8ὸύὸ ΒΏ81]11 ΒΘ ποῦ ὈΘΒενθοὰ 108 ὑμδὺ 
ὙΜῈΪΟΩ Ὧ9 ἀθδβιχθά: 5ς. ἢϊ5 ᾿πϑαῖ Ὁ]. ρτοοα 
5}4}} 6 Ριιπηίϑηθά,; ννῆδὶ Π6 ἀοοιγοὰ ψΓ 6 
ἴάκοη ἔγοπι ἢπ|. Εοῦ (ἢ ἢγϑὲ εἰδιιϑθὸ ΜΙογχ 
βιιρροϑίθ “ἢ ΤῸΓ {ΠΟΓΘ 15 ΠῸ ἀθ] ]!ν γάπσθ ἔῸΣ ἨΪπὶ 
ἴπ δϊ5 σοοάς.") ὍΤῊ15 ᾿πνοϊνθ8 ἸΠΟΓῸ (πῃ ΟΠΘ 
ἀουδθε] σοττοοίοῃ. 

21. Τῃςε ἢγβί οἴδιιθθ Τηθλη5 σγαΐμοσ, “"ἢ6 
Ἰοῖς ποίδίηρ ἴῃ ]ς5 οαϊπρ," ἡ. δ. 6 ᾿Ινϑά 45 ἃ 
σ᾽υςτίου, ηοΐ γοϑόγνηρ ὄνοη ἴῃ6 Παρτηθηῖς οὗ 
ἢ]5 ἴοοὰ ἔογ {πῸ ροου. Ὅὲ Ἰδίτου οἴατιβο 
5Ποι ἃ Ὁ6, ΤΠΘΙΥΘΕΟΣΘ 5881] ΒΒ ῬΤΟΒΡΟΣΥῚΥ 
Βοῦ ΘΠ ἸΓΘ. 

2. τἰὐδείεπον ΓΙῊΪ5. 15 ΡγΟ ΔΟΪΥ ἴῃς {τ6 
56η56 οὗ ἴπ6ὸ Ηρθῦτονν ννογὰ, νυ ἢ] ἢ ἀοοβ ποῖ 
ΟΟΟΙΓ οἰβοννῆογο. ἴῃ δγῆας ἱὸ δὰ {Π|8 
ΠΊΘΔΠΙΠΡ. 

ἐῤε «υἱοζε ΟΥ̓, ῬᾺ 9 ΒΌΣΤΖΟΙΘΥ, ὦ. δ. 411 νν 8ο 
δᾶνε Ὀδθη Ὀγοι σῆς ἴο ϑούτονν ὈΥ δηλ; ο, «᾿. ς. 

238. ΘΤΠο ἢχοῖ οἶδιιθθ 15 ἔατ ποσὸ ἔοσγοιῦ]6 
ἴη 106 ΟὔἹΡΊΏΔ]: ΤᾺ1Β 58.811 ΘΟΙλ9 ὃο Ρ888: 
1 ΟΥΔΘΣ ἴἢῸ0 7111] 18 Ὀ61]1]ν ἨΟ Β888]} οδεὶ 

ΠΡΟΣ δἷπι 89 ὈΌΣΗΙΙΩΚ Οὗ ΗἰΒ ὙΣδίΝ. 
σοῦ δ νυγδίἢ 88.4}} ὲ ἢ15 τηϑδαΐ ἀπά ἀγηκ. 

«υὐὲΐε δὲ ἐς κα πσ)] Ἐλδῖμου, ὁ ἔογ ἢ15 ἔοοά :" 
Ὀυΐ [6 σοηῃδιγιςτίοη 15 ποῖ σογίδίη, ἰξ ΠΊΔΥ͂ 
τήδδη, “ἢ ἢ15 ἔοοά." 

24. 206. Τἢο ἐο]]οννηρ νοῦϑο5 ἀθϑοῦδο 
(πε ξαῖϊε οὗ ἃ Ὀγιρδηὰ 5]αῖη 1π ἃ ἔογαγ, βιισἢ 85 
ΖΟΡΠΔΓ Δ551:1Π|65 ΠΥ πᾶνε Ὀθδη ὑπάεγίδκθη 
ὈΥ [οὐ᾽5 ἀεροπάθηϊβ οἵ σι] άγεη, 

24. 1ῥὲ ἰγομ «υεαῤοη]} ΟΥ̓, “" ΑΥτηοῦτγ,᾽ 7. δ. 
ἔτοτῃ ἴῃ Ποανγ-αστηθα 50] ϊοσ, 

25. 1 'ς ἀγακαυη Οτ, “Ἧς ἀγαννείῃ ἰΐ 
(86 αὐτόν), δηά ᾿ξ σοιποίῃ ἔγοπι 15 Ὀοάν, 

δῃηα ἢαϑμθῖὶι ἔγοπη ἢ15 μ4]}}, ἴθυγουβ σοπγδ ΠΡΟ 
ππι." αςῇ νοσγά ρίνοβ ἃ ἀϊδίπος ἱπιᾶρθ. 
(οπαημογοά ἴῃ [6 Ὀαίεἰς ἢΘ ἤδεϑ, [Π6 βίθε] θοὸν; 
βοηάς ἰἴ5 δύσγον, ἰξ γοάςῆθθ. πὶ, δ6 ἄγαν 
τ οὐ: Ὀπὲ {Π6 11ξ6-Ὀ]οοά ἕο! ονν5 {πὸ ρ] τίογῖης 
ΡΟϊΪηΐ, δηᾶ τπ6 “" Κιῃρ ΟΥ̓ ἰδγσοῦβ ἡ 8612105. Οἵ 
ἢϊ5 ΡΓΟΥ; ςἕ χυῆ. 14. 

26. 4] ἠαγάπεις σραὶ ὁὸ δια ἱπ ῥὶς σεογεὶ 
}ίαςοα ΟΥ̓, ΘΕ ὉΣΘ ἀδ. 988 18 τοβοσυϑὰ 
ΤΟΥ Ὠ15 ὕΥΘΑΒΌΣΘΒ. ὙΠὲ σἢιοῦ ὈδΙηρ 5]αίη, 
411 τῃαϊ μὲ ἢδ5 διογθα τὸ γοπιαῖηβ ἴῃ ἀλΥκηθ55; 
ἢθ Πᾶ5 σονοϑιθὰ 18 Ὃρ γοη ἢς 5εῖ ουἱξ ου Ἠΐ5 
ἴογαν ἢ {Πογ6 1 Γοπηαί 5. ππῚ}} ἔγο, Κἰπαϊοὰ Ὁγ 
ΠΟ δυμπηᾶῃ Παηάβ, σοηϑιιπλθ5 [{, ἰο κοί ποῦ νυ ἢ 
411 1Παῖ 15 Ἰ6ΓὉ τῇ ἢ15 τοηῖ: ςΕ χν, χ4. ΧΥΠΙ, ας. 
ΕῸΓ ὁ ἰτϑάϑιγοβ ἡ ὅγγ. ἢδ5 σἢ]άγθη, νος ἢ 
ΜῈεγχ δαορίϑ. 



ν. 27--- 5. ΤΟΒ. .Χ Χ, ΧΧΙ. ΘΙ 

τοϊοξια εν το ῥγουῦδοῦ, ἂς τὔφν ἀπίσε Οι, 
Ι6 δυγηίσμες ἐδειν ἀἰὐέγμοίίοηι ἃς τιαηζον, 
22 77ὲ αν αὖ μη αι δὴ} αγὸ αὐίξο ἐμ αἱδα ἐῆς 
47 77. γμώσηεομέ οὐ ἐδὲ τοϊρ βρη ἐδ ὑὲ ἀπούδον 
τοογέρ, 

ὈΤ [Ὁ δηβννεγεά δηά 5414. 
2 Ἦδλγ αἰ] σεπον ΠΥ 5ρεεςῇ, 

Δη4 δῖ τἢ}58 Ὀ6. γοιγ σοηβο τ! ΟΠ 5. 
2 δυ8εγ πης τῃλϊξ 1 τὴᾶν βρεᾶζκ ; δπά 

Αἴζεγ τῆαῖ 1 να βρόκδθη, τποςκΚ οη. 
4 Αϑ [ογ πιε. 15 ΤῊΊ σοπῃιρίλιητς ἴο 

σοηϑβιπηα ἢΪπΠῚ ; 1 584] ρῸ 111} νν (ἢ ἢΪπὶ 
τῃλζ 15 ἰεξς ἴῃ ἢϊ5 τἀ γηδ0]6. 

27 Το Πεᾶνεη 5}8]] γενεδὶ ἢ]5 1η]- 
αι; ἀπά τῆς. δαγῖῇ 514} γίϑθ. τρ 
ρλίηδϑῖ Ἠ1ΠῚ. 

28 ΤΠδ Ἰποῦθδβα οὗ 58 ἤουβα 58}4]] 
ἀεραγῖ, «πα ἢϊς σοοράς 5}]} ἤονν ἄνγᾶὺ 
ἴῃ τε ἀδν οὗἉ ἢϊ5 ννγδῖῃ. 

29 ΤΠΙ5 ἐς τῆε. ρογτοῃ οὗ ἃ ννὶςοϊκ- 
εὦ πιδῃ ἔτοπιὶ (ὐοά, δηὰ τῃς Πεγῖαρθ 

ΚΟ, ,. Δρροϊητεά απο ἢΐτη ὈῪ (σοί. τΔη ἢ ΔΠ4 1Γ 1 τὐόγέ 10. ΝΥὮΥ 5Που]ά 

ΜΕΗΕ ΟΗΑΡΤῈᾺΒ ΧΧΙ. ῃοζ τὴν βρί τίς δὲ 'τγου δ] ἀ ἐὰν ἘΝῚ 
ΤῊ)». 
7 αρς πε ΐο 
74. 

ς ᾿ΜάαγκΚ τε, ἀπά θὲ δϑιοῃιβη θα, : δυὸ τὐσορή ἐΠαξ σοεῖς ἐπ ἐπς ἡ σηιθηέ Οὗ ἼΗΙ 
ΔΠᾺ ἰὰν γομγ απ ἀροῇ γοηγ τότ. ἐξ λα γάχσορ 0 ὧσ ργἱσια. 7. «ϑοημεί μος {46 

27. Α ἀϊτοθοῖ δῆϑνεῦ ἴο [οὉ᾽8. Δρροδὶ, 
ΧΥΙ. 18, 1ς. ὙΠοΥΟ 15 ἃ νυ]ἴπ655 ἴῃ Πϑάνοῃ, 
δΒιιῖ οὐὸ {παῖ νν}}} γόνθα] ἢϊ5. ρα]; φαστ νν}}} 
ΔΉΒΙΜΟΥ ΠΪ5 ΟΥΥ̓, ὈμΕ ΟὨ]Υ ἴο τίϑο ἴῃ ἱπάϊρηδίίοη 
ἀραϊηϑὲ ΠῚ. 

στρ. ΧΧΙ. ὝὙΠ6 ᾿αϑὲ ϑροῦςῇ σοπιρ]οιθα 
411 (μαῖ σδῃ Ὀδ ᾿πϑπυσϊοαὰ ἀραῖηϑ Τοῦ, δ [ἢ 
τολοῃθ5. ἢϊΠΊ, 845 γεῖ; ὈΥ ἱπ|ρΡ]]Οδ. ΟΠ ΟΠΙΥ. 
Ζορδᾶγ δἰδῖθϑ νηὶ Π6 ργοίοβϑος ἴο γοραζὰ ἃ 5 
ΒΌΠΟγΑΙὶ {τπ|{Π5: 1 Ὧ6 ἀθϑοτῖθοσ. ὀχαοῖΥ ννηδῖ 
ἢ 5605 οἵ᾽ σοπ]θοΐαγεβ του πρ [οὉ᾽5 σοπα!- 
τη πὰ σπαγδοίου, ῃ6 ἀοθθ ποῖ παπθ ΠΙπΠῚ: 
(αὶ αϑῖ Ἰηϑι} 15 τεβοσνθα ἔογ τῆς Ἰολάου οὗ . 
{πῸ ραγίγν ἴῃ {πὸ ἰΔ5ῖ σο]] ον, 568 ΧΧΙ]. ςτττῖΙ. 
ΤῸ ἴῃ 15 Δῆθυν Γ βῆθννβ {πῖ Π6 ΠΥ ἀπάθτ- 
οἴσπα 5 (ἢ6 ᾿πϑιπιιδίίοη, ΧΧΙ. 27, 28, Ὀιΐ οοη- 
ἤποϑβ ΒΙτ501Ε ἴο [Π6 βεπουαὶ ἀγρισηοηΐ, δὰ ἴπ 
Ιαπρσιαρο Οὗ ππρδγα]]οϊοᾷ Ὀο]άη655 Πηαϊπίδ!η5 
1ῃ6 σοηνοῦθο οὗ {πΠ6Ὸ6 ργοροβίομ: ἔασ ἔγοπὶ 
ΡοΠσηϊηρ, 1π6ὸ τσ κοαὰ ᾿ἰνο, στον οἱά, Κορ 
1 γ ρόννοσ, {μοῦ ἙμΠ]Πάγοπ αὐ Θϑἰδ Ὁ] 5ῃοά, 
(πο πὰ {ποῖτ5. ᾿ἰνα δηὰ ἀϊθ ἴῃ ρΓΟΞρο Υ, 
Ἰονόιιβ, σάγοϊοςο: {ΠῸν' τοπουηςθ Οοα ΟὈρΡΕΠΪγ, 
δὴ ἢ σοπλρ]οεῖο ππρυηγ, 4 σοϊηπίοη ἔπΐο 
ἀνναὶῖ5. 411, {ΠΟΥ 15 ΠῸ βὴ οὗ ἴῃς τοιηροταὶ 
γοιτ δυζίου οὗν Β ἢ ἀορπιδτ 5:5 βΌθΑ ἈΚ 50 σοηῇ- 
ἀοηίγ. Τ15 βρθοςἢ υἱγτΌ Δ} ο]Ο565 [Π6 βοσοηά 
ἀαν᾿ϑ σοΟ]ΠΟ ΕΥ͂ : 115 ΠΠΡΟΥΈ βθοπ5 ἴοὸ Πᾶν Ὀσρη 
πιὶϑιιπαἀογϑῖοοά; Ὀὰΐ ννμαῖ 15. [ΠῸ στοὰ] οὈ]οςξ 
οὗ {πῸ {1415 ρϑυπη το Ὁγ Οοά δι ἴο ἀοπηοη- 
ϑ'γαῖο ἴῃαὶ βοοίίηοθ5. πιᾶν οχὶϑὲ, παῖ ἃ τη 
{ποτοῦ ΗΪν δἴποογο, ρογίοσξ, πα τιρηΐζοοιϑ, 
τᾶν Ποϊὰ ἔαϑε 5. ᾿πτΟΡ ΠΥ (ΠοιΡῊ ον Υγ 
βῃδίοινν οὗ πορὲ σοπηΐοῖοα ΜῈ ΤΠ 6. τ ἢ- 
ἄγαν [0Ὁ ἔτ ο]5 δηα ἀςοίαγοβ ποῖ οἠἷν (Πα 
ἢϊ5. οὐ ὁ ποάρο  Πὰ5. Ὀζὸη τοιμηονο, ἃπὰ 
{πΠαΐ ὀνουΎ σοποοίνὉ]6. σαἸαπλν Βᾶ5. ὈοΙΔ]οη 
πὶ, ἀἠοαίτονιηρ {9 βρης οὗ [τς δηὰ ἰραν- 
ἴῃ Πῖπὶ Δρραγομγ υϊασιοά ὈὉγ Οοα 5 ψ υδίῃ, 
δῇ Οὐοςξ οὗ Ἰοδιξϊης ἀπ δοοῦῃ ἴο [ἢς γορίὸ- 
ΘΘΠΙΔΠΟΠ5. ΟΥ̓ τα ἶγ : θὰῖ αἴθὺ {παῖ (ῃ6 
ὙνΏΟ]6. βοβόμο οἵ {πὸ νυ ον] 5. Πιπίουν ργονὸθ 
{ποτ 15. πὸ βοηογα] σοηποςί οι, πόῖο οι θη 
ξοράποεθ απ ΠαρρΙΠοΞΘ: ΠΊΟΠ ΜΚΠῸ ΤΟ ΠΟ ΠΓ 6 
νά ρῥγοβρεῦ ἴὸ ἴπΠ6 πὰ, δπὰ ἵποη δὲ 5Πᾶστὸ 

οι, ΙΝ. 

τῆς [ἴδ οὗ 41] τηδηκιηά ; 41} 16 ἄονπ 4||Κ6 ἴῃ 
[Π6 ἀιισῖ ἀπὰ ἴῃς ννούτῇβ8 σονοῦ ἤθη. ὙΠ5 
αἶθὸ ἢ γοραγά ἴο ἴΠ6 ἔδασ δηὰ ἰονὸ οἵ σοά; 
ΓΒοΟυΡἢ αἰ σοηνϊποοᾷ τῃδὲ 1 Μ01}} ὉΠ 
ΠῸ ΓΡΟΟΙΊΡΘΠΞΘ, π6 ΔΌ] γθ5. ἴῃ 6 ““ σοιη56}5. οὗ 
τῆς. υυνἱοκοὰ," α. τό, δηά 50 ρύονθβ {παΐ ἢϊ5 
Ἰηηογιηοϑῖ σοηνιοῖοη5. ἃγὸ διθάξαςι. ὙΠῸ οχ- 
ΡΓΘβϑίοηβ, ΚΠ ΙΟἢ Ιη [Π6 ΘΧ τον οὗ ἢ15. ρεγ- 
ΡΙΘΧΙΥ ἀπά ργονοσδίίοη ἢθ ἰι505, ἀγὸ ΠΑΥΘἢ 
Δηά ᾿ηϊθιηρογαΐῖο: ἢ6 ἀορηλαίχθθ, δηὰ ἰαγϑ 
ΠΙΠΊΘΘΙΓ ὀρθὰ ἴο (ἢ6 σμαγρο οὗ ἱπιριεῖγ, Ὀμΐ 
{π6ὸ [1] ἔογοθ οὗ 15. οὐνὴ ιρυπιθηῖ, δηα τῃ6 
50ΠΟΡ6 «πὰ Ὀθαιηρ οὗ ἴπΠ6 ννῃ0 16 ἰγαηβδοίοῃ, 
σοι]ὰ ποῖ πᾶν Ὀέθη Ὀγουρς οὐἱ δὰ Δ ΠΥ 
ἰγιδὲ ἴῃ ἃ [ΘΙΏΡΟΥΑΙ τοϑίογατοη δηά σόπον ἃ] 
ΟΥ̓ ΡΓΟΒΡΟΓΙΥ τειηδιποά, δαΐδῃ τ ἢ 511] 
ἤανθ υἱροὰ [δὲ ἴταγ δῃὰ ἰονθ ννεγθ αἰκὸ 
56] ῃ5ἢῃ. 

2. γομγ' κοπσοία οη.1] Α8 1Π6Υ σλη Πηΐς πὸ 
νογες οὗ οοπλίοτί ἴον {Π6Ὶ: ἔγοηα, 411 Π6 5Κ5 
ἷ5 {παῖ {πὸν τᾶν δἰτοημ ἃ ἴο 15 ἀγριπιοηξ ποῖ 
(Παῖ πὲ ὀχρεςῖβ ἴο σοηνίηςε ἴΠόπη, ΟΥ̓́ΪΟ ὀΧοῖία 
ΔῺΥ ἔδοιηρ οι δοογῆ; 500 τὶ 4 11 δι ΕΠ 5 
Ὠϊπὶ ἴο βρθὰκ ουὖἱξχ ἴη6 ψνῃο]ς {τιῃ. ΧΧ. 
ΠΟ] οννοὰ Ὀγ ΔΊογχ, δὲ ποῖ βδιισῃ 6. γοιΓ 
σΟΠϑΟΪδ[ΙΟη 5.) ὙΠ6 σεπάογιηρ ἴῃ ἴη6 ἰοχξ 18 
ἕατ πηοτὸ ριΟὈΔΌΪ6. 

4. ΤὍΤΠο πιοδηϊηρ οὗ {Π18 νοῦθο ἀρρΟδΥΘ. ἴο 
θα: ΙοὉ 15 ποῖ βϑοκιηρ Δὴ ἈΠΟ ἴο ἢΪ5 
᾿πν σὰ αι δ! πηρ5. ὈΥ τοίογρησο ἴὸ Πιιηλῃ 
ΘΧρΡογθηςῈ Οὐ τέάβοῃ, ΠῚ 6 νοῦ ἀΟἹη 50. Π]5 
{γοι ΌΪθ, οὐ ὁ" Ἰπηραίοησο "ἡ ννοι] ἃ ὸ 1π5Ὲ πε: 
ἴο ὑνπαῖ ἀοὸ5. ὄὀχρογίεησθ. ργόνο, δα τῃαῖ 
ϑἸσΚοά πιρη ΤΥ Οἰΐοη ργόβρον ἴο τῆ οπά, 
δηὶ τῆς τἱκβίοοι5. ροτ ἢ Ποῖ σοι ροηθα- 
(ἰ } ὍΤΠ15. {ΓΔ βἸλ ἢ 15. ΠΠΌΓΑ], ἀπ βου Π5 
ΡτγΟ γα] τὸ παῖ οἵ ΠΠπαηη ἀηὰ Θηλη: 
Ἐδίτος ἀπ Ποπηπηθ αἰ 16. τΐθ μ]αϊηϑὲ 
εὐ Τ τοι] α," ΟΥ̓ 45 1ὴ ἴΠῸ πλαγρίη “ὁ Ό6 5ῃοτῖ- 
Θηο. " τπαῖ Ὁ 15.“ 6 πηρατοπε," ἀπδῦ]ς ἴοὸ 
Ποϊά οὐκ ΔηΥ Ἰοηροῦ: οἵ, Ὀχοά, νἱ. 9. 

5.6. Α νοῦν παρουίληϊς Δη ΠΟΟΘΘΘΩΥΥ 
Ἰπττοάισίίοι ἴοὸ {Π6 [0] υυυ της βίδτοπηοιῖς. [00 
15. αιστο ἀννατο οὗ {Π6 Πούγοῦ ἀπά ᾿πρηδίοη 
ΨΓΒΙΟἢ ΤΠ 6 Υ τηϊισὶ ὀχοιῖο; πη δε 5 {Π15 τοῦτο 

Ε 



92 Τ08. 

6 Ἐνεη ψνῆδη 1 γεπηθπιθεῦ 1 δἀπὶ 
δίταϊ ἃ, δηὰ τγεπΊ ] ] ηρ τα Κοῖῃ ΠοΪά οἡ 
ΤΥ ἢεβἢ. 

ἷ ἂρ 17ιτο,. 7 “ὙΠ ογοίογα ἀοὸ τῆς ψιίοκοά Ἰϊνα. 
Τογὶ τα τ. ὈΘΟΟΠῚΘ οΪ4, γεᾶ, γα τη ϊρητγ ἴῃ ροννεγὴ 
Παρ, αντό. 8. ὙΤΠεὶγ βεθά ἰ5 ἜβίὈ] 5ῃεά 1η {Πεἰγ 

ϑρῃς γῇ (ἢ 6πὶ|, δηὰ τπεῖγ οἤβρτίπρ 
Ὀεΐοτς τῆ εἰγ ἐγεβ. 

Ηςθ. 9 ΓΠεῖγ Βοιιβε5 γε 84(ε [τοπὶ 
τὸ εηςζδ 
υλε αν. [ΕΆ1,) ΠΕΙΤΠοΓ ἧς τῆς τοά οὗ (σοά τπροη 

[49 1-.}} Ὁ 
10 ΤΠοῖγ Ὀ0]] ρεπάογετῃ, ἂπά [81]- 

ε(ἢ ποῖ; τΠεὶγ σον σαἰνεῖῃ, δπὰ ςαϑβῖ- 
ε(ἢ ποῖ ἢογ οδ] 

11 ἼΠΕΥ 5εηά ἰοπῃ τπεὶγ {{π|6 
ΟΠ68 [ἰΚα 4 οςκ, ἀπά τῇδὶγ σμ!]άγοη 
ἄδληςα. 

ἀςορὶν ἰῆαπ ἢθ ἀοοβ: 6 {γοηλ 0 ]65, 15 ἰουβοά, 
βῃιάάθτς αἵ τῆς σοηπίοιηρίαοη οὗ ἀρράτοηῖ 
1Π]}1|51|ο6 ἴῃ Οοά δ ἀθδιηρε ἢ Ηἰ5 οτολ- 
ἴιιΓΌ8, 

Θ. ἐαζεῖρ δοί 866 ποίς οῃ χυἹ]]. 20. 

7. ὍἼΠα ψΒοΐο αιοβίίοη 5 σἰαίοα δὲ οπςθ: 
ΠΟ αἰϊοιηρί 45 ΒΓ Πουῖο θόθη πηλάθ ἴο πηοοί {Π6 
ἀἰΒη σα Υ: οὐ πὸ σΟΠΙΓΑΤΥ πῃ ἕχοϊϑ Πᾶνα 
θόθη δἰυάϊοιυϑὶγ, δπὰ, 45. [οὐ μοϊάς, ἀϊςῃοης- 
ΘαΊγ, Ἱρπογοά; [ υυἱοκοάμποος, ἊΑ5. {Π6 οἹὰ 
ἀοριπα αϑϑογίβ, 566 Χχχὶ ς, ὈγΓΙηρ5. σογίδιη ἂπά 
Βροθαγ ἀδδίτιιςτοη, πὸνν ἀΐπροβο οὗ πὸ ἔλςϊ 
πὶ ΜἸΟΚρα τπθη ποῖ ΟΥ̓ ᾿ΐνθ, Ὀμῖ ἱἰνο ἴο 
Δανδηοθα ἀρθ, δηά σοίδιη {ποῦ ρόνοῦ δηά 
ὈΓΟΣΌΘΓΙΥ ἴὸ [Π6 45) (ΟἿ, οἷ. χὶ!. 6, ἀπά 
σοΙηραιῈ ΑΒΑΡἢ 8 ἰγεαίπιθηϊ οὐ {Πδ6 διιθ]οθςῖ ἴῃ 
ῬϑΑ]πὴ ΙΧΧΊΠ. 

8. ΤΠ ιι5 ἀραῖη [Π6 Ῥγοςῖςθ τόνουβο οὗ τνῆδί 
ΖορμαΙ, χχ. τς, Βι]ἀδά, χνῆ. το, ΕΠΙΡΠαΖ, 
ν. 4. ῃλά δεϑουίοά, 15. ἴσο Οὗ ἴῃ6 ομη]άτοπ οὗ 
{Π6 νυἱοκοά, ]οῦ, Ππονϑόνοῦ, Ππλιῖ5. [15 πίαίθα 
Ιηθηῖ; ἢὲ ἀὲθ ποΐ δὰὺ {ποῖγ ϑορά 15 σβίδθ- 
᾿Ι5ῃοά αἴζοῦ {πότ αϊ ἀσπηρ {Ποῖτ οννη Πρ. 
Βὸγ ΠΙ5 βόπαϊπθ σοηνοίοη, 566 σμάρ. ΧΧΥΙ]. 
14. 

9. ΤΙ 5 πηρεῖβ ϑιιςῖ ϑἰδίεπιθηϊβ 45 Χυ 
14, τς. 

γοά 975), ΟοαΠ] Α5 οἡ Τοῦ, 566 οἢ. ἰχ. 24. 

11. ἠξε α οι] ΕΥΘΘ ἀπά ϑβρογίϊνο, [κὸ 
Βοςκς ἴῃ [86 ΟρΘἢ ραβί!Γγο5. 

12. ογφαη} Οτ, “Π6 ρ!ρο," τῆς ρίρο οἵ 
γρθάβ. οὐ ἴπὸ Πιΐθ τἰοοὰ ὈΥ ϑῃπορῃογάβ. [Ιη 
ἕαςῖ. τΠ0 τπηθαηὶπρ ΟΥὈἨ [Π6 ννογὰ "" ογρηη " Ἰη 
{πὸ δ αἱρ.. ΠΧ Χ, ἀπά ἴῃ οἷγ ΑΟΝ΄. 15 186 
ἄοιθ]6 ΠΠπῖς, οὐ σίμοσ, (ἢς Ῥαπάοδη ρίρο, 566 
Οεη. ἵν. 21. 

18. «ὑεαἰ}} Τ1ῖ. ““ροοά;" εἰἴποΓ ννογά 
Ττηᾶν 5ἰαπά, 1 11 Κόὴ πη [Π6 δθηδο οὗἩ ργοθρογγ. 

ἐη1 εὐ 2,0) 1} ΔΝ ΠΟΙῸΣ ἀπ 5σκηθα, 8η- 
Ευϊπἢ οὗ πιϊπά, ΟΣ 5'ξη5 Οὐ Οὐκ 5. ἐἸἰβρίαξυγο, 

ΧΑΧΙ. 

12 ΤΠΕΥ͂ ἴακε τῆε τἰπιῦγαὶ ἀπά 
Παγρ, ἀπά τε]οῖςε δῖ [με βουπά οὗ τῇ8 
οΥρδῃ. 

12 ὙΠ ΕΥ βρεπά {πεῖγ ἀἄδγβ Ἢ ἴῃ ᾿ τ 
γνεϑ ἢ, ἀπά πῃ ἃ πιοπηεηῖ ρῸ ἀονγη 
ἴο ἴΠε ργανα. 

14 ὁ Γμετγείογε (ΠΟΥ 8584Υ υηΐο (σοά, ὁ εδβαγ. :: 
ΠὨερατῖ ἔἴοπι υ8; ῸΓ ννὰὲ ἀεβίγε ποῖ “7 
τῆς. Κπονεάρε οὗ ΤΥ ννγδγ5. 

Ις Ναῖ ἡ: τῆε ΑἸπιηρδῖγ, τῆαῖ ννα 
8ῆοι 4 δεῖνα ἢἰπιὺ δηὰ ννῃαΐ ργοῇῖ 
8ῃου ἃ ννὲ μαᾶνο, [ξ νγα ῥγαὺ πηῖο ἢϊπιὶ 

16 ἴ,ο, τῆεῖγ ροοά ἐς ποῖ ἴῃ {Πεὶγ 
ἢαπά : τἢῆε σομηβοεὶ οὗ τῆς ψιςοΚοα 15 
Ἀγ ἴτοιτη πΊ6. ν 

17 Ηονν οἷς ἰ5 τὰε ᾿ σαπάϊε οἵ τε 1 οτ, 
νγίςΚεά ρας οὐε! ἀπά λοὼ ο71 ςοπιεῖῃ πα 

[ν. 6---τ. 

ἐς ΤῊ πἹοκεοά πᾶνθ πὸ ὑδηάς ἴῃ {ποῦ ἀθαίῃ.᾽" 
Υδεῖ ὄνθῇ ΠΟΙ 15 δὴ ππάοιοιυγγοηΐ οὗ ἱποιρῆΐ 
ἰεδάϊηρ ἴο (μὲ ἴσιις σοπο]ιιϑίοη: πὸ Πορὸ ἰ5 
βιιρρεϑίοα δου ἀσδίῃ, ΕΧΧ, {ΠΟῪ δθορ ἱπ 
(Π6 τοροβο οἵ Ηδάθβ. 

14.156. ὙὝΠο56 πιο {πετγοίογο ᾿ἰνο πὰ ἐϊδ 
ἴῃ Ργδοίςαὶ δἰ πεῖσμα, γα δἰ πηρὶο βθσιϊατὶοῖβ: 
{πον ἀο ψ ἢ Ἱπιραπιῖν 1π {Ποῖγ ἀδγ Οὗ οη)ον- 
πηθηΐ δῖ παῖ δαίδη ἢδὰ δῇηγπηθ [0οὉ 
νοι] ἀὼ ᾿π Πορδ᾽θβϑηοβθ, ΠΟΥ ὁ" τόποι ης δ 
Οοά." Τὸ {πτιθοίο]ά το]οσϊ θη σπου] ὃὈς 
ποίοά---ἰῃον στο ποῖ ἴο ἔνοτυ Η!5 ννάνβ, οὐ 
ἴο σόγῦε Ηΐϊπη, οὐ ἴο Ὀδὲ ἴῃ εορρηρμέ1 19; νυ ἢ 
Ηιπι. 

106. Ζο, ἐδοὶγ φορά ἱ’ ποὶ ἐπ ἐῤοὶγ ῥαπμα] 
Τῆο τϑαηϊηρ ΟὗὨἨ {ἢ15 Οὔδοι ϑδἴδίοηθηῖς 15 
τὰ ἢ σοηίοσῖοα , σοὺ Νοῖθ Ὀοῖονν. [{ ἀρροᾶγβ 
ἴο Ὁφ, [ΠΟῚΓ ῬΓΟΒΡΟΥΠΓΥ [5 ποῖ τΠ6 τόϑι]δ οἵ 
{ΠῸΓ οὐ ἰασουτ, 1 σοπλὸσ ἴο ἴϊποπη ἔτοτη 
ΔΠΟΙΠΘΥ δοιγοθ, ἴπ ΟἾΠΟΥ ογάϑ, 1{ 15 4 γόϑο]ῖ 
ΟΕ τῆς ἀϊνιπὸ βονεγησηοηῖ, νν ἢ {δΒογοίοτο 
ταιϑὲ ἀοροηα ἄρῃ ΘΟΠΊ6 ῥσγίποῖρ]ς τηγον θα] θά, 
πὰ Πισοποοίνα ο; {πΠῸ ΟἿΪΥ Ροϊηΐ οἵ ΜΒ ΙΓἢ 
Τοῦ ἔδοϊς. φιυϊῖο βιγο 15, {παὲ τῆς ργποῖρὶς 15 
ποῖ {παῖ Ἀν ΠΙΟἢ 15. νἱηάισαϊοὰ Ὀγ 15 Γγιοηκἦβ. 
ἼΠο ἰαϊΐοσ οἰαιῖθο 15 ποδὶ πηρογίδης : ἴῃ πὸ 
54η16 Ὀγοδίῃ ἴα [Ὁ ἀθοϊαγοὸβ {Π6 ρτοβρουγ 
οὗ (Π6 νυἱοκορὰ ἴὸ ὕθ αὶ βις οὗ ργονιάῤφηςο, πὸ 
ΔΌΠι γος ΓΠΕΙ͂Γ σοιη5015: πὸ ἴδιι5. ἀοοίαγοβ τηαῖ, 
νυ αΐονον Ὀοίὰς (πο Οὐ ᾿ἰπὶ, δ νν 1] ποῖ 
ἴογϑακὸ Οοά: ἃ ἀροϊαγαίοη, ἰακίπρ {ΠῸ οἰτα 
αὐυϊηδίδηςος ᾿ἰῃἴο σοπϑι γαίῃ, νυ ἢ στόασῇοβ 
{ΠπῸ δι] πε γ οὐ δῖ᾽ Ῥαι δ ρ]ουίοιιβ σΠτηΔχ: 
“ἌΧ ΠΟ. 584}} βοραγαίΐθ ᾽'.}5. τοι ἴἢθ ἴον οὗ 
Ομτκε" Κοπι. ν]. τς. ΤΠὸ Ἄροβιε μδά τῆς 
ΘΓ δηά σοιίδίη Κηον ]οάρο οὗ 4 {τ νι Πίσιι 
Ὀσοβοηϊοα 1150} τὸ [00 5 πγιηα ΟἿ]γ ἴῃ {Π 6 ἔοστῃ 
οὗ ἃ Ἰἰοημίπρ, ἃ ΥΘΑΓΏΪΠΡ, δὴ δϑριγατίοη, δὲ 
[Π6 πιοϑῖ ὅ5 αὶ εὐδ᾽θσινο σοηνι σου Ὀαβοὰ οἡ 
ΠῸ ΟΧίοτηα] γονοϊαοη οὕ Οοὐ δ ρΡιγροόξθα, 
ΔΊΟΓΧ αἰϊοῦα (πὸ τοχτ, οπλτπρ δ" ποΐ ἢ ἴῃ 186 



. 

ν. 18---27.} 108. ΧΧΙ. δ2 

{ἘΠ εἰ τ ἀεβίγιςτίοη προη τμεπὶ} Οοά 415- ἰοάρεὶ βεείηρ ἢς Ἰυάρειῃ τῇοβο τῆδὶ 
τγὶ θα τοῖῇ βούγοννβ ἴῃ ἢ]5 ΔΠΡΟΓ. 46 ΠΙρῆ. 

18 ἼΠΕΥ ἅγα 45 5ῖ 8 0]ε θεΐίοσε τς 22 (ὑπε ἀτετῆ ὑτῃ 5 ἔμ]]} βεγοιρτῃ, ᾿ Πε. 
2 ἐε ἡεἕἔς ὉΡ» 

Πα, ἀπά 45 Ἄσἤδ τπλῖ τῆε εἴογπὶ δείηρ ννῇο]]}γ δῖ εα56ὲ δῃά χυΐει. Λυχϑοέί. 
ἐπτν ᾿ρΑγγεῖἢ ἀννᾶγ. 24 Ηἰβ ' Ὀγδαβδῖβ ἀγα []] οὐ πλΚ, τρνλορεν 
ἀναγο 19 (σοἀ ἰαγεῖῃ ὑρ ᾿ ΗΪβ πα ΠΥ ὉΓ δηά ἢἷβ θοπεβ ἅτε πιοίβίεημε ννίτῃ ἀπ’ δόηλον 
ἐράμῖκᾳ. δ ΠἈΠάτεπ: με γευγαγάθιἢ Ἀπ, ἀπά ΠΊΔΓΓΟΥΨ. ἐῸγ, 

"τ ῥα ές. 
Ἀπ ο νὼ ἢδ 5}]] Κπονν 121. 
ἐμ: 20 Ηἰδβ εἐγεβ 514] 5ε6 ἢϊ5 ἀδϑβίγιο- 

[οη, δηά δε 5}ἃ}} ἀσηκ οὗ τῆς ννγατῇ 
οἴ τῆς. ΑἸπλιριτγ. 

21 Ἐογ ννῆαῖ ρίεαμυτγε λαίἢ ἢς ἴῃ 
ἢϊ5 ἤοι56 δίζογ ἢΐπλ. ννῆδη (ἢς πιιπι- 
ὉΕΓ οὗ Πϊβ πιοηῖῃβ ἰ5 οι ΟΥ̓Ἠ ἴῃ τῆς 
τηϊάξε 

22 914]1] ἀηγ ἴοδοῃ (σοά Κπον- 

αγοῖ οἴδι56, δηά τοδάϊπρ "" ἔγοτῃ Ηϊτη " ἴῃ [ἢ6 
Ξοςοηᾶ : {Πι15 ΡΟΣ ηΡ ννοτά5 πο [0Ὁ᾽5 πιοι ἢ 
ΔΡΡΓΟΔΟΠΙηΣ ἴο ὈΪΔΘΡΠΟΤΙΏΥ. 

17--21. ΤΠε Ὀελπηρ οὗ [Π656 νεῦβθβ τ᾿ ροῃ 
(Πς ἀγριιπτλοπὲ 15 οὐρβεοιγοὰ ἴῃ οὐγ ΑΟὟ, ἰοῦ 
σΒα]]δηρὸ5. ἢΪ5 Ορροηθηῖβ ἴο ργονὸ ΠΕῚΣ ἅ550Ὑ- 
[οπ5. Ηον οἴϊδη, ἢῈ δϑκ5, ἀοὺβ ἴ ἤάρρδη, 
ἃ5 γοιι βαΥ. τῆι ἴπ6 τογοὴ οὗ (πὸ νι Ἱοκεοα 15 
Ρυῖΐ οὐ» τὲ σδιαγλ τυ σοπλθὲα ἀροὸη {ποι Ὶ 
ἴα: Οοα Δρρογίϊοῃϑβ ϑούσονν8 (ΟΥΓ 5η465) ἴο 
ποῖ} τΠαΐ ΠΟΥ ἃγὸ 85 δσίγανν Ὀείογο [ἢ νυἱηὰ, 
ἃ5 ΟἸΔΗ͂ ὙΠ ἢ [ΠῈ δἴογπι ἴακεβ διιάάθηὶ]νῪ 
ἂνναν ἢ 

19---41. ΤΠ ἢγοῖ οἶδιι56 οἰδίθς (ἢ6 ἀορτη 
--Οοὐ, γοῦ 54, τγόϑούνθϑ ἢἰ5. β! ], 2.6. 115 
Ρυπιϑηπιεπέ ἕο ἢϊ5 σμΠ]άγθη: πᾶν, [00 δῃ- 
βῖσοῖς, ἰεῖ (σοά τεημθ τΠ6 τηδη Πἰπιϑοὶ, δηά 
ἤθ 814}} Κῆον 1: 5. οὐ" δγὸβ8 ννου]Ἱὰ ἴῃθη 
566 ἢ15 τη; Π6 ννοι]ά, ἃ5 6 ἄξβογνεβ, ἀτπκ 
ἨΙΠΊ56] τΠ6 νυυδίῃ οὗ [ἢ95 ΑἸπι ῖγ. [1 186 
πυρετ οὗ Πῖβ οννῃ πιοηίἢς Ὀὸ σοιηρίοῖοά (ἢ, δ. 
1 Β6 μᾶ5 Ἰϊνο οἷἍἝ ἢ5 δἱοίέοαά {ἰπλ0), νυ παῖ 
αγὸβ Πὸ αρουξ ἴΠ6 ργοσρογὙ Οὗ ἢ]5. ἤυιι56 
αἴϊεγ τα} ΤΙ Ἀγουρποιι [Π6 ργοοθάϊηρ ϑεαϊοπηρηξ 
ἴδ τοίογοησοα ἴο {πὸ δγειιπιθηῖβ οὗ [Ὁ ̓5 ἔγιοη ας 
ΔΓῸ ΟἸΘΑΓ ἀΠα τ Π||5 1 ΚΟΔ Ὁ] 0, ΔΊΔηΥ ρἤγαβοβ 50 
ΟἸΟΘΟΙΥ γοσο τ Ὀ]6. ραβϑαρος ἴῃ (ἢ Ῥβαϊπιβ, Ῥσο- 
γΕΤῸ8 πὰ ὀνθη ᾿ατοῦ ὈΟΟΚΞΘ, 45 ἴο ἰϑᾶνθ πὸ ἀοιιδὲ 
οὐὗἩ πο Γ΄ σοπηπηοη ΟΥ βίη ἀπα πλαῦια] Ὀθατ ΠΡ 5. 
ΔΥΒΘΙΠΟΥ {πΠῸ δθογ ΟΥ̓ ΈΠ|5 θοοκ {πιι5. ἰη- 
ΤΟ ΠΟΉΔΠν ἀθηϊοά ννῆδξ Οἱ ΠΟΙ πλ ἰϑῖοτβ οὗ {πὸ 
ΔΟΓά 553. τἱοά, ΟΥ̓ νυ Ποῖ ΠΟΥ {ΠῈγ νἀ ςαίοα ἘΠ6 
{ἢ ΜΠ ἢ [π᾿ 15. ρογροχ Υγ ἀπ ἀηρι 58 
Ἰοὺ ἱξποτθβ, δπὰ ἐϊβεϊπο γΥ γοταοθοῦγίο (Π6 
ΕςΠΟΤΑΙ τοὶ οὗ Ῥτγον)άθηςο, παῖ νυσκοίζηιθς 
ἃπΠἀ ΠΠΙΘΟΓΥ ΓΟ Πσογγοϊλξίνοβ, 5. ἃ ααυοετίοη 
ἴο ὙΥΠΙΟΝ ἃ ΒΟ ΘΥ ΘΓ τη {δε ἰηϑρίγαϊοη οὔ ΗΟΪΥ 
ϑογιρίιγεο σὰπ ρῖνο Ὀυϊξ οπθ Δηϑννογ, ἀπά παῖ 
15. σοπο ϑῖνο 45 ἴο ἴδ6 ππεχυ ν οὗ 1η6 Ὀοοϊς 
οὔ [0ο0. ὅε6 Νοῖε μεΐον.. 

22. δ᾽ ἀπ ἱθαορ, Κο ἢ ὙΠὶς σαρβείοη 
ἴοιις πο τῃ6 ῥπηοῖρίο, μας [ΟῸ ἰηξοθ 

25 Απά δποῖπεσγ ἀἸεῖῃ ἴῃ τῆς δι1- 
[Ἔγη688 οὐ ἢ]5 δου], δἀπὰ πενοῦ εαΐειῃ 
γν ἢ ρ]Θάβυγο. 

26 ἼΠαΥ 5411} 116 ἀονσῃ δ[|Κα ἰὴ 
τῆς ἀιιδῖ, ἀηὰ τῆς νγογπὴβ 514}}] σονογ 
τῃεη. 

27 Βεμοὶά, 1 Κηον γοιγ τῃοιιρ ϊ5, 
ΔΠ4 τῆς ἀενίςοβ5 τολίερ γα ννγοησίι]}ν 
ἸΠΊΔΡΊΠ6 ἈΡΆ]Π51 ΠΊ6. 

ἔἴτουη ἴῃ6 ἔαςϊβ, ὑνῆϊ ἢ τηδάθ ἢϊπὶ {γοπλ Ὁ ]6 
αηα 5διιάαογ, 15 5 ΠΊΡΙΥ ἴπδὲ ΔΠΥ δἰΐζοπηρίβ ἴὸ 
ἸὰῪ ἀοννῃ 4 ρίδη ἴογ ἴῃς ἀϊνὶπο ρονογηπιθηΐ 
ταδί Ὀ6 6. Οὐοά ᾿πάρείῃ πὸ Βίρῃ, τη 
5, Ηὸ σοπάθιῃπβ {ποϑ6. νῆοῸ ργοϑαπι ἴὸ 5οδη 
[ῃΠ6 Ξθογοίβ οὔ Ηἰις ἍΝ]. (ἰοπῖρατὸ 5, 
ΟΧΧχὶ. τ. ΒΥ “πὸ ΠΡ" ΤΔΠΥ ΠσοΙηπΠΊΘη- 
ἰδΐουβ απηάἀογϑίδηα [ἢ6 Δηρο]ς; Ὀι ἴΠ6 Ἔχρίαπα- 
τἰοη αὔονθ ρίνθη δοθιὴβ. Ὀοίῖοῦ δἀαριοα ἴοὸ {π6 
σοηίοχί, δηά 1 15. ΜῈ} ἀοθηάο ὈγῚ Ηδῆη. 
ΤΠΕ ΧΟΧ, γοηάογ ἴ σοφούς, ΜΒ. ἐχοοίβοβ. 
ΤΠ6 5.Γ. μᾶ5 (6 απὸ νογὰ 5 {86 ΗἩρῦτοιν, 
ῬΓΟΌΔΌΪΙΥ τηθαηΐηρ “ὁ [86 ῥγοιά." 

28-- 26. Α τεϊϊοιδίοη οὗ 6 5ἰδίοπιθης 
παῖ, 50 Τὰ 825 δχρόγθησθ 5ῆθννβ, Ὁοπ6 δνυϑηΐ 
ὨάρΡθη5 ἴο 41}: νυβοίμου ργεσοάοα οὐ ποῖ ὈΥ͂ 
ἔαιϊατο οὗ 5ἰγθηρίῃ, ἀἰβθαϑο ἀπὰ πη ίβογυ, ἀθαῖῃ 
ΠΟΠΊΘ5 ΑἸΚ6 ἴο δ]], 41} 1ὸ ἀόννῆ ἴῃ {πὸ ἀιιεῖ, 
411 ΔΚ ἀγὸ [Π6 ῥγΟΥ οὗ ννοιτηβ8. ὙΠῸ αἰ γ- 
Θης6 Ὀεΐννθθη {Π15 δηᾷ [ἢ6 ΓΟΥΠΊΟΥ βίδίθπηθηϊ [5. 
(ῃαῖ νΒογθαθ. [00 Πότ δῆθννβ ἴῃ. ϑημπλ! τν οὗ 
{πὸ Ἰοΐ οἵ 41} τη ἀθαίῃ, πὸ (ἤθτο ἀτγὸνν οἱ {Π6 
ΡΓΟΒΡΟΓΥ οὗ {πὸ ψἹοκοὰ τὴ {πρὶ 

δά. Ηἰς ὀγεα ] “' διἀ05." ΟΥ̓ ὁ“ ρ4115," ΤῸ 
Ηεῦγονν ψογὰ Τὁσσιγβ ΟἿἹΥ 'π {Π15 ραββαρο. 
δης 15 ποΐ ἔοιιπᾷ ἴῃ {πὸ σορηδίο ἐϊαϊοςῖ5. ὙΠῸ 
ΠΊΡΔΠΙΠΒΚ ἴ5. ἀουῦίι!. ὙΠῸ πιαῖρ. "" πῈ}κ- 
Ρ4115 [ΟἹονν5. {πὸ Ταάγριπι. ὙΠῸ ΟἹά ΜΝοῖ- 
505 ἤᾶνδ υἱβοογᾶ, οὐ᾽ ἰαΐθσγα, ϑυ:. ΤῊ 15 
Ργοΐοσγοὶ ὈὉν όθοη. (ὐοπιρατο 5. χνὶ]! τ. 
ἐγ ῃο 55. ΒΟΥ ποι Β]]68ὲ ἢ τὴγ διὰ ἴτρα- 
8:6. ΤΠ ΑΟΝ.. 15 σοπ)]οσίιγαὶ ἀπά ποῖ ρτο- 
ΒΔ ]6. 

27. γομγ δοσΡἢ ΑΙ τῆς βρϑδάκοῖῦβ δά 
Ἰηϑιηπδῖο [ὁ 5 σι]; ποὴς 5 νοΐ παὰ ΟΡΟΠΪΥ 
οδαγροά Πῖπὶ ν ἢ στγίπγχοσ σοτηπητοα ὈοίυγΘ 
ἢϊ5 σὶπ ; Ὀχξ Π6 [011 ὀνοσν δίονν, ἀπὰ ππάρθγ- 
βοοά {ῃ6 ὀχαςΐ θοασγῖηρ ΟὗἩἨ ὈΥΟΥΥ τεπιαγκ. 

εἶα] ΤῊ Ἔχργεβϑίοῃ ἰ5 σαγει]}Υ σπόβθη ; 
{πὸ ΟΥἿΡΊΠμΑΙ υνογὰ 15 Δι βιιοι5, “ἢ ἀθνίσοσ," 
ΥΒΟΤΠΟΥ ΘΠ ΠΡ ]Ν ΠΡΟ ΙΟΙ 5. ΟΥ᾽, ΠΟΤ σΟΙΩΠΊΟΗΪΥ, 
ΟγαΤὶγ, δηα ἀἸσιηβομηοιιβ. 

Ε2 



4 ] ΟΒ. ΧΑΧΙ. [ν. 28---34. 

28 Εὸγ γε βᾷγ, ὕΏεγα ἐς τῃε πουβε ἢΐ5 ἔβοοῦ ἀπά ννῆο 8}|8}} γθραὺ ἢΐμῃ 
"Η͂. οὗ τῆς ρῥτγιποεὶ δηὰ Ψῃεῖα γέ τῆς τὐὐαί ἢς Παῖῃ ἀοπεΡ 
τ ἐομέ ὁ 
ἐξ ἑαδεν- ἀνε] Πρ ρίαςσεβ οὔ τῆς ννὶοΚεά ἢ 22 Ὑεῖ 5Π41 με θὲ δγουρῆς ἴο {Ἐε 
πιο 20 Ἦλνε γα ποῖ δβκϑὰ {πμδπὶ (ἢαΐ ἴργανς, δῃ4 581] ᾿γεηχδίη [ἢ τῆς τοπλῦ. 1 Ηςδ. 
οὐ σὸ ὃν τῆς νγαγῦ «ηἀ ἀο γε ποῖ ΚποΥν 22. 18ε οἰοάς οἵ τῇς ν1|1εγ 5}|8}}} δὲ ἔβερο 

{Πεῖγ το ΚΕ 8, ϑύνθεῖ ὑπο ἢΐπι, ΔπΠαὰ Ἔνογν πιδη 808] αν τα 
ΟΡτον. 6. 20 ΖἼΠαῖ {ΠῈ ννίςκεά ἰβ γεβεγνεὰά ἄγαν αἴζεγ Πίμη., 85 ἐλέγε αγέ Ἰηυτηεγ- 
᾿ ἴο 6 ἀδγ οὗ ἀεϑβιγιςτίοη ἡ {πεν 564}} δΪα θείογε Ἀϊπι. 
"Ηθρ. δ6 ὕγοιρῃς ἔσῃ ἴὸ τε ἀἃγΥ οὐ 34 Ηον τμεη σοπιξογῖ γε πιὲ ἴῃ 
απ} ΦΓ γγγατῃ. ναῖῃ. ϑ86εῖηρ ἰῇ ΥΟῸΓ δήβνγεγ ἴΠεγε " ΗεΡ.Ὁ 

. . ᾿ ᾿Ν , ἤγαη ον δὶ 

21 ὟΟ 5}8}1 ἀξοΐαγε ἢ18 ὑγᾶὰῪ ἴο τοπιδίπθῖῃ ὑ(ΑἸβεμοοά ! ΡΝ 

28. »γ6 “««] (ΟΕ, χχ. 6, 7; χν. 341 ΧΥΗΙ, 
21. 

29--82. Ὑπὸ πιεαπίηρ οὗ (15 ῬαγαρτΑΡῃ 
15 σοηϊοϑιοα ; {Π6 τηοβί ργορῦ]ὲ ἰηϊογρτγείδι θη 
566Π15 ἴο 6 (Π15, ἰοῦ ὑϊἀ 5. ἢ]Ϊ5 Ορροῃθηΐβ ἃ5Κ 
16 πιογοδι ραββουβοῦν, [Π6 1εαϑὲ οὐβογνδηΐ οὗ 
τάθη, ννῃαϊ Ἐχροίθησο [6115 {Π6πὶλ} γαῖ δΓ6 
{Πθῖν (ΟΚΘη5, 1.6. {Π61Γ τιϑιοσ Ὁ] 6 νθηΐβ, (ἢ 6 
δοςσοιηία ΠΟΥ Πᾶνε ἴο ρῖνε οἵ ἴδ ραβῖ, δηὰ 
{πε Ιόθϑθοηβ ΠΟ ἢ ΠῈΥ ἢανο Ἰοαγηθὰ ΠΌΤ 
{πο} [15 1 ποῖ {δαῖ {πὸ νυἱοκοᾷ, [ΔΓ τομὴ 
Ὀυΐης σὰ ΟΠ, ἀτο οί Πγ ργεβεγνεα δέ (ποῖ 
0, 5 ἴηῃ ἃ. Ν.) πὸ ἀδγ οὗ ἀοδίγαυσζιοη, 
δηὰ Ὀγοιρῆΐ ἕοστῃ, [πδΐ 15 γτοππονθϑὰά οι οἵ Π6 
νὰν, ἴῃ ἴΠ6 ἀδγ οὗ γαῖ} [οῦ ἀοεβ ποῖ 85- 
σον {Παϊ {Π15. 15 ὉΠΙΝΘΥΞΑΠΥ (ἢ σαθθ, Ὀιῖ [Παΐ 
1 ὁσσιγ5 80 οἴϊθη ἃ5 ἴο ᾿πνα]!ἀαῖο [Πη6 σοπο]- 
5105 5 οὗ Ὠ15 Ορροπϑηΐβ: νυ" αίΐονου Ὀὲ [Π6 στρα] 
ΡΓΠοΙρΙῈ ἘΠ Υ ἀο ποῖ Κηον ᾿ἴ, ἀπα οὐρῃξ ἴο 
οὐ ΠΟΙΓ ἸΒΠΟΥΔΠςΘ. 

29. ἐφεὶν Ἰοζοη4 1 1.6. τἰῃοῖτ δοσομηΐς οὗ [Π6 
πηδίζοῦ, ὲ 

31. ὙἼννο ᾿πιογργοίδιίοηβ τὸ ΡῬγοροβοά, 
οᾶςἢ οὗ ννΠΙΟἢ τλᾶν ὑε ἀγανέη ἔγοτῃ ἴΠ6 ννοτγήσ, 
(1) νγῆο Ὀγίηρα (Π6 ψν] Κοά τλΔη 5. 5115 ΠΟΠῚΘ 
ἴο διπλὴ ννῃλο δοσιιβθ5 Δη4 ῬιιΠΙ5Π68 ἢ]Πλ} ΟΥ 
(2) Ψῆῇο δὴ βῖνθ ἂἃη δοσουπί οἵ στα νᾶνϑ8 
ἴο Ηἰ5 δορὶ ΟΥΓὁ τὸρᾶν5 Ηἰπὶ Πα Ηδ [48 
ἀοηοὶ Ὅῃὸ ΓΟΥΠΊΡῚ 18. ῬΓΟΙΟγΔΌ]6, 1Ὁ δι 8. [Π6 
σοηίΐοχί Ὀοίζοσῦ, δηὰ ἤονν 8 πηοῖθ το Πγ ΠΌΙΩ 
186 ννογάβ. 

32. ὀνγομσῥ] ὍὝΠο ννογά πρ]165, Ὀγουρδὶ 
ἴπΠ δία ἢ ἃ ργοσοόβοίοη Οὗ ΠΙΟΌΓΠΟΓΒ. 80 
{6 τίς ἢ πλᾷῃ “" ἀϊοά, ἀπ ννᾶ5 διιτθή," 
αὐ! γώπαῖα ἰι ἐδὸ ἰοριδ] ΟΥ̓́, “6 5Π4}1 νυ δίςῃ 

ονον δἰ5. τοπλῦ.) ὙὍὙΠὼ ᾿πϑδηϊηρ 15 ἀοιθίϊι]: 
ὙΚηΔῈ [0ΟὉ δϑϑοῦϑ σου 1η}ν 15, (ΠΓ 50 ἔλτ ἔγοπὶ 
τἢς τοπηοπλγαπ σε οὗ {Π6 τοῖο κοι ρουβῃηρ [ῸΓ 
ὀνοῦ, ΤῈ ΒΘΌΥΝΙΝΕΒ. 15 ἀθλίῃ, δηκ 15 ργεβεγνοά ὉγῪ 
ὨΪδ5 ἘΘρυ]οῆτο, ΠῚ 45. ϑεοπηθ. ΝΟΓΥ ΡΙΟΌΔΌΪΘ, 
[Ὁ Πα5. Ὀείοτθ Π15. πηηἃ ἃ βρης ἢγο ἢ [86 
εἴπσν οὗ (πὸ ἀῤραγίοα ΟΥΟΥ ἴ, ἃ5. ἴπ σοπίοιηρο- 
ΓαΥν ΠΊΟΠΙΠΊΘη 5 οἵ Ερνρῖ, [Ε 15 4 νΟΥΥ πδίαταὶ 
αὐ βέγικηρ ἤμκιτο ἴὸ δᾶγ, ἴ6 ΠΊΔη ΚΟΘΡΒ 
τνδῖορ ον ΠῚ5. οὐὐπ τοῦ. Βιυῖ {π6 νογὰ 
το ογοὰ “"ΛΟΠῚὉ ̓  πηθλ 5 ΡΓΟΡΟΓΙΥ “4 πιοιιπὰ 7 

οΥγ Ὀάῖτον. Α ἄἤριτγε ρῥἰδοθά οἡ διις ἃ Ὀδγ- 
ΤΟΥ, ΒΟ ΠΟΥ σϑοτηθθηξ οΥ βἰαπάϊηρ, νου] 
δ ὀνθη πο ϑυρροβίνο οὐ [οὐ Γπουρης. [Γ 
15 ΓΑΙ ΠΟΥ σπγίοιι8 (παῖ ἴΠ6 ἩδθΌτεινν ννογά ἤθγα 
364, (Οπκάϊδῃ, σογγοθροηήἦβ ΚΘ γΥ ΠΡΑΤΪΥ ΔἸ ἢ 
{πὸ Ερυρίίδη Καγοθ, ΟΥ̓ Οδγιδῃ (Γ᾿ δπὰ ἃ δἂτὸ 
σοηϑβίδης!Υ ᾿ἰογοπαηκοά, Ὀοϊηρ βούςοῖν ἐ15- 
ΕΠΡΊΠΙΒΗΔΌΪΟ ἴῃ οἱ δοηλς), 4 ΑΓ ΟΡ ΠΑΡ, 
οἡ νΥΠΙς ἢ {Π6 γοουτηθοης ἤριγοὸ οὗ {Π6 ἀδοοαθοα 
85 ᾿ΠΥΑΥΙΔΌΪΥ ρ᾽αοοά, ἘΠ 6 1 Κόπθβς οὗ {ῃ6 ΠἸν της 
οαζαγος Ὀοίπηρ σάγοῦΠγ ριοβογνο. ΤῊΘ οἰι5- 
ἴοπι ν'5 δαορίοα Ὀγ {π6 ῬΗσηΙςοίΔΠ5, ἃ5. ἵνα 
Κηον ΤΌΤ {6 βαυσορἤαριϑ οἵ ΑΘ Πλ ΙΔ ΑΓ; 
πὰ 186 ᾿πβοτρίίοη οὐ παῖ υνοιἹὰ ὃς ἃ ρκοοά 
"Πποιγαοη οὗ [Π6 δχργοβϑίοη, ὁ 6. ννδῖςΠθ5 
ΟΥ̓ Πὶ5. τοηλδ." [{ σοηβϑῖϑ. ΤΠ ΙΠ]Υ οὗ δα]ὰ- 
γαῖίουβ ἰῃαξ ΠΟ τῇδῃ 8}4]} νἱοϊαίθ ἢ]5. γοϑηησ- 
Ρίφοθ, διςῇ λα] γαῖ! 5 ἃΓῸ σοτηπηοῃ Οἡ ᾿ὑδτρ- 
[Δ πιομιιποηΐβ οὗ ἃ ἀαίε [ΑΥ ΘΑ ΠΟΥ ἴλη Πα 
αἰἰτθιτοὰ ἴο 100. Ὑ1|5 συδίοπι τοπγονθβ [ἢ 6 
οἰὐοεοΐῖοπ οἵ Ἀαάϊροι (5066. Οδ5. ὁ ΤΠθ5.᾽ ρΡ. 
1473}. ΜὙ8ὸ πές [ἴ ἀπ συ] ἴο σοησεῖνο [ἢδὲ (Π6 
ἀοξιηςοί 5Βῃου]ά Ὀ6 Γοργοϑοηϊοα 45 Κοορίηρ νναῖοῃ 
ΟΥ̓ΣΓ Π΄Ί5 οὐνῃ πιοηυπιοπί. οἰἴμοσ ἴο ῥχγοΐϊθοϊς 1 
ἔγοπὶ π5}1{, ΟΥ ἴο ρῥγέβογνς ἢΠΙ5 ΠΊΘΠΊΟΤΣΥ. 
Εννα]α, ΗτγΖ76], δηὰ Ἀδπδῃ, δοσορί [Π15 παΐαγαὶ] 
δη δι κιηρ ἤριιο. 

33. «ποιοῦ ππίο δῦμ]ῆ ὙΠῸ ρτᾶνο 18 δι ἃ 
Ρίαςὸ οὗ τόβὲ ἴο ᾿]π|, φαγῇ 1165 ΠΡ  ἀροη ἢ τὰ 
(511 ΟΌΙ τοῦτα 16ν18). ἴῃ [15 ἴαιν δὰ Ὠοποιτοὰ 
ΤΟ Πρ τρίασο Ὁν (Π6 ΓΟΠΠΙΠΡ ϑἔτθαπὶ (ΥΑΠ1Ὸν ΟΥ 
νδαν). 

ΑἸΙϑομ. ἢ48 Ὀθθη αἰγόδαγν πιδάς ἴο {Π6 ρΡᾶ- 
ΤΑΌΪΟ ὁπ Ὑ] ἢ 4}} [ΟὉ᾽5. ΞΘ ΓΟ} 5. ἅτὸ σοϊῃ- 
Ρ᾽οῖοΙν. σοηητιηοά. ὙΠ6 σιοἢ τπλῃ Ἰινὸς 1χ- 
ατ οι σῖν, ἀἴο5. νοι ΔΎ τπατκ οὗ Πα ρηποηῖ, 
15. δυσί ΠοποιγαΌν, αηὰ Ἰοανοβ. Π15 δι υϑίλπος 
ἴο ἢ5 δηλ ν. ΔΎ πλὸη 5. ἀπά Καθ ΟἹ 
πὶ ννὰ5. πιδὲ νῃδῖ ἰοὺ δηὰ ἢ]5. Τρροηθιῖ9 
Κποιν οὔ [86 νἹσκοῖς (Πδ δίίοῦ Αννα ΚΟΠΙΠΕ νγ 85 
πητονολοά, [Ὁ 5005. 41 [Π|5; πὲ 1 ΠΟΙΓ ΠΟΥ 
Ἰολ πὶ ἴο σῖνο ὰρ (6 σαιιθο οὗ Βοοάηο35, 
Ποῖ [πιρί5 ἴηι ἴο τὰγῃ ἀννᾶγ ἴσο Οοά. 

84. γαμοῤοοι ϑιγιρὲ οὗ 411 γί ῆσοβ, τὸς 
ἀπο ἴο {πὸ υἱΠπιαῖθ ρυποῖρ δ, Ποῦ γοπηδὶῃϑ 
ΠΟΙ ὈπΕ ἀόσοις, ἃ [4156 ργοίθηφο οἵ ΠΟΠΟῸΓ 
ἴο σοί, «ὦ τὸς] {γοδομ ΥΥ ἴο νοὶγ ἱποπά, 

ἽΠι5 ἐπα 5 (6 βοσοηά σοΟ]]οαυγ. 



708. ΧΧΙΙ. β 853 
ΝΟΤΕΒ οἡ (ΠΑΡ. ΧΧΙ. τό, 20. 

16. ΤῊ Ψ Πρ. μὰ5 Ψοπιηΐαπηθη ηιΐα θη 6 {πὶ {Π6ΙΓ ῬΓΟΒΡΟΓΙΥ͂ 18 ποῖ πη {πε} ολη 
51ιπ| 1η τήδηι] ΘΟγ τη ὉΠ διιᾷ. Βοσδυδθ, ποῖ- Ροϑθῦ, ἢᾷ5 πὸ ἱπάθροπάθησθ οὐ βοουσίν [ἢι|8 
ὙΠ σι Πα ηρ 411 ἘΠΕΙ͂Γ ργοβρουΥ (ΠΥ τὸ ποῖ δάορίιπρ {πὸ ν ἱρ. Μεῖχ δάορῖίϑ {πε τεδάϊης 
Τηδϑίογα οὗ ἴ. ΔΑ πιο δἰδίοπχοπξ δυῖΐ ποὲ οἔίθο 0 ΧΧ. ᾿ 
Βολυηρ οἡ ἴδ6 ἀγριιπιθηί. ὙΠῸ 1,ΧΧ. πηιιοῖ 
δανε τόδ Ἰ22 ἔογ "2, ἴθ {Π6 βοοοῃά οἴδιιϑθ, 
ΠΟΙ (ΠΟῪ τοπάογ ἔργα δ᾽ ἀσεβῶν οὐκ ἐφορᾷ. 
ἼΠῸΕ Γολϑοηίηρ ἰ5 ροοί, δι [Π6 γοδάϊ πρὶ 566 ΠῚ5 

ν. 1---ο.] 

20. Μεῖχ ἱπϑογίβ δ Ἀδογ 3 ἀπά τοπάογς 
ἴῃς ρᾶϑϑαρθ “" 7 μδἴ {Π6 νυ]οκοὰ 15 ποῖ γοϑεγνϑά 
ἴουγ ἴΠ6 ἀδύ οὗ ἰθστου, 15. ποῖ Ὀσγοιρμῖ ἴὸ τΠὸ 

σοη͵θοίατα!. Ενν, υπαεγβίδηαϑβ ἔμ τηθδηηρ ἰο ἀδγ οὗ ννσδίῃ." ΠΪβ 5 τποσὸ σοη]θοίαγο. 

ΟΗΑΡΤῈΒ ΧΧΙ]. το 1} Πα δηῖογ ψι ἢ τες ἰπῖο 
Ἰυάριηδητςὴ 

ι: Εὐῥήαςξ «ἠσιορίά “δαξ πιαρὴς ροοώύμεες δγοβέοίλ 
πο Οὐ. κα Πί5 σεεμδίλ γοὺ 97) αἰἴτῦῦς σίπδ, 
21 7 ἐχλογίλ λέπε 9 γέῤωμανες, το 27ο- 
γεῖσος Οὗ ΨῬΙΦ͵Ω. 

ΗῈΝ ΕἸΙρμαΖ με Τ επηδηῖτε δῃ- 
δυγογοα δηά 5α]ά, 

2 ὕδη ἃ τῇδ δὲ ργοβίδδὶε υηῖο 

ς 7. ποῖ τῆν ψιοκεάμεββ στεδῖ ἢ δηά 
τὨϊπ6 ἸΠΙυ τε Ἰηδηϊῖε 

6 Ἐογ τῇου Παβϑὲ ἴάκεη ἃ ρεάσε 
ἔγτοπη τῆν Ὀγοῖθεσ ογ πουρῆϊ, δηά 
ἐβετρροά τε πακοά οὐ τῇμεῖγ ο]οτἢ- ἘΡΤ 
Ἰῃ 6. 1ἀς εὐοτλος 

οὔέλε ν 4. εν; ἀπ (σόα, "45 Πε τῇαῖ 15 νν]88 ἸΏΔΥ δὲ ρῥτο- γη ΤΠου ἢαβδὲ ποῖ ρίνε νναῖεγ ἴο ἐὼ 
ἐφ ργοβες Βιδῦϊε ἀπῖο μἰπλβο ἢ ἴῃς ὙγΕΔΓΥ ἴο ἀτίηκ, δηά ἴῆοι ἢαβῖ, μεν 
ἼΒΕ ἐὰν 3. ,1. 1 ΠΥ ρίθαβιγε τὸ τῆς Α]- νυ ῃοϊάξη Ὀγεδά ἔτοπὶ τπμῈ ἤσηργγ. “ἀενανιον 
πάει. ΤΑΙ τΥ, τῃδτ τθου ἀγῖ τὶρῃτεοιιβ᾽ οΥ 8 Βιυῖ ας 3ῶγ ᾿τῆς πλῖρῃτγ πλᾶη, ἢς ἘΗεν. 
σα μα τε δασῃ; δηά τῇς  ποπουγαθ]ε ἐλαηι 

᾿ . ᾽ ξ Ψπ- 

τηλῃ ἄννοϊς ἴῃ 1. 
ἧς 11 ραὶῃ ἰο ἀἴπι, τῃας τπου πλακοβῖ τῆν 

εἶ μον 

9 Του μαβὲ βεπῖ Μ]άοννΒ ΑΥΨΔΥ παρε. 
ννΑγ5 ρετγίεςτ᾽ 

4 ΝΝῚ] με στερύονα πες ἔογ ἔξαγ οὗ 
ΟΟΝΝ ἐς 

Τριγα Οοἰΐοχιν, ΧΧΊ].----αχνὶ. 
ΟΠΑΡ. ΧΧΙΙ. 2--4. Τἢο οδ]εςῖ οὗ ΕἸ!- 

Ρῃδ 15 ἴο 5πονν (Πα Πὲ 5 ΓΗ ἴῃ Ἰπίουτιηρ 
δι] ἔγοτα ρυηδῆσηοῖ, Ηδ ἄγρυοβ {Παἴ 5ῖποδ 
Οὐοά σαπποῖ 6 πιονοὰ ὈΥ ΔΩΥ σοηῃϑιἀογαίοηβ, 
νὴ ἴδοι ΠπυπΊιδη Ἰιάρπιοηΐθ, Ηἰ5 νϑδγ5 
τηιιϑὲ Ὀ6 δἰτοροῖθοῦ πρῃΐθοιβ, ἀπά Ἰυ5ῖ. ὍΤῊΪ5 
σοποϊ]υβίοη ἰ5 ποῖ ἄγαννῃ οὐ: ἢ6 Ιδανθβ [οῦ ἴο 
ἄγαν ἴἃ οὐ ἔογ Ὠἰπιβο! ἔς (Π]5 15 τἰϑ.4] νυ ἢ (ἢ 6 
Ἡοῦγονν νυγιΐοτβ, δηὰ 1Π6 δηλ ῖθς σΟΏΟΓΑΙΥ 
{Π ΡΓΟΠΊΪ55 ἰ5 δίδιος, [Π6 ἰηΐεγθηοθ οπλοα, 

2. ΤΤΠδ ϑθοοῃὰ οἴδυϑε ΤΔΥ ὈγΟΌΔΌΪΥ Ὀδ 
γοηῃεογοα, ΝΆΥ, ΤΟΣ Ὅη6 ψΠῤῪΠ80 8} ῬΙΟΤΖιὺβ 
ΒἰχαΒΘ ΙΖ, {πὸ Ὀεποῆϊς σοπλθὲβ ἴο ἢπι, ποΐ ἴο 
Οοά, τπουρἢ 1ἴ σοπηὸβ ἔγοπι Η]πι. ὙΠῸ ννογτὰ 
τοηῃάογοὰ ὁ" Ρτοβι" Τσσυγθ ἰπ [ἢ 5. 8θη56. ΟἿΪΥ 
Ποῖο, δης ἴῃ ἃ ργονίοιιϑ ἀϊβοοιγϑθο οὐ ΕΠ] ΠΡΠ ΔΖ, 
ςἢ. χν. 32. ὙΠῸ θ4πι6 [που Ρἢΐ οὐσιγα ποῖ ᾿Π- 

. ἔγο α ΒΥ ἴῃ 1ῃ6 Κογάπ; 566 50. ΧΥΪ, 17. 566 
Νοῖο Ὀοίονν. 

38. δε ὍΤῆθ ψογά 8 πἰϑοὰ ἤεγα ἀπά 
οἰβονν πογο ΠῚ σροοῖδὶ τεΐεγρηςς ἴο [οὐδ ̓5 σἢα- 
ΤασΓοΥ, 566 1. 1. 

4. Μὸον αν 9 1ῤδεε] ὍΠ15 5θοπὶ5 ἴο 4} 
ἴο [005 τεπηοηβίγαηςθβ. ἃ5 οι ἢ {ΠΟῪ 1π|- 
ΡΠΡα ἃ οἶαῖπὶ ἴο σοῃβιάθγαίοη ἀπιοιηίηρ ἴο 
ΓΟΝΈΓΘΠΟΘ ΟΥ̓ ἔραγ : (ἴπιι5, {πὸ ν ὶρ., ΧΧ,ς 
Ηδίνη, Ἀθπδη, ΗΙΓΖ. :) Ὀὰΐ της σοπϑδιγισίοη 15 
ἀνα ιΆι}, ἀηὰ [Π6 πιθαπίηρ παν Ὀδ, “1 Οοά 
τορονθ 1π66 ἔοσγ ἴῃἢγ ἴραγ οἵ Ηΐπ, ολη Ηδ 
Ριη 5ἢ τὲ ἔῸγ ριεῖγὶ Ναν, (Πς τεργοοῦ δπὰ 
Ἰυάρηηθηξ ργϑδιρροβο, ἀπ ργονὸ (ΠΥ σρι]:} 
ἴη5, Ενν., ὈΜΠ]πὶ., δηα ΔΊοΓχ. 

δ. Ηδριτο, ἔογ ἴῃο ἢγϑε {ἰπ|6, ΕἸΙΡΏΔΖ ἀ15- 
ΕΠΠΟΕΥ σπαγροβ [οὉ ΜΠ δα}, τὴς ἐχαςξ ηᾶ- 
ἴπγο οὗ ΠΟ Π6 ἰηξογθ τῸπιὶ ἴῃ6 βρόςιαὶ 
Ριιηἰδῃπηθηί. ὙΠῸ νυ] Κοάηθθ5 πλιϑὲ αν Ὀθθη 
στοδῖ, [Π6 ᾿πι αι ε5. ̓ πβηϊῖα, ννῖ ἢ σα]]οὰ ἴὸγ 
5:10 ἢ ΡΟη Δ] 165. 

Θ. ,20γ πομοῤι] 2.6. Ποῦ σλιι5θ Οὐ τϑᾶ- 
ΒΟΠΔὉ]6 πιοῖίνο, ποί Ὀεοίηρ ἴῃ ποοὰ οὗ 1. ΠῸ 
ἢγϑὲ σμαᾶγρὸ 18 ἴππι5 συρρμοϑῖθα Ὀγ (6 Ορροῦ- 
(υπ|τ|65 οὗ ορρτγοδϑίοη νης ἰοῦ, 85 ἃ γι ἢ 
ΠΊΔ1ι, τηδὲ πάνθ Πδά, δης [5 δϑϑιπηθα ἴο πᾶνα 
πιδοὰ. 

αἰγίρρεά 1δὲ παζε)] ἨἩδετθ, 8ἃ5 θἴβθινῃθγο (τρ. 
54. χΧχ. 2: [δὴ χχὶ. 7: [Ἀ1Π|ὲ5 11. 1.ς). 16 
τνοσγὰ πακοα πηοδη5 “ ΓΠΙΗΪῪ οἰ." ὙΠ α͵950 
ἴῃ οἰαβδὶς νυ ῦβ, ἃ5 Ηϑιοα, Ἐργ. 291: Δι1- 
βίορῃ. γ8. 2775. ὙΠῸ δεῖ σμῖι ἤανθ Ὀοθη 
ΗΠἸΘρα] ἴῃ Ῥαϊοϑίηθ; 806 ἔχ. ΧΧΙΪ, 2 ς--- 27. 

8. 206 γπίσῥίν »ιαη Τ1ἴς “τπδη οὗ διτη, 
1.ε. οἵ Ξἴγοηρ; ἅττὰθ. ἀσοογάϊηρ ἴὼ ΒΠΙΡΠα,, 
Τοῦ μπαά Θπιρὶογοὰ Π15 τις 8 ̓η ΠΊΔ ΔΙ ΠΕ 
βἔ ΠΓΥ δυρροτγίογα οὔ ἢΐ5. ᾿η]ϑέϊσο, δηα 51}Γ- 
τοιπάϊηρ ΠἰπΊ5. 1 νυ ἢ ἐανοιγῖοϑ: ᾿ς δοηομγα φέρ 
γ Ή.  ὙΔΊΠΘΥ, θη ϑοοθρῦθα ΓΙΟΥ͂ ΓδνΟΌΤΣ, 
πῆ. σοιυιηΐθηδηςο, 2,6. Ἀν ΟΣ 105 ἢ ΠῸ ἀθξοῦ δ. 
ΤΠὸ σμάτῦρο ΠΊΑΥ ΡῈ ἴπ4ῖ ἰοῦ, 85 ρῆπος δηὰ 
ἡυάμο, μαὰ ποῖ τεργοββθα νἱοΐθησο; δυῖ {Π6 
Οἴου ΧΡ δηδίίοη 15 πλοῦ ἔογοθ]α. Δηα 54113- 
ἰχοΐογγ. 

Θ. αυἱώφαυν.... Κιρονίρ..1 ΤΟΥ [οΌ 5 Δηϑ ΤΟΥ, 
566 ΧΧΙΧ. 12.138, Δη4 ΧΧΧΙ. τό, 18. Νὸ σμαγβθ 
οουἹὰ δῇοςῖ ἢ τλοτὸ ἀθορὶγΥ, ἀπά ἢ ἄννο} 5 



{Δὲ “Ἢ; γξ. 

708. ΧΧΙΙ. 
ἐπιρίγ, δπά τῃ6 ΔΓπ15 οὗ τὴς [ΔΎ Πεγ 688 
ἢανο Ὀδθη δέόκοη. 

ΙΟο Τπδεογοίοτγθ 8Πηδλῖοβ 4γ6 τοιιηά 
αὔοιυς [Π66, δηά βιάδθη ἔδαγ τγοι- 
ὈΙΘΙ τῆδα; 

11 Οἵτ ἀλγκηθϑα, ἐλαὶ ἴῇοι σδηϑβῖ 
ποῖ 866; δηᾶά δριμπάδλησος οὐ νναῖεῦβ 
σονοϑγ ἴδε. 

12 7. ποῖ (ὐοά ἴπ τῆς Πεῖρῃξς οὗ 
Ὠεάνεη ἢ ἂπὰ ῬεῃοΪά τὰς δεῖρῃς οὗ 
1ἢε 5ἴαγβ, ῃονν ἢϊρὴ Π6Ὺ ἀτε! 

12 Αμά τῇοιῖι βαγεβῖ, ᾿Ηονν ἀοτὴ 
(ἀὐοά Κποννὺ οδῃ πε [πάρε τῆγουρῇ 
16 ἀατκ εἰουά ἢ 

14 ΓΏΙΟΚ οἰοιιάς αγὲ ἃ σονοτγίηρ ἴο 
Ὠϊπι. ἴῆλι ες βεεῖῃ ποῖ; δηά ἢς νγαὶκ- 
οῖἢ ἴῃ τῆε εἰγοιῖ οὗ ἤδανεη. 

Ις Ηασβι τῆοι πηαγκαά τῆς ο]α νγᾺῪ 
ννῃΙ ἢ νυν κε πθη ἤανα τγοάάδῃ 

ἀροη 1 ΜΠ ἀπιιβιι4] ἔμ] 655 ἴῃ 18. ἧννο 8ῃ- 
5 5. Οοἰηραᾶγὸ ἴπ6 ννοσγάβ οὗ ΟΒηυπλποίερ, 
4ιοίοά ΥοΟΪ. 1. Ρ. 450. 

10, 11. Ἡδηςο {πῸ ϑπᾶγοθ, {86 ἔρασ, [Π6 
ἀδγκηθββ, δηὰ {ἴΠ6 ονογνν ΠΟΙ μηρ ἀθ] ρο οὗ ο8- 
ΙΔ} 1{ 165. 

11. Ον ἀαγέπειν, δαὶ ἐῤοις σαρΐ ποί “εε] 
Ἀδίμοῦ, ΟΣ βοϑβὺ ὕμβοι ποῦ ὅδ) ἀλ Κ 988, 
δηὰ ἀθ611τπ849 ΟΥ ὙδῦΘΙΒ μδ΄ ΘΟΥΘΥΙΒ 6902 
ΕἸΠΡἢ 42 455ι1π|65 [αι [ΟὉ 15 ππΠ4 016 ἴο ἀἸβοθγη 
[Π6 σδιι5θ, απα ἐπογοΐογο (Π6 75 !ςθ, οὗ {Π6 δ- 
Βιςστοη5 νυ ἢ ΓὨγοαΐθῃ δῖπὶ ΡΠ ἀδοίΓΠσΓΊΟΗ ; 
ἢδ ἐᾷπηοῖ 556 {π6πὶ ἴὴ {ποῖγ ἴσο ᾿ρῃϊ, ὙΠΟΓΟ 
15. ὀν θη] Βογὸ ἃ τοίθγθησο ἴὼ τῃ6 1)ε]ιρθ, 
ΜΟΙ 15. αΙΒΌΠΟΠΥ τηθητοηεά Ὀοΐονν, ν. τό. 
[ΧΧ.. τὸ φῶς σου σκότος ἀπέβη: ΣνΒΙοἢ Μοῖχ 
Δεςορίδ, δἰζοσίηρ [Π6 ἴοχί. 

12- 20. ΕἸΙρῃαχ όγὸ γόβϑοηβ ἀϑραϊηϑδῖ τῇ 6 
ἀϑβαπηρτοη, Ὑν ΠΏ ἢ, 1π ἢΪ5. Ορίη!οη, ἀπάογ 65 
{π6 νυν Πο]8 ἀγριπιθηΐ οἵ [00 1ῃ ἴΠ6 ῥγεσθάϊπρ 
σμδρίοσ. ὍΠδῈ ἀθηϊα] οὗ δη δοῖι8] ΟΥ̓ ἉΠΊν ΟΥΑΙ 
σοπποοΐίίοη Ὀοίννοθη τϑίογίηθ πα ΟΥΠ65 15 
ἴο Πἰπιὶ ἰαηϊαπηοιιηΐ ἴο 4 ἀδπίαὶ οἵ Οοα 5 Κηονν- 
Ιοάρο, δηά 7υβέῖςαε. Βδγ ἔγτοπὶ [Ισίθηϊηρ ἴο 
1008 ἐχρ]οις ἀδοϊαγαϊίοη ἴο {Π6Ὸ Ποπίγαγυ, 
ΧχΙ. τό, ΕἸΙΡἢ4Ζ ργεβιαπιοβ [Πδΐ πὸ δάορί5 1πῸ 
ΡΥΪΠΟΙΡΙ65 οὔ τῆθη ὙΡ ΠΟ ΤΕ] ΟΙΟΘ ᾿π ἀπ]ιι5ῖ ῥτοϑ- 
Ρογιγ, πὰ γερθαῖβ 5 ον ννογὰβ 45 ἃ ὈΪΕΥ 
ἴδαηῖ. 

12. ἐῤὸ ῥοὶσῥέ 97 ἐδὲ «Ιαγι ΟΥ̓́, 8ἃ8 ἴῃ (Π6 
ΠΛ Ρ.., 8 9 ΘϑΔὰ οὗ Ὁ890 Βα 5: ΔΠ ΘΧΡΓΙΟΘΘΙΟΉ 
ὙΠΟ ΤΛΔΥ πΊθδ, ὁ“ 1Π6 Πιρμοσὶ οὐ [ΠῸ 5 5 
(5:6ΠΠἀτιιπὶ ν ΕΓ Ισ ΘΠ, ὙΜΕῸΣ ΟΥ ἐπ 5ἴδιβ οὗ 
[πὸ τ] ΚΥ τνᾶγ, ἡ ποτ ΡΓΟΌΔΟΪΥ [Π6 ξογπΊογ. 

14. οεἰγεμ 1] ΟΥι νσαπϊῦ, ΕἸΙΡἢ 42 55 ΠΊ68 
1παῖ ΙοὉ ἀδπιοὸς Οοα 5 ργον! ἀθης4] ρόνογη- 
τλθηξ οὗ φαστῖῃ, ἢ τοίθεθησθ ἴο ἢϊ5. σοπΊ- 
Οἰαϊπΐβ, οἢ, χχὶ, η---τ8: δ8 ἱπουρὴ [6 δά 
βἀορίοα τῆς ποίίοη ἴμαὶ (σοὰ σοηῇηθθ Ηἰ5 

[ν. 1ο----22. 

ι6 ΈΙϊςΝ ννεγε ουΐ ἄονγῃ ουΐ οὗ 
τπ|6. ᾿νῆοβα ἐοιιπάδιίϊοη νγὰ8 ονεγ- Ὁ 
ἤοννῃ νι 4 βοοά: ἀνα 

17 “ΝΉϊςἢ βαἰά ὑπτοὸ σοί,  6- δ παρ! 
Ραγὶ ἔτοπὶ τι5: δηά ννῆδλϊ σδὴ (δε ΑΙ- ἫΝ Ξ᾿ 
Πλρητν ἀο 1 ογ τῇοηγ “ 

18 Ὑεῖ Πα Ἀ]16ἀ τῆεῖγ Ποιιβθὸ9 τ ἢ Σ 
σοοά ἐλίηπρσε; δυὰς ἴῃς σουπη86] οἱὐἁ τῆς ἐκ σι τέ 
ννὶοΚοα ᾿ς τ ἔγομη πο. 

19 “ΤὨς τιρῆζεοιιβ 8ες6 1}, ἀπὰ δγὲ ὁ Ῥϑι ον 
οἰλά: ἀπά τῇς. ἱπποσθηῖς ἰδιρῇ τἢεπὶ 
ἴο βςογῃ. 

20 ΝΠογθαβ οἱἱγ ἴ δ δοίδηςθ 15 ποῖ! Οι, 
ἐιΐ αὐ. 

σους ἀονγη. δῖ " τῆς ταπηηαηΐ ΟΥ̓ τΠΕῈΠῚ [ΟΣ κἰοὶν 
τῆς τα σοπϑβιηθίῃ. πού 

21 Αοσφυδλίης πον τῆγϑε! νυ ΓΤ, 
Ἀΐπι, ἀπά δὲ αἵ ρεᾶςθ: {πογεῦυ ροοά “ 
5Π.2}1] σοπιὲ πηῖο τῆδα. 

22 Ἀδρεῖνο, 1 ργὰν τῃες, τῃς ἰανν 

ςάτο ἴο [86 Ποᾶνθη νγποσο Ηδ ἄννε]]5, ἱσπούηρ 
411 ΘΑΥΓΠΥ σΟΠΟΟΓΠΒ: οἵ, 154]. ΧΧΙχ. ας; ΕΖΟΚ, 
Ὑ}}}. 12, 1Χ. 9; Ἐ5. ἸΧΧΙΙ, χα; χοῖν. 7. 

15. κι ἐῥος »παγζεα)]ὴ Ἐδῖδου, 
ὅπου ἘΘΘΡ7 

16. ομὲ οΓ, πμῇ Ἶ.6. ΌΥ 8Π ἘΠΕΪΠΊΟΙΥ οπά, 
ΤΠ ννογὰ στοηάογοα “οι ἀοννη" πθδηβ [1{6- 
ΤΑΙ Ἢ ΜΟΥ 5οιζϑά," ΟΥ̓ σδιρῆξ πὰ ὈοτπΘ 
ΑΥΑΥ ὉΥ ἴῃς Ποοά. [{ 15. Ρϑοι] δῦ ἴο ἐΠ]5 
Ὀοοκ, οσσυγηρς χνὶ. 8. Τῆς ϑοσοηά εἴδυδο, 
αυῤοσε γοκιπάπέϊοη, ὅζα.. 5μου] ἃ Ὀ6 σοπάοτγοά, 
ὍΛΘΙΣ Τοππάδιυίοι ΠΟΘ ΔΎΔΥ 8ἃ85 ἃ 
ΤΊΤΟΥ; 1.6. {ΠῸῚΓ ΠΟοι5θ5 νυογο τππάθυτηϊποα ὈΥ͂ 
{Π6 βίγοδηι, ΠΟ ἢ ἀϊδοοϊνοα πὸ ἔουπαάδιοηβ. 
ὙΠΟ τοίδτοποα ἴο {π6 Πεῖρε 15 δάπμοα ὈΥ 
ὨΘΑΓΙΥ 411 σοπηπηθηίδίοῦϑβ. 

17. ον τρωη)ῇ ὙΠῸ πιλγρῖπη4] γοηάογηρ ὕο 
ῬΆΘΙι 15 σογγθοῖ. [ΟὉ 15 τοργοβοηϊζοα ἃ5 45Κ- 
ἴη δὲ ἀοῖῃ τΠ6 ΑἸπλΙ ΡΥ ἀο ἕο τΠὨοπὶ 8566 
ποῖΐοβ οἡ σύ. 19 πὰ 0 οἵ ἴῃ αϑὲ σῃαρῖογ. 

18. ΑἜ αᾳιοϊδίίοη ἔγοση [οὐ5. οὐ βρεθςῇ 
(566 τοίργθηςθ), ἀγαννηρ οὐ (ἢ6 ἀΥριπιθηΐβ, ἃ5 
του [οὉ δὰ ᾿οπίναβίθα ἢῚ5. Οὐ ΤΛΊΞΕΓΎ, 
ἃ5 ἃ Ρίοιιβ δηὰ σοῦ γ πιδη, ἢ (Π6 τίς μοϑ οὗ 
{Π6 υυϊοκρά, 

19. ΕἸΙΡΠ4Ζ σοηίγαβίβ 4}} [15 {γαϊη οὗ ατ- 
δυμηοηΐ ἢ (Π6 ἔρο ηρ5 οὗ τηθη οὗ ἵγμδ ριεῖν, 
ὙΠΟ, 45 6 σμαγαοίογιβες α! }γ ἀβϑαθβ, σοηῇ- 
ἀεπί τη οὐδ Πρ] ϊδοιβηθβϑ, ἰοοκ οη 4}} δυςῇ 
[ΟΙΏΡΟΓΑΓΥ ΡΠμοπομηθηα νυν ἢ σΠρεγἤ]ηθθς, δηὰ 
ἰδυρὴ αἵ {πη6 Ὀοδϑίίηρβ οὗ [86 νυ] κΚοά, 

20. ἤῥέεγεας ομγ σμδείαποο ἐς ποῖ εμξ ἐοκυη] 
[ηϑίοδα οὗ “" ϑιιδδίδηςσε ἢ τη ογ ΟΡροπΘαΐΒ; 
(Π6 πιϑδηῖηρ οὗ {Π|5 νϑῦβθ ἄρρϑᾶῦβ ἴο 6, ΟΣ ἃ 
συν ΟἿΣ ΟΌΡΟΒΘΗΒ 8ΔΓΤ0 οὐδ ἀν, 
διὰ 71γ0 ἀθνοῦγοῦ ὉΠΘῚΣ ΥΘΙ1 818. 868 
Νοῖθ Ὀεΐονν, 

2]1- 80. Αἴετγ ἴπμόϑθ στ 6] δηὰ ἀπβρδγηξ 
ΓΟΡγΌΔΟἢΠ 5, ΕΠΙΡΠ 42, ταϊπάι} οὗ ἢϊ]5 οὐνῃ ἀξ 5 

ὙΜ:πἰὃΦ:᾽ 



ν. 23--30.] 

ἔτοηι ἢϊ5 τπουτῃ, δηά ἰΔΥ ὉΡ ἢΠΙ8 ννογάϑ8 
1η τῆϊης Ποδγῖ. 

23 “1 τδοῖι γεΐασγη ἴο τῆς ΑἸπλρὮΥ, 
ἴποι 5ηδ]ς δὲ Ὀὰ1Ὸ ἃρ. ἴποι 5η4]0 ρυξ 
ἈΥΨΆΥ ᾿ΠΙαυΙγ ΔΓ ἔτοπι ΠΥ τΔὈΈγπΔς] 68. 

24 ΤΏὭρδη 5ῃ[{ τπου ἰλγ ὑρ ρο]ά ᾿ 45 
8ῖ. πη τῇῆε γφοζέ οὗ ὁριηι 45 ἴΠ68 

βἴοῃεϑβ οἵ τῆς Ὀτγοοκϑ. 
25 Ὑ68. ἴπε ΑἸπλρἢ τ 5}4}1] δε τῆν 

τοτ, οζά ᾿ ἀδίεηςε, Δηἀ ἴῆοιι 5Π4]1 πᾶνε ᾿ρίεητΥ 
ΠΆΦΟΝ οὗ 5:}|νϑγ. 
τὰ. .26 Εογ τΠδη 5}41}} τῆου ἢᾶνε τὴν 

ἀεὶ σῆς τη τῃ6 ΑἸπιρῃῖν, δηὰ 5ῃα]ς Π 
υΡ τὴγ ἴαςε αμτὸ σοά. 

Φ εἶχαν. 8. ς. 

“ΠΣ ωτ ἄμ 

ΠΥ, δηα ἀϊίγ, 45 [ΟὉ᾽5 ργοξοβϑοαά [γιθηά, ἀπά 
ἰοιςῆοι, [ἃ παν Ὁδ, ΌΥ 5οπΊ6 σουηρβϑίοη [οῦ 
ἢϊ5. πλῖβοῦυ, οχῃογὶβ ἢϊπὶ ἴο ἃ ϑροθαγ τορϑηΐ- 
ΔΏςΘ, ὙνΠΙς ἢ, πὲ δββιιγὸθ ἢἰπΊ, ψΜ1}]] Ὅδ6 1Π1Π|6- 
ἀἰαῖοὶγ γονναγάθαά ὈΥ δουπάδηςο οὗ ννεδίῃ. [Ιἢ 
1ῃ15. ΡΓΟΠΊΪ55 15 ἐοιιηὰ {π6 {γι ΚΟΥ ἴο [ῆ6 
ΤΔη 5 σμαγαςίογ: [ἴ 15 ΘΒΘΘΉΓΙΔ ΠΥ (Πα: ἸνΏΙς ἢ 
δαΐδη διιγιυίε5 ἴο [οὉ, 56] ῃ 5}: δηά βογά!ά, 
᾿κὸ {π4ξ οἵ Μίαπιπτοη ἰη ΜΠΠῈῺΟη: ἃ σμαγδαοίογ 
ἀεηοίεά, ἴῃ 411 ργοῦδαθ! γ, ὈΥ δ15 ϑἰρηπιβοδληξ 
ΠΑΠΊΘ, “ΡΒΟΪα ΤΥ Βοά: 7 566 ποῖΐε οἡ Ἂἷ. 11. 11. 

21. “εφμαὶμέ ποαὺ ἐῤγεε ὅς. δ ἴῃ σοπὴ- 
Τλυηοη, ΟἹ ἴοττῃ5 οἵ Ἰονίηρ, ΟΥ̓ (45 [ἢ6 ννογά, 
[ἢ ϑᾶτὴθ 85 ἰπ ὑ᾿. 2) ΠΊΔΥ ἀοποίθ), οὗ φγομέαῤἧρ 
᾿πίογοουγεθ ἢ Οοά. ΤὍε πιϊχίιγο οὐ ἔσατὶ 
ἴῃ 1Π18 δαἀπηοπ! 0 ΘΟΑΓΟΟΙΥ 0 511Π65 115. ἔτο- 
αυθηῖ τ56ὸ ΟΥ̓ ἀϊνποθ; {ΠΟγῸ 15 ἃ βίγοῃηρ δΔ]]ΟΥ͂ 
οὗ 5615} 655. 

δὲ αἱ ῥεαςο] ΕΛΙΠΘΓ ““Ὁ6 αἵ ρεᾶςθ ἢ Η]πι," 
80 ἰἴ 15 ΒΌΠΟΓΑΙΪΥ υπάρογϑίοοά ; οΥ ὁ Ὀ6 5λἴδ, 
Πᾶν ρϑᾶςθ 85 ἃ γΈϑιτ οὗ βιισ ἢ ΠΟΙ ΠΊ ΠΙΟΠ.᾽" 
Ξοο Νοῖ φοοάποβδ, διιΐῖϊ βοοά ἔοτγίιιηθ, 

ΡΓΟΞΡΟΙΠΙΥ. 

22. δὲ ἰααυ] Οὐ  ““1Ἰηϑίγασίίοη;" {Π6ΓῸ 5 
ὯΟ γοΐοσοηος ἴο (ἢ6 Νίοκαϊς αν", 45 16 ΑΌ ΡΝ. 

. 5:6Π|5. ἴ0 ᾿ΠΊΡΪγ. δεὸ [πἰγοά, ὃς. ΕἸΙρΡμᾶΖ 
ιΠῈ ἴο δὲ ΒιΙπΊϑε [6 τηογργεῖογ οὗ σοὶ 8 

νν. 

23. ἐῥδοι “ῥαΐξ δὲ δι ὁ Τῆς τοδάϊηρ 
ἰ5 ΡγΟ ΔΌΪΥ ςογτγοςῖ; Ὀυϊ τ[Π6 ΠΧ Χ. μᾶνα, “1 
ἴδοιι 5841{ Ὀ6 πυτη ]6 ά,᾽) νυν ῃϊςἢ Εν 4] ρτοίοῦς 
85 (ΟΠΓ Πα Πρ ἴῃς 84π|6 σοηδίγιοσίίου ΤὨΤΟΌΡἢ 
πὸ νοῖϑο. ὙΠι5 ἴοο Μογχ. 

ῥμὲ ἀαυα}}) ᾿Αβϑυπλπρ (ΠΠΚὸ Ζορμαγ, χὶ. 14) 
ἴῃλῖ 05 ἰθπίβ ννεέσε ἢ] νυ τ βθογοῖ 5ρο 5. 

24, 25. ὙἼΠο ἵμπεῦ ἢεραγί οὗ ΕἸῚΡΗ ΔΖ σρθᾶκϑ 
ΜΠ ἃ στοΐδεθηυε παϊνοϊέ: Πὸ Ἰὰγ5 1 Ὀᾶγα νΥ 1} 
ἃ ρογίεςϊ υποοηϑοϊοιισηθββ οὗ [Π6 ΘΧροόβϑιζα. 

24. ἰαγν τὸ κοίά α«: ἀμ Οὐ, “δηά 
ΪΔΥ ἀον τ ἔγοάϑαγα ἴῃ 1[ἢ6 ἀιισῖ, ἀπά ΟρὨΪΓ ἴῃ 
τῆς βἴοποβ οἵ {πε τογγοηΐβ.") ΤῊΪ5 γομ θην 5 
ξΈΠΕΓΑΙΠΥ ὑγείογσο ΌΥ σοτηπηοηίδίοτο, θα 1 15 
ἠοῖ ςογίαϊπ ; οὐγ Α. Ν. 15 ἀδέρηϑβι 6. απὰ ψίνοβ 
ἃ ξοοὰ 5θηθδ6. Οὐ ΟΡΉΪΓ, 5660 χχυύ [8 τό. 

708. ΧΧΙΙ. 87 
27 Του 5ῃδ] πῆᾶκε ΤΥ ῥγΑΥεΓ 

πηῖο ἢϊπι, ἀπηα4 ἢς 54}] ἤπεᾶγ πες, δηά 
ἴθοιι 5ῃλ!τ ρᾶύ τὰν νοννϑ8. 

28 ΓΒοιι 8Π4]ῖ 4͵5ο ἀξογεα ἃ της, 
ΔΠ4 [τ 8514}1 ὈῈ ἐβϑίδ  5 64 ππίο {πα : 
Δη4 τῃ6 ἰ’ρῇς 51} βῃϊπε ἀροῃ ΤῊΥ 
ννΆγ5. 

290 Νεη γιόπ ἅττα σαϑῖ ἄοννη, ἴπεη 
ἴπου 8}α}ῖ ϑὰγ, Ζδέγε ἰς ᾿ἰξπὶπρ ἃρ; πε 
ΔηΔ ἢ6 5}4]} βαᾶνε τῆς πυμλῦ]ε ρεῖ- ἀὐνε ἐλαὶ 
50ῃ αέὰ ἐστ 

20 

(ἢ6 ἱἹηποσδηῖ; δηά [ἰἴ 15 ἀεἰνετεά ὃγ 
[86 ρυγεηδβ85 οἵ [π1η6 ἢδπάβ. 

ΓΗς 95}8]1] ἀδ] να τῆς ἰβἰδλπα οὗ Γύν, 7.φ 
ζμποσον ἕ 
«λαΐέ ἐἶφ- 
ἐὸν ἐλδ 
ἐξα μΩ, 

25. ἀεβηκο)] ΟΥ, ὑσθαβΌγοΒ; [6 ΒΑΠῚ6 
Ὑνογὰ 45 1 1Π6 ῥγθοθα!ηρ νοΓβο. 

2ίοηῖν ΟΥ «11.60γΣ] ὙΠῸ ΟΥ̓͂ΡΑ] νγογὰ [5 5᾽η- 
δι ΑΥ͂Υ Θπιρῃδίς, που ρἢ νᾶριθ; ΒΕΙΥΘΙ οὗ 
αὶ κν οὐζοσῦβ, ἀγαννηρ οὐδ ἀπά τοννγάϊηρ 
411 πλδη 5 Θῃογρο5; Ἴσοηΐξγαβί {(Π}]5 ἢ [δ᾽ 5 
ννογάβ, ἢ. ΧΧΥΝΠ. τς-π--τῖρ. [6] ΠΖ80ἢ δηά 
Εννα]ά, ἀογνιηρ [η6 ννογὰ ἔγοπι δηοίδοσ τοοῖ, 
ψνοι]ὰ τοπάθσ τ ““τηοβῖ ργθοίοιις ΟΥΓ θχοοί οηξ 
5] νοῦ." Ὀὰϊ [Π6 Θχργοβϑίοπ, ἢ ]σ ἢ ἀδηοῖεβ 
δτοδί οἤογί, 18 βροῦν ΔΡΡ]ΙσΔΌ]6 ἴο ϑινοσγ, οὗ 
ψνὨςἢ, 45 Ριςίος οὔβογνοϑ, “411 ἔδιιξ ἀπ ἔγανδὶ] 
σοηϑβιἀέγδθ!ο ρουγ 1 ὀχίγαιγε οἵ 16 ρυ  Πογ, " 50 
[Πδἱ 115 ροβϑθβϑίοῃ ἰηἀἰοδίοϑ ἃ σογίδίη ἐθνεῖορ- 
τηεηΐ ὑπταῖν τ Δηὰ ῥτόρτοββ πη ΟἰνΠἸΖαίίοη. 
566. “ΟΥβῖπθ5. ᾿ηἀοροιτηδηϊαιι65,, ΤΟπΠ,. 1. Ρ᾿. 
18; δηά ποίθϑ οῃ ΧΧΥΠΪ. 1. 

27. Ἴφοι “ῥαϊξ ραν ἐν σοαυ.] Δ ΘΧβοῦ- 
ἰφίίοη, νν ο ἢ, τποιιρ ἢ ἴῃ 1[561 πποχοθρίϊοη- 
ΔΌΪ6, γεῖ ἰακϑη 'π σοπποοίίοη ἢ ἘΠ σομίοχί, 
ἸΠῚΡ 165 Ὧπ ἱπίογσπαδηρε οἵ Ὀοποῆϊξβ: ἃ πηλη δ 
ΤΙ Θοι5η 655 15 πὸ ὑτοῆϊξ ἴο Οοά, 45 ΕἸΙΡΠΑΖ 
βαγϑ: Ὀιιξ ννἤθη ἢ Ὀθσομῆεβ στοαί δηα ννθϑ! Υ 
Ἦδ σἂ! ΡΑΥ δὶ5 νονϑ: 8 ῬΓΟΘΡΟΓΓΥ {Π}5 ρῖνοϑ 
ἃ 5ἴΓΟΏΡΟΙ οἶδῖπὶ ἀροὴ Οοα β ἔανουν. 

48. Το ρτοπΊϊϑο οὗ ἱπητηθάϊφίθ σιισοθθ5 Οἡ 
411 δπίογργίθοβ μᾶ5 4 ἴοιςῇ οὗ διιάδοί(Υ : Γδ- 
βίογοα τὸ σοάβ ἄνοιισ, [οὉ νν}}} ᾶνὸ Ὀὰξ ἴο 
ΒροδΔΚ; πο (πίηρ 15 ἀοπὸ; 6 ΜΠ} ποῖ βὸ 
ΨΓΟΠΡ ΟΥ̓ 5ἴπ Ὁ ]6, ἔοστ {Πγδ νν1}} θὲ 81} Πρ ηξ 
οἡ Πἰ5 ραΐῃ : 566 Ῥτου. ἵν. 18. 

49---30. ΤΠϊ5 ργοπηῖϊθο ϑοιιηπ 5 Ὀοιίογ; ἢ 
Ρτγόβρηϊβ ἃ Βορθ, νης [οὐ σοι]ά ἀρρτγεοϊαΐθ, 
(ἢ ρον νοῦ οἵ ρίνιηρ περ. Οὐά ν}} 5ανὲ ἴδ 
ΒυπΊ 16 νι μθη [οὗ 5}4}} 88γ., “ΠΗ ἋΡ : "2. ἐ. 
ννἤθη Π6 σοηϑο ]ο5. πὶ ΥἹἢ ἃ ΡΓΟΤΛΪθθ, Ὑ15 
8ῃοιὰ Ὀδ6 τοραγάρα Ὧἃ5. δὴ τποοηϑοῖοι5. δηὰ 
τπογοίοσγε ϑζτοηρ αἰζοϑίδτίοῃ ἰὼ [οὉ᾽ 5 σμαγαςίθυ, 
ΒΊΟΝ δὰ ΘΥ ἀθηΕ}γ τηδθ ἃ 5ἴΓΟΠΒΟΙ ΠΡΓΕ5- 
βίοη προη ΕἸΙρμαχ {Π8η Π6 ϑ'45 ΠἰΠΊ86}} ἀυνᾶγδ 
οὔ: 566 σἢ, ἵν. 3, 4. 

80. ἐῤὲ ἐπἰαμα οΚ ἐδ ἱπποοο ἢ ὍὯϊ5 γϑη- 
ἀοτγίηρ ἴα ποὺν ΡΟΠΟΓΑΙΥ σίνθη ἀρ. [{ 5ῃοι]ά 
6 “15 ποί-ἰπποςοηΐ. 2.6. ὄν το. ὙΠῸ 
ἃ΄Ὸ σΠγ. Β69 ΜΙ ἀϑιῖνοσ οὐθ ὕδ9 



Ευϊλῦνγ: Π6 588] ὍὈ6 ἀρ] γοσθὰ ΡΥ Ὁ 86 

ῬΌΓΣΘΙΘΒΒ Οὗ ὉῺΥ Βαπά. ΕἸΙΡμ42 ἀοθς ποῖ 
δροακ Πογὸ νυ πουΐ νναιγαηῖ; {πὸ ΠΣ ]Ποβῖ ρι1- 
νι ορο (σοά νομοξβαίος ἴο ΗῚ5 βογναπίβ 15 {παῖ 
οὗ οἤεοίαα) ἰηϊοιςοθβίοη: Ηἰ5. “" βογνδηΐ [00 
28 ἴο ΡΓΔΥ ἴῸΓ ἢΪ5 ορροπεοηΐβ, δηὰ ἴο βᾶνθ 
{ποπὶ ἔγοπι {π6 ρα πΙϑῃσηθηΐ ἀπὸ ἴο {Ποῖν ΓΟ]]Ὺ : 
566. ςἢ. ΧΙ. 7. 8. ΜροΥχ τοδάς ""ἴογ Οσοά 
(ΕἸ, ἔογ 1) ἀδ)νεῦβ (ῃ6 Ἱπποσθηΐβ." 

708. ΧΧΙΠΠΙ. [ν. 1---4. 

ΓΒ βρϑεςῇ, ἴῃ ἕαςξ, Ὀγίηρϑ [Π6 ΠΟ] ἀγρὰ- 
Ιηθηΐ οἡ ΠῸ 5ἰήθ οἵ [οὐ 5 ορροποηΐβ ἴο ἃ 
οἷοβο, ΒιΙἀλά 5 πὸ πιοῖο ἴο δά. Ζορῇατγ 
ἰ5. Ὠοησο ἢ 5οπὲ. ὙΠ6 ἱπιπιραϊαῖθ οἤθςξ 
ὌΡΟΠ ΟὉ 8 πιπὰ 15 ἴῃαϊ ΟΥ̓ {6 Υ ΜΓ ΑΓΠ655 
Δ) ργοσίγατοη, [πὸ ξΟΠ] ον πρὶ ΔΠσννΟΣ ἢ6 
σὴ Ὀὰΐ τοροδὲ ἀγριπηθηῖς νι ἢ, ΓΠΟῸΡᾺ ὑῃ- 
ΔΗ ΟΓΘα, αν Ὀφοὴ τοὐεοιδα νυ ἢ βοόγη. 

ΝΟΤΕΒ οὐ (ἬΑΡ. ΧΧΙΙ. 2, 20. 

2. Μίεγχ τοηάες 19, οηάδηροῦβθ; 1 [ἢο 

Πα οἴδιυο ἢθ χρδάβ 1223) οἡ δοςοιιπί οὗ Ἰον 

δπκ (Δ|κο5 2) ἴο πιθᾶῃ, 50 δδίῃ ἴΠ6 ργο- 
νο Ὁ." Βιυῖ [Π6 τοληϊηρ ὁ Θπάἀδηροῦ "ἡ 15. 1Π|- 
ΡΓΟΡΔΌ]6; 1[Π6 ννογὰ οσσιΓβ οὔσα ΟὨΪΥ ἴῃ {Πα 
5:56, Εσο]οσ. χ. 9. ννῆθγο [Ὁ 15 ἃ ἀδποιηϊηδίνθ 
ἔτοσὴ ἡ: 566 5. ὍΠὸ βεσοηά δἱϊζοσαίϊίίοῃ 
ΟὈ]Πογαΐθβ. οπμθ ργοοῦ ἴπῃαΐ Ἰ23 ΠΊΔΥ ΓΟΙΟΓ ἴο δη 
᾿ηαϊντά4], 45 Ενν, δάτη5. ΤΠ6 {πιγὰ σοπ͵θο- 
ἴυγο 5 ὙΥΠΟΙΙΥ ᾿πδά 1581 ]6. 

ΓΟΗΑΡΤΕῈΚ ΧΧΙΠΠ. 
1 οὐ οι το ἀῤῥεέαν ὀέγογς Οοά, 6 ἐπ κονῇ- 
εἴρη οὐ ἀδε πόσον. 8. Οοά, τοἦο ἐς ἐρο ελῤδο, 
οὐκφεγυσά ΟΜ τῦα)δ. τι όνς ἐμιποζόηον, 
13 ας ἰδογέξς ἐς μρεαθζρ. 

ΗΕ Ν [00 δηβννεγεά δηὰ βαϊά, 
2 ἔνδηῃ ἴο ἀΔΥ 15 ΠΥ σομιρ]αἰηῖ 

20. [ΧΧ.- ὑπόστασις αὐτῶν, νν»ῆϊςἢ ΜίοΓχ 
τοηεγ ὩΘΡ, “Ν ἘΠΟΙ͂Σ διιρϑέδηςο. ἢ Ηδ 455: Π|65 
ἃ Τοίδιοποο ἴἰο πὸ ΠιβίοτΥ οὔ {ῃ6 Πεαρθ, 
ὙΥΏΙοἢ, ἃ5 πὸ ἴακοβ τ ἴο Ὀ6 ἃ Ἰορθηᾷ οὗ ἰδία 
ΟΥΡΊη, ΘΌΡΡ]ΙΟ5. πὶ ἡΥ ἢ δη ἀὐραιηθηξ ἔοῦ ἴῃ 6 
ἄλίο οἵ [Π6 σοιπροβίίοη. Βαΐ μγὲ 8 ποίην 
ἴο ἀο (6 1)έῖαρθ, ἀπά ννοτὸ {πὸ αἰ αϑίοῃ 
Δα ΠῚ 5510]6 Ὁ ννουἹὰ ργονα ποίῃίηρ ἃραϊηϑδὲ {Π6 
ἀλίο οἵ (ῃ15 Ὀοοϊ.. 

ΙΓΙΟΓ : ̓ΤᾺΥ 5[ΓΌΚε 15 ἤδανίοῦ [ΠΔῃ ΠΥ 
στοσηίηρ. 

2 ΟΝ τῆλ 1 Κπὸνν ψνἤογς 1 πιρῆς 
Πηά ἃϊπι} ἐῤαΐ 1 πλῖρῃξ σοπλε ευέμ τὸ 
Ὦ15 56δε! 

4 1 ννου]ά ογάεγ γῖγ σαυβδε δείογε 

ΟΗΑΡΒ. ΧΧΙΠΙ, ΧΧΙΝ. [Ι}ὰ ἴδοθο ἴννο 
σμαρίογβ [00 δηϑινοῖβ ΕἸΙρμα2, πὰ ὀχῃδιιβῖδ 
{Π6 δι απηοηῖθ νης ἢ Β6 μδὰ ργονι 5} υτροά, 
ΧΧΙΙ. 2. Ηδ 5{Π|165. Π15 σοπιρίαἰηΐα ὉγῚ {Π6 
ϑον γι γ οὗἁ Π15 αἰπ!ϊοίοη, αηὰ ἀθο]αγοϑ (3---7)) 
(Παῖ νοῖο Π6 {γιοὰ Ὀεΐογο (σοΐ 5. {τἰθιιη4], πο 
σον ᾿Θ 15 Πρ Ὀγ Ηἰπι: δὰ (6--ο) 
Οοά διάες. ΗἸπΊβο, ἀπ Μη] ποΐ πηδηιίεϑὶ 
Η᾿Ἰπη5.1}, ΠΟΙ Ρἢ (1το---α2) Ηδ Κπονν [00 5 
ρΡεγίοςι ἱπποσοησθ, πῃ ξογη οὐοάϊθηςο, δηὰ 
Ἰοντηρ οσππδίίοη οὗ Ηὶβ λΔνογὰ (13--.. 6}. 
ἼΤΠΙ5 πιυϑίοσν [οὉ αδἰγτδιιϊὸ τὸ Οοὐἷς ΨΠ], 
δης τὲ ΠΠ|1|5 τ ἢ ἰγομθ]ο απ ἴουγοῦ: {μῸ 
Ἰοηςῖ ἢ πῖρμξ μανὸ ὀχροςῖοᾷ ἡνοι]Ἱὰ ἤανθ Ὀόρη 
ἴο αἴε ὑὈείογο τη ἀαγκ βούγονν σᾶπὶο ΠΡΟΙ] 
πὶ (χχῖν. 1). Βιιῖ βιςἢ, πὸ δβΊγιη5, ἀρΡΡΟΔΓ5 
ἴο ὕὲ {ἴΠ6 ξέπογαὶ σοιγϑδο; {ΠΟΥ ὴῸ Κποιν 
Οὐὰ οδπποΐ ἀἰβοοῦῦη ΗΠ 5. γιά ρπιοηΐς, (η 
λυ (2---ξ12) σΟ] Ὑ πὰ Ορρτυβείοη ἀγῖνθ 
1Π6 ΡΟΟΓ ἴο αἰόσορα!, [Πὸ ἀοβοῦ πὰ {δ ἙΕῪ 
αὐὸ Αἰ Κ ΗΠ οὐ τλῖβοῦν, οὗ βτοδημηρ δηκ ννγΔ}}- 
ἴη5, δ. (σοὰ τοραγάϑβ ποῖ {ΠῸ ἀϊδογάογ, ΒΝΘΓΥ 
κιη οὐ σππιὸ (13--.24}), τηγάον, δά ]ΐογυ, 
{πο ἢ, 5 σοιηπ το Ὀγ [86 σὨ]άτοη οὔ πἰρἢΐ, 
αηά {Ππὸγ ἀἶθ, ποῖ ὈΥ Ἰπά!ς 14] βοηΐθηςσθ, ὑμ 
κ6 ΟΥΠΟΓ πηθη, 1ὴ πλδίμγο ἀρὸ, δηὰ υνποιΐ 
ΔΗΥ τηδηϊ βία οη οὗ (ὐοε 5 ννυγαῖῃ. ὍΠ15. 15 
1η6 την ϑίογυ ὑν] ἢ [οὗ (4115 οὐ ἢ18. ἔποπα 5 ἴο 
οχρίαίη. Ὑπὸ ΜΠοΪ]Ὲ ϑρθθςἢ 15. πιοϑῖ ραϊηξι], 
1 Ἰη4Ποαίοϑ ἃ ὈΠΊΘΓ δπὰ τη οποά ϑριγιῖ; δα, 
Ὀδαγίηρ ἢ τὰ {πὸ το 8] σοορο δπὰ οδ]οςὶ οὗ 

700᾽ 5 {{1415, ννὲ 566 1Πδὲ 11 511} Ιθανεβ ἔῃ ἔοι η- 
ἀδίίοη ππϊουομῃοά. Ἐδγ ἔγοπη ἔογϑακιηρ Οοά, 
]0Ὁ᾽5. ργοαῖΐ ΤΏΙ ΒΟΓΥ 15 ἴμδῖ πὸ σάπποῖ πὰ 
Ηἰπα; ἴαγ ἔγομη δε]: θνιηρ μας 186 ἹποΧρ]! Ὁ ]6 
Ἰηἀισδίίοπ8 οὗ ἱπ᾽πϑέῖςο ρτόνὸ τπΠαὲ ΟΟά τη ΗΙ5 
Θββθης 4] δίζγιθυῖοβ ἰ5 ὑη]ιισῖ, [0ΟὉ 15. 506 
(παῖ ψεπ Οοα ἄἀοθϑ τρδη!οσῖ ΗΠ 561, (86 
ΤΙΣ θοι 8 σαιι5ὸ πλιϑὲ ριΌΞροῦς ὈοΠντηρ πιοϑί 
[ΠΥ τῆαῖ 15 τσ ἰοοιδηθθ5. ΠΟΓῸ 01] παν πὸ 
ΥΘΟΟΙΊΡΘΠ56, ΠΟΥ 5ᾶνὸ ἢπΠππι τοι [ἢ πγοσῖ σΓ 6] 
ΔΠΠ στη 5, “6 Πο]ὰ5. ἔαϑὲ ἴο [15 ᾿πἰορτίγ, 
δηα ἤηάς, 45 μογοιοξογο, 15. ΟἾΪΥ̓ σοηϑοϊα θῇ 
ἴη ἴπε σοπδοιϊουδηθθα {παῖ ἢ Πᾶ5 νυ κοὰ πῇ 
Οσοά. Ηἰς ἀοιυδῖβ ποῖ {πὶ (σοὰ [45 Ηἰ5 ον ῇ 
ΔρΡΡοϊηϊοα βοάϑοηβ ἀηα πιοίῃοάϑ οἵ πιάριτηθηΐ, 
1ΠΟῸΡ ΠΟΙΠΟΓ ἢ ΠΟΥ Πὶ5 Ορροπθηῖθ σδῃ 
ἀἰβοῦσῃ ἴδοη. Ηἰς5 ἀθϑρδιγ 15 σομηρίοῖο 50 
ἴᾺΥ ἃ5 τοραγ 5 (ἢ15. Πἴὸ, δι Ὁ ἀρὸ5. ποῖ γοδοῇ 
(6 σεπίτο οὗ ἢ15 Ὀοηρ: ᾿ὸ 51}}} οεγς [Π6 
50] πλοϑὲ οὗ 411] ϑροσίφοϊοθ: ποῖ (ῃαῖ οὗ ἃ 
Βοοά πηαῃ ΞΕ Ί ΠΣ ἢ δάνογϑιίν, δ. 14 
οἵ οὐσ ννῆο, τπουρὴ ργοϑίγαϊοα Ὀγ 1ἴ, δηὰ τὸ- 
᾿ἰπα 5 ῃϊπρ 41} βῖτιρ μ]05 ἃ5. ὉΓΊΘΥΙΥ 501655, 511} 
αἰδανος ἴο ρουάποθβ απ ἴο Οσοά. 
. ὝΠεΙο 15 πιο ἀἰβογοησθ ΟΥ̓ ΟρΙη! σὴ 

ἃ5 ἴο ἴδ πλόδηϊηρ Οὗ {Π1|5 νοῦθο; 500 Νοίϑ 
Ὀοῖονν, Οὐ νογϑίοῃ 15 Ζαϊο ᾿ἴόγαὶ, νυ ἢ τῆ6 
οχοθρίίοη οὗ {πὸ ννογὰ “" βίγοκο" ἔοσ “" δαπά," 
ἃ5 δίνοη [ἢ [6 πιαῦρη: [ἃ ΠΊΔΥ 6 πΠ6ῸΓ- 
βίοοά ἴο τήθαη, “ἔνοῃ ἴο ἀαγ (ἴον 411 παξ 
μα5 Ὀθθη 544) ΠΥ σοπΊραϊηΐ 15 (Πε]4 ὈΥ͂ 

ΟΣ 
» 7 ἀω κα 



Υ. 5---ἰς.] 

᾿ἰπι, ἀπὰ Π]] ΠΥ πιουῖῃ ννἢ ἀτσὰ- 
πηεηῖβ. 

ς 1 ννου]ά Κπον τῆς ννογάβ τυὐῤίεῤ 
ἢς ννοι]ὰ δῆβννεγ π16.) ἀπά ὑπαάογρῖδηα 
ννῆδλτ ἢδ ννου]ά 5 ππῖο ΠΊ6. 

6 ΜῊ] με ρ᾽εαά ἀραίηβὲ τὴς νν ἢ 
ῥὶς ρτθαῖ ρονεγὶ Νὸο; δυῖ με ψοι]ά 
Ρυῖ τ“ἐγεησίῤ Ἰῃ της. 

7 ΤΠεγα μὲ τἰρῃΐδοιβ πλρῇϊ ἀ15- 
Ρυῖϊε ψνἢ Ὠϊπι; 80 8που]ὰ 1 δὲ ἀε- 
Ἰνεγεά ἔοσγ ἐνεῦ ἔτοπὶ τὰν πάρα. 

8 Βεδβοὶά, 1 ρὸ ἐογνναγά, δυῖ ἢε Ζ: 
ποῖ ἐῤέγε; αϑὰ Ὀδοκνναγά, θαῖ 1 σληποῖ 
Ρεῖςεῖνα ἢϊπη: 

9 Θῃ τἢε ἰεΐ μβαπά, ννῆεγς ἢς ἀοίῇ 
ννοσκ, θυ 1 σαηηοῖ 6] ἀ ῥέγπ: ἢδ 
ΒΙάς ἢ ἈΪπΊ56] Γ οη τῆς τίρῃτ απ, τῃαῖ 
Ζ ς«λπμποῖ 566 ῤίέπι: 

ΠΥ ΟΡΡοΟηδηΐβ ἴο Ὅ6) ὈΙοτ. "ἡ 2. 6. τ ΌΘ] ΠΟ 5 
Δης( ἹποΧοῦ σα 6, ὁ’ δηὰ γεῖ {πΠῸ μαπὰ οὗ σοά 
15. ΠΟΑΝΙΟΥ ὕροη πιὸ [ἤδη ΠΥ ρσγοδηίηρ. 6 
αν ἴῆυ5 [ἴῃ6 5ᾷπὶῈὰ ρῖεα νοῦ [οὐ πιαά 
Ὀγσεα Ἰῃ Πῖ5 ἢἤγϑθε Δῆβννου ἴο ΕἼΡἢΔ42, νἱ. 2. 
Οὖ ἴδε πιϑβηηρ ΠΊΔΥ 6 ΠΊΟΤΟ 5 ΠρΡ]γ, ὙΠΟ, 
ΤΑΥ͂ σογηρία!ηΐ 15 ΝΟΥῪ ὈΙΓοτ, Ὀϊξ 11 15 }π|511- 
πεά ὃν τὴν δἰδιοίίοη, δ Θχργεϑϑίοῃ " ἐνοη 
ἰο-ἀδγΥ “ σοηβγπηβ ἴῃ6 νὸν οὔ Εν α]ά δπά 
οἴμόῖβ παῖ [πὸ ἀϊδοιβοίοη σοππιρα ϑανοσαὶ 
ἄδλν5. 

3. δὶ: “ἐ41} 1.6. ιάρπιθηΐ-ϑθδί, {γι ηΔ] : 
5εὸ ᾿ξ. Ιχ. 7, 8. 

6. Οὗ ᾿χ. 34, ΧΙ. 21. Μεγχ, δΠοινονου, 
Οτ 5. ἴΠ6 ἱπίογγοραῖϊνο ραγίς]θ, δηὰ σγοῃάοιβ, 
τοι Ηρ, ἄς. 

Δο: διέ ῥὲ «υομϊδ ῥμέ εἰγέησρ ἐπὶ πὸ} 
Ἐδῖποῦ, ΝΥ, ον Ηρ Μ11Ὶ1 ποῦ ᾿ρυῦ9 
δορξαηῦ ἴο 16. ὅεε Νοῖρ θεῖον. 

7. ΤὌΠῖβ ρᾷβϑᾶρο 15 Οὗ ργοαΐ ἱπιρογίδηςο, 
Ρτονηρ {παῖ [00 Κποινθ παῖ ἤθη Οοά 
Ππλ,ΠηΙ} 515 ΗγΆΘΟΙΓ [86 σαιιϑθ οὗ τ ςοοι 5 η 655 
5 ἀϑϑιισο ἢ ἴἤθγο σὴ ὍΘ. πὸ ὑῃΠΡϊθοιιϑηθ 85 
χντῖῃ Ηἰπι. 

8.9. Τῇῆε εἴἴᾷοτίβ οὗ 1ῃ6 8οι] ἴο πὲ Η!τὴ 
ὙΚΉυτη Ιἴ 500 Κ56 ΜΌΓΟ ΠονῸΓ ἀοβοτιθοα πο 
ἔτσιν οὐ αεσι πη ν ; δι ισ ἢ ϑόσῦονν σδη ΟἾΪΥ Ὀ6 
ἔθ! Ὀν ἃ βριπιῖμαὶ! τπ : σοηΐγαϑε {Π1|5  Πῆ 
10 ἐρο]ηρθ ἀεοου ο. ΧΧΙ. 14. τς δΔηα χχῖν. 
1:. 17. [{ σοι! ὑὲ οὈϑογνοά τῃαϊ [Ὁ 5 
ςοηνςξίοη οἵ (οα 5 φρυβοϊιῖο Ῥγοόθοησθ σΟΠΊΟ5 
οι πιοςῖ ΞίγοΠ ΡΥ ἤδη πὸ ἴθ.]5 τηδι 6 σδη- 
ποῖ ἡἴϑοεσπι Η πη. 

8. “»ηευαγαΠ ἴῃ (815 ἀπά ἴῃ {Π6 ποχὲ νϑγθ8 
1ῆ. Μγς Τογνναγά, ὈαςκΚιυναγά, Ἰοῦς, ἀπ τρδξ 
Ἠπηά, πιθ8}} ΤΟΒρΟΟΏνΕΪΥ ἴο 1ἴΠ6 ραϑί, νυ ϑβϑί, 
ποῆ. δα σου. ὙὍΤῆος ογἰ πη 18 δίοοα ἢ 
ἐβοῖ ἴαςος. δαϑίννασά ἴπ τπδγκίης ἴπ6 ᾿ΑγάΠ8] 
Ροἰϊπίβ; ἃ ταϊϊοπδὶ ἀρὰ Ὀεαμία] οιπβίοπι, οὗ 
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10 Βυῖ με Κποννεῖῃ ἰτῇς νγᾶν ται ἐμεῦ 
1 τακε : τυῤόη ἢς Βατῇ {τε π|6. ἵωμαι! {παῖ ἰ5 
ςοπια ἔογτῃ δ8 ρο]α. ΒΟ ΝΕ 

11 Μγ (οοϊῖ μαίῃ Πε]ά ἢΪβ 5ξἴερβ, ἢΪ8 
ννᾺΥ πᾶνε 1 Κερῖ, απὰ ποῖ ἀφο] Πη64. 

12 Νεῖῖθοῦ πᾶνε 1 ροηε θδοΚ ἔτγοηι 
τΠε σοπηπηαηἀπηοηῖ οὗ ἢΪ5 [ἰρ5 ; 1 πανε ἡ Ἧς, ΩΣ 
ἐϑῖθεπγεά [λεὲ ννογαάβ οὗ ἢϊβ ποι τῇ ΠΊοΓα οτ, ἐσέά πε. 
τδη ᾿ΠΩΥ ΠΟςΘΒΒΑΎΥῪ ῥοά. ΙΟ τ, 

12 Βυῖ δε ἐς ἴῃ ομς γῃμά ἀπά γῆο γα, 
σάῃ ἴαγῃ Δἰπὶ ἡ ἀπά τὐὐαὲ “5 801} κ'βε τις 5. 
ἀδβίγεῖῃ, Ἔὄνεη ζῤαί ἢς ἀοεῖῇ. 

14. ἔοτγ με ρεγίογπιεῃ ἐῤὲ ἐῤέηρ ἐραὶ 
ἧς ἈρΡροϊπῖεα ἔὉγ πλῈὲ: δηά πιδην βιιςἢ "Ὁ 
ἐῤίησε αγὸ νγ ἢ ἈΪΠ1. 

ις ΤΠεγείογε 4πὶ 1 του] θα αἵ ἢΐ5 
μΙέβεησα: ψῆση 1 σοῃβίάογ, 1 Δηὶ 
αἰτγαϊά οὐ ἢϊη}. 

ὙΠΟ ἔγαοθβ, δϑϑοσίαϊοα νυν πιοϑὲ 5δογρά 
του ἢ 5, 51}}} προ γ ̓η [86 ΟΠυΓςοἢ. 

10. ἐῤεὲ «υαν δαὶ 1 ἐακε] ὙΠῸ πλδγρὶπαὶ 
τη ἀἰογίηρ 15 οἴοϑθοῦ απ πιοῖὸ ἕογοὶ]ο:; 089 
ὙΑΥ ὑὉμδῦ 18 ΣΌΣ τ16, 2.5.  ΠΙΟΝ 1 Παδιῖι- 
ΑἸΪΥ να] 'η. ΤῊι5 ὨΠΠἸπιάπη, ΝΟ σοϊηραγος 
Ῥϑς, ΟΧΧΧΙΧ. 24, δηὰ τοίουβ ἴο Ενν. " Οταπι." 
8. χ87, ς. 

«υδό»] ΤῊΙ5 νγνοτγὰ 15 ἘΠ ΟΟββασυ, δηά 5ποι]ὰ 
Ὀ6 οπιοά. (Οοά 45 πεὰ [οῦ, ννῆο Κηονβ 
1ῃδῖ θη {Π6 ἤΠοΓΥ {Π|4] 15 ΟΥ̓ ἢ6 νν}}} σοΠλὸ 
οι οὗ 1πΠ6 ἔπγπδοβ 85 ριιγα βοϊά, ὅδε [Απιὸ5 
1. 12. 

12. δεϊεομιο 1 ΟΥἉ, 8ἃ5 ἴῃ 16 πατρί, “1α.,᾽" 
Ἰαϊὰ ἼΡ, 2. Φ. ἃ5 ἃ ΡΥδοοι5, ΠΟ ϑΕ Δ ὈΪ6 
ΤΥΘΑΘΙΕΓΟ, 

»ιογε ἐῤαη »ῈΡΟῪ πεζσαγν οο4] ἘἈδῖμου, ΤΥ 
ΟὟΤΙ 1Δ 7, ἰ.6. ἴῃ6 ἰᾶνν οἵ τὴν οννῃ τηϊηἀ, ΠΥ 
οὐ Μη]; {π6 ΜῈ] ΟΥ̓ τῆ ἡφίιγαὶ πιαπ: ἴδις5 
ΘΥΘὴ ὙγΠ16 151 γ1πὴΡ| Π15. ρογίοςς ᾿πποσθηςο, ἴῃ 
ἃ ἴοπε ΜΉΘ, δοιπθ ΚΘ 56} πῦρ ςδοιϑηοβ5, 
{9 ΤΟΟΟΡΉ 165 [6 νη ρα οὶ ργίποῖρίδ: δθ6 
ΟΠ. Υἱϊ. 232. ὙΠΙ5. ἸΠοΔῃηρ 5 δοσεριῖεὰ ὈΥ 

τηοϑί οὐτσ5. 8δ6ὲ Νοῖὸο Ὀοῖονν. 

18. ἰπορδ »ιπα  Οτ, “ἪἫΦ ἰ5 ἴπ οῃς," 2.6. 
εἰ σῃδηρος ποῖ." Ὑπὸ ννογὰ “ὁ πιπα ἦ 15 ποῖ 
ΠΑΡΡΙΪΥ ἐμόβου. Ιοῦ βροᾶκβ ἡϑί οἵ ἴδε πηπά 
οἵ Ουά, ν»ῆϊοῆ πὸ Κπὸον 5 ἴο ΡῈ ψν ἢ ἢῖπὶ, Ὀαϊ 
οὗ Ηἰ5 ἀθαϊηρϑ, νυ ]ο ἢ6 ἔρε]5 το 6 ραϊηϑβῖ 
δηλ; Ηδ ρογϑιϑῖϑ 1π ὉΠ6 σοιιῦ56. 

ῥὶ: «οἱ ἐἰρεῖγο! ] Α ΝΟΓΥ ΠαΥΒἢ ΘΧΡγοβϑίοῃ, 
Ῥυς ἡ ΒΟ ἢ ἐπηρ! 15 ταῦ, ἴῃ 4}} ν Πσἢ θεία ]5 [00 
Οοὐ σαγτγίος οὐἱξ [ἢ ρυγροβο οὗ Ηἰδ5 οννη 1π- 
ΘΟ Τ  0].. αν}}. ὙΠῸ σοπιγδάϊοιοη Ὀοΐννοοη 
115 ἀπὰ {πὸ ἀθοροῦ σομνςξίοι, νι ἢ 16 ητ|- 
Πε5 Οοὰ ΜῈ μοοάηοδθθ, 15. 01 Δρραγομῖ 

156. αἱ ῥὶξ ῥγοσοηκο) ΤῊ πμρροση Ῥγθδοησο, 
700 ἸΙοῃξϑ ἕο Ηἰ5 πιδιηθϑιοἀ Ῥγοόβοηςο, 



9ο 7ΤΟΒ. ΧΧΙΠΠΙ. ΧΧΙΝ. 
16 Ἐὸγ (ὐοά πιακεῖῆ πὶ Πεατί 

80, ἂδπά τῇς ΑἸμηρμγ ττουδίοθτῃ 
Ιη6: 

[ν. 1τ6---- 3. 

17 Βεοδιιβεῖ ννᾶ8 ποῖ ουζ ΟΕ θείοτε 
(ῃ6 ἀλγκης85. μοζθεῦ ἢατῃ ἢς σονεγοά 
{6 ἀλγκηεββ ἔγοηι ΠΥ ἔς. 

16. .0,.1}} Α θοδιΝΙ] ἀπά δχαςΐ στε πάγῃς 
οὗ ἴπ6 Ηδοῦτονν ; σοῦξ ἴθ {Π6 ϑθῆβθε οὗ ΨΚ, 
ΟΠ σηθα,, 45 ἃ ὈΓγιι πο γϑϑά. 

ἐγομόἰο!  ] ΤῊΣ οτρῖπαὶ νυοσά 15 ΥΟΥῪ ϑίγοηρ, 
ΒΠΙΕῚ ἢ πὴλθ νυν] ΤΘΟΓΓΟΥ δηά σοπδιβίοηῃ. 

17. δεζογε δὲ ἀαγξμθι Ἵ 1.6. Ὀεΐοτα {Π656 
ὝΟΟΒ ΟΑΠ6 ἸΡΟῚ 6. Τῃδ 54πι6 σοιῃρ διηΐ 
8ἃ5 ἴῃ 1]. το. 

εουεγοά τε ἀαγάμο:. 1.6. ϑανυ θὰ ΟΥ̓ργοβοσνοά 
ΤῺ6 ἔτοπη δόθηρ (15 ργοδῖ δοῦτοννύ. Τδι5 

ΝΟΤῈΘ οὐ (ΗΑΡ. 

Ωῶ. "Ὦ, Ταῦ. ὙΠ. ἐγ. ἴῃ ἀιλαγι 1 Π6, 
1Ππι. ΠΟ] 5 τΠ4ἴ {πὸ τοαάιηρ 5ῃοι]ἃ θ6 αἰϊτογοὰ 
ἴο 2, 5'ποθὸ ἼΦ. πιθδῃ5 ροινοίβθηθββ, ΗΠ ῸΠῚ 
Π. Α γριθαξ πα θεῦ οἵ ϑοῃοίαγα δοςορῖ 
Ὀρΐ {πὸ τεδάϊπρ δπὰ [Π6 βϑῆβθ, Ὁ] ΓΟγΠ 655. 
ΤΠ 1ΧΧ. ἐκ χειρὸς, ΡοΪηί5 ἴὼ ἃ νδγίοιιβ 
τοδαϊηρ, 112, ΓΗ 5 ῥγείεσσοὰ Ὀγ ἕνν. 
Τῆι5 ΔΙοΥχ, ΠῸ ἴῃ [Π6 βοσοηά εἴδιιδο γσϑδ 8 
ὙΠ ἰοῦ ἢ. ὙΠ ΠΧ Χ, Π48 χειρός μου, Ὀὰΐ 
186 (ορίς, ν᾽ ἢ ΠΟ ΙΘΠΕΥ ργέβοσνθ8 [86 
ἴἔσιιο γσγοδά!πρ, Πδ5. “" ἢϊ5 ῃδηά." 

6θ. ΤΠ ἰδίου οἰδιιβθθ 15 πη ]ϑιγδηϑίαιθά, 0 Ὁ 
ΒΙΠΊΡΙΥ ΕΧΡΓΟβ565 ἃ ἢορὸ {παῖ Οσοά ννουὰ 
αἰϊοπα ἴο ἢϊπ|Δ.Ὸ ὙΠῸ ρῆγαβθο "3 Ὁ ἮΨ 15. ρόέςιι- 
Ἰατ, ὮΝ 15. ξΈΠΟΓΑΙΥ ἕο] οννοὰ ὉΥ δὲ οὐ γὺ. 

Ἀρηδπ, ὙΠῸ ἐγαπϑαΐος [ἢ νεῦβθ, “ΔΓ 1] πΘ 
ΤᾺ Ρᾶ5 δηϊονέ ἀνϑηΐ 168 ἸΟῸ ΓΒ ΘΟΤΊΌΥΟ5, 1] πὸ 
τα ἃ Ρᾶ5 ργίβθογνέ ἀδ5 ζποδγες." ΤὍΠ]5 τοπάογ- 
ἴῃ, δονγθνοῦ, ἰ8 πον αἰδριιϊοα ΟΥ̓ στ. 8, 5 
πποιοὰ ἴο πὸ σοπίοχῖ, ἃ ΡοΪηΐ ΟΡΘη ἴο γτολ- 
50η 40]. ηυοϑίοη. [2111πΔ. ργοροβεβ, “Ρογ 1 
διῇ ποΐ 5] περ (ρίνιηξ ταγϑοῖῦ ἃρ νυ δουζ 
σοην!οἴΐοπ ἴο ΥΟῸΓ ϑυρρΡοϑβί[οἢ5), Ὀεσδιιδο οἱ 
[Π6 ἀδγκηθθθ (55. οὗ ΤΥ πιϊσέογϊ πο, ΠΟΥ Ὀ6- 
σδιι56 οὗ πλγ 861 νυ οπλ ἀλυκπ655 δίῃ σονεγθα). 
ΤΟ δ᾽ ϊογδίίου ἈΡΡΘΑΓΘ ΠΠΠΘΟΘΘΘΑΓΥ. 

ΧΧΙΠ. 2, 6, Δη4 12. 

[{ ΠΊΑΥ ΡογΠΔρ5 5 ΡΠ οἶοϑα, συσιαιηθὰ αἰΐθη- 
τἴοη ; ἴἢιι5 ὨΠἸλάπη ; Μογχ, Ηδ Ηἰπλϑοὶ νν}}} 
βηά ποίπιηρ ἴῃ πΊα. 

12. ΠΕ ΧΧ,, ἐν κόλπῳ μου, ἀπά Ψυ]ρ. 
ἴῃ 5'Π τῆοο, παισὶ αν τοδὰ ῬΠ., νυ πιςὴ 
Μεογχ δάορίβ. ΤῈ ππεδηϊηρ ᾿νοῦ ]ὰ δ “1 
μᾶνθ Κεαρὲ ἴῃς ννογάβ οἵ ΗἸβ πιοιιῖῃ ἴῃ ΤΑΥ͂ 
Ὀοβοπὶ." Ὅῆδ αἰϊτογαϊίοῃ 15 δαπη 55: Ὁ]6, 3 δηὰ 
Ὁ Ὀοηρ οἴθη ᾿πἰοτομαηροά: δι ἴῃ6 5θῆθθ 18 
ποῖ 80 ἔόσγοιῦ]ο οὐ ἀρργοργίαίο 85 {παΐ οἵ {Π6 
Μαβοζεῖς ἰεχί, 85 ὀχρ απο ἴῃ {Π6 οοί-ποῖο. 
Βρ. ΑΥ΄, ἀοἔρηἀ 8 {πὸ ΑΝ. Ἄν τ ἢϊ5 οδ)εσξίοη 
ἴο (Π6 ιι8ὲ οὗ ΡῚΠ, 45 ἀρρ! θὰ ἴο 186 ἰανν οὗ 
[Π6 παίιγαὶ τη. ἃ νδ] ἃ οπς, 1ῃ6 τοδάϊηρ οὗ 
{π| ΕΧΧ.. ννου]ὰ ὈῈ ἔΓ ῥυθξγδΌ]θ. 

ΓΗΑΡΤῈΚ ΧΧΙν.. 
ι Ἡ ηκεύμες ρυοίἦ οὔόν τιῤηερπίςλοα, 1 7 εγέ 

ἧς α δέογα "μά ρυμεμ 70» ἐἠς τοϊοξεά,. 

2 δοπις τεπιονε τῆς “Ἰδηάπηαγκβ : “ Ὅσας. το 
. 14. ἃ 27 

{ΠεΥ ν᾽ οἰ θην ἴλΚο ΑΥΨΑΥ ἤοςΚβ, δῃηά 17. 
ϊ ἱερὰ ἐδεγεο. ῬΑ : 

ΗὟῪὟ,, ϑ8ςεϊπρ' {ΠπΠ165 ἅγὲ ποῖ ἢ]4- 
ἄδῃ ἔἴτοπὶ τῃ6 ΑἸπιρῃτγ, ἀο 

τΠ6γ τηδλῖ Κπονν Πἰπὶ ποῖ 868 ἢϊ85 ἀδγϑβὴ 

2 ΤΥ ἀτῖνα ἀνγὰν ἴῃς 455 οὔ τῆς 
Ατἤ τ ]εθ5, τῆν Κα τῆς ννάονν᾿ 5 οχ 
ίογ ἃ ρἰβάρε. 

σπμαρ. ΧΧΙΝ. 1. Τθ τεπάθγιηρ οὗ [Π6 
ΑΟΝ. τᾶν δὲ ἀρίδηἠοα (45 Ὀγ Ε ὕθίβοῃὶ δρ. 
1)111π|.}, ΜΠ ἃ δ σῃϊ σμδηρο οὗ ρῥιιποιιδίίοῃ, 
ἐς ἀο {πὸγ, [πὲ Κπονν Ηΐτ, ποῖ 586ὲ Ηἰ5 ἀδγϑ." 
{15 τποῦὸ ργοῦδῦ]θ, μοννόνοι, [παῖ {Π6 σογτοςῖ 
τγδηβίατ θη ΤΥ 6, “ΝῊ ἃγὸ ποΐ {{πη65 
Δρροϊηϊοά ὈΥ ἴπε ΑἸπλργ, ἀπά (γ) ἀο 
{πογ, ΠΟ Κπονν Ηΐπῃ, ποῖ 5.6 Ηἰβ5 νναγϑὴ᾽" 
ΒΥ ““{Ἰπ|65" ἃἅτὰ πιϑδηΐ ἀδίθιτηϊ παῖς σθΆϑοῃϑ, 
ἢ [ἢ ΔΙΙΜΙΡΉΓΥ ἀρροϊπῖβ ΤῸ [Π6 δχοοιι- 
τίοη οὗὨ }π|5}|06, ΠΊΟΓΘ. ΘΘρΟΟΊΑ ΠΥ ἔογ {πΠῸ σἢδ5- 
Εἰδοπιοιῃΐ οὗ οἤεπάθιβ. ΤῊΘ Ἐἐχργεβδίοη, “' ἀδυϑ8 
οὗ {πὸ 1 τὰ," ἸηναγιΑὈΪΥ πλθᾶπα ἴΠ6 Οσσδϑ ἢ 5 
οη Μοῦ Οοά πιδηϊξεϑία Η ΠΊβοΣ ἴῃ τιρῃϊο- 
Οἰιδηοσ5: 80 ἢ ἀᾶνθ ἃτὰὲ Η!]5, δεσδιιθθ {ΠῸῈῪ 
ΔΙῸ ἀαγ5 Οὗ τἱρῃϊθοιιβθθβθ, ΟΥἍ [58]. 11. 12; 
ΧΙ. 6: [06] 1. το: Απηοβ νυ. χ8. ἼΠὸ ἵνο 
ΘΧργοβϑίοπβ Ππογοίογο ἀγὰ ποῖ Ἔχδςοῖ] Ὁ δ ποηγ- 

τλουβ; ἴπ6 ἔοΠΠΕΥ ροϊηΐϊβα ἴο 1Π6 νἱπάϊ!σδίϊοη 
οὔ οὐ Πρῃϊθοιιβηθθα Ὁ. ἴπ6 ρθη πιθηξ οὗ 
βΒπΠοῦθ, ἴῃς ἰαδτίεσ, ΌΥ [6 τεβίοσγαϊΐοη οὗ ἰὴ 
τιν ἴθοιι5. 

2--4. ὝὌΠεβο νϑῦϑθοβ ἀθβοῦθα, ΒΈΠΟγΆΥ, 
[Π6 γοβι 5 οὗ 8δὴ Δρραγεηΐ ν ἹΠο] ἀρ, ΟΥ̓ 
ἄοαγ οἵ υάρπηοηῖ; 45 ἴῃ Εο]οβίαϑίοβ ν1}}. ΧΙ, 
ἐς Βθοδιι56 βοηΐθησο ἀρδιηδῖ 8η Ον1] ννοσκ ἰ5 ποῖ 
Θχθομίρα δρϑοάμγ, τῃογοΐογο ἴμὸ μοασ οὗ {πὸ 
5005 Οὗ πΊθῃ 15 [ΠΥ βοΐ ἴῃ {Πὸπὶ ἕο ἀο 6ν}}." 

2. 8ο»ι6] ΤΟΊ Χ Χ, βρΡΙν “1ῃ6 ΜΠ] Κοα,"" 
ὙΉΙΓὴ ΜΈ οΥχ δάορίδ. 

από γροά4 δέτε] ΟΥ,," 85 ἴῃ ΠΆΤΕΡ.) 8πὰ 
7099 Ὁ 91: ἴγοδί!ηρ {Π0ΠῈ ΟΡΘΠΪΥ 85 ἰἤοῖσ 
ΟΥ̓ Ρχγορογίγυ, ποι ἴραγ οὗ υδέςο, ΠΧΧ.- 
“ ΤΟρΡΟΙΠΟΥ ΥΠ ἘΠοῖΓ ΒπθρΠογὰ τ ἃ ΡΓΟΌΔΌΪ6 
ΤΟΔαΙΏΒ, Ἰπν οἰ νΙηρ ΟὨ]Υ ἃ σῆδηρε ἰπ ἴΠ6 τοννεὶ- 
ΡΟΙηΐ5. 



ψ. 4---το. Τ08Β. ΧΧΙΝνΝ. 

4 ΤὮΕΥ τὐγῃ τΠ6 ΠΕΘαῪ οὐΐ οὗ {δε 
ὙΑΥ : ἴῃς ροοΥ οὗ 186 δαγῖῃ 146 τπεπὶ- 
86 ΪΙΪνεβ τορβῖμου, 

5 Βεδο]ά, «: νν ι]ά 48556ε5. ἴῃ τῃ6 
ἀεβεγῖ, ρὸ ἘΠογ ἴοτῖἢ ἴο τῃεὶγ ψνοσκ; 
ΓΒ ρ ὈΕΓΙΠΊ68 οΓ ἃ ῥΓΕΥ : ἴῃς νυ Π4οῦ- 

[ΗεΡ., ΠπΕ688 γίείάοίἢ ἰοοά ἴογ τπὲπὶ ἀπά [ῸΓγ 
γε ένα . : 
ἑογο, ον, {ΠΕ σὨΠ]άγθη. 
ἜΑ Ω 6 ΤΠ εν Τϑαρ ξυογ ογη16 Ἀ18 ἴσογη ἴῃ 

Η-ςΡ. 

ἐλο τυξελεά τῇ 6. ΠΕ] : ἀπά ΤΕΥ ρδίπετ [Π6 ν]ηἴᾶρα 
εξ λεν τὰς 
νῶμαεο. ΟΥΤδ6 ψΊοΚϑα. 

4. Τρον ἱμρ {δὲ πεεάν ομὐ οΓ᾽ δὲ «υαν]) 
ΕΠ ΒΟΥ, ἐπα κὸ [δηλ τὰγσγη ουἱ οὗ (Π6 τοδᾶ ἴο 
ὙΠ ἢ 4}} αν δα] στρῃς," οτ, “ σοιῃροὶ 
ἴποπι ἴο 566 Κ Ὀγσννάγϑβ. ἴῃ οσγάευ ἴο ὄβοᾶρθ ΠΟΤῚ 
ΓΠΘΙΓ νἱοΐθηςς:" ςἕ. [πᾶρ. ν. 6. ἼΠα Ἰαζίογ 
56η56 Δρτοῦβ δοίίοσ νυτἢ [Π6 Ο]]ονγηρ εἰδιιθ6: 
1Π6 ροογ, οὐ ἴῃς δῆηιςίο (δεσοτγάϊηρς ἴο ἴδε 
ΚΟ), ἀγὸ ἴογοθα «αἱϊομοῖμοσ ἴο ῃϊάθ {πεπὶ- 
βεῖίνοβ, ἝἋὉε, Ῥτον. Χχχνη!]. 28. 

5--9. ἼΠθ5. νοῦϑθβ ἀθϑογιθς [ΠῈ σοπαϊοη 
οὗ ἴῃς νυγεϊοῃρά ἀγίνθῃ ουἱ ἔγοπι {Πεῖὶσ αροάθθ 
ΌΥ ορρτγϑϑϑίοη. ὅν μᾶνθ ἴδιιβ Ὀθίογθ τι5 ἃ 
δύλρηϊς ρογίγαι[υγο οὗ βδαναᾶρεὲ πογάθβ, ψῃο, 
ΨΠθη αἀἰϊδθρίδλοράα ὉΥ ἃ πιοσε οἰυ]]Ζοὰ απά 
ῬοΟΜ ΘΓ γάσδ, ΡΓΟΝ] ἴῃ [Π6 ἀδϑογῖ, δ ὁῇσθ 
ἀοεορεναῖς ἀπά ῥ᾽. 655. [{ 15 ουϊάθηξς τῃδὶ [ῃ6 
ὙΓΙΕΣ ἀσβοῦ 5. ΟσσυγΓθησ 5. οὗ ἢ5. οὐγῇ {ΠΠῚ6 
δΔηΐ σοιιηῖσγ. Μάδηγυ ἰγαῖῖδ πρῆϊ 6 Δρρ]]ςᾶ- 
Ὁ]6 ἴο Ῥαϊοϑίϊπθ, ννμιςῇ ἴῃ 41} ἀρὸθ μᾶ5 Ὀδθη 
᾿4Ὁ]6 ἴο ἴπο ἱπουγδιοηβ οὗ Βοάοι!πηϑ; δηά, αἵ 
ἴη6 {ἰπ|ὸ οὗ {πὸ ῥδίπιασοῃθ, ἀρρεαᾶγβ ἴο πᾶνε 
Ὀδεδη {τοι Υ ονεγγαη ὈΥ ἴΠ6 βάνάρεβ, σδ]]θὰ 
δ5ῃδϑβοιιβ ἰη Εργρίίδη ἀοσιιπιοηῖβ οὗ βστοδῖ δῃ- 
ΕΑ Υ ; 560 Εβϑαυ οὐ Βγρίίδη Η. ἴῃ ΝοἹ. 1. 
Ρ. 464. [{|5 ΡγοῦδὈ]6 {παῖ ἰοῦ παὰ Ὀεοέογε ἢϊπὶ 
ἃ τῶςθ, ἴκὸ τῆς Ηογιῖθσ, ἀζίνθη οἱ Ὁγ ἴῃς 
Ιἀιιπιοδης, οὐ ἙΕάοχητἴοβ, δηά τοαἀμπορά ἴο ἃ 
βίδίς οὐ Ὀαγθασιθσ. Μ'. ἀθ (σοριίποδιι 1565 
{Π15 ραββϑᾶρε ἴο "]υςῖταῖθ [Π6 σοπάϊζοπ οὗὨ (Πε 
Ὀαγθαγουσ {Ὑ65, ραγΓΥ δυδάμποα ἀπ ῬΑΓΕΥ 
ΘΧρο θα ἔσγοπι {ποῖγ Ὠουηθ5 ὈΥ 16 Αὐγαῃϑ; {Π6 
ΤΟ] ονν πη {ταιῖθ, ἀγάνγη οἰεΗΥ ἔτοπὶ τἢ6 
Ανεβίβ, σογίδι νυ ὈΘΑΓ ἃ ο]οϑθ σθαι δῆς ἴο 
{πε ννογάς οὗ Τοῦ: 641,6 Ὅγν εϑτ 4ιογο θα Γ, 
ΤῊΔΙν ΘΙ ]δηΐ, τηεηϊΘΌΓ, ὈδΊνσο, πη4]5841Πη, Ρᾶγ65- 
ΒΟΙΧ ἃ 1 ὀχοὸβ, ἔζγοοθ σου ΠΊΘ 65 ΔΠΙΠΊΔιχ ἀ55 
ὈοΙ5, δίποῃ ΡΪυ5. Ῥᾶσγος 411}} πὲ ἔδιϊ γίθη, 1 
ΠΟ ροββόάθ τίθη. 8511 ργεπά σμεϊαιθ σμοβο, 1] 
Ι6ὸ ἀέίτι!ε. 11] πᾶ τὶ σῃαμηρθ ΠΙ πιδίϑοηβ. [] 
εϑῖ νασιδηΐ ἀλη 165 πιοηΐδρηθθ, σπογσῃδπῖ 
ἃ 550 νυν} 58 ἔαϊτη οὐ ἃ π|α] ἔδιγε." “ Ηἰϑδίοϊγε 
ἀ65 Ῥδύβοβ," 1. Ὁ. 18. 

56. α«υμώ α...4] ΤῊΣ ΟΠδΒΟΓ, 566 ηοῖθ οἡ 
“ἢ. νὶ. ς, ἢ Δηϊπη8] γοηΥ ΚΑ Ὸ]6 ἴῸΣ σροοα δπὰ 
ὈΠπίδιθ Ὁ] ε νυ] Π 658, ἃ ἀδβοτιρίίοη ΠΟ ἢ δἀρ- 
Ρ᾽ 165 ἴοὸ γοῦ θυ ογάθβ, γαίμου ἴμᾶπη ἴο ΠΕΓῈ 
νΔρΡΆ ΟΠ ά5. 

ἐῤρῖσ' φυογ Ὁ] 1.6. ΤΟ ΌΘΓΥ, {ΠΕΣ ΟὨΪΥ Οὐσι- 
Ραϊϊοῃ: [ἢ {ΠῸΥῪ σίϑε ἜΑΥΪΥ 1 18 5: ΠΊΡΪΥ ἴο Ιοοκ 
Ουκ ἔῸΓ ἃ ΡὈΓΕΥ, οὐ ὈοοΟΐγ. 

η ΤΥ σαιιβ6 τῆς πακεβά ἴοὸ ἰοάρε 
ννπουῖ οἱοτμίηρ, τπαῖ ἐδὲγ λαὺε Ὧο 
σονεγίηρ ἴη ἴῃ Το]α. 

8 ΤΠ ΘΥ ἅτ ννεῖ ἢ τῆς 8ῃοννεῦβ 
οὗ τῇς πιοιιῃῖα!η8) ἈΠπ4 δπιῦγαςα τῃ6 
ΓοΟΚ ον ννγδηΐῖ οὗ ἃ 5Πε6]ῖἴοσ. 

9 ΤΕΥ ρῥίμοκ τῃς τ με  ε85 ἔγοπι τῆς 
Ὀγεαβῖ, δηά τὰκα ἃ ρἰβάρε οἵ ῃξ ροογ, 

Ιο ἽΠΠΟΥ ουδὲ ἀΐπὶι ἴο ρὸ πακεά 
ννιτῆους οἰοτῃίηρ, ἀπά {Πα γ ἴαίκα Ἄνναν 
της 5ῃ6δ[ ,γοσι τὴς ἈαΏρΡΤΥ ; 

γιοϊάει 7004 Ἀδῖπον, 18 ζοοά: [ἢ6 νυ] άθγ- 
Π655, ὙΠΙΟἢ γι6] 45 0 ἔγι 5 ἴοὸ ἱηάἀυδίγγ, 15 
οοά ἴο Πὶπὶ ἔοσ [15 ἌἽδιϊάσθη ; ἢ βιρρογῖθ 
[Π6πὶ ΟΥ̓ {Π6 ΟΠΪΥ οσσιραίίοη μεγε ργαςίιϑοά, 
5ς, ΌΥ ΡΙυΠάοΓ. 
6. Τδεν γεαῤ, δις.7 ΟΥτ, 15 ὕπο 011104 δ πὰ 

ΠΟΥ δαῦμΟΣ ὕΠΘΙΣ ζοάάοσ. “(ὐΟγη "ἢ [5 
οιιἱξ οὗ (Π6 ηιιοπζίίοη ; [Π6 ννογὰ πιθᾶπϑ “" Το - 
ἀογ," 8. ἴῃ (ἢ, Υἱ. τ; ἰῇ ΟΥάοΥ ἴο ῥγόσαγε ἰδ 
δ πλακὸ ΠΟ ΓΘΙΟη5. ἰηῖο [η6 Πεοϊά, 2.6. [Π6 
οσυ]εναϊοὰ ἀϊδίτιςῖ, [Ιπϑιθδα οὗ ράαον (06}}) 
Μετχ τεδάϑ ἐγ πίσδὲ, Ὀ6Ιαγ" : 4 ργοῦαῦ!α σοῃς- 
)εοΐυγο, Ὀχξ ὈΠΗΘΟΘΒΒΑΓΥ. 

5α!ρὲγ}] εῖθδαὰ. Δ ρη ἴΠ ν]ηΐαρα 15 ΟΥ̓ῸΥ 
{ΠΥ βίοδῃ (Πς νηρθγαγάς, Δ οἴζβέοι πῃ ποίςθ8 
ἐμαΐ ἴῃ 1ῃ6 ἀϊαϊοοῖ οὗ ἴπὸ Ηδιυγδηῃ ἴῃ6 ννοτά 
ΠΟΙ ιϑοα πηθδῃθ “ὁ σοπλὸ αἴθ," 2.2. ἃ5 ΜοΥχ 
τη ἀογϑίληἀϑ {π6 οἴαιιϑθ, “ΤΟΥ βἤθδη ἴῃ (ἢ 6 
ΥἹπογαγάβ ὉΥ πρῃι. Ὑπὸ νον “ ψοκοά "ἢ 
ΤΩΔΥ ἱΠΊΡΙΥ παῖ ΟἿΪΥ νσκοά στο ον 
ῬΓΟνυ ]οῖβ ὄνοη ἰὼ ρθη {ΠεὶΓ νἹηογαγάς, ΟΥ, 
ΤοΓῈ ΡΓΟΌΔΟΌΪΥ, Πδϊ διις ἢ νᾶραθοπαβ ῥ᾽ πη ΔοΥ 
{Π6 νπογαγάβ οὗ πΊθῃ ποίογιουϑ ἔῸΓ 6Υ}] 11ν 65, 
δπὰ τῃογείοστε ποί ᾿Κεὶγ ἴο θὲ ρῥγοϊεοϊθα Ὀγ. 
(ΠΟ ποιρῃθουτγο: οτ, ἴδε ΓΛΊΘΔΠΙΠΡ ΤΑΥ͂ ὕσ, 
“ΟΕ {ΠΕῚΓ ΟρΡργόββογϑβ." 

7. ΤΏΘΥ γδ8β ὕὍδο πἰκδῦ παϊιοά, τ ὶὺ}- 
ουῦν οἹοῦμίπδ. Τὴ ἀοβογιρίίοη οὗ {86 
ῬΓΟΝΊΕΥ 15 ἴπιι5 σοπίϊημπδὰ. ΔΚ οί λϑίθιη οὔ- 
βρῦνθβ, “" ΑἹ] Βραοιι"ηϑβ δίδορ μακρὰ δ πιρῃϊ: 
ΠΟ ἀϑκοὰ ῊΥ ΠΟΥ ἀο [ἢ]15, βίης δὲ πἰρ ἢ 
ΠΟΥ δῖε οἵΐζοη αἰἴδοκοά ΟΥ̓ ΘΠοΠΊ165, {ΠΟῪ 
ἌΠΒΝΟΓ, [Π4ξ 1ἴ 15 ἃῃ οἷά οἰδίοπι. ΔΊΔΩΥ 
ΡΟΓΙΒἢ ἴῃ ςο] ἃ 5θα80ῃ5.᾽ 

9--11. ὙΤῆθθρ γοῦθος ἀθϑοῦθο (ἢ6 νἱ]αΐη 
οὗ εἰν: οά 116. 

9. Τρεγ ρῥίμεξ, ἄς. ΤΠΘ ὨΒΌΓΟΓΙ 561265 ἢ 6 
σμΠάγεη οὗ ἢ15 ἀθθῖοσ δνθὴ δ [ῃ6 τῃοΐϊῃεῦ 
Ὀγοασί ; 566 Νοῖθ οἡ υἱ. 27. 

ἰαζε α Ρίοάώσφε ὁ. ἐῤὲ ῥοογ] ὙΠῸ πιθαπιηρ 
ἈρΡΡρθαγθ ἴο δ, “ΠΟΥ ἴακο ἔγοπὶ {Π6 Ροοῦ ]} 
τῃαὲ Ὡς Πᾶς ἴογ ἃ ΡΙοάρε." ὙΏϊ5, ἃ5 ἢ85 Ὀδθη 
ῬΓΟΝΙΟΌΒΙΥ βθοννη, ννᾶ58 σοπίγαγυ ἴο {6 δή οβαὶς 
δνν, πὰ ργοῦδὈ]γ τοίου ἴο 168 νά γ δηά 
ἤδτοοῦ ΠΑ Ὀ]18 οὗὨἨ ΘΑΓΙΥ {ΠΠ|65. 

10. ΤΏΘΥ 0 δρουϊ πδκοά, ψιύπουῦ 
ΟἸἹοΒΙΠΚ. δπ ἃ ὍΘΆΣ δ διηθδζῦ ΒΊΙΒΕΑΤΥ. 
ΤΊ νοῦθὸ ἀθβογιθοβ ἴη6 τες οάποβο οὗ [ἢ6 
ΥἹο Ἰπι5 οὗ διισἢ Ορρτγοβϑίοῃ ; [ΠΟῪ ἀγὸ ἀοργινοά 



Ο2 7108. ΧΧΙν. πε βγεοιδι 
11: ἤἤλμμιελ πιαῖκε οἱἱ νντῆῖα τῆςὶγ 

γν 8115. σπμά ττεαὰ ἐῤδὶγ νυ ρταβ565, ἀπά 
β ογ τη ϊγϑῖ. 

12 Μέεη ργοδὴ ἔτοπῃ ουζ οὗ τῆς 
οἰἴγ, 4η4 τῆε 8ο] οὗ τὴεὲ. ψουπάρςα 
στίθτῃ οἵ: γεῖ (σοά ἰαγεῖῃ ποῖ [ο]]γ 
ἐο ἐξεηι. 

12 ΓΠεΥ ἅτα οὐ τποβ6 τῇδζ τεθε] 
ΔΟλΙηϑῖ τῆς Ἰἰρῆτ; τῆϑγ Κηονν ποῖ τ[ῃ8 
ννγ5 τπεγοοῦ, ποῦ δὐι 46 ἴῃ τῆ6 ρατῇϑ 
τῃεγεοῦ, 

14 Γἢς πιιγάσγουγ γἰϑίηρ νν ἢ τΠ6 
ΠΠρῆς ΚΗ]. τῆς ροοΥ δηά πδθάγ, δηά 
ἴῃ ἴῃε πρὶ 15 45 ἃ τῆϊος, 

οἵ 4]] εἱοϊβίη, υνδι ἢ μᾶ5 Ὀδθη ἴακθη ὈΥ {Π6 
οὐρα ϊοΥ, πὰ ἃγὸ σοιηρο! θα ἴο βαῖθοῦ ἴῃ 15 
Ὠαγνοβὶ νι ποὺξ ννᾶρο5 ογ ἔοοά. 

11. ὙῈ 1 ὉΒΟΙΣ ὙΨ18Α118 ὉΠΟΥ͂ ΓΣΘΒΒ 
ΟἹ, ὙΙΏΘΤΎΡΙΘΟΒΒΟΒ ὑτθδά ὸ δῃά 

σὺ. ΟΝ Ήϊη ΤΠΟΙΓ νν4}15, ὁπ ΤΠ. ΡῬτΟΠλ 565 
οὗἩ {Π6ῚΓ ΟΡργόββοῦβ, νγΠῸ ϑῚΠ 655 [ΠΟΙ ΠΛΙΒΟΓΎ, 
Ἀπὰ Μ0ὴ] ποῖ ροιτηῖξ 1μὸπὶ Ἔνθ ἴο 511}} 1ΠΕΙΓ 
{Πγοῖ. (Οοπίγαβι ἢ 115 τγρδίτηθηΐῖ, Ὡς ἢ 
1). νυυτογ Πδὰ ππαοιδίθαϊν οὐὈβογνθά, νυ] ἢ 
{π6 1η]πποτίοη5 οὗ δίοβεοϑ, Ἰ)ειῖ. χχῖν. 14, ας 
δΔηά χχν. 4. 

12. Ουὖῦ οὗ ᾽Ὁ8}9 ΟἹΌΥ͂ 10: ΤΟΔΙ, δπά 
Ὅὴ9 Β0}} οὗ ἴ᾽ἢ86 ψουπᾶάρά οΥΙοῦ, γγοῦ 
ἘΙΟΔᾺ τοβασάοθη ποῦ ὕῈ}9 ΚΟ]1Υ. ΤΠὰ8 11 
15. ποῖ ΠΊΡΤΟΙΥ ἰπ τοπλοῖς αἰ βιγ ἴθ. ΟΥ̓ Εν δη Ιῃ 
1ῃ6 ἐδεΐογιθβ οὗ ὀρργθόϑϑθοῦβ πὰ βϑἰανθῃο  θΓ5, 
μὰς ἴῃ (Π6 πιάϑε οὔ {π6 αἰΐγ, ἴῃ ἴΠ6 βίβις οὗ 
1π6 οἰξἴχοηβ, 1ἴῃ4ῖ ποθὴ ἀγὸ τοάμπορα ἴἰὸ ἰῇῃς 
ΘΧΙΓΘΠΊΥ ΟΥἁὨ πηβεγυ; δῃηὰ γεῖ, 50 Τὰ Ὺ 85 ρίοιιϑ 
τήθῃ σδη 560 (εἶ, ὦ. 1). σοά ἀοῖῇ ποῖ τοραγά 
{πὸ βἴγαπρο δηά πη] ητο ] ΠρῚΌ]6 σουΓθὸ ΟΥὗἹἉ ϑνθηΐβ. 
ΤΠο ψογὰ “ΠΟΥ 15 σἤ σὴ ΜΠ γχοίογοηος 
ἴο {Π6 οι δνογςίοῃ οὐ 411 ἱπίε} 16 10]6. ΡΠ ΠΟΙΡ]65 
ΟΥ̓ ρονογηπιεηῖ. Οἡ {Ππ6 σομῃδί ΠΟ 566 
ΠΠΠἸπιαηπ, δπὰ ςἕ, 5. 1. 22, Ηοδχενν. 

13---17. ὙΠ656 νοῦϑὸβ ΡῸ ἐσ ΠΟΥ 511]: πον 
ἀοβογθθ ἃ οἶ455 οὗ 511} σοτο ἀόδρογαῖς. οἵ- 
ἴοηοῦβ: [Π6 ΟρργοβϑοΥβ ἃ πα ΠΒΌ ΓΟ. ΡΥΕΝΊΟΌΒΙΥ 
ἀοϑογι θεὰ Παὰ ἃ βοιδίαηςε οὐ τρῃΐ, ἀπά ΠΊΔΥ 
αν Κορὲ ψ ἢη τῆ ΠἸπη5. οἵ Βαγὰ ἰᾶνγ, 85 
γος πη τραϊοα ΌΥ τπ6 Δίοβαϊς σοάθ; ἴῃο56 
ὙΠῸ πονν σοῖηθ Ὀείογο 15 51ὴ δραϊηϑὲ ΠΡ ἢϊ. 

13. Τὸν ἀγὸ οὗ ἐϑοσὸ ἐδαὲ γεδεὶ, ὅζς. ἢ ΟΥ, 
ΟΥΘΣΒ (Ποννένεῦ) 8ἃτθ οὔὗὁὨἨὨἁ Ἀθὕμο80 ΨὯὼσπο 
ΤΟΌΘΙ αϑρδίηδῦ 1 ῦ, ΔΘΟΥ ἄο ποῦ 806- 

ἘΠΟΝ]ΙΘᾶρσΘ 18 ὙΑΥΒ, δπηὰ β80]469 ποῦ 

ἰπ 105 Ῥδῦμ8Β: ἴΠ6 νΟΓ 5. ἹΠΊΡΙΥ δηϊαρ ΟΠ 5ΠῚ 
Δηα ΜΠ] ἱφπόγδηςθ, ἸΠΘΥ σπογὸ 18 νγᾶγ5. 

14. «υἱΡ ῥὲ ἐϊφῥί] Τιϊ. ἐοἔογ τῆ6 Πρ" 
ἡ ον ποῖ δα. δι ὀέζονγὲ ἀλγΌγοαι, νΠοη ΟΥΠΟΥ 
ΠΊΟΙ ΓΘ γεῖ 5] θρὶπρ ; ἴδιι8, τη {Π8Ὸ ποχί αἰδιιβθ, 
Δα ἴῃ [Π6 πιρῆξ 15 45 ἃ {πὸ ὙΠΪ5. 1ΠῚΡ [165 
ἐπα 16 ν]Π]δπ 80. ἀοϑοσιθοα 5 ἃ οἰ] Ζοη, ποῖ 
Κηοννῃ 88 ἃ ἰὨϊοῖ, 

Ις ΤῊς εγε 4150 οὗ τῆε δάυϊτεγογ 
νγαϊτοῖῃ ἔογ τῆς τ] ρῆτ, βαγίηρ, Νὼὸ 

:  ἀἰςσαὶ ᾿ ΤΗεἰκ γα 518}} 866 π|ὲ: δη4 'ἀἰδριίβεῖι ἠὲς ! ΗΕ. 
ίαςε. Με ἐκ 

16 [πῃ τῆε ἀαγκ {πεν ἀϊρ τῇγοιρῃ π αν 
ἢουβοβ, τουὐτοῖ τῆν Πλὰ ππαγκοαὰ ἔογ 
τΠ οι 5εἶνεβ ἢ τῆς ἀλγτπηθ : [πεν Κηονν 
ποῖ τῆς ᾿ἰρῆτ, 

17 Εογ τῆς πιοτηϊηρ ᾿ς ἴο {Πεπὶ 
Ἔνθ ἃ5 ἴῆς βῆδάον οἵ ἀθαῖῃ: 1 μέ 
Κηονν ἐλέη, ἐδογ αγὸ 1π| τᾺ 6 ΤΕΓΓΟΙΒ οὗ 
τῆς βἤδαον οἵ ἀδατῆ. 

18 Ηε “- νυν τ δ5 τὴ6 νναῖογβ ; {ΠΕ ῚΓ 
Ρογτίοη 8 συγβεα ἴῃ ἴῆ8 δαγῖῃ : ἣς Ὀ6- 

. 

15. :ῤε αὐ Οτ, βιοοχα; “ΠΡ Π" 
Εἰνεβ 8η ἱποογγθοῖ ἱπιρτοϑϑίοη, 5. ἴπὸ τηϊοῖ 
σμοοβοα ἴῃ6 ἀαγκ ποὺῖ Ὀσέογε ἄδννπ, 80 ἴῃ6 
δά] ΟΓΟΥ νναἱῖ5 ἕοσ {Π6 ἀθθρ βἱοοπι οὗ ὄνθπίάθ. 

ἀμσμοίδ δὶς Κιε}] ΕΠΒΟΥ ὙΠῸ 4 πηᾶ5Κ, 
ὙΠΙΟἢ 5 ποῖ ΡγΓΟΌΔΌΪΘ, δίποθ τηᾶ5κ5 ἔογ {Π6 
Ρυγροβθα οὗ σοησδαϊμηθηῖϊ ἀο ποῖ 5θεῖη ἴο πᾶνὲ 
Ὀδδη δορὰ 'ἴπῃ (ἰπ6 οαϑῖ; οὐ ψ ἢ ἃ {π10κ νοὶ], 
Ώ ΙΓ ἴῃ (η6 Ηδιγδῃ 15 51} σα]]θὰ δγ (1Π6 
ὑνογά Ποτὲ ἰϑοὰ Ὀγ 00). ὅ8ι1ης6 βυςῇ ἃ νεῖ] 
ν»ὰ5 ὙΝΟΓΠ ΟἿΪΥ ὈΥ ννΟΠΊΘη 1ἴ 566 πὶ5 ᾿ΚΟΙῪ 
(ἢδι τῆς Δα] τοῦ σοησθαὶ δα ΒΙπη56]  ὈῪ ρΡυῖ- 
ἘΠΡ οἡ ἔξιηδ]ο «(ἴστε [{ ἰ5 πονν σι ΟΠΊΔΓΥῪ 
ἴῃ ϑγγῖα, νὭθη τηθη ΡῸ οι ἴῃ [6 δνθηΐϊηνρ, ἴο 
ΟΥ̓ ΘΓ ΠΟΘΙ ν 5 ἔγοπὶ πολ ἴο ἔοοί νντῃ [ἢ 6 
παρ; πὰ, ριυζῖίηρ οὐ (86 ““»ιαμα,") οΥ 
ὙΟΙΉΔΠη 5. ν6]], ΠΟΥ ἴακε ἃ ἰδηΐογῃ ἴῃ ΓΠΕῚΓΣ 
μαηᾶς δηὰ ρΡὸ ἰπῖο ἃ ποῖρῃθοιγβ ἤουβὸ νυ ἢ- 
ουξ πιηάγδηςσο ἔγομῃ ἴἢ6 ννδῖσῃπηθη, ννῆο ννου]ά 
Οἴούνν!56 ἀγγεϑῖ [ἢ6π|. ΤὍῆι5 ννΝν εἰΖζϑβίειη. 

16. 1» εἐδεὲ ἀαγά, δ(ς.7] ὙΠῸ σϑαυδ)οςῖ 
σἤδηροβ, 1ῃΠ6 ΠΟΙΒΡΌΓΘΟΔΚΟΓ 15. πονν ἀσβογι θα: 
ΤΌΠΟΥ {ποιοΐογο, 1 ἀδ Υ ΚΠ 985 ὉΌΘΥ ὈΣΘΑῚς 
ΦῬΏΓΤΟΘΣΙΗ ΒΟΊΒ6Β, ὉΓ δ ὺ ὑδλὸγ ἔδαβίθῃ 
ῬῬΠΘΙΣΒΘΟΙΥΘΙ ἱπ, ῬΏΘΥ ΚΙΗΟΥ ποῖ ᾿ἰρμῦ. 
ἼΠῸΟ βοσομπα οἰδιδο 15. ΒΟΓΙΟΙΒΙ Υ τ βγοργοσθηϊοὰ 
ἴῃ (Πὸ . Νν,. Ὑπὸ νη]αίη οἵ ἰοῦ ἤπάς ἴῃ 
ἀδυκηθ88 ἢ15 ΟἠΪν τθπα, ὈΥ αν ἢδ 5μιῖ5 Ὠ]πὶ- 
561 1) 5. πουβοὶ δ Μ1} πᾶν ποίδιηρ ἴο ἄο 
ἢ {86 μῆς. ΤῊ οιοίοπι οὗ Ὀγοακίηρς του Ρ ἢ 
[Π6 νγα}}]5. οὐ Πυιιδὸδ. Ὁ. οἵ οἷαν, οὐ ΓΙ ΚΒ 
ἀπο τ τΠ6 διιη, 15. νν }}} Κηοννη; ἤθησθ τὸ 
Οτεεκ τοιχώρυχος ἴοΥ ὈυΓρΊαῦ, 

17. ἘΟΥ ἴο ὕμθιη Ἰποσῆηϊηᾷ 18 8]1Ὁ0- 
ΕΟΌΒΟΣ ΟΔΥΚΉΘΒΒ, ΤῸΣ 6080} Οὗ ΠΟΙ 
ἈΏΟΝΒ Ὅ868 ὈΘΓΥΓΟΥΙΒ ΟὗἩὨ ἀδῖκηοββ. Τῇ 
τηϑαπιης οὗ {Π6 ἢγϑξ οἴδιιϑθ 15 οἰοασ: ΠΡῊ 15 τὸ 
“ΤΒοὴ ἀλγκηθδο; ΠΟΥ πδίηγΑ ΠΥ βῃγπκ ἔγοιῃ ἰἰς 
1 Ὀσηρο ἀθϑίσαυσίοη ἴο {ποῖ : (6. βεσοῃὰ 
οἰδιι56 πηᾶῦ ργοῦδ νυ (Π2111π|.} πλθαη, ΟΥ̓ ΘΥΟΓΥ͂ 
ΟΠΘ οὗ {ἢριὴ ἰ5. [Δι Πὰγ ἢ Ἀν Πδῖ ἴο ΟΥΠΟΓ 
ΤΆδη ἃΓ6 {Π6 ἴΘΥτογβ οὗ ἀδγκηθδα, τη ΤΠοπὶ ΠΟΥ 
πη δοσοιηρ]ῖοο5 ἡπα ἔγιθηβ: ““Κπονβ᾽ ἰ5 
ἴακθῃ ἤοῖο, 85 δἰβοινῃοιθ, ἴθ {π6 ϑθῆβθ. ο 
ΓΓΙΘΠΩ͂ΪΥ τεσορηϊίοη, 



ν. 1τ0.-::55.] [08. ἈΧΊΙΝ. 93 

ΠΟΙ ποῖ τῆς νὰν οὗ τῃ6 νίηθ- ΜΙ ἢΐ5. ρονγεγ: ἢθ τίβϑῖἢ ὑρ, ᾿Δηὰ ΟΝ» 
γατγάϑ. ΠΟ παρ 8 ϑιιγα οὗ 6. ἜΤ ΕΣς 

19 ζ.τουσῆϊ ἀπά Πεαῖ ᾿σοηβαπια [ἢ 
5ηονν ννγδῖογθ: “9 οἱ τῆε ργάνα 105 
«υἱοῦ αν διππηςα, 

20 ΓΒ ε ννοπὶῦ 584} ἔογρεῖ ῃἰπὰ ; τῇς 
ὙνΟΓΙΤῚ 518] ἔεοά βυνθεῖγ οἡ ἢϊπι; ἢα 
58} ὲ πὸ πιοῖα γα ηδεγοα ; δηά 
ννὶ Κεά 655 504} θ6 Ὀγόκϑη 45 ἃ ἴγχϑο. 

21 Ηξς ενὶ] επίγοαΐουἢ τῆε Ὀάγγοη 
ἐλδαὶ Ὀελτγεῖῃ ποῖ: ἀπά ἀοετῃ ποῖ ροοά 
ἴο ἴῃε ννϊάονν. 

22 Ηε ἀτανεῖῃ αἷἶδο πε Πρ 

18. 20. ἼἼἢοβο νοῦϑθθς σοηίδ!η ΟἿΘ ΠΒΝΥΟΓ 
ἴο ἴπ6 φυρπέιοπ, νΠδῖ 5 (ῇς ἀθβίίηγ οὗ τῃ6 
ΠΟΥ οἵ τὲ ὙΠὲ ΡΈΠΟΓΑΙ πιοδηϊηρ 15 ἀ15- 
Ριϊεὰ. ΕΟ ΟΠΥ (Πὸ ἀοβογρίοη ν'α5 τοραγ δα 
Ὧ5 Δη ᾿πιργϑοδίίομ, "" πη {ΠΟΤ ρογίίοη δὲ δο- 
συτϑρά. ἄς. {5 {πρὸ ΧΧ.ς Ψαυϊρος δῖ 
{Πότὸ 15 πὸ ἱπάιοβφίοη οὗ {Π15 ἴῃ ἴπε Ηοῦτον : 
1 15. οἴεασ {παῖ [οὔ ρῖνεβ ἃ αἴγεοΐ δηβινογὶ 
δ ἀθρογιθὸβ. τη 18. οὐ ννογβ [ἢξ δοΐιιδ] σοη- 
ἀϊτίοη πὰ ἔδίο οἵ {ΠπῸ γοργοῦθαίθ, νυ μοῖ ΠοΓ ἴτὸ- 
πο δ! γ, φάἀορίηρ {πὸ νἱθν 5. οὐ 15 ὁρροποηΐβδ, 
45 50 ΠΟ], ΟΥ̓ ΠΊΟΓΕ ΡΓΟΌΔΟΪΥ, νυ {πὸ ἴῃ - 
ἰοχτοη οὗ 5πονηρ παῖ, ΔἸ Ποῖ ρΡ ἢ {ΠΥ ΘΟΓΙ5ἢ, 
ποτ ἅΓὸ 20 ἘΠΙΙΒΙΑΚΟΔΌΪΘ Ργοοίβ ἰπδὶ ΤΠΕΙΓ 
ἀθαῖῃ δα5 ἃ 1υα!ςϊαὶ σΠαγαςίογ. 

18. ὙὝΠο νεῖϑο 15 οὔβουγο: [{ πιᾶὺ 6 τὴ - 
ἀογοά, δῦ 15. ΔΘ οἱ δ ζ800 οὗὨ [890 
ὙαΘΟΥΒ: ΟἸΣΒΟα 18 ὍΠΟΙΣ ὈΓΟΡΟΣῚΥ 15 

718)0 Ι18πΠἃ; Ὧἢ9 ΓΟΡΌΣΙΩΒ 50 ΖΏΟΣΘ ὅο δ 

νἱποναγχά. Τῆὸ ἀοδίγιςιοη 15 δαἀπιιτοι : [Π6 
στίτηαἹ! ΡΟΣΊ5η65 δ άθη]γ, αἸβαρροαῖβ Κὸ ἃ 
ὈυΌΌΙ6 οα 1ΠῸὸ νναίογ: δι ἴΠ6Γ6 5 πὸ πούς οἵ ρτὸ- 
Υἱοῦ 5 ΓΙ Πρ. ΟρΡΘη 5ῃδπηθ, ΟΥ̓ }ἀ ς:4] πο ρης6, 
ΤΗ:ς ΟΠ] 866Πὶ ἴο τΕῖοΥ [0 ΟΥΙΠΊ1η418 νν Π0Ὸ 65- 
σδρε {86 Ιᾳττὶθ Δπἃ 5]οννραςσθα π5ῖ!|ς 6 (ροάς ρασπα 
εἰδιιάο) οὗ πιδῃ. [{15 {πι6 [ῃδΐ πηθη εἰιγϑὸ {61 Ὁ 
Ροιΐοη: ὙΠθη Π6 ΟΠ ΠΉηΔ] 15 ΡΟΠῈ 1 ΤὨΔΥ Ὀ6 
ἴΠι6. 25 Ζορῆδγ βϑϑεγίρα, τῃαΐ {Π6 ρας θ ν᾽ Βεσα 
ἢ6 ἀν οῖῖ 15 ὀχθογαϊοα, Ὀὰῖ ἢ6 ἴ5. ποΐ ἴπογο ἴο 
ἔδεε! ᾿ς Π6 βοδ5 Πὺ πηοῦὸ ἴο 15 νἱπογαγά, δπά 
Κπονῖβ ποιρῃΐξ οὗ 186 ἀἴβργασθ ννῃ ἢ αἰΐδοῃθβ 
ἴο ἷ5 πᾶῖθ. ΤἢΠῖ5 ΘΧΡΙΔηΔΙΊΟΙ 500 Πη5 ργοίογ- 
ΔΌ]6 ἰο {ῃ6 ΟἸ]Ὺ ΟΡΥ ὁπ νν ΠΙ ἢ σ4π Ὀ6 τεσοῃ- 
εἰἰοὰ ἢ τῆς Ηρφῦτονν, δοςσορίπρ {πὸ ΠΙἴογα] 
βοηβο, δυϊΪ ππηάεγβίαηασίηρ [οὉ᾽5 δίδίοηθηϊς ἴο 
ὈῸ ἰγοη]οΔ]. 

19. 20. ΒΒΟΙΪ νογϑοβ ἀοϑοῦῖδο {ΠῸ σοπητλοη 
ἴδ! οἵ τῆξῃ, οἡ ἴΠῸ βιιρροβιοη [δὲ {Π6 ργαᾶνθ 
ὶς {ῃ 558 οηεἰ. ϑδιάάρηϊγΥ δὰ σοτῃρ]θίοὶν, 45 
5Π0}" [πὶ ὈΠΤΠΙΠΡ ποδί, {ΠπῸ ΟΠ Π]Π4] ἰ5. Ἰοβῖ ἴο 
Βυπιδῃ βρμς ἴπ {ΠπΠῸ σγανοι Π6 ἴ5. ὈγΌΚΘη ἃ5 ἃ 
ἵγοο, σὰϊ ΟΥ̓ 1 πλᾶγ Ὀ6 Ὀγ Ξσάάοη ἄραίῃ, θυ 
41} ᾿ς {πῃ οΥὐϑτ : ἢ δ ἢ0 τηλοῦ [0 0ΔΓ. 

21. Τιιγηϊης τόση {πε σοπιπιοη πλα]οἴασίοτ, 
]οῦ πον ρυΐϊβ {πὸ πιᾶῃ οἵ διρῖν γαὴκ Ὀοΐογο 
05: [ΔΓ τοηγ ἀοἱηρ }υδίῖςο ἴο ἴῃς ἀοίοποοίοςα, 

22 Τπμομσὰ τὰ θὲ σίνεῃ πὶ 10 ὅδ ἴῃ “Δα ἐς 
βαίεῖγ, ψνβεέγεοη ἢς γεβῖθτῃ; γεῖ ἢΪ8 
ΕΥ̓65 γέ Ὁροη ΠΘΙΓ ὑγΑΥ 5. 

24 ΤΠΕΥ ἅγὲ εχαϊτεὰ ἔοσ ἃ [{{ππ|6 
νυ Ὦ]ς. θυζ ἴτε ροης δπά δγουρῆτς ἰονν ; "Ηεδ. 

αν» μοζ, 
{πεν αἵ ἰτάκδη οἷ οὐ τῆς ννὰν 45. ἃ]] "Ἤν. 
οἶδιεγ, ἀιὰ εἰς ΟἹ 25 τῇς ἴορβ οὗ τῆς ““"π μ. 
ΘΑΓ5 οἵ σοτῃ. 

2ς Απάὰ ΙΓ 2} δὲ ποῖ “9 πον, ννῆο 
11} πλᾶκα πὶ ἃ [ἴΔγ90 δηὰ τπηλκα ΠΥ 
Βρεθςἢ ποῖῃίηρ ννοστῃ 

{πὸ σἢ]] 1655 δηὰ {πῸ ννϊάονν, πκὸ {π6 ἀπ|ι5ὲ 
}υάκὸ ἴπ {πΠ0 ραγδθϊθ, ἢ6 ϑοοῦδ αἱ {ποῖ δηϊτοδ- 
(165; ἢΪ]5. ὁπὸ Οὐὔ]οςξ 15 ἴο ταῖθθ πε οὗ πηρῆς 
ἴο ΡονοΥ, ἴο δυγγοιιηαὰ ὨΙπηβοὶ ἢ ἢ σἴσοπς 
Δηκ ἀπϑογιρ]οι5 ραγ 84 η5. 

22. Οτ, ἢο Υἱοῦ ἀν, ΒΟ 86 ἀ6- 
δραὶσϑοὰ οὗ 11ζ6. Δ Ποη ἃ Πιβίδη ἢδ5. μιν 
ἋΡ 411} ἴορθ οὗ Πιέρ, σοηνιοῖοα Ὀγ σοηβοίοηςθ 
Δηα ονἸάοηςρ, ἢ ΓΙΒ6 (ἢ ἀρ. 2. 6. ἢ 15 ἀε]νονοα 
ἴτοιι 7 ἀρ πηθηξ Ὀ. Π15 ραΐγοη. δὸὸ Νοίο θθϊονν. 

248. ΤΠ5 νοῦβὸ ἀθϑογῖθθ5 {πὸ Ἰλϑϊίηρ βοοά 
ἔοστίιηθ οἵ 1Π6 πιαδίοίδοϊου ννῇθη πὸ ἢᾷ5 οὔςθ 
δβοδροά ἤτοι ᾿παἀρπιθηῖ, ΟἿ νογϑίοη. οὔ- 
ΘΟ γο5 ἴΠ6 βθῆθθ, 1ΠῸὸ Ηρῦγοινν γὰΠη8 ἴΠ.5, 
Η9 (:.ε. Οσοἀ) ἐτδιῦοῦι Ἀ1πὶ ἴο 0 δ 5001- 
ΣΙν, δη ἃ 6185 ΒΌΡοΟΣ θα: ΗΒ θὁγὺ8Β ἃ 19 
ΟΥ̓ΟΣ ὑΒΟΙΣ ὙΆΥ8. 

24. ΤΏΆΘΥ 8419 οΟχα]Ιίθά, αὖνοσ ἃ 11.016 
ΏΘΥ 810 ΚΟΠΘ, ΤΏΘΥ 816 ὉὈΣΟΌΒὗῦ ἸΟΥ͂,, 
111ὸ 8ἃ11 δηλ κὶημἃ ΏΘΥ 8.10 βαῦμοχθά, 
διηὰἃ 111 Ὁ. 9 ὍΟΡΒ οὗ ᾽ὴ9 ΘΔΣΙΒ ΟὗὨ ΟΟΥᾺ 
ὍΏΘΥ 816 ου οἵ οὉ {π5 ἀδοίαγθθ, ἴῃ 
αἀἴγοςξ ορροϑοη ἴο {πὸ ΟἾΠΟΙ δρϑάκοίβ, [ἢδὲ 
50 32. ΠῸΠῚ ᾿ἰνιηρ ἴῃ ΤΟΥΓΟΥ, [Π6 Θν]] -ἀοοῦ 
5 ἴῺ ρογίθςξ δοσι τιν, ᾿πϑιολά οὗ Ὀεΐπρ ονεγς- 
{γον 6 15 ξιρροτίοα ; πὸ 15 δὴ οδ͵εςϊ οὗ 
5ρΡ6οα] ργον!ἀἀθηῖ]4] σατο; Πὸ σῖβθσ ἴὺ σΠΉΠΘΠΟΘ, 
ἀπ θη, κὸ 411 πιεη, πὸ ἀϊ65, 1 5 Ὁγ ἃ 
βιιάάθη οὐ βίῃ] 658 ἀθαῖῃ, ρῥγοσθάοα ὈΥ πο [1Π- 
ΒΟΓΙηρ ἀἸβθαβθ, δηά ποῖ ἘΠῚ] ΠῸ 45 στοδοῃρα 
ἢϊ5. }} ἴοσιη οὗ πος Ππκὸ οοσῃ Τρ6 ἴογ {Π6 Πᾶγ- 
γεϑί, ἴῃ Δ]}} {Π|5 νυ ]ὰ δα ἔραγία] ΧΡ ΡΟΥΔΈΟΗ 
ἴΠ6ΓΟ 18 δὴ υπποογργοιπαὰ οἵ συ ϑίαπη.1} [οῖϑ, 
[τυνοι]ὰ πᾶνὸ Ὀθθη ὁάϑΥ ἴο ργόνὸ {Πδἴ δίς ἢ 15 
ποῖ {86 ρόπογαὶ γόϑα ἢ οὐ δῇ ὁν}} τὸς δα: ποῖμηρς 
5ῃογί οὗ ἃ ΟἸθΑσ ργοοῦ ἰῃδξ πὸ ἱπποςοηΐ ᾿π8ῃ 
15. ΘνΟΥ Ὄνου ΒΕ πηθὰ Ὀν τηϊϑέογίπο, ἀπά ΠῸ 
ΕΌΠΕΥ ΤηδΠ ἜνΘΓ ὀξοδρὸβ τ, ψνοσ]α ονογίῆγονν 
[05 ροβιοῃ. Ὧδ ΤΥΒΙΟΓΥ 16 ππηϑοϊνοα; 
[0Ὁ ἀοεδ ποῖ ἀοιδῖ τηαὶ (ὐοὰ 45 ἃ 5ο]ιτίοη ; 
ἢδ 15 διὸ {παῖ 5. Ορροπθηΐϊθ ἢᾶνὸ ποῖ. 
ἌΝ Πο," ΠῈ σοποϊιο5, “" ΜΜΠ] ρύόνὸ ἴΠῸ {λ]56- 
Ποοά οὗ {15 σἰαϊοπιθηῖ, αηὰ ᾿πνδ]ἀλῖο πὴγ δΓ- 
σαπιοητ ΔΎ [Π15 ἰαϑὲ οὐθαγϑι {πὸ βίοσιη 
Ρα5565 Ὀγ, 



σα σὮλΌ. 4. 

70Β.. ΧΧν. ΧΧΨΥΙ. 

ΝΟΤΕ οἡ (ΗΑΡ. ΧΧΙν. 22. 

ΤΗΣ ἕοπτῃ οὗ 1ῆ6 πογὰ 1 )Π (16) ἴ5. Πμε]ά 
ἴο ἀδοποῖς ἃ Ἰεῖΐθ. αβὸ: Ῥυξ ἴῇ6 Μοδθιϊις 
ϑίοῃθ [85 ἰδίθ Υ ρσγονθά, δοπηονν δι ἴο {ΠῸ 50. - 
ὈΓΙ56 οὗ βοῃοΐαδυβ, {πὶ 1ῃ6 του παίΐΐοη οὔ ἴἢ6 
ῬΙΏΓΑΙ ἴῃ “5 15 ὙΟΓῪ δησίεηΐ : 566 τ ΟἸΠΘΌαΓΡ, 

ΟΗΑΡΤῈΚ ΧΧν. ’ 
διμαά δλσιοείλ δαί φιᾶνὲ σαμϑμοί δὲ ἡμέ 

ῥεγογε (ρα, 

ΗῈΝ δηβννεγεά Βι]4λ4 τῆς δῆυ- 
ἢϊῖα, δηά 5α!άᾺ. 

2 Ἰϑοπιίηΐοη δηά4 ἔδασγ “γέ νυ ἢ 
ἢϊπι. μα πηακοῖῃ ρεᾶσα ἴῃ ἢϊ5 Πρ 
Ρἰδςαβ. 

3 15 τἴῇετγε ΔΠγΥ πυπιθεῖ οὔ ἢΙ5 ἀγπηίεϑ 
Ἀπ ὑροη ννῃοπλὶ ἀοιἢ ποῖ ἢϊ5. Ἰρῇϊ 
Αὐῖδε 

4 “ον τῇδη οδη πιδηῃ ὃς 1ι5τ|Πε4 
τ δ δ Ψ πἢ ΟΟά ἡ οΥγ μὸνν σᾶη ἢε ὃς αἰεδη 

ἐπαΐ 1ς ὈοΥὴ οὗ ἃ ννοπηδῃ ὃ 

αμαρ. ΧΧΝ. ὌΤΠΪ5 5μογί βρϑθςὴ οὗ ΒιΙἀδά 
δδινϑ ἴΠ6 σοπιρὶοίς ὀχῃδυβίίοη οὗ [008 ορ- 
ΡοποηΐῖθΒ. ὙΠῸ ϑρθάκοὺ ἰόᾶνὸβ ππηοίγοάᾷ [Π6 
4ιρδίίοη ταὶϑοὰ ὈΥ ἰοῦ, ἃπά πρὶν τορϑαΐβ 
[νῸ σοπηπΠΊΟη ρ]δοθ8, νυ ἢ ἢ δὰ Ὀόθη δάναποθα 
ἴη 1Π6 Ὀοριηηηρ οὗ [Π6 σοηίγονοιβθΥ ΟγΥ ΕἸ1- 
ΡΠαΖ: διιῖ, 50 ἴλσ ἔγοπι θεῖηρ ἀϊδρυϊοά Ὀν [00, 
δὰ Ὀδθη γοροδίθα]γ ἀγροὰ δηὰ ]πϑγαϊο ὈγῪ 
μη. Οὐά ἰ5 οτπηηϊροΐοηϊ ; ἤθησο 1Ὸ]]ον 5 {86 
ἀν οὗ υῃγοϑογνθα δ  ἰδϑίοη, 84η ᾿Π!ΟΤΘΠΟΘ 
ὑνῃ ἢ ΒιΙλὰ Ἰρανὸβ ἴοὸ Ὅὲ ἄγαννη ὈΥ {Π6 
ΠρΑΓΟΓ; ΠΊΔΠ 15 παῖτ ΓΑ ΪΥ ἀποϊόδη; ον ἤθη 
σα μὲ ὈῈ }ιιϑειποά ὈὉγ Ηΐπιὶ ΠῸ αἸδοῦγηβ. 1π|- 
ΡΟΣ Υ ἴῃ ἴῃ νΟΓΥ͂ Ποανθηϑὲ 

2. ῥὶς ῥὶσ, ρίαεο)] ΑἸΙ ροβϑίθϊθ. σοπίρη- 
[Ἰοη5 Ὀοίνγοοη {πὸ πῃ ϊδηῖθ. οἵ ἤέάνθη ΔΓΘ 
βυθαμποά ὈὉγ οκά δ ρονοῦ: {ἢ ᾿πίδγοησο ϑιιρ- 
δοδῖθα 15, ἢονν {πη σὴ Ηδ ρῥϑυπηϊξ τηδῃ ἴο 
σομίεηά ἢ Ηϊπι! ὍΉΪϊ5, πὰ ἴῃ ΓΟ] οννίης 
νοῦϑο, γον ἴὸ ἃ ργίιηθναὶ γονϑδοη οὗ ἃ σοη- 
Πιοῖ θεϊννοοη ἴδῸ δηροῖὶβ, δηά οὗ ἴῃ ὀΧρυ ]ςίοη 
οὗ τὸ Θῃο πη. Οὗ ρόδοῦ: οἷ, ΧΧΙ. 22, 50 490 
Ι5,. χχῖν. 21. ΗἰἸβῆ ρίας -- ποᾶνθῃ; δθὸ ΧΥῚ. 
10. Ε 

38. ῥὶς αρ»πἰο] ἯΗϊ5. “δηροῖὶς τ1ῃλὲ ἀο Ηἰ5 
Ὑ01: δηὰ 4} [6 ρῃἢγϑιςαὶ δηὰ ϑριγίξ 4] ρονν- 
ΟΓ5 Οὗ [Π6 ὈΠΙΝΟΓΘΟ: 560 οἢ, ΧΧΧΥΙΪ, 10--7: 
Ῥς, ΟἿ], 21, οἷν. 4. Ηξηςὸ {πΠ6 ργοαΐ ΠαΑΠῚΘ 
Το βονδὴ οὗ ϑασδοίῃ. ὅ66 ποίϑ οὴ 1 ὅ4πη. [ὕ1Σ. 

οὐδ ποὲ ῥὶς ἐϊσῥί αγὶ.0} ῊΪΒ5 ὀχργοβδιοη ἢα5 
Ὀοθη ναγουϑὶν Ἰηϊογργεῖθα: [6 τηραηϊηρ ἀρ- 
ΡθδΙ5 ἴο ὕο, Ηἰ5 ρῆϊ 5] ποτ Ὄνου 81], αθονθ 
411], 50 ἴῃ {Π6 ὈΠρηϊοβὲ σμΠ] ἄγη οὗ ᾿ς ἂγὸ 
Ὀὰὲ ἀαγκ ἴῃ σοπηρατγίϑοη; {μεῖν ΠρΡμς ἰ5 δὰ ἃ 
ἀϊπὶ τοηροϊοη οὗ ΗΙ5, δα 15 Ἰοβκῖ ἴθ Η!5 68}}- 
βοηςο: ῦνν., 1260]. 

δ. (Ὁ οἷ. χν. ὡς. 

“Τῆς Μοδθιίς δίοπθ᾽ “ΓΑ νϑΥῪ τοπλαγκδῦ]δ 
ἔορδίιγο ἴῃ 50 ΘΑΥΪ ἃ ἀοσιιπιοπὶ ἰ5 ἴῃ ἔογπι 
οἵ {πε ρίυγαὶ πιδβουϊης 1 Ἰηβτοδὰ οὐ Ὦ θοΙᾺ 
ἴῃ. ἴῃ6 ποιιῃβ8 ἃηὰ πιπΊ6Γ815..) [ηϊγοάιιςίίοη, 
Ρ: 27. 

ς Βεβοὶά εἐνεη το τῆς πιοοη, δηά 
1ἴ Βῃ!ηθῖ ποῖ; γεᾶ, ἴΠπ8 δἴδιβ ἅτ ποῖ 
Ρυγα ἴῃ ἢΪ5 βίρῆϊ. 

6 Ηον πιο 1685 πιαη, ἐλαΐ ἐς ὅα δΈαι. 
γνόγῖῃ ἡ ἀπά τῆε 8οη οὗ πιδη, τυλίελ ἰς 
ἃ ΜΟΙ 

ΓΟΗΑΡΤΕΚΝ ΧΧΟΥΙ. 
τ “ὦ, γεῤγοτίησ ἐλ πτιεαγ ἡ αδίο ορίγ οὗ δὲ,- 
αἰ, 5. αοξηνοτοούίσοίλ ἐλέ δοτοόγ οὐ Οὐαΐ το δὲ 
Ἔρ αἱ πεησουγολαῤέδ. 

ΟἽΓ [οῦ ἀπϑδννεγεά δπά 5δϊά, 
2 ονν Βαβὲ τῇου Βεῖρεα ἡέἔγι 

ἐπα ἰς ψιθους ροννογ ἦοτυ Ξανεϑῖ 
ἴμου τῆς ἀγηὶ ἐλαΐ ἠαίδι πὸ βιγεηρτῃ ὃ 

ΤἼὸΣ ἴοπο οὗ ΒιΙἀΔἀ 5 σροθςοὴ, ποι ρῇ ἔροθ]α, 
δαπὰ νἱποιΐ δη δἰϊοηρί ἴὸ σγάρρὶο ἢ τΠ6 
ΤΟΙ αἰ ΠΙσυ τὸ 5 οὐ [86 ιοβίίοη, 15 ρ]οθαϑηρ ἴῃ 
ἴοης, ἔγεο ἔγοπὶ Ζορθδγβ νἱοίθηςο, απ ἔτγοπὶ 
τπ6 νυν ον] 655 οὗ ΕἸ Ιρη4Ζ. Ηδ ἀοεβ ηοΐ γεροαῖῦ 
{Π6 οἷά ομαγρὸβ δηδ ᾿πϑὶ Δ] Ο 5 ἀραϊηϑὲ [00, 
Ὀυΐ Δαἀπηοπίϑῃοϑ ἢϊτη ἴο 50 ὉΠ 15ςῖοη Οἡ στοι πα, 
ΔΈΟΝ δι ποῖ οδἰσυ]αίοα ἴο σλ1156 ΔΠΥ Ρογϑοηδὶ 
ἱγτιδίοη, ἀπά ΥΒισἢ [ΟὉ Βιπιϑοὶ ε νου] θὲ 
ἢτοὶ ἴο δάπῖ. Ηδ ὈΠηρθ [Π6 ἀἰϊδοιιδθίοη, 50 
[ᾺΥ ἃ5 ἢΙ5 ρασίν 15 σοποεγηθά, ἴο ἃ οοβο. 

σπαρ. ΧΧΥΙ. ἍΝ 1815 σῃδοίον Ὀορὶπς 
[6 πλαρηιΠούηϊ ϑογθ5. οἵ ἀἰβοοιιγϑοβ, 1Π ΚΒ Γῃ 
]οῦ τόντοννθ. ἀπ δι Ὁ} [Πη6 νυῃοΐο ςοπῖγο- 
γοῦσυ. Ης δάορίϑ 4]] {Πδξ 15 σι Ὀϑιδπ}}ν ΓΘ 
ἴῃ [ῃ6 ἀγριπηοηΐα οὗ ἢἷβ ὁρροηρηῖβ. δηᾷ τὲ- 
σρὸς ἔγοπη ἃ ροϑβιίζοη, νΒΙΟἢ, τποιρ ἢ ἴεπδθὶς 
ϑαϊησὶ {ἢ π|, 65 ποῖ δοςογά νἱτἢ ἢϊ5 ον 
ΡΓΙΠΟΙΡΙ65. οὐ ΤΥΓᾺΪΥ ΤΟργοόβοηξ [ΠῸ τοϑι] 5 οὗ 5 
οὐνη ὀχροιίοησο, ΑΠοΥ ἃ ἔουν ννογάβ οὗ χτε]] 
ἀοβθογνοά, θὰ ποῖ ὈΠτΟΥ σορικο (1---4}.. δ 
ΘΠΪΑΓΡΘ5. ΠΡοη ἴΠ6 ἢγϑι ργοδὲ ἔσἢ νὩῖ ἢ Πᾶς 
Ὀόρη οἴἴθη σἰαίοά, Ὀὰῖ πο ΠΡ ἡ τδοῖγ οαο, 
ΠΟΙ ΟἹ ἢϊ5. νντῆοι κοπλὸ δα πηϊχειτο Οὗ ΟΥΤΟΥ, 
ΟΥ οὗ χορ] οι 5. ἐτο ρ, ἴἢῸ τα οἵ σοῦ ξ 
Αἰστα ΕΠ Ππὸ55. δα ΟΠ δοϊοηςο; ἀπα σοποϊαά 5 
ἃ ἀδβοτιρίίοη, σγσον ἀθὰ ἢ σι θ᾽ πιὸ ᾿ππάρότν, 
ΌΥ 4 ἀροϊαγαῖίοι ἰμλῖ 41} {πᾶ σὴ Ὁ. σους 
σοῖνϑα, οὐ γεσοινοα ὈΥ τηδῃ, 15 δὰ ἃ ἕαλξ οοῆο 
οὗ {πΠ6 νοῖτο, νίοῆς .( υἰτογοα, νοι] ονογ- 
νΠοΠὴ ἴΠῸ ΒΡ ΟΥἨ πιά. [ἢ σἢ. ΧΧΥΙ, ς--- 
14, 6 θα] ἢ τῆς ΟΠΟΓ ροϊηῖβ, 90 ἴο 
ΒΡΘαΚ, ἰῃθ ἀπ γοροΪ ΟΡ οὗ ἴμὸ εἰϊδθοιιθίοῃ. 
ΗΙ5 Ἰῃτορυτγ 15 4 ἴαςῖ, ΜΊΙΘΠ ΠΙ5. νοῦν οἱ εῖΥ 
ἴο (οά [τγὈϊ 5. 15. διιυτοποηρ. Ης Τομ]ά 
ποῖ πᾶ κο δ ἢ σοη οξοΘη, ἃ5. παῖ Ὀόρη χρυ 
αιπτοὰ οὗὨἨ πὰ, ΜΉ ΠΟΙ ἀθοοις; νυ μαΐσνοσ ὈῸ- 



γ. 3-5.} 

Ηονν Παβϑὲ τῆοιι σοιπβ86]]εἀ ἦδπηι 
ἐδαὶ δαί πὸ νγϊβάοπι" ἀπά ἄστυ [ιαβῖ 
τποὺ Ρ]επο ]γ ἀεοϊαγεά τῆ6 τΠϊηρ 85 
1 58 

4 Το ψνψδοηὶ ἢδϑὲ τῆοι υττεγεά 

Ι0Β. ΧΧΝῚ 95 

ννογάς ὃ δἀηὰ σνῆοβε 53ρ᾽γς σδπιθ ἔτοπὶ 
ἐΠεοὺ 

ς [γελά {πήηρε ἅτε [ογπγηεά ἔγτοπη ὁ ο, 
ὑπάεγ τῆς νναΐειβ, ἰαπά τῆς 1πΠΔ01{- τοὐρ ἐς 

ἐωλπόῥίΨο 
δηῖς τῃογοοῦ, απές. 

Ό46. ἢ6 Ποϊάβ ἔδλϑξ 15 Πρῃϊθοιιθπθθα (1--- 6). 
δ ἢ ἀδοεῖῖ Ὀεϊοηρο ἴο ἴπ6 ορροπεηΐβ οὗ 
(6 τπιρῃϊ οδυθο; ᾿ἴ ψνοι]ὰ σοηϑίζαξε Πὶπὶ ἃ 
Ὠγροςπῖα, δηαὰ ἀερτγῖνε πη οὗ ἢὶ5 ἢορθ:; ἃ 
ΔΩ σΔρΑὉ]6 οὗ παῖ σου]ά ποῖ ὀχροςῖ ἴο δ6 
Ὠρασγά, νοι] ποῖ, δηά σοιυ]ὰ ποῖΐ, ἰονὸ οὐ 641] 
Ὄροπ Οοά, 45 ἰοῦ δἰπλϑοὶῖ δα πονοὺ σραϑοὰ 
ἴο ἀἐο (8---1ο0). Ηδ {πδη ἄθοϊαγοβ ΠΥ ἀπά 
Ρίδϊηϊν νι μαΐ π6 στε} Ὀδίϊονος τοις πηρ ἴῃ 6 
Ῥγίποιρὶς οὗ Οσοά᾽β ργονιάθῃτ!4] σονογηπιεηῖ; 
δΔης τος Δ}]5, ἴῃ ἔδοῖϊ αἰ γθοῖῦγ τεριάϊαῖος, [Π6 δῦ- 
Βυπιεηΐῖ, ΒΟ ἢ μ6 Παὰ ρῥγονϊοιιϑὶν υγροα, Ὀοΐὴ 
85 ἃ ΤῸΔ] πηαϊζετ οὗ τοι] 6 ἀπά Ρογρίχ Υ το 
ὨΙτ]5οἸ ἢ, δηά 45 ἃ σοῃοϊιϑῖνθ δῆϑννοῦ ἴο Π15 ΟΡ - 
Ῥοποηϊβ σβαῦρεβ. ΗὄἜ ἀοδβ ποῖ ὄνθὴ ον 
Δϑϑοτί [ηδΐ {πΠῸ ΤΡὨϊδοΟυ5. τη ν01}} ΠΟΟΘΘΘΑΤΗΥ 
6 ργόβρεγοιιδ, ἃ ϑἰδίθπιθηῖ νῃϊοἢ ἢδ σουϊὰ 
Ὡοΐ τεσοηςσιὶο νυ ἢ {πὸ ἔδοῖβ οὗ 15 ονγῆ ὄχρο- 
τίσηςε: Ὀυΐ δδ 5ἴαϊοβ. [ἢδί {Π6 γϑὰ] ροτγίίοη οὗ 
1ῃ6 νἹοκοά, ἰῃδῖ πο, Ποῖον Καόννη ΟΓΥὨ 
ὉΠΚπονΠ, 5 Γοβοσνθα ΤῸΓ οπ6 δηά 4}} 45. {ΠῸῚΓ 
ΒεταΡε, 15 ἤπδὶ ἀπά σοπλρίοϊο ὀχίογιηιπδίοῃ : 
Βῖ5 σμι]!άγοπ νὴ] 6 ουϊ ΟΕ, ΠῚ5 νϑα ἢ θὸ τῃ6 
βροτῖ οὗ ἴδε ἱπποσθηΐ, ἢ15 ἤοιιϑα ονουτῃγονη, 
Ὧ15 1Π{ὸ ΕΠΙΘὰ νυ Ἰπσοβθαπίὶ ἴογγουθ απα εηάρα 
ΌΥῪ ἃ 5ἴογπι), ἢῖ5 ΠΙΟΠΊΟΥΥ δοσιι θὰ (11---22). 
ἼΠΙ5 ὀχρ] οι τοοδηΐδίοη οὗ δγριτηθπίβ. ἀρὸπ 
ννῃςἢ [ὸὉ ἢδὰ ἰα]ά 50 πλιιςἢ ϑἴγθβϑ, δη ἃ τλΟγδ 
ΘΒΡΘΟΙΔΙΥ ἴῃ [Π6 ἴννο ργοσθάϊηρ ἀἰβοοιιγβοβ, μ45 
σδιιοὶ τηυςσῇ ΡΟΓΡΙΟΧΙΥ ἴο σουτημηθηϊδίοῦϑ. 
Θόπῖο Ὦδγδ σι ρροϑεα [Πδὲ 1 ὈΕΪοηρς ἴο ἃ Ἰοϑβί 
9ρθθοῦ οὗ Ζορδαγ; δυΐ (Π6 5!]Θηςὸ οὗ {Πδΐὶ 
ΒΡΘΑΚΟΥ 5. 581]5[Δ [ΟΠ δοςσοιιηῖοα ἔργ, δηὰ 
186 τεδάθσ 45 θδθη ργεραγθὰ ἴοσ ἴ Όγ Βι δά ξ 
Αὐαπάοηῃτηεηϊ οὗ 411] ἔυγ ΠΟΥ ἀγριπηθηῖ: απὰ 
νἹογοιϑὶν 8ἃ5 ἰοῦ δά τηδιπίδιποὰ [Πὸ ργορος- 
“ἴίοη, ΜΉΘ Π6 Ποῖ τ 8115, 1 15 ονἀθηξ 
τῆγοιρβουί, (δὲ τπῃ6 σοηνίοξίοη οὗ Οοάς 
ΤΙ δΟυση 55 ἸΔΥ ἔδγ ἀθέροῦ; (ἢ συγτοηΐς οὗ 
τῃουβῆϊ, νυ ϑοἢ σλΥτθα ΠΙπῚ ἀνγᾶν. ννᾶ5. Ὁ" 
ΞΒΌΡΕγΠοΙαΙ, ἀπὰ γὙιεϊάς ἴο τῆς ταρμῖγ (46 οὗ 
ἔδεϊιπε, νι Βοη (6 ἀορίῃς οὗ ἢὶ5 ποαῦΐ δῖΘ 
Ῥχοιρμί ἱπῖο πιοίΐΐοη. Ηζδ ννᾶ5 παΐῃγα! ν υΠ- 
ΜῊ ἴο ἰεανα 16 αιρβίίοη, ΚΠ] ἢ Π6 Ποῖ 
ἄϊβροϑοβ οἵ, οὔ 50 ιιηϑἰἰϑέδοίογυ ἃ ἔοοίηρ, 
]οῦ, ἀοιυθέϊεθβ, ϑπαγθά {Π6 ἀπίνειϑαὶ σοηνο- 
τίοη παῖ, ποῖνν 1 }ϑἰδηάϊηρ 411 ἀρροάγαησθβ ἴο 
{16 σοηίγαγν, ἸνΠΙ ἢ ἅγ6 ἡ 6 συ ΠΠςΙοπί ἴο ρῥιῖ 
8 β5ἴῖορ ἴο ὑπομοπῖδθ]ς ᾿πἀρπιοηΐβ, πὰ ἀρρ]!- 
οδίϊοπϑ ἴο ἱπάϊν!4] σλϑε5, Οοά πάρος τῃ6 
νεῖ Κοα ονθη 1η [ἢ|5 [Πξὸ, δηά, ΒΟΟΠΟΥ ΟΥ̓ἰαφἴου, 
ἀναγ ἴο δ860}} ἢϊ5. ρογίίοη. [|π {86 ποχί 
σδμαρίοσ, ΧΧΥΊ]., Π6 {Ππ|5 ἴο [Π6 στελῖ ρυποιρὶς, 
ψῃςῃ, οποὸ {Βογοι ΡΉ]Υ ἀσοορίρα, 5ῃονν5. [Π6 
ΈΠΥ ΟΥ̓ 411 βρθοιυ]δίοης (οι ἢϊηςς ἀρραγοπῖ 
ἀϊ ποι 05. οὐ ἱπεαυ } Π{|685. ἴῃ Οοάἷς ρονογῃς- 
τοοηΐ. δίδη [45 τηδγύο] οι ἔασι 165; ἴῃ {ΠῸ 

Ἰηνοϑεραϊίςοη οὐἩ ρηγϑίσδὶ βῃθποιηθηα, ἴῃ ἢΐβ 
ΤῊΔΒΙΕΥΥ ΟΥΕΓ Οχίογηδὶ πδίμγο, ἢΐ5 ΡΟΜΕΙΒ ΔΓΟ 
᾿πάοβηϊίο, Πὶ5 ἴδοῖ βιγο, 5 δομιονοιηθηῖς ἃ 
τηδίζου οὗ γαϊοηδὶ δαπηγαίίοη : θυ 45 ἴῸσ νυ ῖϑ- 
ἄοπη, 45 ἴοῦ υπάογϑίδηαίπρ, Ἀν ῃο ἢ σδη Ρδη6- 
(γταῖθ (ὐοά 8 βεογείβ, ἀπά σοιῃργθῃθηα Η 5 νγᾶγσ, 
τη Κηονοίῃ 1ἴ ποῖ, ᾿ἴ ἰ5 ποῖ ἐοιιπα ἴῃ {πὸ 
ἰαοε οἵ {π6 Πϊνηρ. Δ Ιβάοση, ἴῃ 1παΐ 56η56, 
Ἰοηρβ ἴο σοά, ᾿ἴ 15 Ηἰἴβ αἱοπθ: 811 {Π6 νυῖ5- 

ἄοπι δηὰ υὑπάογϑίαπαϊηρ οὗ τλδῃ ἰ5 ϑυπιπιθά 
ὮΡ ἴῃ {Π6 ἴθαγ οὕ Οοά, δπὰ 'ἰπ ἴῃ μαϊτοά οὗ 
βίη. ΔΨΠ 1} 15 ἀροϊαγαϊίίοη [00 ἀΐβροβθβ οὗ 
[Πε6 νΠΟ]6 Ἀγρυτηθηῖ; μ6 ἀοαθ5 ποῖ ργοΐθος ἴο 
Δοσομηῖΐ ἰοΥ ἢΙ5 Οὐνῃ 5 ΒΈΓΙηρ5, ΟΥ ἔὺγ ΔΩΥ ἴῃς 
ἜΧΡΙ σα Ὀ]Ὲ ονθηΐβ ἴῃ [ἢθ ννου]α ̓ς. ΠΙβίοτυ ; ϑδιιοῃ 
δἰτοπιρί5 ἀοὸ Ὀμΐ βϑανοιγ οὗ ργοϑαταρίοη, ὑπο ὶγ 
ἔλι] το σᾶιι585 ἸΠΟΟΠ αν 0]6 ϑοδηάδ]; οπο [Πϊπ 
15. 5Γ6, {πὶ ἢ ΨῆΟ ἔρατα Οοά, ἀπά ἀοραγίβ 
ἔγοπι Ἔν], ἤδῖῃ ἘΠ6 ἵσιιθ βθογοῖ οὗ 116 δηὰ οἴου- 
ὨΠΥ. [πη {μὲ ἴπτϑα ἐο]Ποννίηρ σπαρίεια [0Ὁ 
ἴλκοϑβ ἃ γονίθνν οὗ ἢ15 ὑνΒΟ]ο 116, 45. 1ποιιρἢ δ 
ὑνοιὰ βοῖη]θ τπ6 αιοβέίοπ οὗ ἢϊ5 ἱπποσόποθ 
ΟΠςΟ δηα [ῸΓ νοῦ: [86 σοποϊυβίοη 15, μαΐ ἢ 
μοὶ ά8. ἔαδὶ ἴο [15 ἰηΐορτιγ, Ὀυΐϊ τοπιδίηβ ἴῃ ἃ 
βίαϊο οὗ ΔὈβοϊ θα ρογρ ὀχ τυ τοι ἢηρ (Π6 σαιιθ8 
οὗ ΠΪ5 (ογτί]6 βαθιηρ5, νυν ὨΙ ἢ ἢς ἀοβοῦθοϑ ἴῃ 
1Π6 3οἵἢ σδβαρίοσ. 

Ὡ. «υἱέβομὲ ξοαυογ ὝΠΟΤΙΟ 15 ἃ ταϊχέιγο οἵ 
ἸΤΟΩΥ͂ ἅπαὰ Θὀχροβιίιδίίοη ἰπ {π656 ννογάϑ: ΔΓ 
655. ὈΠογ (ἤδη χνὶ, δηά χχί., δὰ τηοτὸ οἴδο- 
{νὸ. ΤΠ τοπάσθγιηρ ἰβ σογγθςῖ, δηὰ σιρρογιοά 
ὉγΥ Ἀόοβοη., ΠὨΠ1π|., ἀπά οΟἵμοΓ οτίςθ. ὙΤΠΘ 
ΔΠΟΙΘηΐ νΘ ΒΟ 5 βῖνο 1658 ϑδι ϑέδοϊογτυ ὀχρίαπδ- 
ἰἰοη5. ὙΠῸ ὅγτ., Ταγρ., ἂπὰ Ατᾶῦὺ.. “ον 
ἢΠιαβῖ ἴῃοιι ἀηθνγογθοά νυ Ἰτποι ϑισθηρτι}" ὙΠΟ 
ΕΧΧ,,, πότερον οὐχ ᾧ πολλὴ ἰσχύς, ἰᾶκα δὲ ἴῃ 

[Π6 56η56 ; 566 ηοΐδ Οὐ ΧΗ ας. 

8. δὲ τΤρίης ἂς ἰδ ἢ ΟΥ, βουπμὰ 59186. 
ΤὨς 5ἴηρ!)ς ννογὰ 50 γοπάογοα 15 σοπηπιοῃ ἴῃ 
ἴπ6 Ῥχγονεγθβ: [ἃ πιθδηβ ἴῃδξ ν Ὡς} 18. τῸΔ], 
βίοάϊαϑί, βυ θβίαπεα! (566 ποῖθ οἡ οἷ. νυ. 12), 
[Π6 ργθοῖϑα ὀρροϑβίῖε οὗ νᾶριιο σοπιπιοης-ρίαςς 
ἀδοϊαπηβίίοη, 5 οἢ ἃ5 τῃδξ ἴῃ ΒιΙ ἀκα 5 βρθοςῃ: 
[Π6 ννογά “" ρ] ΠΕ ΡΠ "ἢ ΟΥ̓ ὁ απ ἀΔΠΕΙ͂Υ “ΤΑΥ͂ 
ΤΟΙΟΤ ἴ0 [Π6 ΠηΘΑρΊοΠ655 δηἀ βῃογίποϑθ οὐ (Πδῖ 
5ΡΞθΟἢ. 

4. 10 «υδο»μῇ ἼΤἢο αιιοβέϊοηῃ ἱπλρ}165, βυγοῖν 
ποῖ ἴο Τοῦ, 5ἴποθ {πὸ ννογάὰβ. πᾶνε πὸ ὑραγίης 
νυμαΐθνου Προ ἢϊ5 ἀγρυμλθηΐϑ. 

«υῤοσο «ῥι"Πἢ ΑἋ5 τπβουρὴ ΒιΙάλᾷ δά ἀ6- 
τινὰ ἢ15. ᾿πϑριγαϊίοῃ ἔγοπιὶ ΕΠ ΡΠαΖ, οΥΓ σοπὶ- 
τηοη ἰταάιτοη, ποῖ ἔγοπι (σοά, ποῖ {πθ ϑςρὶτξ 
οὗ υνἱβάοτη δηςΐ υπάἀογοιδηάίηρ. 

58. ἰοῦ ρδιιβοθ: πὸ [Γη5. ΠΙΤΉΞΟΙΕ ἀλνᾶν 4]- 
τοροῖῃοῦ ἔοπὶ τηδη, ἀπά σοῦς ἴὸ ἴπδ δοιος δῇ 



Ι08. ΧΧΨΥΙ. 
6 4Ηδε]] 1ς πακεά Ὀείοτγε ἢϊπὶ, δπὰ 

ἀεβιγαςστίοη δῆ πο σονετγίηρ. 

7 Ηε 5:γεζοῃειὴ ουΐ ἴῇ6. πογῖῃ ονεῦ 

ἱν. 6--- 2. ο6 

α Ῥχον. 15. 
τι. 

9 Ηε Βοϊάειῃ θδςκ με πες οὗ ἢϊς 
τἤτοης, πὰ βργολάςετῃ ἢΪ5 οουά τροῃ [τ. 

Ιο ες Βαιὴ σοπιραβϑθα τῆς νναῖοῖβ 
ἴῃς επιρῖγ μίαςε, σμά πδηρεῖῃ τῇῆ6 νν ἢ θοιπάβ, ᾿αη6}} τῆς ἀαγ δηὰ πίσῃς τ Ηεδ. 
εὐαγῆ ἀροη ποῖδίηρ. ΠοΠΊΘ ἴο 4η ἐπα, Γι ΤΣ 

8 Ηε διπάδιἢῃ ἃρ ἔπε ννδῖεγβ ἴῃ ἢΪ5 11 ΤῊΘ ρΠ]Π4γ5 οὐ ἢεάνεπ {γε} ]8 ἐλ: τὰ 
τἢϊςΚ εἱουαάς  Δηά τΠ6 ο]ομά 5 ποῖ γεηΐ 
παηάογ τῃδιη. 

οὔςθ: Β6 ΜΠ ποῖ ἀογῖνο ἢΠῖ5. ΟΥ̓Ὶ 1πϑρι γαίίοη 
βᾶγς ἔγτοιη Οοά. 

Πεαά ἐρίησε, κε. Οὐ, “πὸ ἀθλά τὰ σοη- 
νι πο ---΄0απάογ [Π6 νναΐουβ δπὰ {Π6 ἱπῃδὈ 6 Υ5 
τπογοοῦ" ΒιΙ δά παά βροκθὴ οὗ Οοαβ ἀοπι- 
πἴοη ἴῃ ἤδάνθη, [0Ὁ 5ῆηθν5 [ἢδξ 1[ἴ γρᾷσμῃοβ [ῃ6 
ἀοδά. [πΠ6 Ηφῦγονν ννογὰ 15 Ἀθρῃδίπι, [Π6 ΠαπῚΘ 
οὗ δὴ οχίϊποὶ γᾶς οὐ ριαπῖβ8, Ὀὰϊ Ποτο, δηὰ 
Οἰβοινῆθοῦο, ἀρρ] θά τὸ {πΠ6 οῃηδάθθ οὗ {ῃ6 ἀ6- 
ραγίρα. Ὑπὸ ἀοδά εἰθθρ, {Πεῖῦ ϑῃδάουνυ ἰουτη5 
γΓοϑέ ἴῃ 500], ποῦ {πὸ οσόδῃ ; δῖ (ὐοά 5 νν1}} 
τρᾶσῆθ5 {πόπι, ΤΟι565 {ποῖ ἴπ ἰουτέιγο ΠῸΠῚ 
{Π6ὶγ ἀθαῖῃ- 8:1 Ππ655, μοονν [6 ἀδρίἢβ οὗ ὀσθῃ 
Ρθορ οὐ Ὀγ πιοηδίοῦ ἴογβ, ὙΤῊ15 ϑἰδίομηθηξ 
σοἰποιἀθ5 ἢ πιᾶην νάριιθ Δ] Πϑοη5. ἴο [Π|6 
σοπάϊιϊοη οὗ [ἢ6 αἀἰσοιιθοά!οα σριτῖ, δηὰ 11 Ἠδ5 
ἃ τοοβῖ πίθπε ρἷδοθ πη [οδ᾽5 ἀϊβοοιιγθθ, Η:5 
νΥΠ0 55. 15 οἡ Πιρῃ, ὈιῈ ΠΙ5 ΡΟΥΥΘΓ ΓΟΔ ἢ 65. [Π6 
ὙΟΥΥ ἃροάθβ οἵ ἀδυηθθθ, ἀπά χγοϑίογοθ σοη- 
Βαϊ οι βηθθθ ἴὺ {Π6 ΥΕΓΥ 5η46465 οἵ ἴῃς ἀερατίεα, 
ΤΠΟ ΟΝ. “ἀγὸ ξογπιθα ὅ τοϑίβ προη 8 αἰ Π[δτ- 
δηΐξ, ἀπά τη 1501 ἃ ἀοίθηβι 16. Ἰητογργοίβτςοη. 
ΤΠηὸ Ηδθγον ΠΊΑΥ πΊοδ “ Δ͵ΥῸ ὈΟΓΗ., ΟΥ 8416 
{γληβῆχοα ἢ 1ἢ6 Ρᾶπμ5 45 οἵ οἢ] ἀ- δι ἢ. 
ΤΠ ΓΧΧ. Πᾶνα μαιωθήσονται, μὲ Ν᾽ αἱξ.. ““ξε- 
τηιηΐ.᾽" δ6ὸ Νοῖο ὑεΐονν. 

6. ἀεείνμείο} ἴπ Ηθῦτενν ΑΡαάάοη, {δε 
ΑΌγ 585 οὗ 16 Ὀοϊ(ομ]655 ρὲ; [Π6 ἀροάὸ οὗ ἀδ- 
ΘΓ ΟΠ ; ΠῸ πλόγὸ ΑὈϑιγας τ! Οη, ΟΥ̓ΧΠΟΡΔΓΟη, 
Ὀχΐ ἃ τόρίοη ἱπηροποείσαδ!ο βανὸ ἴο Οοα 5 ἐγθ. 
ΤὮι5 οἢ. ΧΧΥΙ. 22) ΧΧΧΙ. 12: ῬΓΟν. ΧΥ, χα; 
Ῥϑ, ἸΧΧΧΥΙΗ, 11. 

7. 1ῥὲ πογρ!} ΒΥ ἴῃε ποιῇ ννὲ ἀτὸ ργοθδᾶ- 
ὉΪν ἴο πὑὠπαάογβῖαπα {πῸ ἢυπιαπιοηΐ, Θχίθπάϊῃρ, 
8ἃ5 ἴΠ6 δησίθηῖ δεπηῖθ5. σοπορινοα, ἔγοση [86 
πουύίπογῃ ροιηΐ ᾿Ἰπάἀϊςσαῖοα Ὀγ {πὲ ροΐΪδι δίαγ, ΟΥ̓ΘΥ 
{Π ΔρΡΡΑΥΘΠΕῪ ΟἸΊΡΓΥ 5ρᾶᾷςσο οὗ Οὐ" ΔΕ ΠΟΒΡΠΟΓΘ, 
(ΤΠ 15. πιοϑὲ οὐ Πς8, εν. Οο5., Κοβ., ὑππ}.. 
1).].). ΤῊς ννογάβ ὀπιρὶ ον εα Πεγθ πα ἴῃ ΟἾΠΟΓ 
Ρηξεῦμοθ οὗ ΗοΪγ δοτγιρίανο ἄἀο ἡοΐ σοηνον {πὸ 
᾿ΠΊΡΓυβσΙθη Οὗ 51 Ὀβίδηςσο ΟΥ̓ Οὗ πηρῖ4}}1ς ΒΟ γ, 
ἃ5 15. ΠΌΖΙΘΠΓΥ ἀβϑοῦίεα, Ὀὰζ ΘΠ Ρ]ν Οὗ ὀχραῃς- 
51:0}; [ΠΟΥ ἅγὸ νάρθ, ᾿πάοπηῖίο, δὲ Βα 
{πὸν οὐρῃῖ ἴο Ὀ6 ἴὼ Ἑχργθῖθ {ΠῸ ΠΡ ΓΟΘΘΙ ΟΠ 5 
τηδεῖς προ Ὧπ ΟὈεογναηῖ τἀ. σατοῦα] ηοζ τὸ 
5 οι 6 σροσι! τη 8. ἔρον ἴαςί5. ὈΠΠΙπιάηη 
ΤᾺ ΚῸ5 ὅ6 τη)6 ποτ] ἡ τὸ πιόδῃ (ΠῸ τοδί τοι - 
[Δ] Π-ΡΤΔΉΡῸ. 

μῥον ποίῥρι9}] ὙΠῸ Ἡοῦγον ννογἃ ΟΟΟΓ5 
πότ ΟὐΪΥ ἢ {Π| Ὸ σθηβο, δ᾽ ΠΟΓΒΙΠμ 055, 15 ππΠῸ15- 
ριιο, [{ ργοθοηῖβ ἃ δ ρι τὶν σζγοηρ γτοίοβί 
ἈΡΑΠΊ5Γ1 5} 0 ὙΘ ΠΟ 5. ρχον ἰοηῖ ἀτηοπε 41} ἤρα - 
ἴῆςη5, αα αἶδοὸ ἀρσαϊηδὲ {Π 0 ΤΠ] ΒΓ ΡΓ 5.1 ΔΊΊΟΙ5 

ΔΠα ἀγα Δϑίοῃ βῆ αἵ ἢϊ5 γεργοοῖ, 
12 ες αἰνίάειῃ {π6 5864 νυν ἢ Ϊ5 

ΟΥ̓ ΒΟΠΊΕ πλροάσγῃ οὐ τἶσ5. [Ὁ Κπονβ ποιῃϊπν 
οἵ 530114 Τουπάδιοηβ οη ψΔΙσἢ (Π6 Ὀτοσά οχ- 
Ρᾶη58 οὗἉ ϑαγίῃ 15 ϑιιρρογίοα. Ηον [00 Κποιν 
{δε ἐγ, ἀοπιοπδίγαϊ θα Ὦν δϑίγοποιην, [ἢδὲ (ἢ 
ἐγ ἢ Παηρδθ 5ε] προϊβοὰ ἴπ ΘΠΙΡΕΥ βρᾶςο, ἰ5 ἃ 
4ιεβείοη ποῖ ΘΑ5}]ν βοϊνοὰ ὈῪ ἴῃοβθ ψΠῸ ἄδην 
{πὸ 1ηδρίγαζίοη οὗ ΗοΪϊν δογρίατο ΓΠΙ]πίδηη 
Οὔβογνο5 (Πδὲ {Π|8 Γοργοβοπίδιοη 5 ρθσι αν ἴο 
ἴῃς ὈΟΟΚ οὗ [οὐ: 11 σογίδ! ΠΥ ἄοοθβ ποῖ δοίοης 
ἴο {Π6 βρθευ]δίοηβ οὗ ἃ ἰδίου ἀρθ, ἴὰ ν ἢ] ἢ πὸ 
ἔγασθ οὗ 1 ἰβ ἴοὸ δ ἔουηά. Βίβῃορ Δ ογάσς- 
ΟΠ αιιοῖοβ ὙΟΓΥ ἱπηρογίαπε ραβϑαροθ ΕΟΠῚ 
Κορίοῦ, ἀπά 1,οντὰ Βάσοῃ, ὁ Αἀνδηςοπιοηξς οὗὨ 
Τ᾿ ΘΑΓΠΙΠΡ :᾿ τοσορηἰχίηρ [Π6 ἄδορ ἱπβίρηξ οὔ 
{Π6 διιῖθοῦ οὗ [Π15 θοΟΚ “ἢν ΠΙ ἢ 1 τ δὸ τὸς 
νοϊνοαὰ ΜΠ τονόγοηςθ, Μ}11] ΡῈ ἔουπα ργομπαηῖ 
Δα 5 6 ΠῚ Πρ ΜΠ παῖαγαὶ ρἢΠΟϑορἢγ." 

8. .ἐηι ῥὶς Τρίοξ εἰο 41 “ΓΏΘΓΘ 15. ἼῸ γύπϑθοῃ 
ἴο ὈεΙονα παῖ [Ὁ τορμαγαάθά {πῸ οἱοικἀ5. 5 
νναΐογ- Ὀαρθ: ἢΘ τι5ὸ5 ΟΗΪγ [ἢ 5411716 16 ΊΤὴ5 ΜΥ ΠΙ ἢ 
ἃ παῖ ΓΑ 15 νοῦ] τ180. Θροα Κιηρ (Π6 ἰαηριιαρο, 
ηοῖ οηἱν οὗἉ ροοίτγυ, δι οὗ σοιηπιοη 10, ὙΠὸ 
ΘΧΡΓΌΘΒΙΟΠ 15 Πραγαξίνο, οἵ σοιγεο, Ὀὰΐ τπθλῃς5 
ΠῸ ΠΠΟΤῸ 10 }.5, ἀηἃ ΡΓΟΘΔΌΪΥ πιραηξ ΠῸ Πιοτο 
ἴο [οἷν. 1ῃΔη (Πδὲ [Πο [4}} οὗ γαίῃ ἴς ἀοίοπηϊποὰ 
ὈΥ ἰανν5, Μη ἢ Πὸ τοξοτϑ ἴο [Π6 νν}}} πὰ ἀΐτοςῖ 
ἀρόηου οὗ Οσοά. 

9, 10. Οτ, ῥὲ ῥοίμε:}} ἼΠ 656 ἵννο νθῦβθϑ 
ΤΏΔΥ Ὀς τεηάόγοά, 

ΗΘ ΟΟΥ̓́ΘΣΒ Ὅ89 ἴδοθ οὗ Ηἰδ ΤΏΓΤΟΣΟ, 
Ηὸ οχραπάβ Ηἰ8β οἱἹοια οὐϑσ ἱἰΐ; 

ΗΘ ΟΟΙΏΡΘΒΒοῦΣ ὕη9 ψαύοσβ ψὶῦ 8 1129, 
Το Ὁ} 6 ΟΟἸΖΙΠΘ οὗ ᾿ἰσμῦ δπηά ἀλη 988. 

ὙΠΕΥ βοὴ ἴο ἀοβογῖθο {ῃ6 σαιπογηρ τορσοῖθεῦ 
οὗἁ τῃϊοκ οἹοιι 5. Ὀοἔογο ἃ ἤεᾶνυ τπιιπαουοιουπι. 
Οοά οονοῖς ἴηδ ναι] οὗ ἤράνθη (ἀθουὸ ὑνῃς ἢ 
ἰ5. 1Π6 πν 510 ]96 ἀροΐς οὔ Ηἰς Μα)οβίγ, διιῖ 
τῆγοιΡὴ ὙΡΒΙΟἢ σοιϊλονν δε οἵ Ηἰς ᾿ρῆϊ δηὰ 
δίοτν 581π6} ΜῈ ἄοηβο οἱοις, νΒ] ἢ Η- σοπλ- 
Ράββοῖῃ, ἐν οὶ ΘΧτοη45.1η ἃ σοπΓΠ4}}ν ἐχραθας- 
ἴῃ Ογοὶδ ἈΠῚῚ τ γρΆσῃος ῃς πογίχοῃ νυ ἰοῆ 
ΠΛ Κ5 16 οχαᾶςῖ ΠΠπλἴ5 ΟΥ̓ ΠΡ δηα ἀαγκποθϑ. 

11, ὙΤΠο ὑὈγολκιηρ οὗ ἀπὸ βδἴογπι. [Ο]] ον 5, 
Πθη [πῸ τοι πΕλΙ Π-ΠοΙἢϊθ, οη ΜΠ ϊσοῆ (86 
ὙΥΟΪΚΊη γοϑίβ, {ΠΟΤ }]Ο, ἀηὰ ἅγὸ ἀϑζοῃιοηθα αἵ 
ΗΚ τόρθακο. Τὸ {Πὸ ροοίβ ἐγ {πὸ ργοϊοηβοά 
οσῆοιθ5. οὐ {πὸ {ΠΟΥ ἀγὸ {86 νοϊσις οὗ 1}}6 
ΤΟΙ 4115. ΟΧΡΓοβϑηρ {ΠῚ σΟΠϑιΘΥΓΠΔΌΟη δ 
1π6 τέθακὸ οὗ Οοά. 

12. ΤΠ οἤορσίθ οὗ {ἢ δίοστη οὐ [ἢ 568, 
ἤν ὠνπίει ὁ] Οὐ, αριδαῦθ5, στ τρ, Ηθ 

σδιϑὸ (ἢ ἀρΠοανηρ» ὙΓ 10 5[ΟΓΠῚΥ ννάν 65: 



ν. 13--4.} 

Ροννεσ, ἀπά ΒΥ ἢὶ8 υπάἀοτγβα πατὴρ ἢς 

7ΙΟΒ. ΧΧνΙ. ἈΆΧΨΙΙ. 

14 Ἰ,ος τῆεβ8 αγέ ραγῖβ οὐ ἢΪ5 νγαγ 8: 
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"6. 5π,]τΕ1ἢ τῆγουρῇ ἰτῆς ρῥγομα. διῖ ἢονν [πππ|6 ἃ ρογίίοη 15. μεαγά οὗ 
ὠμῶ 12 Βγ ἢϊδ βρίγιτ ἢς ἤδίῃ ραγηϊδῃεά δϊπὶὴ Ὀὰς τῆς τῇμπάεγ οὐ 5. ρόννεῖ 

τὴς Ππεδνθηβ; 5 απ μαῖῃ ἐογηγεὰά ννῆο σδὴ υπαάογοίδηα ἢ 
{πε σγούῦκαὰ βεγρεηῖ. 

2111. τ κΚὸβ τῆς ννογάς, “δ πηδῖκεβ ἴπὸ 5δ6εὰ οὗ [15 νϑῦϑο 5ῃοι]ὰ Ὀὸ τοηἀογθά, μα τσ οὰ ἢ ἄ- 
γι 16. τη 1Π6 βθηβθ, “Ἢ τϑάϊςοϑβ 1 ἴο 5ι.Ὁ- θα 89 ΖΙγ πε σέο. ὍΤῊΪβ ἰ5 σι ρροβοά ὈῪ 
Τα βϑίοῃ, ὁ" σοιηροηϊ Πυςίι5:" Ὀὰΐ {Π6 Ἔχρία-. βοῖηθ σοπιπηθηϊδίοῦα (ΘΠηΔη} ἴο πιόλη ομε οὗ 
παῖ) ΠΟΓΘ ΒΊνΝΟη 560 ΠΊ5 ΡΥ ΓΔ ΌΪΟ; τ, 158. 11. 16 σοπϑιο!]δίοηϑ; δῖ ἔγ πλοῖὸ ργοῦδΟΪγ, πκὸ 
:ς; |[ετ. ΧΧΧΙ. 3 ς, ννΠογο [Π6 δαπὶὸ ννοσά, 'ἢ-. [86 ργρίίδη ΑΡΟΡὮΪ5, 1 15 δὴ οα ] 1 ΟΥ̓ 
ἀοιδθίεα!ν,, 45 ἴΠ6 ΠΊΘΑΠΙΠ ΡΣ, ““ σΔιι565 ἴο ἴγεση-. Ρογβοπιποδίίοη οἵ ἀδυζποθα Δηα ΟΥ}]: 8606 ἢοΐΘ 
Ὁ]6. ὝΠΜιι5 ϑοδυ]ῖ,, [)6]., ΔΊοΓχ. αῦονο, οἰ. 1|..8. ΔλΠεη Οοά ἀΐδροῦβοβ ἀδγκ- 

δε ργομ ὙΠῸ οὐρῖπαὶ ψογὰ 15 ΑΠΌ; π685 Ηδ ἰ5 βα!α ἴο ννοιης [6 ΘΠΘΠῚΥ Ὑγ 80 ἢεε5 
566 (ἢ. ΙΧ. 12. Ηετγα 1ἴ εν θην πιοδῃ5 ἴἢ6 Ὀεέοτο Ηἰπὶ. ὙΠῸ ΘΧΡΥΘΘΘΙΟῚ 15 σΟΠΉ ΠΟ. [ἢ 
ῬΌνΟΥ ΟὗὨ ΕΝ} τοργεβοηΐϊεὰ Ὀγ ἴΠῸ πηοπϑίοῖβ οὔ ἴδὸ Νονν Τ οϑίδπηοηΐ, Ὀιὲ 15 ποῦ Δρρ θά οχ- 
ἴῃὴ6 ἀφὸρ, γα ϑλι Δ ἔουτηβ ἀδϑίγονεὰ ἴῃ οἰ ϑίνοὶν ἴὸ ϑριγῖαὶ τϑα] 5. ὙΠῸ 1ΧΧ, 
5ΟΠῚΘ ἃΡὲ ΟὗὨ φΟβπΊς σοηνι δίοη, Ὀγοϑοητηρ ἢ τοπάεὺ {Π|8 ράβϑᾶξε, “" Ηξ 5δ]ονν {ῃε6 δροβίαϊε 
(Π6 ἱπιαριπαίίοη ἃ ᾿ἰνεὶγ αηὰ τουτι Ὁ] ἴγρὲ οὐ ἀγαμοη," βδῃθνηρ [Π)6. δοηϑὸ οὔ ἴπ6ὸ ἀπειοπῖ 
τῆς ἀρόμποῖοβ οὗ ἀσβίγασίίοη ἀπά ἀἸβογάου, Ηεοῦτον Ομυτςῃ,᾽" 825 Βίσμορ ΑΥ ογαάβυνογίῃ οὔ- 

18. Δὲν ῥὶς «ρἰγ] ΟΥΘ ΒΥ ΒΗ1Ξ ὕὉσϑδαῦμβ 5ΕΝΟΒ ἴῃ ἃ ποῖβ (}}}] οὗ Ἰηζογοβέϊηρς αιιοίδι] 5. 
9 θανϑὴβ 819 Ὀσιβαῦ, [1 ὀγίσφισιες:. 14. (ῬαΑγίβ," οὐὖ᾽ ““Θηά 5," 2.6. [ῃ6 ΙγοΓῸ 
ἼΤΗ6 οδἰπὶ σιισοσοαβ [ἢ δίογτῃ, ΜΠ 1 Πᾶ5 οὐὐδκίσῦβ οὗ Ηἰβ νύαγδ; “ΡΟΥΓ ΟΠ ̓  ΟΥ̓ Ἀ18- 
ἄοπο [5 νοσκ. (οὐ δ Ὀτεδίῃ. [86 οἰθασ Ὀτρῆς Ῥόσ. Ηον ρυδηά δηά τογγ]6 15 [πδϊ πιοῖὸ 
Ἰπὰ Υ ΠΙσ ἢ αἰἸσρογϑεβ ἴἢ6 οἱοιιάσ5, τοϑῖογο 16 ὙΠΙΒΡΕΥ, ἕδιηΐ πιυτοτγηρβ οἵ ΗΙ5 ννογά, νη ἢ 
Ὀοδιιῖυ απὰ σίονγ οὗ ἤδάνοη. Ὅεὲ ἰαζίον οἰδυβθ ννὸ ἤεφασ; ννῆδί ἴπδη τηυδὲ ὈῈ [Π6 ΠῚ} {λυ πάεγὶ 

ΝΟΤΕ οὐ (ἬΑΡ. ΧΧΥΙ. δ. 

ΔΙΟΓΧ τοπάογο ἴΠ6 ϑοοοηά οἶδιιθθ, “γοθ6 ἀννθ! ]ηρ5 τὸ ἀπάογ ἴῃ6 ννδίογο:" ὈΠΣΣΟΩ, 
ἔοτ ὉΠ, θυ νπουζ δα ογιγ. 

ϑοετ ες ες τ θτς τος το ες Θςς 000 

ΓΟΗΑΡΤῈΒ ΧΧΥΙ]. ἈΨΤΑΥ ΠΥ Ἰπάρτηδηῖ ; δηῃά τῆς ΑἹ- 

ι: υὸ ῥκοίοσίε ἡϊς σἰπισογν. 8. 711ε ἀγβοοτε ὨΔΙΡ ἢ, το ματῃ ἱνοχοά ΠΥ 5011}; ΣΈΓΕΝΝ 
-- τ λομ ἦσρῥε. τι 71: ὀἑεσεῖπς τυλμε ἐδέ 3 ΑΙΙ τῆς ψ}1]8 ΤΥ Ὀγόλτῃ ᾿ς Ἰῃ μα ῤ  Ε ουρα 
τοἱοξεια ἀνέ αγε εν κα ἐπίο σγδος, ΠΊς, Δηά [τἢ6 ϑρί γι οὔ “οά ἐς ἴῃ ΤΥ ΕΤΡΩ Ἢ 

Εὐρνς ΟΕΚΕΟΝΕΒ |οὉ ᾿σοπίηιεά ποβίτγι]8; κι τ Πρ 
«ΦιΣ ἔ9 . . . . . 

ἰαζε π᾿ Π 15 ραγδθ]ο, δηὰ βαϊά, 4 Μγ [ρ5 511}} ποῖ βρεὰκ ψίςκεά- ἐαύε ἡ δη 
2 “3: (οὐ Ἰίνεῖῃ. τὐἦο μαῖῃ ἴακεθη 

σηλρ. ΧΧΝΠ. [ἢ {15 σμαρίεγ [οὉ ῥτο- 
ςεράς ἴὸ ἄ64] 1} {πὸ ΟἴποΥ πιοβίίοπϑ, ψν ΠΙ ἢ 
γεψαγὰ 5. Οὐ ἢ 1ηΐερτν ἁπὰ Οοα 8. ἀθδ] πη Ρ5 
1} ΠιΔ1. 

1. ραγαῤίἰε] Ὅς ννογὰ σοτηργομοπάβ. 8]}} 
ἀϊεσουγοῦθ ἴῃ ὙΠΙΓἢ {ΠῸ τοϑ 5. οὗ ἀἰβοιυγϑῖνα 
{που ρῆϊ ἀτὸ ΦΟΠΟΙΞΟΙ͂Υ οἱ Πρ. γα νον ἜΧρυ ββθα, 
ἴπ 115 ἀϊδοοιγδο [Ὁ ἀθαὶθ ΜΠ βόποσδὶ {γα [ἢ 8 
δη {ΠΧ ὈΥΔΟΌΟΔΙ φρμ]οδίοη. 

2. Αι Οοὐ ἐπε.}}] Ἡϊιπουῖο [00 Βιᾶ5 
Ἐ5: πο οαἴῃ, πον ἴοΥ τη6 Βτϑί Πτὴθ Πὸ ϑυυθαΓα 
ὃν {πὲ Ἰνίης Οὐοά, Πῖ5. “ΜΟῚ Πε55 δηα ὁ“το- 
ἀφοπιοῦ. ἡ ὙΠ15 Οαἵἢ ΘΧΡΥΟσ568. ἢ15. (ἢ ἀπά 
αἰϑο 5 σοηνϊστίοη ἴπαΐ ἢΙ5 "ἀρ πλεηΐ 15 ποῖ 85 
γοῖ ςοτηρίεῖε: “Οοὐ δαί ἴδκϑη ἃ ἀνναγ 15. 8η 
ΟΧΡΓΙεβϑίοη ΠΑΓΟΓΝΥ σἤόβοη ἴο ᾿ΠΊΡΪῪ “ΜΠ - 
μοϊάϊη ποῖ "“ρογνεγβθίοη." [οῦ {πι15, 85 
{πγουκμους 115 ἀϊδοοιιδο, σογίοςῖδ. ΠΙ5 ΤΟΓΠΊΘΥ 
ἀϑϑοσιίοισ; 6 ΠΟ] 5 ἔλϑί 1π6 οηνιοίίοη (ἢδέ 

νοι. ΙΝ. 

Π6 5855) ΠΟΙ ΠῚῪ ΤΟ Πρ Θ ατίοῦ ἀδςο, 

ἢῖ5 ΔΙΠΙοΙΟἢ5 ἀγὸ ποῖ ἃ ριιπἰβηπηθηΐ ἀν ἔοσ ἢ 5 
οὔἴοησοβ, Ὀυιῖ ἢ6 ὯῸ ἸΟΠΡΟΥ σπᾶῦρὸς Οοὰ νι 
1Π}5Ό] 6: ὄνοὴ ἔον [Πα ὀΧργοϑϑίοῃ νν ΙΓ ἢ Πὸ 511}} 
11.565, πο ποκα ἃ51} 15, ΠῈ δι βοβίϑ 84η ὈΧΟ5ὸ 1 
1π6ὸ ραγάοηδοϊα ὈϊΓΟΓη 055 ΟὗὐἨ ἃ δι] ἢ] ἢ 
δηριίϑῃ. Οἵ, Κπῖδ να; [πᾶρ. ΝΠ. το, ὅς. 

8. 4] 1ὲ «αυδὶἰ]ὴ Οὐ, ῬοΟΤ ὅἸΟ]Θ 6Υ08 
ΠΟῪ 18 ΤΥ ΤΟΙ 10 1160: (ἴπι|5 1211π|. ἀπὰ 
Ηἰγ2.). ὙΠΙ5 νοῦθϑ 15 ραγο ΠΟ ΓΑ]; 1ἴ 5505 
παῖ ποῖν δία ϊηρ 5. ἀηριδη, ΒΙΘῆ δρ- 
ΡΙΓΟΔΟΠο5. ἴὸ ᾿πδάηθθθ, ῃἰ5. Ὀγολίῃ, ἴἢ6 Ἡντηρ 
ΡΓΠοΙρΙ6, ὄνοη {παῖ ψνῃῖο Οοα ““Ὀγοαίμοα 
Ἱπῖο 815 ποβίμβ, αηὰ τηδάδθ ἢῖτη ἃ Πἰνὴηρ 50ιι},᾿ 
ἰ5 βοιιηά, σαραῦϊο οὗ Κποννηρ δηὰ Πο]άϊηρ 
ΒΑ 5 ἴσιο δηὰ στρῃῖς. ΔΊΟΥΧ ἐ8δο ἸοῃΡ 85 
ΤΥ Ὀτοσίῇ ἰ5 'π πλὸ; " Ὀαΐ ΔΟΝ.. 15 Ργοίογδο!ο, 

4. αυἱϊοζεάπους. «ἀροο ὅδ ἢ 45 νου] δ6 
ἃ ἔοϊρηρὰ σοπίττοι διὰ σοι ϑϑιοη οὗ δι, οὗ 
ψΠΙοἢ [οὔ Κπονν ὨΠΠ5ο} ἴο Ὀ6 ΟἸολτ. 

α 



[ν. 5---ἰ 2. οϑ ΤΟΒ. ΧΧΨΊΙ. 
ς (ὐοά ἰογθιά τῇας 1 58ου]ὰ [1501 ο ΝῊ] (το πεαῦ ἢῖβ οὐν Βεη ᾿ΡΙΔ 

γος: {Π|1 ἀϊε 1 νν}}} ποῖ γεηλον ὁ Πλ1πΠὸ τγουῦ]ς σοπηεῖῃ ἀροη Ὠϊπιὺ Ἐξεκ ει 
ἸΠ ΘρΤΙΓΥ ἔγοπὶ Τη6. το ΝῊ] με ἀο! ρ τ Ὠἰ πη ! ἔπ ἐπε Α]- 785 95 

6 Μγ τἰρῃτεοιιβϑηςββ 1 Βο]ά ἔμβῖ, αη4 πλίρμτν ἢ νν}}} ἢ αἰννὰγϑ ο8}} ὑροη (σοά ὃ 
Ψ}] ποῖ ἰεῦ ἴ σρο: ΠΥ Πεαγῖ 584}} ποῖ 11 1 ΨἘΠ το ἢ γου ἔδγ τς Παπα οὗ Ομ 3, 

ἐτοο,, ΓΟΡΓΟΔΟΝ 16 80 ἰοὴσ 45 1 Ἰἴνε. (ὐοά: ἐμαὶ ψγῆϊο ἢ 15 ψγτῇ τῆς ΑἹ- ἐς ἀππὶ 
“ον 17 
εἴν». 

“Μαῖιι. τό. 
φό. 

7 [εἴ πλῖπα Ἔπεπὶν θ6 45 ἴῃ 6 ψῖςκ- 
εἀ, ἀΔηά ἢς τῆαλζ τίβοῖῃ ὕρ ἀραϊηδῖ Πι6 
45 ἴῃς πητρῃτεοι. 

ὃ “ΕῸΓ ψλαῖ 1 τῆε Βορε οὗ τῇς 
Βγροοτγίτο, τῇουρῃ 6 ἢδῖῃ ραϊποα, 
ψν θη (σά τακοτῖῇ ἀναγ ἢ]5 δου] ὴ 

πλσῃ τυ ΜΜ|11 ποῖ σοηςααὶ. 
12 Βεβο]ά, 4}} γε γοιυγβεῖνοβ πᾶνε 

566 1; ΨΉΗΥ. [6 ἀγα γε τῆ5 αἰτο- 
σοῖδθογ ναϊη 

12 ΤῊΪ5 25 τῆ6 ρογβοη οὗ ἃ ψιοκεά 
ἤχαη ἢ (σοά, Ὧπη4 τε ᾿ογίταρε οὗ 

5. μαι γοι 1, δ. Δάν γοιι ἴο Ὀδ ἰη {Π6 
τρις. ὸ ϑῃοι!ὰ τελαγκ [Π6 ἴογοθ νν ἢ 
ἀν ς ἢ [οὉ ἀννε]]5 οἡ ἴπο πιδὶ ροιϊῃΐ ; ΠΪ5 ννογαϑ 
ταῖρὴς Ὅς πλιϑίακοη ἴον 586 εἰρη τοοιϑηθ55, δι 
[ΠΥ τὸ πο ὈγῪῚ Οοά θ᾽ οὐνῃ ἀοο αι δίοη, 
οἢ. 11. 2. 

θΘ. »Ρ ῥεαγὶ, ζει. 1,,1. ΜῪΥ ποᾶασγὺ ἄἀοῃ 
ποῦ ΣΘΡΙΌΒΔΟΣ 010 Οὗ Ὁ Δ 08, ΠΟΠΞΟΙΘΏΓΘ 
σδηποῖ ΠΧ ΠΡΟΙ" ΔΗΥ͂ 5ραϑοῃ ΟὗἩὨ ἢΪ15 0 ᾽η νος ἢ 
ἢς δαλά σοιηταϊ οἱ ΟΥση05. ΠΟΥ Ωρ ϑιισἢ σἢ85- 
ἰδοπηθυῖ, Ἴδιι9 ἀνθ δ. ὕδ}} (τ (ον. ἵν. 4), 
“1 Κηον ποίδίηρ Όν πιγϑοῖ δ 2.6. 51 δὴ ποῖ 
σοηϑοῖϊοι5 οὗ δΔηῪ ννῊ] δ] σι." ΎΠς Αροβίς 
ΠΊΑΥ͂ 5. Ἐπὶ ἴο τοῖογ ἴο ἰῇῆς ,ΧΧ. νογδϑίοη. οὗ 
115 ράββαρε, οὐ γὰρ σύνοιδα ἐμαυτῷ ἄτοπα 
πράξας. 868 α'5ὸ Αοίβ Χχὶ. τ. [οὉ ψοι]ά 
ον ἤανθ ΜΠ ΠΡῚΥ δοςσορῖθα τὴ ἀροϑι]ο 5 ἀ6- 
οἰαγατίοη, “ἐγεῖ ἂπὶ 1 ποῖ Πεγοῦν 5186, Ηδ 
{πς Ἰυάμοίῃ τὴρ 15 τῆς Ἰοτὰ :" ἴογ 41} ἐῃδξ 
0Ὁ τΘΆ]ΠγῪ ἀοδιγοα ννᾶ5 ἴο ὃς ἡπιάροά, 

7. 11εἰ »ηλ6 ἐπόρῖν δὲ αὶ {δὲ «υἱεζε] “ΓῊΪ5 
βοιιηἀβ πκὸ δὴ πηρτγθοδίίοη, ὈὰΣ [οὉ πηοᾶπ5 
{π| δι ἢ ννἸ Κοα ῖθθ5 85 ζα]δὸ γεργοϑυηϊδίοη οὗ 
15 Τρ 8 πα σοην οι οἢ5. σδὴ πον Υ 6 σΟΙῚ- 
αὐτο Ὀγ πη; 1 Ἰπηρυϊοα δἵ 411, 11 πλιιϑὲ Ὀ6 
ἴο {ποῖ γῆ σοι 561] Ὠἰπὶ ἴο 84η δεῖ οἵ ἤγρο- 
αἰῖνυ. 

8. ἐῤοισῷ δὲ ῥα σαϊμε] Τῆς ΗθρΡρτοῖν 
ΜΟΥ 5 τἰι5664] οὐ ὑυγοη} ραϊη. Α ἔΟΥ 4}}, σις ἢ 
ΠΥΡΟΟΣΙΘΥ νου] Ὅὸ ΓᾺΠΠ]Ο 85 ἰἴ 15 ννιοκοά, τα 
ΠῊΙΡΣ ΔΏΒΥΨΟΙ ῸΓ ἃ δθάδοῃ, 85, ἴου ᾿ηβίδισο, 
ἴῃ σμδηρὶηρ πιρη 5. (θο] ηρ5. ἰονγαγήβ πὶ; αὶ 
1ῃ6 ιοδίοη 18, Πμαῖ ΨΥ} ΡΒ {π6Ὸ Ὠορθ, {πὸ 
Βαϊα, θη Οοα ἴακοθ ἴπῸ 50}. 115. 15 
ΡΌγΠμαρα οπὸ οὗ {ΠῚ βδίγοηροδ ραββαροβ Ἀν ΒΙΟἢ 
οαὴ ὃς δἰάυσο ἴο ρον [οὐ᾽5 1πϑἱηςέϊνο 
δηὰ ἱπογαάϊσαϊο Δ ἴῃ [ΠῸ ππιπουί  γ Οἔ 
τἢς Πνὶπε ρτιποῖρίο. [Ε 1Πδξ νγοῦο ἀπη! δορά, 
ΟΥ̓ ΟἰΟΓΏΔΙΥ ἀποοπϑοίοιιβ, νυ Πα χιοϑίίοη σοι] 
ἴῃογε ὃς δδουῖ πορο9 

9. "11 Οοὐ ῥεαγ)Ἱ Τοῦ 1πογθίοτγο [0]: [ἢ 4! 
Οοὰά ἐἐἐώ μοαῖ δ]5 σῦν, που ἣς σουὰ ροῖ πὸ 
ΔΏΒΝΟΥΙ, 

10. 1} δὲ ἀεἰϊ δ Τοῦ {πογοίοτθ ἀρ θά 
ἴπ {π6 ΑἸΤΊΙΡΠΕΥ 15 ρα ηἰδῆογ, “ἢ ΑΊνναγ5 ο4]]},} 
ἢς ΜΌυ]ά τποτοΐοτο ριαν ποι σθλϑίηρ: 
τοῖς (ἢ6 οχίγθηιο ὈθδυτΥ δηᾶ ἀο] σον οὗ {6 
ἰειτη ὈΥ ννμϊςῖ [οὉ ἴΠπ|ι5 ἀποοηβοϊ οι! γ, 5. 1ἴ 

νου ἃ βοδῖη, Ὀθαῖς ΝΠ 058 ἴο ἢ]5 Οὐ Ἰητναγὰ 
αι, ἤὸρς δηά ρἱεῖγ, 

11. 1 «υἱ] ἐσαεῦρ γομῇ δοποθσηΐπρ [896 
δοῖε οὗ α6οά: [1ἰ. {πὸ Παμῃὰ οὕ σοά. Τῆιϊς 
γΌΓΘΘ 15 οὗ στοδί ᾿πηρογΐδηςθ. [1 ἱπιρ]1ο5. τῃδῖ 
[ῸῸ 15 πον βοϊηρ ἴο 5ἰαίο οχασιϊν νυ ηδὲ ἢ 
ὈΆ]ΙΘνὸ5 το οπρ {π6 μαμὰ οἵ Οὐά, 2. ὁ. {Π6 
ἴγιιθ σμαγδοίοσ οὐ {πὸ ἀϊνίπθ εἰἰβροπβλτιοη. 
Ηδ ν»}}} ποῖ σοηςσθδὶ υνηδὲ 15. νυν ἢ {πὸ ΑἸΠΑΣἐν 
(56 ποίδ οἡ Χ. 13), ἴῃ6 ργιηορ!ς νἢϊσῆ, δ 
15 ἀϑσϑυγρα, πιιϑὲ ὍὈ6. ρτοβοπί ἴὸ π0 πη οἵ 
Οοά. ὙὝΠ15 ριδραγοβ τι5, 1Ε ποὶ 0 4 σϑύδῃ- 
ἰφίοῃ, γοῖ ἔογ ἃ πιοιὠιποδίίοη οὐ ϑἰδιθπιοηῖδ 
ὙΠΟ δά Ὀοθη πτιηρ ἔγοπὶ ἢΙπη. γῇ θη [5 
ννογὰς Ποινοὰ νοῦ ἔγοπι ἃ 5βριτῖξ ἀγαηκ ψ ΠΕ 
{π6 ροίβοη οὗ ὐοά β αὔγονβ; 5:6 Υἱ. 4. ΤΠ 
ΧΡ πδίίοη ἀργὸ ἢ 1.)1Ππιαη 5, Ἀν 8Ὸ 
δῆθνν5 {πὶ ἰδ 15 ἰὴ Πδιτ ΠΥ ΜΠ ἢ {Π6 ἔπη 4- 
τηθηξαὶ ὈΓΙΠΟΙΡ]ὸ5. οὗ ἰοῦ. 866. αἰ50ὸ Βιξῆορ 
Ν οτάξινοπη. 

12. ῥαυοό σε ἢ ὙΠΟΥ, Κθ πὶ, ΚΗΘ, 
{ΠῸ ἔχεϊς, ΜΠ Ο ἢ ΠΟ 15 πὸνν αθοιΐ ἴο 5'δίθ, δι 
(ΠΟῪ πλΙσΑ ΡΠ θὰ ἔπθπὶ δἰ ορ ποῦ ἡνῆθη, Πανὴπς 
ὯΟῸ σλιιϑὸ ννῃαΐσνο ἴο ϑιιβροοῖ [05 Ἰπτορτιῖν, 
πὸ σοργοβοπῖθα, ἢϊ5. 5 ΠΟ ΓΙ 5.5. 45. ργοοΐς. οὗ 
δα ,, Οἷἵἴινθὴ ἴννο ἰδοῖβ, σόα δ νυ Ύδῖ ἢ ἀραϊηϑὶ 
5ῖη, δηᾷ [0Ὁ᾽5 ῥίον, ργονθὰ ὈΥ 4 ["{πὸ οὗ σοῃ- 
βἰϑέοηϊ ρο  ηθ55, ἴΠ6. ΟἾΪΥ ᾿πέργθηςθ, ψ ἢ 
ΠΟΥ οὐρῃς ἴο παν ἄγάνγη ἔγοπι ἴΠ6 δϑροςΐ οὗ 
ἢϊ]5 ΤΉΙΒΟΓΥ, νὰ ἰῃ4ι (συ δ Ἰυάρῃηηθηΐθ διὸ 
ἈΠΒΟΑΓΟΠΑΌΪ]6, δπὰ πΔξ ΒΟΟΠΟΥ ΟΥΆῳ ἰΔέοσ ἢϊ5 
ΠΡ ΐθοι 5 σεγναπε" ννου]ά ὕκ πε ιΠςὰ. 

138. Τρι] Τρὶς τοίου ἴο ἴΠ6 ἔο!] νυ βίαία- 
Ιηθηῖ. Ιοὺῦ πονν δοσορίβ8 δηὰ τϑρϑαῖβ ἴποβὸ 
Αβϑογίίοηβ οὗ Πα ορροπεηΐβ (οἴ. Χχ. 29) ἰπ 
ὙὙΠΙΟΒ 6 Τοοορ 165 ἃ σογίαιη, [ποι Ράταὶ 
{τ ἢ. “Ῥοχίοη," “ποι αρο,") τῃαΐῖ ᾿ΥΠΙΟ ἢ 
ΒΓ ΠΕΥ ὈοΪοηρβ ἴο Ἀ1πη, νγαρμὸς ἀθ6 ἴο ὨϊπΊ, ἀπά 
{Π6 ἰαβεϊηρ ᾿ππογιίαποθ ἴο Ὀὸ μβαηάοα ἄοντῃ ἴο 
ἢϊ5 σμ]Π άγοη, [ἢ (Π6 ϑἰδίθιηθηῖβ ΔΝ ΠΟ ἀρρθαῦ 
ἴο σομίγααιϊςε (15 ΡΥ ΠΟΙΡΙ 6, ἀπὰ νυν ἢ ΤΟ αΪΓα 
1Πη6 τοσιποδέίοη. νι ἢ [ἰΟὉ πον ρῖνθθ, δὲ 
δὰ γτοργοβθηθα {Π6 ἔοαιθπε σοπιθίηδίίοη οὗ 
ΡΓΟΒΡΟΙΥ νὰ 1Π] δζιοθ ἃ5. ἃ δος οὗ ὀχροσι- 
δησο, ποῖ ἃ5 θαβθὰ προὴ ἃ ἰὰνν ΟΥ̓ ΡεηςΙρ]ο; 
50 ἴοι 8ἃ5. 186 σοπιδιπαίίοη 4515. {πὸ τυϊοκοὰ 
λανὸ ποΐ {π΄ ροτγίοη, ΠΟΥ μάν [Π6 ΟΡ Γύσϑοῦβ 
τοσοϊνοα {ποῦ πουιίαρο: πο ἢονν δ 5 ἢ15 βοι ]οά 



ν. 14.--23} 7Τ0Β. ΧΧΨΊΙ. 
Ι9 Τἢε τὶςἢ πηᾶη 58}4]] 18 ἄοννη, 

δυῖ πε 514}} ποῖ θὲ ραῖμεγθεά : ἢ6 
ορεηδῖῃ ἢἰ5 Ἔγεϑ. απ ἢξ ἡ: ποῖ. 

20 “Τεγοῖβ τ κε Ποϊά οἡ ἈΪπὶ 88 Ἅ βαρ. 8, 
νγαΐεγβ, ἃ ταπηρεβῖ᾽ ἴδ θῖῃ ΠῚ ἈΥΡΑΥ 
ἴῃ ἴῃς πίρῆζ. 

21 Τῆς δαϑὲ ννὶπαά σδγγίετῃ ἢϊπὶ 8ἃ- 
γνΆΥ. ἀπά ἢς ἀεραγίοτῃ : δηα 85 ἃ βἴογπ) 
Βα τε Πα ουξ οὗἉ ἢ]5 ρίαςα. 

22 ον Οσοά 5}4}} σαϑὲ ὑροη ἢ ΪΠ1. 
Δηα ποῖ βραγε: με νγου]ά ἔφίη ἢςξε οὐκ ἢ ΤΑΝ 
οὗ 15 ἢδπά. ἢ Ἀδ τυσαὶ 

22. ήρι 5}λ8}1} οἷαρ τῇεῖγ μαπάβ αἱ." 

99 

ΟΡΡΙΈ550Γβ. τυῤίερ ἴῃ ΕΥ 5881] τεςεῖνα οὗ 
(πε ΑἸπιρῃτγ. 

14. 1 Πϊβ σμη]άγεη θὲ πλυ]ρ| 164, τὲ 
'ἴΣ ἔογ τπε βϑννογά: απά ἢΪ5 οββργίηρ 
50}} ποῖ Ὀε 5τ|5Πεα ννττῇ Ὀγεδά. 

Ις Ποβε τῆλϊ γεπηδίη οὐ Πὶπὶ 58}4]] 
Ὡδια,. δῈὲ. Ὀυτγεα ἴῃ ἀφξαῖῃ : δηά “ἢ 15 ννιάοννβ 

5041} ποῖ Ψψεερ. 
16 Ἴ Πποιρῇ ἢς Πδαρ Ὁρ 51|νὲγ 5 ἴῃ 

ἄυϑῖ, Δηα ΡΓαρδαγα γα πηθη 45 ἴῃ ΟΪΔῪ ; 
17 Ηε πιὰ ργερᾶγα 2{. δι τῆς 1υῖ 

56} ρυῖ 22 οἡ, Δπά τῆ6 ἱπποςεηΐ 584]]} 
ἀἰνίἀε τῆς νου. 

ΓΗ δ. 

18 Ηε Ὀιμ]άετῃ ἢϊ5 ἤοιι56 45 ἃ πιοίῃ, 
Δη4 45 ἃ θοοζῇ ἐῤσὲ τ[ἢς Κεερεγ πιάκεῖῃ. 

ςοηνοίΐοη, {πᾶΐ μᾶνθ ἴἃ {ΠΟΥ ταιιδὲ δηὰ νν}]}}. 
Τμαὶ 1Π15 να ποῖ 50 τηυςσῃ 4 σἤδηρθ, 848 ἃ 
αἰδασίηρ ὑΡ, οὗ ἱπνναγά σοην!ςοίοη, τλᾶὺ Ὀδ ἴη- 
ἐοιτοὰ ἔγοπι ἴποβϑθ ΥΘΓΥ ῬΑβϑαρὲθ ἴο νυν ῃϊο Ιἴ 
8.615 ορροϑεά. νμαῖ 6 {μοη ςομηρ]διηθά 
οἵ 85, ποῖ {πὶ Οοάἂ μδὰ πὸ ἀδγϑβ οὗ τείγδι- 
(οπ, Ὀυῖ 148 Ηἰς5 ρϑορὶθ σου ποί 866 1Π6 πὶ 
(χχιν. 1). ἃπά ἴΠ6 ἰεττὴβ ἴῃ ψ Ὡςἢ ΠΟ τερια!]- 
δῖος ἴῃη6 σοι 56] οὗ ἴπ6 νυϊοκοὰ (χχί. 16) ργονεβ 
ἃ Πςοηϑοϊοι 5685 [ῃδὲ 41} [ῃὴ6 δρρδαγαηοθθ, οὐ 
ὙΠΟ ὙΠῸ τεϊθά, ἀπά οὗ μι ἢ 6 σδη ρῖνο 
πο δοζοιιηΐ, πιιϑῖ, δῇζογ 411, Ὀ6 ἐἈ]]οίοιιϑ, 
ΤῊΐ5 ὀχραπδίίοη ΠΊΔΥ ποῖ 416 τολονα [Π6 
ἀἰβησυ γ (1Ὸ 15 ἴῃ ἕδοϊ ροπογα!ν αἰ ΒΓ] ἔργ υι5 
ἴο ἕο! ονν {86 Δογαρί δηά δυδι]Ὲ ππονοπηθηΐβ οὗ 
ἴῃς οτίδηίαὶ, πλογὸ Ἔβρθοῖ ΠΥ οὗ ἴπ6 δοηλῖς 
πυϊπάλ, δυιῖ 1 ἀρρθᾶγβ ἴο Ὀ6 {Πε ἴτιι6 οπθ, δηὰ 
οὗ στοδῖ ἱπιρογίδηςε ἔοσγ ἴθ ἱπίογργείδίίοη οὗ 
16 Ποῖος ὈΟΟΚ. 

14. ἰοῦ μιδὰ ῥγευ!οιϑὶν 5ἰαϊθά {πΐ [Π6 
ψςκοὰ πανθ πυπιοόζουβ ΟἸδρΓ ΠΡ, ῬΓΟΘΡΘΓΟΙ5 

. ἀυπης {Πμοῖγ οὐνῃ {{{ (ς. ΧΧΙ, 8). Π6 πονν ροϊηΐβ 
ουΐ πὲ δῇήοσ 411 ΠΕ ἀγὸ ““1ἴογ {Π6 ϑυνοτσα :᾽" 
Ἰπδοτιης {Ποῖσ ραγοηϊϑ᾽ ννθδ ἢ, ἘΠΘΥ ἱηΠογῖς 115 
᾿4011 65, Γ41}ΠηῳΦ Όγ ἴμ6 δυνογά οὗ {Π6ῚΓ Θπογη 65, 
ΟΥ τοάδυςοα ἴο ρΡονεγυ ὉΥ 7ἀἸοῖα] βοπίοηςδ. 
Ἰοὺ ἴδιι5 δοςερίβ Ἔνθ Ζορβιαγβ βἰδίοπιθηΐ, 
ΧΧ, 10. 

15. δεαγιεά ἐπ ἀεαϊ } ΟΥ “Ὁγ Τοδίἢ," ἃ 
Ρετϑοηϊῆςαίίοη; Ὠοδίῃ νν}}} Ὀ6 ἴῃθιγ ΟἿΪΥ δρ- 
ρΡαγιίοσ, πὸ ἔγιεπηάβ, πο σοηϑοΐοῦβ, ἢ ψιάουν 
Ψ}}} βἰαπάὰ ὈΥ͂ 16 Ρ]ΑρΡ δ βπλὶτἴθη ἸΠΠΟΓΙ ΟΣ οὗ 
16 σιτϑο, Ὠοαῖῃ ΟἿΪΥ νι 15 γανθηοιιβ δπὰ 
ὉΠΟΪοΔΠη τα Ἰβίογβ, ἴ6 νυ] γθ, [86 14 Κα]. [86 
Ὦγοπαᾷ, νΜ}}} οπίοπι ἴΠ6 σοῦρϑθθο. ΜῈογχ δηά 
Οἰϑῃδυϑρη Ἰηϑοτί “ὁ ποί"--5Ώ4}} ποῖ Ὀ6 Ὀυγιοά: 
ΠΟΠίΓΑΓΥ ἴο ἴῃς ΟἹ νεγϑίοηϑβ. 

16. γαΐρομ] [ἢ ὙΠ ἢ (86 ννθα ἢ οὗ τῃ6 
Δποϊθη5 σοπϑοιϑίθα ἴο ἃ στοαὶ ὄχίοηϊ: οἴ, δαί. 
ΤΊ 19; [Ά4π|65 ν. 2. : 

18. Βοίῃ ἤξιγεθ 1π {15 νοῦθθ ΤΟΡγΓθσοηςξ 
ἂῖ οηςο ἴπ6 ταρι ΠΥ ἀπα ἀρραγοπῖ δαϑὸ ἢ 
τ ἢ [Π6 ἐογζιποβ οὗ ἃ Ὀδα πιάη ἂὐὸ Ὀ8ΠῈῈΡ, 

Ἠϊπι, δηά 541} ἢϊ55 μὰ οὔ οὗ ἢ 8 
Ρἶδςα. 

δηά {ΠῸ 5111 σγϑαῖοσ θᾶ586 ἢ ΠΙΟἢ (ΠΟῪ ἀγὸ 
ονογίῆγοννη. ὅδ8ὲ6 Νοῖίδ δείον. 

α ὀοο!Ῥὴ Ὑπὸ Πρ, πχονθαῦϊα τοπηΐ, 5θῖ ἃ 
ἴογ υνδίσῃογθ ἰῇ νυἱπογαγάβ οὐ ἔπι π-ξαγάθῃσβ; 
[38. 1. 8. 

19. «ρα ποὶ δὲ σαϊῥεγε4] Ατπ ΟὈβοιΓα 
ῬὮγαβΘ ἴῃ [6 οτρίηδὶ, δηὰ νϑγιοιϑὶν τοπάογοά. 
ΠΟ πλοϑὲ ργοῦδοϊ]6 τοδάϊηρ 566Π15 ἴο Ὀ6, “Ης 
Ἰοῖμ ἀοννη στὶς, δι ἴα (815. ννθα] 1} 584} ποῖ 
Ὀδ ραϊπογοά,," 2.6. Ὀεέοτθ [ἢ μαγνοϑί 5 ραϊῃθγοὰ 
ἴπ δ6 ΜῈ} ρογίϑῃ. (ὙΠῈ ΕΧΧ. μᾶνε οὐ προσ- 
θήσει, ἕγοπι ννη ἢ 4 νϑηῖοι5 τοδάϊηρ ἴῃ {Π6 

ΘΌγονν 18. ργοΌΔὈΪΥ ᾿ηξογγοὰ (ἢ) Ὁ." ἔον ΠΝ"), 
6. ΜΠ] ἀο 1ἴ πὸ τηογο." “ἋΓΠ5 1(4]., ὅτ, 
Αὐδῦ., δηὰ βόνογδὶ τηοάθγῃ ογιο5; ἐν. Εν. 
ΗιγΖ., ὈΠπὶ.; Κθηδη, ὁ πιδῖὶ5 οἶδϑὲ ΡΟ ἰΔ 
ἀογηϊέγο 015.) 

ῥὲε ᾿ς πο] Νὸο βοόῃογ ἄνγακο ἐῆδη ἢ 15 541η. 
ἼΠΙ5 νοῦβο 566 8 ἴο ἀθβοῦ δε ἴῃ6 τῖσῃ ἰγτγαηῖ, 
ΒΓ Ισο ἴῃ ἢ]5 δϑίῃθβϑ, δηαὰ νυ Κη ΟΠ]Υ ἴο 
566 Πὶ5 τηυγάεγογθ, οἷ, 2 Κι χῖχ. 42ς, δηὰ ςἢ. 
ΧΧΙΝ. 24. 

20. 4“: «υαἱογ.} 1. 6. {κὸ 4 Ποοά: ςοῇ. χχ. 28. 
Ιη ϑοεςζίης [Π655 βρθς!4] Ἰηϑίδηποοθϑ οὗ ν] ϑιδί θη 
[00 πιᾶγὺ πᾶν γοίογγοα ἴο νγ6}]-Κηοννη ἐνθηΐβ, 
5:10 ἢ δ. σ. 25 (πΠ6 Πόίαρο, οὐ ἴΠ6 ἀεκίγιςίοη οὗ 
1ῃ6 οἴἴὸ5. ΟΥἩὨἨ τῆς ρῥ]αίῃ; (566, μονγόνοῦ, Νοῖδ 
Ὀεῖονν); δυΐ 6 οπὲ ροϊηξϊ ψῆοἢ 6 ἢᾶ5 
αἴ ποατί ἰβ ἴο νυἱηάϊσδίθ ἢ Ππι5ο} ἢ ἔγοπὶ Π115- 
Τορτοβθηϊδίίοη. [1 δῃοιϊὰ Ὀ6 γχειμαγκοὰ ἐδμαῖ, 
διελὶ ἃ5 δὶβ οὐνῆ σδἰπη 68 Πα Ὀδοη, ἔΠ6ΥῪ 
μδὰ ὕδοη ἀἰβογοης ἴῃ Κιηά ἔγοτη ὑποϑὸ Ἀν οἢ 
6 ἀδϑογῖθεθσ; ἢ15 σμΠάγοπη Παὰ ρογϑῃθά, δι 
ποὲ ΒΥ ἴδ δυνογά οὗ δυθηβοῦϑ, ΟΥ̓ ΌΥ ἔδιηϊπα; 
ἢϊ5 ψν ] ἢ παά ποῖ Ὀδοη {γαμῃϑίογγεα, |ἰκθ 
1ἴῃδι οὗ 4 τοῦῦεγ, ἴφ (ἢ6 7ιι5σὲ δηά ἱπποσεηΐ; 
μὸ μαὰ ὕδοῃ οαϑὲ ἄφυνῃ ᾿ἴπ ἢ18 ρίδος, Ὀυϊ 
ποῖ δΒιιγίοα οὐξδίΚι οὗ ἴἴ; αὔονς 8ἃ]], ᾿ποίοδά οὗ 
ϑϑοκιηρ ἴο ἤθε ἔγοπη Οοα 8 Παηὰ, 41} {μα ἢς 
Ἰοηροά ἐγ νγὰ5 ἴο Ὀ6 νἱϑιιϑαὰ Ὀγ Ηΐχπὰ ἴῃ "πἀρ- 
τιοηῖ, απά, ἔὰσ ἔγοιῃηῃ ὀχρθοίηρ ἰῃδΐ ἰαϑίηρ 
Ἰπίδπιυ ὑνουὰ δἰΐδορ ἴο ἢΠῖ5. ΠΊΘΠΊΟΓΥ, ἢδ 
Ἰοοκοά ἴοτ ἃ νἱπάϊοδζίοη οὗ ἢ5. τὶ ϊδοιιθηθ88 
ἴῃ [86 5 ῃξ οὗ τθῃ. 

Ο2 



10ο 708. ΧΧΨΝΊΤΠΙΙ. ἴν. ᾿.- 

ΝΟΤΕΘ οἡ Γ(ΗΑΡ. ΧΧΝΠ. 18, δη 20---22. 

τ. 18. ἘοΓ γ5, 85 ἃ τπιοίῃ, Μοσχ τοδάϑ 
ΣΝ, 45 ἃ σϑρίάοσ, 1,ΧΧ. ὥσπερ σῆτες καὶ 
ὥσπερ ἀράχνη: ὅγΥ. “685 ἃ 5ρ᾽ἰετ." ὙΠῸ τοδὰ- 
Ἰῃ 15. ΝΟ ΤΥ ῬγΟΌΔθ]6: ἔπμ6 πα ἀ]δ ἸοςΊΟΥ5. ΤΊΔΥ 
Βανὸ ἐλ! ]οπ οὐ : ἀπά [ἢθ ἤριτε 15 δῖ οῇςο ἔσθ 
δηῃκ ἀρροβιίο, 566 ἢ. νην 14. 

“νυ. ΜῈΟοΥχ τοηάοι8 {ἢσς6 νϑῦβος 
{πιι5: 
Ἐν ἀδν ν"}}} [οΥΤΟΥ 561 Χ6 Ἠ ΠῚ, 
ΒΥ πἰβῃξ ἃ τοπιροβί δέθαι οἵ ἢ ἢϊπὶ ἀννᾶν, 
Α Ὀ]αθὲ σαυγίοη Ἀπ ἀνιᾶν 50 (πὲ μ6 ἀορατι- 

Εἴ, 

2ο--2 2. 

ΟΗΑΡΤῈΚ ΧΧΝΙΠΠ. 
τ: 7 ὼν ἦς αὶ δνιοτοίο ίσο οὐΓ παῤμγαΐ ἐδύσε, 

1: 2 ́μί τοίϊσείρηε ἰς αἡ ὁλοομ ΚΠ οὗ Οὐ, 

παρ. ΧΧΨΝΠΠ. ὙΤηὸ δυριπηῖηρ οὗ {Π|5 
σΠδρίου 15 δὺγιρίῖ, δπὰ {π6 σομπηθοϊίοη 1} 
Π0 ρτοσράιηρ αἸδοοιβο. δοπιθινῆδί. οΟὔδοιιγο, 
ἼΠΟ οοι56 οὗ Τποιρῆϊ σρότη5 ἴο δ6 {Π1|5. [00 
5 ἀοεϊατο ἢ σοηνίσοη ἰῃαί, ποῖιν ἢ - 
βίδη πρὶ ἀρράγοηξ ἱγτορι ]ΔΓΠ05. Δης Πηλην ἜΧ- 
σθρίοηβ, [Π6 1π5έῖοθ οἵ (σὰ 15 βυοποῦ οὐ ἰδοῦ 
ΤλΔη βίο ἴῃ. ρα πδδτηρ [η6 ΜςκΚοά: δας {Π6 
ΤΑΥ ΒΓΟΥ͂Ν 15. 5111 πιηϑοϊνο ; ἢ6 ὅσπποῖ ππίοι- 
5ίαπαά (οι 5 ννᾶγ5, πὸ [0615 ΗἸπὶ ἴο δ ἱποοιη- 
ΡΓΟΠΘΠ51016, ἀπ σοηηθβ ἴ0 οἠδ σογίδη σοησ]ι- 
δίοῃ, (Πδί, ποι [Π6 ἔμοιυ 95. οὗὨἩ τῆλ αἴ 
ΓραΓν ΟΠ] ουδὶν ἀονεϊοροά ἴῃ τοραγὰ τὸ 4}} ρῃγ- 
5:64] ρῃοποηομα, 6 πον ποῖ πηρ ΟΥὨ(Π6 
ΓΘ ΘαβυηἘ14] φείσιθιιο5. οὗ οὐ. δ Ἰβάοπι ἴῃ 
1ῖ5 ἐβϑύηςο θοΙοηρ5 ἴο Οοα αἱοης, 18 ἰ5 ἰῃσοπ- 
ΤΠ] σα ]6. ὮῪ 115 νογγ᾽ ἡδέιγο, Ὀι τη 115. ρτλς- 
ἘΟΑΪ ἈρΡΡΙ ᾿σΔ ΟΠ δ σ41}} αἰΐλίη ἴο 1 ὈῪ ἴπὸ 
θα οἵ Οὐ, απ ὈγΥ ἀῤρα τὴς ἔγοηι οΥἹ], 

1--}1]1. ὝΠοθθ νϑιβθθ ὩΙῸ ΤΟΥ ΚΑΌΪΘ (0Υ 
{πὸ Κηονν]οάμο οὗ πιπιηρ Ορογδίοης ΜΡ ΏΙΓΗ 
πον ᾿ππολίθ πὰ (Π6 υντυῖοσ, (Ἰοπιηδηίαῖοῦς 
τὼ πον ἀργθοὰ 85 ἴο [ἢ6 σόΠΟΓΑΙ πποδη!ὴρ, φη 
ΠΟΙ ΠΊΔΩΥ ΘΧΡΓΙΟΚΒΙΩΠ5. ΓΟ 511} Οὔβοιγο, 
δηΐ μ}}]} ἀγόσδμιν ΤῸΠΊΔΠ) τησίουβ Οὗ σοπίτο- 
νΟΙσΥ, ψν6 ἢηά π᾿ {{|0πῚ 51 Πρ. Πγ]γ δοσιιγαῖο 
ΔΠΠ στάρι (ἰοβοσρι!οη5 Οὗ {6 ργοσοσοος. ΟΥ̓ 
ΤΠ ηεΙ5. [{ 5 δὴ ἰηἰο χει ηρ αιιοβίίοη ΥΠΟΓΟ 
16 νυ τον σοι] αν δοηι γε δ ἢ πλϊπαῖο 
φ ὦ ασσιγαῖθ Καον]ράμε; σογίλιη!Υ ποῖ ἰὴ 
Ῥα]οςίπδ, ΥΠΘΓΟ πη Πρ 85 ππκηόννη. Βαῖ 
1 ΥΘΥΥῪ τοπιοῖθ ἀροβ, ἴὰ πλοσο ἀποῖρηΐ Ππδῃ 
1Πι| 455 γηοα ἴο [οὉ, 1Πογὸ ννόγὸ σο] ἃ ΠΊΙΠ55 1ὴ 
Ἐργρῖ; 5||ν6Ὶ ννᾶ5. Ὀγοιρης ἔγουη [ἢ ἔτ οαϑῖ 
γ Βα πΙοίδη τπογσπαη "δ: ῸΠ υνγῶ5. ἐοιιπά, 
δης σΟΡΌΘΥ ΤΠ ]ΠῸ5 λνοτῸ νογΚοα τη {πὸ διηδιὺς 
Ῥομιηϑιία Ὁγν Εσγρίδηβ ἔτῸπῚ {π6 «τὰ ἀγηαϑίν, 
δῖ Ἰόαϑὲ βουὴ 1Πποιϑημεῖ νολγα ΟΓσγο [οἷν ἈΠῸ] 
{Π6 τοῦ ἀνπαβῖγ. 506 [ηἰγτοάισίοη ἴο χΟά 5, 
ὃ 4. ἽΠπὸ ἱπιργόβϑίου τπλὰθ ὈγΥ 1π6 ΠΟΪΘ 
Ῥάββαρο 15 1[ῆπε {ΠῸ νυ οΥ ἀπά 5 σοηξοπιρο- 
ΓΆΤΙΟ5. τηϊιϑῖ μᾶνθ θθοη δοσηηδιηϊοά 1} Εἰγοβο 
ορυγαϊ οηβ, διιξ ΡΓΟΌΔΌΪΥ ἃ5. τλίτοῦς. ἜΧΟ ΙΓ ΠΡ 
ἀϑιοἸϑηπιοηϊ ὈΥ {ΠΟΤ πον δα δἰγάημος- 

ἈΑπά [Ὁ [οΥγ1ῆ65 ἢἰπὶ οαζ οὗὨ 5 ὈΪΆςΘ. 
Απὰ 11 {1}15 ἀροη ἢ πὶ ὈΠΒρΑΓΙΠΡΙΥ, 
Ηδ ἢθεβ Ὀοῖοσγὸ [ἴ ἴῃ δι Πιρῃῖ. 
ΤΠ ρθορὶδ οἷαρ τΠεὶγ βαηά5 δ ἢ]ΠῚ. 
Απὰ ἢΙ55 αἵ Πἰπιὶ οι οὗ 5 ρ]ᾶςθ. 

ἼΠΙ5 του το8 ἵννο σμδηροβ, ὦ. 20. ἔοι ὉΝΘ5 
ΜῈοΥχ τολὰς Ὡ3, αζαίιεν 1, ΧΧ. ὥσπερ ὕδωρ. 
δηᾷ {πὸ ὅγγ. υῃ ἢ σοηίϊηϊιθβ [86 σομϑίγιςίοη 
1η (86 ποχί νϑιϑο. ὡᾧ". 22. ΕῸΓ προ ΔΙογχ τοδὴς 

ΟΝ δ, ἰακίηρς ὩΣ 25. ϑδ᾽]οςῖ, δὴ δάπλ15510]6 
ἀπά ρῥγοῦδ0]6 σογγθοίίοῃ. 

ὈΚΕΙ,Ὺ τοῖο ἰ5 ἃ νοΐὶπ ἔοσ τῆς 1 ον. 
δνοῦ, δηὰ ἃ ρίαος ἔογ ροϊά τὐδέγε 

{πον δὴ 1ὲ. 

ΠπΟῦς., Α ρτοσΐ σδιοδϊη, ν]οϑ6. σΑΠΊ6}]5. ϑϑῸΓΟ 
ἀοι1]ο65. εἰρ] ον 1 ἰγαπβρογίηρ {π6 ῥτὸ- 
ἀινιοῖῖοης. Οὗ νατοιι5. γορΊοησβ, τοι] πᾶνὸ Πδὰ 
ΟΡΡροτίαμ "165. σι ἢ 8ἃ5. ἴον [5γδϑὶ 65. εᾶνδ ἢ 
[6 ἅρὸ οὗ δοϊοιηοῃ, σου αν οπ)ογεά, οὗ 
Θχρ της [80 ΘΧΟλγ τ ΟΩ5. ἀπά νυ δίσῃιηρ ἴΠῸ 
ἸΠΘΌΠΙΟΙ5. ΡΙ Οὐ ὐσ5θ5. ὈΥ͂ ν ΒΓ ἢ [Πδ πηοίδ]5 ἡ ΌΓῸ 
ΡΓορατοὰ 9ᾺῸΓ 106 ι586 οὗ τῆδη. ὍΠῸ Ἰοςδὶ 
σΟ]ουσηρ δἰτοροίμογ Ὀοϊοηρο ἴο [ἀυτησα, [ἢ 5 
ΡΟΠΙΠΘ]α οὗ Αταῦῖα, οὐ ἴὸ ΕΕΥΡί, σεγίδίη]ν 
ποῖ ἴο Ῥα!οθίπο, ὙὮ15 ΠΥ ὕθ 566 ΠΟΙ 
ἀϊσίηοιν ἤθη νγ6 σοηϑιογ [ηδ ἀοίδ}}5. 

οὐ ΔΙ Οὐ Γ βοῖοησδ Ἰηϑίοδα οὐ σοη τ ηρ ΟΥὐἶν 
σοηἤ 5 ἴΠ6 Δρῃουῖσπι ΟὐἩἨΤΠ6 ρδίγιγσῃ [ὁὉ. 
ὙΠῸ Πα 5ῃδάοννοα ἔτ [η6 ἀοννηνναγα μὺγ- 
διδίοησο Οὐ {Π0ὸ ὧπθ (ϑ||ν0Γ7), δηα {Π6 δι ροτ- 
ἔς] ἀϊδευιθαίοη οὐ τπὩ6 οἵμεσ (Οο!ἡ). 
ΕΘ ΓΟγ ΤΠοΙῸ 5. ἃ νϑίη ἔογ 1Π6 δ1|ν6Γ.- - τηῸ 
Βαττῃ ματ}}) 158 οὐ Οο]ά. ὌΠ ᾿πάϊδρυΐλθ]ο 
ἕαςί 5 1ῃαΐ {Π6 οἰ 6 αιιδηττθ5 οὗ μοϊὰ οτιμὶ- 
ΠΑΙγΥ ἱπιυοάοα τη {86 ἀρρΟΓ ρογίοη5 οὗ (μ 
νη ἤν Ὀδὸη Ὀσγοόκὸπ ἃρ δπά {ταπβρογίος, 
ἢ (η6 ἀζῦτι5 οἵ {π6 πηοιιηΐδιη-ἴοΟῃ5, ἰπἴϊὸ 
δαϊαοθηΐ 5] οροσ δηὰ ν]ογβ. ϑηνοῦ πα ἀγρβθη- 
τθγοιι5. ρα, οὐ 1ἢ6 ςσοηΐγαγγ, οχίθη θὰ 50 
ἰάγροὶν ἀοννηνιαγάβ πο Π6 ἴον οῖ5. Οὗ {δ 
θαυ ἢ, {πὲ ΠΟΥ ταϊιϑέ γἹο] ἃ ὁπογπηοι5 ὑγοῆῖ 
ἴο [ΠΣ ΠΆΘΟΙ ΤῸΓ ἃρὸ5 ἴο σοπιθ." δι. Κοά. 
ΔΙΟτο ίβοη. 

1. α «οἰμ ΟΥ̓, ἃ5 ἴῃ {Π6 τρλγρίη, “ἃ Τϊπὸ. 
ΤΠ6 οὐκίηαὶ ννογὰ Τπολη5. “Δ ἰβδῖιθ, ἡ ΟΥῸ 
οἰ θΪλσο ΥΠΟΙῸ ΔΎ (Ὠηρ σοπλοβ οὐ. δΙΪΝΕΥ 
βίδηἐθ ἤυϑῖ, ρῥγο αν Ὀθοδιδο, αἵ ἴΠ6 {ΠΠπῚῸ 
με τῆ ὈΟΟΚ ν͵ὶθ στίοη, 1 ννᾺ5. ΥΟΓΥ͂ 
βοᾶγος δηςδ ργθοίοιιϑ5, δπὰ περὶ τηοτὸ βὸπ6- 
ΧᾺΪῪ ἋΤῸΓ Θχομαημο, ὍὙΤΠῖ5. Ἱπηϊοαῖοα, {ΠΟ ΡῈ 
1 τὴλῪ ποῖ ρίόονθ, οχίγοιης. σης] ἑν. 8506 
Ριοῖοῖ, 1, ὃς. Οὐ βΊηος. Ἰμο- σου ΠΙ ιι 5. 1. Ρ. 
τόο. ψιιοϊοά αἴνονο. οἷν. Χχ. 26. Ηὸ ἄογινοθ 
ἴπ6 νον οἴνου ὨῸϊμ. ὁ" ς1]α. ἃ Τοςκ, δηᾷ 
ἐ ὨΠατα. ἡ τὸ ἰνολτ, 
,ηὸ ἢ Το ρτγοσθοβοθ οὗ ΠΠΙΠΙ νΌγο Κποντ ἢ 

ἴο {πῸ ἀποϊοηΐδιτ ὁπὸ ὈΥ νναεδίηρι αὶ ποι ὉΥ 
1)ιοάοτιιθ, 11. 11, ἃ5. ργαςσ κρὰ τη Πενρῖ, {86 

δὲ 
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νυ. 2---το.] 

2 ἴτοῃ ἰ5 ἴαΐκθῃῃ οὐ οὗ τῆς 'δαγίῆ, 
δΔηὰ Ὀγαβ5 ὦ τότε ομέ ο7 τῆς βἴομα. 

7. Ηε ββζζειῃ ἢ διά τὸ ἀαγκιεβ8, 
διὰ βεαγομεῖῃ οὐ 8} ρεγέεστίοι : τῆς 
Ξἴο!εϑ οὗ ἀαγκηδβ5, δπά τὰς δῆλον οὗ 
ἀςλῖῃ. 

4 Γῆε ἢοοά Ὀτοάκοῖῃ οὐ ἔτομῃ τὴς 
᾿Ἰπμαδίταητ;, φύει ἐῤὲ τυαίογς ἰοτσοτίθῃ 
οὔ τῆς ἔοοϊ: τῇξῪ ἅγὰ ἀγίβδὰ ὑρ, ἴπεΥ 
ΔΓΕ ΡΌΠΘ ΔΙΨΑΥ ἔτοπὶ πΊςῃ. 

ς Λε ὃν τὰε δαγζῃ, ουΐ οὗ 1 σοπλειὴ 
δγειά : ἀπά ὑπάεγ ἰτ 5 ταγηθά ἀρ 85 [ἴ 
ὑνεγε ἢγε. 

οἶποῦ ΕΥ̓͂ Ξε] ηρ : ([ἢ6 ΗΘΌτγονν [48 ἃ [θα η]ςΑ] 
ἴοτῃ ἔογ ἐαςῇ: ἴῃς ψογά ἤοῖθ υυϑοὰ ἐθηοῖοδ 
1Π6 ἔΟΓΠΊΕΥ Ρσοόςθβ85. 

ῷ. ὀγας ἐς »ποί θη ομὐ Οὗ 1δὲ σἱοποῇ θυ, 
διὰ δῦοῃϑ (οἵ) 8 ταοϊῦθῃ ὕο ΟΟΡΌΘΣ. 
]ὸ0 ἀοεβ ποῖ βθεῖῃ ἴο βρεᾶκ ἴῃ {π|5 νεῦβὲ οὗ 
τηϊηηρ, Ὀυΐ οὗ ρῥγοζοϑβὸβ Ὁ ΠΕΥΘΌΥ ἴτοη ἀπὰ 
σορρογ ἃζὸ ὀχίγαςϊοα ὃγ ἔωϑίοη τοπὶ ογὸ ἔουπά 
ου ἴδε ϑδιιγέαςσθ, 

38. ὙΠΕ΄ τηϊποιῖϑ νοσῖκ 5 πονν ἀοϑοτιροά, 
Ἦν ϑοζοι ἢ δὴ οπὰ ἴο ἀδγκηθεα ().6. ἰδΐ5. τῇ 
ρης ἴο ἴπ6Ὸ γϑυῪ δδοάς οὗ ἀδγκηθβϑ, 5ς, ὉῪ 
Ὀρεηλ» 4 δαί, οὐ ὉῪ {δε ἰδηΐθγη ννῃϊς ἢ ἢδ 
δόλια ΨἸ ἢΠ}), πὰ ἴο 41] ρογίοσξιοη (, δ. 
ΜΊῊ τΠ6 υἱτηοϑβὲ σοι ἴθ Π655) ἢ6 ΘΧρίοτοβ [ἢ6 
οἴοηο οἵ ἄαγκηρθβ, δΔηα ἄθηθο ὈΪλο Κῆρ. ΤΠῸ 
ΒρθΆΚΟΥ τδΥ ἤᾶνα βίοοα δὲ {Π6 βῃδιι ἃ5 1ἴ ννδϑ8 
οφροποά, δηα νναϊεποα {Π6 ΤΙ ΠΟΥ 85 ἢ ἀθοορηά- 
εὐ, οὐΠΟΌ 51 ἘΧΡΙΟΓ ΠΡ ΕΥΘΟΓΥ βίοπο ἔοσ ᾿πμ}- 
σαἴίομβ οὔ πιρίδὶ. 

4. ΤΠῖ5 νο θα 15 οῦβουσγο: [ἢ ποσὶ ργοθδ- 
Ὀ]6 Ἰηϊογργοίδιοη ρροαΓβ ἴο 6, 6, ἴΠ6 ΠΪΠΟΥ, 
Εἰ ὮΚΒ ἃ Βι δῦ ΔΎΔΥ ΓΌΟΙΣ ὕ.6 ΠΟΙ ΟῸΤΓ- 
Βοοᾶ οὗἁἩ Βούν]οσβ, υπδ᾽ἀθαὰ Ὁ ὅδ) 1οοῦ 
ἘΠΟΥ δα ΒΕΩΡ 0 8πὰ ἔσζγο ζϑ 1 ἔσο στη 
09. ἼΠεὲ ν οχά τοπαογοα “οοά τῇ {π6 ΑΟ Ὺ., 
ΟΥΓ 5ῃδῆϊς, ἀροη ὙΠ ἢ τῆς ᾿ἱηϊεγρτοίαδτίοη οὐ ἴη6 
ἢγϑὶ οἰαιιδο ἀδρεπαάϑ, ΠΊΘΔΠ5 ὈΓΟΡΕΤΥΙ͂Υ ἃ νϑαΐογ- 
σου, ΟΥ̓Παγγονν σῃδηπεῖ, Ὀκζ τηοάθγῃ στο 5 
το ἃ}1} θὰ ὑπδη! 005 ἴῃ γΘΠ ]ΟΓΙηρ 1τἴ ΠΟΥ ὁ ἃ 
βῆ." [[παϊάρα Ὁγ {πὸ ἔοοϊ, ΠΠΠογα Ύ,, ἕογροῖ- 
ἴση ὈΥ ἴπε ἔοοΐ, 56 0πὶ5 ἃ παΐιγα! πὰ 8ς- 
συγαίο ἀοΞποτρίίοη οὗ ἴῃ6 τ ηὉΓ ΠδηρΊπς Οἡ 
ἴη6 τορὲ δηὰ ὑπ4ῦ]6 ἴο τι156 ἢ΄5 θεῖς δι δ 
ΤΊΔΥ ῬΟΞΒΙΌΪΥ πιϑᾶῃ ἰογροίζοη ὈῪ {πΠ6 ἔπεϊ οὗ 
ὙΑΥ͂ΆΤΟτβ, δίαυ τοσὶ [Π6 Ὠδιιηΐ5 οὗ τθη. 866 
Νοῖς Ὀεϊονν. ἼΒο ἰαϑῖ οἰδιιδθ 15 ποῖ αιιθϑδ[οηρά, 

δ. Μαπηΐβ πα πἸ5ΈΥΥ δηὰ οπίογρεῖβο ρῖνα ἢ Π 
τρλϑῖεσυ οὗ πε ϑασῖῃ πὸ {115 τῆς ϑδιιγέαςθ ἔοσ 
ἰοοά, 4πά, ποῖ βαιἰϑῇθα νυ τΠδΐ, Ρεποίγαϊεβ 
115 Ἰηϊογίοσ, ἀπά [γΠ5 1 ὩΡ 45 Όγ {πὲ δοΐίοῃ οὗ 
β ἱογτάπθοιβ ἄγε: {ἢ]15 4.468 πλοϑὲ ργοῦδΟΪΥ 
ἴο ἴῃς Ὀ]Δοίης οὗ τόςκϑ ἴῃ πηλΐπ65, νυ] ἢ ννᾶ5 
ργαςτϑεά οἡ ἃ ἰάγξε 5ςα]ε ὈΥ πὸ δηςσιεηΐβ: 566 
ὨοῖΘ Οἢ ὕ. 9. Α 5ἰπι|ἰδὺ ἜΧργοϑϑίοη 5 τι56ἀ ἴῃ 
ἴῃς Κογδπ, δυζ, 11. 66, δηά ΧΧΧ. 8. 

708. ΧΧΨΝΠΙ. 
6 ἼΤῆε 5ἴομεϑβ οὗ ᾿ξ σγε ἴῃς ρίδλες οὗ 

ΒΑρΡΡΠΙΓοΒ : ἀπά ττ ἢλτῃ ᾿ ἀμβῖ οὗ ροϊά. 
γῆ Τρεόγὲ ἴξ αὶ ραῖῃ Ψῃϊσἢ πὸ ἔον 

Κπονγεῖῃ, δηὰ ψνῃϊς ἢ τμε ν αἱτυγεβ γα 
ἤλτῆ ποῖ β6θη: 

8 Το Ιου 8. γνῃοἷρβ ἤλνε ποῖ ττοά- 
ἄδῃ ἴτ, ποῦ (ἢς ἤδτος ᾿Ιοη Ραββα Ὀγ [ΐ. 

9 Ηε ρυκζοῖῃ ἔστη ἢ5. Παπά ἀροη 
τῆς ἵχοοῖΐς ; 6 ονογίαγηρῃ τῆς πλοιιη-  Οτ, Μέπ, 
τα! 5 ὃγ τῆ τοοῖϑ. 

10 Ηε οὐκτῖοῖῃ οὐΐ  τίνεῖβ διηοηρ 
τῆς τόςκβ; δηά ἢ15 εὐ βθβεῖῃ δνεῦΥ 
ΡΓΘςίοι 5 τῃϊηρ. 

6. «πᾶ 11 δαὶ ἀμεὶ 9, κοί Οτ, διά ἀπεῖ 
οὗ κοϊά 185 ΤΟΣ Εἰμὶ, 50. ἴου {Π6 τΠποΥ. ὙΠ6 
δτοδ το μο5, ν ΠΟ ἢ γουναγά τῃρ [0115 Δηὰ ἰαἰοιῖ5 
οὗ {πὸ πλποῦβ, ἄγὸ σοηϊγασίοα νν ἢ [Π6 ΕἸΩΡΑΥ 
Τοβ 15 οὗ βρϑοι δίίοη δροιῖ [π6 διάάεη {Πηρ5 
οὗ Οοὐδβ ρονογητησηΐ. 

7, 8. Τῤέεγε ἱς ἃ ρα1δὴ Οτι Α βΡαῖδ ἡ Ἀ1ῸᾺ 
0510 ΘΑ 510 Κιονοῖδ ποῖ, Δ ἃ 089 ΘΚγθ0 οὗ 

180 νυϊῦυγο δῖ ποῦ οδρίϑά ἰδ. [ἢ 1Π6 
ποχῖ οἴδιιδθ, “ὁ ἔν (86 ἸΙΟἢ 5 νν ΒΟ] ρ5 τοδα "ἢ 6 
ποῖος Ὀοασϑίβ," Πογα]ν, “ς [ἢ6 5οη5 οὗ ργίἀς οἵ 
βογοθηθϑβ." ΤΠδ ΓΘ 5 ἃ βίῃ ὑνῃι ἢ ποπΘ 
Ὀὰΐ τῆλ οοιϊὰ ἀϊβούγη, ὙΠδ ροπα Υ οὗ 
ΤΆΔη 15 ἢτι5 σοηίταϑίοα νυ ἢ 1Π6 ᾿πϑεϊησίνο 58- 
ΒΆΠΠΥ οὗ δηϊπιαὶβ, {πὸ ξαυ-σοδοῃίηρ δηά Κοθη 
ν᾽ϑίοῃ οὗ [Π6 δαρὶς ἀπᾷ ἢαννκ, τῆς βίγοπρίῃ δηὰ 
ἔοτοο οὗ {πὸ Ἰυη, ὍΤῆς ϑιοπιϑῆπιοης δηὰ δά - 
πλιγαίοη ὀχοϊτοά ὃ. π6 παῖιγαὶ ροννεῦβ οὗ ἴΠ6 
γαῖα σγϑδίίοη ἃγὸ δβρθοῖ!] Υ ΠΟΙΟΘΔΌ]Ο ἴῃ [ῃ6 
τηοπιμηθηΐῖβ οὗ Εργρῖ. [οὉ 5ῃηθννβ ονν ἔαγ 
ΤοΓ ννοπάθγι] ἀπά δάπηγαῦ]α ἀγὸ {Π6 ἔλοι]- 
[165 οὗ πιδῃ. 5 

9. ἐῤὲ γοοβ] ὍὙῃὸ ψογὰ 580 {γαπβίαϊοά 
ΤΘΔΠ5 ὁ ΡΥΑΠΙΙΟ ἡ ΟΥ̓“ αιατίχ." ΙοὉ Εν] 
41.405 ἴο ὀχολυδίοηβ ἴῃ ἴῃ σταης δηὰ ρού- 
ΡὨγτς γόσκδ; τῃ6 Θχργθϑϑίοῃ, “Ὁ ρα ςτᾺῸ6 (ἢ ΓΟ ἢ 
Ηἰ5. μαπά," ἀθποΐοϑ (ἢ6 βένοσο δαης σοῃειηυοά 
ΘΧΟΓΠΟῺἢ5 γοηιτρὰ ἴο ροποίγαῖθ {ἢ γοςκΚ. 
οὐδγ 16 1}} 855. Ὀγ ἤγο. ΡῬΙΠΠΥ ἀοθοῦ! 65 

ΨΑΥΓΙΟῸΒ ρΓοσθοσο5 Οὐ ὈΪᾳϑίηρ : ἘΝ. Η.᾽ ΧΧΧΙΙ. 
ἵν. ὃ 21: Οςαιγβαπηί.-- 5}Π|ςε5. ΗΟῸ5 Ἰρη]ὶ εἴ σεῖο 
τασραμξ. Ῥογαςίο Ὄρογο---ΠΊΟ 5 ἔγαςίιι5. δα! 
ΑΌ 5656 Ἰοῆρο, ἔγαροσθὸ 4] σοησῖρὶ Πιπλδηᾶ 
τηοηΐο ποη ροβϑὶΐ, εἰ ἤαΐι ᾿πσγο 101}. δρθο- 
ἴδηΐ υἱοΐογοϑ γι ηδῖη πδίαγια, 

10. γ'τεγ.} ΟΥ, Ομ8 1818, ἴο ἀγαίῃ ἴΠ6 
Γηΐηθ, ἃ ῥγοσῦϑθ οὗ βιοαΐ ἰαῦοιγ απὰ ἀδηροῦ τῇ 
[Π6 ᾿πέλπου οἵ ᾿γάγαι!ς βοίοηςθ, γεῖ πα 
ὙνΒΙΟἢ ννὰ5 ἔαπλ Πὰν ἴὸ {πὸ Ἐσυρίϊδπηβ ἔτοηι [Π6 
δαγ σὲ ἔππὸ5. ὙΠῸ ννογά ποῖὸ τοπάογθά ὁ" τὶ" 
γΟΓ5᾽ 15 Εβγρεδκης 1π ἴΠ6 ϑἰπρί αγ 11 15 5ρ6ο- 
ΑΙΙῪ υϑεὰ οἵ ἴπὸ ΝΊος Ὀσξ ἴῃ 186 ρίαγαὶ, ἃ5. ἴῃ 
(Π|5 Ῥαϑβᾶρθ, 1[ἴ πηθᾶῃ5 σδηδ]β, Βιπιρϑοῦ (" Ὠιςΐ, 
Η...᾽ Ρ. 34) ξῖνεθϑ διώρυξ. ἔοδδα, οὐ τίνοτ, Ὠ)}}}- 
τᾶπη τη ογοϊδηάϑ τ ἴο πλθδῃ οἰναῦϊϑ; ὃ [19 
Ράβδαρο τοῖο αἰτορεῖῃοῦ ἴο [ἴΠ6 πιδηαροπηθηξ 
οὗ νναΐοτ. 

ΙΟΙ 

Ι ον, 
] τοί ογα. 



ΤΟ2 

ΡῈ ,. 1 Ης ρδΡιμπάδεῃ τῆς βοοάς ἰ[τοπὶ 
ἑπξ. ονεγβονίηρ ; δηά ἐἠε ἐπίηρ δαὶ ἰς Ὠϊά 

Ὀτγιηρεῖῃ ἢς ἰογῆ το Ιρῃϊ. 
12 Βυῖ ννῆσγε 58Π8]} ννυϊβϑάοιῃς δὲ 

ἰουπα ἡ πὰ ψ μαῖα ἐς τπῈ ρίαςε οἵ υη- 
ἀετβταπαϊηρ ἡ 

12 Μδῃ Κποννοῖῃ ποῖ {πε ρτίες 
τπεγοοῖ: ΠΟΙΠΟΙ 15 1 ἰουπμα ἴῃ ἴπ6 
Ϊλῃά οἵ τπ6 ]᾿νϊηρ. 

α Ἄοιῃ. τ᾿. 14 4Ἴ1Πε ἀερίῃ 541, [τ ἧς ποῖ ἴῃ 
ὅρε χηε: δηά τῇς 568 84ἰ1ἢ, 7ὲ 19 ποῖ νὴ 

[Ώ6. 
δε. ϊς ἴ1τ ὀσαηπηοῖ δὲ ροΐζεῃ ἰογ ρο]ά, 
ας βοία ΛΕΙ ΚΠ ΘΓ 5841] 5 νεσ θὲ νγνεῖρῃεά ,ὺγ τῆς 

“ον: . 
δ γον... [16 ῳ [τ σδηποῖ δε ναϊιιεά νυ {πε 

ἐὰν ὃ. ᾽ . . Ω 

το. ὅ τό. ροϊ οἵ Ορῖγ, νι [6 ρῥγθοίοιιβ ΟΥ̓Χ, 
χό. “ΟΥ̓ ἴδε βαρρδιγα. 

ἔα ογ ῥγεσίομς ἐῤὶπσ)] 1,αἱὰ Ὀᾶγὸ ὈΥ 16 τὸ- 
σράϊηρ ννδίουϑ. 

11, Ηε ὀιμπάειρ, ες. ΤΠ ἀδποίθα {ΠῸ6 
Ρεγίθοϊ δοσοιηρ  δῆπιθπε οὗ οὴς οὗ (ἢ6 πιοβὲ 
ἀἰβισυ τ ννογκ; [Π6 ΠΉΙΠΟΥ ποῖ ΟἸΪΥ {πγη5 [Π6 
σοιιτϑδ Οὗ δι ΟΥ̓ ΘΔ ἢ ΓΙΝΘΓΘ νυ ΠΙσἢ Πὸ τηθοῖβ 
ἴῃ 5 ὀχοδνδίίοη, Ὀὰξ ργονεηΐβ (Π6 ᾿Ἰδαςὶ ἰθαϊκ - 
Α56. ΟΥ̓ ὁ" ΜΘΘΡΙΏΡ,᾽) ἃ ρσ γοβη 6 πὰ ρογπαρ5 
ἰο ΠΏ Δ] ότι. [{ 18 συ Γοι5 ἴο 566 ἴΠ6 ορογᾶ- 
[ΟΠ 5 οἵἉ ΓΑΙ νγΑΥ -[Π ΠΟΙ] Πρ’ (ἢ π18 ΔητςΙραϊοά. 
γι το σφ ὍΤῆδ ᾿ἰαϑὲ σγαηὰ σϑϑι!ῖ, 1Π6 

πιἀάθη ἔγθάςαγος οὐ ἀδυκηθδδ ἀγὸ Ὀγοιρῆϊ πο 
πὸ ᾿ρηξ ἔογ (ἢ6 ιτιδ6 δῃά βΟγΥ οἵ δὴ. ὑνμαῖ 
1ΠΠπῊ1Π15 σαῃ δ δβϑιρηθα ἴοῸ ροννοῦβ ἀηὰ σαρδς!ὶ- 
(168 Ψ ΒΙΟ. ἢᾶνς ἴδι18 σοπαιογοά πδέμγοὶ 

12. ΤΊ] σοηίγαβι : [656 ροννοῦβ ἀο ποῖ 
δάναπος ΠΊΔη ἃ 51Π}5]6 βίθρ 10 Π0 βθᾶγοῇ δέίογ 
{ΠΡ ΟΠΪῪ 5ι Ὀδίδητ!4] ᾿γΠΟΙΡΙῈ οὗ οχϑδίθηςθ Ηθ 
σδηποῖ {πεὶ ννδάοσῃ, {Π6 γθάϑοη νυ ςἢ ἀθα]β5 
ὙΠ} ὈΓΙΠΟΙΡΙ65, οὐ ὑπαογϑίδηαιηρ, [86 δου γ 
ΜΠ ἢ ἀἸθύογη8 ἀπα Δρργεςίδίθα ΓΠΕΙ͂Γ Δρρ]1οΔ- 
[οη. ὙὍῆὸ πιρδηΐϊηρ οἵ Ηθῦγονν ννογάβ8 νυ Γῇ 
ΟΧΡΓΟΘ85. νυ ]δάοπι, ὑπαεγϑίδησιηρ, ὅζς. 15. νν ]}]} 
ΟΧρίαιποαὰ ἴῃ δηῃ δγίιοϊς οὗ (ῃς “ δι άϊθη τππὰ 
ΚηΉΚΘη, 1871, Ρ. 325. 

13. γί] ΤΠ ,ΧΧ. παν “1Π6 νν Αγ 
(Πεγθοῦ, ἡ δῃ θασυ, Ὀιΐ 655 δι 40]6 τοδάϊηρ. 
7ὸῦ ροϊπηίβ. οὖσ παῖς τἢογς 15. δοβο αἰογ πὸ 
γοϊαοι. Ὀοίννθοῃ (6 σοβϑι 5. οὗ διιπηδη ἴἢ- 
ΒΟΠΟΣΥ ἀπά ἵγιθ υνίβάοιῃ, ΠΟΥ ἀγὸ υἰίευν 
Ἰπσοπη τ ηϑιιγαθ, Μίδη ΤῊΔΥ ἴγαάνεγθθ {ΠῸ Πᾶ- 
Ὀι4Ό]6 φαγί, ὀχρίοτγε [πὸ ἀθρίῃβ οἵ {πὸ οςόδῃ, 
541} ΟΥ̓ΟΓ 41} 5645, ροξϑοβθβ 4} (ῃδι [Π6 ἀϊνου, 
{Ππ6Ὸ ΠΊΙΠΟΙ 5 ςοἸϊοοιο, δφδηά {Π6 πηϑγοῆδηΐ 
{Γῃϑρογιο ἔγοπὶ [πάϊὰ ἰο ΕΠΚΒΙορία, θὰ ΠΡ 
Δ΄ γο5. ΠΟΙ] ηρ ἢ ἢ Πὸ σὴ ΘΧΟΠΔηρῸ [ῸΓ 
υυϊδάοπῃ. ΤῊΪΒ 15 πὸ πιθοῦ {γι ΐεη. ὧν ΙΞἀοΠ 
δὰ (πΠ6 δοηιϊδι[οη οὔ ν Δ ἢ ἅτ ᾿πβορᾶ- 
ΓΑῸΪΘ τη {πὸ σταϊπβ οὐ ᾿ποϑδῖ πιο; ὑνῃθη [ἢαξ 
ἃςα 5: ἘἸΙΟΠ ἰην ον 68 (Π6 ἀΙ5οΙ ΡΠ πὸ δπα ἀενοὶορ- 

70Β. ΧΧΝΤΠΠΙ. [ν. 11---22. 

17 ΤἼε σο]ά ἂδπά τῆς Ἴγγϑίδὶ σδῆποῖ 
Ἔα] 1: δηά τῆε Ἄἐχοβῆδηρα οὗ ἴἴ τφῤαϊ 
πο ἐφ 7 ' )οννγεὶβ οὗ πε ροϊά. 

18 Νὸο πιεπιίοη 5}4}1] Ὅε πιδάβε οὗ κὰν κεν 
᾿ροτα], ΟΥ̓ οὐὗἩ ρεαγ]β: ἔογ τε ργίςςε οἱ 'μ κς 
ννἸϑάοπὶ 2: ἀθονο τ ]165. 

19 Τῆε τορ42 οἔ Ε.ΒΙορία 518}1 ποῖ 
Ἔαιιδὶ [ἴ, ΠΕΙ ΠΟΥ 588}} [τ θ6 να]ιεὰ νν ἢ 
ΡΌΓΘ ρο]ά. 

20 “Ὗνἢοηςε τἤεη σοπιοῖῇ νν]βάοπι ὃ “ "ες. τὲ 
δηὰ ΨψΠετο ἐς τὴ ρίαςε οὗ υπάετγεοϊδηά- 
ἱηρ 
᾿ δοοίηρ ἴτ 5. ῃΙ4 ἔτοπη τῇς Ἔεγεϑβ οὗ 

41} Τ᾿Πνίησ, δηὰ Καρῖ οἷοβα ἤοπὶ ἴδε 
ἔονν]5 οἔ τῆς ἴ δίγ. 

22 [])εβιγιςτίοη δηά ἀξδίῃ 5αν. ν ε 
ἢανε ἢφαγά τῆς ἔλιης τῃεγεοῦ νι τἢ οἱιγ 
ΕΔΓ8. 

Ι ὧν, 
ἀεατεπ. 

τηθηΐ οὗ ΒΙΚ ἢ πιοτᾷὶ δηά 1η 16] σί 4] ἔδου ]65, 
᾿ἴ Πα5 ἃ οἰἶδιπὶ γοδάγ σοηςράρα ἔο [ἃ ΌὈΥ τἢς 
Ἰοδάετβ οἵ δυπιᾶη {που ρῖ. [οὉ, ἀουδί655, 
ἰδυρῃϊ ἃ {συ ἢ πὸνν, δηὰ βίγδηρο, δηὰ [ἰκοὶγ ἴο 
δ ςοηίεδίοα ὈΥ ΠΊΔΠΥ οὗ ἢ]5 σοηίοιηρογαγοβ, 
ΟἿΘ ΡΕΓΔΔρ5 νυ ΒΓ ἢ (Π6 ννου]Ϊγ 5ριτῖ οὗ ΕἸι- 
Ρἢδς νου] τϑοθῖνο ἢ αἰ ΒΊσ ΠΥ, Ἀν μι ἃ 
ΙΏΔΠΥ νου] γοὐοσὲ ἢ ϑοοση. Ηρηςε, ψὸ 
ΤΏΔΥ δοσοιπί ἴοσγ ἴπ6 σαι], δηά δυἹ θη 
δίμἀϊοά, Θητηογαίϊίοη οὗ 11 ἐμαὶ σρηβετωϊοα [Π6 
ΘΔ ἢ οὗ {Π6 πηογοῆδπε ρσιποοϑ οὗ {πὸ ας: τἴ 
ΘΟΟΙῺ5 ἴο τι15 ρΡΘΙΔρ5 ϑοηλοννῆδί ἴοο οἰαθογαῖο, 
Ὀυϊ ἐσ ἰουοῇ ΡΓΟΌΔΟΪΙΥ γτολσῃθα ἃ ϑρεςὶαὶ 
Ῥοϊπηΐ, δηᾶ {Π6 ραβϑίοῃ ἴῸγ 7δνν6]5 δηα ὑσεοῖουβ 
δίοπμθϑ 85 αἰνναᾶγϑ Ὀθθη σδαγδοϊοσισες οἵ 186 
δος γάσο: ἃ ροϊηΐ 5. ΓΙ ΚΙΠΡῚΥ Ὀτγουρμΐ οὐ 
ἴπ {πὸ ννοῦκ οὗ Μ|55 Ε οἱ δοιὰ, 

186. γμοϊά οὶ ΠΡ ΑἸ [5γδοὶ το ργο δΌΪν 
ννουϊὰ ποῖ πανθ υϑοὰ (15 νογὰ Ὀοίοτε βοϊὰ 
νγὰ5. ἔοι με ἔγοπι [πάϊα ἴῃ ἴδ γορη οὗ 50]0- 
Τοῦ ; Ὀυζ, 1 15 ᾿ΠΠρΡΟ551016 ἴο 5841Υ ον βόοοὸῃ 
Ῥῃαπιοίδη ΥΔΗΊΟ ΚΟΥ ΤΏΔΥ μανὸ Ὀγουρῆς ἴῃς 
την δπὰ πὸ πδῖὴθ ἴο νγοβΐογῃ Αϑίᾷ. [π δὴ 
Ἐργρίδη ᾿ηϑογιρίοη, τοίθυστιηρ σογίδιηἱν ἴο ἃ 
Ρογιοά Ὀεΐοτο Μίοϑοβ, ἀϊἰβεησς πηθηοη 15 πηδὰδ 
Οὗ ρῥγοοίουβ δίοποϑθ, ννῃϊ ἢ σΠΙΘδΙη5. οΚΓ ἐῤε 
βῥαπίείαης δὰ σοἰϊοςσϊρα ἴῃ {ΠΕ νογᾶρεβ. 
566 Βγυρϑςοῇ, " Ηἰβίοιγο ἀ Εργρῖε, Ρ. 74. 

17. ἡεαυείς οὔ πὸ σοϊδ] Οτ ν8898 οὗ ξο]ά. 
18,19. ΘὕΤΠὸ παπλεὲ8 οὗ ἴποϑθ ον" θ]5 ἀγὸ ποῖ 

ἀοιογτηι πο υΥΠΠ ΔΟσΌΓΑΟΥ, ΠΟΥ 15 [15 4 πηδίζοσ 
οὗ ΔηΥ ᾿ποϊηθηῖ: 1 δ ΕΠοο5. ἴοὸ ποῖθ ἴῃ6 ἃςςι- 
ταιλίοῦ οὗ ννϑ ἢ αἵ ἃ ΝΟΥΥ τοηοΐθ ὥρ, 
ὙΠΙΟἢ, ναϑί 45 1ἴ ΤΑΥ͂ 56 6π), 15. Γ}}γΥγ Ὀογηδ οὐϊ 
Ὁγ {Π6 τπηοπυπιοηΐβ οὗ ΕξΥρί. 

γμδ!ος ἈΔΊΠΟΥ ρϑαγ]5, οὐ γθὰ οοσδὶ. 
21. ζῆονι ἐδ γοτυΐς οὗ τό αἱΓ})] ὙΠῸ ναϑβὶ 

ΤΑΠΡῈ δηὰ Κοθηποβ5 οὗ διρῆῃϊ ἴῃ Ὀιγάβ. οὗὨ ῥσὸν 
ννᾶ5 τοραγάἀοα ὈΥ 411 85 ἃ συτηθοὶ, ὈΥ͂ ΒΟΠῚΘ ἃ5 
ἃπ ἱπἀϊςαίίοη, οὗ νυ ϑάοηι. [οὐ, ργοθαὈ]γΥ, μαὰ 



ν. 2 3-2} 108. 
23 (ἀοά υμάετγϑίαπάειῃ τῃ86 νΑΥ 

{βεγεοῖῦ, ἀπά ἢς Κηονεῖῃ τῇς ρΐδςβ 
τῆετγεοῦ. 

24. ἔσογ ἢς Ἰἰοοκειῖῃ ἴο τῆς εηάβ8 οὗ 
τῆς εαγίῃ, σπά βεεῖῃ υὑπάεγ (ἢ6 ψνΠοὶς 
ἤδάνθῃ : 
Ὡς Το πλάκα τῆ6 νγεῖρῃξς ἔογ τῆ8 

νυ] Π45; ἀπ ἢδ ννείρῃθιῃ τῃ6 νναΐειβ 
Ὀγ τηδάϑαγα.. 

ἃ Βρ6 014] τϑᾶϑοῃ ἔοσ Ὡδηληρ [6 σγοδίιγε5. ἴῃ 
ὙΒΙΟΉ 15. ΠΟΙ ΘΙΠΠΡΟΓΑΓΙ65 δᾶνν ἀδροδβίίαγθβ οὗ 
Κπον θάξο ἀῦονο (Πδί οὗ πιδῃ. 

22. ΒΥ ἃ δβιδῃὰ ρειβοῃιῇοδίίοῃ [00 511π|- 
Ἰποη5 {πὸ αὔῦγϑας (Ηεὺ. Αὐδάάοῃ, 566 χχνὶ. 6) 
δηᾷ ἀδδῖῃ ἴο ὈθΑσ υν]ῖποθ5. (ὐοτῆραᾶγο Ρῖονυ. χν. 
1τ. ὙΠΟΥ Πᾶνο Ποασά ἃ στυπιουγ, (ΟΟἸΠρδτηρ 
[Πη15 ἢ χχνὶ. ς, 6, ννὸ ΤΑΥ͂ ρου ΔΡ8 πον [Πα 
]οὉ ξε]ξ πμμδὲ δοπθ ἀϊπὶ ᾿πτὶπηδίιοη οὗ ἴΠ6 ργοαΐ 
γα ἢ τεδοῃθα [{Π6 5ριγι5 οὗ {μ6 ἀσραγίεα ὄνθη 
ἴῃ {ποῖγ δέϑίθ οὔ ἱπηρογίοεϊ σοηῃβοϊοιιϑηθβο, θὰ 
δε τπου ΡΒ 15 ναρῦθ δηὰ ἀλγΚΙΥ ὀχργεβοθά: 1 
ΤΊΔΥ Ὀ6 {πδξ ἢΠ6 5] ΠΊΡΙΥ πιεᾶπ5 [ἢδί [Π6 ἀοδάὰ 
δηᾷ [ῃ6 ᾿ἸΥῚΠΡ ἀΓῸ ΘΠ] Ὲ4}}Υ ᾿ποαραῦϊα οὗ σοπΊ- 
Ῥτγοδοηάϊηρ τπΠ6 ννυϊδάοπι οὗ Οσοά, 

23. 927. ὕσοά δἵοπο Κποννβ νυϊϑδάοτμι; ἰξ 15 
ποῖ ΟὨΪΥ Η!5 ᾿ἸῃΠογεηΐ οπάἀοντηξεηΐ, Ὀαΐ 15 πηᾶ- 
Ὠἰ βίο 1. τΠ6 οτάθυ οὗ σγεαίίοη: ἴξ Ὀοϊοηρβ ἴο 
Η!5 οπληϑοίοηςθ, δηα 15 ἀθοϊασοαὰ Ὁ. Ηἰ5 οἵῃ- 
Ὠροΐθησο, [11 15 ῥγεϑοπξ ἴο ΗΠ ἃ5 Δη οὔ]θο- 
νθ τοΠεςξίοη οὗ Ηπηβ ἢ, νυ οἢ Ηδ 5065 δπὰ 
ἀθοίαγος, δ κοὸβ8 845 1Π6 1άθα] οὗ (ἢΠ6 νἱϑιῦ 6. Ὡπ]- 
νΕΥβ6, ΔΠαἃ ἘΧΔΙΏΪΠΕ5 1η ΟὐογΥ ἀδθίδι]. ϑυςῇ 8ρ- 

ΝΟΤΕῈ οἡ (ΗΔΑΡ. 

ΔΊοΥχ τολᾶς ἽΞνΟ, ““ουξ οὗ {Π6 »τοιιπά,"" 
1,ΧΧ. ἀπὸ κονίας, ἰποίοαὰ οὗ Δ ΜΝ, νυῆϊοῇ 
6 τεηάθῖα ὁ ΔΥΥΑΥ ΠΌΤ] ἃ 58ο]οιγηοι,,) δῖ 
δοϊάϑς ἴο 6 ππιη 6 Πρ Ὶ016. ὙΠῸ ἀοβοπρίοη οὗ 
ἃ ΤΆΪΠΟΓ ἴπ ἃ ῥΪδος [ΔΓ ἔγοπῃ [6 Ὠδιιπίβ. Οὗ πΊδῃ 
5 ἘΠῚ8 5ΟΔΓΟΕΙΥ ΟΡ ἴο δος ἢ ΟὈ]οοϊΐοη. “ΕῸΓ- 
ξοιΐίοη οὗ {π6 ἔοοϊ,᾽" ἃ Ἰἴ6Γ4] τοπάθγιηρ οὗ ἐἢ6 
ἴοχῖ, 6 4150 σϑ]θοῖϊβ 85 τη Δ Π] 5 1655, ἀπά 8ι- 
ξεπί5 ἴπαΐ δοπιθ [ΘΟ ΠΟΔ] ἴοττη [ῸΓ "" Γαϊϑεὰ ὈΥῪ 

ΘΗΑΡΤΈΚ ΧΧΙΣ. 
ϑὺ ῥεπιοα πείλ ἀλη οὗ 7ἰς γη16 7 γονῥογιίν 

αηιαἰ λοηο2 7. 

ἌΧΨΙΙΠΙ. ΧΧΙΣ. 

246 ΝΒ οη ἢδ πιδάς ἃ ἄδοῖθο (οσ τῃ6 
Γαῖη, διὰ ἃ νΥᾺΥ ἴογ τῃ8 ἸΙρῃϊηίηρ οὗ 
16 τῃιυπάοτγ: 

103 

27 Τεη ἀϊά πε 8ες 1ἴ, ἀπά ἰάδοϊατε 1 οσ, 
ἰς; ἢς ρῥγεραγεά ἴἴ, γοα, ἀπά βραγῶθα τῷ 
1 οὐ, 

28 Απά υπῖο πιλη ἢδ 5414, Βεῇῃο]ά, ὦ ΤΙ 111. 

ὦ τῆς ἔδαγ οἵ τῆς [,οτά, τῆδι ἐς ἐρικίϑια ; 
Ῥίον 1. 7. 

Δηα το ἀεραγῖ τοπὶ εν ἧς ἘΠΑΘγβι ΔΙ ηρ, ἃ ο. το. 

ΡΘδΙβ ἴο Ὀ6 {Π6 πλθδηΐης οὗ ἃ ρᾷβϑαρθ, ἰῃ τυ σῇ 
ἃ Ρογίίοη οὗἉ {Π6 οἰογηδὶ ἔγι ἢ οχργεββϑεὰ Ὀγ 16 
ννογὰ ὙΓΙΠΙΥ 15, 580 ἴο βρεαῖ, δάυτηθγαίθή. 
ὙΠ Πβάοπὶ 18 ηοΐ δοίι! ! Υ Ρογθοηβοά : Ὀαξ ννὸ 
μᾶνϑ ἃ τοργοβθηΐϊδιοη οὗ 1ἴ 85 Δη οὐ]θοῖνο δηά 
5 Ὀϑίδη τ 14] οχιϑίοποθ, Ομ ΜΠ, δηα γεῖ ἀ15- 
(ἰηςξ ἔγοπι [15 δῖ ποῦ ; ἃ Κορ οϑθηζδίοη λυ ΒΟ ἢ 
βηςς 15 {πι6 ὀχρδηδίίοη ἴῃ ἐπ ἀοείτιηο οἵ 
1π6 Ῥεγβοηδὶ δ οοτά. 

28. Τὸ νβάομῃ οἵ Οσοὰά ςοηῃϑδιϑίβ ἰὴ [Π6 
ΑὈβο]ιῖο Κποινν]οάρα οὗ 411 ῬυΠΟΙΡ]65, σδιι565, 
δηὰ οβδεῖβ ἴπ (6 πηϊγεγθο; (6 υγιϑάοπι οὗ 
ΙΏΔη, 5ΠΡΙΥ πὰ ΨΏΟΙΥ ἴῃ υπαημοβεοηϊηνς 
Βι1 ὑΠιβ8ϑίοη, ἀηἃ ορϑάϊθησθ. [ξ ἰ5 ἴο ἢ γὸ- 
τηαγκοά {πμαὲ [0Ὁ ἔπιι5, ᾿ππΠΟΟΠΒΟΙΟἸ5Υ ἐ5. 11 
ννο ἃ 566πὶ, 8θῖ5 (6 564] Ἰροὴ ἢ15 οἵνῃ 
ἱπυρῆ. Ηἰδ5 σπμδγδοίου 15 ἀθϑογιρθὰ ὈγΥ σοά 
Ηἰπλ86} 45 “ς“οπ6 ἴπαὶ ἐδαγεῖῃ Οοά, δηὰ 
ἐϑοβοννοῖ 6ν]}.} ΤΠς Ηδθθιὸν Πμα8 (Π6 54 Πὶ6 
ννογὰ ἴῃ Ὀοίἢ - ρ]αςθβ.: [Π6 Τϑίργθηςσθ 15. βοτηθ- 
ψνῃδί οὐὈδοιτοὰ Ὁγ ἴῃς Α. Ν., νη ςοῇ Πᾶς 
οὐ ροοῃοννθα ̓" 1ῃ οἠς μἷαος δηκὰ ““ἀοραγὲ ΠΌΠῚ" 
ἴῃ 186 οἴδογ. 

ΧΧΥΠΙ. 4. 
ἃ ΠΔΟὮΙΠ6,᾽" [45 Ὀθοη ᾿ἰοϑσί. Ὑῆ6 ποχί οἶδυ56 
ἢδ Τρη 6 Γ5 "50 ΠΟῪ ϑυνὶηρ ῥείά Ὀν ἐῤὲ ῥαπά οὗ 
τποῃ, ΠΟΥ ννᾶνο ἴο δηὰ ἴγο." [{{{||6 15 γαϊπορά 
ὈΥ ῥῬυγο σοπ]εσίαγε, Ὀιὲ {πὸ 1,Χ Χ. σογίδιη]ν 
ΤΕΡγοορηΐ αἰ θγθηΐ, ΕΓ ποῖ ἃ ῥγοίογαίο, τοδά- 
πε. Μετχ βυρρεϑίβ Δῃ πηπερεββᾶγν δηὰ ἃν κ- 
νναγὰ σῆδηρο ἴῃ 16 Ριαποτυδίοη, οἵ συ. 6, 7, 
ἐᾳηὰ ἀιβὶ οὗ Ρο]ά---θ Πᾶ8 ἃ νναγ." Ὁ. 7. 
ΓΘ οἂρὶθ Κποννοίῃ ῥέηε ποῖ." 

ΟΕΚΕΟΝΕΒ 08 'σομείπιυεά 1 Ἠεὺ, 

παρ, ΧΧΙΧ, Ιοῦ Βανίπρ ἴπ5 ἀεοϊαγοά 
ΓΙ Υ πὸ ρυποῖρ]ο5 ΌΥ ΙΟἢ δ 15 βυιάδα ἴῃ 
Π5 σοποιἀογαίίΐου οὔ Οοά β βονογητηθηξ, τὸς 
νεγίβ ἴὸ 4 ρδίμείις ἀδβοσιρίίοη οὐ ἢϊ5 ργεβθηΐ 
ΠΛ ΒΟΓΥ ςσοηϊγαβίοα υν ἢ ΠΙ5 ΤΌΠΟΙ Παρρίηθ655. 
ΠΕ 5ἴγ]6 οὗ τῆς σγοϑῖ οὗ 15 ἀϊβοοιιγθὸ α"ἶογ8 
Ξοπηον αὶ ἔγοπι ἰπαὶ οὐ ἴῃς ργοοράϊηρ Ρογ- 
[ἰοη5; υἱῆΐο ἴῈ 5. ΘΠ σΟηβρί σι ΟΙ5. [ῸΥ 
γμόνγετ, συ: ΡΣ Π 655, Ὀοδαΐγ, δηἀ σορ᾽ου5η6 55 
οὗ Π]υπιγαϊΐίοι,, 1ὲ ἰ5. οἸοαγοῦ, δηὰ ἤοννβ ἴῃ ἃ 

ἢ]5. ράγδῦ]ς, απὰ βαἱά. ΣΕ: 
2 ΟΚὨἈ εδὲ 1 ψψενε 8 21 πιοητῃβ 

ΤΆΟΓΟ Θαιδ ὍΘ ἀπά [ἰπιριὰ οσυγτγοηΐῖ: [515 85 
ΟΡ τἢῆ6 ἰογιη-οοιὰβ ἀγτὸ Ὀγόκοη, δηὰ 
(Πϊηρ5 βίδηά οὐἱ 1 {ΠπῸῚΓ ἴσιο Πρμξ απ [ι|5 
Ῥιορογίοηῃϑ, πονν ἐπα {Π6 βί Γι ρ θ5 οὗ σοηϊθηά- 
1Π5 Ἔπιοίϊ!οη5 ΔΥῸ ρβαβϑῖηρ ἀννᾶγ. [οῦ ἀο65 ποῖ, 
πάρ, δηὰ σδπηοῖ, σοι ργοῃοηα [ἢ6 σδιιδο οὗ 
᾿15 δ] Π{165, ΟΥ̓ΤΘΟΟΠΟ 6. {πεπὶ ἢ συ ἢδΐ 
ἢ6 σου!ὰ σοη]θδοίιτο οὗ 1πΠ6 ΑἸ ρμΐγ, ὈΥῪ 
Δ Βοβὸ ῃδηὰ [ΠΟΥ ἅτ ᾿ηΠιοῖθδα , θὰ Π6 5065 
ποῖ 85 ΠΟΥ ἃγὸ; 1ἴηὴ6 ρῥγεϑοηΐ δηά [6 ραϑὶ 



το 4 708. ΧΧΙΧ. [ν. 3-- 13. 

Ραβῖ, 25. δι τῆε ἀαγ5 τοΐφι (σοὰ ρτο- ὃ Τἢς γουησ πΠιοη βὰν της. ἀπά δὰ 
ΞοΓνοα τηδ; τῃεπηβοίνεβ : δηὰ τῆς ἀρεά ἅγοβε, σημά 

ΓΟ., 4 ΝΏςΩ Ηἰ5 ΓΙσαηά]ς βῃϊπεά προ τῆν 5ίοοά ὑρ. 
ἐρϑ. ρμα, απ τε ὉΥ ἢϊ5 σῆς 1 νναϊκοά 9 1ς ρῥγίηςεϑβ γείγαι πα ταϊκίηρ,, ἀπά 

ἐλγοισὶ ἀλΥυκΚη 688; λα δεῖν Ἀαπὰ οὐ τῆ εὶγ πιουῖῃ. 
4 Α5 1 ννὰϑ ἴῃ τῆς ἀλγϑ οἵ ΠΥ γουτῇ, ΙΟ ΓΒΕ ποῦ]ο5 ἢεἰά τῆεϊγ ρεᾶςε, "Ἠκὰς 

ψν ἤει τε βοογεῖ οὗ (ϑά τῦᾶς προῃ πὴ δηά τῃοἷγ τοηρας οἰοανεά ἴο τΠε τοοῦ οὗ ἐἑκεῖτς 
τΑθογηδοῖΐα; {Π61γΓ πιοῦῖῃ. “ΠΕΡ 

ς ὕνῃεη τῆς ΑἸπηρῆτΥ τας γεῖ νυν ἢ 11 ν ςΩ τῆς ἐαγ Ἠελγά πὲ, τῆση ἢ 
πο, τολόη τὴν σὨΠ]άγοι τόσ ρους πιε; δ᾽ εββοά πιο; ἀπά ννῃοη τῆς ἐγα βὰν 

6 νει 1 νναβῆῃεά ΤΥ δἴθρβ νν ἢ γιό 1 σάνε ννίτηε55 ἴο Π1Ε: 
ΙἬωυ. διυζζοῦ, ἀπά τῆς τοςκΚ ρομγεὰ ἴπὴς ουΐ 12 Βόσλιβε 1 ἀεϊινεγοά τς ῥροογ 
οὐ μεθ τος οὗ οἱ ; τπαῖ στοά, απὰ τῆς ἔτ οτ]ο55, ἀπά δ ἐπε 

7 ΒΩ 1 Ψψεπί οὔἕ ἴο ἴῃς σαῖς Ζἠηαὲ λαΐ ποὴς ἴο ΒΕΙρ ΗΪπι. 
τἤγοισῃ τῆς οἰτγ, τολέη 1 ργεραγεα ὨΔῪ 12 Πς ὈΪεββίησ οὐ πίτπα τἢαῖ ννὰβ 
δοαῖ ἴῃ τῆς 5τγοοι! ΓΟλγ ἴο ρεγιβῇ σαῃδ ὈρΡοΩ πιο; πα 1 

Αγο΄ Ὀρίογε πὶ; ἀπὰ ποι ΠῸ φάηποΐῖ ἴοτ- πη ἤπομά, ὙΠῸ βϑᾶπιὸ νΟγὰ 15 ιιδοά, χΧΙΧ. 19; 
ΠΊΔΙΪΥ ὈΧΡΓΟΘ5. ἃ ΒΟρΘ, ἔοῦ ὑν ἢ ἢθ Πᾶ5 πὸ Ρῖὼον. Π. 12. 
51Ὸ οἰοοῖνο στοιπηάβ, γοῖ {πὸ ἴοπθ οἵ ἢ:5 Θ. δμιεγ) ΜΈΘΥ, ΟΥ̓σιγάς; 4 σοπιπΊοη 
ΡΙεπάϊηρς ἢ Οσά ἱπαϊοαῖοβ ἃ ἀθὸρ ἀπά 5 ὅματε ἔὼΓ ονογποσ της αθδυπάδηςς οὗ {ΠῸ 5ἰτη- 
σαγγοπῖ οὗ ρῥίοιιβ (ΟΠ πρὶ 6 1πΠῸ σοπιρ]οῖϊθ. ρ]ὸ ΧΌΓΙ68. Οὗ ρᾳδιογαὶ 1 : οἷ, χΧχ. χ7γ. Βαῖῖοῦ 
πὰ ὀχ αιϑένο ὀχαηπδίίοη οὗ ἃ ἢ,  ΒΙΟἢ μᾶ5. νϑὰβ ΟὐΪν τι. ππεα!σ!ηα} } Υ Ὀγ {ΠῸ ππεϊθηΐϑ. 
θεθη ραβϑοί τῇ {πὸ {Δ} 1] ἀἰβοδαῦβο οἵ ἀπιῖν, 7. «(ἐπί οἱ] [0 γοϑιἀοαὰ ᾿π 15. Οὐν  ρη- 
αὐ ἴῃ ἀρϑίηθησο ἔγοπι 1} [ΟΥπισ, ΟὐἨΥἁ ΧΥΠ] σπηηρηηρηῖ, Ὀὰΐ αἱ δἴαϊοα ᾿ηἴογνα]ς νοητ ἴοὸ [Π6 
βίη, σάπηοῖ δῖ ἱπιρατί βοῖὰρ σοιηοτῖ, ἀπ που ἢρ οἰἵγ ἴο ἔλκοὸ ἢϊ5 βοαΐ ἂς σδμοδιη 
βιιρβοϑὶ δοπΊο ἤορθ, ΟΥἹ δί Ἰοιϑῖ 50 Π16 ρτοραγο-. δηὰ 1πάρὸ ἴθ {πῸ0 γμαΐο, ΠΟΘ. ἢπιϑῖῖοο πτλϑ 
το ἴῸΓ πορα, ἴο 4 σοηϑοίθησο 5 ΠΡ ΠΑΥΪΥ ἔγὸς δαπιηπηδίοτοά; ΓΤἔι νν 4. ΜῈΟοΥΧ (ΟΝ 5. 1 ΧΧ. 
ἔγοπι οὔξηςσς, [ἢ [815 σπαρίοῦ ὸ παν ἃ ἠθπ πα ΙΓ “ Βαΐς" τη θ 5. “1 {ΠῸ τόσην." 
βου ρίοη οὗ {πὸ Ἰδ οὗ ἃ βιοδὶ σἢϊε ἔαῖη. ὸ ὙΠῸ ΟΠδηρῸ 5 ἀπηθΟ ὅϑαγν, δῖ ποΐ ᾿ΠΠρΡΓΟΌΔΪΟ. 
ΠΊΟΓΟ 586: Κἢ οὗ ἃ ποιηδά ἔγιῦε, δι [86 ΡῬΓίηςθ ἐῤγοκσ. ἠδὲ εἰ γ] ἈΔΙΒοΣ, ἂν ὕο 86 ΟΥΌΥ. 
οὗ 4 5ἴαϊο ἴὴ ΜΠ ἢ οἰνΠ!χαιϊίο. μα πιαάθ ἰοὺ ἀ05 ποῖ ἀῤβοῦῖθο ἢἰς ράββαρο [τοι ἢ {Π6 
σοηϑιἀογαῦ]ς ρσγοόργοθβ, ἀπά ἰανβ ογο δάτηϊ- οἰΐγ, ὑμὲ ἴο πὸ ραῖο, ΟἸΤ05.  γς ΡΌΠΟΓΑΙΙΥ 
αἰβτογο, νὴ 1η16]ΠἸβοηςθ δὰ σατο, ΤῸ. ὈαΠτ οἡ περ ιβ, ὈὰῈ {π6 Θχργοβίοπ “παρ ἴῸ 
Ροϊπῖϑ ν σἢ Π6 ὁπ Πιογαῖο5 ἀγὸ ἱπηρογίαπί ὉΥΎ {Π6 σἸΓΥ 15 σοϊηπΊοη ἰπ τηοϑί ἰληριδροβ. 
{Ππ0ῚΡ Ὀολγηρ οὐ ἴῃ ἀαΐο οὗ ἴπ6 ννυῦκ; {ΠῸΥ ἐπ ἰδὲ οἰγοεῖ)] ΟΥ̓, Ὁτοδάαν: {πὸ νοτὰ 
ὈΟΙοηρς ἴο ἃ ΘΑΥΥ 5. δης ἃγὸ ΘΠΓΠΟΙΥ ἔγοθ 50 γοηἠογοαὰ πιόδῃβ ἴῃς Ὀγοδὰ σραςθ νυ Ἰ ἢ π 18ὸ 
ἴγοπι Δ] 5 οπη5. ἴο ΠΔΌΪ 5. ΟΥΘ ᾿πδι ΠΟ ]5 οὗ οἰΐντραΐθ, ΚΓ ΠΘΓΟ σδιιδῦ5 ννΌΓ {Πρ ς σογτοδροπά- 
ἰαίευ οτίρίη, ἔοσι διιρμς {π4| σαη τη ἃ8 ἰηξδ ἴο ἴΠ ἀρόγὰ οὐ ὕσυπη. ὅ68 υ᾿ 4. 
ΟΥ̓ πάλ ππ.Γ ἔπε ϑδιισσοθϑοιβ οἵ λᾶαν. 8. διὰ ἐῤονισεία)] Α5. 1βοιρῇ τπηννόστῆν 

2. »ποπίῤε ρα41] Οτ, "τποηῖῆ8 οὗ οἷά" ἴο σαῖςῃ [005 ἐγε; ΜΈ πιοτὸ ἴμᾶπ ϑραγίδη 
100 Ἰοοκβ ὕᾷςκ τὸ δὲβ ἰοϑὲ Βαρρίμθεβ ἃ5 ἴο τονογοηςς [ῸΓ ἅρὸ ἃη4 αἰ βηΪ. 
ἃ {Πππ|πῷ ἰοηρ δίπσο ραβϑί ἀννᾶυ: Ιἴ 15 ἰοβῖ Ἰὴ 10. Τὲ ποδίος ῥείά ἐρεῖν ῥέαο ΤΤ.1{. 
ἃ Πνῖκὶ ΟΥ̓ ὈΠ πάη βοστονν. ϑνοῖς Ὠἰάἀάδη 85 ἴο σὑόΐσθ, 2.6. ννετο βιιάάθη]ν 

«ὐὐοη Οοὐ ῥγοσογασά γι] Τοῦ πόνου οὐ. 5]θηοοιὶ ΟΥ̓ ἀννὸ οἡ {ΠῸ ὀπέγδηςθ οὐ {ΠῸ στοδί 
ἴο τοῖο 41} ἰὼ σοά. [{ 15 το Βαριῖ, οὐ 435. σμιεῖ, ΤῈ 5 ΠΊ|Ρ|6 ογραηϊζαίίοη οὗ {πὸ βίδίο 
οἸά Ἰορὶοίαπα σαν, 1ῃ6 ῶγρι οὗ 18 ταϊπ ; 1 [5 5 ΓΠΚΊΙΉΡῚΥ |Κὸ τῃαΐ ἀυβογιθοὰ ἴῃ ἐπ ἩἨοπποτὶς 
ὈΟΙΟ ΙΒ 5 ἴο 15 Ἰηπγοϑὲ ὨδίιΓο. ΡοΟσπιθ. [{ 15 γι βίουγσξς 4] ; [πὸ σαηκ ἀπά ἰη- 

8. ἤζϑοιι ῥὶς εανιάΐο, δις. Ιρᾶταρ, οἴ, χνῖΐ, ἤποπος οὗ {πο σμίοῦ ἀθροπα ὕρὸῃ Πὶ5 ρεγξοῃαὶ 
ἔξ σῃαγδοῖοθι, Π6 5:15 ἃ5 ῬΠΠΊι5 ΠΟΤ ΡᾶγῸ5. 866 

4150 {Π6 ποίϊσε5 οὐ {Ππ|Ὸ ρυπλῖνε ςοπϑεϊετιοη 
οὗ 1Π6 Ατγγδὴβ ἴῃ Ριεΐοῖ, “Οτῖξ. ἱπάο-." 

Πθη ΙΟῸ νὰβ Θη]ογίπρ ἰὸς ἔγι 5 οὐ ΘΑΤΠΟΓ τ} ἐν ἃ ἘΠ ΒΟΥ Ξ πιξος Ὁ ΕΠ ΕἸ ΒΕτς 
Θχοοη5. ὙΠὸ Α.Ο ᾿΄. Π]ον 5 {πὸ Ψ αἷρ. δάὸ- ἘΠ ΥΥΒΓ στ ΕΓᾺ ἀπ δῦ ἈΠ ΕΙΤΘΣΒΠΙ: 
Ἰοβοθηία: δῖ, ἢ [πὸ ὀχοορίοη οὔ όβοη,, 1]. 1οῦ ὮΟΝΥ ἀπΠαῖοβ ἀροη [Π6 οἤτς5. οὗ 
ΟΥὙἸΙΟ5. ἀργὸ ἴῃ {ΠῸ ᾿πιογργεϊστιοη μογὸ ρίνοῃ, ἢ|5 ΜΟΓΚ 5 ἡπάρε: νὐ πο Ἠδ εηίογοά, 4}} ΨΚ ΒῸ 

“δὲ σείγοῖ Κ᾽ Οὐ ἢ 8 δον π891; οτ, [0Ὁ [οατοῖ ΟΡΡτοβδίθη ἃπά παὰ ιβειθή ὝΓΟῚΡ 

πιθᾶῃ5. 1ῃ6 }} ἀπ ππἰπτοστιρίοα σοπιπιαπὶ- ΓΟ Ισρα ; {πὸ Ὺ Κπὸνν ΠλῈ ἴο Ἔχρθςῖ ἕτοπη ἩΪπι. 
ΟΔ ΟΠ 5 Οἵ γψύποῦς νοη Οοάα τηδάς Ηἰπηϑο 12. 13. ΤΠο ἔγιο ἰοδξ οὗ 4 μᾶροῖβ ἰηΐθο 
Κονη δηκᾷ [011 ἃ5 ἃ) νου του δοηῖ ΠΟΙ ΏΘΟΙ ΟΣ δι Υ ΤΠ6η δηὰ αἰνναγβ8 ἴῃ Ἦηθ Εαϑδῖ, (οτηραγο 

4. γνομ] ΟΥ. πιδπποοά; [1{.- ΠΥ Παγνοβί, 
2.6. 16 πλάγι γ ΟΥἨ πα 6 ἀρὸ (τῆς ἀκμῆς), 



ν. 1.4---22.] 108. 
σαυβοά τηε νυϊάονν᾽ 5 Πσαγῖ ἴο 5ϊηρ' [Ὁ Γ 

Ἰγ. 
141 ρυῖ οἡ πρβίεουβηεβ5, δηα ἴξ 

σοι πο πὲ: ΤΥ υἀρπιεηΐϊ τᾶς ἃ8 ἃ 
τοῦς πὰ ἃ ἀἰδάεπ,. 

1:5 1 τνγ)ἃ8 εγεϑ ἴο πε Ὀ]1Πη4, Δηἀ (δεῖ 
τυᾶς 1 τὸ τῆς ἰχπια. 

16 1 εὐᾶς ἃ ἔλῖΠεγ το τε ροοῦ: ἀπά 
της σδπβο τοληῆέεῆ 1 Κπὸνν ποῖ 1 βεαγοῃθοά 

Ηςεῦ, ἐς Οἱ. 
αἰ ζόσία, 
4 
γὴν σε, 
εἰ εὑ. 

ἡ ΐς 

17 Αμά1 δτγαᾶκε 'τῆς Ἰανν8 οἵ τῆς 
νυ Κεά, δρᾶ ᾿ρ]ιοκεά τῇδ 5ρ01] ουξ οὗ 
ἢ15 τεεῖῇ. 

ΧΧΙΧ, 

18 ΤΠεη 1 5414, 1 5}8}} ἀϊΐξ ἴῃ πὶ. 
ηδβῖ, δῃά 1 5411 πλυ Πρὶν γὴν ἀλγ8. ἃ8 
τε δαηά. 

19 Μζγ τοοῖ τυᾶς ᾿βργεδά οἷ ὃν τῇε ες}. 
ννδίετβ. Δηἀ τῆς ἀενν ἰὰγ 1} αἴρῃ ἀροη “Λπὶ 
ΠΥ ὈτγαΠΟἢ.. ᾿ 

20 Μγ οἷογγ τὐαᾶς ᾿[το5}} ἴῃ τη6. ἀπά 1 Ἠερ. 
Ἡστος 

ἩΉε}». 
ΠΊΥ ον νγὰ5 ᾿γεησννεά 1 Ὧν ἢλπά. 

Ιο5 

᾿ 

21 ἰὐ πἴο Π16 γιόη ρσᾶνα εατς ἀπα νγαϊτς σλατ υά. 
εἀ, δηὰ Κερῖ 5εηςε αἴ πὴν σομηβο]. 

22 Αἴτεῦ ΤῊΥ ννογάβ τῆν βρίκε ποῖ 
ΔΘ]; ἈΠᾺ ΠῚῪ 5ρθοςῇ ἀτορροὰ ὑροη 
τΠ6η}. 

{π6 ἀοοουπὲ Ὡς ΟΠημπιβοΐορ, ἃ διηοίοη- 
ΑΙῪ Ὁπάογ ἴἢ6 121 ἀγπαϑῖγ οὗ Εξυρί, ξῖνοϑ 
οἵ ἢὶ5 δαάπιιηιβγαίίοη, ἸΏ 4η ᾿ἱπϑσγιρίίοη δὲ 
Βοῃϊ-ἤαββλη, ΄συοῖϊοῦ ἴῃ {ποὺ ΕϑϑδαΥ οὐ ἔργρ- 
τη Ηἰϑίογυ ἴῃ ἴῃς ἤγϑι νοϊαῖπε οὗ {Π15 ννοΥΚ, 

Ρ. 4:0. 
14 ὝΠ|5 Ὀοδυῖιι ἤξιιγο 18. ΠΟΙ ΠΊΟΠ [Π 

Ηροῦγονν ἀπά ἴθ Αὐσαθὶς ροοῖγν. Ὅῆς τοροβ οὗ 
5'δῖθ γογ ΟἹ δ ςἢ Οσοδβιοη8 ὈΥ 1πῶρο5 ἀπά 
σῃϊοξίαϊη5. νιογε [5 τεραγάοα 38 ἃ ϑυτῦ.] ΟΥ̓ 
γοργοβοηΐϊατίοη οὗ {π6 σἰοϊμίηρ οὗ πιρῃΐθοι8- 
πόδας {Π6 ΠΊΔη 15 ἰοβί ἴὴ (86 γυάξε, 4}1 ργίναίο, 
ΣΟΙ Β5ἢ ἔδε] πρ8. ἀγὸ σονογεὰ ονεσ, ἔογβοίίζοῃ, 
δηὰ Ὀυτγοά. ὍὕὙΠὲ ἔννο οἰλυθὸθ ἃγῸ ΠῸ πΠιεῖὸ 
ἰδυϊοϊοσγ. [οὉ ριιΐ οἡ τρῃϊθοιιϑποββ, τΠδὲ 
ν 5 ἢὶ5 ἔγοο δεῖ, δηὰ ἰξ ἴῃ σγεΐαση οἷς ἴο 
διπὶ, Ὀεσδίσα δ πο ἃ ρεγηαποηΐ μαδιὶ ἀπά 
ἃ εἰογίου5 ογπαπιθηΐ. 

ἐϊαεν.} 1.4. ἴῃς. τυγῦδη οὗ σοβί]Υ ϑἤλν"]9 
που τοι ἴΠ6 Ποδά , ἃ ΡῥγΙπΊοναὶ εἰιδίοπι, 

15. ὙΠῸ (ΟἹ οννηρ νοῦβοβ, ποιῇ σροκοη 
δου ἀϊτοςξ τοΐογοησο ἰο [ἢ6 σρεθςῇ οὗ ΕἸ}- 
Ῥῆαχ, σοπίλη ἃ ΠΟΠΊΡΙοἴΟ ΔΗΒΔΌΓ ἴο ἢ[8 ἰῃ- 
8: ΠιιΔ1]1Οἢ 8 πα σμΑγρε5. ὅ8ὅ6ε6 ςἢ, ΧΧΙΙ. 

16. «υδῶρΡ] Οτ, οὗὨ ὑδε δῃ ΒΟ Ι 
ΚΗΘ ποῖ. ἰοῦ δ6ὲ5 ἃ Ροοῦ ϑιγβηροῦ, νἢο 
[5 πο αἰαὶ πι8 ᾿Προη ΠῚ πὶ 886 1Π056 οὗ σοτηστηοῃ 
δυπιληϊν,, δη ἢ6 (4Κ68 ραϊη5 (0 ἰῃ]ἶγὸ πο 
ἢϊ5 σδυδο; ἴῃ6 ἜΧΡΓ ΒδίΟη ὁ" ΒραΓΟ ἢ" ἱΠΊρ]165 
ἀμ Πσ]γ. 

17. Α58 λανοςηΐῖε ἰοῦ 85 νγοη [πὸ σδιι86, 
{0 ἃ5. σμιοῖ Βὸ επτγοος [πὸ δεηίεποθ: Π6 15 
ἀάἀνοσλίε, 1υἀξὸ. 5Π6 ΠΗ ἀπά δχοσαςποῦς: ἃ 
ποσοενητν. δή ἐδσύνο σοτηθιηδτίοη οὗ ΟΠ 5 
ἴῃ Δ πῆρ ΓΟ ΤΥ ΟΥρΡΑΠΙ ΖΘ σοχηπληγ. 

18. Τρε; 1 «αἰ4 Ἰοὺ ἀοιδίοα ποῖ ἰΠδΐ 1πΠ6 
δΙεββίης δἰϊλομεα ΌὈΥ πιδη 8 Ορπιοη, ἀπά. ἃ8 6 
Μὰ5 {θη δβϑυγεά, ὈὉγ (οὐ δ ργονιάεπος, ἴο 
{6 (4! } δα πιηἰδίγαιοη ΟΥ̓ υπέ!ςο, ννοι]ά 
Ὀ6 ΜΠ} Πἰπι ἴο ἴΠ6 ἐπὰ, ὙΠδ ἐχργοσϑίοῃ οὗ 
(Π|5 σοηνιοοη 15 ϑοπηθυν δὶ Οὔβοιγο. 
ἡ »ιν πο ΉΙ5 ΤῊΔῪ πιόδῃ ἴῃ [}} ροβϑοϑ- 

ϑίοῃ οὗ μοιιϑὸ δαπὰ ἔδπαγ (δι ΠὨ1|π|.. 1.6ὸ).Ψὕ 
ὙἼΠὸ ᾿ἰδίτεῦ εἰάιϑε σοηΐδιη5 ἃ ννοσγὰ ὑν δι ἢ Οὐῦ 
ΥΟΓΒΙΟΠ ΓΟΉ(ΕΥ5. “" σα Πα." Δη τρί δης σοπΊΠΊοῇ 
ἤγιγο ἕως Ὀουπάϊοθο οχίθης, 1 δίοσγ σοπηπιοηίδ- 

ἴογβϑ βοησγα ν ἀϑϑιὴς {παῖ ἴῃη6 ννοτὰ σηθΔῃ8 
“ΡΠ πΙχ," {86 Ὀϊγὰ οὗ ἰερεπά, ἃ ἴγρε οὗ ἱπη- 
ταοτίδ! γ, ψΠϊςῃ, ΔΗ͂ΟΓ ἃ δροιΐαν μοῦ οὗ 
οχιϑΐοησο, να σοπδαπιοα, τομοῖ πο ΜΠ 115 
ποδί, Ἰη ἃ, ρί]ς οἵ ἔταρταηξ νοῦίς, Πσῃτοὰ Ὀγ 
ἤγο ἔγοπι βόλνθη, ΟὨΪΥ ἴο Γεάρροασ ψ ἢ} τόπος 
ναϊδα νοι ἀπά βίγοηρίῃ, Ἅ Π5 ᾿ηϊοιρτοϊδεοη 
Γοβῖβ οἡ Ἠθῦτοιν τταάτίοη (1 αἰπλ ὅδηῃ. τοϑ, 
8Ρ. [λ6]ΠἸΕχβοῃ, 506 ἕοο Βιιχῖ, “1 οχ ἡ Ρ. 720), 
δηὦ Ιἴ 5118 ἴΠ6 ρχοοοάμιρ εἰαιεο, 1 «αἱὰ 
[-“5}4}} ἀϊὸ (ποῖ ἐπ, Ὀὰ1) ἢ ΤΥ ποϑὲ. ἡ 
186 ΟἾΒΟΥ 5δὁ 18 τη Ὀὸ γοαϑοηδῦὶν οὐ]εςιεὰ 
{πα ἴῃς σοπιηοη Ὑθιϑίοη ρίνοβ ἃ 5 15 50 ΓΟ ΓΥ 
5086, Ἀηα (ῃΔῖ νεσν δίγοηρ ΒΓοΟι πη 8. 5ποι] 
δὲ ριοάιςεοα δοίογο ννὸ δύμτς (ἢ 6. τοσορῃίοη 
οὗ ἃ ἔπθυ]οι8, [που ἢ ὈΘΔι ΕΓ] πὰ οἰ ση! οδηΐ, 
Ἰἰυρομα, [115 ποῖ ἃ ἔδεϊ, 9. 8 θύοη βἰαϊοῇ, 
μαι 1Π6 τνογὰά ἰ5 Ἐρνυρίίδη. Βέπηι 15. 186 
Ὑν 6] -Κπονη ἀπ σομηῆοη ας ϑἰσπαίίοῃ οἵ (ΠῸ 
ὈϊΓὰ ἸΙἀοπίβεκἃ ΜΠ [Π6 Ἰοροπὰ οἵ τὴ ΡΗα ηϊχ, 
ἃ ἱερθηά νης ἢ 15 σοτηραγαΐζνον οἵ ἰαΐθ 
ΟΥβῖη, ΣΟΒ ἢ Οἡ {ΠῸ σαβαρργεπεηβίοῃ οὗ δΔῃ 
ΑΒΓ ΓΟΠΟΙΏΙΟΔΙ 5Υ 1100]. [11 15 βα! ἡ τῇαΐ ΚΟΙῚ], 
ΠΟ ἢ 15 σοπιραγοὰ ἢ πὸ Ηοῦχονν ἐροὶ, ἰ5 
[ῃ6 ΗἰοτορΊν ρῃῖς ἔογπι ἔοσ {πῸ6 ορίϊς 41106: 
Ὀυϊ 41|106 τλθᾶῃ8 ποῖ ρβα πῖχ, διιὲ ρα]πλ-ΐῖγοε : 
Δηά ΠΟ βιιο ἢ ννογὰ 88 ΚΟ ἰ5Β ἴο ΡῈ ἔουπά ἴῃ 
(η6 ΗἸΟΥΟΣΊΎ Ρῃῖς ἀϊσ!Ποπάγιοβ οὗ Βγαρεοῖ οΥ 
Βιγεῆ. ἼἼπὸ Ὀεβὲ δοσουηΐ οὗ ἴΠ6 τπηοδηὶπρ οὗ 
{πὸ Ἰερεηὰ 18 ρίνθρῃ ὈγῪ [Δ ἢ, ὁ Δίοσος ἀεγ 
Ηοδτγίογ,᾽ Ρ. ἐς Κ΄. 

19, 20. ἘἈρλά, ΜῈ σοοῦ Μ11 Ὅ8 ΟΡ θα 
ἴο Ὅ.9 ψεαῦοΥΒ, δ)ηἃ 59 ἀν Μ|111 τοβῦ 
ΟἹ ΏΥ ὈΓΣΔΒΟΠΘΒ; ΠΗΥ͂ ΒΟΠΟῺἿΣ ὙΠ1]1 σθ- 
ΙΔ ἔσοβὴ Ψ10Ὲ 160, 8πα ΤΥ ὉὈον Ψ|1]]1 

ὯΘ ΘΥ͂ΟΣ δύτοπῃ ([Π|. γοηθννοά, ΟΥΟΥ γοιηρ) 
πῃ ΤΔΥ͂ Βδπᾶ. [οὐ Ποῖ 5ρεὰκϑ οὗ 15 ΤΟΥΤΊΘΓ 
ἢοροβ, ποῖ οὗ [18 ἔουτηου δϑίδία. 

21. ΤΠ ζΟ]Π] ον πη ράβϑαρα 15 σοβεῖν σοη- 
ποοῖο ἢ {ἢ6 ρῥτγοσδάϊηρ νέγβοβ, Ὀὰϊ Ἰηΐτος 
ἄμιςθ5 ἃ ποὸὺν ἰμοτης, νἱΖ. [005 ροϑβιξίοῃι ἀπιοηξ 
ἢ!]5 ΠΟΙ ΓΥΠΊΘΗ ἃ5 ἃ ϑἰδίθβπιαη δηκὶ ἰδ θυσ. 

22. ἀγοῤῥ ὝὍὕΠπὸ ἀτορρίηρ οὗ ἄεν, 
ΒΠΟΛΟΓΒ, πὰ 1ῃ6 ΠΟΑΥΥ͂ ΓΑΙη5 Οἱ 5ργΓ 8, ἃΓΘ 
σουηπιοι ἤσιγοσ ἔῸΓ 6] θηςθ, ἐσροςσια! γ᾽ ἴῃ 
ΟΥΙΠῖΔ] ρορίγγ ; οὖ, Ἰ)δυῖ, ΧΧΧῆς 2: ἀπά Ηο- 
ΠΙΕῚ 5 δοσουπΐ οὗ ἴμ6 εἰοαιόποο οὗ {{|γ8565. 



70Β. ΧΧΙΧ. ΧΧΧ. [ν. 23---4. 
ΌὈΤ πονν ὴεγ ἐμαὶ αγε ᾿γουηρογ ἴῊςΒ. 
τἢδη 1 Πᾶνα πὴ ἴῃ ἀογβίοη, ννῆοβα κῶγε μάμα 

[αῖῆοτς 1 ννοῦ]ά Πᾶνε ἀϊδάαϊπεά τὸ μανε ὦ 
5εῖ νντἢ τῆς ἀορϑβ οἵ πὴγ ἤοςκ. 

2 οι, ΨΒοτγεῖο γσἧξ τῆς βτγεηστῇ 
οὔ τπεἰγ ἤδη άβ γοβέ πχα, ἴῃ ννῆοηλ οἱ 
Δ9Ὲ ννᾺ5 ρεγιβῃεα ὁ 

2 ογ ννδηῖ δῃά ἰδιηϊης 4ῤὲ} τυεῦό 
"φΟ]ταγν; βαείηρ ἱπῖο τῆ6 ψ]]άογ- Ὅεο ς 
Ὧδ55 [ἴῃ ἰογΕΓ τίπια ἀεβοίϊαδξα δηά ὑλεμίδε 
νναϑῖα. ΗΝ 

2 ε: γ- 

4 ὟΝΒδο οὐυξ ὕρ πιλίϊοννΒ ὈγῪ τὰ6 "ὴλὲ 

Ιο6 

23 Αμά τον νναϊτεά ἰογ ΠλῈ 5 [Ὁ 
τῆς γαίῃ ; δπα τπεὺ ορεηεά τἢεῖγ πιουτῇ 
ννάς ας ἴον τῆς Ἰδίζοσ γαίῃ. 

24 7 Ὶ Ἰλυρῃςα οἡ τῆςπι, τῃεΥ θ6- 
᾿ΠΠονεά “ποῦ; δηά τὴς Ἰρῃϊ οἵ πγ σομη- 
ἴσηδηςς ἴΠδγῪ σαδῖ ποῖ ἀΟΥΙ. 

Ὡς 1 οβοβε οὐυζ {Πεὶγ ννᾷγ, δηά ϑαΐ 
“ἢ ϊοΐ, δηἀ ἀννεὶξ ἃ5 ἃ Κιπρ' ἴῃ [ἢ 6 ἈΓΠΊΥ, 
45 ομδ ἐῤαΐ σοπλίοττοτῃ τῇδ ᾿ΠΟΌΓΠΕΓΒ. 

(ἩΗΑΡΤῈΞΚ ΧΧΧ. 
ιοδἷ» “ον ἐς ἐμγηοἶ ἡμ!0. ὀλίγο! 6 Το τϑμ δέ. 

15. 27ο  εστν ἐμ ο ἐαέα πεν. 

24. τῤὸν ῥο εαοδ ἢ πο} Α,8 1ἰΠΟῸΡῊ [Ὁ νυ 5 
ἴοο ρβιοσί ἃ σοῃαοβοθηβίοη ἴο 6 το] χε, ΤΠτι5 
{ΠῸ οἹὰ Υ ογϑίοῃϑ, Βρ. Δν ογάβυνογίῃ, ΔΊουχ, ἅς, 

δον εασὶ ποί ἀοαυη ὝΠΘΥ ΠονοΥ αἰϊοπιβίοα 
ΘνΟη ἴο ΟὔΡΟδῸὺ Τὴν νίοννβ, ἀπά ἴπιι8 ὈΓηρ ἃ 
βῃηδήάβ οἵ εἰβριθαϑισο ΟΥ̓ΘΓ ΤῊΥ σουῃίοπαποο; 
{πον σο]οϊςσεά τη 118 ὈΠΡΉΐ δπὰ πποϊουάεξα ΠΡ ἢϊ. 

25. 1 ερονε ομἑ ἐφεῖν «υαγνἢ}Ξ Ἡροῦς ἢ6 βρϑαῖκϑ 
45 ἃ ἰοδάον οὗ {πὸ ἴοσγοοϑ οὗ 15 {π06: Π6 αἱοπὸ 
ἀεί πη πὸ5 [Π6 σοῦγϑθὸ οὗ {Ποῖγ ὀρθά η, 

α΄. α ἐμισ] νυ πῆ {πὸ ροννεσ δπά ἰαίς οὗ ἃ 
Κη δυτγοιπάεα ΌὈΥ ἢΙ5 ριιαγάδ; ἰη [ΟὉ᾽5 οᾶ56 
σοηςσεάοα Ὀγ ἴπ6 ἰονὸ ἀπά δϑίθοπὶ οὗ ἢϊ5 σουῃ- 
ΓΓΥΤΏΡΘΙΙ. . 

α: οὔϑ Ἰραΐ εορῃζογιορ ἐδὲ ποισμορ ἢ Βτανο 
85. [005 σουηγαοβ πη ὈῸ {ΠῈ γῪ ἀσγίνο {ΠῸῚΓ 
σοπηίουε δηὰ βίσγοηρίῃ ἔγοση ἢἰπι, ταττιοὰ ἴο 
ἢπ ἴῃ 4}1} ἀπ] 65, Ἰοοκοά ἢρ ἴο μἰπὶ ἔογ 
δ ρΡογῇ πη οὺγ 4}1 Ἰοββοϑ. 

ΟπΑρ. ΧΧΧ, |οὉ᾽5 ᾿ἰαϑὲ Ὀϊξογ ουΐοτγ. 
ἘΟΥΠΊΟΓΙΥ ἃ ρτίπσθ δπιοηρ ποῦ]ε5. πὸ 15. ποὺν 
ἀύδρίβεἀ Ὀγ [Π6 ν]οβῖ οὗ τηθη (1--- το); ἰμ5}}}15 
ἃτὸ Πολρεὰ οἷν [πῇ δἰπηρὶν Ὀσσδιϑὸ ἢ 15 αἢΠςΐ- 
οἱ οἵ Οοά (1τ1---᾿4). ὙΤἢε δἤ)οῖϊίοπθ5. τέσ ἢ 
πη Οἡ 41} 5:65, ΠΟΙ νυ] ἀπὰ ἔστοπὶ νν ἢ - 
οὐῇς: Π5 501} 5. 1}}} οὗ ἰογσγοῦβ δης ἀηδῆ, 15 
Ὀοάν σοηβαπιοά ἀπά τογίγοά, Π6 15 σαβὲ ἴηἴο 
16 ἀϊι5ῖ (1 -ς---το). ΤΠ σγοαίεσε οὗ 11 ΠλΙβο γι 5 
15. 1Πδι ΠΙ5 ργάγεῦθ ἄτὸ 51] ἀπῃραγά, τηδὲ Οοά 
15. ΟΥ̓Π6] ἴο ἰτ (20---22). 850. δὲ ἀσθραῖ5 οὗ 
. (3, 24): νϑῖ Τοῦ παδὰ ἐνοῦ ὕδοη σοπιρα8- 
δυηδῖο ἀπὰ θ] ΕΠ} (2). ἀπά Ἰοοκοὰ ἴογ ροοὰ 
δης ᾿κῃξ (26), διιῖ 15 ποὺν τοάδιςοα ἰο ὈΓΠΓΟΓ 
δΠα σοιβοὶβς Ἰαπιοπίφτοη5 (27.--. 1). 

1--ἸΟ. ἼἽΠοθο νοῦθὸθ σοῃίδὶῃ ἃ ΥΟΓΥ ΓῸ- 
τπΔ ΚΑ] ἀῤοογιριοη οὗ τῆς ουἱοδβὲ Πογάθβ οἔ 
1πῸ ἀοβογί, [οὔ [15 δἰγοδγ ἰουσῃΠοά προη {Π15 
δι ]οοῖ, 566. οἢ, χχῖν. ς, 6. [11 15 ονιάσθηξ τῃαΐ 
10 νυ τοῦ Πᾶ5 ννδίσποα συςσῇ νυγοίς ποθ ΜΠ Δη 
ΟὨβοινδηῖ ογὸ, ὙΠῸ {γλ118 ΔΥῸ ποῖ ρόπογαὶ μαΐ 
5ροσθο; δηά {πὸ γ ἀοθοῦῖδε ἃ ποτά ἀννοη οἱ 
ἐγόσῃ {Π01Γ ΠΟΙΠ65 ΟΥ̓ ἃ 81 ΓΟΠΡΟΥ τάςο, ὙΠΟΓῸ 15 
τολϑοη ἴὼ βρροβο (ῃδῇ ἴῃ [ἀππησα δηᾶ δασῃδη 
Ἱτορ]οάγίοθ, ἃ νὰ Κ Πουνο οδθ στάσρ, δυιγνίνθα 
ΠΟῚΓ Τὰ [ῸΣ δοπλθ σοηϑιἀου ΔὉ]. {{π|6. ΠΠΠροΥ- 
1.85 πεᾶσ ἴΠοῖγ οἱά αθοάοσ τη Ποροῖοθα ἀοργαάα- 
ὕοη, ἱκ (μ6 1)ὶννβ ἀφϑογιθοὰ ὉῪῚ Οοδίποδι, 

506 ποία οἡ (ἢ. ΧΧΙΥ. ς---ο. ΤῊς σο]ου τη Ὀ6- 
Ἰοηρϑ, ἴῃ ἴαςΐ, αἰϊοροῖδοῦ ἴο ἴῃ6 ἂἀρὸ δηά σου η- 
{Υ οἵ Τοῦ; {Π6 ἀδογρίίοη βίη 5 δίοηθ ἴῃ [15 
γἱνιὰ ρουγίγαϊαγο οὗ 4 νυ τοις θάηθος ἀηΚηοινῃ 
ΟΥ̓ πητοςογάοᾳᾷ ἴῃ Ῥα]θϑίϊηθ, 

1. Μὲ ποουῇ ΤὨῊϊ5 ροϊηΐβ {ῃ6 σοηϊγαϑβι δ6- 
τνοοη [05 ργέβοηξς σοησιοη δηὰ {παῖ ἀδ- 
βου οα 1η [ἢ ἰαϑὲ νϑῦϑθ οὗ [πΠ6 ρῥτοσοάϊηῃς 
σδδρίθυ. 

«υϑοῦό Και φογῇ ΤῊς νυγείομοα ουϊολοῖβ, υπ- 
δὲ ἔογ πὸ νοῖγῪ πιοαηοδὶ οβίοοθ, ὑυηῇὲ ἴο ὃε 
θα ονδη 45 ἀορϑ. 

Ω. οἱά ας] Μαΐυτγο ἃρο, οΥ, ποῦ ὑγοδἃ- 
ὈΪΥ, 8 }1Υ νἱξουγ. ἰοῦ ἀθβογιθεὲβ νι γοῖοῃοβ 
ὙΠῸ ἢᾶνθ ΠῸ ἴαμα, ννοακ, ποινοϊθς, ἀ65-» 
τἰηοὰ ἴο ΟΑΥΥ ἀθσαγ, δηὰ ργοπιάῖασγο ἀἰθαίῃ, 
ΤΟ ννοσγὰὶ Τὁσσιγβ ν. 26, 1 [ῃ6 56πθ80 οὗ πη8- 
ἴατο ἀρμὸ: 1πΠῸ ὀχαςῖ ΠΟ ΠΙΠΡ ἈρροαΓΘ ἴο Ὀ6 
εἰ ρογοοτοη,᾽" ΕἸἴΠεῖ οὗ ϑἰγοηρίῃ οὐ ἀρὸς ΕΧΧ. 
συντέλεια; 50Γ. 4}} σἴγεηρίῃ. ὙΠῈ ποῦϊο [ἀϊι- 
Δ ΠΊΔΥ Οἴδη πάν ἰοοκοθὰ οὐ ἴπ6 Ροογῦ 
βᾶναροθ ῚΠ [ὴ6 ΤΟ Πηρ ἤονν ΠρΡΟΒΒΙΌ] [Ὁ ννᾶ5 
ἴο ταΐδὸ {ποπὶ οὐἱ οἵ {πεῖν ἀορτγδάδτοη, ππῇϊ, 
ἃ5 ΠΟΥ ἡ ΌΓΟ, ῸΓ Δ νοσΚ ΓΟ] ΓΙ σι γοηρίῃ 
οὐ {βουμῆῖ. 

8. «οὐἰϊαγγ] ὙΠΟ ννογὰ 50 γοηἀεγοὰ οσςιΓβ 
184. ΧΙΙΧ. χα Ὀυῖ, ΜΠ παῖ ὀχοῤρίοῃ, 15 ρθ- 
σα] πᾶσ ἴο {(Π18 ὈοοΚ: 11 ἀρηοῖος Ὀαγγοηη 655, [ῃ6 
ατίοῦ αὔϑοησθ οὗ νἱῖαὶ ἔογος, {π|ῦὸ8 δε εηοὰ 
ΔΠ4 ογαηροά ὈΥ Ἰοὴρ ἔπ] Π6: 566 χν, 14. 
Μερίησ 401 Πλιογα  γ, “ὁ ππανίηρ [Π6 ν}}- 

ἀθιποβϑ. αν ρ, 80 ἴο ϑρόλκ, ἔογ 4}} ἐοοά, 
{πὸ ἀϊιϑῖ οἵ ἢ νᾶ56 δηὰ ἀῤϑοϊαΐθ ἀθβογῖ, 
Τῆς νογὰ, σῇ 18. ροσι αγ ἴο [0Ὁ, Πᾶ5. 1}}15 
56η86 ἰῃΠ Ατάᾶρῖς. Δίουχ διρρ 5. 5" 16 ΠοΙῸ- 
αρο," ἤγοιὴ Τοοάοζίοη, ΜνΠῸ0 ἢᾶ5 ἄλιμα. 

ἐι ὕῶγηιοῦ εἰρι6Ὶ ὙΤΠῸ6 Ηθῦτενν πιοδη5 1 6- 
ΓΑΪΠῪ, “1Π6 ραβὶ πἰρηῖ," νὨΙ ἢ πᾶν σιν τῃ6 
δφηδο, 16 γοβίογήάαυ οὗ νναβϑίθ δῃηαὰ ἀοβυϊα- 
Εἰοη.5) 2. δ. ρίδοοβ τυ σῇ Βα Ὀθθη ΙΓ Πογῖο αἱἴοῦ- 
Ι'γ ἀθδυϊαῖο: τῃ5 ΗἸγΖ. πὰ Εἶννο; 1} πηᾶη 15 
ἀἰβροβοά τὸ δοςορὲ Ο]8}..5 σοη]ροῖιγο (ἸΝ), 
ὙΠ ἢ 5οοπὶ5 πορή]ο55, ΜΟΙχ γο)οοῖθ [ῃ6 οὁχ- 
ῬΓΟΞΘ101) 85 ΠΟΛ ]055. 

4. [|οῦὉ ἀοβηοβ πογο Ἔχασῖγ {Π6 ἔοοά οὗ 
τπὸ ροοὺγ ναραροπάβ, {Π6 ᾿πα Π}ονν, ἃ 5410 ΠΟΓΌ. 
Δἤογάϊηρ βοαηίῦ δηὰ Ργδοάγιοι 8. που Γιβῃπιοηῖ 



νυ. 5----τ8.] Τ0 Β. 

θυβῆς5, δηά Ἰπηῖρεῦ τοοῖβ 207 6 }Γ 
τηοδῖ. 

ς ΓΠΟΥ νγογα ἀτίνεη ἐογῖἢ ἔτοπὶ 
Δλοπο πιδρ, (ΠΕ οἸδα δεγ {ΠῈπὶ 
45 Οὔ ΕΡ ἃ τῇϊ6[:) 

6 Το ἄννεὶ! τη τε ο1Πἔ55 οὗ τῆς νΔ]- 
"Ἠπ.,.. ]Ἰεγβ8,) 1π ᾽σᾶνεβ οὗ τῃ6 βαγῖῃ, ἂπᾶ :π 
πος [ῃδ ΤΟΟΚΒ. 

7 Απιοηρ τῃε διιῆεβ πεν Ὀγαγεά; 
ἀπάεγ τῆς πεῖι]85 τΠ6Υ νγαῦα ραῖῃεγαά 
τορεῖμογ. 

ὃ 747} τὐεγε “Ἀ]άτεη οὗ ἰοοΐϑβ, γεᾶ, 
"Βεςν,. ΤὨΠ]άγεη οὗ ἰθά86 πηδη : ΤΠ6Ὺ νγαγα ν1]6γ 
"ρ Γ πο ἬΔΗ τῇδ ΘαΓΓ. 
“Ραὶ. 1. 9. “Απὰά πον δπὶ1] {Πεῖγ βοηρ. γ8ᾶ, 
ἡ δ 1 τὴ τῃεῖγ Ὀγνοτγά. 

1Ο ἼἽΠΕΥ ἃρῆοῦ πι6, {πον ες ἔὰγ 
(Ης-. ἔτοπλ π|δ. ἰδηὰ βϑραῦθ ποῖ ἴο βρὶῖ ἴῃ 
ἐπα ποῦ ΤΥ ἕδρα. 
τὸν [11 ΒἘΒερδυβε μὲ Βαῖῃ Ἰοοβεά ΓΩῪ 
σιν. ςοτά, δπά δϑῇιςτεα πιε, τΠῈΥ Πᾶνα αἶβο 

Ιεῖ ἸΙοοβε τῆς δγάϊα θεΐογα της. 

ἴο ἴῃς ἐν ΕἸ]6γ5. τὴ ἴῃς ἀδϑοσῖ. Μοάδγηῃ ἔγανεὶ- 
Ἰογβ ἀδεοσιῦθ [86 ρἰδηΐ, ὑν σῇ ποὺν Ὀεαγθ ἴῃ 6 
Ππαᾶπι6 ἀϑοαὰ Ὀγ [οὔ», 48 ἃ βρεςῖεβ οὗ βῆγιι Ὁ σοπλ- 
πιοη ἴῃ πὸ ἀεϑογὶ οἵ δγγῖδ: 11 15 δδοιξ 1. [δθξ 
πιῆ; ἴῃ Ποῖ βϑαβοηβ ἴΠ6 ῬΟΟΥ παίνοα βαῖθοῦ 
τοιιπα [15 ρἰδηϊ (ἀπτΓ ΜΙ ΉΏΟ586 δηδαθ ἃ βοδηῖῦ 
γορείδι θη. 15 Ῥγοβεγνο), ϑοοκίηρ ἔοσγ δα ῦ]Ὲ 
Βεγῦβ. δ εἰχϑίείη, " Ἡδυγδη," Ρ. 41. ὙΒ6 
5ΔΠΠ6 νΌΓ͵α 5 υϑε Οδη. ΧχΙ. τς. 

6. ἐπ εαυες οὔ δὸ φαγι}] Α8 ἴπ [Π6 τηᾶγρ. 
0165. Ηοτγάοβ οὗ ἱτοροάγίοβ. ᾿ϊνοὰ ἴῃ [ῃ6 
ἀϊδιγιοῖς δα )οϊηιπρ ἴπ6 Ἡδυγδη: ἃ 6}}} ἀθβοτρ- 
το οὗ {Π6ῚΓ σᾶνοθ 15 βίνοη ὈγΥ δν οἰ ϑίοίη, 
“Ἠδυγδη.᾽ Ὁ. 44. Μεογχ ἴδκος τ. 6, 7 ἴο ὃ 
[πη6 ψοτγάς οὗ [ῃ6 ρϑορὶς ννῆο ἄγίνε {Πῃ6 ουῖ- 
ςδϑῖϑ ἔγοτῃ ἴΠ6 οἰγ. 

ῃ. κγαιδεγεά Ἰοσείδεγ)]ὴ Οἵ, πάἀά]θα ἂν 
ἴῃ ἈΘΒΡΒ:;: 50 πιοσῖ οὔ685, Ὀὰς ΠΠἸΠπλδηη 
δεςορίβ ἴδς τοηάοτπηρ οὗ ἴῃς Α. Ν΄.; [Π6}ΓὉ 
ΠΟΘ. ΠΡ ὈΪΔσ 65 ἀγδ Διο ΠΘΙ{165. 

Β. οἱἱεν ἐϑαπ ἐῤεέ ταν] « Ἀδίμεγ, Ὁ89ῸΓ 
810 ἀσίνϑῃ (οὐ 5Ξοοιγροά) οαὖῦ οὗὨ ὕὉ86 18πά, 
ἐ.ε. ἴῃ6 συΠτἰναϊοα ἀἰπίσιςϊϑ. 

ἴῃ 411 {815 ἀοβογιρίιοη [οὐ πιυϑὶ ποῖ Ὁδ 5ι1ρ- 
Ροϑοὰ ἴο δἱϊιιάθ ἴο ἴῃς πιθὴ οὗ ίδίίοη δηά 
νρα ἢ νΠΟ σδπιθ ἴο νιϑιῖ Π1 πὶ ῃ Π15 ΔΙ Πς ΠΟΙ ; 
Ὀυΐ ἴο ἴῃ. νδραθοηάϑ νν80 ᾿πϑυ το ἢϊπὶ νν θη 
ἢὲ νν»5 αϑαπάοποαά Ὀγ ἢ5 ἔγιοπά5. 

9. ἐρεῖν “ομσ)] ΟἿ. χνίϊ. 6. ; 
10. (αἐῇ Ναχπι. χὶϊ. 14, δά [54]. ]. 6. 
11. ὝΠε ἱπιεγργοϊδεοη οὗ {Π|5 νοῦθθ 15 4155 

υἰοὰ, Ὀυϊ τΠδὲ ρίνοη ἴπ ἴῃ6 ἴοχὶ 5 ἀἰοηεοά 
γ᾽ Π)ο] ἴθ. ἢ. ΑἸῚ [005 σαί πλ8. υγόγο ἃ 

Γοϑ] οὗ Οοα 5 δηρεῦ, Πο Ἰοοϑεά [005 σοτά, 
[ΠῸ Ἰΐοοροννογ νυ] ἢ ΠΟΙ 5 τοροῖ μοῦ οὐγ ὈΟΜ ΠΥ 
ἔταιῃο. 806 Νοῖς ὑξίονν, 

ΧΧΧ. 

12 ὕροη μν τίρῃς δαμά τίϑε τῆς 
γουῖῃ ; {ΠῈῪ ρυ5}} ἀννᾺῪ ΠΥ ἔξεῖ, δπά 
ΤΠΘΥ ΓΑΒ ῸΡ δραϊηϑῖ π6 ἴῃ8 νγαγβ οὗ 
τειν ἀεδιγαστίοι. 

12 ΠΟΥ πηὰΓ ΠΥ ραΐῃ, {ΠΕῪ 8εῖ 
ἔογνγασγά ΤΥ σαἰδγγ., ΤΕΥ ἤανα πὸ 
Βεϊρετ. 

14 ΓΠΏΕΥ σλπι8 Κβ9) 7Μ6 ἃ5 ἃ νν]ὰ6 
Ὀγεακίηρ ἴῃ ὁ τυαίογε: ἴῃ τῆς ἀαβο]α- 
τίοη τῆν το] ]εά τῃδιβεῖνεβ Μ}071 276. 

Ις ΓεΥγοσβ ἅτ τὰυγηθα προ τηδ: 
τς 
πε 
εἱουά. 

16 Απά πονν τὴν οἷ] ἰβ ροιιγεά ουἵ 
ΠΡΟη τη6; ἴῃς ἀλγϑ8 οἔ «Π]ςτοη ἢανε 
τα κεη ΠοΪά ὕροη τηδ. 

17 Μῦν Ῥοπεβ ὅγε ρίεγοοά ἴῃ πηε ἰῇ 
16 ηἰρῇτ βθάβϑοη : δηά ΓᾺΥ͂ δ πανν ἴδ Κε 

ΠΟ τΓοϑῖ. , 

18 ΒΥ τῆε ρτγεαῖ ἔογος σ᾽ μι} ἀϊ5- 
δα: 18 ΓΛΥ͂ ραττηδηΐζ σμδηρεά: τὸ διηα- 

ἰεἰ ἰοοσο ἐδε ὀγι 6] ἰ. δ. σλϑὲ ΟἹ 411 τοϑίγδιπὶ 
οὗ ΓΕνΕΓΘΏΓΕ ΟΥ̓ ἔοδυ. 

12. ὕρομ νην γίσδέ ῥαμα] ΤὮυβ, ἴῃ 5. 
οἰχ. 6, Ἰἰοξ ϑαΐδῃ (οὐ ἔπε δάνουβαγυ) δίαπά δἵ 
ἢϊ15 Τρ Παηά, {ῃ6 ρῥίαςθ οὗ ναῃΐδρο, 

ἐῤδε γομίῤ} ΟΥ, Ὅ89 ὈχΧοΟοά: Δ4ῃ ΘΧρΥοσϑοὴ 
ὈγΥ ΜΒΙσἢ [Ὁ ἀδηοῖοβ πὸ 486 σγοννά οἵ ἢϊ5 
ρογβοοιυΐογϑ, Ὀυὲ γῆ] ἢ ΠΊΔΠΥ Οτς8, ἔ]Π]ονν - 
Ἰηρ {η6 Ψ ϊρ., υπάογϑίδηα ἴο πηθδῃ σα] πλἰ05, 
Δῃ ᾿πογοδϑίηρ σγοννά, οὐ πρρτοινίῃ οὗ βοσγοννϑ. 
ἼΠ15 ᾿ηἰογργοίδ!οη βθθηη5 [ογοθά δηά ὑππη8- 
ἴωγα! ; ἴῃ ἔᾳςξ, 1 σᾶπ ΟΠΪΥ 6 δβιιρρογίεἀ Ὁγ 
αἰτοπιηρ {Π6 τοχί ἴῃ τ. 1ς- 

«ὐαγ. οΥΓ᾽ ἐρεῖν ἀοει γε ο] ὙΠῸ ΘΧΡΓΕβϑΊΟἢ 
ἀδθηοΐοβ Ἰοηρ-σοης πιο ρεγϑοσιτοηβ; {πΠῸῪ 
ργοσθθά ᾿κὸ δὴ ἰηνδαϊηρ ΔΙΤΏΥ, πιακιηρ ἴοσ 
1156} 4 γοδα [Ὠγοιυρῇ (ἢς νυν] γη658, 

138. ἐδὸν ῥαυε πὸ ῥείῥογ)] ΟὉ 15 ἱπβιι ρα 
δνθη ὈΥ ἴῆοβε ννῆο ἐδοιγϑεῖνεβ ἀγὸ υϑτποι 
ΚΙ οὐ Κίπ, Ἰοποῖν νυγοῖσῃθθ. [{ ϑρειὴβ ἴο Ὀδ 
ἃ Ῥγονουθῖ4] οχργθβϑίοη οὗ σοηϊοπιρί, “γὲ Γδ 
ἔοΠΠ]ονν 8. ὑνμοιῖ ΠοΙροῦβ, ἢ πὸ ἔποπα, 
βοοιυῖϊοα Ὀγ 411.) ὙὍὝὙΠὸ τοδάϊηρ, πονγενοσ, ᾿5 
ϑιιβροοίοα ; (ἢ Ψ Πρ. 45,“ πὰ {ΠΟΓδ 15 ΠΟΙ 
ἴο ΠοΙρ πιθ." Τῃε ΠΧ Χ. μδὰ ἃ ἀϊβεγοηΐ γοδα- 
Ἰηᾷ. 

15. γην «ομἱἹ Τ,1ΈΘΓΑΙΥ, “ΔΎ αἰ ηΥ :᾿" 
τὴοσ οὔσδ ποῦ]οϑῖ διηοηρ ἴΠ6 ποῦΪθ, νυ ἢ τοῖθυ- 
δηςδ ἴο ἴΠ6 ἰᾳβῖ σβαρῖοσ. δ6ο ποῖθ οἡ Ρ5. χ]] 12. 

17. ριογο] ὙΠ ἸΘρΓΟΘΥ οαΐῖϑ ἄνναγ {ΠῸ 
βοσὴ ἀπά ποῦνθ5, αηὰ [πη σογγοάοβ [ῃ6 Ὀοηο5, 
80 ἴπαϊ {8ὸ {1π|05 [4}} ΟΥ̓ ρ᾽θσοπηοδὶ. 

»Ὼν “Ἰπϑπυ9] ἈΔΙΒΟΓ, ΤΥ αδ 5 Ρ8118. 
ΤῊ ννογὰ ὁοσσυγϑ ΟὨΪΥῪ Ποῦὸ δηὰ 11] “». 2) ὙΠΟ 
806. ποῖος, 

107 

Ρυγϑα ᾿ΤΩΥ 800] 25 ἴῆε ννἱηά: !ΗςΡ. 
ΠΥ νγεϊαγε ρᾷββοῖῃ νὰν 8ἃ5 ἃ κδμον 



τοϑ 708. 

ΘΙ πα αδοιῖ 25 ἴῃ συ αγ οὐ ΠΥ 
ζσοοῖ. 

Ης δεῖῆ σπϑῖ πὸ Ἰῃἴο τῆς ΠΉΓΟ, 
απὰ 1 πὶ δοοοηιὸ [ἰκὸ ἀτπδῖ ἀπά 
Δ5ἢ 63. 

20 1 οτῪ ὑπῖο πες. απὰ τῆου ἀοκῖ 
ποῖ έῶγ πιο: 1 5ῖαμά τιρ, πὰ τῆοα 
Γαραγοϑε πιο π91. 

241 ἼἼποῖ αὐτὸ ᾿ Βοσοπιὸ σσιιο] ἴὸ πὸ: ", ΄ςδ. 
ι “γηεα 15 Ν ! ᾿ νη (6 γγ ἢ τῆν δίγοηρ μαμὰ τῆοι ὁρρυβοβῖ 
ἐἯ ΠΥ 561} ἀσαϊ δῖ ΠΊ6. 

ἐφ᾽ 

τὐγαισίξ 22 ποι [τεβῖ πιὸ τιρ το τῆς τνηά; 
“44 ἀξ αο μοι σαυβοδῖ πιο τὸ το μροη ἐϊ, αὐὰ 

"Ὁ, ἀἰβϑοϊνοβς ΠΥ" δι θεῖληςο, 
γ σι ΐοντ. 23 ἔογ 1 Κηὸν ἐῤῥαὶ τῇου ννἱῖ 

δτίης πὴ6 9 ἀοατι, ἀπ 29 τῆς Ποιιβ8 
Δρροιητεὰ ον ἃ]}} ]ντησ, 

18.(ὡὈ. Μνιῤὲ σγεαὶ ξόγο) Τῆς νοῦν μαγπιοηξ 
ΟΥ πᾶς ΜΚ ΠΙΟἢ [οὉ νϑθλῖ5. 15. σμαμμο ὈγῪ 
Π5. ἀϊδοιπο 1Ὼ ἔογιη δη ἀρρολγαηοος [Ἐς 5.1 Κ8 
αὶ ἴο 15 Ὀγόκόη βκίπ, 1ἴ μιὰς ἢμπὴ τἰρῃϊ. 

εοὐΐαν Γ᾽ νιν ἐοαἹ} 1ἀλόγα!]!γ, “πῆς πιοιῖῃ 
ΟὗἩ τοῦ ἴαπις, ἡ 6. ἴῃ6 ἀρυγίιγο ἔογ [πὸ πςοκ; 
οὗ υχ. ΧΧΝΗΙ. 32. Οὐ νογϑίοῃ, [ΟΡ ἢ γαῖ Ποῦ 
αννκυναγὰ, 15. 5105} Δ ΠΈΔ ]Υ σογτοςι. [οὉ [058 
αἰπιοσῖ βῖγα βίο ὈγΥ ἴῃ οἸοακ ἢ οἰθᾶνοθ 
ἴο [}18 ἀϊϑυα8.ἀ θοάγ. 8.6 Νοῖς θοϊονν. 

20. «μπόά ἔῤομ γεσαγάθεὶ η»ι ἡ] ὙΤῊ6. ϑνογά 
ποι 15 ΜΊΟηΡ. [0] ΤΟρΓυδοηΐα. τ{πΠ6 Α]- 
ΤΑΙ ΠΥ 45 Ἰοοκίην οἡ σα] δαὶ ΡΠΠ|0 55, νη 
ἢ ϑἰδηάς, Βοϊάϊηρ οὐ ἢ]5 ὰπεἰς 11 ΡΥΛΥΘΥ, 

21. Τροι αγὲ ὀέσουπο ἐγμοΐ τ, Τποιι ατί 
ολδηβθά, αηα δοόζο»»ὲ στὰ] ἴὸ πιὸ, ἼΟ πλὰγ- 
5.π 8] {τλῃϑ! τοη, “ἼΒοιι αὐτῇ {το ἴὸ ἰχὲ 
στα]. ρινὼ (ἢ. π|6 βύρηθο: [οὐ ἴθο]ς ἀρονὸ 
ΑἸ] {π|πρ5 ἴη6 σῆδηρὸ ἴῃ 1115 τοϊλου)5 τὸ (οί, 
Οὔτ ἢ18 ποηὰ, ον ἴο 4}} ἀρρολγαπος ἢὶ5 
ΘΟΠΟΤΩΥ. 

«οὐ τῶν σἰγοηῆσ ῥαμ] Α8 ἀραϊηϑῖ (ἢς 
Ἐρνυρίλησ, “εν ἢ ἃ ΤΡ ΠΥ Παμά δηὰ δη οιμ- 
βἰγοϊοποα δττη. ἢ 

22. ἐπι εη ηηὸ ἰὸ γι ἰν ἐῤοπ 1] ΔῈ αννκα 
γναγ το οτηρ, θὰ ὁπ να ]οηξ ἰπ πιοδηϊηρ ἴο 
ἴῃς Τογο 0]. ὀχριγοδδίοῃ, “᾽ ὈΟΓΠῸ ναῦν ὈΥ 6 
Μπά: οἷ ΧΧν. 21. 

238. [οῦ τἢ5 τοΐλ!5 ἔπη σοην]οῖοη ἡ Π]Γ ἢ 
ἢς Πδ5 4Δ}} δοῃρ ὀχργιβοοά, [Παΐ Π]5 56 ὈΤῚ Π 8 
Ὑν}}} ΟἿΪΥ ἐπὰ ἢ ἀοαίῃ. Ἴ᾽ὸ δὐοϑο]ιΐο 
Αὐαπήομηθηΐ Οὗ 411} οατί]ν πὸρὸ ν ας {Π6 τὸδ] 
σοῃάϊ!Ποη οὗ ΐ5 τί]. 1 ννὰ5 πηρογΐλης (δὲ 
"ἴ “ῃοι ὕο τοοοτγαοεῖ Ποὺ, ἴῃ 5. ἰασῖ 419- 
σοιιῖϑο, πη]  Ἰατογ Ὀοίογο 5. ἤπα] νἱπάήϊοα- 
τοη οἵ [15 ἔογπιοῦ ἰἴ6, ἀπε Πὶ5 ἀοτογ πη Πα τΊΟΠ, 
τη ἀογ 411 οἰγοιυπηδίαηςοσ, ἴὸ ἀρροδὶ ἴὼ Οοάὰ 
ΕΤΙ ΠΊ50}  ἔογ Ῥὐκπλοπς (ΧΧΧΙ. 3), δηά ἴο Βοἰὰ 
ἔλϑῖ 10 Π15 τ ϊοοιιθη85. 

924. Α νοὺν οὔβεοιιγο ΨνΟΥΒ6: 
ΨΑΙΊΟΙ 5. ΓΟΠΟΟΥΠΕ5, 

ΔΙΠΟησ ἴπὸ 
ΙΔηγΥ Οὗ {πο ὙΥΠΟΙΙΥῪ 

τον ν. 19 --29. 

24. Ηονθοῖς δ νν}}} ποῖ βίγεῖςἢ ουῖ 
ῥὶς Βαμα τὸ {86 ! 

ΟΥΥ ἰὴ Πΐς ἀοπξεγας θη. 

25 ᾿Ιά ποῖ 1 ννὲερ ' ἔογ πἴπη τπαῖ ἐρα. 35. 3. 
ΠῚ. Σ2. 

ννὰ5. ἢ τγουθ]ε δ ννὰ8. μοῦ ΠΥ 50] τς 

στενὰ ἔογ τῆς ροογὴ 
26 ὕνποῃ 1 Ἰοοκοά ἔοσγ σοοά, 

ΟΝ] σπγο κ2119 Ἠϊδὶ 
οὐ ἴογ Ἰρῆτ, τοτε σάπια ἀαγκηο58. 

27 ΜΜγΥ Ὀοννεὶβ. δοΙ]εα, ἀμ τεβτεά 
ποῖ; ἴῃς ἀγ5 οὗ ΑΙ οτίοι Ρτγονομτοὰ 
ΠΊ6. ᾿ 

28 1 ψορς πιουγηίησ νους τῆς 
510: 1 βἴοοά τρ, σπά 1 στοὰ μὰ τῆς 
σο δ γεβπείοῆ. 

20 
Πα ἃ σοιϊηραμίοῃ τὸ ἰ ον 5. 

τοι ]55.. Ἀν ΒΙΟἢ αν Ὀοοη ριοροβοά, {παῖ 
οὔ Βνναἰὰ, δἀορίοα Ὀγ Βογίποαι, Ηλῆη, )6- 
ΤΠ. «πα 1}ε|πιάπη, σοῦ Οὐ ἴπθ νυ ῇοδ 
ΠρΆΓΟΞΕ ἴοὸ πο Ἰεϊΐου, δηᾷ θὲ λάαρίος τὸ ἴα 
σοηΐϊοχκῖ : ΗΟΤΥ ΘΙ ὙΨ111 ποῦ ἃ 85 ἰδ 

18 συαυϊποῦβ 7411 βύσουθομ οὧὖῦ πδὲ8Β δπηὰν 
1ῃ δἱβ ΟΔΙΔΙΔΙΌΥ Ὑ111 6 ποῦ ΘΟΟΙΏ1818 

ὉΒΔΘΙΣΘΟΣ, ὅ.ὸ. Νυῖς δὈοίοινν. [1 τὴ ποχί νοῦθο 
0Ὁ ἀρρύα]5 ἴο Π5 ον σοπάιισϊ, νμο ΟἾΠΟΓ5 
ἢηΐ {ππ15 σι γος πο οὐ {πεὶγ πη, δηὰ οτιοὰ 
οι ἴο ᾿λ]501Ὲ ἕογ ΠοΙρ. 

26. ῥοάζο ὃν σοο ΤΊ|5 ΠΛΛΥ τοῦ ἴο 
ἢϊ59 Πρ Ποη {πὸ ἤϊθὲ ρσγοδῖ ΔΙΠΠοΠΙ͂Θὴ 
σαπιο: ργάνοῦ π6 ἴπθπ αΠΠονοὰ νοι] Ὀγηρ 
Ὀαοκ μορά, 2.4. ργοθρουγ δηὰ ᾿ρς. Οἷς 
Ἶοῦ, νπΠν ας; ΧΙν, 19. 

4Π7-- 99. ὙΠ εσο νοῦϑὸς ἀοβοσῖῦε ἴΠ6 ᾿πζοπ56 
ἀὔοην οὐ [005 5 ρρ] σε Π5. 

Ω7. Μν δοιυε Οτ, ϑηῃΐγα!σ: ἢ τῃ6 
Ἡροῦγον5 ἴΠπ6 δοδλΐ οὗ δἷὶ ἀθὸρ ἱπνναγὰ γοαγῃ- 
ἴῃ 55. 
}γεομἶ 7521 ἰν δ. ΠΟΠῚδ ἸΡΟΠ πλϑ δι η] 

πὰ πηοχροοΐθ ν. Οὗ, Ρ5. χνΠ, ς. 
28. αὐδομέ {δὲ “(ἢ ΟΥΙ 1 ξὸ δὈουϊ 

ὈΙδοϊοποά (δι) ποῦ τὶῦῃ ὑπ θὰπ, ὙΠῸ 
ΙΔ Κη .55, οὗ νυ Β ΙΓ ἢ “}ΟὉ δρολκ5, ῖ5 ργοάυςεα 
Ὀν εἰδύλϑοὶ ποῖ Ὅν {πὸ Ποαῖ οὔ ἴπὸ διη. ἜἘΠῚ15 
15 ργΟ γα Ὁ]. τὸ {ΠῸ Ἰπτογργοίδοη οὔ 1). ΠΈΧΒΟΒ 
ηκὶ οἴποῦο, Τὸ τολάιηρ ΝΥ, πύγάτῃ, Δ ]8. 
δη ὅτι, 15. συγίοιια; 511} πλοσὸ 50 {παῖ οὗ πὸ 
ΧΧ.. ἄνευ φιμοῦ. 

ἐπ ἐῤὲὸ εοὐσεόσα! ὁ} 1.6. ἴῃ Ρυθ]ς, ΟΕ 
Ῥιον. ΧΧΥῚ. 26. ΤΠΙ]5 ἰ5 ἴῆς χϑῖ ργοοῦ πον 
αὐΐοῦῖν τῆς ποῦ] παΐατο νὰ Ὀγοκὸη ἀονῃ: 
αἴ Πιρῖς [οὉ του]ά ϑρόδκ ννογάβ. ΟΥ̓ τοϑιρηα- 
Ποπ: ἴποη, δὲ Ἰοαλϑῖ, ἢ σουἹά βδιυθάϊο. 4]] 
ΟΧΡΙοσοη ΟΥἩἨ Δηρι 5ῃ : ἰἴ νὰ. ποῖ ἀπ{1] 6 
Ποιὰ Ξαῖ 1 5Π]0πησὸ βονοη Ἰοπρ ἦπγς τὴ ἴῃς 
ΡῬγόξοησο. οὗ 15 ννοι]ά -Ὅὸ σοηῃλογίογα {παῖ Π6 
σγιο αἰοιὰ Ὀοΐογο πγθῃ, 

29. ἀνατο".} Ἡδτο, 5 οἰβοινποῦο, [ῃ ννοτὰ 
50 τοπάογο τηθλη5. 2801.618. [οὐ σΟΙΠΊΡΑΓΟΒ 

στανα, τῃοιιρῇ {πεν "1 ! ΠοΣ 

ἀρὰ Ψ ῃδη Ϊ νναϊῖ- “αν 

ΕΪ ἢ ἃ Ὀτγόῖῃοσ ἴο ἀγαροηβ, ἐτα, τος. ὃ 

ΡΜ 



ν. 30, 31. Τ08. 
40 ΜΥ εςΚίη 18 ὈΪαςΚ ὕροη πε, 

ΔΠὰ ΠΥ Ὀομεθ ἅτε δυγηθά νντῇ 
Ποδὶ. 

ἢϊ5 πιουγπίπρα ἴο ἴῃς ἸοΠΡ πλοία ησ ΠΟΥ οτῖοβ οὗ 
[Π6 ἸΔσκὶ δπὰ οὗ ἴῃ6 οδίγιςῃ ; ἀσβοσι θεά Ὀγ 
ἰγαν ΠοΥ8. ἴῃ [ἢ6 δαϑῖ 48 ἱΠΟΧΡΓΟΘΘΙΌΪΥ πλοῦ Γη- 
ἔα] πὰ ρῥἱογοίηρ. 

80. πῤοη ριῪο]ὴ ΟΥ̓, ἤσχοτα τὴ9; |1{. ““ ἔγοπι 
ἜΡΟῚ τπὸ:" 2. 4. 11 1115 ἔτοτῃ πὸ ἴῃ ὈΪαοκοπεά 
βῆγραϑ: 856 Ρουθ, υ. 28, δπὰ ποΐδρ οἡ 11. 7. 

.81. ογραμ] ΟΥ̓, Ρνίρθ: 506 ποῖθ οὔ ΧΧιί. 
12. 

ΤΠΙ8 Ἰοηρ δηὰ ρδΙ 1] Θπυγηθγαίοη οὗ [ΟὉ᾽5 
ΓΆΙΒΟΓΙ65. σΟπῈ5. ἴῃ ἴΠ6 ΠΡΏΪ ρῥΐασο; αὔεν ἴῃ 6 
ἀθοϊαγαοη νη ἢ 8ῃσενρα 1ῃ5. ἀπϑῆάκοη ἤγηι- 
Π695 οὗ ἢ᾽58 σοηνοίοηβ, δηὰ ἢϊ5 ἀθδρ 56η56 οὗ 
{π6 Δοϑο]ιῖο, ἘΠο ΡὮ ὈΠΒΘΑγο Δ 06 νυϊβάοτα οἵ 
Ηιἰπὶ ὉΥῪ ΔΚ Βομη ἢ νῦαβ δῇιοϊοά ἀπά δεϑὸγε 
ἢ]5 Ἰαϑὲ σοτηρ εὶς νιηἀϊοσδίίοη οὗὨἩ ἢῚ5. ἱπίορτιγ. 
ΤῈ ουΐοῦ β]οοπι βοοβ οὐ ἱπογοάϑίηρ ἴο ἴπῸ 

ἈΧΧ., 

241. Μῦν ΒΆΓΡ δΪ]5ο 15 τωσγηδά ἴο τηουγη- 
ἴῃσ, δηἀ ΠΥ οὔρᾶι ἰπῖο ἴῆς νοῖςς οὗ 
[Πδπὶ τῃδϊ ὑγεερ. 

ΨΕΓΥ οπὰ οὗ ἢ]5 {π|4]: [6 ΘΧΡοβιγο ἴο 5ῃλπιδ 
Δπὰ ἱρηΟΠΊΩΥ, ἰηνναγὰ ΓΟΥΓΟΓδ, ἰΟΔΙΠΘΟΠῚΘ 
ἀἰδθᾶ8ο, πδηβννογοα ΡΥΑΥΟΥ, σογ ΔΙ ΠΥ ΟΥ̓Ὠ ΠΟΥ 
ἀοδίῃ, ἴῆ6 πογνοι5 βνϑίοπι ὙὙΠΟΪΥ ργοβίγαϊο, 
4}1 1Π6 56 ἴῃ ΓΠΕΙ͂Γ σοπηθιπδίίοη ρμῖνο ἢϊπὰ ποῖ 
ἃ ΠΛΟΙΠΘΠΪΑΓΥ ταροβο, δηὰ ἀγανν ἔγοπι ἢ15 ἤδασγί 
τοϊιςίδης, Ὀμϊ υῃητοβίγδι ηθ σοιρ ΔΙ ΠῚ ἢ 5,5. 
δαίδῃ ἢδ8 ῃδὰ ἢ15 νν}}}, ἢθ ἢ 48 σεδοῃθα νυ 81 
1Π6 5κ1π (Ἰπΐ5 εἴ ἴῃ στο, 566. οἢ. 1. 4): 4ηά, 
του ἢ ἑογθιἀάδη ἴο ἴακο {πὸ 116. ἢ6 ἢα5 ἄοπὸ 
τῃαῖ ν Ὡς νν85 δ ηςσϊθης ἴο ρον {δ σέβϊξ 
οὗ ἃ τηογίδὶ ἔγ14], ἢ6 ἢὰ5 πηιδάάθ ἴοῦ ἔδοὶ (μαΐϊ 
ἴδ νὰ ροπθ; Ὀὰξ νὴ ἢ 411 (πὶ ἢ Πᾶ5 ποῖ 
δαάναποοα ὁμο βἴορ ἰοιναγς γα] ϑυσσδος; [ἢ6 
ἄθοροῦ (ῃς βθη86 οὗ Οσοάϊξ δ᾽θπαίίοη ἴΠπο πιοῦδ 
Θαγηδϑῖ αὐτὸ [οδ᾽5. ρἰθδάϊηρμ5 ἔὸσ ἃ ποδυηρ: 6 
Πο]άβ ἔλϑξ ἢϊ5 ἱπῖορυπυ, δηά, ἔδλτ ἔγοπι τὸ- 
πουποϊηρς Οοά, ΟὨΪγΥ 566 Κ8 Ηἰ5 ργδϑεῃςθ. 

ΝΟΤῈΒ οὐ (ΗΑΡ. ΧΧΧ. 119 18, δηά 24. 

11. ΟΥδοΥ οἤίῖο5 ἕο ον {πὸ ΧΧ.., Ψϊς. 
φαρέτραν αὐτοῦ, ΟΥ̓ τοπάογ [πὸ ννογά, ὁ" }}}5 
σοτὰ οὐ θονϑί Πρ." ὍΠῸ νδγίοιιβ ᾿ηἰογργοία- 
[ἰ0η5 ργοροβοῦ ὈΥ οστγίτἰο5. ρσοβοηξ στολί ἀΠΠἘΕῚ - 
σα] 165. 1 ὙἼΝ, τὴ. ΘΟΕ, 6 τοπάογοα ἢϊ5 
ἐς Βον βίγιπρ 5 (Π6 'τνογὰ ΠΙΒ σδπ ϑοάτγοον 
ΡΌΪ ἴο 1. [Ιἴ ΠΟΥΟΥ τηδᾶπ8 αἰϊίνογ, νυ ςἢ 
το αὶ κίνο ἃ βοοά δοῆϑο ὅδ βοσοηα αἶδιι5Ρ 
15 τοηογοά ἴῃ {πὸ Ψ Πρ. “Ὁ οἵ ἔγοηιιπι ροϑιῖ ἴῃ 
ΟΒ 1ηθι1π|,᾿ ΨΒΙΟΝ 15 ΠΊΔΠ ΘΘΕΥ υσοῦρ. Τὴ6 
ΠΧ, ἀνοίξας γὰρ φαρέτραν αὐτοῦ. ΔίοΥχ 
ΔΙΐογ5 (ἢς ἴοχί, Ὀμῖζ ἴῃ ἃ νΟΥΥῪ πιηϑα(σΐδοϊογυΥ 
ὙΑΥ. 

18. ἰ"5ΠΠ ἔγοπι ΘΓ, 86 οῖκ, βραγοῆ, 500 ΠῚ5 
ἴο πιϑδῃ “τηλκοο [1561 δου ρῆϊ ἔογ," 2.6. 15- 
Βυῖθο5. [150] 15 80 σῃμαηροα 1 ΔρΡρΟΆγΔΠσΘ. 85 
ποῖ ἴο ὃδς τεσορηϊζοά; ἴΠ5 ἴῃ τ Κ. χχ. 18. 

24.7Τῃε ,ΧΧ. Πᾶνὸ εἰ γὰρ ὄφελον δυναίμην 
ἐμαυτὸν χειρώσασθαι. νΜΙΟἢ 5ιιρρόϑθοθ ἃ εἰ - 
ἔεγοπξ τολάϊηρ, ὙὍὙΠ6 οἵδοῦ Οὐσροκ νουϑιοηϑ ρῖνο 
᾿πΠ|6 ΒΟΙΡ : εθ6. ΕἸεϊά, “ Ηὀχ., ἴῃ Ιος. ΓΠΘ 
νυ ΐϊρ. νογυπηίδπιοη πο δ ΠσΟΠδΙΠΊΡ.ΟΠΟΠῚ 
Θούζμπὶ οι 15 τπᾶπιὴ ἔτᾶπι. Νονογίμο]οες 
ΤΒοι (ἔοσ Η6) ἀοδβ ποῖ ριιξ ἔἕογί ἢ ἢϊ5. Παπὰ 
ἴογ {πο τη. ὍΤΠῸ ὅ5υγ., Νονυογίῃοίοθς Ης 
{ΠῚ ποῖ βίγοιςἢ [οσἢ Ηΐἰβ Παπὰ δἀραϊηϑῖ ΠΊΘ, 
Δηἢ ΨΉΡη 1 οΑ1] προη Ηϊπὶ Ηδ 1} δανα 
6, ΤΠ Ατσδῦϊς δ5 υδι14] ἔο!]ονν5. ΤΟ 560η 56 
ῖ5 βοοά, διυὲ σαπποξ Ὀ6 οἰϊο οὐ ἔγομη τὸ 
Ργεβοηΐ ἴοχί, ὙΠῸ Ταγριπὶς ἤανὸ ἴννο τοηάοῦ- 
1η655, νΠΙΠἢ, ἘΠποιΡἪ αἰ Πεγίηρ δίγαη ρον, ᾿πΊρῚνῪ 
(αὶ (ἢὴἢ6 τοχὲ Ὀείοτο {Πδπὶ νγὰβ8 ἴῃ 15 ρσγεθοηῖ 
βῖδῖο. ὙΠῸ ἢγϑαί οἰλυϑα ΠΥ ὕρ σοηογοῇ 

5 'ἰπ ἴἢ5 Α. . ΤΠὸε βεσομὰ αἷβδο, ἰξ πὸ 

σουϊὰ Ὅο δοςοιιηίοά ἔοσ.Ό Μοάογῃ οτος 
16 αἰνἀο, ϑοπὶὸ τνουἱδὰ ἴακεο ὙΦ ἴὸσγ 
Ργάγογ; ἴδ5 Ἐοβοη.,  ΡΥΑΥΘΓ ἀν81}5 ποιρῃΐ, 
Ηδς. 1} δίγοῖς ἢ ἔστ Ηἰἴ5 Βαπά." βΒιιῖ 
τηϊ9 ἀρο. ποῖ ἄρτοὸθ ἢ τῆ ρδγα] !ο] οἴδιιβο, 
ΎΠοΙΟ σᾶπ Ὁε πὸ ἀοιθὲ {Παὶ 3. 15 ἴπ6 ρτὸ- 
Ροβίτίοη, δηὰ ὴ) ΕΓΠΟΥ ἃ νογθ 8] ποιιη, “" ταΐη "ἢ 
ΟΥ ὁ“ ἀρ Γπστοη, "ἡ ΟΥ̓ “8 ΤΌΪΠΟΙ5. ΠΑΡ :᾽ τῃς 
ξοσΤΉΘΥ 15 ρΧΟΙΟΓΔΌΙΟ, σογγ θρο α  ηρ ]οΥ 6 ΠΘΑτΙν 
ἴο 7 5 : 1Ε ἴάκοη, {Π6 σιδ]οςῖ οὗὨ ΓΦ πυδὲ "Ὸ 
τῆς σιιεγου. 50 {παῖ ἢ νος νῸ ἢανθ, Οηϊν 
541} ποῖ ἃ πιᾷῃ ἰπ [εἶ ταπὰ ΠῚ ἀρ ἴΠ0 Πμαηά. 
[π (6 ϑφοσοηά οἰδιιϑο. 172, “το ἴῃθπλ." ἔτηι. 
Ενν. γτοηάρι 1 “ ἀοονυνόροη, ἄδγαπι, ἡ ὁ ΓῸΓ 
1πο80 {πη μ5." οὐ {Ππαΐ δοσοιιηΐ ; ἃ σοπϑδίτγις- 
ἔοη ν ΒΙΟἢ 15 δοσορίοα Ὀγ Ηλμη, 1]11π., πὰ 
Οἴδμοῦ οὔποθ: 6 τοίους ἴο πῃ 1. αν νι οΓῸ 
1η6 ΑΟ ὟΝ. δας. “ον {πδπὶ. δ Ἱπσούγοσί γθη- 
ἀογηρ, πὰ Ὅλη. ||. 6. ΤῊ]5 ρῖνοὸβ οὐ {ΠῸ 
ὙΠΟ]. [Πη6 Ὀεϑῖ 56 π56 : 

ΟἿΪΥ ἴπ ἀοβίγασίοη 5}8}} ποῖ οἠς ϑἴγεϊςο]ν ἕοσυ ἢ 
ῥις ἢδπά 

[η ἢ!5 σα] ΕΥ̓ 504}} ἢ6 ποῖ σοπηρ]αῖη {Πογθοῦ: 

8111], 25 ΤΠ πλάτη δι πλἴ5., [6 ράϑθαρΘ ΓΟΙΊ4115 
ἀϊβήσυ!ε, ἀπά πὸ ργοροϑὲβ ἴο γοδάὰ ϑὴϊ 5" δὲ, 
50:4] δ ποΐ οτΥῪ οὐἵἱ. [ΘΓΟπΊΘ ϑθθιη5 ἴ0 ἢαᾶνο 

τοδά, ΜῈ 1Π ὅθ" δ. δγ Ὁ τθυτίοη 5118- 
δοϑῖς ἃ ἐγαηϑίδιί!οη νΥ ΠΟ} δι115. η6 σοηίοχί, 
Πα ἀρρθᾶγε τοσοπο!]ολ]» ΜῈ (η6 Ηοῦτον: 
ϑιιγοὶν ποῖ προη ἃ στη (ΠΠΚὸ 1815. ἔγαπης οὗ 
ταϊπ} ΜΊῚΠ Ηδ οἰγοῖςῃ ἕογί ἢ Ηἰβ παπᾶ; ΜΏρη 
ΟΠΘ ἰ5. ἴῃ πικδίογειιπο βοης Ὦγν Ηΐϊπὶ ἴποῃ 15 
{ποῖ (τοαβοη ἴὼγ) ἃ οὐγ. ΔΊΟΥΧ τοραγάβ. (ἢ 
γΟΥθ6 ἃ5 ΠΟΡΟΙΟΑΘΙΥ σοτταρί. 
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[10Ὸ ᾿ 08. ΧΧΧΙ. [ν. 1 ---το. 

ΓΗΑΡΤῈΚΝ ΧΧΧΙ. 
ουὸ νιαβείλ ἃ δοίωμιι ῥδγοίοία ον οὐ ἀξ ἐπέερ ν 

ἢ: στα ἀὐμδο. 

ΜΑΔῈΕ ἃ ςονομλπῖ ἢ της 
δγεβ; ψὴῆγν τπδὴ διοιϊὰ 1 τὰϊηΚ 

Προη ἃ παι ἢ 
2 Εογ ννδαῖ ρογτίοη οἔ (ὐοά ἐς ἐῤέγέ 

ἔγοῃι αδονο ἡ δὰ τυφαΐ Ἰηπογιΐδηςς οὗ 
τῆς ΑἸΙλΙρ τ οπλ οὐ Πρῃ ἢ 

2 1ς ποῖ ἀεβιγυστίοη τὸ τῆς νος Κ- 
εἀ δ δηῤ ἃ βἴγαηρε ῥμεπίφῥριοη! ἴο τε 
γνογΚοῦβ οὗ Ἰηἰφυῖγ κἡ 

“2 ΟΒτοα. 4 “])οῖῇ ποῖ ἢδ 866 ΤΥ ννᾶγϑ8. δηὰ 
Ἰ ς αν. σοιηΐ 8] ΠῚῪ 5ἴερϑβὴ 
ὕτον, 5. τ, ς {1 ἢᾶνε νναϊΚεά ννιτῇ νη! ΟΥ 

1 τὴγ ἔοοϊ μαῖῃ ἢαϑβῖεα ἴο ἀεςεῖζ; 

σμαρ. ΧΧΧΙ. οὐ σοποϊθ5 {πΠ6 ΠΟΙ 
56 1165 οἵ ἀἰδοου γϑοθ ἢ 4 ϑοϊεπλη ρσοϊοϑία- 
το οὗ Π᾽5 ᾿ἱπίορυΥ ἢ 4}} τοῖν ἀμίιο5. 
Τῆς Ροϊηΐῖθ ΥΠΙΟἢ Πα βεἰθςῖθ. Ὀεϊοπηρ αἰΐορο- 
ΠῸῚ ἴο παῖυγαὶ γο]ρβίοη, οὐ γαῖμοῦ ἴο σε] ρίοη 
ἃ5 ἃ 5 ππάοτιθίοοα δηά ρῥγδοῖῖβοὰ Ὁ. {86 
Ρϊγάγοῃ8, που 4 βιπρὶθ γοογοησθ ΟΥ̓ 
ΔΙ ϑίοῃ ἴο [Π6 σδρεοϊῆς ᾿πϑιι τυ οῃ5 ΟὗὨ [5τδε]. 
Ης ἀν δ τη δισσθϑϑίοη. ἸΡΟῚ ἰηνναγα ΡΕΓΙΥ͂ 
αη Ιπτορη Υ (1---αα}); ὑροὴ δα. Υ ἴῃ ἀ04]- 
'ππ Μἢ ἀοροπμαάδηίβ. (13---15}} ὕρὸὺπ σοπΊ- 
Ρϑϑθη ἴο {πὸ ροὺγ δηὰ ἀοβηίαίς (τ6---2.3}); 
προη ποράοπη ἔγοιη σονοζοιϑηθϑθ, ἴγοση [16 
ΡυΠΐῈ οὐ θα ἢ (24--2 5). ἅπὰ ἔγοπι ἴΠ6 ξαγ- 
ΠΟ ἔοσπι ΟὗἨ 8158 σε! βίοη (26---28), ὑροῃ 
ΒΕΠΟΥΊΟΥΥ ἴο οηνίοιι5 “πὰ πλα]ρπαπῖ ἔς ]- 
1Π 5.5 (20 --- 20): ρὸπ ΠΙὈ γα  Υ ἴο ΠΕΙΡΠΌΟΙΓ5 
αὐἃ ἰὼ δἰγαηβοῦβ (ΔΙπτας 12}; ὈΡῸΠ ΠΟΠΟΒΙΥ 1η 
σομπίοδοιοη. Οἵ {γα ϑρ οσϑοηβ; δηαά γ165. ὉΡ 
ΜΠ ἃ βοϊοηη 64}} προ (Π6 ΑἸΠΉΡΙΥ ἴο ἤρΑΓ 
ἢ 15 ργοϊτοβίδθοῃ δηά ἴο ᾿άἄρο ἢ15. σά56, σοπῇ- 
ἀφηὶ οἵ ἃ ςομρ]οῖς δηὰ {Πρ μδηΐϊ νἱπάϊοδ- 
[η. Α ἴθνν ννογάϑΊη σοῃο! 510η, νΥ ΠΟ ἢ ΠΊΑΥ͂ 
ΡΟΓΒΑΡ5 μᾶνο θέρη γαηϑροβεα δγ ΠΟΡΥ ϑἐ5 (5:6 
ποΐο ἢ «'. 38), ἀοοίαγο [οὐ᾽5. Ἰη ΟΡΎΠΥ ἴῃ ὨΙ8 
τοί! 5 ἃ5 ἃ διοαΐ ἰαπάοννηθσ. Ἐχοθθάιης 
ἰῃητογορί ατίαομος ἴο {Π1|5 σμαρίογ 5 σοηίΐδιπίηρ 
ἃ σομῃηρΙείε σοάθς οὗ ραϊπαιο θα! τρλογδ} ἶγ. 
ὙΠΟΙῸ ἀγῸ ΘΟν γᾺ] ροϊηΐ5. ΟΥἩἨ τεβοιι ίδησο ἢ 
{πΠῸ α2:ῖἢ Ἑςδαρῖεν οἵ τῆς Εργρίδη Ἀϊζυδὶ, οΥ 
Τοάτοπθυςοῃ, ἢ ἢ (πὸ ἀθραγίοα δριΠξ 
ππάογροςθ πη οχοπλπαιίου θοξογο {Π6 42 488865- 
80Γ8 οἵ Ο 5)115. 

1, αὐὧγν ἐδῥεη!)] ΟΥ “μοιῖν ἴῃθη," ον ννᾶϑ8 
1 ροβϑιῦ]ο {παῖ τὴν ΓπΠουρ 5 Βμοι]ὰ τναπάογ 
Ιπϑιοδα οὗ 1 ἢ (6 οὐρα] ἢΔ8. ““ἴο,᾽ 2. 6. 
70Ὁ ρτοβοδοά ἃ ἰᾶνν ἴο ἢ18 ἐγθβ. ΟΥ̓ Δ] {πῈῸ 
856 η505 [00 51ρ]65 οὐὔξ (ἢ ποσί, {π4ϊ Τῃγοι σῇ 
ΜΠ ἢ ἴπ6 Δρργοδοῇθβ οὗ βουβις ! γ ἀγα πλοϑῖ 
5 0116 ἀπὰ ἀληροῖοι5. ὙΠῸ ἀςο]αγατοη βίδης 5 
ΜΡΕΠ ΠΙΡῊ αἴομα 'π ἴπΠ6 ΟἹἀά Τοβίαπγοηϊ, ἀπά 
ΔΗ ραῖοβ [ΠῈ βαγίηρ οὗ Οὐγ μογὰ, ἴπ Δα, 
νυ. 28. 

6 ΤΤ,εῖ πιὲ 6 ννεϊσῃβά ἴῃ δὴ ἐνεη ἡ Ηςξ. 
βαίαπος, ἴμας (σοά πιὰῦ Κηονν πιΐπε τικῆγὰ στε 
ἱπτερτιῖγ. »ν ᾿δελελιῷ 

7 1 τὰν βἴερ παῖῃ τυγηεά οαξ οὗ 
[Π6 ννᾶγ. ΔΠ4 πηῖὶπα πεαγί νναὶκαά δίζεγ 
πη ας εγ68, ἀπά 1Ε ΔΠΥ δἷοῖ δῇ οἰδαν- 
δἀ ἴο πιὶπα ἢδηάϑ; 

ὃ Ζρεη ἰδεῖ τὴς 5ονν, δηά ᾿ἰεῖ δποῖμεγ 
αἵ; γεα,) ἰεῖ ΤΥ οἴβργίηρ δ6 τοοϊεά 

οἰ. 
9 1 πιῖπε μεαγὶ βᾶνε βθβεη ἀεοεὶνεά 

Ὁγ ἃ ψοπλη, οὐ 2.1 ᾶνε ἰδία νναῖς αἵ. 
ΠΥ ΠΕΙρΉοι Γ᾿ 5 ἀοοΥ:; 

Ιο ρῤόμ ἰεῖ τπγ Μη ρτγίπά υπίο 
Δηοΐπει, δηά ἰεῖ οἵἴμειβ ονν ἀοννῃ 
ὩΡΟῚ ΠΟΥ. 

2. [Ιπϑίοδά οἔὗἉὨ “18 ἔπεχε 1 νου] Ὀδ οἰδάγοῦ 
ἴο 5Βι ϑιξ "Ψου]ὰ Ὀ6." ]0Ὁ 45Κ5, ἴοσ νυῆδῖ 
νου] Ὀ6 ΤΥ Ρογίΐοη ἰῃ οᾶ86 Οὗ ΤΥ δΙΝΙΣ 
ΨΥ ἴο δθογοῖ Ἰυδεὶ ὙΠῚ8 4ιεβίίοη ΠΟ ἢτη 8 
{86 νον’ ἴάκϑη οὗ [08 ἀϊδοοιιγϑο ἰη οἢ. ΧΧΥΊΪ,; 
566 πΠοΐδ οὔ τ᾿. 11, 8Π4 σοπιρᾶγο τ. 13 ἴῃ {πὸ 
5816 ΤσΠδρίογ, ΤῊ Βγσὲ οἰαυθε τῃὰς δἶνθ5 
ΘΧΡΥΓΘΒΒΙΟη ΟὗὁὨ ΔὈΌΞο] 6 ΠπηαϑῖογΥ ΟΥ̓ΘΥ σοποιρὶ- 
βοθηςὸ, δϑϑυγεά ΟΥ̓ ἃ ρΡογξοςξ σοηνισοη οὗ 
Οοά δ του θυζῖνα }ι5ῖ1ς 6 ἀπᾶὰ οπλη!ϑοϊθηςο. 

δ. ταητ}}) [πνναγὰ ξἸβοῃοοά, ἱποοηβὶ5- 
ἴδπογυ Ὀοίννοθη ργαςίσς δηά ργοζοβθοίοη. 

6. {εΐ 56 ὧε «υεἰσῥεά, χε. ΟΥ, 19 Η11 
ὙΘΙΕῚ τ6 1 ἃ ὈΔ8Δ18Ππ00 οὗ ΣἸΞΗῦΘΟΣΙΒ- 
0858: [ἋΠ6 τοίθγθησθ 15 ἴο ἴπε ἄἀδν οἵ ἢηβὶ 
δοσοιιηΐ, ἡ ΠῈΠ 411 δοίϊοηβ πὰ τπουρῃϊ5 Μ1}} 
Ὀὲ ννεϊμῃοὰ δπά τοηυ θὰ δοσογάϊηρ ἴοὸ {πὲ 
ΔὈβο]ῖο Ἰανν οὗ στρ θοιηθβθ. ὙΠῸ Αταῦαπϑ 
(4}} 11 {Π6 "" Ὀαϊδηςε οὗ νγογκ8,.) ἃ ρῆγαθθο υνῃϊσῇ 
Ἰαίοῦ Ἠθῦγενν του β ἰγδηϑιαῖθ ὁ" θαίδπος οὗ 
ΓΙΒΉΪθοιβη 655.) [ἢ ἴῃς Ἐργρίίδη Ειϊίμδ] τπς 
Ὀδίαηςα ἔΌΥΤΠ5. Δῃ Θβϑ πη] ραγί οὗἩ ἴη6 [πᾶρ- 
τηθηΐ οἵ Ο51Π5: 566 ἴῃς νιρποίζο ἴο {πη6 χ2 τῇ 
σΠαρίοσ οἵ {πὸ Ε. Κα. οὐ Τοάϊοηθαςῇ, Ρ]. 4. 

ἐῤραὶ Οοὐ »ιαν που] Ἐαΐμοῦ, διά αοὰά 
Ὑ111 ΚΠΟῪ ΤΥ ἐπύθ δ ΥΙΌΥ. ἰοὉ 85 ὁπὸ ἰοῃρ- 
ἴῃ ἰ5 ἕο 111} βϑαγσῃίηρ ᾿πααγΥ, νῃῖσ τηυϑὲ 
5510 1ῃ ἢ5 νἱηἀισδίϊοη. 

7. Τῤὲ «υα}} 1. ε. οἵ ΟοὐϊἷΞ ἰδιν δ θνοὰ 
ἴῃ {86 Ἰιραστί. "Δεν γείριδ γος τοῖος ἴο «". 

8. ἀεὶ γιὲ οα"] ὙΠῈ ρἤγαβε 15 ἐδ λύσι 
ςἔ, 1,ον. χχυϊ. χό; οι. ΧΧΝΠ. 232: Ατηοβ ν. 
ταὶ ἰοη ἵν. 47. [|ἢ {86 δὐσοπὰ οἰλιθο Βινα]ά 
αηὰὶ ΟΥΠΟΙδ ΓΟΠΩΘΓ ΡΙΔ μα ῦΒ ΟΥ̓ “Ρτγοάιιοο," ἔογ 
ἐΟἤΒργης 7 {Π|]5 15 τοαυιτεὰ ὈΥ ἴΠ6 συηῖθοχι. 

9. Ζῦν»πῖπε ῥέεαγ ἘοπάθΥ, ΤΣ ΤΡ ποασῖ 
παῦἢ ὈΘ6Θη ὈΘίοο]Θα Ζ0Σ ἃ ΟΙΠΔπ. ἘῸΓ 
186 ῃδχί εἰλυδβς οἴ, χχὶν, ας; Ρύον. υἱῖ. 7. 

10. φσγίπά τριίο ἀποΐδογ] δ τοάδυςρᾷ τὸ 
ΒΙΑΥΟΓΥ στ ΠΡ 15 (Π6 ὑνοσ κι ἀςϑιρηρά ἴῃ ἢ 6 
εαϑὶ ἴο {86 Ἰονγοδὶ βίανθβ, ἃπὰ πΊοσγ Ὄβρες }}γ 
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11 ΕΓ τὴϊ5 ἐς δπ Πείποιιβ ογίπηε; δηά 1 μανε ρυϊάεά ᾿ Πεῖ ἔγοτι ΠΥ πιο- ᾿ΤΡαι ἰ, 
γεα, ἴἴ ᾿ς δὴ ἱπίαυ Υ 19 δς ῥμρσἠηφά ὃ) τμεγ᾽5 ψγοπηῦ :) θα 
τῆε Ἰμάρεορ. Ι9 [11 Βᾶνε βεβξὴ ΔΠΥ ρεγϑῃ ἔογ 

12 ογ ἰξ ἐς ἃ ἅτε ἐΐαί σοπβυπηεῖῃ τνδηῖ οὗὨ ο]οτ Πρ, ΟΥ̓ ΔΠΥ ροοῦ ψιμουῖ 
ἴο ἀεϑβιτιςτίοη, αηὰ μου] τοοῖ οἱ 4} ςονετίῃρ; 
ΓΛ] ἸΠΟΓΘΔ86. 20 [[ ἢ]5 Ἰοϊπ8 ἢανε ποῖ δ]εββεά 

12 [{1 ἀϊά ἀεβρίβε τῆε συ86 οὐ π|ιὲ6. δηά 2.7 ἢε ψγεγε ποὶ νγαγπχεά νυν 
ΤΥ ΤΔΠΏΒΕΥυΔηΐ ΟΥ Οὗ ΤῊΥ πηδίἀβεγνδηΐ, ῖἢς ἤξεςε οὗ ΠῚΥ β5ῆδερ; 
ννῆεη {πε σοπῖεηάεά νυν της; 21 1[{1 πᾶνε ᾿|βεά ᾧρ πὶ Πδῃά 

14 νῆας τἢεῃ 5121} 1 ἀο ψῆῇεη δραϊηβῖ ἴΠ6 ἔτ ἢ 1658, ννἤθη 1 5ανν ΠΥ 
(ὐοά τίβει υρὲ «πὰ ψγῆεῃ δε ν᾽ ϑἰτεῖῃ, Βεὶρ ἴῃ τῆς ραῖε: 
ννῃαΐ 581} 1 δῆβδννεῦ ΠιπηῚ 22 Ἵδεη ἰεῖ τηΐηθ ἀγπὶ {8}} ἔτγομη 

Ις Π)ιιὶά ποῖ με {παῖ τπδάβ τὴδ ἰῇ ΤΥ 5δου]άογ δἷδάθ, ἀπά πλῖπα ἀγπὶ ὃς 
τον, 1ὴ6 ννοπῦ πιᾶκο ἢϊπιὺ ἂπὰ |ἰ 4 ποὺ δτγοΐίκθη ἔτοπι ἷ τῆς ὈοηΘδ. ΟΣ, 
“τα ἀφ πο ΟῚ [ϑῃϊοη 8 ἰπ τῆς νγοιπηδὺ 23 Εογ ἀεβιγυςτίοη ,,ορι (σοά τυας ᾿ωά 

Ι6 11 πᾶνε νι ε] 4 τἢ6 ῥοοῦ 
ἴτοπι ἐδ ειγ ἀσϑῖγα, οὔ πᾶνε σδιιδεά τῇς 
εγεβ οἵ τῃε ννὶάονν ἴο [4]}; 

17 Οχἵ Πᾶνε δδΐεῃ ΠΥ ΠΊΟΓΒ6] πηγ- 
56] [αἷοπε, απά τῆς ἐδεμεγίοθ5 ματἢ ποῖ 
εδῖθῃ τῃεγθοῦ; 

18 (ον ἔτοπι ΤΥ γοιῖῃ 6 ννὰϑ 
Ὀγοιρῆς ἃρ ΜΙ πη6, 45 τολλ ἃ ἔλτῃοτ, 

ἴο οπιοη. 866 Εχοά. χὶ. ς [8. χὶνὶ. δὲ Ὀυΐ 
Τοῦ τείουβ ργοῦδοὶΥ ἱπ Ὀοΐῃ οἰαιι568 οὗ [ἢ 15 
γεῦθο ἴο ἴπε ἀδόρεν ἀερτδάδιίοη οὗ ἴΠ6 ΠΠΔΡΡΥ 
σλρῖίϊνο, καὶ ἐμὸν λέχος ἀντιόωσα. 

12. ἀρεγμοίοη] ἮἩδςθ. Αὐδάάδοηῃ: ὁ. ε. ἴο 
ΠΕ]: 8606 χχυϊ. 6, ΧΧΝΙΙ. 22) δηά Ρτον. 11. 18, 
νἱ. 2᾽)---Ξ2ς, ΙΧ. 18. 

13. ἀσρίο ἐδὲ ἐσ] ΑΔ ὙΟΥῪ ἱπιρογίδηϊ 
οἰδι σπιθηΐ, ΠΟ ἢ Ργόνεβ παῖ β'ανος ἢδα ἰθρ ἃ] 
τσ,  πϊοῃ, τοι ΡῈ οπέοτγοεα Ἄν: αἰ ΠΠσῸ]γ 
Δραϊηϑῖ μδυβῇ δπαὰ ὀρρυοϑϑινα ΕἸ ρ Οὐ ΕΓΒ, ὑν ΓΟ 
τοσορηιθοά Ὁγ πιοη οὗ ἱπίορσῖγ. Τῆι 1 [6 
ΕἘπγυρίϊδη ἰδ) (ς. χ2ς, Ρ. 2:2. ΒΙγοἢ) σδ]πὶ- 
πἰδίϊη ἃ αν ἰδ σοηποοῖοε ἢ Ἰπ]Πηρ τῃς 
Βοάς: ἴδὸ }ι5ῖ ἰγοαϊπηοηΐ οὐ ἀῤροηάδληϊβ πο] 5 
ἃ [οτοπηοϑῖ ρίαςς ἴῃ ἴπ6 δποοπηίπὶ οὗ ΟΠΠαπι- 
Ποῖορ ἴῃε βονόγηοσ οὗ δα, ὑπό (ῃ6 α2ῖ}} 
ἀγηδϑίυ. 8566 Βυη5θη 5" Εσγρῖ. 2 οἀ,, Νο], ν. 
Ῥ. 728. 1. 

14. α«ὐδῤόη Οοὠ γσορ μρΡ} ὅς. ἴῃ ᾿υπάρτησηΐ, 
845 ἰοῦ ἀοιιδίςα ποῖ {μαῖ Ης ννοι]αὰ τῖδο ὉΡ, 
{που 1ἢεὲ ἀαγ᾽" πρῃϊ Ὀὲ πηκηοννη. δὲὸ 
ἢ. ΧΧΙΥ. 1, δηᾷ σοπλραγο ΧΙΧ. 2 ς. 

15. οκό Κιερίοη “1 ΤῊΪ5 15 δοκοῦ ἴἢδη 
16 πηδγρὶη ΥΏΙ ἢ (ΟἸ]ον 5 (6 1,ΧΧ.. απὰ ὅ5ντυ. 
ΤΗὸ ιν. Τάγρ. ἀπά πχούσιτι οὐ τ 5 ΚΟΏΘΓΆΠΥ 
ἀντοῦ ἢ πε ΑἸ Ποτισοα Ν ὀγϑίοῃ. 

18. ῥὲε αὐας ὀγομσῥί εὐ] 1. 6. ἴἢῃο ἘΈΒου]ο9ς, 
ΤΠ ϑθοοπά οἴδιιϑο γοίουβ ἴο [Π6 ῬόοΟΣ νυϊάονν, 
τ. τό: ἴῃ ἴδ ρᾷβϑαρο σἥιοίὶ οἡ “«'. 13. 
ἙἸΒπυπιποίορ, ἴῃς {πος Ο αΥΥ {πγ΄ ΞΡΌΠ ΟῚ 
οὗ, ἄννο!}]5 βρεοῖδ!]Υ οη Κἰπάποθ5 ἰὼ ἴῃς ν Πάν, 

Ὁ ἴΕΓΓΟΥ ἴο Πη6. ΔΠη4 ὈΥ τεάϑοη οὗ ἢΪ5 
ΠΙρΉπε55 1 σου] ποῖ ἐπάιιγα. 

24 1Γ1 μᾶνε πιαάς ρο]ά τὴν Πορς, 
ΟΥ̓ ἢανε 8414 ἴο τῆ ἤπε ρο]ά, 7 λοι ατγίὶ 
ΤΥ ςοηβόεηςε; 

25 1{1 το)οϊςβά θεσδιιβα τῦ ἡνθά τῇ 
τας ρστοαῖ, δηὰ Ῥοσδιιβα της ἤπηΐ ΓΗΘΒ. 

4 ἷ 

Πλὰ Τροζζοη ταιςῇ ; τὐρ αι 

21. ᾽ν δοὶρ ἐπ ἐδὲ σαί] Ἐτιοπάβ δηὰ 5Ρ- 
Ρογίεγϑ ἴῃ ἴῃ σοιτγί οὗ ιϑῖ!ςο: 566 χχίχ. 7. 

22. »]πὸ 5.) Α5 ἃ Ξἴ Ποῖν τοι δυξινα 
ΡυΠΙσηπιοπί ἴῸσ ἀθιιδὸ οὗ ροννοῦ απὰ ἸηΠιθηςο, 
10Ὁ πᾶν τοίου ἴο (ἢε ρϑσυ]αγ βυεηρμ5, νι ςῇ, 
[που ρὴ ἱπποσθης, ἢ6 ν 8 ἤθη ππάογροίηρ: 
806 οΐΪδ Οἡ ΧΧΧ. 17. 

,γονι ἐρὲ δοη!δ] ἐ.6. ἸῺ6 σῆππο]-θοπΘ, ἃ5 ἴῃ 
[Π6 τηᾶγρ. 

23. α«ὑας ἃ ἱεγγογ  ὙὝΠο Α. Ὗ,.. [5 ργοῦδΌΙΥ 
σογγοσί, [00 πιοᾶη5, 1 σου] ποῖ ΡΟΚΒΙΌ]Υ 
ἤλνθ σοτηπλ οὐ {Π||5 σ'π, ἔοσγ {π6 ἀοβιγιςτοῃ 
οὗ Οοά (2.6. ἱπΠιςίοα Ὀγ Οοά, 566 Ὁ. 3) 15 ἃ 
ἰοίτοῦ ἴο πιὸ (ἡ. 6. ἀγοδάθα ΌΥ τὴ6 ἃ8 ἃ }ι5ῖ δηά 
διιῖγο σοί 106}, ἀηὰ Ὀεΐοτο Ηἰβ. Δί α]οθίγ 1 
“οι ποῖ Πο]ά οὐ, ᾿. ἐ. 1 5ῃου]ὰ Ὀ6 ᾿ησαραῦ]δ 
οὗ σογλπλ της 585. ὙΠπ5 ὨΠἸπιαπη. ΟἸΠΟΓ 
ΟΥΓΟ5 ΘΧΡΙαῖη [Π6 νοῦθο βοπλον ῃαξ αἰ τε πίΪν, 
“ΕΓ ἴογγοῦ νου] αν σοπὶθ ἀροη πιδ, ἀπά 
ἀοδίγαςξοη ἔγοπι σος [ιι51]}γ, ποῦ σου] 1 Πᾶνθ 
ὈοΥΠΘ ἘΡ ἀραῖηδὲ ΗἸ5 ὨΙΡΉποββ5.᾽" 

24. ποϊέ »ῃν δοῥῈ] Ἰοὺ ἴπι5 δητοραίοβ 
δὲ Ῥδὰ] ἴῃ τοργοβοηίηρ 186 ἴον οἵ ρο]ὰ δἃ5 
ἸἀοϊαῖτγΥ. ὙΠ] 15 ποῖ ἃ στ πὸ ϑν ἢ ἢ Πα 5 Ὀόθη 
ἰφιὰ ἴο ἢῖβ σῆαγρθ Ὀζγ 15 {πο ηἦἶ5 ; 115 σοῃβςὶ- 
δηςο, ῬτοῦδΟΙν πιοτὸ ὀμΠτοπο (Πα {ΠΕ ΙΓΒ, 
τναγηθα ἢϊπὶ Οὗ ἃ ἀσηροῦ, ὙΠ] ἢ ἴοὸ {Π6πὶ πιαν 
βανὸ ϑοοηθαὰ {{ΠΠῚπρ.. ὅδὸο ποίὶο οἢ. 10 χὰς ΟΝ 
[86 παῖπὸ Πρ ῃ δ. 

25. 771 τοι ἢ Α ΥΘΥΥ͂ τΟΠΊ Υ ΚΑ ΌΪο βανς- 
Ἰπρ. οὐ ΜΠ ἢ ροῦν (τ Ὀονομ αὶ δὴν τουυν οα 
οὗ ὁΑΥ]Ὺ ϑδιηῖϑ. 

ΧΑ 



2 ᾿ 08. ΧΑΧΧΙ. [ν. 26--- 32. 

“" Ἡ «Ὁ. Βοος 26 [{1 Ὀεμεϊά ἔτ6 δ ψ ἤδη ἰϊ 
[εν  5Πϊπεά, οἵ τῆς. τποοῃ νναἰΚίηρ τ 

420 Νεῖῖθοῦ ΓΕ 1 ουβετεά ! ΠῊΥ Ηεδ. 
ποι ἴο 5ἰι ΟΥ νυν βῃϊηρ ἃ σιιγβα ἴο "7 

ὅπη 6: Ὀγρητπεος; ἢϊ5. 8οι]. 
27 Απαᾶ ΠΥ Πεαγί μαῖῃ Ῥδεη 56- 41 {τῆς πιθὴ οὗ τὴν ἴδθεγηδο]ε 

"ον. . “ἸΕΪῪ δητςοα, οΥ ᾿ΩΥ͂ πιο ἤδῖμθ 54] ηοῖ, ΟἿ τῃδῖ νγε [δα οὗ ἢϊβ Η6βῃ! 
"η.}, ἢ 
ἐξα δ “πε 
2} πολ. 

να σδπηοῖ δ6 5αζ5ῆεα. 
232 ἼἼΠε βἴγδηρεγ αϊά ποῖ ᾿ΘΕΒΕΤῚ Ιη 

τῃς βἴγεεῖ: ὀκί 1 ορεπεά τὴγ ἄοοτϑ ' ἴο ΣΤ κῶν 
τΠς τγάνθ] θυ. 

[ΓῚ1 ςονεγεά ΤῊΥ τΓΑΠΒΡΤΟΒΒΙΟΠΒ γος, 

Κιββεὰ τὴν ἘΠῚ 
28 ΤΠ Ϊ5 αἶβο τύόγς Δῃ ἰπΊ αν 10 δέ 

βερμ )εῖ ἐγ τὰς Ἰυάρε: ἔογ 1 5που]ά 
μᾶνε ἀεπίοά τη6 (σά ἐῤδὲ ἐς αδονεα. 

20 [ΕΓ] τε]οϊςεά δὲ τὴς ἀδβιγιστίοη 
οἔ Ὠ]Πὶ τ(ῃδῖ Βαϊοά ΠηΦ, ΟΓΥ Ππρὰά ὈΡ ας Αάδπι, ὉΥ Βιάϊηρ ΓᾺΪΠ6 ἸΠΊΖυΙΥ ΙΏ αἴ.» τῷ 

ΤΥ 56] ἤθη δν}] ἐουηά Πίπα: ΤΥ ὈΟΒΟΠῚ: Αἰ μη ϑόδος 

26. 1ρὲ “μη ΙοὉ ποίϊςθϑ πο οἴποῖ ἔοστηῃ 
οὗ Ἰάἀο]αίγν. [πλᾶρὸ ἡγοΎβῃρ, {π6 δἀοναίοη οὗ 
Βδδὶ, Αϑίαγίθ, οὔ οὗ [6165 πον π᾿ νΟΤΥ 
ΘΑυΪν {ἰπ|ὸ5 ἴο ἴΠς [5γδο] 105, ΤΏΔΥ ΟΥ̓ΤΏΔΥ ποῖ 
ἢανθ Ὀθθη Κποννη ἴο Βῖπη, Ὀὰΐ 1ἴ οντἀσηι!γ ἀϊά 
ποῖ σοΟΙὴ6 ἴῃ ἢ]5 ννΑῪ ; ποπθ οὗ ἢ15 ᾿ιοπες 4]- 
Ἰυάθ ἰο ἴῃ6 ροββϑιθν οἵ ἢ5 Πανίης Ὀδθη 
δα Υ οὗ 1: 186 ΟΪγ {πιπηρὶ ΒΙοἢ πὸ ἀοο5 
σοΠοοῖνΟ ἃ5 ΡΟ βϑ!Ό]6, 15 {παῖ ἢδ ΠΊΑΥ͂ μᾶνθ θοοη 
ΘΘΟΓΘΕΠΥ πιονοὶ ὈΥ {Π6 βΊΟΓΥ οὗ {πὸ ἴννο στοδῖ 
᾿Ρ 15 ἴο 5866 ἴῃ {πὸπὶ 16} {|65, ΟΥ̓ ν]ϑι Ὁ]6 τερτο- 
ϑρηΐδιοη οὗ [η6 Ἰ)οῖῖγ, Κὶἰϑδίηρ {πὸ Ππδηΐ 85 
ἃ ἴοκοῃ οὗ δάπιηιγδίοη δηὰ ννουϑῃ!ρ νγὰβ δῃ 
ΘΑ δηὰ σομηπιοη ργαςίςο ἴῃ ϑγτα. Εν να] 
ΒΈΡΡΟΒΟ5 [Παὶ ψνὸ μᾶνθ ἤογδ ἃ τοίοσθηςο ἴο (δε 
βρι δα οὔ ἴῃς Ζογοδϑβίγιδῃ ἡνΟΥΒΠἢ 10, Ἀν ΠΙΟ ἢ ΤηΔΥ 
αν Ὀοθῃ Κποννη ἴο [Π6 5γδο θ5 ἴῃ [86 71} 
σΟΠζΟΣΥ Ἀ.Ο.; Ὀιιξ τῃδὶ γοϊσίοπ ἀοῦ5 ποῖ τὸ- 
σορηΐχα τῆς 5ιπ ἀπά Μοοη ἣς ΟὈ]οςί5 οὗ δάο- 
ταῖϊοη, ΜΉΠῸ {86 οὐ] ΟΥἩ ΤΠ6 βἴδγθ, ἀπ ΠΊΟΓΟ 
ΘβΡΘΟ ΠΥ οἵ {π6 ἔννὸ τοδὶ ΠΙρῃ 5, ὈΡ]οηρ5 ἴο 
1Π6 νοῦν οἱ δῖ σι! ρογβ ΠΟ 5 1ἢ [6 ννογὶ ἃ. 1 
15 δΔηΐογιοσ ἐνθῃ ἴὸ [86 νοῦν οἰοϑὲ οὗ 186 Κὸ- 
ἄἀλ5, ἀπά σοπιῆοη ἴῃ Ερυρὲ ἔγοπι 86 οαυ]οβῖ 
{ἰπιοὸ5. ὧδ 186 [5γδο} 5 σα] 866. ποΐθ οἡ 
ὦ Κι χυὶ, τό. 

28. 1ο δὲ ῥμμμρεά ὄν δὲ γιωίσε] ῬΎοτὰ 
(Π15. 1 18 οἴθαν {παξ, ἴῃ [Π6 σουπίτΥ ἀπά ἴῃ {πὸ 
δε οὗ Τοῦ, δἴαγενν ̓ ΟγεΠΐρ δνᾶ5. ἸΟΡΆΠΥ Ριΐῃ!5ῃ - 
δ], ΤΠ5 τπιῖρῃξς Ὅς ὀχροοῖρα διοπρ ἴΠ6 
ἀεξοοπάδηϊθ οἵ Αγαμαση πὰ ἴῃ ἴΠ6 τοΟπιπλ- 
ΠΥ τὺ ννΒῖοἢ. [οὺ ὈοΙοηροά, ἴῃ ΜΠ ῖςὰ τῆς 
ΡΓΠοῖρΙΘ οὗ τποποίδοιϑπὶ ν' 5 ἀπο τ αν τὸ- 
ἰδιποά. 
ἀρμο ϑυςσῇ Ιἀο]αῖΓΥ 15 ργασίσδὶ Δ ἢ  5ΠῚ, 

7οὺ Κηονν [παῖ (ὐοά οἸαὶπιθ 41} πὸ ἤρατγέ: τΠ6 
βθηΐεπος οὗ {π6 "πάρε 15 ἴπ5 σοπῆγπιθα ὈΥ 
σΟΠ5ΟΙΘΠςΘ. 

49. γε οϊςοά αὐ ἐδὲ ἀφεϊγμε οη] Ἡδργο Ἀραῖῃ 
ψῸ ἢᾶνθ ἃ γΟΠΊΔΥ ΚΑΌΪΘ ΘΠΡΟΓΙΟΓΥ οὐ πηογα] 
σμαγδοίοσ, Τὸ Πηά δη ὀχαςῖΐ μράγ4}16] ννὸ πγιιϑῖ 
τυγη ἴο ἴῃ. Νονν Τοβίασηοηξ : ἴον, [που ρῊ {ΠῸ 
ΡΊβϑαρε ΟΥ̓ ΡιΌνογθς, ΧΥΠ. ς, 15 ἴῃ ἢ Ξαπὴδ 
ΞἴΓΑΙ, 1 ἄοος ποῖ πηυπίοη ΘΠ: ἀπ [ἢ 6 
ἔδο!πρ ννὰ5 βοᾶγοο!ν Κπόνη ἴο τῆς [βγαο!ῖς: οἕ. 
Ῥς, 1. 7. ΧνΙΠ. 490. [0Ὁ ἀοι5. ποῖ εν, “οὗ 
πἰπὶ ὑγβοπὶ 1 μαΐθα," Βαϊ “οὗ ἢ γΠῸ Βαϊοά 

Τη6,᾽) 45 που βρῇ παῖδ σοι] ποῖ πα ρΐίαςθ ἴῃ 
ἢ οὐνῃ Ποατῖ: οἵ. Μία, ν. 22. 

380. »ῃν »ιο) 1,1ἴ. ραϊδίθ, 45. ογρᾶη οὗ 
ϑΡρθθςῃ: Ὀυῖ ΜΙ τοίογεηςθ ἴο αἰθογπηδίοη, 
ἃ5 ἴὴ σἢ, νἱ. 20. 

ὧγ «υἱεῤῥίπσ ὦ εμγοφ, Κα. ΟΥ, ὉΥ͂ ἄθσαδῃ ά- 
ἀπ Ἀ18 1110 ψ ὶῦ ἃ ΟΘΌΣΒΘ, ΟΥ̓ ΠΠΡΙΓΘΟΔΊΟη, 

381. Τὸ ϑθῆβὸ οὗ [Π]5 ὑϑῦβθ 15 δοτηθιν δὶ 
οὔδοιγοά. [1ἴ τα Ὀὸ τοπάογοά, 1Γ Ὁ}. 8 16} 
ΟΥ ΤῺῚ ὉῬοιῦ δου] ποῦ ΒΔ 7, “ΤὯὯΟ 688} 
Ῥοϊπηῦ ουὖὖὺῦ 019 ποῦ Βα! βήϊθὰ ΣῈ 81}5 
ταθϑαῦ}" 2.6. 58ῆνν 115 ΟΠ6 ρούβοῃ νὴ ἢδ5 ποῖ 
Ὀδοη ΠΙΡΟΓΑΠΥ οπζογίδι θὰ ὉνῪ [οὉ. ΗὀὌ 5 ποῖ 
Ποτὸ Δ Πἀῖηρ ἴο δἰπισρινιηρ, θὰ. ἴο ΠοΟδριταῦϊο 
τεσθρίίοη οὐ 411 ποι θουγβ οὐ ἔυδίῖνο ὁσοα- 
510η5, ϑγνΏΘη ΔηϊΠ4 15 ννοσγο βασι Πορα δηα ὀαΐοῃ. 
ΤΠ γοδαϊηρ 15 Ροσῃαρβ ορθη ἴο ἀοιδῇ: [Πε 

{,ΧΧ. οπιῖς ποί (δ). 
82. 1 οῤεηρα γι}7 ἄοογ: ὁ ἐῤὲ ἐγασείίν]) 

[ποίοδα οὗ βῃυςτίηρ Πιμλϑε! ἪΡ 'π ΔΠ ᾿πᾶσοθϑ- 
51016 ξογίγοες, {κὸ πηοϑῖ θαδίογῃ ἡοΌΪθ5 ἴῃ ἨΔ] ἔ- 
59. {|6α ἀἸσίγοἴβ, [οὉ5. Ποιὸ ννᾶ5 ἡ {πὸ νναῦ- 
54 (ὁδῷ ἐπὶ οἴκια ναίων). ἀπὰ Π]5 σαΐεβ αἰννανϑ 
Ορθη. [ἰ 5 ἃ Ἰοδάϊπρ ρσχεσθρί ἴῃ ἴδ " ΔΙ 1581, 
ἐς 1 ΘΕ (γ ποιιδῈὲ Ὀ6 ορϑη ἴο [Π6 5’ Γθοῖ." ΡΙτκς 
ἈΑΡοίῃ, ὃς 
γε Ἰο χροός ἴο βηά [πο ᾿αϑὲ οἰδιιϑος, 

τσ. 18---40, ἱπίγοάιισορα ἔργο; [ΠΥ ΔΥῸ ΟἸοβοῖν 
σοηπεσίεὰά χν] 1} ἘΠ ρᾷϑϑλρο. ἀπά ἴο!ον, παῖα- 
ΤΆΠΥ ἴῃ {πὸ ἴταῖῃ οὗ τπουρῃῖ, 0Ὁ 15. σγόνιοιν- 
1ηΡ Π5 ἀμμ165 85 ἃ σιοαῖ ργοργιοῖοῦ ; ΠῸ ρᾶββ99 
ἔγοπι (πὲ οἵ Ποξριτα! γ ἴο παῖ, ΟΥὨ Ξἰτιοῖ 1135 
[σὲ ἴο ποσοῦ ρ ἰαπάοννηοῦθ, 1 ἀΡΡΘΑΓᾺ 
ΡΓΟΌΔΌΪς τἢαξ δὴ ὀΑΤ]Υ σοργῖϑὲ οὐαιτίο τΠ|086 
γ ΘΟ Θ65 ἴῃ ΤΠΟῚΓ ργΓΟρΡοῦ ρ]άςε, πᾷ ᾿ῃηϑοττοα {ΠῸΠῚ 
Δἤογιναγήβ. ΜΟΥΧ σομηθβ ἴο ἴΠδ δ1πΊ6 σοῃ- 
Οἰιιβίοῃ. 

ΠΟΘ ᾿αϑὲ ροϊπΐ, (διρροβίηρ ἴῃς σογτθοΐηθεβ 
οὗ {πὲ ῥτοσοάϊηρ ΟὈϑογνδῖίοη.) τυ Ἀν ΒΙ ἢ 
ἸΟῸ παζιγα!ν, ἀπ τηοϑὲ ας Πα]ν, σοηςσ  ἀὸβ 
115 ργοσθββ οὗ 9} -οχαπιιηδίίοι τοις ο5. [λ15 
σοπάιποῖ, υύβδη, {πγορῃ να κηθσ5, ᾿πλάνογῖ- 
Θησύ, ΟΥ̓ Παΐαγαὶ 51: πὸ ξ5, 6 τηΔΥ μαᾶνὸ σοπΠὶ- 
ται το δην {Ταηθρτόσθιοη, ὙΠῸ ἴννο νϑυβθ5 
ΠΊΔΥ ὕ ἰγδηβὶ θα ϑΟπηθνν Βαϊ το ΔΟσυΓαιοΪν 
(δε. ποῖὸ ὁοἡ «', 34): 



ν. 34---8.]} 

34. )ιιὰά 1 ἔξαγ ἃ ργεδῖ πριιτίτιάς, 
ΟΥ ἀὰ τῆς σοπίεμηρι οὗ ἔλῃλ 5. τοτ- 
ΓΙ πα. ἴδ 1 Κερτῖ δΐεηςς, μά ννεηΐ 
ποῖ οὔκ οἴ {πε ἀοοτὴ 

ΟἿ ταῦ οπε ψοι]ά ἤθαγ πιε! 
τΟ . . 

Ἀν αν Ὀ6ΠΟ]4, ΠΙΥ ἀεβῖγα 15, ἐμαὶ τῇς 
“καράα ΑἸ ΡΉΤΥ σγου ὰ Δηβνγεῦ πιο, δηά 
οὐρα ἐβαὶ ταῖμα δάνευβαγσυ μα νγττεη ἃ 
αγας, ὈρΟΚ. 

ΙΟ0Β. ΧΧΧΙ. 

36 δυγεὶγ 1 νου] τα ἴτ προ ΠΥ 
8Πποι οι, απά Ὀϊπὰ ἴτ ὧς ἃ σΐοννῃ ἴο 
της. 

27 1 ψου]ὰ ἀεοίαγε ὑπίο ἢΐπὶ {με 
ΔῸΠΊΡΒΕΓ Οὗ ΤᾺΥ 5ἴερβ; 245 ἃ ρίποε 
ννου ά 1 σὸ πεᾶγ πηῖο Β]η}. 

38 [Ἐ τὴν ἰλημὰ ΟΥΥ̓ ἀραίπϑῖ Π16. Οὐ 
ταῖς βιγγοννβ Πκόννιβο τῃογθοῦ  ςοηλ- ἄννο, 
Ρίδιη ; 

4ἸΕῚ μααὰ σοποραϊοά πὶγ 5ῖπ Πκὸ ἡ ἄδπι, 
ΗΙαΐπρ παῖηθ ᾿πι αι 1ῃ ΠῚΥ ὈΟϑΟΙΊ, 
Βεοδιβο 1 ἀγοδαρά [6 σγϑδὶ Ἀ5ΘΟΙΌΪΥ, 
οἷ (Ὀοσδι5.) πὸ σοπίειαρί οὗ [6 ἔτη 1165 

(οἵ παν ἴγιθε) πο πιά δῖοα πης, 
Τἤοη ᾿δὰ [ Ὀθεη 5 θηΐ, ποῦ Πδὰ Ϊἱ ροπθ οὐ 

ΟΥ̓ ΠΥ ἀοοτ,᾽" 

ΤῊΣ ἢγϑξιϊ οἴδυϑθ5 σοηΐϊδίη Δη Ἔχ] ςο δά πλ'" - 
ο'ου 1ῃαϊ ἢ6 νγᾶ5 ποῖ ἔγοθ ΠΙῸΠῚ 5π, νὨ] ἢ: πὰ 
τ θδθη σοποθδὶθα, νοι] πᾶν Ὀθθη Ἰπιαιῖν : 
δι" Ἰαίΐὰ θατὸ ὈΥ Βυποϑὶ ς »πξοβοίοη ἰυϑὲ τηαῖ 
σῃηγλοῖογ, σπὰ ἀθβεγνοά ραγάοη. πὸ δ] σ᾽ υὴ 
ἴο άκπι ἰ5 φυθδιοποα, ἀπά ἴη6 ρἤγαβθ ΠΊαΥ 
δε τοῃαογοεῖ δ5 1 [ἢ τηαγρῖπη, ἌΠΟῚ τπῸ πλλη- 
ΠΡ οΟὗἩἨ πάῃ. Βϑιιξ ἴποῖδ 5 ὩῸ γθᾶϑοη ΨΗΥ 
]ῸὉ σμουϊά ποΐ τείεσ ἴο (Π6 ἤγβι ργεαῖ ἔαςεϊ 
σὴ ὁμον {π6 δία δηΐ οἤδοὶ οὗ 51π 
Ὡροη [ἢ6 σοηβοίθηςσε: [ἴ σαπηοῖ Ὀδ 5ιιρρυβοά 
παῖ τὴ6 Πϊδίοσυ οὗ Αάδπὶ ν᾽ 8 Ὀπκπονη ἴο 
[86 ἀοποοηάληῖϑ οἵ ΑὈγδΠδπι. 

84. ὙΠἰ5 νοῦθο ἰ5 ἀιβῆσυϊο; δι (ἢς τηοβῖ 
Ργοῦα δ] ἰπτογργοίδιίοη 15 {παΐ σίνθη ἴῃ ἰῃς 
ῬΓονίου5 ποῖθ. [οῦ ϑᾶγ5 παῖ, μδὰ ἢθ Ὀθθη 
συπϑςοῖοι5 οὗ οἷπ ππησοηζοσεοο δηὰ ἀπγορθηζοά, 
6 νουϊὰ πᾶνο ᾿ϊνοά ἴῃ σοπϑίδηϊ ἀγοδαὰ οὗ οχ- 
Ρουβαγο; ἢ6 ψουϊὰ ποῖ ἢανὸ νϑηϊυγοαά ἴο πιροῖ 
ἢϊ5 σΟΙΠΙΓΥΠΊΘη ἴῃ ΠΟΙΓ ΡῈΌ]1Σ 550 ]108, 
δηὰ τνοι]Ἱὰ ἢᾶνὲ οὀχροςοϊοά ἴο δῈ σοπάεπηηράὰ 
Ὀγ 1π6 ἔπη 65 οὗ ἢ15 {Πῦδ, νῆὴ0 νοι], οὗ 
σοῦγβο, Ὀ6 ἸἸΙΚΕΙΥ, ΘοοηοΥ ΟΥ̓ ἰδίογ, ἴο αἰἸἰβοονοῦ 
ΔΏΥ Ὀτοδοῇ οὔ ἰανν: ἴῆοβο [6] Ππηρ5 νου] ἢανα 
Κορί ἢϊπὶ 5] δηΐ, ἃ ΡΥΙΒΟΠΟΥ [ἢ ἢ15 ἰθηΐ, ποῖ ἃ5 
πον’ σμΑΙ]εηρίπρ ἰπχυΐγυ, δηὰ ἀθ}Π ογαΐοὶγ ρσὸ- 
οἰ πεηρς 16 1υδέςς οἵ [18 σάιιϑο, ὅνὲ Πᾶνθ 
ἴῃ 4 ροϊηϊ οὗ {ταηϑιϊοη ἴο {πῸ θὲ ϑο]οπηη 
Ῥιοϊοςίδίὶοη, 

35, 386. ΤὍΤῇδε πιοϑὲ ργοῦδθὶθ γοηάετηρ οὗ 
ἴΠ656 ἴννοὸ νογϑοβ, οἵ νι σῇ [Π6 σΌΠΟΓΑ] 96 η56 
5 ΟἸοατ, ΠΥ ὈῈ 45 ἔοϊίοννβ: Ο 580 1 παδὰ 
059 8οΟ ΜΟΙ] ΠΟΑΥ Ππ.091 0, ὨΘΙΘ 18 

ἸΩῺΥ δΒιβῃδῦηγοί ΜΑΥ ὕὍΠ9 ΑἸΤΊΟΥ 8}-" 
ΒΎΘΙ 16] ΟΥΏΠΔΌΙ δά ἢὍη9 ὈΟΟΙ ὙΒ1Ο0Ὲ 
ΣΩΥ δάνοσβϑασ"ν δ΄ ἩὙσΣ ΘΗ: ΒΌΓΣΘΟΙΥ Σ 

ΜΟῦυΣ]ᾶ διὸ 1τὸ ΟΠ ΩΥ δΗΟΏ]ΔΟΣ, δηᾶ 
Ὀϊηὰ 1᾽ 845 ἀΙ!δάθιι ὉΡΟῺ 1196. [ἴ ΠΊΑΥ 
Ὧδυ5 ὕ6 ραγαρηγαδοά. νου 1} (Παὲ {Πόγὸ νθοῦὸ 
οπς ψΜῆὴῸ υυλὰ Βόστκοη ἴο ΤῊΥ μελίην; 
ἤρτδ 5. ΤῊΥ οὐχ 5ἰδίοιηοπί, ΓᾺΠγῪ ἄγαννπ οὐ, 
Δηα λιϊοςίοα ΕΥ̓ ΤΥ ΟΝ ἔογπιαὶ σμπαίΐαγο; 
ΒΌΓΕΙΥ τῆς ΑἸπιρμῖγ, πὸ τἰριιΐοοιι5 [ιάζο, 
ὙΠ] ποῖ ᾿ἰοᾶνὸ τῆδι ϑἰδίοηθηϊς, ιἱπδησυν ογοὰ, 

νοι, ΙΝ. 

Α5 ἴοσγ {πΠ6 τ ηρ ΠΟ ἢ ΠΥ δάνουβασυ ννου]ά 
Ὅ6 Ὀουπά ἴο φτγοάιιςε ἴῃ σοιγΐ, ΤΥ Οπο νυ ϑἢ 
8 ἰηαῖ 1 δά ἴἴ; ἔσ ἔγοπλ ἔραυηρ 5ΠΑΠΊΘ, 
ἔγοιη ἀγοδάϊμηρ σοηνιοζοη, ἱ ννοι]ὰ ἴακο 1 πὰ 
ΪΑγ ᾿ἴ οὔ ΠΙῪ ποι] άογϑ, ἃ5 4 Ὀδάρμε οὗ ΠΟΠΟῸΓ 
(5:6 1538. 1χ. ό, Χχῖ 22), ΟΥ̓ ὈΘΑγ 1 45 ἃ σγοινῃ 
ὌΡΟη ΓΑΥ Ὠοδά. 

ἼΤννο ἀοσιυτηθηῖβ τνου]Ἱὰ Ὀ6 τοηυϊγοά ἴῃ ἃ 
[.}}] πὰ ἔογπιαὶ ἱπυθδί ρδῇοη : (η6 Δοσιιϑοῦ 5 
βἰαϊοπιθηΐ, ἀγάννη οὐἱἕ γον] ΟΒ] Υ δηὰ γοδά 1π 
ΟΡΕΠ οοιχί, «πὰ πὸ ΔΏΒΝΟΥ οὗὨ ἴῃ6 δοςιιβοή 
ΜῈ ἢ15 ϑισπαΐυσο, [ἢ 1Π6 νυ τ Κηοννη στοργο- 
βοηϊδίϊοῃ οὔ {πὸ γάρ πιθηΐ δεΐοτο Οϑιγῖ5, "Τοὐ- 
τοηΌυςἢ,᾽ Ρ]. 4, ΤΒοίῃ, [ἢ6 φοσιϑογ, ογ δάνο- 
σδῖο, βίαπάβ Ὀθοίοτο πὸ [ἤγοπο Δ 4 5. ΓῸ]] Ἰη 
ΠΙ15 ἰοΓς μαηά, δηὰ τῆς τεσοσγάϊηρ Ρθ ἴῃ ἢ 5 
τρῆτ: [ἢ Ρόγβϑοῃ οἡ {ΓἸ4] δἴδηςς Ὀθπὶπά Πο]ἀ- 
ἸΠΣ ἊΡ 5. Βαπά, ἰη αἰζοϑίατοη οὗ ᾿πποςθϑηςθ. 
Ετγοτη [Π15 1 πρῆξ ρογμαρ5. 6 σοπ)]εσζαυγοὰ 
ἐμαὶ 16 Ηθῦγονν ννογὰ τεπαογοα “Ὁ ϑιρ τ" ΤΊΔΥῪ 
ΓΟΙΟΓ ἴο 4 μοβίιυγο, γδίμου ἴδῃ ἴο ἃ νχτίρη 
ἀοσιπηθηῖ. Τὸ τἰϑᾶρο, Βομονοῦ, αἰ ογοὰ ἴῃ 
αἰἤοτοηΐ Ἰαηάς. Οδ ροϊπὲ ἰ5 ἱπιρογίαηϊ ἴο ὃ6 
ποΐϊρά : Εμγρίδη πποπιιπηοπΐβ. ρύονς {παῖ 186 

᾿ΡΓεϑοηϊαϊίοη οὗ νυυιτῖθη ἀοσαπιοηῖβ 1ῃ σοιγῖβ 
οὗ μιβίί!ςθ θϑ]οηρα ἴο ΔΙ ΕΓ ἃρὸ5 ἤδη (μαὶ 
ἀϑογιδοα ἴο [οὗ ; δ6ὲ " ΜΠ). ἐρ.ἢ τ. Ρ..2. Οη 
{Π6 ΒΘΠΘΓΔΙ τ156 οὗ ψΎΠησ 566 ποΐο οἡ ΧΙΧ. 22. 

897. κπίο δε ὕπο Οοά. 
ἐβὲ πιρριδδν 97 γι “6. 1. δ. ΟΝΟΤῪ αςῖ ἴῃ {Π6 

σΟΙΓ55 Οὗ ΠΛΥῪ ἰἴο, 
ας α ῥγὶπμεε ΜΈ τῆς [1]1] σοπβδοϊουϑηθββ οὗἉ 

Ἰηνναγα ἀπὰς 1η8 16 πα 0]ς ἀϊρηϊγ, ἢ ΚΙΏΡΙΥ 
Ὀοδγίηρ. 

πραρ τριίο ὁ!) ὙΠΑΐ 15 π6 σγοννῃ οὗ 4]], 
ΠΟΑΓΠΘΘ5 ἴὸ Οοά. ΤὍΤῊϊθ5 ἀρρϑᾶγβ, Ὀογοηά 8]] 
ἀοιδῖ, τὸ ὈῈ τῆς οἷοβο οἵ [0Ὁ᾽5 β5ρεεὺῆ: ἷἱ 
ὈΓΠηΡ 5. 411 [Πα Πὰ5 Ὀθοη καϊὰ ἴο δῇ δὐϑοϊυῖο 
ΠΟΠΟΪ5ΙΟῊ ---ΟΥΟΥΥ ροϑϑίδῖο σμαγρο 45 Ὀδθη 
ἀἰϊθροβοὰ οὔ: 05 ᾿πίορτ Υ βίδα 5. οἰθαγ, δὰ 
Π6 ῥγοβοηΐῖβ ΠΙπιϑο] θοΐοτο Οοά ἔογ ἡπάρτηρηϊ. 

38. ὙΠεθ5 νοῖβ05. ἀγὸ Ἔν ἀ ΠΥ τηϊβρίδοοὰ 
(5.0 ἰαϑδὲ ποῖος ἀπά οὐ σ. 31); Ὀυΐῖ {πθγῪ ἄδὶ 
ΜΚ ἢ ἃ νοῦν ποσεϑοασγ ροΐηῖ ἔργ [000 5 νἹηά!ςα- 
τίοη, ἔἕον. Βὸ μιὰ θθοη ἀἰδηηςν σΒαγροα νυ ἢ 
ΔΌιιϑ. οὗ ΠΙ5 βΌνΟΥ 45 οὐν πεῖ Οὗ ἰαηἦ5. Ζ7 γὲν 
ἐμ ἐγν ομἐ ἀφαΐμσέ γιθ, [Πς 15, 16 1 ἀϊδοννη 
ΠΣ 85 Πρ 1] ροϑϑθϑβοσ, [ξ ἃ δίημὶα ἕαγτονν οὗ 
ἴ μᾶ5 ὕκυοπ ἀοηϊήγοι Ὀγ Ἰη] δὲῖςο---ὰ ἤπιος ΠρΡΊΓΟ 
ποῖ πρκηπονὴ ἴὼ ΗΟΌΓΟΝν Οὐ οἰαϑϑσαὶ ροςίγγ, 
δηὰ πεὸ δια ῃρ ἢπσῖ ἴῃ 115 τιρ τ ΡΙλςο, 

Η 
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᾿Ηου μ’ 39 11 ἢανο δαΐδη [τῆς ἔγα!ἴ τποτο- 
-᾿» σζ . 

ἄς οὗ ψίβοῦς τόπον, οὐ ἢανε ᾿οαιβοά 
ΗΟ, ἴΠ8 Οὐ ΠοΥ5 ΤΠοΥοΟΓ το ἰοβα {πεῖν Πα: 
τον 40 ],εἴ {ἢ 5165 στονν ἰπϑίοδά οὗ 
«πση 74 

λένε ἐν ννεδῖ, Δηα ἶ σοςΚ]ς ᾿Ἰηϑῖεαά οὐ Ὀαγ]ογ. 
δ τ, ΓΤ Ὴς νγογάβ οὗ [ον δῖα Ἔεπάδα, 

᾿ ὯΝ ΘΠΗΑΡΤΕΒ ΧΧΧΙΙ. 
ΜΟΙ Φ χ ΜΖ ἕιἔμ ἐς αλισεν τοίλ οό α»α Δἐς ἑἤγες γίορεῖς. 

6 διζαμσέ τοϊφασο εοριολ ποί γονε απὸ, ἀξ ““““σἿξ. 

39. αυὐὐῥομί γιοθθ}} ὙὙΠαῖ 15, που 4 
Εμ1] τιρῃς ασαι γο ὈΥ ΡαΓΟ δ 56, 

0 ἰουὁ ἐῤοὶγ 75] ϑαςῇ ἃ σμαῦρο παά Ὀορη 
ἰηςπιιαῖοὶ ὈοΐΪῃ Ὀν Ζορμαν, οἢ. χχ, δπᾶὰ Ε1- 
Ρμδ, οἢ. χχῖ, [0Ὁ τᾶν δροὰκ οἵ (ῃ6 ἀθδίῃ 
ΟΥ̓ 1Π6 Οὐ ΠΘΙ5. ἃ5 ἃ γοβ] οὗ ΤΠ ΟΙΓ ΘΧΡἰΞΊοη, 
θυῖ ἴπΠ6 ογάς ἄγ ΡγοῦδὈΪν ἴο Ὀς ἴακεη [1{6- 
ταὶΥ; ἃ ΤᾺ 1655 ΟρΡΡυοβϑουῦ, ἃ5 Π6 ἢδα Ὀδθη 85- 
βΒυπιοά ἴο Ὀθ, ν ου]Ἱὰ οἰθαῦ 15 ἰαπάβ. ὈῪ {πὸ 
Θχτουτηϊηδίίοη οἵ {ΠΕ Ὶγ ΤΟΥΤΏΘΓ Οὐ ΠΟ ΓΘ, 

40. Τρο «υογις οΥ οὁ ἀγὲ ἐπε] [0Ὁ {Πι15 
οηἧς Π5 οὐ ρῥᾶιΐ ἴῃ {πΠ6 σοἸ]]οαγ. Ηθ ἢ85 
5] 6 ποοα 4}} ἢ15 ὁορροπρηΐβ, αηὰ ννδιῖβ ἴὼῸ σ Δη 
ΔΒ ΘΙ ἔγοιῃ (6. ΑἸπλΙ ΡΝ γ. 

ΧΧΧΙΙ.- ΧΧΧΥ͂ΠΙ. 

ὙὝΠοθ6 ομαρίοτα σοηΐδη ἴπ6 ἀϊδοοιιγβθ οὗ 
ΕἸ, 4 πονν ἰπιου]οςσιΐοσ. ὙΠῸ δοίτδὶ Ροβ]- 
[(ἰοπ οὔ (μὸ ἀϊδριιαπίβ ννᾶ5 τπιηϑαιϑίδοζογγ. [Οὗ 
μδὰ ποῖ οὐἱὺ πηδϊηἰδιποά ἢ15 ριον δηά ἰηΐ6- 
ετιγ, Ὀὰ: Παὰ ἐ»ιρμοά ἰο Οοά τριγὶσῥίφοισπθςς; 
ἴῃ Ηἰ5 ἀδα]ηρβ; 5 Ορροπϑηΐβ, οὐ {πῸ οἴμοῦ 
μαηὰ, μαά ἢγϑε ἱπβιίπυδίος, απὰ {θη ΟΡΘΗΪΥ͂ 
ἀθοϊαγρά, ἐπὶ ἢ15. σα] απ |65. νυ ΓῸ ἃ ΠΟΟΘΒΘΑΓΥ 
αηὰ {ι5ῖ ρυηϑησθηῖ ἔῸΥ νυ Κϑάποϑϑ, ν ΠΙςἢ 
ΠΟΥ αβϑιυπιοά, δὲ νεῖ ἀπά ῦ]6 ἕο Ργονυδ. 
ΎΠΟΥ Παά Ὀγοκοη [Π6 Ἰὰνν οὗὨἨ σῃαπίγ, ἰοὺ Παά 
{γοποπρὰ ἀρὸπ {πὸ γόνόγθηςθ ἄτι ἰοὸ σοά. Οπο 
Ροϊηξ ννᾷϑ σοπηοη Ὀοΐῃ ἴο [οῦ διὰ ἢϊ5 δά- 
γοιϑαγθθ, {ΠΥ Ἰοοκοά ὕροη ἢ15 Αἰ] οἰ ἸΟἢ5. 88 
᾿πάϊσφίοη5. ἀπά σοβϑυ] 8 οὔ Οοάΐδβ ψυτδίῃ. 
ὙΠοΙΓ ἀοοίνπ4] ϑνϑίοιη ἰοῖς πὸ ρος ἔργ δὴν 
Οἴπογ σοποιβίοη, ἴΠ6 ΟὨΪΥ ἀϊβογοποθ Ὀοϊηρ 
{π4ὶ {ΠΟΥ σοπϑίἀογοά [ῃ6 σαθεὲ ἀρδαῆηδὲ [0Ὁ 
σοιηρὶοῖο υἱποιξ ἀπΥ οἴμοσ ργοοῦ ψ Βαΐονου, 
ὙΥΠοοα5 [οὐ τοργοβθηΐβ ἰῃς αγ5. οὔ {πὲ 
ΑἸΠΔΙ ΡΥ 25 Δ οροι Π Υ ἹΠσοΙ ργ ΒΟ Π5101ς. ΤΣ 
ἀϑριγαῖοηβ, ἀπὰ ὄνθὴ ἤορθβ, ψΠσ ἢ ΠΕ θηΐογ- 
ἰαἰποά οὗ ἃ ἔμπζιιγο νἱπαϊοδίίοῃ, Ὀείηρς νυ πουῖ 
οὐδ]θοσῖίνο βτοιπάβ, δἀπὰ τοβίηρ δἰορείῃογ οἡ 
ἱπνναγαὰ σοπνιοίίοησ, μαὰ θεθη ἀϊδγεραγάθα Ὁγ 
ποπὶ, πᾷ ὄνθὴ [οὉ Πἰπηβο! ἢ οὐ 5. 41} ποίῖςθ οὗ 
1Π6πὶ ἴῃ 5 ὅπ] ϑυυπηπιαγΥ οὗ ἴῃ6 ύριτηθηΐ. 
Αἴ 115 οὐῖβὶα. ΕΠ σοπηθ5 ἴῃ: 6 Πᾶ5 ἃ ἀϊῆοτ- 
δηΐ ΤΠθοῦΥ ἴο ριίόροβϑθο. ὙΠὸ ἀϊνίπο σἢβ[156- 
πηεηΐβ πάνθ ἃ Ἰουὴρ ΡυΓροσθ. ὙΠΕΥ ἅγὸ 1η- 
τοηἀοὰ ἰο ἀννάκθη ἃ πιᾶπ 5 σοπβοίσηςσθο, δηά ἴο 
βᾶγθ Πίπηὶ ἕτοιη ἀοοίγισίοη, {ΠθῪ τὰκ ΗΪΠῚ 
ἔδοὶ {π6 νυδηΐ οὗ ἃ τηοάϊαίοι, ἀπ ργθρᾶτο ὨΪΠῚ 
ἔοτ ϑριγίζ 14] σα π] σι γα !οη5, νι ἢ, 1 τοσοινοά 
ἴῃ. Βα Πγ, ρῖνο πὶ τρῃς νἱονν5 οὐ Οοάβ 
τὶ θοιισπθθα, Ὀσίηρ [πὶ ᾿ηἴο ἃ βἴδίθ οἵ τεοοῃ- 

Τ0Β. ΧᾺΧΙ. ΧΧΧΊΙΗΙ. [ν. 20---2. 

ἐτεποίδ 116 δοδάάμες οὗ λῆς γολ. ττὐ }7Ὲ γέ- 
2γουοίά ἐἤτνι 70 ποῦ σα γνώ ο7, υό. τό ΠΕΣ 
ζει 19 φῥεαΐξ. 

Ο τῇ 656 τῆτοα πλθῃ σοαβοά ἴτςτο δη- " Ἠεδ. 
,2συνν ἂ-»- 

5 ΕΓ Ἶοῦ, Ὀεσαιβε ἢ τὐας τἰρἢτ- κγεκι. 
εουϑβ ἴη ἢ]5 ΟΥ̓ ΕΥ̓ 68. 

2 ΤΓΠδη νναβ Κιπαϊεά τῆς νυγαῖῃ οὗ 
ἘΠῚΠα τῆς 8οη οὗ Βαγδοῆεὶ εἢς Βυζίζεα, 
οἔ τπε Κιπάγεά οὗ βδπγ: ἀραῖηβε [οὉ 

σΠ]Πδτοη, γοβίογο πὶ ἢϊ5. ΠΡ ΘΟι8η655, δηᾷ 
ΒΥ 6 ΠΙΠῚ “ὁ ἔγοιη {Π6 ρ]{, ἴο θ6 ΘΠ] ϊοποα ἢ 
{η6 Ἰ'ρῆϊ οὗ τῆς Ἰινῖηρ." Γτοπὶ 1815 βΌΠΟΓΑὶ 
ΡΓΠΟΙΡΙὸ ΕἸ ρῥγοςσθθάβ, ἴῃ σἤαρ. Χχχῖν., ἴο 
Ρύονθ [ῃαΐ 11 15 ᾿ΠΊρΡΟ55:016, Ὅτ [Π6 γον πᾶ- 
ἔτ οὗἩ ΤΠ ηρ5, {παι (ὐος [Π0 Θυρτοπλθ ΑἸ ΡΥ 
ἈΌΪΟΥ 50) 6. ἀη]ιιςῖ. ἀπά (Ππαΐ 5ι ἢ ἱπιρι- 
ἰδίίοηβ 45 ἴἴοϑθ  ]σ ἢ [οὉ ἢαὰ αάνδηςοα 
Ἰην ον 6 ΝΟΓῪ 5ϑυοι5 σι]: Ἰποίοδα οἵ μα ΠΥ 
ἢ]5 δίΠιςιτοπ5 δά Ὀυΐ ἴδιρῆς πὶ ρηάθ: ἤθπος 
(Πς 5οηςε οὗ σοά ; Ππαά [οῦ ργαγοὰά ἢθ ννου]ὰ 
ἢᾶνο Ὀδεη πραγά, ὈυΓ Π6 δὰ βροόκδϑῖ ἢ συλ, 
δηᾶὰ ταν] Πρ ὦ ννογάβ ποι 4 ἔσθ Κπονν- 
Ἰεάρο οὔ Οοὐδβ ριυγροβοῷ. [οὉ᾽5 οὐἹν τιρῃξ 
ΠΟΙΓΘΘ 5 ἴο ᾿ἰσίθη ἰο Οοά 5 ̓οδοθπρ, δπὰ ἴὸ 
τλρηὶέν Ηἰβ ἡνοσκ, ἔοσ Η!5 Βοηρ 15. τππϑϑάγοἢ- 
ΔΌΪΟ, δηά τὴδη 5 νυϑάοσῃ 15 Ὀμΐ ἔρΟ 15}1Π655 1 
Η!5 5'ρῆῖ. 

ἼΤΠΘ ρθηργαὶ δἰγυσίαγο οὗ ἴΠ6 ἀϊξσοῦγϑο ἰ5 
ἴἢπι5 ἰοϊ γα γ οἰθασ, Ὀὰΐ 1[ἴ 15 ὀχοθοάιηρὶν 
Οὔϑουγο ἴῃ ἀοίδι]5; ἴΠ6 ἀγριπιοηῖθ ατὸ ον (Π6 
Ιηοβῖ ραγί σαῖποῦ δυρροϑίοα τη νογκοὰ ουΐ, 
ἴπ Ἰαηρίιαρο ἰ5. Δ] οἵ αἰ βης 168, ἀπ ἴῃ πὰ- 
ΤΊΘΙΟΙΙ5 ρᾷβϑαρθθ ᾿Π[ΟΓΡγοίουβ ἀτὸ ΠΟΙ δὲ 
ἔδι!:. Ῥασγίν ἔογ [ἢ 656 γϑάβϑομϑ, δηα ραγίν οἡ 
δοσοιηξ οὗ σοί ροσι  ] Σ165. ΟΥ̓ Ξέν ]ο, ν σα 
ΔΥῸ ΠοΙά ἴο ἱπάϊοαϊο 4 ἀϊεγοηξ ἀρὸ ἔτοτη [Π6 
τοϑὶ οὗ (Π15 θοοῖκ, {π6 ψνΒο]ς βοοϊίοη σοπίδιηϊης 
{Π15 ἀἸβοοιθο ἢα5 Ὀδθη χοϊοοίοα 45 βριτοιβ ΟΥ̓ 
8 ΝΟΓΥ͂ σοηϑι οι ]ε ΠπαπθεΓ οὗἩ οτς5. Ὑῆὸ 
ηιυοβίιοη μᾶ5 Ὀοοη ἀἰϊδοιδεοα ἴῃ (Π6 [ηἰτοάπο- 
[᾿οη, ἀηά νϑῦοι5. ροϊΪηΐθ Ὀοασηρ ὍΡΟῚ [τ νν}]}} 
ὈῈ ποίϊςρά 'πΠ ἴῃθ ΟΡ ΠΟΙ ΘΠΙΔΓΥ. 
Μοτγχ ἰϑανὸϑ [Π15 βεσίοη τπίοισ μοί, 

ὕπαρ, ΧΧΧΙ. ἃ. δἰῥιῇ ὝὍὝῃε παπὶὸ 
πιοδη5. ὁ Ηδ ἰ5 ΠΥ Οοά," 5. ἔδίποῦ 5. ΠΑ» 
ΒΑγδοδοῖ, ““ Οὐ Ὀ]ΟΘο (ἢ, οὐ “Ὁ ΌὉΪ655, Ο Οοά τ" 
Ὀοΐἢ ΠΑΠ165 416 βιρῃπιποδηΐ, ὈὰϊΪ ποῖ οὐ ἴπαΐ 
δοσοὰπξ. ὨΠἢ ΒΓ ΟΥΊΟΑΙ; {ΠΡῪΥ ργόνθ (δΐ {δ 
βρϑάκεγ Ὀεοϊοηροά ἴὸ ἃ ἔπη γ ὙΠ Ι ἢ Ππαά τὸ- 
ἰΔιϊηοὰ {πὸ Κηον]οάρο οὗ ἴπΠ6 Οοά οὗ δρανὸπ 
δηκ ϑαγίῃ. 

ἐῤὲ Βιιχ"θ] ΒΒ} ἀπά Ὁζ ννόγθ {Π6 ἔννο 50ῃ58 
οἵ Ναβοι, Α Ὀγαβαπλα Ὀγοΐμοσ. Τῆθ Βιιχιῖοβ 
ἃτὸ πιοηίοπθά αἵ ἃ Ἰαῖογ ρεοὰ ὈΥ [ἐγοπιδῇ 
(χχν. 22) ἴῃ σοη]υποίΐουη ἢ Ἰθάλῃ απ 
Τοπᾶ. ὍΠὸ ἔλπηὶγ οὗ Ἀδηη, ἴο λν ἢ ΕἸῖδὰ 
ΒοΙοηροά, ῖ5. ἀπκῆοννη δάνὸ ἔγοπι. [ἢ15. Ποίῖσο. 
Τῆς ΠΑΠῚΘ 18 Ργου Δ Ὁ σοπησοΐοα τυ ΑὝγΆτῃ. 
Τὸ ἰδηριαρο οἵ ΕΠ ΙΠιι 15 πΊοΟτὸ 5 ΓΟΠΡΊΥ τηδτκ- 
ὦ ΌΥ Αταπηδῖὶς ξουτὴβ ἴΠΔῃ ΔΩΥ ρᾶτὶ οὗ {πὲ 



"ον. Ἰυβῖιδεά ᾿ ἈΙπιβ 6}  γαῖμεγ τῆλ (σοά. 
; 3 ΑἾβο δραίηβτ ἢϊ5. ἴῆτγεθ ἔπΠθηάβ. 

νὰ5 Π5. ννγαῖῃ Κιπαϊεα, Ῥδσδιιδε παν 
Πλὰ ἰουπά πὸ δηϑινεῦ, δηὰ γεὲ [δά 
ςοπάοτηπεά Τοῦ. 

"εὉ. 4 Νὸον ΕἸμὰ Παά " νναϊτεά 1|}} [Ὁ 
τά ἢλᾷ βροκεη, δεοδιιβε {ΠΕΥῪ τὐόγε ᾿ Ὁ] ΘΓ 
(οι τῆδη Πα. 
ὐσρε ς ΨΥΒεη ΕἸ 5ανν τῃδῖ ἐῤέγε τᾶς 
“πος ἢρ Δηβννοῦ ἰπ ἴῃς ποιῇ οὗ ἐῤέεε τῆτες 

τπδη. τΠδη 15 ννγαῖῃ νγαβ Κιπα] θά, 
6 Απά ΕἸῖῆα ἀπε βοὴ οἵ Βδγδςῇεὶ 

τῆς ΒιιΖίταε δηβννεγεά δηά 54 ἀ. 1 καγι 
ἽΠΕᾺ ἐγουηρ, Πα γε 4γὲ νεῦὺ οἷά; ψετε- 
ἀῶ τε ]νναβ αἴγαϊά, ἀπά ἰἀμπγϑῖ ποῖ 5ῆονν 
κα ψοὰ πλΐη6 Ορἰπίοη. 

᾿ 7. ΑᾷΪΝ 5αἱά, ᾿ξαγβ βῃου]ὰ βρεακ, δηά 
8. 38.25, πλ]ττα ἀε οὐ γϑαγβ 5μου 4 θοῇ τνγιβάοπι. 
ΤΟΝ, ἃ. ὃ. 
1 

[Ὲὺπὺ τὸ 

ὃς 2. 21. 

ν. 3-ὄὕ]τὉ6.] 

νγὰ5. 5. ψυγάῖῃ Κιπάϊεά, Ὀασαιιθς ἢδ 

Ὁ 8. Βὰῖ ἐῤέγέ ἰς ἃ 5Ρ|{Π0 ἰὴ ΠΊΔΠ: 
Δηα σ1ἢπ ἱπδριγατίοη οὗ τὴ6 ΑἸπλρῃτΥ 
σίνοῖῃ τπεῖ ὑπάογβίδηά!ηρ. 

17. 

708. ΧΧΧΙΙ. 115 

9 Οτερῖ πιεη ἅτε ποῖ σίτσαγς νγῖβε : 
πεῖῖμεγ ἀο τῆς Δρεά ὑπάογβίδηά Ἰπ4ρ- 
πιεηΐ. 

Ιο Ἱποτζγείογε 1 5414, Ηδαγκεη ἴο 
πγε; [1 αἷβο νν}]} βῆενν πγίπε ορίπίοη. 

11 ΒοΒοΪά, 1 νναϊτεά [ογ γουγ νγογάϑ ; 
δᾶνθ δΔγΓ ἴο γοιγ ἴγεᾶβοηβ, ὙνΏ1]5ῖ "Η:Ρ. 

ἢ μηΐεν- 
γε ββαγοῃεά ουξ ἱ ννῃδῖ ἴο βαγ. εἰμνιαίνρα. 

12 Ὕελ. 1 αδἴτεπαβά ἀπο γοιι, δηά, νρτνν 
ΒΘ Πο]ά4, ἐῥέγὸ τᾶς πομς οὗ γοῖι τῃαϊ 
σοηνίησοα Ϊοῦ, ογ τῃαϊ δηβνγεγεά ἢ]5 
νγογάϑ: 

12 Τ,εβῖ γε 8ῆου]ά ον, Ὺὲ Πᾶνε 
[οιιηά οὐἱσννίδάοπι: (σοά τῇχιβίθῖῃ 
πὶ ἄοννῃ, ποῖ τηδη. 

14 Νον δε Βαῖῇῆ ποῖ ' ἀϊγεςτεὰ ῥὲς "ον, 
: : : ογζεγειζῃϊς 

ννογάβ. ἀσδίηϑῖ π|Ὲὲ: ΠΕΙΤΠΕΓ νν}}} 1 δη- ονας. 
ΒΕΓ ἢϊπὶ νντῇ γοιΓ ΒρΕΘς ἢ 68. 

Ι5 ἽΠΠΟΥ ννετα δηϊαζεά, {ΠῈΥ δΠ-| μοῦ. 
ϑννεγεα ηὐ πιογα: ᾿τῆογ Ἰεξι οἱ βρεαϊς- "ὦ τ᾿ 
. ΠῚ μρτφαῖ 
ἴῃ ξ' :  ΥΟΡΈ ι6 Πδη 1 Βδά νναϊτεά, (ἔογ τῆεν δείυες. 

Ὀοοκ. 4 ἔπλοΐϊ ναοιϑὶγ δοςσοιιηϊδα ἔογ ΟΥ̓ σοπὶ- 
τηθηΐαίογθ, διὲ ΠΟ ἢ ΠΑγπηοη 265 ὙΠ} (ἢ 5 
Βοίίςο οὗ 15 ΟΠΡΊΗ. 

ὀεεσίυς δὲ ἡμεδεά, ἄς. ὍὝΠ]5 Ἰυάρπιοπξ 
ὶς ἀπαουίςα]ν ἔσθ, πὰ ὈγοΟῦΔΟΪΥ ὀχριθβϑοβ 
106 ξε]ης οἵ {Π6 ν τ τογ οὗ ἴῃ6. Ὀοοκ, Β]Ιμὰ 
Μὰ8 ποῖ ἱπάϊρηδηΐ δας [ὧν μαὰ Ἰιδιποά 
ποῖ, Ὀυ (δῖ ἴῃ νἱπάϊσδίπρ ἢ οὐ 1η- 
ἴρπγ Ὡς δὰ σπαγροά Οοά νυ ἢ Ἰη]ϑῖς : 
185 ἴῃ. χΧ]. 8, Οοά ΗϊιηϑοΕ 45 Κ5 [οὐ, Υ 1 
ἴδοι οοηάεπιη Με τῃδΐ ἴδοι τιαγοβὶ ὃς σίρῃϊς 
Θοιι5) 

3. “πᾶ γεὶ ῥαά εομάονιν"εά 709] ΤῊΣ ννοτὰ 
γαῖ δ 15 Ἰηϑογίοα ὑηάοσγ ἴπΠ6 ᾿ηργοβοίοη [Πα 
ἘΠῸ 1 ν 5 ΔΠΉΡΎΥ Ὀόσδιιβ πον ἢδα σοπάοπιπεά 
]ὸ0 ψιπόουῖ Ὀεὶπρ δΌ]6 τὸ ρύονθ [15 ρα 
(ἴδιι5 ἴοο Ενν., Η!γ2.}: διιῖ [Π6 ράββδαρο πιογΘ 
ΡῬΓΟΌΔΟΌΪΥ πιθδη5, ΠΟΥ Πδὰ ἔοι πα ΠῸ Δηβινου, 
Αηἀ τπεγοΐοστο παὰ ποῖ σοηνὶοϊοεαᾷ ἰοὺ οὗ 
ὙΎΟΠΡΤΩΙ δυσυβαῖίοη οὗ σουΐά, ΕΠ 5. ον η 
ΟὈ]οςτ 5 ἴο ῥσγονς ἴῃδϊ σὰ ἰ5 τ βῃϊοοιιβ, ἀπά 
παῖ [οὉ 5 σι Υ οὗ ρτοαῖ δίῃ ἴῃ ορροβίηρ ΗΙ8 
Ἰυάρπιοπί. 

4. «υαἱ!εαὶ .1]] οὐ ῥβαά «“ῥοζεη] ΟΥ, απσαιῦθὰ 
ὅοὉ νψιὶῦ Ὑοχάβ, 5ς, ψηοῆ δὸ παὰ ἰοηρ 
ψἸϑμοά ἴοὸ το, 4ῃ ᾿πάϊ!σαίοη τγαῖθοῦ οὗ ἱπὶ- 
Ῥαίίοηςο, 1ῃΔη οὗἉ πιοάοβίγ ; ἃ αἰ βογοης Ηθῦτγον 
ΜΌΓΑ 15 56 ἴῃ Ὁ. 1ἱ. 

6. «“ῤεαυ γοίε πίηε οῤίπμ!ο}}] ΟΥ̓ ἴο αὐῦοσ 
ΝΟΔΌΙ ΟΝ ἴῃ ΥΟΌΣ ῬσΟδθηο6, 76 
ἴοπε οἵ 1ῃ6 ΟΥ̓ΚΊΠ4] 15 αἴ πος 1655 δοΟδϑίαι], 
ἃηἀ τόσο σοηπάεπε τη τ ΑΟΥΊ ΕἸδὰ 
ἀοεβ ποῖ βροδκ οὗ ἢϊ5 ορίπίοπ, θυ οὐ υνυῃαΐ 6 
Κπον8, Δη ἱπιναγάὰ οηνϊοϊίοη ὑνῃϊοἢ [τ ἰς ἢϊς 
ἀυϊγ ἴο υἱΐετ. (ΟΥ̓, σμδρ. χχχίὶϊ, 4. 5. χίχ. 

2: ὍΠΟΥ ἴΠ6 54Π|6 ννογαϑ ἀγ6 γεπάογοά ὁ" 5Πονν- 
οἵἢ κποιν]οάρο," 

8. Τῆς νεῖϑο πιδύ δὲ τεηπάογοά Τ͵Ὸ]Υ 10 18 
41) ΚΒΌΣΣΙ 1 8, 8)η4Ὰ Ὁ ὈΤΣΘΑΙΝ οὗ 

αοά, ΒΊΟΣ κἰνγοῦι 11 (ἰ.6. δ 60]1100- 
Ο1Υ91Υ7) υπάογχβίδαπάαϊηρς. Ε]π ἀοιθῖβ 
ποῖ {παῖ τῆς ᾿ηννᾷφγαά ἱπιριι] 56, νυν ]σἢ πιονθ5 
Ηἰπὶ ἴο σρθακ, σοπηδ5 αἀἰτγοςί ἔγοπὶ σοά, Βρ. 
οὐ ἀϑνγουτῃ σοιῃράγθθ [οβορῇ, Οθη. χὶ. 8, ἀπά 
ΠΔηἰ6], 11. 20. 

10. 1.0] Ἐνεη 1, γοιπρ 85 1 πὶ, δπὰ 
Ὀυῖ ἕογ {πα ᾿πηρι]56 ἀηννοσίην τὸ 6 Πρακά, 

11,12, ΕἸ ἀδϑοσῖθοβ ἴπΠῸ σταάααὶ σμδηρα 
οὗ 5. ἔρε] ηρ5. Ή]6 Πὸ Πιϑίοποά ; ἢγϑξ, οσιγὶ- 
οϑὶζγ, βοὴ ΘρρΓοςϑοῦ ἱπηραίίοπσο νυ μΠ]6 ἘΠΕΥῪ 
Όγο απξηρ οὐἱ δΥραπιοηῖθ, ἰμοη ᾿πάϊρηδ- 
τοη δἵ {πε ῚΓ ΤΠ] το, 

18, Τῇο σοπηροοίίοη οὗ {ἢ]5 νϑῦϑα ννἱἢ τῆ 6 
οοπίοχέ 15 φιϑϑτοπθά : [ἴ τῇδ Ὀδ6, 1 ἀϑϑογί {Π|15 
ἴο ππίϊσιραῖς ΥὙΟῸΓ ΔΉΘΙΨΟΓ, ΤῸΓ γόοῖϊ ΠΊΔΥ͂ 5ΑΥ͂ 
ν6 πᾶνε ἐοιιπά οι νυἱβδάοπι), δϑσοσγίδι πο πὰ 
ἀσοϊατοὶ {πὸ {τ {Π, ἀπ Τποι ἢ ννς πᾶνο ποῖ 
σοινιπορα ἰοῦ, Βαϊ ννὰ5 ον ηρ ἴο 5 μαγά- 
055, Οὐά Μη] ονογίῆγον Πἰπὶ δηὰ ποῖ ΤηΔΠ, 
Οὖ πτοῦὸ ΡγοΡ ΌΪγ, Υοιι πλιιδῖ ποῖ ΓΠΘΠ 54 Υ ἵν 
αν υσπαὰ ν Ἰϑάοτῃ. βίησο ντὸ ργονϑά ἢΪ5 βῈ 
Ὀγ {Π6 8:π|ρίθ ἔδοῖ ἴπαὲ Οὐά ρυπ|5865 ἢϊπη, [ἢ 
{Πς Ἰατ(εγ σα8ὲ πὸ σῃδηρὸ 15 γι γοά τη (Π6 {γδη5- 
ἰαϊίοη, ϑν ΒΟ} 15 σαρρογτοή ὈγΥ ἴη6 Ψ ἶΪβ.. ὅγγ,, 
Ατδῦ, δηά ἼΤατρ. ὙΠῸ 1,Χ Χ, 15 ππιης6}} 1610 ]6, 

14. πσαϊμαὲ »Ι6] 1.6. ἀραϊηϑὲ ΤῊΥ̓ νἱδιν. 
ΕἸΠτΠτὶ ρῖνεδ ἵν τθάβοηβ ΜΝ ἢν ἢὸ Βποι]ᾶ σρϑαῖ ; 
(4) [πὸ ἀγριπηθηΐβ οὗ [οὐ Ππαὰ ποῖ τους ῃοα [6 
Ροξτίοη ΉΙσἢ ΠῈ Ἰπἰοηάθα τὼ οςςσιρν : δηά 
(Ὁ) τπὸ ἀγριιπγοπίβ ΠΟ ἢ ἢς ννα5 ἀροιξ ἴο τι56 
Πδὰ ποῖ οσουγτεοά ἴο [Π6 ΟΠΕΓ 5ρϑδκοιβ. 

Η 2 
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ϑρᾶκε ποῖ, δυῖ 5ἴοοά 511}},. «πά δη- 
δυνεγεἀ ῃὸ τηοτα:) 

17 1 ταἱά, 1 ν}}}} ΔΏΒΝΜΟΙ 4150 ΠΥ 
Ραγῖ, 1 αἷβο νν}}]} 5ῆενν πιῖηα ορὶ πίοῃ. 

"Ηδ6Ρ. 18 Εοτγ [ δὶ {ι]}} οἵ ' πηαίζεγ, ᾿τῆς 
ἄν ἐν νυ 1] Π16 σοηβίγαι πος πλ6. 
ῥεδ λίος ΒεμοΪά, τὰν ῬεὶΪν 'Σ 45 ὙΠΟ 
δεν, διὰ ᾿ῃατῆ πὸ νεηῖ; Ιἴ 15 Γαδ γ ἴο 
πο δυγβῖῖκα πὲνν Ὀοττ65. 
ολεννε. 
ἱ ΗςὉ. 

20 1 ν}}}} δρεακ, ἰτῆαλξ 1 πᾶν ὃς 
ἐλαε ἔνπαν Τα τεβῃθα: 1 νΜ}}} Ορεῃ τὰν 105 ἀπά 

ΔΏΒΨΨΟΓ. 
21 [,εἴ πιεὲ ποῖ, 1 ῥγἂὺ γοιι, δοσερῖ 

ΔΩΥ ΠΊΔΠ 85 ρεΐβοῃ, πϑίτῃεγ ἰεῖ πλε ρῖνε 
βατιογηρ; {π|65 ἀητὸ τηδη. 

22 ἘῸΓ] Κπον ποῖ ἴο σῖνε ἢδίτετγ- 
ἱπρ' {{π|65; ἐπ 50 αἰ) ΤᾺΥ τμάκοῦ νου ]α 
8001} ἴ2 Κ6 Π16 ΔΥΑΥ. 

ΓΠΗΑΡΤΕῈΞΚ ΧΧΧΗΙ. 
: Σἠἔλε οδογοίά Δρπεοί {ισίρααὶ οΥ Οὐσα, τοῦὴα 
σἰλσογν σριαἹ τπούξησδε, 10. γεασολ το σοῦ. 
8} ετωσείλ Οοα 7γολι σΥτσ ΉαὉ} αι α.- 

ΝΑ ΧΙ. ἈΚ ΤΙΕΙ, 

κοι ηΐ οΓ ϊἰς τῦαγνσ, ὅν ἀ σγεαίποσε. 14. Οοῶ 
εαὐφίά μᾶσι ἐὸ γυῤῥοίατιος ὁν τὐροης, το ὧν 
αὔιοίίορις, 23 αγιαὐ ὧν ἦς νον, 31 Με 
ἡ δυό το αἰ έμέίυμ. 

ΗΒΡΚΕΡΟΚΕ, ]οῦ, 1 ργὰν 
τῆεα, ΠελΓ Πν β8ρεεςῇςβ, δηά 

Πεάγκεη ἴο 4}} πὶν ννογάβ. 

2 ΒΟΠο]4, ποὸὺν 1 Πᾶνε ορεποά πὰΥ 

[ν. 17---Ἴ. 

τιουτῃ, ΠΊΥ ἴοησιθ ἤδῖῃ ΒρόΚκεπ Τὴ Ἔερ 
Δυλιτέε. ΤΥ πιοιτῆ. 

42 Μγ ννογάς «ῥα ἐξ ὁ τε. ἀρτιρῃτ- 
ΠΕ55 Οὗ ΠΥ Πποαγῖ: πὰ τὴν [105 5}]} 
αἴτεγ Κηον]εάρσα οἰθατγίγ. 

4 ΤΓῆε δριπτ οἵ (σοά Παῖῃ πιαάς 
πε, πη τῆε Ὀτγεδῖῃ οὔ τὴς. ΑἸπιρῃῖν 
Ἠδῖῃ ρίνϑη π16 16. 

ς 1 τοι σαηϑὲ δηῆϑυγεσ πηδ, 86ῖ 
ἐῤγ τυογῶς ἴῃ οτάεγ Ὀεΐογε π1ε. βίαηά ΕἸ δ 
μΡ. 

6 “Βεῇοϊά, 1 αγι ᾿δεσογάϊηρ' ἴο τὴν 
ε Ποῦ 
σασζαχιο: ΤΩ 

νγίβἢ ἴῃ Οοά᾽ 5 βἴθδά: [ αἾ50 ἀπὶ 'ογηι- ἡ’ “ὦ; 
τισί. 

᾿ Ηεὺ αἀ οιι οἵ τῆς οἶαγ. 
7 ΒεβοΪά, τὶν ἴεγγον 5841] ηοῖ πλάκα το ϑ ας 

18. 1 ωρη Ἀι] Κ᾽ νιαιεγ] ΟΥ ποσάβ: ἴῃς 
Ἔχργοβϑίοη ἰηάἸοαῖθβ βϑηυΐης δηἀ ᾿ΓΓΕΡ ββι 0] 68 
σομνιοίοῃ5: οἵ, 5. χχχίχ, 3,4 

190. ὀο 0] [πη Ηδθῦτονν ρΠγυϑιοορῪ ἴΠ6 πρασί 
5 τοραγάριὶ ἂἃ5 ἴὴ6 βεαΐ οὔ πιο] βοησο, [86 
Θηΐ41185 ΟΥΎ ὈονΕἾ5, οὗ γεδυπηρθ, [ἢ ὈΟΙ]Υ, 
οὗ βρι τὰ] ἐπλοίϊίοη8. ΤῈ ννογὰὶ ΠΊΟΔΠ5 5]1ἢ- 
ΡΥ “18ε ᾿πνναγά ραγί." 866 ποθ ὁπ (ἢ. ΧΥ. 2. 
1115 ἱπιρυγίφηϊ ἴο Κεὸρ {Π|5 ἴῃ πηπά, 45 ἰξ 15 
ἀἰδισς ἴο ἀϊνεβὲ ουγϑοῖνεβ. οὗ ἀπρίολεαηΐ 85- 
δοσίαιοης, δηὰ ἀο }ι5ζςε ἕο [ἢ6 ἴσια [66] 1 65 
οὗ {πὸ 5ροάκου. 

ἠδὲ πόαυ οι 6] 866. αι, [Χ. 17, ἃ Ρᾶ5- 
5βὸ ΟΥἨ ΒΊΟΝ [Π 1515 4η ΘΟ ] θη ΠΠῸΒΕΓΔΈΊΟΗ ̓  
{πὸ Ἰηνναγὰ 5ίγιββῖς οὗ βρίγίτυα] ὁπλοτ θη 5 85 ἃ 
δ. ΚΊηρ ΔΠΔΙΟΡῪ ἴῃ ἴῃς ῥγύζεθθ οὐ [δγιηθηία- 
τοπ. (ἰοπηραγο 4150 Αςῖδ ἢ. 12. 

20. »ῃᾶν δε γεΐγεσ οι] ΟΥ᾽ 85 ἴῃ {πὸ πλᾶτρΊι, 
Ὀτοαῦμθ, ἢ6 15 νν6}1-πιρὴ συβοςσαϊοα Ὀγ {86 
οἴγασρ]θ, [ἢ 4}} [115 {Π0ΓῸ 15 πὸ γα] ὀοχαρ βογα- 
(ἰοπ: 1ἢ6 οο ηρ πηϑδὲ Ὀ6. Κποννὴ ἴο 4]}] ψῈο 
αν Ἰιδίϊθηθα ἴο ραγίιαὶ οὐ [4156 ἀδίοθησες. οὗ 
ἀοοίη4] ἐγ (ἢ, 

241. Οὐοηϊηιιδα 5:]|6ςς νου] ΠΡ ΙῪ ἃ ἀ6- 
Γοτθηο6 ἴο Τηθγ6 Πυπλη Δ ΠΟΥ. ἃ ΤΠ ΔΠΠ 055 
δηα 5  ϑαγνιθηον ΠΟ Οὐά χνοια ριιη 15}. 
δρο χί, 8. ἴῃ τὺ ἔννο οἰδιιθὸθ. ΒΠΠπι 1869 
ἀνῆοτοπξ ννογβ ῸΓ “ὁ πηδῃ, δαιναίθηϊ ἰὼ δεν 
δῃκὶ "" πιο," Πότο, μοννενϑῦ, ποῖ 45 ἀἸβι Πρ 15Π.- 
πα. δι 45. πο ἀηρ 4}. Οὗ, Οὔβοη, 5.ν. 
Αὐδη), ἃ ,. 

50 [τ χνὸ Πᾶν ἃ υἱρόγοι5 δηᾷ ἱϊνοῖν, Ὀιι 
ΒῈΓΟΪν ποΐ ργοθαπιρζαοιβ ᾿ηἰγοιπσίοπ ἴο 1Π8 
ἀϊΞοριγϑθθ, ΥΠΙΓ ἢ ποποοίοσίῃ νν}} Ὀ6 δαἀγοθθοὰ 
ἜΧΟΙ] σΙνΙ Υ ἴο [οὉ: 

παρ, ΧΧΧΙΠΙΙ, 2. οῤεποά γῃ:}72 ἡπομί] 
ΎΠ6 ρἤγαθθ 80 τιϑο] δἰνναγϑ ἀσηοΐεβ σαγοίμ, 
ἀε!εγαΐο υὐϊογαησοδ ΟἹ 50] π᾿ ΟΟΟΔΒΙΟΠ5: 
8606 Νοῖς ὁη σῆδρ. Π]. 1. 

ἐπ γῆν »ιομ}] ΟΥ ῬΡῬαϊδῦθ; 1.6. σδοῦ ννοτγὰ 
185. 85 ἰ ΜΈΓΟ [αϑίοα , σαγοθἶνγ ΘΧδιηπθά, «θὰ 
Δρργονοὰ Ὀοΐοτο 1 156. υἰἱογοα ὈΥ ἴΠ0 ΤοΟΠρῚΙΘ, 
ἜΠΟ ραϊαῖο τεργοϑοηῖβ ἴὸ πὸ Ηθῦγον τῆς 
Ἰυάφτηοηΐ οὗ ἃ βοιιπὰ πιῖπα, ψ ΠΙΟἢ ΘΧΑΠΊΙΠ6Β ἃ 
{πουκῆῦ ΠρΡΑΓΕΔΠΥ πὰ ἘΒΟΤΟΌΡΗΙΥ Ὀείογο 1 
Δ]Π1ον 5 ἴ ἴο ρΡ455 ἴπ6 τοηριιθ, ὅδ66 ποῖίδ νἹ. 10. 
ἼΠΙ5 ἰδ ἴπεὸ ἢγϑὶ τοάϑοῃ ΝῊ [οὐ ϑδοιυ]ὰ 
Πόάγκθῃ, 

3. ἵννο δάάιοπαὶ τοαθοηβ, Ποποϑίν οἵ 
ἱπτοητίοη, δηᾷ 5: πιρὶ6 ϑίγαι τ γνγδταὰ θαγηθϑίς- 
Πο85 Οὗ Ιδληρίαρο, ὍὉΠ6 Ἰατογ αοἰαιιδ6 5μ οι] Ὠς 
ΓΟΠἰογδα, ῺΥ 1108 Β8811 ΒΡΘΔΚ οὔἷῦν γδῆϑῦ 
[ΠΟΥ ὙΠ0ῸΠ δἰ ποροχιῦν. 

4. ὙΤμὸ σποῦ τόάϑοη ΟΥ̓ 411: Ὀδσάιβ86 {Π6Ὸ 
ϑρι το Δ  ΠΟ56 σγοδίϊνο οὶ 4}1 νυ Ἰβϑάοση πλιιϑῖ 
6 δου θοά. 186 Ὀγόσπ οἵ [Π6 ΑἸἰπιρπῖν, 
ΔΎ ΠΙΓἢ πλδλάδ πλλῃ ἃ ᾿νίηρ σοι], πὸ φαίοκοη- 
δι ΕΠππὰ, ἡ. 6. ρῖνεβ βίο} ἸΠῸ ἀπ ΡΟΝΚῸΓ ἴο 
ἢ15 σοην!οίίοη [Πα ἢ 15 σοηδίγαιηθα ἴὸ βρέδᾷ. 

ῥα σίπεη »ὸ 5] Οὐ ᾳαυλοϊοπθῦδ τηθ; 
806 ἰαϑῖ ποῖος, 

6. 7. πῃ δ] ιβίοη το [οὐ οἴϊ-γορθαϊεα 
νυ βις {παῖ (σου τνοι]ὰ Ἰὰν ἀϑιάθ. ΗΙ5. ἰουτοῦβ 
πα σόλβοῦ ΜΓ ἢ ἡ Θαι4] [ογπι8. Τῆς 
ἢγοι νοῦβὸ πᾶν 6 πηοτο δοσιταῖοὶν τοπθγθα, 
ΒΟΒΟΙΑ ΣΙ, 11.009 Ὁ 66. 81} 6Οα᾽ 5 οσϑθαύισο ἃ 

8180 81 ᾿ηου]Ἱᾶθ ἃ Οὔ Ο]δ Υ. 75 οβ, 16 
δντίας τοηήοῦβ ἴΠ6 ἢγϑξ οἰδιιϑο “6 1 δηὶ 5 ποῦ 
αὐτί ἢ Οὐ. Δ δι 51 δηὶ τη [ΠῸ 5αῖὴὸ ΓΕΪΔΈ ΘΙ 
ἴο Οοά 45 ἴποιυ «τί. ὙὍῆιι5 ΗἰγΖ. απ 1)}}}η}. 

2 πρεξ 
“κα 



ν- 8- τ1τ0.] 

ἴμες αἰγαίά, πεῖ μεγ 50.841} πὶν Βαπά ὃς 
ἤδανυ ὑροη τ 66. 

ἽΠΕΡ: 8 δυγεῖὶγ λοι Παβῖ βροκεη ᾿Ἷπ πλῖπε 
5 ΣΙΣ Ι΄ . . 

ἕτσς. ᾿ιρατίησ, ἀη4 1 ἤανε ῃεαγά τῆ νοῖςβ 
οὐ ἐὰν ννοτγάβ, ςαγίησ.ι 

9 1 πὶ οἰδαη νους τγαηβσγοϑ- 
βίοῃη, 1 ἂρ ἰπποσθηῖ; πεῖτμογ ἐς ἐψόγέ 
Πα τν ἴῃ πα. 

Ιο Βεβμοὶά, ἢε βηάετῃ οσσδβίοῃϑ 
Ἀσαϊηϑῖ π16.) ἢδ σοιιηῖεῖῃ πες ἔργ ἢ]15 
ΘΠ 6 ΠΥ, 

11 Ης ριυκίεῖῃ ΠΥ ἔξεῖ ἴῃ τῆς 
βῖοςκϑ, ἢ6 πιαγκειῃ 1] τὴν ρατ8. 

12 Βεμοϊά, ἐπ τῇϊα. τῆοιι αγί ποῖ 
Ἰυβῖ: 1 ν}} ἀμδννεσ τῆδε, τῆλ (οά 
15. ρυθαῖογ (ἤδη πηδῃ. 

123 ΝῺΥ ἀοβε του 5ἴτγίνα ἀρδιηβῖ 
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δϊπη ἔογ ᾽ἢε φσίνεϊῃ ποῖ δοςοιιηΐ οἵ "ΠΗ εσατε, 
ΔῺΥ οὗἉ ἢΪ5 πηδΐζεγβ. τσ 

14 ἔογ (ὐοά βρεαίκοι ἢ οῆςε, γϑᾶ 
ὕνῖςα, γεΐ γα» Ρετγοθίνει ἴτ ποῖ. 

Ις ἴὴ ἃ ἀγέλῃ, ἰῇ ἃ νἰβίοῃ οὗ τῇς 
ΠΙρμτ, γε ἀξερ 5ἰεερ (]Π6Ὲ}} ἀροη 
τΊεης ἴῃ 5] π|δεγίηρβ προη τῆς θεά. 

16 ἼΠεη 'ἢς ορεπαῖῃ τῆε δθδῖβ οὗ Ἡ ΡΠ 
Πγ61), η6 56] ετἢ τῃεὶγ ᾿πϑίγιςτίοη, ὀᾶ, τ, τῶι 

17 ΤΑΙ 6 πλὰν νγ τ άγανν πη 3 οη τον 
ἡ!ς ἵρυγροβα, δηά ᾿ἰ4ς ρτίάς ἔτοπι πηδη, ἡ μ}. 

1ὃ Ης Κεορεῖῃ ὕδοκ ἢϊβ 5οι] ἤζοιη 
{86 ρἱτ, δηα ἢϊ5 {Π{π|ῖ  ἔγοπὶ ΣΝ 
ὈΥ [ἢ ουνοτγά. ἐρια ὦν, ἐὰδ 

19 Ηςε [5 οβιαβῖεπβά αἷβο νυ ραΐη 
Ὀροη 5 Ῥεά, δηά τῇς πιυϊείτιάε οὗ 
ἢ15. ῬομῈ8 ΜῈ βίγοηρ ῥαΐῃ: 

ππρπὖΡπρρΔρρΦπΔἑὖΔἴῴ πα ἑὡὠὺιΞξΞΙΞΞ Ξε τε μραωςῳω τ τοοιντοοΠὁοΘ.ὐπππττοτ:. 

7. »ῃνρ ῥαπ Μγ Ὀπτᾶθρπ 5Π4}1] ποῖ δὲ 
ΠΙΑΥΥ ἀροη ἴπεε, ΤῊ τνοτὰ ἴῃ Ασάῦὶς πΊθδῃ5 
ἃ Πόλνγ Ἰοδά, δηὰ τποίαρυυς δ} } Υ “ὁ Ορρτοθ- 
5100. δόμα, (σθ5., ἄς. Οἔ χ. 2, χιῖν 21, 
32, ζἄο. ᾿ 

8. Τμὸ ὀχργοββίοπβ ἱπάϊοδίθ ρτγελὲ δβϑίοῃ- 
ἰϑδῃπιθηΐ : “1 σου] βοαγοοῖν ὈΘΙΟνῈ ΠΥ ΘαΓϑ, 
Ὀῖ {πότ σου Ὀ6 πο πκιϑζακὸ ; ἴδοιι βαιάβε ἰξ 
Ἰουάγ, 1 Πραγὰ 1 ἀϊδιίηςι]γ."" 

«υογἦ4] ὙΠῸ Ηροῦγονν 15 ἀύοῆαῖς ἀπά Ατὰ- 
Γλαῖς : 566 σ᾿. 1, ποΐϑ. 

9--11. ΕΠ 15 ᾿ιι8{|Ππ6ὰ ἴῃ [ἢ 686 σἰδίο- 
Ιηδηῖβ. 566 ΙΧ. 21, ΧΙ. 4, ΧΥ͂. 17. Δπὰ ΠιΠΊ6- 
ΤΟΙ5 ΟἿ ΠΟΥ ᾿35ϑηρδθ; Ὀμϊ ἢ6 ἀοδδ {{{{|6 ἢ ι5ῖ]ς 6 
ἴ0 [008 ΤΕ] ᾿πνναγά σοηνϊοίοη δπὰ ἔγεαιθοηξ 
ἀοοϊαγαίίοηβ, {παῖ ἢ6 5. σοηϑοίοιιβ οὗ παΐῃ δὶ 
51:0 }||Π 658 Δηαἃ ΠΊΔΩΥ ἰγαηβρΊ βϑί οη5. 

10. επορι}} ΒΠ δαπΠι5 ΠΡ ἰῃ ὧς ψο] 
16 διιββοίαποθ οὔ [οδ᾽5 γοιϊογαῖθα σοιηρ] δἰ ηΐ5, 
τμαὶ Οοὐ ἀθα]ῖ ΜΊΠ Ππὶ 45 Δἢ ΘΠΕΠΊΥ. 

12. ἐῥαὶ Οοά 'ς σγεαίεν ἐῤαη γ»πιαπῇ ΤῊ 5 
τοηἄογιηρ ἰ5. ΠΠΘγα] ; 1 15 σαρρογίο ὈΥ {πῸ 
γυΐξ., ὅδυτ., Τδγρ.; δηὰ 15 ἀοίοπαθὰ ὃν Π)}}}- 
τῆηη. ΔΠΟΙΒΟΓ ὀχρἰδηδίϊοη, Πονθυογ, δύθις 
ΡΓΘΙΟΓΑΌΪΟ; 51 ΜΜΠ| ἀηϑινοῦ 1ἢθ0. ἔοσ Οοά ἰ5 
ἴου βγεδί ἴο δδ αιιθβίϊοηοά ὈΥ πλδη.᾽" 

13. «γί ε] 1. δ. ὈΓΟΡΟΒ6 ἴο σοηίοηά ἀραϊησί 
ΗΙτ ἃ5 8Δη δάννευβαιν ἴῃ ἃ σοιτί οὗ {ι5έςθ, 
566 ποΐδ χχχί. 3ς, δηᾷ Ἵἢ, χιϊ, 2, χυϊ. 21. 

δὲ σἰπεῖδ ποὶ ὅζο. ὙΠῸ ὀχργθβδίοη ργοβοηΐβ 
5οῖθ αἰ ΠΠςυ 168. 86 πηθδηίϊηρ ἀρρθᾶῦϑ ἴο Ὁ6, 
νην ἀοβὲ ἔδοιι σοπηρίαϊη ἀραϊπϑὶ Η πὶ, Βόσδι156 
Ἦδςδ ἀοδβ ποῖ ἀθοίαγε δῃγ οἵ ΗΪ5 ριιῦροθθβ ἴῃ 
ΔΏΒΝΟΓ ἴ0 γοι ! δοῇ 4 ςοπιρίαἰηΐ ἰ5. ῥτο- 
βυπιρίμουπ; (Οοά 18 ποῖ ὑοιπάὰ ἴο σῖνο ΔῃΥ 
δοσομηΐξ ἴο πηλη, δηᾷ γεῖ Ηὄὀ ρίνεϑ οἴθασ ἱπὶ|1- 
ΠΛΆΙΙΟἢ5 ἕο ποθ ν πο διίθηα (0 {Π|6π|: 566 ποχέ 
ΨΟΓΒΟ. 

14. ΕἸῖπι ποῦν βἰαϊος, ἕοτ {π6Ὸ ἢγϑε {ἰπ|0, 
γῆδέ ΠΕ ΤΕΆΠΥ ΠΟ] 48. Οὐοά ἀοο5 ποῖ ςοπάο- 

βαοηα ἰο ἀΠΒΌΨΟΓ ἱγγενογοηξ ἄρρθα]β, διιὲ Ηδ 
ΒΡ αΚ5 ἀἰβε ΠΟ Ε]Υ, Δη4, 1 πεοθββᾶγυ, γαροσαίοα!ν 
Ὀγ Ηἰδβ Ἰπάρπιρηΐβ, ἘπουΡἢ τηθη Γ41] ἰὼ ἀπάού- 
βίη {ΠΕ Ὶν Ἰπηρογί. 

16. ΤΏς ἢγβί ργόςθββ ὈΥ̓͂ ψ ἢἰσἢ Οοά τλαῖκος 
Ηἰβ ΜῈ} Κποννπ. Ηδ ννακϑηβ [ΠῸ σοηβοίθποο 
ὈΥ ἰηνναγᾷ σοπηπηιἰσᾳτίοης ἰη [Π6 ἀθαά 5]0Πο 6 
οἔὗ πἰρῃϊ, ννἤθη πλλῃ σοιησηιηθϑ υν ἢ ἢἷβ Πραγὲ 
δἴοπο ἢ Οοά. 

16. Ὑμοη Οοά ορϑῆβ οὐὁΘ πΠοονοῖβ ἐμοῖσ 
ΘΑΓΒ, ἡ. ὁ. ΟΡΕΠ5 {Π6ῚΓ πηη45. (0 5ρ᾽ γα 4] ἔγατ 
Δ βοδιοῖῃ {πο ὶΓ ̓ πϑιγαςιοη, ΟΥἨΎ Ομ δβῦ18β6- 
ταΘ πα ῦ. “ΤῸ 5541" [ἢ βογρίιγαὶ Ἰαπρυαρθ ΠιΘΔἢ 8 
ἴο ἑσοιηρϊοΐθ, οΥ̓́Ϊο ἀρρτορτδίθ, οὐ ἴο ἀθοϊαγθ 
ΔΠ Δρργορτδίίοη.. Ἡρτο 1ὲ τηθδηβ μα Ουά 
ΤΑ Κὸ5. {πὸ τηδη ἴδε] ἔγοπι ΔΓ Ποιὰ πὰ ἔοσ νυ μαΐ 
ῬύγροΟΚΘΘ οἢαβιιϑοπηθηΐ 15 βθηΐ. 

17. ὝῊΘ γθ] οδ]θεξ 15 οπο οὗ Ἰονθ, ποΐ οὗ 
νυτδίῃ, 45. [οὐ δὰ ἢ15 ορροπϑηΐβ ῃδὰ [ῃτοιρῃ- 
Οἱ αβϑδιιθὰ, Ὑῆὴδ ΤΠ Ἰϑοπιεπέ 5 ἱπίοπάρά 
ἴο τηᾶκε ἃ ΠΊΔη βῖνα ΠΡ 50ΠΊ6 ᾿ΥΓΟΠΡ ΡαΓροΟΒα, 
ΔΠα ἴο ρΡαΐ ἀινᾶν 411 ρυϊάθ. 

ῤκγροιε] 1λῖ. ννοσκ, οὔοπ ἰάθη ἴῃ ἃ δδά 
56η86, 45 ἔδοίηιιβΊι (Οὗ, τ ὅ4πι.. χχ. το; Β5. 
ΧΧΥΠ. 4. ὕΤνο ννοσάβ ἅγὸ τἰἰϑρὰ ῸΣ πίδῃ. ἃ5 
'Π Ὁ. 21: πόγο, Βονύόνοῦ, ἰὰ [ἢ βοσοηά εἰλιιβδ 
1η6 ννοσγὰ ᾿π]ρ]165 βἰγθηρίῃ. 

ῥιάς ῥγιάε] ΓΤ Θ Θχργεβδίοη ἴ5 ρόδα: ἴ 
ΤῊΔΥ ταθδη ἴο εούθγ ᾿γιάθ, 80 {παΐ 1 πᾶν ποῖ 
(εἐπιρὶ ἃ τηδῃ; ἔπιι5 Η ΠΥ 6]; ΠΣ] πιαππ Οὔ]θς 8 
ἴο {πε σοῃπδίσγιςσςίοη, θὰξ 1ξ 18 βιιρροτίοά Ὀγ 
ΧΧΙΪ, 17. 

18. Τα γϑβιϊὲ 15 (μαὲ (ὐοά ρυοϑοῦνθβ πιλη 
ἔγοπιλ 1Π6 ἀοβίγιιςςοη ἱπίο ψνΒῖοἢὴ 6 τλμϑῖ 
οἰπογννῖδο παν ἔλ]Π|θη. 
ον μεγίερἧι 5] ΟΥΆ “ἰραβϑίπρ' ΑΥΔΥ Υ [Ἐ6 

ϑυνογά." ΤὙΠΙ5 τϑπάογίηρ 15 ργοΌΔΌΪΥ σοτγτοςέ,, 
δῖ τηδην οτος ἔΌ]Π]ονν (ἢ. ΝΡ. ἐδδὲ ἰξ Ῥᾳ85 
ποῖ ὁ {Π| βινογ.ἢ ΟΕ, χχχνὶ. 12. 

19- 22. ΕἼΙΠῸ ἔλθ ἃ βοοοηάᾶ ςαϑὸ: {παῖ 
οὗ ἃ τῆδῃ Πάν] δ ]ςίοα; ὁπ συ βοππρ {ἰΚὸ 



11ὃ ΤΟΒ. ΧΧΧΊΠΠΙ. ἱν. 2ο--24. 

ὁ Ῥρ, το. 20. ὅδο {παῖ Πί8 18 δϑμογγετῃ 23 1 τῇογε θὲ ἃ πηεβϑεηρεῦ ἢ 
[εν. ὄδγεδά, δπά ἢΪ58 8οιὶ] ᾿ ἀφίπεγ πιεδῖ. - ἢϊπὶ,) δἃῃ ἱπίδγργεϊε, οὴθ δποὴρ ἃ 
ΑὉ ἀν 21 Ηἰβ5 βεβὴ ἰ5 σοηβιιιηεα ἄννᾶὺ, τἢοιιβαηά, τοὺ 5ῆενν πο πλδη ἢϊ5 τὑρ- 

ΓΙΡΒΓΠΟ585: 
24 ΤΉ Θη ἢδ 15 σγάσίουϑβ πηῖο ἢ]ΠΊ, 

δΔηἀ βατῃ. 1) ο] νοῦ Ἀϊπὶ ἔγοιι ροΐηρ 
ἄοννῃ ἴο τὲ ρῖτ: 1 Βανε ἰουπά [δ] οτσ, 

δῖ ἴἴ σδηηοῖ Ὀ6 566η; δηά ἢϊ5 ὈοΠ 658 
ἐἠαὶ νγετὰ ποῖ βεεη δίς οἵ. 

22 ὙὟελ, 8 80] ἀγανγεῖῃ πθᾶγ 
απο τηε στᾶνθ) δηά ἢὶ5 16 ἴο τῆς 

νι αέρνεθι 
(ἀἰἐβίΓΟΥ ΘΓβ. ΓΔΏ5ΟΠΙ. »πεαι. 

1οὉ ΠΙΠΊΞ ΕἸ, δηὰ 5μονν [ῃδί Πόογὸ αἷ9οὸ (86 οὔ- {πὸ 1 ογὰ ννᾶβ Κποννὴ ἴο ἴῆ6 Ῥαΐγδύσ 8. 806 
1εςξ 8 4 Ἰονιπξ Ομ. ποῖς οἡ Ὅδθη. ΧΧΙΪ. 11, πα οὐ χχχίϊ. 242. Τὸ 

19. απά 1ῥὲ »ε μά οΥΓ δὶς δοηε Ουγ 
νογϑίοη δάορί5 ἴῃς τεδάϊηρ οὗ πὸ Μαβογεξς 
του ϑίοη ; ὙΠ ΙΓἢ 5 ἀοίεπαθα ὈΥ βοπὶθ οὐ 65 ἴῃ 
ἴΠ6 96η86, ννῇ]6 Ὧ18. ὈΟηθ65 ἅγὲ σοπΊρίοῖο, 1} 
οὗ νἱροῦγ. ὍῊ15 560ΠῚ5 βοπιοννῃαξ ἤαῦβῃ. ὍΤΠΘ 
οἰὰά ἰοχῖ ρῖνοβ ἃ 5. ΓΟΏΡΟΥ Τ]ΘΑΠΙηΡ, “4ηα ΜΠ 
σοπίιημοιι5 δ. 1685," 2.6. Δηρι 5, οὗ ἢὶ5 
Ὀοπεβ. ΤΆ 1)6]., 11]. 1π {Π15 δπὰ ἴπ {π6 
ΓΟ] οννηρ νόγϑοβ ΕΠ τοῖογθ ἴο [005 οννῇ 
ἀοβογιρίίοῃ, χχχ. 17. 

4]. ἐῤαὶ ἐὲ εἐαηποὶ δὲ “εο11] Οτ, “οιιξ οὗ 
βρη: ἃ ρῇγαβο  ΠΙΟἢ ΤΑΥ͂ πιόδη 50 ἴπαΐ ΠΟοηΘ 
σδῃ Ὀοαῦ ἴο Ιοοκ δὲ 1ἴ: 25 ἴῃ ϑδίδῃ, 111. 2, 2. 
566 Νοίδ θεῖονν. 

22. 1ῤὲ ἐἐείγογογ  ἱ. 6. ἀθαῖῃ πὰ 5. δἷ- 
ἰοηἀδηΐβ δηἀ Ῥγοσιγθοῦβ, {πὸ Ραηρθ ριθοοάιηρ 
ἀϊἰϑϑοϊτοη. ΜΔΩΥ ςοπιπιθητδίοῦβ διιρροϑὸ 
(ῃαῖ ΕἸ ϑρθακ οὗ {Π6 διοῖθ γῆ τηΠ|ςξ 
ἀθαί ἢ ἀροὴ ἴποθ6 ῇῸ ἀὸ ποΐ οὔεὲν Οοά β 
ΡΓΟΙΠΠΟΠΙΙΟΥΥ νγγΠΠρΡ5. ὍΤῊ]5 ρῖνθβ ἃ ΤΌσγο Ὀ]6 
86Π86, 18 Π5{1Π0ἀ ΟΥ̓ ΠΊΔΩΥ δεπρίμγαὶ ϑἰδίοπιθπίβ 
(5θε6. 2 85. χχῖν. τό, 17; 5. ἰχχν, 49), ἀπά 
58 6 σοηίοχέ. 

438. Το οχαςῖΐ πιοδηιϊηρ᾽ οὗὁἉ [ἢ18 ρηβδίρο, ὈΥ͂ 
ἴαγ (ῃ6 πιοϑβῖ ἱπιροτίδηξ ἴῃ ΕΠ 5 ἀἸβοοι 50, 15 
τας ἀϊδρυϊοά. Ὑὴῃὸ νογά “ὁ πιοϑϑοημοῦ "ἡ 15 
ΠΟΑΓΙΥ͂ αἰνναγ5 ΓΟ Πἀογοα “ἐληρο]," δηά ἐνοη ννἤθη 
(45 ἴῃ ΜΔ]. 111. 1) οἷν νούβιοη 45. “" ΠΊΘΒΘΟΠΡΟΓ," 
ἴί 15 1ῃ {Π6 56η56 οὗ ἃ ἀϊνίπο Βείηρ, (6 Νο5- 
ΒΟΠΡΟΥ οἵ [πὸ (ονοηδηῖ. ὙΠΟΙΟ 185 ΠῸ γδάϑοῃ 
ἴο 5 ΡΡροβὸ [παῖ 1 ἢ48 Δποῖῃει 86η86 ἴῃ [15 
Ράβϑαβο, Δ ΠΟγΟ 411] ἴῃ6 οἷά νεγβϑίοης ἢᾶνθ 
ἐΔηΡΟ]." ὙὝΠε οἤϊοθ οὗ ἴδ δῆροῖ5 ῖ5 ἴὸ δχϑ- 
οιἴο σα 8 ριγροβόβ, δηά [ΠΟΥ ἀγὸ δοπὶ ἔοττἢ 
ἴο ΠΙΪΠΙΒΙΟΓ ἴο ΗἸ5 ρϑορῖίθ. 8ὅο ἔαγ ᾿ΠΠἸπιάπῃ 
δΔηἋ πιοβῖ Ἰαῖοῦ οὐ ς 5 ἀρτοθ. 1] πδῆῃ ἀγριιθ5 
ῃδὲ {15 18 ποῖ ἃ ΠιιπΊδη Πιοσϑοηροῦ, διιΐ Δη 
ΔΏΡΟΙ, ἕο] Πονν5 ἔτοπὶ ἢ15 ΟΠΊςΟ, «᾿. 24; ἔγοιῃ [86 
ςοιἶγαϑέ νυν ἢ [Π6 ἀεβίγουεβ, τ. 22: δπὰ ἔγοτη 
1ῃ)6 ννογαβ ηἴο »ρηω, “". 2.3." Οπρ Δῃρο], μον" - 
ΘΝΘΓ, δίδηςδ δραγῖί ἴτοπὶ 411 οἴποῦς τη {π6 ΟἹά 
“Τορίαμηθης ; ΗΠ5 οΠσθ, γάηκ, δη ΡΡΆΓΟΠΙΪΥ 
ΗΙ8 ἡδΐαγο, ἃγῸ στΟργόϑοηϊοα 845. ρϑοι] δῦ, ΗΘ 
ὕδατα (Π6 ΗοΙΪγ παπὶὸ; ἂἀπὰ ψΠεῖμοῦ ΕἸΙΝ ΟΥ 
οἴμοῦ Ῥδίγιαγοῃβ [6] (Π6 (}] σπιβοληςο οὗ 
«ἴθ Γ οὐ ννογς ΟΥἨ ποῖ, ΠΟΥ 0.56 ΠῸ ΟΧΡΓΙΓΟ5-» 
ϑίοπϑ ὙΠΟ ἀγὸ ππϑιῖπ0]6 ἴο [η6 ἱπιθ δηά 
ΟΥ̓ Μίραϊφίοσ. ὙΠ. οΟὔ]οσίοη ὑμαΐ {Π6 ὁΧ- 
ῬΓΟΒϑίοη 18 ΠΊ]5ρΙδοοα ἴπ {Π6 τηουτἢ οἵ ΕἸΙΠα, 
δὴ Αταιησδηῃ, 48 πὸ ννορῆϊ. ὍΠδ δηροὶ οὗ 

ΒΌΡΡΟΒΘ, ὙΠ 5ΘΟΠγ6 σοι] Θ ΔΊΟΥ, ν ΠοδῈ δχ- 
ΠΟΙ ]6πξ ἡπάρτποπε ννὰ5 οὐυϑοιγοὰ Ὀγ ἃ ἀοςίτιηδὶ 
Ὀ145, [ῃαὶ ΕἸμι βροακϑ οὗ βοπλο τλδη, ροσῆδρβ 
δνθη οἵ ἨΙπιϑοὶῦ, 45 δηϊγιυσῖοα νὴ ἢ σὰς ἢ δη 
οἴδοο, 566 η}5 σγοιιηα 1655 ΔΠκ ὉΠΓο ΘΟ ΠΔ]0. 

απ ἐπίογργείογ) ὙΠ6ὸ ννογὰά ὄὌχριθβϑοβ {Π6 
οἤϊςς οὔ 1ῃ6 δηροὶ, ἴῃ Οοη. ΧΙ. 23: 1 ΠΊΘΔη5 
Δὴ ἱπίογργείοσ. ἴῃ τὰς γα] 8θῆη56, ἴῃ ΟΙδΟΓ 
ῬΑββαβὸβ 8Δῃὴ Διηηβϑδάοσ, (2 ΟἾγο. ΧΧΧΙ. 31) 
ΟΥ̓ ἃ ἴθδομογῦ (1581. ΧΙθ!, 27), ἃ Ρτορ μοί νυ οϑὸ 
ἀυΐγ τ 15 ἴο ἀπποιποὸ Οοὐθ ν}}}; (86 
ΕξιιογΑὶ δηά ἔγαθ ποίίοη 15 {πὶ ἐχργοθϑοὰ ὈΥ͂ 
16 ννογὰ ᾿πτοΓΡγοίθσ, 4 τηράϊδίοσ, ποῖ, ἢονν- 
Θνογ, ἴῃ [86 δθῆϑε οἵ αἀδυϑιηδη ΟὐΥ̓ΔΥὈΙ Γαΐου, 
Ὀυΐϊ οὗ οὔθ ννῇο τὰ κος Κποννῃ [6 νν}}} οὗ τῃ8 
δι ροῦοῦ. Ὅδὸ [ον 5} ῬΥΔΎΟΥΒ σῃειν ἴΠαἱ {Π6 
ΤΠ ΟΓρΡγΘίοσ 8 αἰναγ ἰἀοπε πο ἴῃ {Π ὶγ 
τη 8 νὰ {Ππ6 ὀχροοϊθα Ἀοάδοπιοσ οὗ [5γαε]; 
{Π8, ““Β αΙ56. ὋΡ ἴοῦ 18 {π6 τιρῃίθοιβ [ηἴοτ- 
ΡΤΟΙΟΥ, 5ΞΑΥ 1 ἢᾶνο ἔοιιπά ἃ γαῃβοιῃ." ὴΘ 
ΜΓ ΠΟΪΟ ράϑβαβο 15 σποίοα δ ἴῃ6 βδοῇςος οἤεγοά 
511] 1 την σοιϊηΐγιε8 οἵ Ευγορα οὐ ἴπ6 ὄν 
οὗ 1η6 στοαί ἀἐλὺ οὗ αἰϊοποιηθηί. ὅ66 ΔΝ ἀπϑοῇα, 
1) ῖ6 1 ο]άθηῃ ἀθ5. Δί θβϑιαβ, 1.870, Ρρ. 17---1ρ. 

οπὸ αγιοησ ὦ ἐῤοιαηα4] Νοῖοηθ δπηοηρ ἃ ἴῃοι- 
βαηά, Ὀυΐ πο ννηο διποηρ ἃ [ποιιϑαηὰ (1.6. λῃ 
ἱποῆηϊῖθ παπιρογ, [Π6 νυν ῃο]6 Ὀοάγν οὗ Δη}Ὲ}5) 
ἢὰ5 πὸ δαια]; οἷ ϑοὴρ οἵ 5. ν. το. Ηυϊ]γ 
ϑογρίυγο Κηον 5. Ὁ οπ6 δι 0ἢ αἰνὶπα ΔΙο 8- 
ἴογ. ΤῸ [,ΧΧ΄ ἰακοί Ὅης οὗ 4 τποιιδαπά ἴο 
ΠΊΘΔἢ ΟἿΘ Δ46ΡῈ] ἔανούνδοϊο ἀπιοηρ ἃ ᾿ποιβαπὰ 
ἀοβίγογογϑθ: ἴπιι|5 ἴοο {Π6 ΤΥ. νΠι ἢ. ποννόνοῦ, 
τι8ὺ5 (η6 ννογὰά “ ραγαοίοῖο." ὙΠΟΙΘ οδῃ θ6 
π|Ὲ ἀουδὲ τῃδξ ϑιιοῃ ᾿π θγργοίδιοη 15 ἸΠσοΥ- 
τος, 

ἰο «ῥεαν μπίο γιση ῥὶς πῤγίσῥιησα. 7 1.6. τῆς 
τς νὰν ὈΥ ΙΓ ΠῸ πιαν Ὀς ἀο] νογοιὶ ἔγοπι 
8:η δης ἀθδίῃ, [πε νγαγ οὗ γερεπίδησε διὰ ἔδἢ. 

24. ἐῤεη ῥέε, Οοά, ἢ» σγασίομς, πα ὮΘ, 5ς. 
16 Δηροὶ, δα, ὙΠῸ ΑΟΝ. ἴακὸς Οοά ἴο Ρ6 
(Π6 5δ]οςὲ οὗἉ [πο βδοσομὰ οἴδιι5θ, δὰ {πὸ ννογάς 
ΔΙῸ Θν] ἀθηΕΠ)Ὺ ἴΠοϑ6 οὗ ἴη6 ΔΙοάΙ Δίου. 

α γαμϑο»}} ΤὮΘ ννογά 50 ἰηϊογργοϊοα πθδῃ5 
(Πα ὙΠΟ ἢ σΟνοῦθ 8διη, απ βᾶνὸθ {[Π6 5ΙΠΠΟΓ 
ἔγομι 115 ρεπαγ : ἤόησα ἃ Γδ]ΒΟΠῚ ΟΥ δίοπο- 
πιοηΐ. δὸθ. ποίδ οἡ ἔχ. χχυ. 17, Ὗο]. 1. Ρ. 
,08. ΤΠ6 πλθϑϑθηροῦ, Ὑνῆὴ0 ᾿πίογροϑοβ ὕθ- 
ἔννοοη Οοά ἀπά πὸ οὐ]οςί οὗ σἢαβιϊϑομπηοηξ, ἢᾶ8 
Οὐδ. οηοςξ, ἴο δᾶνθ ἢϊπὶ ἔγοπι ἀοβίγισ!οη: 
ΕἼ Ἔν ΔΟΠΕΥ Θρθακβ οὗ ἃ ριορ  Πδίογγ οἵους 
5 ; ἴῃ ΨΥ δον Γ ἔογπι ἴΠδὲ πᾶν Ὀ6 ργονιἀθώ, 

4Φ 



ν, 25--33.} 

ΤΟΝ 2ς Η!5 Βεβῃ 5}2]} δ6 ἔγεβῃδγ ᾿τῆδῃ 
ἀρ ἃ ΟΠΠ]4᾽ 5: [6 584}1 γεΐαγη ἴο ἴῃς ἀδγϑ 

οὗ ἢϊ5 γοιτῃ: 
26 Ηε 5841] ργὰν ὑπο (ὐοά, ἀπά 

ἢς νψν}}] θὲ [ἀνουγαθὶς ἀπῖο ᾿ϊπι: ἀπά 
ἢς 5}8]] 8εε ἢ15 ἴαςε νντῇ ον. ἔου Π6 
ν}}}} γειχάδγ απο πηδῃ ἢ]5 ΠΡ ἢ Εοι 5658. 

27 'Ηε Ἰοοκείῃ ὑροη πιεη, ἀπά 1}. 
ΔῊ 8ᾶγΥ. 1 ἢᾶνε βἰηπεά, ληά ρεγνεγίεά 

ὁ πλιά δες, ἔβα τὸ ἀι εἶ τυας τσ, δηὰ ᾿ς ργοδίρά 
ἀκλας ἴῃς ποῖ; 
τά 48 ᾿ς ψ}}} ἀε]ῖνεγ ἢ 5. δο} ἔτοτη 

δος ὑΠ ροίῃρ ἰπῖο ἴῃς ρὶῖ, ἀπά ἢἰ5. {Πξπ 588} 
566 πε Ἰιρῆς. ᾿ 

. (τὶ 

ἦτε πάσῖξ 
«σοὶ Μβ 55 
δῆς ἀρ 
τσ, ἀατς 

ἢΘ6 5 φυγο ἐπαῖ νῆοη (ἢς στοαὶ δηροὶ ᾿πίογν Π 8 
(Πό γεσοπο!]}αϊίοη πλβὶ Ὀ6 οἴεοϊοά, Ὑνο Πανὸ 
ἃ ἴπιε. μπορῇ 1 πιαῦὺ Ὀ6 Ὧη τπἱπάἀενοϊοροά, Δη- 
Ἐεραῖίοη οὗ {πὸ {τυ δἤογνναγαάβ γονθα]θά. 

25. Ηἰς ωὉ “ῥα! δὲ ,σδεγ] (ΟἿ. 2 Κὶ νυ. 
14. ἘΠῚ δρύρκϑ, οὗ σουγϑθ, οἵ [Π6 γοβϑίογα- 
ἰοη ἴο ρεγέεος πολι, νῆθη ἴῃς δίῆιςίίοῃ, 
ὑπάογ [6 ᾿πθυδηςς οὗ ἴπ6 πιραϊαίογ. ἢ45 ἀοπῃα 
5 ψΌσΚ ; Ὀιυὲ ἢῚ5 ϑϑνοῦ5. ἀγὸ δι Πρ. ΓΙ 5118 - 
δεβῖῖνο οὐ τῆθ ΠΙρΠοΥ γα ἢ8 πιαάθ Κποννῃ ἴο 

δ Ὡ5ΌΥ δὲ γὰ Δἰραϊδίοτν. 

26. ὙΠῸ ργάγογ, οὗ τνῆϊοῃ ΕἸ πον 
βρρᾷκϑ, ἰ5 {παὶ ΠΟ ἢ 15 οἤεγοά ΌΥ πιᾶῃ δίϊογ 
ἢ15 τοοϊογαίῖοη ἴο σοά 8 ἕδνοιιγ. 

ῥὶς γὶσδέοοισπο..}1 ὙΠῸ ἐχργεβϑίοη 18. ΔΠ|- 
Ὀιρυουδθ: ΠΟΙ τ ΠΊΔΥ ΠΊδΔη, ᾿νηθη ἃ ΠΊΔΗ 15 
(5 ἰπ 4 σἴαϊε οἵ ρσγαοθ Οσοᾷά ν}}}} τονναγά ἢιπὶ 
ἴογῦ ἢ18 σὶρῃΐθοιιβ σοηῃνουβϑδίίοη;; ΟΥ, ΠΊΟΓΕ 
ΡγΟΌΔΌΪγ, Οοά ν}} ραῖη τοραγὰ δηὰ ἴγοαῖ 
ἢϊπὶ ἃ5 ἃ ΓΙΡ ἴδοι! τηΔῃ. 

7. ΤΤῊΘ ΠΊΑΓΡΙΠΑ] τοπάογίηρ 15 Ὀθέζογ ἤδη 
ἴδαῖ ἴῃ {πῸ ἰοχῖ, Ὀιΐ ἀοοὐβ. ποῖ ρίνε ἴῃς ὀχαςῖ 
τηοληΐηρ. ὙΠ ἴννοὸ νοῦβο ἤλυθ {Π]5 56Π50: 
Ηθ (παῖ 15, (Π6 τεσίογοα φρεηιῖθηῖ) Ψ111 βὶ πε 
ΠΟ πιθῖι, 8δπὰ ΒΥ. 1 δά βππηθάᾶ πᾶ 

Ῥογνοσῖ θὰ ᾿Ὁπ8ὺ ὙΒΙΊΟΒ ἯΔΕ τἰρῦ, δπά 

ἀϊνδπ ποῦ γϑαυϊνοὰ ὕῇο 119: ΗΟ χοάθοτηθά 
Υ ΒΟ] ἤἴσχοπι ὑῬϑβδίπᾳς ἰπο δ ῃ»ἱῦ, 
(ἢ “αὐ. 18, 24), δ)! ἃ ΤΥ 1119 Ὀθποϊάθτμ 
6 ᾿ἰκαῦ τὶ ον. ὅ866 Νοῖδ δοΐονν. 

7108. ΧΧΧΊΠΙΙΠΙ, [19 

29 [ἴ,ος 4}1 τῆεβε ἐλέησε ννουκοῖῃ 
(σὰ [ οἰζοητπλεβ νν ἢ τῆλ}, 

240 Τὸ δηγίηρ ῬαοκΚ ἢϊ5. 5800] ἔτοπι 
τη8 ρῖτ, ἴο δὲ ἐπ] ρῃτεηςαὰ νυ ἴῃς 
᾿ρῃς οἵ τῆς Ἰνίηρ. 

21. Μαγκ νεὶ, Ο Τοῦ, μΒεαγκβθη 
υπῖο πιε: ΠΟΙ ΤΥ ρεᾶςε, δηά 1 νν}}} 
Βρεδκ. 

422 [Γ τῇουι Βαβῖ δῃγ τῆϊηρ ἴο 58 γ.. 
ΔΏΒΥΨΕΓ ΙὩῈ: δρεῶκ, ἴογ 1 αἀεβιγα ἴο 
Ἰυ5Ὲ Υ τῇδε. 

23 ΙΓ ποῖ, Ὠοαγκοη πηἴο πΊο: Πο]ά 
ἴἢγ ρδϑᾶςθ, πὰ 1 5181} τος ἴπες 
ννἸϑάοη1. 

ἐ Ὁ 
ἐτοΐεςς απὰ 
ἐλγέςέ. 

49--80. Οπε οδ]οςί οὗ ἀϊνίης ἀἰβρθηβας- 
[05 15. ἰδιι5 δἰαίοα ὐν ἢ ὁη].41 ἐγαῖῃ δπὰ 
ὈραιῖΥ, [ἴ ἀοὺϑβ ποῖ γϑᾶςῇ [0Ὁ᾽8 σᾶϑο Ἔχδςν; 
ἴογ ννὸ Κπονν {παῖ 15 δβιςσίίοπ ννῶ5. ᾿ηϊοπάδά 
ἴο {γγ οπσὸ ἔοσ 41] τ[ῆ6 χιαδϑδτίοη νυ ῖποῦ ροοά- 
ΠῸ85 σῇ Ὀ6 ΡΕΓΙΕΟΕΪΥ ἀἰπιπίογοβίοα ̓  θὰ ΕἸ 
μα5 ἄἀοπθὸ ψιῆδὶ ἢὸ Ρῥγοπηϑδοά, βιιρροϑίηρ ἃ 
ἴγαῖη οὗ (μπουρῃξ δὲ ὁποο αιθ ἀϊδιιηοξ ἔγοπὶ 
{π4ϊ οὗ [6 ΟἴΠΟΓ τοδοῆογς, δπὰ 1] οὗ σοτηΐοιτ 
δΔης δι ρροζί ἴο 4]] 1ῃ δίβιςτίοη. 

29. οδερ νι] ΟΥ ἴπ {ΝΜ Ὸ, {ΠῚ 6 νἱπι 15 - 
{Ἰοπ5: [Ὁ τμὸ γϑὲ ϑναυπίηρ ἴα ἀπῃολγὰ {ΠογῸ 15 
ἃ 5Βοσοηά, ΟΥ̓́, [ἔ ποοόββασυ, ἃ {π|γὰ υἱδιίδ  οῊ: 
οὗ. “«. 14. 

31--38. ὙΠοθε υνογὰβ ϑϑθοπὶ ἴο ἱπάήϊσαίο 
{πὸ οβεοϊ οἵ [ῃ6 ἀϊθοοιγθε οα ἰοῦ. Ηΐφ πιᾶὺ 
αἵ ἢγϑί μᾶνο βῆθννῃ ϑοπὴθ ἀἐοϑῖγο ἴο ἀπδννογ, γεΐ 
Γρο]ηρ ἴῃ αὶ αἰΐογ 41} [{η6 ἀυριυπιοηΐ νν8 ΓΘ ΠΥ 
ποιν, πὰ τοις ΜΠ 1ἴ δοπιλὸ σοπιίογί, Π6 
ΠΊΑΥ μάν γα πσά, ΒΠδιϊ 8ᾶγ5, ἀοι ί1655 
ψ ἢ {ττἢ, [Πδτ Πὸ ἀόβιγοά, 16 10 νυ ογο ρΟΒϑΙΌ]6, 
ἴο Ἰυβῖν [οῦ, «πᾶ τὸ ἔπε. ἢϊπὶ ἴγοῖὴ ἴΠὸ 
σὐ6] ἱπηριϊαίοηβ οὗ ἴΠο56 ν πὸ ΜΊποι ῥγοο 
αὰά ςσοπάοιηποά πιπὶ; Ὀυϊ [δὶ ΠΟΥ 566ΠῚ5 
Ζυϊο οἱ οὗ ἴμ6 φυδδίίομ, δίησο Ὁ νν}}} ποῖ 
ἀοοράθ ἴο ἢ]5 σγοριοβοπίδιίοη. [πῃ ἴπὸ πεχί 
σμαρίογ ἢδ ργοσοθβ ἴο δῃονν ἴπαϊ [οῦὉ [85 
ἱποιγγοὰ στοὰ] ἀπὰ νΕΥῪ 5610 ῖ15. ΚᾺ ὈΥ ἢ15 
σοπάιποϊ ππάογ ἴπ6 Ἰονὶπρ σΠαϑτβοιηθηΐ. 

ΝΟΤΕῈΘ οἡ (ΗΔΡ. 

21. «ρα δὶ: δοπει, ὅς. Τῆς Ἡδθγονν 15 
ποῖ εἶρατ, δυΐϊ (ῃς οἰάετ τοδάϊηρ (1Π6 (Ε1}18) 
ΡΓΟΌΔΟΙΥ τηθᾶη5, ἀπά Π8Β ὈΟπῸ5. νναϑία ἉΥΡΑΥ͂ 
πὰ ἀἰδάρρεασ. ὙΠῸ ΑΟΝ. (]]ονν 9 πὲ Ψ]ρ. 
ΟΚς8 αι ἰοςῖ διεταπὶ πυάλθυπίιγ. ΕΧΧ. 
καὶ ἀποδείξη τὰ ὀστᾶ αὐτοῦ κενά. ΤῈ δὲ Ὀς 
τη οὰ {Π15 ΠΊΔΥ ΟΧρΡτΟΞ5. {Π6 πηθαηίηρ. ὁ“ Δπά 
ἴῃο δάτοπεςς οὗ ἢἰ5 Ὀοπθα ἰ5 560 1) 2.6. ἢΪ5 
Ὀοποϑ ἀγὸ Ὀατεά ἴο 1ῃς εἰμῃΐ. 

ΧΧΧΠΙ. 21 απὰ 27. 

7. ὙΠΟ ἀπιοπάτηδηϊβ ἀγὸ αἷἱ Ὀις σοτίαϊη. 
ἐν» ἔγοπὶ Ὁ -- ὙΦ, δίῃ, ὀβροςῖα!]}ν 4 βοηρ οὗ 

ΡΓΔῖ5. δηά {πη κερινίηρ. (θ8., 1)}}. πὶ ΝΟ. 
ἐς ὦ {πογ νν5. πὸ δαιήνδίοηῖ," Μ 5. 5" 
οΥᾶτη ἴση ποὴ τοσορι:" ἴπι|5 1, ΧΧ. (68,, 
ἄς. ἴπ τ΄. 28. πὶ, Οὐ, ΧΧ. ψυχήν 
μου. Ἃ ΤΙΣ ᾿πνΑΓΙΔΌΙΥ πιοδηβ “ὁ ἴο ἰΙοοκ ὙΠῸ 
Ἶογ οη.᾽" 
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Δοἷι. 12.1 

ΙΗςν 

δα ας. 

ἘΠ ςὉ. 
γε“ αγ- 
γι τὰ, 

(παρ. ΧΧΧΙΝ, 

(ἩΑΡΤΕΚΝ ΧΧΧΙΝ. 
Σ διὐμ σεωοδὴ οῦ τὼ" ἐἀαγοίμο Οοα τοῦ ἐπ- 
7μσέϊευ, τὸ (τοι οὐ δοίεπ απ ποῦ ὀρ πη δέ, 
341. λα τε ἀμ δέρ ἀυμσο προ Οοά, 
3. Σὐήμ γώῤηοτοίλ συὐ. 

ὈὈΚΤΗΕΕΜΟΆΕ ΕΠ δη- 
δνεγε δηὰ 5α]ά, 

2 ΗφλΥ ΤΥ νβογάϑ, Ο γε ννῖβ6 γε; 
Δη4 ρῖνα ΘΓ ἀπο π|δ, γε ἴῃδλϊ ἢανε 
Κηονν]ςάρο, 

. 412. “ἘΕογ τἢς εαγ τῦίετῃ ννογάϑβ, 45 τῆς 
᾿τπηοιτῇ ταϑίοτῃ πιδδῖ, 

4 [οἴ 5 σβοοβς ἴο τι5 ἡπάἀοτηεηῖ: 
ἰεῖ τι Κῆονν ἀπηιοπρ ΟἰΓβεἶνεβ ννῃδῖ 1: 
οοὐ. 
ς Εογ 00 Παῖῃ 514, 1 πὶ τὶρῃτ- 

οουβ: «ηἀ (ἀὐοά Παῖῃ τΆΚΟὴ ΔΥΨΑΥ ΠῚῪ 
Ἰυάρπιεῃξ, 

6 δμου]α 1 |16ὲ ἀραίηβδὲ πὶν τὶρῃτῦ 
᾿ΠΊΥ ννομηἋ ἐς ἸπσυγαὈ 6 νντποιῦ τγλη5- 
δ τΟΘΒΙοη. 

νας πδλη ἐς κε [ο.ς τὖὴὸ 
ἀσιη ΚοΙῃ ἀρ βοούηιηρ πΚα ννατεγὺ 

2. Ο γε «αὐμὲ γιρη]} 
ΕἸιδι δ ολβοσ {Π686 υνογά5. δ ΠοῚ ἴο ἴπ6 Ὀγ- 
ϑίσΠΠΟΓΒ. ΟΥ ΒΟΠΟΓΔΙΥ ἴο πλδι) οἵ δοιιηά γὰρ - 
τηθηῖ, ΠἧῚ 45 Βοπλὸ σι ρροϑβο, {πΠῸν 6 Γ διδάγυ βοοα 
ἴο [οῦ ἀηὰ δῖ5 γος ἔπ οπάβ, [ποτ νου] 6 
ἃ ἰουςἢ οὗ ἴσον αι οὐἱ οὗ Κορορίηρ ἢ (6 
Θαγηθβίηθϑϑ οὗ (Π6 βρθλκου. 

3. »ιομ" [ΛΊογΥ 845. ἴῃ {ῃ6 Π]ΔΓΡΊΠ, 
εὐ ρα αΐο : 500 ποῖθ οἡ χχχ δ χ. 

4. γιαωίσ,ιο 1] Α δοιμπά ὈργσΗΣ Ἰυιάσιποηῦ: 
οἵ. τ ἼΤἬρ55. ν. χα, ΥΠΟΓΕ εἰ ργονο ἡ ΟΧΛΟΙΥ 6Χ- 
Ρι βδὸ {Π6 οτος ΟΥ̓ ἴδο ννογὰ σβοοϑο," 

5. διὸ ΧΙ. 18, ΧΧΙΠ, το, ΧΧΥΝ. 2. ΕΠΙΒὰ 
ΤΕρΡτ βθη5. [05 ἀΓρι θη αὐῖς σογτοσίϊν, 

Θ. Ιοῦ διαὰά τορθαίθα!ν ἀοοϊαγοὰ {πὲ ᾿ἷ 
νου] Ὀὸ 5ΠΟΟΥ Ὠγροσγίϑυ ἀπὰ ἀθοοῖς τὸ σοη- 
ἴε55 ἰῃαι πὸ ῃΠαὰ πιογιῖο βιι ἢ μι ΠΙ5πλοηΐ. 

2,} «ὐομπα] 1.1ἴ. “6 αὐτονν,᾽ 451 οἢ. νἱ. 4. 
«οὐδόομὲ αμσσ γε] ο}} 1.6. ΑἸ ΒΟΙΡῊ μὸ Πδά 

“οι το πὸ ἰγαηῃερτόσθβδιοῃ, [ἰὑρου {πὸ ἸΠΟΟΥΥ 
οὗ ΕἸΊμαι, ποῖ [665 [ἢδη {πᾶ οὗἉ {πὸ τῆγοο ἐποπάϑ, 
1115 ῬοΟβι ΙΟὴ ν 8 δῇ ὁπσὸ πῃ πΆ ] δὰ οὔτι 
ϑῖίνο δ μοίμοῦ τῇ6 Ὀϊον ϑὰ5. ἱπῆϊοστος ἴῃ 
γα ἢ ΟΥΓ ἴῃ ἴονθ ΤῈ ᾿πιρ]]οὐ ῥυίάθ, οὐ βόγνουβ- 
1 ἴῃ ἴῃς ΘΠΈΓΟΓ ; 5ὸ6 ἢ, ΧΧΧΙΙν χ7. πα 27. 

7. ΑἥΦδἴτοηξ ΤῊΝ {παι [Ὁ Παΐ σίνεη 
νὰν ἴο (ἢ]5 (θ0]Πη85. ννποιξ γεβίγαιηῖ, τΠλΐ 
ἰηϑίοδα οὗὨ Ξγιηκίηρ ἔγοθη τῃ6 τοὐπηρίλ!οη. πὸ 
δὰ συθογ Δοβυγυοὰ {πὸ διτίοΟΥ, ἀγαῖμθς οὗ 
βοοῖῃ. ΟΕΟΙὗ χν. τ6. ΜΠῆπ| μοὺβ ποννς ΤῸ [Π6 
Πιδῖ (πιὸ, γ Ὀογοπα ἀπὸ ἔτ. ὙΠΟΓΟ νὰ5 
ΒΙΓΓΟΥοσ5,, ὀνοη βογοόποθθ πὶ [00 8. ΤοΠιοη- 
δίταποῦβ. δι [ΠῸὸ ννογὰὰς ογῸ ὙΎΙ ΠΡ ἔγοιη ἢ: ΠῚ 
ὈΥ ΔΡΟΩΥ ἀπά Ὀγ ἴῃς ἰφιιηῖ5 οὐ ἢΪδ απ γι Πα ]γ 

70ΟΒ. ΧΧΧΙΝ. [ν. 1τ---τ4. 

8 ΜΝΉΪΓΙ αοεῖῃ ἴῃ σομηραην ψ ἢ 
{πε ννόγκεγβ οὔ ἱπίφυ!γ. δηά νναϊ Καῖ 
νυν ἢ ννιοΚοά πῇς. 

9 ἕογ με μαῖῇ 8α14, [τ ργοβίειῃ ἃ 
τη ποῖῃίηρ παῖ ἢς 5δῃοιυ!α ας] ρ]λς 
ἈΪΠΊ5ΟΙΕ νι Οὐοά. 

Ι0 Τποτγοίογα ἤθάγκεη ππῖο πΠ16, γε 
᾿πεη οὗ υπάετεταπαίηρ: ὁξαγ θὲ ἰτ ΗΒ. 
ἔτοηὶ (σοά. ἐἠαὶ ἦξ «ἠομίά ἀο νχγῖςϊκ- ΠΡΟΣ ἐσιγέ. 

Θάπεβ5 ; βδν, οι τὰς ΑἸΠπΙρμῖγ, ἐπα ̓ Ῥεως, 35. 
με τἠομία ἐοηιμ ἸΛΊΦΌΙΥ. οἷν 8. 3. 

11 ΦΕογ τε νψοῦκ οὗ ἃ πιλῃ 588] ὃς: ὈΣς 
ἢς γοηάεγ ππἴο Ἀΐπι, ἀπά σαιϑὲ Ἔνεγν ἔμπ.9 1. 
ΠΊΔη ἴο ἢπα Δοσογάϊηρ ἴο ἠΐς ννΆγ8. εξο, 13.4.13. 

12 δε, 81:γοὶν (οά «{} ποὲ ἀο ἘΠ}: ὧς 
νι Κοάϊγ, ἜΑ νΡΙ ν}}} τῆς ΑἸ ΡΉΓΥ Μαὶ τα -:. 
Ρεγνοῖῖ Ἰυάρπηεηῖ. αὐ Πεῦς 

12 Ὗνο Βαῖῇ σίνεη Πἰπὶ ἃ σΒαΓρε τὶ ι Ρεῖ τ. τ. 
ονοῦ τε δαττῃ ὃ οὐ ννῃο Παῖῃ ἀἰβροβοα δδλλ 
ἔῃ ς ννῇοϊς ννογὶ ἀ ΓἩΕ Ὦ, 

14. “1{Ἐς 86ῖ ἰ5 ποαγῖ 'αροη πιβη, “ κ κν 
ἢ6 ραῖπεγ ὑπο ἈΙΠΊ561 18. βρίγι ἃ ἫΝ 

“ἢ ἢ15 Ὀγεάῖῇῃ; ἊΝ ἀΐσα, 

ΠΟΙ Ή86]]οΥϑ; ἢ15 ΘΟΟΥῚ νν 5. αἰζοροῖ ΠΟΥ αἰτεςῖϊεά 
δξαϊηβῖ πὸπὶ, ποῖ, ἃ5 ΕἸ 566 Πὶ8 ἴο Ἀ55ιηο, 
δραϊηδὶ Οοά. 

8 κμοεὶρ ἐπ ἐο»»Ρ 4" ἰ.6. Δάορί5 {ΠΕ Ὶ1 ργη- 
ΟἸΡΙ65. πὰ ἀγριπιθηΐῖβ, ΟἿ, Ῥ8.}. χα: {πῈὲ ννοτὰ 
ἐς χν]οΚοὰ δ 15 ΠΟΥ ΟΓ πἰϑδοὰ βάν οὗ που] νοά- 
ἰὸθς πλθὴ : ΕΠ ἀροβ ποῖ ΔΡΡΙΥ ἴἴ αἰτοςῖγ ἴο 
[00 Βιίπηβοϊῇ. 

9. 8606 (ἢ. ΙΧ. 12, χχὶ. 7. ΧΧΙν ΟῚ, δπαὰ ΟἵΠΟΓ 
Ρασδάροβ, βἴπτηρ οὐ ΠΕΡΙ ης {86 54π|ε ΤΠΙηκ. 
ΕΠμι, Ποννένοῦ, ἀθθθ βολγ 105[οθ τὸ [οὉ, 
Δ ΠῸ ΓοροδίθαϊΥ αϑϑογίβ ται διιςῇ ἔδοϊθ ἅτε 
τπλαζογβ οἵ ρογρίοχιγ, ποῖ παῖ ΤΟΥ γῈΑ]}}γ τὸ- 
Ῥγέβθης (ἢ6. ῥυΠΟΙΡ]65. οἵ {Π6 ἀϊνὶπο βονεῖπις- 
πιοηΐῖ; οὗ ΧΧΙΥ. 15. ΧΧΥΠ. Χας 

10- 12. ΕΠιι ἤγϑε ἰλνβ ἀοννῃ [Π6 5: ΠΊρ]6 
Ργοροϑίποη {ππ [Π6. ΑἸΤΊΗ 15 1ι|5ῖ ἴῃ 41} 
Ηὶβ ἀδαϊημβ. ΗὋ (θη ρῥγοςοοάς ἴο ῥγονεὸ 1ἴ. 

138--:15. Τῆς ἢγοί Ρῥγοοῦ 15 ἴῃς δοβο]ιῖο- 
Ππ655 οὕ (σοά᾽5 ρονογηπιοηῖ. ΔΎ ΠῸ Βα. ρίνθη 
πὶ ἃ σπανρμο" ΊΓ7Ππὸὲ τηΐοόγοησς ἴο 6 ἀγαννῃ 
15 1(ηφί Οοὐ δαιπιηϊθῖοῦς [Π6 ρονογητηοηῖ οἷ 
οἵ Ηἰβ οὐ ἴγοθ ΜΠ; Ηὄὸ ἰ5 ποῖ, κ {Π6 

᾿ δι θοτγάμπηαῖς ἀθι 05. οὐ {π6 Πολῖθοη, ΤΊ ΓΟ ἴῃ 
Ροββοδϑίοῃ οὗ ἃ αοἸυραϊοά δι βοῦν; Ης Βᾶ5 
ΠΟΘ ἴο οοπβιϊος πο ΜΜὸ στοάς Ηΐπὶ Ν 6 
ΤῸ 10} {86 ἰαϑῖ, μι μοβῖ, ἀθβο]αῖθ ϑοῦγος οὗ 4]]} 
}ιδῖϊσο, 

14. κμροη »ιω!ὴ ΤΠΟ νογά “ἰτλΔη " 15 ποῖ 
ἴη (πὸ Ηοὔῦγονν, λν ΒΓ ἢ ρίνοβ, 451 [86 ΤηΔΙΡΊη, 
Ὡροη ᾿ς; ἀηὰ ἀπ πιοϑὲ γος, ἘΠουφἢ 
ποῖ ππαἰδριτού, πιοδηληρ 15, ΕΠ Οοὰ 95εἰ Ηἰ5 
ποτε ἀρὸρ ΗΙπιϑΙΓ (ἡ. 6. τοραγήεά Ηπιϑοὶέ 
οἷν, ϑογο ποῖ [1}} οὗ ἰονε ἴο Η!5 Ἴγρθαῖιιγθ8), 



ν. 15--24.] 

"Ἔρεεαπα, ἱς “Α]] ἢδβἢ 581] ρεγίβῃ τορεῖῃοτ, 
ἔ..... τὺ 4πΠ4 πηγὴ 5}8]] τιγῃ ἀραῖη ππῖο ἀἰιιϑῖ, 

16 1 πονν ἐλοι μαεὶ ἀπάεγβιαηάίησ, 
ἤδαγ τῇϊβ : μεάγκθη ἴο ἴῃς νοῖςε οὗ τὴγ 
τνογάϑ. 

17 584]] ἐνβεὴ δε τῇαζ Βδίδεῃ τὶσῆξ 
Τρόνατγῃ ἡ απ νυ του σομάἀοπλη 1 πὶ 
τας 15 πχοβῖ 5 Ὁ 

18 ἢ ἐ δὲ ἴο 510 ἴο ἃ Κίῃηρ, Ζλομ 
αγί νγισκοά μά ἴο ῥγίηςεβ, 7.6 αγῈ 
ΠΡΌ ]ν ὃ 

Ι9 4ἴἤσιυ νιμεῖ ἰδὲς ἰο ἀΐηι ταὶ 786- 
. Περῖο ἢ ποῖ ἴῃ6 ρούβοηβ οὔ ρῥυίῃο 68, 
ΠΟΥ τγαράγάδίῃ τῆς τσ ἢ πιοῖα τῃλη τὴβ 

3. ρουγὴ [οὐ ἴδεν 8}} γέ ἴῃε ννογκ οὗ ἢ 
. Ἠλπάξβ. 

ΤῚ Ὁ. 
Διπιξ ἢ 

τ Ἠς 5δοιϊά ραίποσ ἴο Η!πϑο Ηἰ5 σορ τις 
δηά Ηἰ5 Ὀτγολῃ, συβροπὰ [Π6 ὁπηαηδί!οη 5. ΟΥ̓ 
ΗΙ5 ᾳυϊοκοηίηρ ἴονο, ἤθη 4]} ψου]Ἱὰ ρεγϑἢ 
αἱ οὔσὸ: Ἕ«Ε 9. εἰν. 29ς. Τῆι5 ὨΠΠ]ΙμδΠη, 
Ηδῆπ, ΒΡ. δνογάσδννογίιῃ, δηά οἵμεοῖβ. ὗὡδυγ 
νεγβϑίοη τνοι]Ἱὰ ρῖνε {πῸ ορροϑιίο δθῆβε: [ἢ 
Οοά 5εξ Ηἰ5 μοαγῖ τροῇ τπᾶη, τἢδῖ 15, δ.- 
ουγάϊης ἴο ἴῃς Ηφθρτονν Ἰάϊοιῃ, τοραγάθα ἢἰπὶ 
ἢ ΘηπΥ, ἴθθη 4}} ννοιυἹὰ ροῦγϑῆ: {85 
γα] ρ. Τάγρ., Ἀοϑβ., 1)6.. ὙΠῸ ἀγριπηθηΐ. 15 
δνιἀθητ]γ {παῖν νΒογθ δΌβο]θ ΡΟΝ ΕΓ ὡοοχίϑίβ 
ΜΠ ὑπ56] Πϑἢ ον ἢ} ασο!]σῈ 15 ᾿ΠΠΡΟΒΒΙΌ]6. 

16---30. Το βοσοπά ργοοῦ [ἴ5, [ῃαϊ, 45 ἃ 
πιδῖϊοσ οὗ ἕδοϊ, σοά ἐδα}8 νυ ἃ}} πίοη ᾿π- 
ΡΑΓΈΔΠΥ : ΡΓΠςΕ5 δηά ρῥβεορὶο, τς δηὰ ροοτ, 
ΔΙῸ ΑΙΚῸ ᾿π Ηἰδβ βσῃξς; ποπς οὗ {τ οσΚ5 
ὄϑςδρο: Ηϊπι; Ηδ ονεγίῆγονθ {πΠῸὶ ΡΟΜ ΓΙ 
ΟρΡΡΓέβθοσ, ἤδᾶσβ ἴῃ6 ΟΥ̓ ΟΥ̓ {πὲ αἰήΤιοϊοά, 
πὰ ονοεγίῃτγοννβ {πΠ6 Πγροστίο. ὙΠ15 ραϑβαρο 
16 ὀχορράϊηρ)ν οὔβοιγο, Ε1}] οὗ ῥγαπηπγδῖιο δ] 
ἀπ μ]τ68, απὰ {π6 {που ρμη 5. ἀγὸ δόμον δῖ 
ςοηδιεε. [Ιη ἕαςϊ, ΕΠ 5. ἀγριυπιοηΐ ΠΟΙῸ 18 
ποΐ πον; 1ἴ Πᾶ5 Ὀ6ῈΠ ΡΑΓΠΥ δηιοΙραϊοα ὈΥ 
1008 πιοπάβ, πὰ [ᾺΓ ποτὲ Ὀγοδαΐγ δηά 
βΒίγοη μὴν δἰδϊοά ὈΥ [οὉ ΠΙπΊβο] ἢ: δἵ ἴῃ0 ϑϑπὶθ 
ἘΠΊΘ, ΠΟΙ 5 50 τι ἢ γονογθησθ, 50 αοὸρ ἃ 
ςοηνίοίοη παι σοαά 5 ΑἸσ ρ Ππ658 δα () π|- 
ΠΙβοίθησ6. ΑΤῸ Θ5ΘΟ ΠΌΔΙ πὲ ἢ ἈἸΡΠΐθοιιϑ- 
πΟϑ5, [παΐ τῃ6 δαάάγοϑϑ 15 σδ]συ]αϊοαὰ τὼ ργΈραγεα 
ἰοῦ ἔογ 16 ἤπα4] τη βεβίδτιοη οὔ Οοά Ηἰπ- 
501}, 

17. 86ω}} ευεη δὲ ἐῤδαΐ ῥαίει δ γὶσδὲ ψουόγη 7] 
Οὐ, πεῖ! ἀοῖὰῃ 0 παύϊπε σἰμῦ κο0- 
νΟΥΩ ΤΠο αϊοϑίοη ΠρΡ}165 {Πας {Π6 σοπὶ- 
Ὀϊπαίΐοη οὗ δυρτοπιο ρον ΕΣ ἀπε ἰη] 5.106 15 
ἱποοηποείνδῦϊε, Ἀόηδη, “πη (το αἱ Παῖγαι 14 
Ἰαδῖςσε ρουτγγαῖ 1} ρσουνόγμοῦ ἰὸ τποπάο" Ε- 
πῆὰ λἀάγεοβθος ἢ πΊ5Ή] ἴοὸ 4 51τςθ, ᾿πϑ! πεῖνα 
σοηνίςϊίοη, ὙΠΟ. σάπηοΐ τηϊδίοδ ; ἴῃ ἔδαϊ, 
ὯὨῸ ὁπ6 ΜΈΏΟ ῥεϊϊονεβ ἰηΏ Οοα θ᾽ οπηη!ροΐθηςδ 
ΒΓ ΟΙΒΙΥ αιιεσίίοη5. Η!5. (106. 566. ςἢ, νῖϊ. 
3; Ὅεη. χΠ. 2 ς ; οπι. 1], ς, 6. 
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20 ἴῃ ἃ τῃηοπηοηΐ 5}}] {ἢν ἀϊς, ἀπὰ 
τπΠ6 ρεορὶς 588} θὲ τγοι]εά αἵ πη!α- 
ΠΙρΉ, Δα ρᾳ88 ἀναγ: Δη4 ἢτῆ8 πλρ ἢ ὦ ΟΝ 
58.4}} θὲ ἴάκεη ἀννὰν πους απ. διάατωιν 

21 ΖΕοΥ 5 ογεβ γέ ἀροη τῆς τ τδ τυ τες 
ννΑγ5 οὗ πῆλη, δὯη4 ἢδξ 86εῖῃ 41 ἢΙ5 19. 9. 
θοΙΏρ5. . 

22 Ἵμεγε ἰς πὸ ἀλγκηςσβθβ, ΠΟΥ 584- 7ογ 16. 7. 
ἄονν οὗ ἀεατῇ, νῆογε τῆς ψνόγκοῖβ οὗ 
᾿ΠΙ 4 Υ ΠΊΔΥ ἢϊ46 τΠ απ ηβαῖναβ. 

23 ον δὲ νν}} ποῖ ἰᾷῪ ὑροη τη 
τοῖς ζηαη γισῆξ; τῇαλῖ πα 5δοιυ]ά 
ΓΘητογ ἰηῖο Ἰυάσπηοης νγἢ (σοά. ἘΉΗ-δ. εν: 

24. Ηε 5Π8}} Ὀγεακ 'π ρίεςεβ ΠΆΠΠΕ μων 
τηοη ᾿νγῆοιΈ πε Γ, δηά 5εῖ οἴθογβ τυύλοι 
ἴῃ τῆ εἰν ϑϊοδα, ως 

Ῥγχον. ς. 21, 
ἃ τς. ,. 

ΖΩ͂ 

»ιοσί “ἢ ΟΥ, Ὅπ)6 1.8, 89 τ; 
86. ἴῃ Δ Βοτὴ πλῖρἢϊ ἀπά }τι5ῖ]οθ 4ΓῸ Ομδ. 

18--20. ΤΡὲ ᾿πραγ] Υ οὗ Οοά. 

18. [ξ ἃ ϑυδ]οςῖ νοι] 6 ρι]γ οὗ ἰγοᾶ- 
50η ([ϑα πια]θϑῖαι !]5) ννῸ δοσιιϑοὰ ἢ15. Κίπρ, 
ΟΥ 1η6 Κιπρῖ5. τοργοσδηΐδίινο, Οὐ σογγαιρίοη᾿ 
Δη 1Π] 5166. τυ δ πλι5. Ὀ6 {Π6 σα] οὗ {ἢιι5 
δοσισηρ (ἢ6 Κιηρ οὗ Κιιιρα, Ηἰπὶ Ὁ Δ ΒΟπὴ 
Κίηρθ6 δπὰ ῥυησθ5. {ΠΟΠΊΒΘΟΙν 65 γῸ γτοραγαά θα ἴῃ 
τ στη Πρ ηϊ 48 [Π6 ροογεβῖ οὗ ΠῚ5 σγοαϊυγοβὶ 
Οὐ Εχοά, χχὶϊ. 28, 

20. σμαϊ] ρον 6] ΟΥ̓, ὉΔΟΥ͂ ἅ196. ΕἸΙδὰ 
τοίοτϑ ἴο [6 βόπογαὶ! σοῦγβε οὗ νης σονογῃ- 
τηθηῖ, ν ἘΠ] ἢ συ δ]εςῖθ. 411] Οοά 5 σγδαΐιγεβ ἴο 
Δη ΠΏΡΑΓΙΑ] ἀομη. 
γος  Ονθγίγοννη, 85 ΌΥ δὴ δαγίβαιδκο, 

5 ἀἀθη]ν ἀπά ἀποχροοίθαϊν, 
αὐ »αάἰπὶσρ] ὅὲὲ Εχοά. χὶ. 4.) ΧΙ 29. 320; 

ΔηἋα σοτηραϊὸ οἢ. ΧΧΧΥΙ. 20. 
«οὐήδοιιὶ ῥαηα 1.6.  Βου Πυμηδη ἀρΈηοΥ ; 

εἴ. Ῥδη. ᾿ἰ. 34. 4,5. ΝΠ]. 25} [4πλ. ἵν. 6. 

42]. 23. Τπὸ οτηηϊβείοηςε οὗ σοά. Τῆς 
Ἰηΐογοηςὸ 15. ξίνοη πη {πὸ {ΠΠ Δ νέῦθος δησο ΗΘ 
Κηοννθ ΟΧΔΟΙΥ 41} ἃ πηδηὴ 5 οσΚ5. Ηδ Μ}}] ποῖ 
ἸΠΊΡΟΞΟ Οἡ ΔῺΥ ΟΠ πιοῖὸ [ΠΔΠ 18 ἄτι ἴο ΠΙΠῚ, 
50 35 ἴ0 κῖίνε ἢπη {Ππ6 τρῃῖ, ΜΒ ΙΟἢ [οὉ ἢδ5 
οἸαϊ πο, οἵ σοηῃτοπάϊηρ ἢ Πϊς πάρ. ὙΠῸ 
Διγὰ νόος ονήονοῦ, την δὲ γοπήοιοα ΠΊΟΙῸ 
δοσιγαίοὶγ {πιι5: ΒῸὸΣ Η9, σοά, ψΧ111 ποῦ τ6- 
βατὰ ἃ 8: ὕὑχὶοθ, 1π ΟΥΘΙ ὕὅο ὈΓΙΠΒ Β11 

ἴο ἡυαάρπιθπῦ: [τἴ.ὄ “ἀραῖη τηαῖ δ. ββοι!ὰ 
σοιπθ θοΐοτο σοά ἴογ ἠιάρπηοηϊ." ὙΠῸ νοῦδ6 
5. {πιι5 ςοπηδοζοα νυν ἢ (Π6 ΤΟ] ον την οἸ4 1565. 

23.-..- 380. ὙΠῸ σοιηρίοΐθηθθα δηὰ διαάθης- 
ποὺς οὗ Οσοά5 Μυιάρπιοηίβ, ἴον Οὔ )εςῖ5. δῃὰ 
τοϑι 5. Οἱ 23. 500 ΡγΘΟράΙηρ ποῖος, 

24. Ἦξκ «δαὶ ὀγεαᾷξ...... «οἰὐδομέ πιριδογ) 
Οἵ, ὁ ὑὈὉΓΣοΟδΔκΘίΙ ᾽Ὲὴ8 πϊσηῖν σψιϊπουῦ 

Βοασοδῖπε: ΔἹΠοῖΐ ΔΠΥ ἸὨνοβε ραῖοη, συ ς ἢ 
85 [οῦ παὰ οα]Ποά ἔοσ. ὙῆΘ νῃο]Ὲ σαυθθ 15 
Ὀοίοντε Ηΐπ. Ηὸς ἀδοιάεσ. νυ τποι βυςἢ ἃ ριῸ- 
(ὐβ5 ἃ5 ἰ5 ΠΟΟΟΒΘΑΓΥ 1η Πιήδῃ Ἰἀρηιθηί5. 
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Ως Ὑμοτοίογε ἢς Κηοννοῖῃ {Πεὶγ 
γνογΚ8, ἀπά ἢὰ ονογίυγμοιῃ ἐλέη ἸῈ 

ΟΝ τῆς πἰρῃῖ, 80 τῃαῖ τῆ 6γ ἅγς ᾿ἀεβιγογοά. 
᾿ ᾿ 26 Ηἢε ςτκοῖῃ τσὶ 25 ψιςκοα 
"Ηον. πΊ6η ᾿ἴη ἴῃς ορεη 5ἰρῆϊ οὗ οἴ οῖβ ; 
δίκιο 27 Βεσδυβε [ΠῈΥ ταγηοα ὈλοΚ ᾿τοπὶ 
δεηολάετε, Ἦ τη, ἀπ νγου]ἀ ποῖ σοηβι 48 γΓ ΔηΥ οὗ 
ἥγῶν γεν Ὦ5. ὙΥΆΥΒ: 
τ 28 δὸ τπδῖ {ΠῈγ σαυβε τῆς οτΥ οὗ 

τῆς ροοῦ ἴο σοπεὲ ὑπῖο ἢ]π), πα ἢδ 
Ἠεάγοῖῃ τῆς οΥῪ οὔ τε Δ ςτεά. 

29 νθοη ἢε ρίνεςῃ αυϊεῖηθδ88, ννῆο 
τη σαῃ πιακα τγοῦθ]ε ὃ πὰ ννῆοη Πα 
πάει δὲς ἔαςθ, ννῆο τῆξῃ σδη Ὀ6Πο]ά 
Ηἰπχὺ ννβοῖμετγ 1 δό ἄογδ ἀραϊηβῖ ἃ Πλ- 
τ΄οη, ΟΥ ἀραίηβϑῖ ἃ πηΔη ΟΠΪΥ: 

40 Ἴμαῖ τῇ8 Πγροοστγίῖα τείρῃ ποῖ, 
Ιεϑῖ τῆς ρεορὶε θς εηβπαγοά. 

1 ϑύΓΕΙΥ ἰτ 5 πιδεῖ ἴο δ6 5414 τπη- 
το (ὡΦοά, 1 Βανε δογης εὐαςίϊφοπιε, 1 
νν}}} ποῖ οβδηά αλν γιογέ: 

2 Ἵμαὶ τὐλτεὰ 1 5εε ποῖ τεαςῇ 
τοι πιὸ: [1 μανε ἀοης ἰμίψυῖγ, 1 
νν}}} ἀο πο τηοῦα. 

432. ᾿ δλομία  ἐὲ δοςοτγάϊηρ, ἴο ΤΥ 

4{ἩΠ:Ὁ. 
Θ μου ά τα 
ὉΞ “»ο)4 
«υεἱἱὰ ἐλεεῖ 

268. ας α«υἱεζεά 5] 1. 6. ἃ5. σοῃνὶοίοα 
τ δι οἔδοΐουϑβ, 

ἐπὶ 16 ορόηι εἰσ 97) οἱδον.Ἵ Τ Ἰϊογα  Υ, ἴῃ [ῃ6 
Ρίαςο οἵ Ὀεμοϊάεγϑ, ὁ. 6. ΡΠ ΙΟΪγ, νι μογε {ΠΕΙΓ 
ΡᾺΠΙΒΠτηθηΐ 15 560 η, 

28. 80 ἐῤῥαὶ ἐῤὲν σαι σε] ΑΔ νΟΓΥ ΟγοΌ ]6 
Ἔχργοϑϑίοη, 45 {ποιμὴν 1 νιοτὸ [6 ΟΒ]οςέ, ἀ5 1 
ἰ5 {π6 οβοςϊ, οὗ {ποῖγ 1] 5ς|το. το σ4}} ἴῃ [86 
ἱπτογνοητίοη οὗ συά. οὐἵ, [Ἀπ|ὸὺβ ν. 4. 

ῥε ῥεαγε 1 ξηςθβ ἰξ [Ο]]ον 5 {παῖ ἐνθὴ ἴΠοβε 
[ογτ ]6. ἡμάσπιθῖβ, νυ ΒΙοἢ ἀχὸ ἸηΠΙοῖοὰ ν᾿] Π- 
οιἱξ: δὴν Ργοοοθϑ οὗ ᾿παΌΓΥ, ἃ΄Ὲ ἃ τέϑα] οὗ 
Οοάδ ἰονε. 

420. ΤΟ Ηοῦτονν 5 οὔϑειγο; Ὀϊπΐ ΟἿΓ 
νοιϑίοῃ οὐ ἴπ6 νοὶ. ὑγοῦδὈ]Υ εἰνὸβ [Π6 ΓΘ 
ΠλοΔΠΙηΣ. ᾿ 

31.-- 37. ἘΕτοχῃ ἴποϑο σοῃϑι ογαι οι 5. ΕΠ 
ἄτγαννα [ῃ6 σοποϊιϑίοη ἔπαξ [οὔ Πὰ5 0 σοΟιγθ6 
ορόη δαῖ ἴο Ὀεαῦ ἢἰ5. μασι βοπηθηΐ, ῬΙΌΠΊΪ56 
αἰποηάιηρηῖ, αϑκ ἔοσ ᾿πϑιτισίου, δηα ἠὸ πὸ 
πιοτὸ ἱπίφιγ. Ηδς {πε οἰδίιη5. [Π6 ΠΟΠΟῸΓ 
ΟΥ̓ Πανίπι τ ΠΥ σοηνὶοϊοά [0Ὁ,. πὰ πα 5 αρ 
(ἢ 15. βοῖ οὗ ἀγριιπηοηῖϊβ Πὰς ἃ αν ιδῃ {παῖ τῃ6 
ΕΔ] πᾶν σοητππα ἈΠΕ] [Π6 5516 15 σοπηρίεῖα 

353. ἘΠογο ἀραίῃ ἴἴ 15 μβαγὰ ἴο αϑοογίδιη 186 
Θχαςῖ σοηῃποοίίοη οὔ 1πουρῃῖ. [Ιἴ πλαΥ Ρῥτο- 
ὈΔΌΪΥ 6. {Π|8: 5" 58Π4}} ΟΟὐσαά τεσοιάροηβο (ἡ, δ, 
Ρτοςορά ἴπ ἡπάριποη!) δοςογάϊηρ ἴο {πν Ὑν}}}} 
([005 ὀχριοβϑίοηϑ οὐ ἀϊββα ἰέασξίοη ἢ ΟΟα᾽ 5 
ἡπάσπιοηῖς. 75:1 ν (Π6 ηποβτοη.) ΕΓ ἴδοι 
ἢχαϑὶ ἀοεριβοά Ηἰ5. }ιιἀρπιοπῖ, Ὀὰξ ἴδοι Παβῖ 
ἴο σἢοοβο, ποῖ 1 2. 6. τῃ6 οὈ]οοῖ οὗ [Π5 νυ ῆ0]6 

Τ08. ἈΧΧΙΝν. ΧΧΑν. [ν. 25---2. 

πλϊπα ὃ ἢς νν}}}] τεσοπιρεηβα 1ἴ, Ψῃ6- 
το τῆοιι τοίιβθ6, οΥ ννμεῖῆεγ τοὺ 
σἤοοβε; «πὰ ποῖ [: τῃεγείογε ϑρελκ 
νῆας τῃοι Κηονναβῖ. 

34 1,εἰ πηθη ἴ οὗ υπάεγβίδηατηρ τε}} ἰ Ηςῃι 
πιθ, δηά ἰδεῖ ἃ νγῖβα τῆλ Πδάγκεη ἀη- υὐδῥ 
ἴο της. Ἂ 

ης [οὐ Ππαῖῃ βδροκεη ψιῆους Κπον- 
ἰεάρε, δηὰ ἢϊ5 νγογάβ τυέγε νγτῃοιῖ 
νυν βάση. 

36 τ1Μζ ἀεβῖγε ἐς ἐπαί οὉ πιᾶν δε ᾿ Ὁ: 
{ΓΙ πηῖο τῆ6 δπὰ θδοδιιϑα οὐ ψὲς 4πη- ρον ̓ 
5 6Γ5 ἴῸγ ψ ] ΚΟα τηεη. ἘΠ ἢ 

27 ἕογ ἂς δάάετῃ τγερ}]]οη ἀηῖο 
15 815. ἢδ οἰαρρεῖῃ λὲς παπάς ἀτλοησ 
115, Δηἀ ται ]τ|ρ] ἢ ΠΪ5. ννογάθ. ἀρϑιηβῖ 

οὐ, 

ΓΗΑΡΤΕῈΚ ΧΧΧΥν. 
: Οονβαγίδονι ἧς ποῦ ἐς ἐς »ιασφ το Οοιΐ, είν 96 

1). συριΐ Γ᾽ εὐ σαμποί ἐχίομἶ τορΐσ ἀέπι. 
οὐδεν ὧν ἐμ ἐλοῖνγ ἀὔηιαδονς, δας ἀγέ πιοΐ 
λιαγώ 7ογ τοαν οὐ δ, 

ΓΠΙΗΤ ερᾶακε πιογεονεῖ, δπά 
5416. 

2 ΤΒΙηΚοβὲ ποῦ [ἢ15 ἴο 6 τγρῃϊ, 

4] ἰ5 ἴο Ὀτίπρ [οὉ ἴο 4 τρῃϊ παϊπά; 1 5 
ἴον δίπιν, ποῖ ἔογ ἃ πιο Ὀγϑίδπαογ, ἴὺ δηθινογ 
[π6 ηιοβίίοη ννμεῖΠοΥ ΒΘ Μ1] δοςερί Οοαβ 
Ἰυάρπιοπε οὐ δυϊάθ ὈΥ Π5 ΤΟ ΟΡΙΠἸΟΠ8: 
ἐ ΠΟΓΟ ΓΟ βρθαῖκ ννῆδξ ἴποι Κηον"οβῖ." 8ς. 
ὙνΠδι ἰ5. ἴπ6 σοποϊιδίοη ἴο ΠΏ σἢ γοὺ ἀο]1θε- 
ταῖοϊν δάδπογε" 

34,356. ΕἸ σδῃ ρεῖ πὸ δηθνοΓ ἔΓΟΤῚ 
Ἰοὺ; δὲ ῥᾶιι568, ἃηὰ ἴῆξη δάάβ, Μὸπμ οὗ 
Ἀθᾶσῖ, δπὰ ἴὍη ὙΠῪ86 185) ὙὯἷδπηο ΘΔΣΒ 
Ι.6, ΜὝ|11 ΒΔ. Ὅο 119, 00 ἀοῦδ ποῦ 
ΒΡΘΔΙς τὶ ΚΠΟΥ]Θάκ6, πὰ 18 ΟΣ 85 

Β1ΤΘ ποῦ ἴῃ ΜΊΒβαάοΣα. 

385. ῥα «“ῥοζοη, ἅς. ΕἸΤΠα Αϑϑαπλθ (Πδῖ 
Π6 σδιτγίος ἢ ἤπὰ {πὲ σοπνιοίοη οὗ 8}]1 πηθῃ 
οὗ πη ἀο βία πα! ηκ. 

36. ὀεεπιὸ 0ΓΓἹ ῥὶς ἀπμϑαυθῦς γ7ὸγ «υἱοζεά 
9»671} ἰς 6. 5 (ἢ 85 ᾿νἹοκοά τηδη ΟὨ]Ὺ ϑνου]ὰ εῖνϑ. 

386, 37. δίπος [0Ὁ Μ1}} ποῖ γίνε ννᾶγ, ΕἸτδα 
ἔρο]ὶς {πὶ πὸ ἢα5. πὸ αἰζογῃμαῖινο διιξ ἴο νν]ϑὴ 
{παῖ τη {{|4] πηλῪ δῸ οὐ ἘΠῚ] 18 ἢ45 ἀοης 118 
μον. Ηγϑῆ 45 ἴΠῃ6 ννογάβ ἀγο, ΠΟΥ ᾶτὸ ποῖ 
τ Που δύπῖο 15: 1Ποαῖοη. ΕἸπιι. οὗ σουγβθ, 
ςοι!ὰ ποῖ 560 ἱπίο ἰὴ Ποαῖῖ, απὰ ἢἰ5 οἤφηςσθ 
αἵ ἴπὸ ἰοπο οὗ [οδ5 ὄθχροβίδίίοηϑ. νγ 5. η)Δ- 
ἴαγα]. Ηἰ5 οννὴ σομνιοίοη 1πῖ 41} σἤαβίῖϑο- 
πιθηΐθ. ργοσθεά ἔγοτη ἰόν πϑοοϑϑασ]  Ἰηνοϊνοὰ 
ἴπΠ6 εἐοπάσπιηδίίοη οὗ οπθ 80 οουϊά 556 }η 
{πόπὰ ποῖμίηρ δι ᾿πα!σδ ΟΠ 5 Οἵ Θηπλγ. 

παρ. ΧΧΧΝ. ΕἸ ργοσορας ἴο ἄρα) 
ΜΙ ἴπὺ αϑοογίοη τῃδὲ ἃ ᾿ἰδ οὗ τιρῃϊθοισηθ δα 
μαὰ Ὀτουρῆς [00 πὸ σοττεϑρυῃάϊηρ ὈΪοββίηρβ, 



ν. 3--τς.] 

ἐλαΐ τῇου 541451, ΜΥ τρῃτθουβη 685 1: 
- ποῖα τῆδη Οοὐά κε 

2 Εὸογ τλῃοῖι 8α145ῖ, ΝΥ παῖ δάναη- 
ἴαρα νν}]}} [τ θῈ ὑπο ΠΕ ῈῚ αμά, ΝΥ Βαῖ 

ΕΝ ΡΓοΟΠτ 5Π4}} 1 μᾶνε, ᾿1 1 δὲ εἰεαπερά 
τλαη ἐν τιν ἡΤΌΓᾺ ΤΩΥ 5η δ, 
τ 4 11 ν}} δῆϑννεγ ἴπεὲ, δηά τὴν 
1 τοι ΐ τας Πρ ΡΠ ΙΟἢ5. ννἢ πες. 
ἀπ γα. δ ΓᾺ,ΓΘΟΚ πὑηῖἴο τῆς Πεάνεηβ, ΔΠ4 5εε; 

διὰ θε ἢ 0]4 τῆε οἰουιά 5 τυ έεί ἀγα ὨΙρμδΓ 
τῆδλη τοι. 

6 [τοι κἰπηδϑῖ, ννηδῖ ἀϑδϑξ του 
ἀσαϊηδῖ Πἰπιὴ οἵ 17 ΩΝ [ΓΔ 55 ΓΕ 08 
δὲ τ] τ|ρ|16ἀ, ννῆας ἀοεβδὲ τπου τιηῖο 
Πϊπιὺ 

, “1 του δε τίρῃίθοιιβ, ννῃδῖ ρ᾽νεϑβῖ 
2. . " 

Βύυπιας. ἴδοι. ΠΙπὶν ΟΥ̓ ΜΝ ἢδί ταςείν ἢ ἢ ὋΡ 
35 της μαηάὴ 

8 ΤΥ ν]οκεάμηεββ γιαν μὲ ἃ τάλῃ 
485 ἴδοι. ἀγί; δηὰ τὴν γὶρῃτθοιβη 688 
"Ωγ ῥγοβὲ τλε 5οη οἵ π1Δ1.. 

Πα ἀὔρξιιθα ἐμαί πηδη 5 τρηῃϊθοιιϑηθϑθα σοηβεϊτι [65 
ΠΟ εἰδῖίπὶ τροὴ Οοά, 1---ὃ; δηὰ {παξ ννῆθῃ 
Ουά ἀϊογεραγάς ἄρρεβὶ5 ἴο Ηἰβ ᾿ιιίίςσε 11 [5 
ἴκόδυϑο [ΠΟῪ δῖὸ υὐροὰ πουῖ ΠαΠΆΠΥ ἀπά 
ἔπη, 9---τ; ΠΒεηςε {π6 ἀυξγ οὗ ΕΥΡῚ εὐ νεΠ| 5 20}: 
ἴο Ηἰπι ΊΓ ἔα]} (γαβὲ τη Η!5 }ι5τϊςο, 

2. Μν τισῥιροισπεῖς ἰδ πιογὸ ἐῤαπ Οοά" 1) 
ΤΙΣ Α. Ν΄. γτοργοβοηίς ΕΠῚῸ 45 ἀγαννηβ ἃ 
δ᾽ γοηρ δηᾶ παγάϊν δὶς ἱπέογοηςσο ἔγοπὶ [οὉ 5 
5. Διοπιοηΐς. {πᾶὶ ἢϊ5. οὐνὴ ΠΡ θοιϑηθθ5. Πδὰ 
ποΐ Ὀδοη τεσορηϊχοά: {πι5 αἷοὸο {π6 Ψὶρ. 
Το ,ΧΥΧ΄. Βοννθυου, τοηάθγβ ἴΠ6 αἰδι56, “1 
πὶ {ιισῖ Ὀεΐοτο Οὐά:" ἃ σβἰαίοπιοπε ἔγιιδ ἴῃ 
ἴβο, δηὰ ἃ ροβϑίδ᾽ε ἱπιογργείδειοθ. οὗ {86 
Ηρορτενν. Ὑδι5 Ὠ1|1π|., νη ϑμοννθ [6 σοη- 
ποοῖοῃ ἢ 186 ξΟ]ον ἴῃς νοίθοϑ: ἄοθβ [δὲ 
ΤΙΣ ϊθοιι51} 658 σοηβὶϑί ἴῃ ἀγριπιοηῖβ κα (Ποϑε 

3. ὝΠε ἰδίζοσ οἴδιιϑθ 15 ΠΙΡΠΕΙΥ ρίνθη πη [Π6 
τπλύση. Ψδδαῦ ἀο 1 καΐδ (τομῇ τἱβῃϊθοι8- 
Ὠ055) ΔΟΥΘ ὕπϑῃ (1 5ῃουϊά ἤδλνθ μαὶηθά) 
ἼΤΟΙΑ ΒΙ ππΊ πρὶ ΤΒυ5. ἔν...) 12111π|., ὅς, 
ΟΥ̓ ἰχ. 22; ΧΧΙ ας. 

4. 1τ1δν εονιραπίοη.} ἱ. 6. Ἰὴς (ἔτος ἔθηάς, 
ὙΠ ο96 ἀτγρυμπηεηῖϊβ ΕΠ 48 τἱπάογίακοη ἴο 
σοηξαῖο οΥ ἀπιθηά: ΧΧΧΙΙ. ς---- 17. 

θ8--8. ὙΠ ἀπεϊ οὗ τηϊς ἰ8 {παῖ {Πογθ 18 
ΠΟ 50 ἢ τοϊδ!οη Ὀεέννεθη σοὰ ἃπὰ τηΔη 88 ἴο 
πλλκὸ ΠρΡΡΙΠ 55 ἃ τενναγὰ ἀπὸ ἴο τὶ βῃΐθοιιϑ- 
πόρος, ὕΥΠοη ρτδηίοά, ἴἴ ἰ5 ἃ πιαίϊοσ οὗ νου ῦ 
Δηά ρτᾶςα: ν᾽ μέπ τυ Πάγαννῃ, σοτρ]αἸῃ5 ἱπΊΡ]Ὺ 
ἃ ΤΟΙΣ ᾿δοποορεοη οὗ οἵἷιγ ροϑι(οη Ὀθίοτα 
Οσοά. 

9--125. ΕΠ ἰουςῆος (6 πῆοσο αἰ υΪ 
αιεϑίίοη, νὴ [πδ΄ ΟΥΥ οὗ {Π6 οΟρργεβϑϑθα 15 
οἴη υπηληϑινογοά. 

710Β. ΧΧΧν. 123 

9 ΒΥ τεδβοη οὗ τῇῆε πιυϊττιάθ οὗ 
ΟΡΡΓΕβϑοη8 {ΠΕ ππᾶκα ἐΐφ ὀῤῥγέςεοα 
ἴο οΥγ: [Π6Υ ΟΥΥ οι ὈΥ τϑάβοη οἵ τῆς 
ΔΥΠᾺ οὗ τῆς πιρῃτγΥ. 

Ιο Βυῖ ποηδ βαδίζῃ, γα ἐς (σοά 
ΤΥ τπᾶκογ, νῃο ρἴνθιῃ ΒΟΠΡ5 ἴῃ ἴῃ8 
ηἰρῃῖ, 

11 ὟἼΟ τοαοβείῃ τι8 πιοῦε τῆδη 
τῃς δεαβῖβ οὗ ἴῃς δαγῖῃ, δηὰ τὰ κοὴ 
1.58 ὙνΊ56Γ τΠ4η τῆς ἔονΪβ οὗ μδβανοῃ 

12 ΤΠΕγα ΤΠΕΥ οτγ, δα ποηδ ρὶν- 
Ε(ἢ ἀπϑννεῖ, δεοδιι88 οἔ τὰὴε ργϊάς οὗ 
Εν} πηδη. 

13 ὁ ϑγεῖὶγ (ὐοά ψ}] ποῖ ἤδαγ ὁ οἶ!. 47. 9 
νδηϊῖγ, ΠΕΙΓΠΟΓ ψ}}}} τλῈ ΑἸΠΆΡ ΒΕ τα- 1ς χει: 
σαγά τ. ]εν. ἀχὸ ὺς 

14 ΑἸΓΒοΙρΡῊ τῇσι βαγεβῖ ἴῃου 508] 
ποῖ 866 μἶπι,. γεὶ Ἰυαάρπιδηϊ ᾿ς ὈΕίΟΓα 
πὶ; τῃογοίογε τγυβὲ τῆοι Ἰη Π1Π}. 

Ις Βυῖ πον. Ὀεσδυβα ἐξ 'ς ἤοῖ 90. 
1ῃε Βαῖῃ νἱβίτοὰ ἴῃ 5 δηρεγ; γαῖ σαντο 

Θ. ἐῤὲγν »ιαζε ἐδὲ οῤῥγεσσεά 1ἴο εγ}}] Οτ, 
ΖΔΘΕ ΕΤΟΔῺ. 

10. ὙΠῸ γϑδϑοὴ 18 ρίνοη; ἴξ 15 Ὀδσδιβα 
ΙΏΘη ὙΠῸ δυἶεγ ἀο ποῖ ργὰν δῇρῃῖ; Οοά 
δινοῖῃ βδοηρβ ἴῃ ἴπΠ6 πἰριῖ; {πὸ {ΓᾺ]Υ ΡΟ 5 
ΙΏΔΠ, ἰηϑἰεδά οὗἉ βτοδηϊηρ, δ᾽η 68 ΠΥ ΠῚ 5 Οὗ ργαϊδ86 
ἴῃ ἢ15 ἄθὲρ δῇῃισξϊοη: 18 αἵ πηάπιρῃϊ Ῥδὰ] 
δηὰ 8:1145 ργαγεά δηὰ 88ηὴ} ῥγδίϑεβϑ ἴο Οοά ἴτὶ 
{π6 ργίϑοη δὲ ῬΠΠΙΡΡΙ, Αςίβ χυ!. 2ς. ΚΟ, 
Ῥ5. ΧΧΙΪ. 2, ΙΧΧυἹ]. 6. 

11. »ιογὸ ἰῤῥαπῇ Οοάὐβ ἀθδ!ηρβ θοῇ τηδῃ 
ΠΙΚΠΟΓ ᾿οβθοηβ ἴμαη οδὴ Ὀ6 τϑοεῖνοα ὉΥ 
Ὀγυΐθβ, ΠῸ ἜΧΡγοβ5 {πεῖν παίαγαὶ δηα ᾿η511Π6- ἢ 
{ἰν6 166] Ιπρ5 ὑνηθη {ΠΟΥ ϑυῆεσ, ὍΤῊ]5. ΤῊΔΥῪ 
ΤΟΙΣ τὸ [005 γεαϑοηίηρ ἴῃ οἢ. νὶἱ. ς. ΕἸηὰ 
ἢ45, μονγόνοσ, ἴῃ ππὰ τῆς ΠουρΡΗϊ οχρτοοβοά 
ἴῃ βιιοἢ ραϑϑᾶροβ 85 5. οἷν. δι δη σχὶνῃ. 9. 
ΒΟ (ἢ6 ἸΙΟΠ5 ἃγὰ βαιά ἴο 566 Κ {ΠῸῚΓ πηθαῖ 
ἔτγοπιλ Οοά, απὰ {πῸ6 γοιιηρ τανθηβ ἴο ΟΓΥ ἴο 
Ηἰπι. ὙΠὸ οἰαιβ8 ΓΊΔΥ ρΡΟΓΠᾶρ5. θὲ το εγοά, 
ἜΌΥ χηθλη5 οὗ 1ῃ6 Ὀεαβίβ.. πὰ ἔονν]5:" ἴῃ 
ὙΠ Οἢ σά56 ΕΠῆα [Δ Κὸ5 ὉΡ 708. 5 ΟΓά5, ΝῊ ἢ 

. 125, Τρογὸ βρὲ ο"7] ὙὝΠοΓο, 2.6. ἴῃ παῖ 
βίαϊς οὗ πηηᾶ, νυ] ποὰτ Ρἱοῖγ δηά ἢ, 50 
{παΐ, ΔΙ ΠΟ ΠΟΥ τϑα]ν συ Υ υτοηρ, [Π6Γ 
ΟΥΥ 15 Ὀιιξ νη, δηὰ 15 {πογοΐοτε αἰδγεραγάοα : 
(ΓΕ [4πιὲβ5 ἵν. 4. ΕἸδι (ἢ}5 πιϑεῖβ [ῆ6 τὸ- 
Ἰτογαϊοὰ σοχηρίαιηἰ5 οὗ ]οὺ {δαΐ 15 ΟΥ̓ 5 
ὈΠδΑΠϑινογθα. 

14. Α ἔιγίΠοῦ ἀπϑννεσ ἴο ἴῃς σομηρίαϊπξ 
{παῖ Τοῦ σδηποῖ 5εὲ6 σοά; [Πδ σαιι8ὲ ἴ5. Ὀοξογο 
Ηΐ, ἀπά [οὐ Πᾶ5 ΟἹΪΥῪ ἴο νναῖξ ἕοσ Ηἰβ 55Π- 
ἴεηςε, [ῖπ {πὸ ἰαϑὲ ννογάβ ΕἸΙῆι ἀρραγοηγ 
γτοοτβ, ποῖ υνμουΐξ Ὀϊοττιθεβ, τὸ [08 ον ἢ 
ἀφοϊαγα"ίοη, ΧΗ τς. 



[24 

Ἵτ|8 5, ἴῃς Κποννεῖῃ 1 ποῖ ἴῃ ρτεαῖ ὃχ- 
δ. 

ΕἸ|Τοὐν᾿ 

ΓΓΘΏΠΥ : 
16 ὙπΠογείογε ἀοῖῃ ἴον ορεῃ ἢΪ5 

ποῦ τὰ ναΐη ; Π6 τιμ]τἸρΡ] 161 νγογάς 
νους Κηον]θάρα. 

(ΓΗΑΡΤΕΚ ΧΧΧΌΥΙ. 
ι δῆλμ τἀσπομά ἄστυ Οὐκ ἰς ἡμδέ τη ἀὲς τόσνε, 

ι6. “έτυ δοόδ εἱς Δἰμάίγ Οὐδ ὀἐεξείτιροα, 
34. Ουδς τυογᾷς ἀγὸ το ἐὲ παρ οωώ, 

᾿ {1Η|10 αἷθο ργοςεςάςά, ἀπά 5414, 
2 δυῆΐογ πιὲ ἃ {πι||ςς ἀπά 1 ψῃ]} 

58ῃῆοινν ἴῃος ᾿τπαῖ 7 ἠαὺδ γεῖ ἴο βρθακ 
κα αἰνον 

ἄλγε οῃ (ὐοδ᾽5 θΈΠΆ]Ὲ 
ἢ 4. [1 ψ}}} εις ἢ τὴν Κπον]εάρε ἔγοπι 

15. 186. ὍΤηῖ5 ἀϊβισι]ς ρασθῶρθ ππαΥ Ὀδ 
το ἰἢ βδοπηοννῃαῖ αἰ ον γΥ: “ Απᾷὰ πονν, 
Ὀθοαιι55 Οοὐ μα ποῖ Ραηίϑῃρα ἢϊ5. ([0}᾽5) 
δηροῦ, ἀπά ἀἄοῖἢ ποῖ τοραγὰ ἢϊ5 ἰπϑόίθπος 
στρΆτγ, τἈογείογο ἀοίῃ [οῦ, δίς. Ιπ ΟΒΕΓ 
ὑνογάσ, [Ὁ 5. ̓πηρίου5. σΠδυ ΡΟ. 5ΙΠΊΡΙΥ Ρτον 
{παὶ δὸ μὰ. ποῖ γεῖ βι ογοα ϑιβιςοϊοητν, ΟΥ̓ 
[πὸ σοπποοίΐοη Οὗ {ποις πιᾶν Ὀθ. “ὁ Απά 
πον, Ὀθοδιθὺ Οοά Βαίῃ ποῖ υἱδιιοα [Ὁ ἴπ 
νυγαῖῃ, 245 πὸ ἀυσογνοά, δης δίῃ ποῖ ἕακοη ἢ1]} 
δοσοιηΐ οὗ ἢ15. ἰπβοϊοησθ, 5. ΒΡΙΓΙΕ 15 πΠ- 
Ὀτγόκοη, δηᾷ Π6 σοπίϊπιιθ5 (0 σρθαῖκ γο Ὁ ] ΠΟ 5]Υ 
ἀνϑαϊησδὶ σοί." 

ΤΠΟ ννοτὰ νης ἢ {πΠ6 ΑΟΝ΄. ἐγαπδίαίοβ ἐοχ- 
ἰγοπλγ ἢ Οσσιγθ ΟὨΪΥ̓ ἴῃ [Π|5 ρᾶθβαρο. Ὑἢῃ6 
1,ΧΧ. Βᾶ5 παράπτωμα. Ν ]Ὲ:. 5οο 5; ΟΕΒΟΥ Ὀ6- 
σδιιδὸ {πεν δὶ ἃ αἀϊβογομξ τολάϊηρ, ΜΘ ἔοτ 
ΦΘ,, οὐᾺ ποιὸ ΡΙΌΒΑΌΪγΥ. 45 (σόβθη. βιιρροβίβ, 
Ὀτοδιιϑθ ΠΥ ἴοοκ τὲ ἴο ὕεθ δὴ δοθγον δια 
ἔογιη. [{ 15, Ποννόνου, ργορδΌΪο (δὲ {πὸ νον, 
Ε|κ6 50 ΠΊΔΠΥ ΟἴΠΟΥ5. ἴῃ [Π15 ὈΟΟΚ, ρεϊοηρθ ἴο 

ἃ ςορῃδίο ἀϊαϊοςῖ , δηά ἴῃ Ατδῦ. ιν (ποῖ, 

85 11π|.. 3.5) Πιθδπ5. βι ρογ ιν, ρ]ΟΓΙ Δ 115 

ἔαϊτ, Ρθς, ἀ6 τὸ μ}}}}5 ργοῖ!!. Βτογῖ, 1] Θχ, Ατ. 
5.0. 

ΧΧΧΝΙ.- ΧΧΧΥΊΤΙ. 

ΤΠο ᾿αϑὲ ἠἰβοοιγοο οὗ ΕΠ. ΑΘΓ ἃ σμοτέ 
Ρτοΐαςο δἰατηρ δ5. οὔ]οσῖ, ἀηὰ ἀβϑογίην ΠΙ5 
ἀγα ἘΠ ΠῚ] Πὺ55 {1--- 4). ἢΘ ργοσθοίθ Ὸ ρήόνο (Πδΐ 
Οὐοὰ [5 τβμΐθοιβ, δγκῖ, θοσδιθο Ηὁ 068 } ι5ῖ 166 
ἴο {πὸ δἰπιςϊοά, «αν γαῖδὸ {πὸ τρῃίοοι5. ἴὸ 
αἀἰκπιῖν, δὰ νναΐομος. ὀνοῦ {Πποπλ σΟΠΕΠΕΔΙΥ 
(----}): δηά σεγεομάδν, οσδιβο ΗΘ πηλκὸς {ΠΘΙΓ 
Αἰ] οΙΙοἢ5. νοσκ ἔοὸγ {πε σορά, Ἀν ΚΟΠΙΠΡ 
σοηϑεοίθηςθρ, ᾿πϑίγυςίηρ {Ππ6 10 πλιη5. ἀπ Ὀτηρ- 
ἴῃς ἀδοιῖ {π0Ὶγ τοξογιηαίίοη (8---α 1). ΕἸμα 
115 ἴα κε. 4η πίον αἰ υγοηΐ ροϑιοη. ΕΌΓΤΩ 
{πὸ ΟἸΠΟΥ Βροά σα, δίησο πὸ {τὺλτ8. [00 ἃ5. Οὐδ 
πὸ παὰ Ὀϑθη 5: 5 ΠΈΆ}}ν ἃ ΤΙ ΐθοι5. πηδῃ, 
δηὰ δὴ οὔήες οἵ σοάϑ ἔανοιιγ. θ01} οι 
δα τὴ Πὶ5. βιιβοτγηρ, (που ρ ἢ ΠΙᾺ] 6 ἴο ριιη]5ἢ - 
Πιρηΐ ἴῸγΓ βοπῖο ππκπον η {Γαπβρτοβθίοη, {ΠῸ 

οἢαϑιϊϑοιηθπὶ μος ἃ Ῥτοοῦ ῃοΐ οἵ νυσλίἢ Ὀα 

Ι0Β. ΧΧΧν. ΧΧΧΥΙ. [ν. τ6---7. 

αἴατ, ἀπά ψ}}} ἀβογθε γσῃτθουβηθβ85 ἴο 
ὯΥ ΜακΚοτ. 

4 Εογ {τὰν πἰν ννοτάβ εκ ποῖ δὲ 
ἔϊ5ε : ἢς τῆαζ 15 ρεγέεςς ἴπ Κπονεάρε 
ἰς νυ τῃξεε. 

ς Βεμοὶά, (ὐοά ἐς πιὶρῃτγ. 4π4 ἀε- 
ϑρίβειἢῃ ποῖ σηγ: ἠδ ᾿ς ταϊὶρῆϊγ Ἰη 
βίγεηστῃ πα ᾿ νυ 54 τη. 

6 Ηε ρτεβογνεῖῃ ποῖ {μὲ ΠΠ 6 οὗ τῆς 
ννὶοΚεά : θὰῖ σίνειῃ τρῆς ἴο τῃς ' ροοτγ. 

ἔσο τῆς τισβίθοιβ: δυῖ ἢ ΚΙηρβ 
αγ ἐδὸγ οὐ ἴῃς τῆγουε ; γεα, ἢς ἀοτῇ 
ἐϑτ  Ὀ]Π 1580 τῆθ πὶ ἔογ ἐνεῦ, ἀπὰ [ΠΟΥ γα 
Ἔχαϊτοά. 

οἵ Ἰονθ. Τρίνγιν, Ὀδοδλιιθθ (Π6 τέβαϊς οὗ {86 
ΡυΠΙΒηπιθηΐ 15 1πιδὲ ; ἸΕ θη ὁ ποῖ 5 Πλ, ΠΟΥ 
Ροτγβῆ, απ ρον ἰδαΐ {πον τοῦθ ἴτοπὶ [ἢ6 
Ὀεριπηίηρς ΠΥροοσγιίοβ: 1Ε 1Π γῪ τορθηΐῖ, ΠΟῪ τὸ 
γοβιοιοά, το---τό. ΙΟῸ 15 νναγηθά (δὶ ἢΪ5 
ψΎΔΓἢ τᾶν Ἰοδα το ἢ]5. σοτηρ]οίο ἀοϑίγισίίοη, 
δῃηᾶ δαάπιοηιϑῃοὰ ἴο πιαρηιῖν {ΠπῸ νοτὶς οἵ Οοά 
ὈΥ σοπίοσθιου ἀπ ἀπιοπάπιοπξ ἴου 1ῃὴ6 σοοά 
οὗ Ὠΐ5 [0 ]Πονν -πλοη, 17--2ς. Τ ἤδη (οἢ. ΧΧΧνη.) 
ΓΟ]ον 5. α ἀοοογρίίοῃ οὗ ἴπ6 ΑἸπΙρΙΠ 55. οὗ 
Οοά. Απιάσε τλ6 ᾿πάϊοσδείοηβ οὔ ἃ τϑπς 
δίοιτη, ΕΠιδι σ}15 οὐ ἰοὉ ἴο σοῃϑίον ΗΠ5 
Βτοαΐηοθο, δηά χεσορηϊχο ΗῚ5. Θχοο]]θῆσς ἴῃ 
Ροννοῦ, ἴῃ ἡάρτηςπε δηὰ ᾿ηἢηϊῖδ τ θοιϑη6ε5, 

4. ρῥεγερ ἦι ἐποπυίοσο)] Ἐν 1815 ΕΠ 
τρῦση5 {πα 6 σρόσκβ ΜΠ ἃ ροχίοςϊ σοπνσίοη 
οὗ πὸ {τ ἢ οὗ 15 ἀὐραυπηθηΐδ; φρογίθοϊηθθς 
ΠΊθλη5 Ποηθβϑίν, ᾿πτερτιγ, απ 15 ἃ τνογὰ οὔθη 
ἈρΡΡ]Ιο τὸ μοοά πη, ἴο Τοῦ, ἴοσ ἰηβίδηςο, 
Ὀοτ ΌΥ Βιπβο] ἢ δηὰ Ὀγ {πὸ [νοτά. 

δ. ἀσρίμοιρ ποΐ αην}Ἱ ΤῊΪ5 τοίογϑ ἴο [00 5 
ΓΟρΡγοασΠο5 Οὐ Οοά ἔογ πορεσῦπε δηᾷ ἀθβρὶ5- 
ἴηρ 5 σαῦϑθ. Νὼ στγραίθα Ὀείηρ 15. ἴοο πιθᾶῃ 
ἴο 6 τοραγάρα ὃν ΗΠ. ὍΘ 538Πὶ6 15 τιβϑὰ ὈΥ͂ 
Βηἀλά, νὴ]. 2)ὸ, ὑνθογο {πὸ ΟΥ̓. 5. “" σαϑξ 
Ανναγ.ἢ" 
αι αυἱο»"] Οτ, Ηδ 15 τ ΡΒ ΒΕΥ ἴῃ δ’ Γεη στῆ 

οὗἉ μοασΐ, 2.6. οἵ υπάἀογϑιφηάιημ, Χχχῖν. 14. 

Θθ. Ηδ κῖνεβ. δημαὶ αἰἰθηξίοη. οί ἴο {86 
ΜἸΟΚοά δὰ {πὸ ροοῦ, πο ρῃ Ηδ ἀοβίγογσβ 
οὐὸ ἃ βᾶνθϑ {Π6 ΟἴμοΓ ὈΥ [Π6 54η16 υἹβι τίη, 

ἐδο ῥοον] 1.6. ἴῃ 6. βροῦν ἴῃ βριγι, 1Πς6 τρεῖς 
δηὰ ΠΝ ΠΊΌ]Ο. 

7. Το ΒΘ ροῖμξ ἴῃ {Π}5 ἀπά {Π6 ἔπο 
ΓΟ] Πρ νοῦθοβ 15, μα (Οὐαἷβ ὑπσθαβιῃρ 
ναι ἢ ]πη055 ον {86 τιρῃΐοοι 15. βῃονν ἢ 
ΘΠ]ΠΌΔΙΥ ἴῃ {ΠπῸΠ ῥγοβρογν δηᾷ Ἰη {πὶ δά- 
γογπιίγ. ὁ Υ ΠῚ Κιημα τὸ (Πδν οἡ {Πὸ Τγοπο τ" 
{Π|5 ἀοθουδο5. {π6 οὐ πμαγν, δηά ἴῃ 4}} σαϑοβ [ἢ 6 
ἤπᾺ] τόρ] οὐ Οοὐ δ ἴον ἴο {πὸ τιρδίοοιις 
{ΠΟΥ τὸ Κιπρβ δῃηὰ Ῥυγίοβίβ ἴὸ τπὸγ Οού, 
᾿πΠπογιοις οἵ Ηΐ5 Κιπράομη. ΕἸπιι 5. νυυταὰβ 
ἃτῸ οὐ ΤΊΟΓΟ {Γπ6 (ΠΔῃ ἢ6 Κποννβ5. 

ΠΟ 
ἄἀξκι:γέ. 

ἢ Οτ, 

Ν ᾿ αηέρζε, 

“ἨἘς νυ αγαννθῖῃ ποῖ ἢ5 αγ65 “ Ῥξ 3415 
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ὃ Απά 1 ἐμέν ἐό Ὀουηά ἴῃ ἔδίζειβ ἤξὰρ ὑρ Ψψγάῖῃ: {ΠΟΥ ΟΥ̓ ποῖ Ψῃδη 

αηπά ὃς Ποϊάδη ἴῃ ςογάβ οὗ δος; δ διπάδτιῃ τῃ δηλ. 
9 Τποη μὲ βδθενεῖῃ τἤδπλ {ΠΕῚΓγ 14 ΤΒΕΥ ἀϊε ἴῃ γουτῃ, πᾶ {Πεὶγ Ὁ ΑΘ Ὰ ἯΒΕΙ 

ψνΟγΚ, ὯΠπΠ4 τῆ0}]Γ γαηδρτγοβϑίοηβ ἴῃ [Π{ ἐς διηοηρ τῃ6 ̓' ππο]θλη. ἐΠ ΓΕἸ: 
τῆ γΥ πᾶνε ὀχοβοίοα. Ις Ηε ἀε]νεγοῖῃ τῆς ᾿ροοῦ ἰῃ ἢΪ5 πος Νῆϑε 

Ι0Ο Ηε οροποῖῃ αἷθὸ {πεὶγ εἂῦ ἴο Δβιςτίοη, ἀπά οροποῖῃ τΠδὶΓ δδγ5 ἴῃ "ς ΕΒῈΣ 
ἀἸβοῖρ]Πη 6, δηὰ σοπιηδηάδιῃ τῃδῖ τῇ ορρταββίοῃ. 
γεῖαγη ἔτοση ἰπ|Ι 4 Υ. 16 ἔνεῃ 80 ννοιἹἱά ἢε ἤδνε τε- 

11 [Γ τῆεν οὔεν δηά 8εγτνε ἀΐφι, τηονεὰ πες οὐὐ οὗ τῆς βἴγαιτ “πὲ ἃ 
δομ. σι... [ΠΥ 58} ἦβρεηα τῆ ΕἸΓ ἀαγ8 'π ργοβ- ὑτγοσά Ρίαςε, ννῆεγε ἐλογε ἰς ΠΟ ϑίΓαῖτ-. 

Ρετιτγ, δηά τῆοἷγ γϑαγβ ἢ Ρ]ΘΆΒΌΓΕΘΒ. Π658; ἀπά ἰτπδῖ νης 5μομ] 4 ΡῈ εεὰ "ἢ ἈΡῪΣ 
ΤΩΙ, 12 Βυῖ 1 τὲ οὔεν ποῖ, ᾿τΕΥ οἡ τὴν τδῦϊς «ψομία δὲ [1] οὐ [Ἀῖπεβ8. τι αὐ. 
ΚΤ ταν 588} ρεγίϑἢ ὈΥ {πὲ βυνογά, ἀπά ΠΕ 17 Βυῖτμου Παβὲ [μα] 6]16ἀ τε Ἰυἀρ- ῸΡ, ημον 
π᾿ γῆς 88}}8]}} ἀἴε νυτῃουῖ Κπονν]εάρε. πλεηξ οὗ τῆ ννοκεά: |}υάρηηεηξ 86 σρ ῤλμεῖτ 

12 Βυῖ τῆε ἢγροοτγίτεβ ἴῃ μοαγῖ Ἰιδῖῖσε ξάκα Ποϊά ομ ἐλθέ. "Αν ἐ ἕῳ 

8. Το ννογάβς ννῃϊοἢ ἀεβοσίθο ΔΙ] ς [ΟΠ 5 
νΠ]ς ἢ ὈΘΩ] {πὸ τιρβΐθοιϑ ἀΥδ ΡΌΓΡΟΘΟΙΥ ἐἤοβθη 
ἴο ἱπάϊοδίθ Πθγ αἰγός οὐ͵]θεῖ, νἱζ. ἴο αγγοϑὲ 
δπα σἤΠαβίιϑο {Ππὸπὶ νυ πθη ΤΠΘΥ ἅγὸ ροίηρ γοηνς. 
Ἐοιίοῦα ἀπὰ Ὀοπα 5. ἅτ ἴο Ὁ6 τηἀογοίοοα βΚδιι- 
ταϊίνοῖγ, ἐμοῦ Ρἢ {πὸ 1Π|6 γα] 56 η56 15 ἀθθη 5:0 16. 

Θ. ἐῤεῖγ «υογν ἃ] 1.ὁ. ἴῃ6. γι σμαγαςίοσ οὗ 
1ΠῸῚΓ δοΐσ: {Π6 ΘΥ}]} [Πα 15 1ὴ {ΠεΠ]. 

ῥα! ἐξὸν ῥααθε Ἄἐχοοοάρι] ΟΥ, Ὁμαῦ ὉΔΟΥ͂ 
ΒΑΥΘ ὈΘΟΌΙΙΘ ΟΥ̓ΘΥΘΘΗΪῈΚ. ρτῦδί Ιῃ {ΠΟῚΓ 
Οὐ σοηςοῖ, ΕΠ ἤχοθ οὐ {π6 ἢἤγϑὲ δηὰ 
πηοϑὲ παίγαὶ ἐδ ρ δε οη οἵ ἃ ΡγΓΌΒρΡΟΓΟΙ5 ΠΊΔΗ: 
οἔ οὔ. χν. 2... Ηδὄὀὄ 15, ποννόνοσ, σα] ποῖ 
ἴο (οΠονν ἴῃς ΟΠ ϑρθακογθ᾽ Θχδιηρίο, πα ἴο 
σμαγρὸ [0Ὁ ΜῈ ορρτοβϑίοη, αἰϑμομοσὶγ, ΟΥ̓ 
σγιο γ. 

11. ,π ρα ὙῈ6 οτρίηδὶ νγογὰ οχ- 
ῬΙύ5565 ἃ ΠῚ δης πηοΓ ἰην ΑΓ 56η56 οὐ θη]ογ- 
πιρηῖς δι “’ Ρ] ΑΘ ΓΟ 5᾽) 15. ἔγο ΠΘΉΠΠν το Ἰῃ 
Οὐ Ύϑίοῃ ἔογ ἴθ ἀθοροβὲ πὰ ΒΡ ἢοβι Παρρὶ- 
πόε5, ΟἿ Ρ5. χυὶ. 11. “ΡΓΟΘΡΟΓΙΥ "ἢ 15. 50 
ἴου οιζινατὰ ἃ νοτὰ. ὙΠῸ ογρίηδὶ 45. “τη 
ξοοά," ὙΏΙΠΠ πο] 68. 41} δοιγοθβ οἵ ῥῬιιγο 
ΘΠ] ΟΥ πιθηΐ, 

12. ὁν 1δὲ “«υογἢ Α 5υάάρη δπᾶ Ἰπάϊοῖαὶ 
᾿πΠιςεοη. 

«υἰἐδομὲ ἐποτυϊεάσο] Βθοδιιδὸ (ΠΘΥ νου] ποῖ 
Γοοοῖνο ᾿πϑίγυςσίοη, κηὸνν ποῖ {πὸ ἀδγ οἵὗὨ {Π6ῚΓ 
νη: οἷ, ᾿ν. 21; Ηο5. ἰν. ὅ. 

13. ὀναρ τῷ αὐγα!Φ] ϑίογθ, οὐ δεῖ ᾧρ 
ΠΎΔΙΝ, ΔΠΡΤΥ τοθ ]]Ποι5. θ προς ἀραῖϊηϑὲ Οοά. 
Τἢο τα: Ποννόνοῦ, ἔὼσ Ψ͵ΑΪΝ 15 ποῖ τἢδΐ 

ἐΥ ΒΙ ἢ τη [ἢ]5 ὈΟΟΚ βόπογα! [ ἀεηοῖεθ [Π6 ὈΙΓΟΓ 
ξο]ΠἸπρ5. οὗὁἨ πιδῃ, 5ὲ6 ν. 2, δα Υἱ. 2, θυῖ Οἠ6 
ὙΠ ἢ τ {πὸ πιοϑ ρατγί 5 ᾿ιϑοα ΓῸΣ {Π0 υνγλίῃ 
οἵ Ουά; διά ιἴ 15 ἴακθῃ ἴῃ [Π]15. 5655 ὈΥ 
Βοϑρη., δπά φοπιο ΟΥΠΟΙ οὐ ς8. Ὅδι5 Ἀοπι. 
1]. ς, δ {Γραϑυγοθξ ὉΡ ἴο {ΠΥ 501 ννγαῖ ἢ." 8566 
4150 [απηθϑ ν, 3. 

ἐδὼγ ἐγ ποὶ] ὅς. ἴῃ ργάγοσ, οἷ. ΧΧχῆ, 26. 

14. Τώδν αϊδ ἐμ γοι 1 ΟΥ,Α5 ἴῃ τπηαγρ., {Π6ῚΓ 
500] ἀϊείῃ, 1.6. {πο Ὺ σοπὶθ ἴο ἃ Ργοιηδίιτο ὁπά 
ΠΚὸ γουτῃϑ γῆ Πμᾶνὸ ἀεϑίγογοα 1ῃ6 βργίηρ οἵ 
16 ὈῪ ΠΙσοπε οι ι5η 655. 

ἐδοῖν εν ὡποησ] ἘΔΙΠοΥ, δηὰ {Πεῖτ ΠΡ 
Ῥαβϑοίῃ ἀυᾺΥ ἀπιοηρ ἴπ6 ὑποϊθραη. Εογ ἴῃ6 
Ἰαϑῖ νογτὰ 5866 ποῖ οἡ ἴλοιΐ. Χχῖ!. 17. ΤΠ 
Ἰςογα] πιοαπίηρ 18 σοηβοσγαίοα, 2. ς. ἀδνοΐοῖ 
ἴο 1Πὸ βογυῖίςς οὔ Αϑίαιζο, δὴ δηοίοηξς ἔογπὶ οὗ 
ἴῃς τπποϑὲ πιάοουβ οὗ 411] ϑιιρογϑίτἊοπβ. ΟἿ. 
[πἴογ--ασϊησ οβ. ὁ [υνοηδ]," 11. 

15. ἐηι ῥὶς αἴὔιμομ] ΟΥ, ὉΓΥ δἰζιοῦτοι. 
ΤΠΟΙΓ δἰΠΙσΠΙΟη 15 πῆ νοῦν πιθδῃ5. οὗ {πο]ν 
ἀδ!νογαηςθ; οἷ, ΧΧΧΙΝ, 1ς-ττλϑ; 5. ΟΧΙΧ. 67, 
)11; ΗΘ}. χὶϊ. τα. 

ἐπ ορῥγεισ!οη ΒΥ͂ ΒΣοσΙ πε. 

16θ. τοι «0 «υομἰ ῥὲ βαπιο, ἄς. ὙΤΠΘ 
ΑΟΝ. ἀργθθθ συ ΘΙ ΠΕΔΠΥ τυ ἢ (ἢδ Ἰηϊογρτγοὶδ- 
του δοςορίοα ΟΥ̓ ϑομυ! οπ5. απ ϑοπιὸ ἰαΐοῦ 
οὐσ8: δῖ 186 σοηδίγας θη 15 Θπουπιθοχοά 
ΜῈ γτοδλί αἰ σιΠγ, πὰ [πὸ πιοληϊηρ αἰζδοῇ- 
οὐ ἴο δοπὶὸ "νου 5. 18 ΝΟΥ υθϑιιοηαῦϊο, ὙΠ6 
[ΟΠ ον ηρ τοηθτηρ, ργοροϑος ὈΥ Εν δά, δηὰ 
ὙΠ ϑυπλθ πποάιποδίίοηβ δἀορίοα ὈΥῪ 12)}1]- 
ἸΏΔΠΠη, ἰ5. εἴτθε. ἔγοτη διιοῇ ΟὈ]οοίοπ5, δηὰ 18 
ῬΓΟΡΔΌΙΥ σοτζοςξ ; "ὁ Απά ἴδοι 450 Παϑὲ Ὀθθη 
βραμοοα (γοπὶ (Πἰϑίθηϊηρ ἴ0) {86 νοῖςα οὗ δῇηιο- 
ἔοπ (58 τ. 9) ὈΥ 1ῃγ Ὀυμπηάϊθες ργοβρθγιγ, 
ἃηὰ Ὀγ 186 οᾶ56 ΟΥἩἨ 1ῆγΥ ἰΔΌ]6 νΏ] ἢ ννᾶ5. [0}]} 
οὗ [λἴποϑβ.᾽" 80 1παξ ΕΠΙΠ ἀβϑιιμθ5 ἴπαὶ [οὗ 
ννᾶ5 Ὀνοσσοπηθ ὈΥ {Π6 ἰοπρίφτίοη, οὗ ννΏΙο ἢ ἢΘ 
μαά ἐοαγοὰ {πὸ οἤεσξ ρου δῖ5 οἰ] ἄγρῃ, 1, 4. ς. 
Τὸ πιοδηηρ οὗ {πὸ ψόοταὰ δοτὸ τεπάογεα 
ἐ ρα50" (80. Εν.) 15 αιρβιίοηρα. Ηδίλη ἴακοδ 
ἴ 45 οἷἷγ ΑΝ. “ΥΔΣ 15 ἰα!ὰ ἀροη τῆΥ 
(010. ΟἸΠοΥβ, 835 γ᾽ [06 δη 'ρ. δν ογάϑ8- 
νοῦ, “τῆς Ἰαγίηρ ἀοννη," ΨΏΙΓΘΙ 15. 1088 
ΡτΟΌΔΌΪ6. 

17. ΒΜ ἔῤοι ῥασί, χα. Οτ, ““ Απά ἴδοι 
δτὶ }} οἵ {Π6 ἡ μηηθηξ οὐ {πὸ ννυϊεκεά, ἡπάρ- 
τηθηξ ἀπὸ ριηἰσηπιρηῖ ΠοΙά [πϑὲ οὗ {πῆ τ 2. ὁ. 
{πὸ τύϑα!ε οὔ τπλὲ παγη 88. ΟΥἌ ἈἸΠ5ΟΠ5:0ΠΠν ἴὸ 
Ῥγθνίοι 5. νΑΓΠΙ ΠΡ 5. 15. ἴῃδι δῇ ργέθδοπε [00 15 
ἘΠΑΟΓΡΟΙῚ 5 ἢ ΡαΠΙΒΒηοη5. 845 ἀγὸ τ 5 Ὑνο 
ἴον ορϑειηλίο ϑμηογα, [6 ΡΠ Ισμημο ἐν ἢ (ἢ 15 
᾿πϑορα α }ὸ ἔγοπι }1ι5[|οο, 

ἑαῤε ῥοίά οἡ ἐῤροε] ΙΒ 15. ργοίογδΌϊς ἴο {Π6 
ἸΔῈ. {πὸ οἰδθθ τᾶν, ποιννόνο, πιρὰῃ 
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18 Βεσδιιβα ἐδεγό 19 ννγαῖῃ, ῥειυαγέ 
Ιεβῖ μὲ τκεὲ τῇδε ἀνγὰν νι ἐϊε 
βίγοκο: {πε ἃ ργοαῖ γάπ80Π) οδηηοῖ 

ἐΒοῦ. Τἀε νοῦ τῃ66. 
αὐ 19 ΜΙ Μὲ εβίεοπι τὴν τίσμοϑβ 

πο, ποῖ ρο]4, ποῖ 41} τῆε ἔογοεβ. οὗ 
ΒΓ ηστῃ. 

20 [είτε ποῦ τῆς πίρῃῖ, ἤδη 
Ρεορὶς ἅγὲ οὰξ ΟΕ τη τῆς!γΓ ρίας. 

21 ΤαΚς Βεςά, τεσαγα ποῖ ᾿π] υ Υ : 
ἔογ {ἢ15 μαϑὲ τῆοιι σμόβεη γαῖδεῦ [δ 
Δ! ςτίοῃ. 

“ Ἰμάρηηοηΐξ (7. 4. ρα πῃ πλθηϊ) ἀπά υ5{1|ς6 Ποϊά 
ἔλϑι (οροῖ μοῦ, ἡ ἀΓῸ ᾿ΠΘΟρΡΑΓΔΌΙθ6, 

186. Το σοηϑίγιοίίοη οὗ (ἢ]5 νϑῦβο 18 6Χ- 
ΚγοΟἷγ ἀϊῆιου]ῖ: [Π6 πλοβὲ ργοῦδΌ]ὸ πηραηϊηρ 
15), ὈΘΟδΔ 188 ὕΘΙΘ 8 ὙΣΔΟΣ (5ς. ἴῃ [οὉ᾽5 
μοατῖ), 190 10 ποῦ βροάποθ ὕπ8θ9 18 (1ἢγ) 
δΔίΠΙ ΥΩ; (ΟΥ, 45 Εν δἰ ἢ το ποῦς {πὸ ννοχά, 
ὁ ΑΡυΠάδποθ;.) δπὰἃ Ἰοθῦ ποῦ ὍὉ΄Ὲ9 ξσθδῦ 
ΤΆΠΒΟΙΆ (ἰ.6. (ἢ6 τσ μι ἢ ἴδοι σδηβῖ 
ΟΠΟΓ ἴῃ δίομποπιθητ) ὕΌσπ 8:89 δβἰὯθ. ΤΠε 
στο ΓΑΠΘΟΠῚ ἡ ΠΊΔΥ, ΠονΘνΘΥ, πιθᾶη [ἢ6 
Ετολῖ Βα θγηΡ8 ν᾿ ΠΙ ἢ ννογα πτοηθά ἴο Ὀγης 
[Ὁ ἴο ἃ 56η56 οὗ ἢ]8 5η, νγῃΙ ἢ ἴῃ Πα σα56 
λοι] Πανὸ θη δοσορίθα 85. ἃ ῬγοριδίογγΥ 
ΒΠΟΓΙΠΟΘ: 566 ΧΧΧΙΠ. 24---28, ὙΠῚ5 Θχρίδηδ- 
ΤΟ ΠΊΔΥ Ὀ6 δοςερίοα, που ποῖ ϑἸδουΐ 
ΠῚΙΒΡΊΝΙηΡ, ἃ5. Μ0Ὸ]}} δάδρίοα ἴο {π6 σοηΐεχί δῃὰ 
[88 βϑπογαὶ δοορε οὗ ΕΠ δι 5 ἀγραπιθηΐ. 

19. "ΡΠ ῥὲ εείροη, δα. ὝΠΘ σοπδίγισίοη 
οὔ (ἢϊ]5. νϑῦβθ 15 ΘΧσθθ!Ρ}]Ὺ αἰ Πηοι], ἀπα {Π6 
ΠἸΘ Πρ Οὗ 4}} [Π6 ρυϊησιραὶ ννογάϑ ῖ5 ἀου θέμα], 
ἼΠΟ ΑΝ. 15. ἀείοηφθϊο, θὰ [Π6 τοπάογίης 
ΔΡΡιονρα Ὀγν βόῖμδ σγο5 (5 1|ςκ., Ηδμη, )6].) 
5ΘΟΙῚ5. Οἡ 6 ὙΥΠ0]6 ῬΓΟΙΟΓΑὉ]6. ὁ ΥΠ] (ἢγΥ 
ΟἰΐστγΥ τοϑίογο {Π66 οἱ οὗἩἨ {γου ὉΪ6, οὐ᾽ 411 {Π|6 
οἤοτγίϑ οἵ ϑἰτθηρίῃ " ὙΠΙ5 τοργοοῦ 15 δί ὁποδ 
Ροϊηϊοα πὰ Δρρ]σΔΌ]6 ἴο 0. ΜΓ ΠῸ σογίδ ΠΥ 
Πδά σίνθῃ πὸ πε σαί οη5 οὗ {τ ἢ ὙΜΘΔΙΓΠ, 
ἀν Ή 16 ἢ6 Βακὰ τορεσίθα]γ πα ΘΑΓΠΘΘΠΥ ΟΧρΓΟΒΞρά 
ἃ αἀὐθίγο {ῃδὲ ἢϊ5. ΙΓΟΓ ΟὐΐογΥ δηα δ γιρρ ο5 
τς Ὁ ἀνα] Ό 16, (ΤΠ τα πη, πονίθνοσ, νι ΒῸ 
ΘΧΑΠΊΙΠ65 ΥΟΥΥ σΑγΘΓΪΪγ {Π|6 Ἰπιογργοίδτοη5. οὗ 
ΡγΓΟΟ΄Ιπρ οΥπ5, ργοροϑὸβ [Π6 ΤΟ] ΟΝ τη {γᾶ π5- 
Ἰαΐοη, “ΔΎ Ηδὀἑ (σα Ηδ) Ὀυὴρ ἰῃν οτν ᾿ηΐο 
ογάον (ἡ δ. σαιθθ πρὸ ἴο ΟΠΌΓ ἃ Πιιπιῦϊο αηά 
Δοσορία]6. ργάνοσ), ποὰυδ αἰπισῖοη, απ 
νου {πὸ Ἰηϑι γα πιθηα εν οὗ ἔοτοο ὴ, Ὑ 15 
15. ᾿ηρϑηΐοιβὶ ὈΣ 5606ΠῚ5 Ξοιηθνδί οἰ ταϊηοί, 
ΎΤΠὸ γοηάογιηρ πᾶν 6, “ἍΝ 1] Ηὸ τομαγά οἷ- 
ον ποῖ [ἢ ΔΠΠ στο (}. 6. ποῖ ὄν ἴῃ 5θνοτα 
Αἰ] οτίοη, 50 ἰοηρ 85 1ἴ ργοσθθάϑ ἔγοιη ἃ γοθε]- 
Ἰοιι5 5ρ᾿γ): ποὺ ΟΝ Ης γόραγα) δὴν Θἤοτγίϑ 
οὗ 5ἰγθηρίῃ, 2. δ. ΔΎ ἀοδρογαίο βία Ἴ05, ὙΠ6 
ΤοΠἀοτηρ ὁ’ ἐβίοθηι " ΟΥ̓ ἧς ΔρρΙοΟαῖο ὅς ΤῸΓ 
ὙΠ 15 δίνϑη, δηὰ νγ6}} ἀοίοπάρα ὈὉν σα. ΤΊ] 
Ἰπτογργοίδιοη οἵ {πὸ οἴπὼ ϑνογὰ5. 15 δί ΓΙ ΓῪ 
᾿εγαὶ. 

708. ΧΧΧνΧνΙ. [ν. 18---26. 

22 Βεμοϊά, (σοά οἐχαϊςειῃ Ὀγ ἢ 8 
Ρονγεγ: ννῆο τεδοῃςτῖῃ [{κὰ Ὠϊπιὺ 

232 ὟνΠο παῖ επ]οϊηθα ἢϊπι ἢὶξ 
νναγὶ οὐ νγῆο δὴ 8170. [ποὺ ἢαβῖ 
σντουρῆς ᾿μἰχαῖγ ἢ 

24 Ἀδπιειθεγ τῆλτ ποι! ἸΠΔΡΠΙΥ 
ἢ]5 ννογκ, ψνῃ] ἢ πλεη ὈΕΠοΪά. 

2ς Ἐνετν ΠΊΔη ΠΊΔΥ 866 ᾿ἰζ; ΠΊΔη 
ΠΊΔΥ δεβοῖά ἐ αἴατ οὔ, 

26 Βεδο]ά, (ἀοὰ ἐς ργεαῖ, ἀπά νινς 
Κηον ῥίγπ ποῖ, πεῖ σδῃ τῆς πυτη- 
θ6γ οἵ ἢ!5 γϑαγβ δὲ βεαγοῃβά ουζ. 

20. 71)εηίγο ποῦ τὸ πίσρ] ΑἸ άϊη ἴο 
Το 5 τοροδλίοα ργάγογα ἴὸ ὃὸ ουξ ΟΥ̓́ αἱ οηςό, 
Δηα διὰ ἴῃ ἴπ6 γγάνθ, ὙΠ15 15 Δη οιἝοῖν 
νυ ῃϊςἢ (σά σφηποῖ τοραγά. 

«αὐϑὸη ῥεορίε ἂγὸ σμί ὁ} δι οἢ ἃ ἀθβῖτε 5μθν5 
Ππ||6 ἤρα οὔ σοά 5 γυάρτησηίβ, ψνῃϊοσ [ὁὸὉ 
δὰ ΒπϑοΙΕ ἀοοοτροά; οἷ, ΧΧν. 19, 20, ἀπὰ 
ΧΧΧΙΥ͂. 2ς. 

21. τηἰσ ν] ΤῊΘ ΠΟΙ οὗὨἨ ἀἰϑγοραγάϊηρ 
Οοάϊβ ψ}}}. ᾿ 

ἐβαηπ αὐδιεμομ] Οὐ΄ς 6" Ῥδοαιθο οὗ ΤΥ βυβεγς 
ἴθ: 1Πὸ δι βογίηρ 45 ποῖ ἄόοπθ 115 ῥτΟΡΕΓ 
ΜΚ. Ὑπὸ ΑΟὟΥ., Πονθνοσ, χίνοβ 4 βορὰ 
56η56, Δηἀ 15 ρΡιΙΌὔΔΌΪν σογτοοῖ. [οὉ 5 δοςσυβοά 
οὗ δάπογίηρ ἴο Ἰπ] ιν ᾿ησίθδα οὐ γιοϊάϊηρ ἴο 
αἰπιοίίοη βοηΐ ἔοσ 815 σοοά. 

292. «αὐῤο ἱεασῥοὶν ἐᾷς ῥρὥη 5] ΤῊ Κου-ποῖθ 
οὗ ΕἸπιΐς ΠΟ] ἀἸδοοιγοθο; οἷς. ΧΧΧΙΠ. 14. 
ΧΧΧΥΟΙΙ, ΧΧΧΥ. 9. ΑἹ] (Π6 πιαπ)ξοκίφτοης οὗ 
ῬΟνΡΟΓ δηα 719 ]|ς6. ἤᾶνθ ἴον {ΠΕῚΓ Ῥυ ηαγΥ ἀπά 
ἄϊτοςξ οδ͵]οςὶ τΠ6 ᾿πβίγιυοίοη οὗ τηδη β ποηγὶ. 
ΙΒ το θγιηρ, νΥΏΙΟΪ. 15 δοσοριοα ὃν ἴΠ6 ρβοπὸ- 
ΓΑΙ ΟΥ̓ σγιτῖς5. δηα γοϑῖβ οἡ βοοὰ διϊποῦῖν. 
Τατρ., ὅ0γ., ἔβρη, δοηῃϊοῖί., [26], ἄς), 15 
ἰβριιϊθὰ, δηὰ τηλξ οὗ {πὸ 1 Χ.., δυνάστης. 

ἰ5 Δάορίοα ὃν νν., ΗἰγΖ.. ὨΜΠπλ. 11 ἸηνοΪν 5 
Δὴ ππι5ι4] ἔοσιῃ, ΠῚ Ξ Ἴ, δῃὰ ρίνεβ ἃ 
ΓΘΟΌΪΟΓ 5:η55, 

28. ΠΠΡὸ ῥαΐρ εηοιμεῖ ῥη δὶς «υὐαν δ Δ 
γνΑΓΠΙηρ ἴο [οὉς νὴ 560 πὶ5 ἴο Β] πὰ τὸ ἢανὸ 
ἀϊεϊαϊοα {π6 σου 56 νῃΙσἢ [Π6 ΑἸ ΡΥ δδῃοιι]ά 
δαυρί; ςἢ. χχχῖν. χ2. 

24. »ῃιαση δι, «υὐογ ἢ] ΒΥ 5: Ὀπι]5βϑίοη. ὃν 
σοηίοδειοῃ, Ὀγ Ἰοϊτηρ ΗΙ5 Ρυπιβῃιποηΐ (ὁ 1:3 
ΡοΙοοῖ νοσκ. 

αὐδίον γιό ῥοβο 1.6. 4}} τη 566 νυπδῖ 
ἢδ5. ὈΘΙΔΙΙοη [οἷν! 1 15 15 ἀϊν ἴὼ ῥγονὸ ὃν 
ἢϊ5 σοπάποι παῖ (συά νιϑτρᾷ πὶ τη σι ρ)ίθοιι- 
ΠῸ85 δηΐ Ἰονὸ: ὕὰῖ {86 ἰαϑὲ ποσὰ ργοῦδθὶν 
ΠΊΡΔΠ 5 5106. 1. δ. σο]οδγαῖος νυ δῖος ἢ τθη το]9- 
Ὀγαῖο. Τϊ5 ΒΜ, Ηδφμῆ, Μιϊ. ἀθ ᾧὰὺ 
σΘΟΙΠΟΓΙ ΠΕ ΥἹΓΊ. 

26--388. Τπὸ Μοπηάτγοιιβ ΡΟ ΘΓ δηα ργο- 
υἱάοηςς οἵ σοά,. ὙΠῸ Ὀνο Ἰάδα5 οὗ ΡΟ 
Δα κοράηοοθ ἀγὸ ἀςϑοσίαἰοα, σ]Όβογ ἰὼ ΕΠ 5 
τη : νΠότοας. {π6 τῆγοο ἔποπα 5. ἄνν 6 }} πιοτὸ 
ἀροὸπ 16 σοπιθιπαίίοι Οὗ ΡΟνΡΕΣ ἃηὰ }ι5ίϊςο, 



2 Η-:ἢ. 
ἔξζε γοσές. 

ἐρείὰ π. 

ν. 21--6] 7Ι0Β. ΧΧΧνΙ. ΧΧΧΥΙ͂Ι. 127 
27 ἔογ ἢ τηακεῖῇ 5π|8}} τῆς ἀγορβ 

ΟΥ̓ νγαῖεῦ: [ΠΥ ροὺγ ἀἄονγῃ γαὶη δο- 
ἀν ν η6 νδροιυγ τποτγεοῦ: 

Πι ἢ τῆς οἸουιάβ. ἀο ἄτοὸρ σπά 
1511] ἀροη πη ἀρυπαδηιὶγ. 

29 ΑΪβο σδῇ χὴν υπάεγβίαπα ἴῃς 
Βργεδάϊηρβ οὔΤΠε οἰοι 5, ογ ([ἢ6 ΠΟΙ56 
οἵ Π15 τά δεγηδοΐε ὃ 

20 Βεδοϊά, με βργεδάδβιῃ ἢ]5 ἰἰρῃϊ 
ΠΡΟΠ ἴἴ, 4ΠπΠ4 σονογεῖῃ τη Ὀοϊζοηι οὗ 
τῃς 568. 

21 Εογ ὈΥ τπδπὶ ᾿μάρεῖῃ δα τῆε 
Ρεορίε; ἢςε ρίνειἢῃ πιολῖ ἴῃ αδιη- 
ἀάδηςε. 

22 Ν ἢ οἰουάς. ἢς σονεγεῖῃ τῇς 
Ἰρῆτ; ἀπά σοπηπιαπάδτιῃ 1ἴ ποῦ ἐο τἀϊμέ 
δγ ἐδ εἰομά τῇατ σοπγεῖῃ Ὀεῖννχε. 

33 ΤΠε ποῖβε τπογεοῦ βἤθνγεῖῃ σοη- 
᾿ ΠοΥΠΙ ΠΡ ἰτ, τῆε σδτι]α αἰ5ὸ σοποεγηϊηρ 
᾿Π 6 νᾶρουΓ. 

δηά ἴον ὑροὴ {πδξ οὗ ρονεσῦ δηὰ νυ ]ϑάοπ,. 
Οουράηοϑο, Πρ ϊθοιιθηθθβ, δπὰ ννιβάομπ, ΓΟ ΟΠΘ 
'ἰη Οοάὰ; ναιῦίοιι5 ἀϑρθοΐβ ὑπάθῦ νυ σῇ (Π6 
6556} {14] ργίπορ]Ὲ οὗ Ἰονθὸ [5 πη! [δϑιθά. 

27, 28. Ἀλὶη αἰναγϑ ργθϑοηΐβ 15:1 ἢγδῖ 
ἴο 4η ΟποηΐΔ] πη ἃς [Π6 ρστοδίοσί ϑοιτοὸ οὗ 
41} Ὀ]εσθίηρθ. ὙΠῸ ογὰ5. τὸ γγάρῆϊς δηθὰ 
σατθ ΠΥ σἤοϑθῃ. 

27. ον δὲ ριαξδο “η"α], ζς. ἢ ὙΠὸ ρῥγὸς- 
ὈΔΌΪΟ τηραηϊηρ οὗ [Π15 νο 56 15, “" ῸΥ Ηδ ἄγαν- 
οἵ πρ ἀγὸρϑ ΟΥ̓ νδῖογ: 1ΒῸν ἤονν ἀοννη 45 
ταὶη ἴογ Η!5 πιϑί." ὙΠῸ ἰαϑῖ 'νογάς πΛΔΥ πιθᾶῃ, 
ἰπ ρἷαςθ οὗ [Π6 παῖϑὲ νυ ῃ ἢ ἰς σοηάθηϑοα ; ΟΥ᾽, 
ΤΟ ΡΓΟΌΔΌΪ, ἰοῦ {πὸ ριιγροβὸ οὗ ν' ΤΗΝ 
(Π6 φαγῖῃ : 5 ὅρη. 11. 6, νοῦ [Π6 54ΠῚ6 
ΜΌΓΑ 15 υ56ὦ. 

40. ἔτγοπὶ ταὶπ ΕΠ ργοςσθθαϑ ἴο {πυπάου, 
ΎΤΠΟ ΠΟ] ραβϑᾶρο σοηΐδιη5 ἃ πιοϑί ννὰ ἀ6- 
ΒΟΓΡΌΟΠ οὗ ἃ Τἱϑηρ 5ἴοιτη, ἀρραγθητ]γ ΟΠ6 
ΜΠ ἢ ννᾶ5. ἤθη σΟΙΠΪηΡ ΟἹ, ρΡΙΘρασηρ (ἢ6 
τη. οὗ 411 ργόϑοηξ ἔοσγ {πὸ τηδη  οϑία θη οὗ 
{πὸ Οσοάπεοδά τη {πε Πα ; 566. ποίς οα 
ςἢ. ΧΧΧΥΠ. 1, 

ἐδὲ «ῤτγεαάϊησ] ΤῊΘ γὰρ οὀχραπϑίοη οὗ 
αἸουκδ5, 1η6 ραῖμοτιηρ γοπὶ 41} φυλγίοῦθ, 50 Γ6 
Ἱπα!οαίοηβ οἵ [η6 σοπλπρ ϑἴοστη. 

ἐῤὲ ποῖσθ 7 ῥὶς ἑαδεγημαείε] “ΤὮΘ βτδὲ σγαθ]} 
οὗ {Ππ Π6γ, 85 ἴ νι γθ, {πΠ6 σγαϑῇ οὗ {Π6 Γογαὰ 5 
ἰρηῖ; ἴΠη6 Οτεδλῖ Κιπρ τηονίηρ ἔτοπὶ Η5 ρίαςο: 
εἴ, 9. ΧΥΠΠ. 11, 12. 

80. προρ 4] ΟὐᾺ, "ἐονογ Η!πΊ5ο][ Π6 σὰγ- 
Γοιιπϊς Η πλ5. 1 ΜΠ Ἰρμς: οἴ, Ηδὺ 11. 4. 

απο τοογεῖρ 1ῤὸ ὀοίίονι ΚΓ 1 «4 ὙἘΠ6 
ἤλϑῆος οὗ ρας πῖπης σονοῦ ἴπῸ νυ Βο]ὸ θαγῖῃ, ἃ5 
ΜΊΝ ἃ πλδτ]ο οὔ μ]ογίουϑβ ΤἸκὶντ, αηᾷ (Πὺγ σός 
ονθη ἴο {πο ἀορτῇ οὗ (Π6 δοὰ; {Π1|5 511}, 126]. 
ὙΠΟ τοοίϑ οἵ ἴπῸ 5οὰ 5 ἃ 5 σα αν ΟΧΡΓΘΒΒΙΟῊ 

(ΓΗΑΡΤΕΚ ΧΧΧΥΝΙ. 
1 Ονή ἐς ἴο ἐὸ μιαγραά δείαμδε οὗ ἦς ργεαξ τυογῆς, 

[5 ΠΡ τοὐπὶ ἃς τρισεα γλαῤίρ ἐκ ἐοηι. 

ἊΝ 1015 αἶθὸ ΤΥ Πεαγί τγεπλθ ] οι, 
ἈΠ ἰ5 πιονβά οι οὗ ὨΪ5 ρίαςα. 

2 ᾽Ηξδεαγ αδιτεπενεϊν τῆς ποῖβε οὔ "ΗῸΡ. 
15. νοῖςε, ἀπά τε βουπά Ζἠκαὲ ροεῖῃ ἡκαν ἐὲ 
ουξ οὗ ἢ]5 πιουῖῃ. 

2 Ης ἀϊτοςτείῃ [τ ὑπάεγ τῆς ψῃο]ς 
ἤδάνθη, δηὰ ἢϊ5 ᾿ΠρΡΒτηΪηρ απτοὸ τῆς [Ηεν. 
ἱ δηπάβ οὗ τὴς δδιῃ. “πεῖ. 

4 Αἴεγ ἰξ α νοῖςε τοδγεῖῃ: ἣς Ὡαεοε 
τ μάδγεῖῃ νυν τῃς νοῖοςς οὐ ἢὶ5 δχ- 
σΘ]ΙεηοΥ ; δρά ἢ νν}} ποῖ βἴαγ τῇ επὶ 
ΜΘ η ὮῚ5 νοὶςθ 15 πδαγα. “ 5. τ47. 

ς (Φοά τἢυπάογοιἢ πιαᾶγν ε]]ουβ]ν ἐῊ εὗ, 
ννἢ ἢ]5. νοῖςε; στολῖ τῆϊησς. ἀοοτῇ “1 12 1πὲ σλοτοοῦ οὐ 

ἢς, ψΠΙΟἢ νγα σαπηοῖ σοπιργοηθημά. Ῥμΐ αν 
ο ἐλε 

6 ον “ἢς 54 ἴο τῆς 8πονν, 6 τἰστυον ο 
γαΐι οΥ ἀξ 

του οκ τῆε βαγῖῆ; ᾿ΠΚοννγῖθα ἴὸ τῆς ερρρνῤέλ. 

(86. πιᾶγρ.), Ὀμὰξ [Ὁ σλῃ ΒΟαΎΟΘΙΥ ὈΘΑΓ ΔΗΥ͂ ὀΐ ποῦ 
τηραηΐηρς ἤδη [6 ἰονιοϑὲ ἀθρίΠ5,. 

381. ὙνῸ ορροϑιῖο οβοςῖβ, ἴῃ σοτγοοροηά- 
Θηςσ6 ΜΠ {Ππ6 νΠο]6 ἴθποιγ οὐ ΕΠ 5. ἀγρι- 
τηθηῖς; πάρηηθηΐ ἀροη {Π6 παίοηβ, αθιιπάδηςθ 
οὗ ουά ἴο Ηἰκ5 ρθορίϑ. 

32, 38. Ὑδοβ6 ἔν γϑῦϑθος ἃγῸ ΟΧ σο  ἀἸηρῚν 
ΟὔὈβοιγο, δηἃ {πὸ τηθδηηρ Οἵ ΠρΑΥΪν νοῦν ννοστὰ 
ἰῖ5. ἀϊδριιιοά, ΤῊ ξο] ον ηρ Ἰηογρτοϊδξιοῃ, οἡ 
{πῃ νυν ῃοΪθ, βθοις ἴο δάπογο πγοϑί οἱ θεοῖν ἴῸ 
186 τοχί, δηᾷ ἴο Ὀ. Ὀοϑῖ δάσλριο ἴο {πὸ σοηίοχί; 
ἐς Ηρ οἹοίποῖῃ ΗΜ Παπ5 ἢ πη} (5ς. δ δϊ- 
ΠΙΏ5)., δηᾶ ρινοίῃ 18 σοπιπλδης νυ ]οπὶ ΤΌ 584}} 
ΤΟΆΓῃ; ἴΠ6 ϑδοιιηὰ {πόγοοῦ (16 σγαϑῇ ὙΨΏΘΗ 
[Ὁ]]ον 5. {86 ᾿ρμτηϊη 5.) δπποϊηοῦβ. σοηῃοογη- 
ἵπρ ΗΠ, βούοοποεβ Οὐ ϑΊΔΙΠ δραϊηδὲ τη- 
ΠΡ οου 56 55,. ὙὍΤΠ15 τοπάθγς ΤΟ] τσ. ΠῸ 
σἤδηδο πη {πὸ ἰοϊίογβ, αηὰ Ὀὰῖ ἃ ΞΠ5} ςπδηρὸ 
ἴπ πο ρυποίμδίςοη: 505. Πμη ἀπά ὨΠἸμλληη 
ΟΓ ἃ τοσθηβίοη οὗ ᾿πτογργοί δ! ἢ 8. 

παρ. ΧΧΧΨΙΠ. 1. ὙΠοΓΟ 15. ΠΟ ρᾷιι56 
ἤοτο, ΕἸιδα ἀοπογιθος {ὴ6 οἤξοϊβ οὗ [ἢ6 βἴουπι 
ἼΡΟΠ πΊδῃ. 

2. ταν αὐοηη πον) " Ηϑαγ δηᾶ ἤράγκοῃ :" 
{ῃη6 Ξουπᾷ οὗ {Ππ6 τ Πἰ6Γ 5 1η [ΠΘΙΓ ΘΑΓσ, 

3. Ηἐ ἀϊγοειεῖρ μἢ Οτ( “δ βομάοι ἢ τῇ 
οσῖ ἢ." ὝΠὸ τη ογιης ὦ ἀἰτεοοίοι ἢ" τοίουϑ ἴο 
ἃ Ἡρῦτονν νοῦ ννηϊς ἢ ἢδ5. {παῖ πιοαπηβ; (Π6 
ννοτὰ, πον ον οῦ, 15. ργοῦδγ Αταιηδῖς; 1 Πδ5 
{Π6 80η5ὺ ΠΟΙῸ δεϑιρηοα [0 1 1 δυτίας, 

4. ῥὸ «υἱἱ ποὶ σαν {ον ἰ.ς. δ βοηᾶς 
Παξιὶ δὐζογ ἤλβϑιν που ἱπιογιηϊβθίοη, 16 
γτοηογης ᾿ ϑίαγ {πη} ἔο]]ον 5. {πὸ Ταγρίπη, 
δηὰ 15 ΡγοῦδὈΪν σογγοσξ; (πὸ νογα 15 ργΟῦ ΔΌΪΥ 
Ατάιθαῖὶς, Τι15 [2111ΠῈ. δια πηοβὶ οΥΠς5. 

[ 



ι2ὃ 

5Π1Ί1}} γαϊη, ΔπΠὰ το τῆς ργεαῖ τγαϊη οὗ 
15. βίγεηρτῃ. 

γ Ἧε ϑεδίεῃ ὑρ πε Παπά οὗ Ἄν ῦν 
τλῃ; τἴῃαῖ 81} πίε πιὰῦ Κπονν ἢΙ5 
ννοτκ. 

ὃ ΓΠοη τῆς Ὀδεδβϑῖβ ρῸ ἰπίο 46ῃ8, 
ΔΠηα τειηλίη 1ἢ {ΠεἸΓ ρίαςεαϑ. 

Ἠεῦ. 9 ἰθΘυ:λ οὗ τὲ βοῇ σομλεῖῃ τῇς 
Ομέ ον ἀε ἈΠΓΙνν πα : ἀπά ςο] 4 οὐκ οὔτμε ἱπόυτῃ. 
ρος ὼῸ ΒΥ τῇς Ὀγεαῖῃ οὐ (σοά ἔτοβι 18 
νῆα, ρίνοῃ; δηά τῆς Ὀτολάςζῃ οὗ τῆς νναῖδθγϑ 

15 5ἴγαιτοποά, 
11 ΑΙβδο ὈΥ νναΐθσίηρ ἢ6 ννεαγίοτῃ 

Ποῦ τῳ ἴῃε τις Κ οἷουά : ἢς βοφίζεγεῖῃ ᾿ἢ]8 
σὴς Ἐγρῃϊ οἹουά: 
402.2. 

12 Αμὰ [ἰζ ἰ8 τυτηδὰ τουπά ἁροιυῖ 
ὈΥ 5 σουπδεῖβ : τῆλ {ΠΕ πιὰ ἀ0 
νυν παῖθοον ογΓ ἢς σοπιπηδπάετῃ {Πε6πὶ ὑρ- 
οη ἴδε ἔαηςς οὗ τῆς ννου]ά ἴῃ τῆς δαγίῇῃ. 

7Ι0Β. ΧΧΧΨΥΙΙ. [ν. η--- 18. 

12 Ης οσλιυβεῖῆ [τ ἴο ςοπλθ, ψῆ6- 
{Πὸγ ίογ ᾿ σογγεςτοη, οὐ ἴω ἢϊ5 ἰδπά, ! 
ΟΥ̓ ἔογ πηοῖον. “ 

14 Ηξλγκεη ὑπο τῇϊ590 Ο 7οδ: 
δἴψης 511}]. χη σοηβίαθγ ἴῃ6 νγοῃάγοιιβ 
γνοῦκβ οὗ (Σοῦ. 

Ι ς ἴγ)οβῖ τῆοι Κπονν ννῆεη Οσοά ἀϊ5- 
Ροβοὰ τῆδιῃ, Δ σαυβ6α τῆς ᾿τσῆτ οὗ 
Π15 σοι τὸ 5 πὸῦ 

16 1)οβτ τῆοιι Κπονν τῆς θα]ΔποηρΒ 
οἔ τῆς εἰοιάς, τῆς. ννοπάγοιυ!5. ννογκϑβ 
οἵ δὶπὶ ννῃϊο!) ἰ5 ρεγίεςς ἴῃ Κπον- 
ἰεάρε ἡ 

17 Ηον τὴν ραγπιθηῖβ αγέ νγΆΓΠῚ, 
νγῆση ἢ αυϊεῖοῖῃ τπ6 δατῖῃ ὈΥ τῆς 
βοιῆ τούπα ὃ 

18 Ηλβι τποῖὶ νυ πὶ βργεδά ουζ 
ἴηε 8Κγ, τυῤ΄Ἴορ ἰς βἴτοῃρ, πᾶ 45 ἃ 
τηΟἰτθη ἰοοκίηρ οἰαϑβϑὶ 

6--10. ὍΤΠὸ {πυιπάου σοπιηάβ. ΕΠΠμα οὗ 4]] 
οἴμογ πηληϊβίδτίοηβ οὗ Οοαἷβ ροννοῦ, ὃγ 
ΗΓ ἢ 1 15 διϊοπάοαά οὐ ζο! }οννοά, ὙΠῸ {Ὧ]}} 
οἵ 5πονῦ, αἰννδγϑ5 ρογίοπζοι ἴο {Π6 πηὶπα οἵ δῃ 
οαβίογῃ : ἴἤρη, ποῦ ἴΠ6 “6 5π14}} γαϊη. ἡ Ὀὰ 96 
ἔῃ οὗ σϑιπ." “{Π6 ρτοηΐ σαὶ οὗ Ηἰ5 
βίγθηστῃη, πὸ μον ἀονν ηΔ}} πὰ τιιϑῇ οὐ γα 
(1Π6 ἀδηβιβϑιπλι5. πα ρογ οἵ. ΥΠΓΡ]}) τυ πῇ [0]- 
Ἰονν 5 πὸ {πιιπἀογεσγαβῇ. 

Θ. Μὲ ἐῤοιι οἱ ἐδὲ ραγὶβ 
ϑασῦι!. ΤΠιι5 ΠΟΛΔΙΙ͂Υ 41] Πὴ 
νοΓά 15. Α ΓΑΠΊΔΙς, 

7. Ἧς -εαἰοιδ μρ7 1.6. ὈΠηρ5 ἃ}} Βιιπιδῃ 14- 
ὈουΓ5 ἴο ἃ 58:4η6-}], 580 {Πα ΠΡ ΤΥ ᾿πθ1- 
[ἴὸ Ὡροπη ἢΠ|5 νΌσκ, οὐ ἴΠαΐ πῆδη νηῸ ατὸ ΗῚ5 
ΌΓΚ ΠΊΑΥ Πᾶνθ ἃ 5θάϑοῃ ἴ0Γ γοΠποσίίοη. ΕΠΠὰ 
ΠΒεῖὸ σϑνογίβ ἴο ἢ15 ἤχοὰ {πουρῆΐ, νυ πδίονοῦ 
Οοἀ ἀοεδ [48 πλ8η}8 ἡπσίγμείίοη ἴοτ 115 ΟὈ]οςῖ, 
ἩοῖπΟΓ ἢ15 ἃ 5:Π|Π|ΔΓ ΘΧΡΙΈΒΘΙΟΩ ἴῃ σεΐογοηςθ ἴῸ 
ΜΊηοΓ; "11. ΧΝ ΤΙ. ς40. ὡς ρά τε ἔργων ἀνθρώ- 
πους ἀνέπαυτεν ἐπὶ χθονί. δθ6 ἴοο Ηεβοὰ 
ιοΐοα Ὀγ Βρ. ΝΥ ογάβν σῇ, 

8. ΤΠὸ Βυ5 ἢ {πμαΐϊ ἔο]]οῖν8 (ἢ6 γε Ὀαγϑῖ: 
(Πὸ Ῥοαϑὲ ρὸ ἴο {πὸ ἄρῃβ (ἔμπσυγὸ ἔογα, 
"Οδοσρ. 1. 230), ἴΠ6 ννου]ά 15 ἰο ἴο τῆδη 
δἰοπο ἢ [Π6 ργόβοηςο οὗ σοά, 

9. Τὸ ν ἈΠ νπὰ ἔυ]]ονν 5. ἃ σἴογπλ οὗ 
41}. “Ἢ ΕΥομπα 16. δοιίἢ," ταῖμοῦ, ἔγοιη [πὸ 
ἐν φρσγοῦ ρδοθ, ἢ (86 ρομοΐγα!α, [Π6 ἀθΡΟΞΙΟΥΥ 
οὗ Οοάϊς δροῆσιος, 

εοἰἑ οἱ οὐ ἐδο ποῦ) ΟΥὐ, σοϊὰᾶ ὕσγοιλ Η18 
οἸἹουἀ-Βοαῦτοσιηρ 1π48. Οἷς Υγρ." Ορονρ, 
111. τού, ΠΠνρογθογοῖβ Απιο---πι θα ΠΟ γΕ, 
΄Τ5 ἴῃ τη Κογδη, {1.1, ἀπ τὰ ΑΥΛΌΒΠΔΗ, 
νης ἄγ σα] ΠΟ 551}. " ἐσατογΟΥΒ . 7 (Π6 ϑΆΠη8 
ΜΌΓΓΑ ΡΒ ἢ 15 δοὰ ΠΟΓΟ, 

10. “ὐἰγαϊι ἢ ΟΕ, ΧΧΧΥΠ, 20. 

1... “1π|᾿ὸ5 ὧγ «υαίόγισ, Κοἢ Οἵ, Α1δ5ο 
ὙΠ ὙΔΡΟΌΣΒ Ηθ6 Ἰοδάθί! ὑμθ οἱοπά, 

811 Οπ ὃὉπ9 

ΘΙΓΏ σΓςς. ΤΠ6 

{Π6 ἤοᾶνυ οἷοι ἀβ μαι μβογηρ δραΐῃ {ΠΟ ΚΙΥ αἴτοσ 
(πὸ Π41]-ϑογτη. 

βο «ωἱ ονοίφ, δις.Ὶ Ἧ!Π5 Πρ βοδίςογείῃ [Π6 
ἄοηϑο οἹοι ; πχοςῖ πλοάοιπι σΓς5 τη ογ “Ὁ Ηδ 
ΒρΓΘΔ6(ἢ δυὈγοδα {Π6 οἱοιά οὐ ΗΙ5 Πρ δῖ." 186 
ἄθηβο σοι ργόσηδηῖ ἡν ἢ Πρ πίπρ: Ὀὰϊ τ 6 
διιγεῖ ΟΥ̓Ἠ Ἰβῃίηης σπαίίοπηρ {86 οἱουά5. Δρ- 
ΡθΔΓ5 ἴο δ6 ἀοδογ Ὀοὰ, 

12. " ἡ. 6. “186. ΠΡ πηρ," ἴξ ταγηθίῃ 
Του Πα δηά τοιπα. ἀλγὶ5 ὨΠ ΠΟΥ δηὰ {ΠΙΠ ΠΟΓ ἴῃ 
411 εἰτοστίίοηϑ: Ὀιιΐ ΟΥΘΥ ἀπο σ Ηἰ5 σοι 5.15 ΟΥ 
Βυϊάπηςο, ἔογ ἴπ6 ἐ ]Β]πιθης οὐ Ηἰς Ὀεμοβίβ. 
560. ῃοΐθ Οἡ ΧΧΧΥΪ. 12: δηἀ σοπηραγο ἴπῸ ἀε- 
βοπρίοη Οὗ ἴῃς Πδηηηρ συνογά, Οεῃ. ἢ". 24, 
ΥΠΘΓΟ [6 54Π|6 νϑοσὰ ἰ5 τιϑϑά, 

138. Τπι. 45 νοῦ, ΕἸιπα ἤχος αἰϊοπίὶοη οἡ 
{86 ἐνευ Αϑιηρ ρυγροβο; Δ ΒΟΙΠΟΥ ἔργ ἃ βοοιιγρθ, 
ὙΥ ΒΟ Υ ἔογ {πὸ ϑαγί (ἴο ξογ 1 χα 11), Ἀν ΒΘΊΒοΣ 
ἴοῦ ΟΥΠΘΓ ριιΓΡΟβθ5 οὗ πιεῦογ, Ηδὸ ἐδυϑοῖῃ ᾿ἴ ἴο 
ΤΟΔΟΝ [15 ΟὈ]θςῖ. 

14. 24, ΕἾΠΑ] ἀρροϑαὶ ἴο Τοῦ. 
15,16. Ηρῃςο (Πη6 ἀτγ οὗ ραζίδηςθ, ποῖ 

Κηονηρ [Π6 Πονν, {Π6 ΝΎ, οΥὐὁἩἨ 6. ν'ΒοΓοίογο, 
ὑΠηδί σδῃ ννὸ ἀο Ὀαϊ νναἱἱ) 

17. ὝΠΟ σοπηδοίίοη οὗ 1ποιρῆϊ ἴα γαῖμοσ 
Οὔβοιγο; ργοῦλ ον ΕἸ αι τποληβ, δη5᾽ ἴδοι, 
ΜΠ ἔδο]οσῖ, νυ ἤοιΣ υπάἀογοίπηάίην, [ΠῸ ΝΟΓΥ 
55} 6588 οἤθοὶς οὗ Οὐυά᾽ἷβ ννοσκ ἴῃ παῖΐωγρ, 
ῬΓΟσαΠδ ἴο πάρε Η!5 νναγϑὴ 

18. «ἱγοισ, απ ας. ἀο. ἢ ὙὍΠϊθ ἄοες. ποῖ 
πλόλ {παῖ ἴῃ. 5ΚΥ 15 504, ἡ τὸ σοηῖγατυ, 
τῆς νογὰ γοπαογο σἄν πηότῃβ ἃ [Π]π νὰρογοι5 
Οχρδηδο; τὰς πλᾶγνο] 15. {παῖ δοηρ διιοἢ [ἢ 
δῆοι! τοίη [15 ἔστη ἀπά Ὀοδυῖγ. [5 ὀνοτς 
θη ὉΠ ΓΠοθ5. {κὸ ἃ ΣΔΊΣΧΟΥ Οὗ ρΡο 5πμοά 
Πιοΐα]. ποῖ Ποϊληάιηρ 4} τῆς σδἵογτης ΜΠ ἢ 
ῬΩ55 ΟΥ̓ΘΥ 11. 

ἰοοξισ σία. ΜΊΥΤΟΥ͂, ποῖ οὗὨ ρμἷαϑϑ, Βυΐ 
τηθίἃ], αἰννᾶγθ πο ἔοσ (παῖ ρυγροφο ὮΥ [ὴ6 

ἩοεδνΝ. 
χνεΐ. 



ν. 19--...} 

Ι9 Τοῦ τι5 ψῆδλί νγὲ 58} βὰν 
πηΐο πη; ΔΓ ΜῈ σδηηοῖ ΟΥ̓ΘΓ ΘΚ 7 
ΣΡῥέεορ ὈΥ τϑάϑοη οὗ ἀδγκῃεββ. 

20 ὅ8δ4}} ἴ Ὀὲ τοϊά ἢϊπὶ ἴτῆδῖ 1 
βρεακὺὴ [Γ ἃ πηᾶῃ β8ρεᾶᾷκ, ϑ.γαὶν ἢδ 
8411 Ὀ6 βννα!]οννεα ὑρ. 

21 Απὰ πον γι. 866. ποῖ τἢ6 
Ὀτρῃς ρμς ψῃ ἢ ἐς ἴῃ τῆα οἰομάϑ: 
δυῖ τ8Ὲ νγὶπα ραββεῖῃ, δηὰ οἰεαπβεῖῃ 
16 ηλ. 

22 ΕΔΓ νγολῖθογ ςοπιοῖῃῆ οὐζἵ οὗ 
τ(ἣς ποῖμ : ἢ (ὐοα ἐς τογγθ]α. τηδ- 
651. 

͵]0Β. ΧΧΧΝῚΙ. Χ ΧΧΝΊΠΗΙΙ. 

22 Ἰομοδίησ τῇῆε ΑἸ γ, ννε 
σαηηοῖ Ππά δίηλ οὐὔ: δε 1: ἐχςε]θηζῖ 
'Π Ροννγεῖ, δηὰ [ἢ ᾿μάριηεης, ἀπά ἴῃ 
ΡΘΕ ΠΥ οὗ Ἰυβτῖςε : ἢ6 νν}]} ποῖ δῆ]ςξ. 

24. Μεη ἀο τδεγείοτε ἔδαγ ἢϊπὶ: δὲ 
Γεβρεοίεῖἢῃ ποῖ ΔΠῪ ἐῤαὲ γέ νγῖϑε οἱ 

, Ἀραγί. 

ΓΗΑΡΤΕΚΝ ΧΧΧΥΝΠΙ. 
ι: Οοή εἐὐλαῤῥοηισοίς δοὸ το ἀπριυέγ. 4. Οοά, ὃν 
ἡ ητεῖσλιν τορος, εογευϊηεοίλ οὐ ΟἹ ὩρΟ» 7.6, 
41 αηά οἡ ἐπιδέων. 

ΗΕΝ «δε [ἈΡ δηϑννεγεά [οΡ 
ουξ οὗ τῆς νυν Ἀγ] νη, δηὰ 5416, 

Δηςίϊοπί5. 866 Εχοά. χχχυ. 8. ϑρδοηθηβ 
αἵὸ Τοιιπὰ ἴῃ Εργρίδη πιοπιιμηεηῖβ οὗ οχί ΠΊὸ 
δι αιμγ. 

19. ἐαγζηε51 Μρηΐαὶ πὰ πιοχγαὶ. 

20. ἐῤαΐ 1 «ῥεαλ] ΑἸΙυϑοη ἴο [οδ᾽5. νυ 58 
ἴο Ὀ6 πεαγά, ἴο βρθὰκ ἴῃ Οοαϊ δ ργόϑθθηςσθ; 566 
[Π6 σἸοϑθ οὗ [οδ᾽5 ἰαϑὶ ἀϊϑεοιιγθθ, ὙΠῸ βεσοπᾶ 

᾿οΙφι56 δοιὰ Ὀ6 τοηάδοῖρά, ΟΣ Βα ἃ 88 
ΘΥ͂ΘΙ δε:ϊὰ τ᾽᾿;.Δὺ 6 Μοπ]ὰ ζδΐῃ 6 ἀθ- 
Βίχογ θα 7 2.6. 5: 1Γἢ ἃ ΜΊΘΗη 5. πηπαίιγαὶ ἀπά 
τππηραγάἀουδθϊο, ὙΠι5 Ὠ1Π|π|,, Ἔνν., ἄζς. 

21. “1Ππώὼ ποαυ, ες. Οἵ, πὰ ΠΟῪ πιθῖ 
. σδππηοῦ ὈΘΒΟΙ]ὰ 89 ὈΣΙΚΩῦ Ἰἰρπὺ ἴπὰ 9 
ΒΥ. ὍΠο 5ἴοιτῃ 15 βοπο, ἰἢς 5κγ οἰοραγοᾷ οἵ 
115 οἱοιι.5. 15 1} οὐ ρῶς 5ὸὺ ρβ]οχίοιι [ἢαξ 
τλλη σδηποὶ ἸΟΟΚ ὑρὸπ ἰἃ, Τἤι5 ὨΠΠπ|., 
ἢσοβ., Ενν. 

922. Καὶΐγ «ὐεα ῥεγ] Οὐ, 85 ἴῃ ἴΠ6 ΠἸΔΥΡΊΗ, 
5οϊὰ: 5ς. ἃ βοϊάθῃ βίον. ὍὌῆθ τιθδηϊηρ 15 
ιἱποογίδίη : [πὶ δἀορίεά ἴῃ ἴθ ἴδχέ ϑι}5 [Π6 
σοπίοχέ, δηά 15 ἀοίθηἀθα ΌΥ ΤΏΔΠΥ σοπηπΊοηΐᾶ- 
ἴοτβ δησίοπί πὰ τηοάθτῃ. [{ ἢα5 ρδγᾷ} 1615. 1Ἰὴ 
Αταοὶς ροεῖγν, δηὰ ἄρρϑᾶῖϊθ ἴῃ ΘΥΟΤῪ νΥΔΥῪ 
ΡΓΡΙΟΓΔΌΪΘ ἴο ΔΠΥ ΟἾΠΘΓ ἈΠΙΟὮ ἢα5. Ὀδθη 51}- 
βοοῖρα. Α βίγικιηρ ΠΠ]πϑγατοη μᾶ5 Ὀθθη ροϊηΐ- 
οὐ οὐὖδ ὉΥ Μτ δναθυγίΐἼοη. ΟἿ. ““ ΑὐΓΟΙΔ, 
ἰπἰθιιπι ἄ1εὶ, 4ιο δῦ δΌ Ι5Π6 50}15 ἴδ ΔΌΓΘΟ 
Δυγοβο." άτγτγο. 

28, Αἡ δάπηγδῦϊθ σι ΠΊΠΛΤΥῪ οὗ [6 νΥΠ0]6 
Β0Ορ6Ὲ δηὰ ὑθαπης οὗ ΕἸ 5 Θρέθςῇ ; 4}} σοά 5 
αἰγιθιι65 Παγπιοηχθ ἢ ϑάοῇ οἴποτ, δηὰ 
διὰ {Π6ῚΓ ρογίεςξ πηδη! δϑίδί! σὴ ᾿η ἴον. 

ῥὲ αὐ ποὶ αι] ἨΗδ ΜῺ] ποῖ δῇηιοεϊ 
ῬΤΟΔΕΥ, οὐ ὙΠ ]ΠἸΠΡῚΥ ; ΑἸ οἰοπ 15 ποῖ Δῃ δηά 
Ὀυϊ ἃ πιοᾶῆ8. ὕὙπμὸ σοῃβίγιςσίςοη, ΠοννθΥΘΥ, 
15 ἀου δα], ἀπά πιαην Ομ ς5. ῬΥΘΙογ ἈΠΟΙΠΟΓ 
τοδάϊηρ ΠΟ ἢ ρῖνοβ ἴΠ6 55 η56:; “" δπηά Ηδ ν}}} 
ποῖ δηϑνιογ,᾽" 2.6. ΜῈ} ρῖνθ πὸ δοςοοιηῖ οὗ Ηἰβ 
δοῖβ, νΠιοἢ σδηποίῖ Ὀχΐ Ὀ6 τρῃίθουβ. ὙΠι5 
Ι,ΧΧ,., ὅ5γγ., Ηιγχεὶ δπὰ οϑθη, 

44. Ἡδηςε ἔγιιθ, βοάν ἔἴραγ: “" {ΠΟ6ΓῸ 18 
τηογου νυ ἢ Ηΐτα, {Ππογοίουε 5Π4}} Ηδ δὲ Γοαγοὰ.} 
ΕΠ ι 5 ἰλϑὲ νον 15 οπθ οὗ νναυπῖπρ. 0Ὁ 5 
ἀδηρογ, ἴο Π15 τηϊηά, νὰ σοηβάθησθ ἵπ ἢϊ5 
οὐ ννϑάοπι, διιῖ οἱ τοραταάς [Π6 σῃαγδοίογ, 

νοι. [Νν. 

(Π6 νν}}}, δηά. ἀπ] [ἢ6 ἰπηθῦ τηδη 15 σογιθοϊοη, 
Ης ν}}}} ποῖ ποαγκθη ἴο ΔΠΥ δι ΓᾺ 5165 ΟΥ̓ΠΊΙΥ- 
ΤΉΌ5. 

ΟΠΑΡΒ. ΧΧΧΥΠΤΙΙ. ΧΧΧΙΧ. πὸ ἔοιτ 
ζΟ]]οννίηρ σμαρίογα σοπίδίη ἔπ ΔΉΜΟΥ ΟΥ̓ 1ῃ6 
Ιοτὰ σοά. ὙΠ πλιηὰ οὗ οῦ δά Ὀόδη ργεραγοά 
ἔον ἴῃε Τ ΒΕοΟρΡἤδηΥ, οἵ πηδηἰ οϑίδτίοη, ἤγϑῖ, ὉῪ 
[Π6 σάγοῦμ] τόνιονν ΟΥἨ ἢ]5. ραβὲ Πρ, δηά οὐ (Πὸ 
ΡΓΪΠοΙρ]65 νυν ῃϊς ἢ ἰὰν δὲ {Π6 ἰουπάδιίοη οὗ ἢ 5 
τοὶ ρίοι5. στοά: δηά ἴπδη Ὁ 1Π6 ἀἰδουυγϑες 
οὔ Β.πιι, ἴῃ Βισἢ [π6 Ἰονὶπρ ΡΌΓΡοϑο5 οὗ 
ἀἰϊνίπθ ἱπιογροϑιίοηβ οτ τῸγΓ (ἢ6 ἢγϑὲ {{π|ὸ 
ἀἰβτποῖΥ δηποϊαῖοά. Δ]] (Πδὲ ἢ6 πονν πθοὰβ 
ἰ5. ἃ ΡΕγϑοηδ] γονοϊδίοη, ἴο Ὀ6 ὈΓουρῆς ἔδοθ ἴο 
ἔδοθ νι Ητπὶ ΔΝ Βοπι τη {πὸ πιϊά5ῖ οὗἩ Π]5 στολῖ 
ΤΑΙΘΟΓΥ πὸ ῃδά νϑηϊυγοά ἴο αὐγαῖρῃ. Τῆς [ρυτὰ 
(Οοὰ ἀοδδ ποῖ, δἰ γι ΠΥ ϑροαϊιηρ, γραβοὴ νυ ἢ 
ΗΙ5 ογοαδΐυγοβ, (πὲ ννοσκ Ηδ ᾿ϑανθθ ἰὼ {πὸ 
Ἠιιπλαι πιπά, νι ἤοθο ἀϊθουγθῖνο ἔασι [ἰ65 Ὠᾶνο 
ἴον {ποῖτ Ὠιριθϑὲ οδ]οςὶ [6 τγϑδέοηβ Ὀδίννθοη 
Η 5617 ἂπὰ πιᾶπ: Ὁ Ηδ ἄοθβ τηοτθ, Ηθ 
ΓΟργονεβ ἴοῦ, δηὰ ὈΠηρ5 Ὀεΐογο 5 πηϊπὰ ἃ 
ναϑὲ δηα πιοϑὲ σοιῃργεῃοηβῖνο ρισΐατε οὗ Ηἰβ 
Ῥτονιἀθηςιαὶ δάπιηιδίγαϊϊοη οὐ {16 τιηϊνθῦβθ. 
ΤΠὸ ἀϊδοοιγβο σοηΐδίη5 {π6 ἀδοροϑδί ἀπά Πρ θϑῖ 
νον ΠΙΟἢ {Π6 τηϊπὰ οὗ ἃ Ῥδιίγδγοῃ, ὑπ 
ἀϊν!ηδ ἰϑδοπίηρ, σου] ςοποεῖνο οὗ [6 τπηγϑίο- 
ΓΙ65. οὗ οχιβίθρηςσθ. ὙΠῸ ρστοαῖ ἰθόϑὸη οἵ δ4]} 
Ὀοίπηρ 186 υξῖου ὩΘΘΔΙ ΠΑ Ὀ]ΘΉΘ655 οὗ {6 ἀϊνὶπὸ 
ΜῈ] δηά υνᾶγϑ. 

ἼΤΠῃ6 ἤγοὶ ἀἸθοοῦ θα 15 διγδηροὰ 1Π ϑδόνθη 
βϑοίίοη5. θᾶ ἢ σοπΊρΙεῖθ ἴῃ 1156}, Εἰγβέ, ΤῊὴδ 
ογοδίοη οὗ [6 φαυΐίῃ, 564 δηὰ ᾿ἰρῃ!ξ (χχχνη!. 
1---ἰς). ΤΠ6 τηγϑίογιοϑ οἵ ογοδίίοῃ, (πὸ ἀθρίῃς 
οἵ οσοδη δηά οὗ 5ῆθοὶ, {π6 βδοιιγοθβ οὗ "ρῆϊ ἀπὰ 
ἀδγκηθϑθ, οἔϑπονν, [81]. ΠΡ Π ΠΙΠΕ,, ϑιοσπι, οὗ γαὶῃ, 
ἄἀθιν, ᾿θ6. δηᾷ ἤτοβί (16--20); [Π6 ρσονογηπηθηΐ 
οὗ [πὸ σἴαιβ, οἵ ἤθάνθη δηᾷ δδιίῃ, οἵ Πρ] πίηρ 
δηά οἱοιιά, δηὰ τπῃ6 νγϑάοπι {πογοῖο σευπτὰ 
(21---.48}); [86 8βιιϑδίδηδηῃησθ οὗ δηϊπ)α]5, [ῃ6 Ἰοη 
ηαὰ τἄνθη (38---41)ὴ. ὙΠΟ βοποιδίοῃ, {ΠῸ 
Β826116 δηὰ πἰπὰ (Χχχίχ. 1--- 4). Τ}6 σοπιρδι]- 
50ῃ Οὗ νυ] ἃ δηά ἴάπλθ δηϊπλα]5, (Π6 νυ] 455, {πὸ 
ΟΥΥΧ (ς---α2}); [Π6 ρϑοι αγ σμαγασίο δῖ1.5. οἵ 
[π6 οβίγισῃ, ([Π6 ννδιύσῆοῦθθ, [Π6 παν Κ δὰ (6 
οαρὶθ (1 3--30).ὄ 

μαΐῖ ἰ5 (6 οὐ]θοϊς οὗ {818 ϑπυτηθγαίιοῃ ἢ 

Ι 
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2 ὟΝ Ὠο ἐς τἢ15 τῆλε ἀδγκαπεῖῃ οοὰπ- τῆς ἰουπάκ(οηβ οὗ πε δλγίῃ ὃ ἀδοΐδτε, 
86] ὈΥ νγογάβ ψιπους Κπον)]εάρε ὺ ΠΕ τῆου Παβϑὲ ἀπἀεγβιληαίηρ. ἔξ δ ἐγ 

αὐγὰ ἃρ πονν τὴγ ἰοίῃβ κα ἃ ς ὍΒο μαῖῃς ἰαἰά τῆε πιδᾶβιιγαβ κε τατος 
{Η-ςὃ. Ρ 3 εζαπάτς. τ ἴλη; ίογ 1 Μ] ἀεπιδηα οὗ τῆςε, δηά Ξ 
ἄηστυ. Γληβννοῦ ἴδοι ΠΊ6. 
“ Ἐς. τος. 5. 
Ρτον.3. . 4 ἈΠ οετε νναβὲ του ννθεη 1 ἰδ1ἃ 

(ογίδιἶγ ποῖ ἴο ἀἰβρίαυ 1Π6 Ἰοατπιηρ ἀπά ἵπρο- 
πυϊὶν οὗ 16 νυηΐογ, οἵ ἴο ρογρίοχ {πὸ πιϊπὰ οὗ 
Ἰοὺ ψ τ συγίοι5 ἀπ Ὡπαηβνν Δ Ὁ]6 4 Θ5[ΙΟΠ5. 
ΓΘ ραίγιαυσῃ ννᾶ5 Ὀεϊίογ ἰδυρῃξ: 6 Ἰοασπθὰ 
{ΠΟΓΟΌΡΗΙΪΥ τΠ6 Ἰεβϑοη, υνῆϊοῆ ἴῃ ἢ]5 Ὀείίοῦ 
παΐυγο πὸ διδά 4}} δοηρ δάἀορίοά 45 ἴῃς ἰἰνὶπρ 
ΡΓΙΠΕΙΡΙΘ οὗ Ὠἰ5 ἐδ ιἢ, ἰΠαΐϊ ΔΓ Ποι ἢ ἴἢθ ϑρθοῖδὶ 
ΟὈ͵δοοῖ, ννῃῖο Οοάα πᾶ ᾶνθ ἴῃ ΔΠΥ οπὸ οὗ 
ΗΙ5 ννογῖϑ, πΊΔΥ 6 ΨΥ ΠΟΪΪΥ υπα!Ἰϑοονθγαῦϊο, 1 
ποῖ ᾿ποοπΊργθμοηϑι 6 ἰο πιδῃ; γοῖ {πὲ (ΠΟῪ 
ΘΟ ἀπά 4]1 αἀϊδρίαΥ ἃ πλδηϊο]α ννϑάοπι, δη 
4}1-ρεγνδάϊηρ δηά 4}]-σοπίγο!]!ηρ Ργονιάθηςθρ, 
Δη δάλρίδιοη οὗ πηϑθδη5 ἰὼ δηάβ, νυ ἢ ἃγδ 
ΣΠΘΟΡΑΓΔΌΪΥ σοηπροοίοα νυν] αὐϑοϊιίθ ροοάηθ85, 
δηά 5ῃοιϊὰ ἰθαςῇ πιᾶῃ ἴοὸ βιῦδπιῖ, νυπουΐ 8 
αιιοϑίίοη, νυπουϊ σἴγαρ ] 65. οὐ σοϊυςίδηςο, ἴο 
ννδίονογ Ης, {6 ΑἸπιρ γ ΜΑΚογῦ δηὰ Κίπρ, 
ΠΊΑΥ οτάφ᾽η οἵ ροιτη. 

Οπαρ, ΧΧΧΝΊΙΠΠ. 1. ἀπιαυεγεά 06 ΒΡ. 
ν ογάβυνογιἢῃ ροϊπῖϑ οὐἱἵ [Παΐ (Πς βροςῖαὶ τηθη- 
οη οὗ [00 ἱπιρ|165 {Πμαΐ Δποίποῦ 5ρθάκογ μδὰ 
ἱπιογνθηθά, 

ομἑ 97 ἐῤε «υδὶ γἰκυϊπα] ῬἘτοπὶ [ἢ]5 ΘΧργεβϑίοη 
1ὲ ΤΠΔΥ͂ Ὀ6 ᾿πέογγοὰ {πδί [ἢ νοῖςθ οὗ {πὸ 1 τὰ 
ἵν45 πραγά, [βου ρἢ ἢὸ ἔογπὶ ννᾶς ϑθοὴ. ὙΠῸ 
Ι,οτά, ἤοννονοι, δι άγθοθος Η ΠΊ561Ε ἴο {Ππ6 Ποαγί 
ἀηὰ υπάογοίδηάίηρ, ποῖ ἴο [Πδ ϑθῆϑθοβϑ, ὈὉγῪ Ηἰ8 
ννογὰ ; (Π6 Τη Δ ΠΙΠΡ ΤΛΔΥ {πογείογο δὲ ἴπαΐ [ἢ 6 
γοῖςθ ὀπίεγοά {πὸ Πραγί, ννῆθγο 1 ϑμαρθα 1.501 
ἱπΐο [με ποι μοάϊςαὶ, αης, 50 ἴο βρεαῖκ, αὐίιϑς 
ἔοστη ψνῃΙ ἢ ρογίδίηῃβ ἴο {Π6 ΠΙρμοδέ ογάθγ οὗ 
Ηθῦτονν ροσίγυ ; {πι15, Ἔύθη ἴῃ {Π]|5 αἀἰγοςί δά- 
ἄγθβα δἵ{τρυ θά ἴο {Π6 1 οτὰ Η!πιβοὶξ, ργοβοηῖ- 
ἴῃ} ἃ σοιῃθιπαίίου οὗ ἰῆὴ6 Πιιπιᾶη ἀπε αἰνιπὸ 
Ε]οηθηΐβ. Ὑ Π5 ἄρρθᾶγα ποῦ σοηϑδοπαηΐ ὙΠἢ 
16 ΠΟΘ ἴοπο δηά Ἴβαγδςίογ οὗ ἴῃ18 ψνοσκ 
{Π4η {πΠ6 ϑιιρροβίίοη {παξ (6 τϑνοϊφίίοη, ποῖ 
ΓΊΘΓΕΪΥ ἴῃ δι δίδποθ πα ῥχίπεοιρίθ, δὰὲ ἴῃ [5 
Οχργοβϑίοῃ, ννὰ5 δ[οροίμοσ οὈ]θοῖΐνθ Α5 186 
δίογ ΠῚ νν 45 ραβϑιηρ ΔΥΥΑΥ͂ ΨΥ Ἰἢ ἃ νϑῃοιηθηΐ υνἱηὰ, 
οἰθασίηρ [6 ἢρανθηβ δηὰ ργεϑθηίηρ ἃ ᾿ΙἸΝΘΙΥ 
ΒΥΠΊΡΟΪ οὗ [86 ἰογγῦ]6 τηλ]οϑίγ οὔ Οσοά, ἰοῦ 
ἴθο]5. 1Π6 ΠΑ ργόβθηςα οὗ Π5 Δίακογ (ες τ Κι. 
ΧΙΧ. 11, 12}; ἴη6 Ψνοτὰά σχίπρβ8 ἰὔγοιιρῇ ΠΙ5 
Ποαγί, 1 Ὀτσιηρθ Ὀδοὶς 41} ται ἢ δαά δνδῦ 
ἰσαγποά οὗ Ηιβ νοσκϑ, σγθδίϊοη δγῖϑος Ὀθέοτο 
ἢϊπὶ ἴο υνἱίποθϑϑ ἔογ 15 Μίακογ, {πὸ ϑριγιῖ οὗ 
Οοά τπηοι]ά5 ἢϊ8 [Βουρηϊθ. ἀπά σοτηρ]εῖθβ ἢ 5 
Κηονν]ορο, δπά Ἰοδάς πη ἴο [ῃῆ6 ὁπ6 ςοῃ- 
οἸυδίοη, νῃ]ςἢ, οἤςα δοςορίοα, ᾿ἰϑᾶνθα πὸ ρΪδοα 
ἴογ ἀουθίβ, ἔῸΓ ΠΊΌΓΓΤΛΙΙΓΒ, ΓῸΓ Β|ΓΠΙΡΈ͵68, ἴοτ 
δα ρδτ Ὀιι πη ρ] οἱ δα ὈΠπλ βδίοη ἴο ᾿η ἢ πὶ υν]8- 
ἄοπὶ δηὰ ἴονθ. 

ἐδε «υῤὶγἰαυρι] ὝΠ6 τίϊοϊθ στεΐογβ ἴο {πῸ 
“:ἰ ραν οὗ ΕἸ 5 δάάσοθθ [{ [5 Δη αἰϊοϑῖδ- 

(πεγεοῖ, ΙΕ τῆοι. Κηοννεβῖ ἡ οὔ Ψῃο 
μαῖῃ βιγεῖςῃεά τῆς [ἰπῸ ὑροπ ἴτὴὺ 

ἢ . ἘΉΣΒ. 
6 ὙνΒεγειροη ἀγὰ τῆς 'ουπαδιοηῃϑβ «ιν ε.-.. 

(ἰοη ἴο (ἢε φσοπιπθηθθ5 οὗ {πα αἰϊἸδοουγθο: 
ΠΟΙ Πᾶ9 ΔΩΥ 51 ΞίδοΟΥΥ ὀχρίδπδίίοη Ὀέθη 
ϑιρροδίοα Ὀγ ἴποϑο ΨΜΏὴΟ τοΐθος 1ἴ. Νοῖδιηρ 
σοι] Ὀ6 τηογὸ δὈσχιρῖ Πδη [Π6 (γα 5 [1 Οὴ ἔΤΟΠ. 
005 Ἰαϑί ννογάς ἴο 1} ]5 βἰδίοπηθηΐ. 

Ὁ. «υογά: «οἱἱδομέ ἀποτυίξά σε] ἸοὉ δὰ ραπΙΥ 
τοριιάϊαίο ἴῃς Ὑ]άΟΓ Δπὰ ΠΊΟΓΕ {Π56 0 Π}}Ὺ 
ννοτὰς ψτὰηρ ἔτοιῃη ἢπὶ ὈΥ δηρυΐϊϑῃ, δηάᾶ 
(Π6 τΔυπηΐβ οὗ 5 υπίποπϊν σουηβοι]οτῖξ : δυξ 
ἢ6 ““ ἀλγκοηθά σοι 56]. 2. ς. ςαϑδὶ ἀοιυδϊβ ροπ 
τῆς νυῖϑοὸ δπὰὶ Ἰονυϊπρ ΡυΓΡροσϑοα οὗ ἴπὸ ἀἰνίηθ 
δαπηηἰϑίγατίοη, δηπὰ πδὰ ςοποϊιάοὶ ἢ 84 
σἤφ]]θηρὸ ἢ] ἢ δηθὰ [6 πορὰ οὗ πιιπ}18- 
[ἴοη, Ὀεΐογο ροᾶσο δηά ρηγάοη Ἴου]Ἱὰ σοπιθ. 
ΤΗΘ ἔλῖϑο ροϑιτοη πλιδὲ δῈ αὐρδπάοποά, [0Ὁ 
Μν5 ἴο 580 ΠΟΑΥ πῖο Οοά (Χχχί. 7). ποῖ, 
Πονονεῦ, ἃ5 4 ῥγίηςθ, θεῖ 45. 4 σὰ οὗ ἀμί, 
ἐῃ ἀυοῖ διὰ 45}65, ΧΙ, 6. 

8. Τα ἀτταπροπιοηΐ οὗ πὸ ἔο] ]οννηρ νοῦθος 
15 Θ55θηΈ14}} Υ ροοίιςα]. Εαγίῃ, 564 δηὰ ᾿ρηϊ γα 
ργοποηίοα ἴῃ ἴῆγοθ αἰδιιϑε5, θοῇ σοπδίϑίηρ οὗ 
Εἰσἢϊ πιοπιθογβ. ὙΠΘ νεῖβεβ ἅγὸ πιοαϑιιγοὰ 
186 5ἰγσίεϑι ἰὰνν5 οἵ Ηδῦγενν ργα ] δ} 15Π|. 

αησαυογ ἐροι »6] ΟΥ, ἄο ὑοῦ ἰπζοσω Μο. 
4. ἥῥεγο «υασὶ ἐρομ [ἴἰ ἃ8 ἌΡΡΟΑΓΒ πιοβὲ 

ΡΓΟΌΔΌΪς, [18 4 βΈ ἢ τοογβ ἴο {Π6 τηδρη!ῇ- 
σοπῖ ϑρεσιδίίοη οὗ [οῦ ἴῃ ςἢ.. Χχν, ᾿ξ ἐπ ρ]]ο5 
ταὶ ὄνθὴ ἴὴ ἴῃς Πιρμοδῖ δηά πιγοβὲ γεν γε η [14] 
τιονοπηοηΐ οὗ ἴΠ6 Πυμπηδη πη] ηἀ {ΠΕΓῸ 15 ἃ 50Π16- 
τ ῃδὲ Ὀογάογιηρ οὐ ργοδυμηρίίοη. Νοῖὲ παῖ 
ἴμο56. ννογτὰς σοηϊδιπθα Δὴγν {πίηρ σοπίγαγν ἴο 
{π6 {τὰῖῃ, δι {παΐ ἘΠΘῪ ϑθοτηθαὰ ἴο οἶαὶπὶ ἃ 
ΠΟΥ Ὸ οὗ ᾿Ἰηϑῖρμξ ποῖ ρίνοη ἴο τλῆ. [{ 5 ἴο 

ΟὈϑογνθά ταὶ ΒΠΠρΡμ δ μδά τἰϑοὰ ἀγριπηθπίβ 
5 Πρ ΔΥγ σογγεβροηάίηρς ἴο {ἢ15 Ὀοΐῃ ἰὴ βυδ- 
δίδηςο δηὰ ἔοττη. Οὐά δβεῖβ [6 864] οἡ ἴδ6 
{ἢ ὉΥ νυ Βοπηξοσνοῦ 1 ΠΊΑΥ Ὀ6 σροκθη. ὍΤῆε 
βρί γι οὗ ΕἸΡΏΔ2 ννὰ5 1η ἔδυ]ξ, ποῖ ἢϊ8 πάθους 
βίδηάιηρ. 

ἠα! ὦ θεὲ ζομπάα!οη.1 ΤῊ5 ΘΧρ ΓΘ ββίοη 18 ἢοΐ 
4υϊῖε σογτθοῖ, 1 ξῖνος γα Υ ἃ ἔα Ἶ56 ἱπιργθβϑίοῃ, 
85 [Πουρὴ (Π6 δαγίἢ νόγὸ τοργοβοηΐεα, δοςογά- 
ἵπρ ἴο οἰ Ποδίῃθη σΟβπΊ 4] ΠΟΙΙΟΠη8, ἃ5 ΓΟΒΕ ΠΡ 
Οἡ ἃ Ὀ8515 οὐυΐ οὗ ᾿ἴ56] ὙὍὙΠῃ6 ΟΥ̓ΒΙΠ4] ἢδ5 
ΒΙΠΊΡΙΥ ΜΆΘΕ 1 Τουπάϑθὰ ἴ.9 δδσῦ, ᾿.. 
οσγοδίοα δηὰ οϑί Ὁ} }15Π6ἀ ᾿ξ. - 5δὁ66. Νοΐθ οὔ χχνὶ. 
η. ὍἼΤΠο ΑΟΝ. ἐοϊϊὶον5 ἴη6 ΝῸ]ρ.: 106 ΕἘΧΧ. 
θεμελιοῦν, ἃ Βοοά τοηάοτγίηρ. 

5. »ηοαιμγος.. ἐπε] ΤῊ δοϑβοϊυῖο ογάθσ οὗ 
σΥΟΔΈΟΠ 15 ΡΥΟΙΔΙΠΘΠΙΙΥ τοσορηϊζΖοα, [{ ἰ8 8 
Γοβη οὗ Ἶαιν. 

θΘ. Ὡφῥεγεμβοη ἀγὲ 1δὲ ἡοισιάαέίοης {δεγεοῦ 
“αειεπεά ἢ Οὐ βυπκ. Τῆς Θχργοϑϑίοῃβ ΠοῖῸ 
ΔΓ ΤΟΪΔΡ ΒΟΥ Δ] ; [ἢ6 εασίἢ 15 σοπηρατοα ἴο ἃ 
Ὀυϊάϊηρ, ἴὰ6 ννογὰ “" ξουηάδίϊους ἡ" ἤεγὸ ἴἃ 
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Ἰ Ηερ τῆετεοῦ ᾿ Αϑῖθηςβα ἢ οὐ ψῇῃο ἰδ! τπ6 σοῦ ἼἽοπλθ. δυῖ πο βιγῖποῦ: δηά Ποῖα 5}4]]} 
οἴη’  πΕΥ βΐοῃε 1Ποζεοῦ; | ΓΊΩΥ ρῥγουά νγᾶνεβ Ὀ6 βίδγε ΝΙΝ 

η δῆ τε τηογηίηρ 8ἴδιβ β8Πρ' 12 Ηαβί ἴῃοι σοπηπηδηά δα [Πε τηογη- 7; 
τορεῖδει, ἂηά 41} τῃ6 8οη8 οἵ (σοά ἱπρ βίποε ΤΥ ἄδγϑβ; σμπά σδιιϑϑὰ τῆς κα, 
δῃουϊεα ἔογ Ἰογὶ ἀλγδβρτίπρ ἴο Κποῖν ἢἰ5 ρίδςε ; 

ΦΡεορς. 8. ὅ0 γ οὔῤο 58ιιῖ τρ ἴδε 8ε4 ψ τῇ 12 Τἢδς ἰξ πιρῃῖ τακΚε Πο]4 οὗ τῃε 
ἄοοτβ, ννῆδηῃ ἴἴ Ὀγακα ἔοσίῃ, ἂς 2 ἴὲ ἴεπάβ οὗ τὴε6 δαγίῃ, τῆλε τῆε ψιςκΚεά ἐΗεδ. 
ἢδα ᾿ἰβϑδιιεά οὐυῦζ οὔ της ψοιῃδὴ ταϊρῃς θὲ 5ῃδκβη οιἱκ οί τὶ ἐϑδ τὴ 

9 ὟΝ εη 1 πιδλάςε {πε οἰουά τῆς ραγ- 14 [τ 15 τυγηβα ἃ5 οἷἰδὺύ ἐο ἴῃ 864]; 
ππεηῖ τπεγεοῦ, δπὰ τῆϊοκ ἀλγκηῆεββ ἃ δηά [ΠΕΥῪ βίδηα 85 ἃ ραγπιεηῖ. 
βυνΔ Πρ απ ἔογ ἰἴ, Ις Απὰ ἔτοπι τῆς ψιοκεοά τἢεὶγ 

Οτ,ς Ιο Απὰ 'θγακε ὑρ ἔογ ἴξ πὴ ν ἀ6- Ιρῃϊ [5 σῇ  ]άεξη, ἀπ τῆς Πὶρἢ δγπὶ 
πραόέαα κα το γραα ῥίαεέ, ἈΠ 5εῖ δᾶ γ8 8ΔΠ4 ἀοοίϑ, 804}} θῈ Ὀτόκεη. 
κὸν ἐξ, 1: Απά 5.14, ΗΠΒεγῖο 5ῃδ]ς ἴῃου 1Ι6 Ηκϑι τῆου εδηϊεγεά ἰηῖο {πε 

ας ἀἰβϑέϊηος ἔγοτῃη πὶ ἴῃ ὦ. 4. [{ πιεδῇϑ8 
ΡΙΟΡΕΙ͂Υ ἴῃς 8965 οὗ ἃ ςο]πΊη, ΠΕΙῸ νγῸ ἅγῸ 
ἴο ιἱηἀετοίδηα (Π6 Ἰοννοῦ βίγαία οὐ νυ Ὡς ἢ (ἢ6 
φαγί ἢ 8 βυγίαςθ τεϑῖϑ: {ΠῸ ὄχργεβϑίοη Γργθ- 
δεηΐβ ὙΠ 5 ηρι]αν Δοσιγαου ἕδοϊϑ Ὀυξ Διο] Ὺ 
ἀιϊϑεϊοϑεὰ ΟΥ̓ βεϊδηςθο. 

ΤοΓΉ ΘΓ “1056]. ΟΕ ῬΞ. Ἔχ]. 22; ΖΟΟἢ. ἵν. 7. 

7. »πογηιέησ “αγό απο Ἰοσείρεγ] ΤῊΘ δἴδτβ 
τὸ {δογοίογο γοργοβοηῖοα 848 1 δχἰβίθηςα ὈῈ- 
ἔοτο 1[π6 δαγίῃ δϑϑιιπηθα 118 δοΐυ] βῆδρθ; δῃ 
Ἰτηρογίδηϊς ροϊηϊ ἴῃ γοίεγοηςθ ἴο Ηδθῦτενν ςοϑ- 
ΓΤΑΟΡΟΩΥ. ΤΠΘ ΟΧρΥοσϑίοη ἐ 88η 5} ἰορείῃογ 
15 ΟΥ̓ σΟουΓθΘ πΊοΘΙδρῃοῦςΑ], δηὰ ννουϊἹὰ ηοΐ 
70 γγ τῇς ϑιιρροβιίοη τ[ηαξ τῆς νυτιῖογ, Πκὸ 
πο Ρ]αϊοηιβῖβ, Ὀε ονθα τῃς οἵδ σσεσὲ ᾿ἰνιηρ 
σγελίυγοβ: οἴ. 8. ΧΙΧ. 1---., ΟΧΙΝΠΙ, 4. 584 Κ6- 
βρεαγε 5 Δ] υβίοη 18 νν6}}-Κποινη : “ Εδοἢ ἴῃ ἢϊ5 
τηοίΐου ἴκ Δη δΔηροὶ σηρϑ," ἄς. " Μογομδηξ 
οἵ Νεηϊςθο,᾿ ν. 1. 866 Νοῖθ Ὀείον. 

“οπι οὗ Οοα 1.6. ἴπε ἀηρεῖβ (οἔ. ἱ. 6), ννῆοβε 
Ῥτο- Ἔχ βίθηςα 15 ἴππι5 ἀἰβε πον ΔβΠστηεά. ὙῊϊ5 
Τεργοβϑεπίδίίοῃ οὗ Ἴγθδῖοη 15 ἃ Ῥροδίιςδὶ ἀδ6- 
γοϊορπιεηῖς οὗ {6 ἤγβι σπαρίο οὗ (σθῃεβιϑ, 
Ὧ11}1, Πούνενεσ, οὗ ρογβοηι βοδίίοηβ δπὰ πηοίβ- 
Ῥῇοτβ οὗ ννῃϊο ἢ πὸ ἴγδοο 18 ἴο θὲ ἑουπά 1η {παῖ 
ἀοςιπιοηῖ. Π6 οἰ πρΊηρ ἀπα 5ῃοιυῖ5 ἅγθ, 80 ἴο 
ΘΡΟΔΚ, 84η δςδο οὗ [Π6 Οτεαίογ᾽ 5 ἀδοϊασγαίίοῃ, 
 Οοὐ 88» {μαΐϊ ἰ νγ͵ὰς γοοά." 18 ἰ5 ἃ 
ῬΓοΐεσι ἀραίηδε οπθ οἵ ἴῃς οἹάδθδξ ἔοιπῃιβ οὗ 
ἀπ Δ) Ξεῖς ούτοσ, Βρ. ΨΥ ογάσινογίῃ τοίοσϑ ποσί 
}υ5Ε}γγ ἴο ΕΖτα 11. 1ο, δηὰ ἔνυΚ6 1]. 9----12. 

8---11. ὙΒΙ5 τείειβ ἰο Οεη. 1. 9. [ἰ ἰ5 ἃ 
Τηλρπιἤοοηῖ τε] ζαίΐοη οὗ ἴῃ6 πη Πισὴ 
οὗ [πὲ ννδΐεγϑ ννβεη [ῃ6 πιοιπηῖδ! 5. ὑνοΓῈ ρ- 
Ββοανοὰ. ὙΤῃε ννογὰβ “" καίῃογοά ἰορθῖπογ᾽" ἴῃ 
ΟΟὐὐποϑὶβ ὄχργζοϑϑοβ ἃ γαρι ἃ 5 πλι]ἴδηθοι 5. ΠΊο- 
το. Τῇο οςοδῃ [5 ἤεγα ρουβοηϊ θα 85 ἃ πονν- 
Ὀοπὶ ρμίδηῖ, σδυΐ ἰη, σοηῇηρά, νυσαρὶ δηὰ 
Ἑουν δα ρα ἴῃ ἴΠ6 ἢγϑοῖ ουὐϊρυγοὶ οὗἉ 115 τι ρῆϊ. 

10. 1 ἰἴογαι!ν, «ἀπά [ Ὀγᾶκο ΟΥ̓́ΘΣ 10 ΠΥ 
ἄδοτοο. Ὑπὸ ἤριυγε ϑθοπὶ5 ἴο ροϊπΐ ἴο [δ 
4ῃδγρ ἀῦγυρί οὐΠΠηὸ οὗ ἃ στοσκὺ σοαϑὶ (ἔπι:8 
Εν’. Ψ)Ἐ0ο σοπηρᾶΓοβ ῥηγμίν) : Ὀμξ ΙΕ ΤΠΔῪ ΓΟΙΟΓ 
ΘΙ ΠῚΡΙΥ ἴο ἴῃς ΔὈϑο] ἴθ 6 88. οὐ {6 σεβίγαιηἷπρ 
ἴδϑνγ, πος ξίνοῃ ἴἴ πϑεάβ πὸ τορϑτοπ, Ὅῆε 

ὙΟΓΩ πιυσῖ Ὅ6 τοηάογοὰ ὀγαζεο, δηα σδηηοῖ 
τηδδῃ οἰτουπιάθαιϊ (Ν ]5.). δ66 Νοίθ θείου. 

12---1Ἰ6. ΤΠ αν οὗ ΠΡ ἢϊ. 

12. οἷποὸ ἐδν ἀ«αγ.}] ἱ.6. 5ῖποε ἢν ἄδγϑ 
Ὀεξᾶμ, οὔ ΔΠΥ͂ ΟἿ6 ἀδΥ οὗ [ΠΥ ϑῃοτί "6 Παϑῖ 
ἴδοιι ς4]1δἀ ἕογί ἢ {πΠῸ τηογπίηρ, ἃ5 σοά ἀοιἢ 
ἀδὴ]γ ὃ 566 ηοΐς οῃ ςἢ. 11]. 4. 

18. Τῇς ΥΟΥΥ ΤΟΠΊΔΓ ΚΔ Ὁ]6 ἤριιοθ ἴῃ [ἢ]18 
ὕΈΓβα δηά ἴῃ ἴῃ [Ὁ] οννηρ ΟΘ ΟσσῸΓ ΟΠΪΥ ἰῃ 
{Π15 ρᾶβθᾶρθ. ὙΠΕΥ τοριοθοηῖ υἱνἶγ ἔνο 
οἤἴεςϊ5 οὗ 16 ᾿ἰρμξ, ([Ὲ6 οπθ τηοσγαὶ, ον] ] τ ἀοοΓβ 
ΑΓῸ ἀἰϊδοοπιβίεα ὈΥ 1ἴ, ςἢ, χχῖν. 17: 1ἴΠ6 ΟἾΒΠΟΓ 
Ρἄγϑιςδὶ, θατίῃ 48811Π|65 ποὺν ἔοιτῃ δηά ὈεδυΥ. 
Τῆς φαγῇ 15 γοργεβεηϊοα 45 ἃ νᾶϑέ ὄχρβῃβθ, 
[Π6 Ἰρῆϊ 561268 δἴ ὁ συϑῇ 115 θα γοη 165, ἀπὰ 
Οδ11555, 80 ἴ0 ΒρθδΚ, ἃ σοῃοιιβϑιοῇ, ΟΓ 5ῆοςκ, ὈγῪ 
ΒΟ (πὸ ομΠ]άγοη οὗ ἀδγκηθθς ἅγὸ ρϑηϊο- 
βίγιιοϊ, δηᾷ, 45 1 γογθ, ϑἤδλκοη ΟἹ 118 βιιγδςθ. 
ἼΠΙ5 85 ἃ βρϑοὶδὶ γείδγθηςθ ἴο ἴδ ἀἸδοοῦγθο 
ςἢ. χχῖν. Ηο {Πποῖὰ στοργοθοηϊοα τῃ6 θν}] -ἀοεῦς 
88 Ὑνουκιηρ ὙΠ ἹΠἸΡΙΠΙΓΥ ἴῃ ἀλγκηθθθὶ ἤΟσῸ 
ἢθ 18 το] {πὲ {π6 πρϊ, ἢ] ς ἢ (ΠΟΥ Βαῖθ δπὰ 
ἀγοδά, [85 ἃ ἀϊγοςξ πηϊϑϑίοη ἴο ονογίῃγονν [ῃ6πὶ. 

14. Χ ἐφ ἐμγπεά ἂς εἰαγ ἰο ἐῤὲ σφ ἢ Οὐ, 
1015 ομ δι θὰ 88 808]-018 0: 1.6. }πι5ῖ 85 1Π6 
ἤπε οἰΑΥ (υ5εἀ ἃ8 νναχ ΟΥ̓ 1Π6 Δποϊθηΐ5) ἰ5 
σμδηροά, ργοβϑοὰ ἰηΐο ἃ εἰβίϊπεϊ ἔοιτη ὈΥ ἴδὸ 
564], 80 {Π6 ϑαγίῃ, υνῃῖσῃ ἀυτπρ τῆ6 πῖρης ΙαγῪ 
ἃ 584 ρ6 1655 π|ᾶ55, ὑνῆθη {πε ᾿ἰρῃϊ [4115 ἀροη ἐξ 
5 ΠΥ Δ55η168 σοϊοιγ, ἀπά ὙΠ ἢ σΟΪΟΙΓ 
ἀϊιξπος ἔοστπηι: ἴο υϑ8ὸ Μ. Ἀοπμαηΐβ ννογάβ: 
ΠῚ Δυγοτο [Δ ΘΓ 14 ἴογτο 1 εἴεῖ ἀη σοθδα 
5ιὉ 14 ἴδοιτο 9161} ἔθ, θη ἀοημηφηΐς ἀθ ἰὰ ἐογιηδ, 
οἵ ἀν γεϊθῖ, ἃ 14 ϑυγίδος ἀθς 1 ιηΐνογβ, αἱ 
Ρεπάδηϊ 14 πιιϊξ ἐϑὲ σοϊηπιθ ἢ οἴδοβ ᾿ηἀϊ18- 
της." 

απά ἐῤεν “ἰαμπα ΟΥ, ““Απάὰ αὐ ἐῤιηγι βιδὰ ἃ 
οὐδ 88 ἃ δδσυιαϑθηῦ:" γαάϊδης ΜῈ ἀϊδιηοῖ 
ἢϊιθ5, δηά γίςἢ οπιογοίάθγν. 

15. ἐῤῥεὶγ ἐϊσῥί 1.6. 106 ἀάτκηθθς νυ ]ς] 
ἴο {ποπὶ 5. 848 Πρ, ᾿π νυν πιο ἢ ΠΟΥ ἀο {ΠΟ ὶγ 
ΜΟΤΚ; 566. {πΠ6 ραβϑᾶρὲ αιιοίϊθὶ ἀὔονθ, χχίν. 
114-17. 

16---Ο1Ἱ, ΤῊΘ ἸπΊρΟβ8: 0} {γ οὗ κποινίηρ 1Π6 
ογ βίη, ϑηά, οδ]οοῖΐ οσ σοιιῦθα οὗ Ἵγραίίοῃ, 15 
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Οτ, αὐ 

ΒΡΓΙΏΡΒ Οὗ τῆ6 86εδὺ ογ παβῖ ἴδοι 
ννΑἸΚεὰ ἴῃ τῆς βεάγοῇ οὔ τῆς ἀεριῃ 

[7 Ημλνε τῆε ρδῖεβ οὔ ἀεδῖῃ θδθη 
ορεηεά υπῖο ἴδπεε ἡ οἵ Παβῖ ἴποιι βεεη 
1η6 ἀοοῦβ οὗ ἴῃς 5ηδλάον οὗ ἀθαῖβ! δ΄ 

18 Ηδ5ῖ ἴδοι ρετγοεϊνεά τῆς Ὀγεδάτῃ 
οὗ τῆς δαγῖῃ ὃ ἀδοΐαγε 1 τῆου Κποννγεϑβῖ 
1 4}]. ' 

Ι9 Βεγε ᾿ς τῆς νγὰὺ τυῤόγε Ἰισῃξ 
ἄννε! δὴ ἡ ἀπά ας 33Ὁγ ἀλγκηθβ5, νἤετα 
ἐς τῆς ρίαςε τπεγεοῦ, 

20 Τμδῖ ἴμου 5ῃοι]4αϑι ἕαῖκα ἴτ "το 
(ἢς δουπά τμεγεοῦ, δηά τῆδὲ τῆοιυ 
Βῃουϊάεδσ Κῆονν τῆς ραῖῆ8 290 τῆς 
οι τῃογεοῦὴ 

21 Κποναβῖ ἴδοιι 22, Ὀδσδιιβε ἴδοιι 
νναϑῖ τ1ῃ6η Ὀοτη ἢ οὐ ὀέεαμες τῆς ημπη- 
δεῖ οὗ ΤῊΥ ἀδγβ ἐς ρτεαλῖ ἢ 

22 Ἡκβι τδοὺ εηϊογοα ἱπηῖο τὴς 
{ΓΘΔ5Γ65 οὗ ἴῃς 8πονν ἡ οὐ ἢαβῖ ἴδμοι 
566η τῆς {ΓδάϑυΓ65 οὗ ἴῃς ἢ41]. 

δῆσον ΟΥ̓ χείργεπος ἴο [6 ἀδρίῃς οὔ οσϑδῃ, 
ἴο {πΠ6 πϑθθὴ ψνου]ὰ, ἴο 1η6 οχίδφηϊ οὗ φαγῇ, 
πᾶ ἴο ἴῃ «αἰϊεγηδίίοης οὗ ἰρῆηϊ δηὰ ἀλγκη658. 
ΜῸΟάοτη Ξοίθποθ σΟΠ ΕΠ ΠΔ}Κ Ἔχίθηδ (ἢ6 Βρθογα 
οἵ Κηον]οάρο, Ὀμὰΐ ἰδανθ5 ἴῃοβο 11π|115 τη- 
τουςῃεά : ἴῃ ἕδοξ, (186 υυἱάοτ [ἢ6 βρῆεγο οὗ οὐσ 
γίϑιοη, ἴη6 νδϑῖου. δῖ {Π6 τορίοπβ οὗ 1π6 υῃ- 
Κποννῃ Ὀγοιρῆΐϊ Ποπλθ ἴο ΟἿΧΓ σοπϑοϊοι 5η655, 

16. «ῤγίηφε οὔ τδὲ “44ΔἪ 1,11. “ ΜΟΟΡΙΏΡ5:" 
Ὀυΐ {Π6 ννογά εν! θη ΕἸῪ 1ῃ ἘΠ|5 ράβοαρο τηθΔἢ5 
ΒΟΙΓΟΘΒ. ΟΥ̓ ἃ5 ἴῃ ὍΟδθηῃ. 11. 11. “1ΠπΠ6 ἔοιιη- 
ἴαϊπη5 οὗ {πε ρστεαῖ ἀθερ." 1,ΧΧ. πηγὴν θα- 
λάσσης: ἴῃς ΝΕ, δα ρτοδιπάα πιδγὶβ, ργοθᾶ- 
ΟΙΥ ἜΧΡγθϑβος (η6 {Γ116 56η56 οὗ [Π6 ρᾶββαρθ. 

ἐπ ῤο “σαγορ οΥἹ ἠδὲ ἀορριῤ)] Οὐ, 15 89 
ΟΥΘΟΘΒΒ Οὗ ὍΠ9 ἄθθνΡ. Ἴδε νοσά τοπάογοα 

ες ΘΟΩΓΟἢ ᾽ ΤηΘ6ΔΠ5 ὮΟΓΙΟ, 45 ἴῃ Υἱ. 8, [αἱ ψνιςἢ 
15 81 ΟὈ]θςΐ οὗ γόβθδγοὶ, ΟΥ̓́ΛΝΠΙΓἢ ΠΊΘη γνϑΙ ΠΥ 
δἰζϊεπιρὶ ἴο ἕδίμοπη. ἴῃ 5. χον. 49 ΡῚ Β.Νν. μδ5 
ὁ. ΠΟΓΠΟΥΘ :᾽) 11 πηθδῃϑβ γοπγοΐο αἰ] β γς 5. 

17. ἐβὲ φαίες οὶ ἐρα! }] ὝΠΕ βᾶτηε σοπηξο- 
το οὗ ποι ρῃῖϑ 15 ἐουπηὰ 1η οἢ. χχνυῖ: τ. 4180 
1Π6 ποΐθ οἡ ΧΥΪΙ. τό. 

Ἅ“οον..1 566 Νοίε ὑεΐονν. 
σῥαάοαυ 9. ἀεα! δ] 866 ποΐθ οὔ Χ. 21. 

18. δεγερίε] ΟΥ ΘΟ ΡΥΘΏΘα ἀθἃ: ἢ85 
{παῖ πίε! ]ΠΙροηςὸ οὗὁἨὁ ΜΉΘ τπδῃ Ὀοδδίβ, 6Χ- 
τοπἀρα ὄνθη ἴο {πὸ Ὀτεδ (ἢ οὗ [Π6 ννῃο]6 ραυτῃ 
Α ἀαιοβέίοη ποῖ δϑνϑὴ ἴῃ Π185 ἂρε ἴο Ὀ6 Δῃ- 
δΙ ΘΙ ΕΠ σοηασηί]ν, 

19. ἐῤεὲ «υαὐἢ}ἢΞ ὝΠΟ. ΠΧΧ. τοδὶ “1ῃ6 
Ἰδη ." ΨΒΙΘΝ δι 5 [πὸ σοηϊοχί. 

20. ὀοιωιἢ ΟΥ Ὀοππάδσυ. Τ0Ὁ 15 δϑκοὰ 
τὸ ΠΟΙ ΠΟΥ 6 Κποννβ {Π6 βουτςο οὗ ἸΡἢϊ 50 ἃ5 ἴο 
6 ΔΌ]ὸ τὸ ἀϊτοσί 1 ἴο 15 οὐὐπ ὈΟμΠάΔΥΥ ; ἴῃ 
Οἴπογ ννογάβ, ἴο ἀδίοστηϊηθ {Π6 1Ἰπι|15 οὗ ᾿ρἢξ 
δηα ἀάΊίκηε55. 

70Β. ΧΧΧΨΠΙΙ. [ν. 17---- 29. 

232 ΝΉΏΪΟΙ 1 ἢᾶνε τεβεγνεα ἀραδιηβῖ 
186 τπηὲ οἵ τγουῦ]ςθ, δραίηβδὶ ἴῃς ἀΔΥ͂ 
οὗ Ὀαῖῖϊε δηὰ νναγὴ 

24 ΒΥ ψῇδῖ ΨΨΑΥ 15 τῆς Ἰρῇς ραγι- 
οα, τυῤιεῤ 5ολϊῖογθῖ ἢ τῆς εαϑδὲ ννἱπά 
ὉΡοη ἴπε δαγίἢ Ὁ 

2ς. ΝὨο διδῖῃ ἀϊνιάεα 4 νγαδΐετ- 
σουΐβα ίογ πε ονεγβοννίηρ οὐ ννδΐεγε, 
ΟΓ ἃ ΨΥ ἔογ τῆς ᾿Ιρῃιπίηρ οὗ τῃυη- 
ἄἀογ; 

26 Τὸ οδιι86 1ἴ ἴο γαίῃ οἡ ἴῃε βδυτῇ, 
τυῤεγε ὯῸ τῇδ ἐς; ομ ἴῃς Ὑ]ΔΘΓη 688, 
ννΠπογοίη {27 ’ς ΛΟ ΠΊΔΠ: 

27 ΤΟ 541|5ν τῇε ἀεβοϊδλῖε δηὰ 
ννΑϑῖε σγομηά; ἈΠὰ ἴο σδιιδεὲ τῆς διά 
οὗ τὰς τε πάθεν μετ ἴο βργίηρ ἰοστῃ ἡ 

28 Ηδκιῖὴ τῆς ταῖη ἃ ἰδπεγ οὐ ννῆο 
Βδῖῃ Ὀεροῖζίεη {πε ἄἀτορβ οὗ ἀενν Ὁ 

29 Ουῖ οὗ ψῇοβε νγοπὶῦ σάπια ἴπε 
Ἰσα ἡ δῃά τῆε ΠολγΥ ἔτοβῖ οἵ ἤδάνεῃ, 
ψγῆο Πδῖῃ ρεπάεγεα [τ 

21. 15 δογ"Ἱ] ΤῊ οἸπιαχ ροϊηῖβ ἴο {86 
τοὶ ννογά οἵ Ογοδίοη, “1, δῖ {ποτα δ Πρ μι." 

22-- 27. Νίαΐιγαὶ ρῃοηοπηθηδ, {πο ῖτ σα 565, 
ι.565, δΔηὰ οἴἴξεοῖς, 411 ᾿Ἰπηϑογι Δ ]6. 

28, ἐΐγιδ 9 ᾿γομόϊε} 1.6. 1ἈῈ6 {πιὸ ἴῃ τ ἢ 
Οοὐςδ )υάρηγθηΐβ ἃγῸ Δοσοιηρ 15Πῃ6α ὈΥ παίιγα] 
βθποῖθβ. ὙΠΟΓΟ 15 ΠῸ τεδβδοη ἴο ϑρροβθε ἃ 
ΒρΘ 614] γϑἔθγθηςθ ἴο βυςο ἱπίογνυθητοηβ 45 [ποθὸ 
ΨΥ ΠΙΓἢ τηλγκοὰ [6 Εχοάιιϑ5 δπὰ ἴἢ6 σοπημοβὶ 
οὗ δηδδη: ςἕ. [ο5ἢ. χ. τι; 5. χυῇὶ,; [58]. 
ΧΧΥΠΙ. χ7---2ι. ὙΠ ρυ]ησὶρὶο οὗ ἀϊνίηθ ρονοττ- 
τησηΐ ΟΥ̓ ΘΘΟΟΠΑΔΙῪ οδιι8ε5 ὈΟΪοηρ5 ἴο [Π6 ἤιη- 
ἀλτηθηΐα]5 Οὗ παΐυ γα) 45 νν6}} 45 γονθα]θα το] ρίοη. 

44. «ὐΙίωρ σ“εαἰϊεγεῖρ, ἄς. Οτ, θοῦ 86 
θαδὺ τη οδΌΟΥ 10ΒΟΊ ΓΤ ΟΥ̓ΘΥ ΓΠΘΘΔΙΥΠ7 
ΤΠ6 ννογὰ “νι σ ἢ" 5ῃοι]ὰ Ὀδ6 οπτἰ6ἀ, δηάὰ 
ΜΌΥ ΜΠ ννᾶγ᾽ τορεαίϊοα. ὕὙνὸ ἀϊδίιηςὶ 
υθβΈοηβ ΔΙῸ 4ϑκθαά γείογσγηρ 5Έν δ ν ἴο (ἢ 
ἀϊδισιθυϊίοη οὗ ᾿ἰπῆϊ πὰ οὗ νά. ὅεὲ Νοῖς 
Ὀοῖονν. 

25. ἢῥο ῥα! ἐϊϊήεά, ὅς. Οτ, Ἧπο 
ἈΔΌΣ ΣΙΥΘῚ ἃ ΟΠΔΏΠ6] ΖΟΣ 09 ῬΟΙΓΘΗὗ 
οὗ ψαῦθυβ, 1.6. ἔογ ἴη6 ἤδᾶνυ σταὶη8 ὙΠ ΙΓΝ 
ἀεοςοπὰ κ ἃ ἴοσγθηῖ τῆσοι ἢ [Π6 τίνθη δἵ- 
ΤῊΟΒΡΠΟΙΘ. 

97 τἐῤισιάογ } Τλτ. κε ΟἽ νοῖςθ5," 85. οὗ σοά: 
εἴ, Εχοά. ΧΙΧχ. 18, το; 5. ΙΧΧΥ]. 17. 

26. Ὅς το ρίοη5 ᾿πμα θά Ὁν πΊδη ἅτὸ ποῖ 
[πΠ6 ΟΠΪΥ οδ͵]εεῖς οὗ (σοά 8 πηγϑβίογσιοιι5 ῥγο- 
νἱάφηςθ : {Π|5 Ὀθαγα θροη [ἢ6 ΟὈΒΟΌΓΟ ΡΓΟὈ] ΠῚ 
οὗ ὑ{ΠΠ|ᾶγΓίαη ἰοἰθοϊοῦγΥ. ὙΠῸ ΟἿΪΥ ΔηϑΓΕΓ 
Εἴνθῃ οἵ βιρροβίθα ἴο βρϑου δίνθ ἹΠ4 ΤΥ 15 
ΒΙΠΊΡΙΥ ἴπαΐ Η15 ννᾶγϑ τὸ 1Πϑογ 4 ]6. 

98--80. ὙΠ 686 φιοβίϊοηβ γοίου ποῖ ἴο 1ῃ6 
ΔΠΔΙ γ515 οὗ ρῃθηοπηθηᾶ οὐ οὗ πδέυγαὶ ἰανν5, Ὀαϊ 
ἴο {Π6 ἸΠΠΕΙΓ ΡΙΠΟΙΡΙ65, οὗ ΒΓ ἢ ϑοίθησθ πόαν 
Ὀτγοΐδϑϑεβ ἴο πον ποίῃϊηξ 



70Β. ΧΧΧΨΝΊΠΙΙ. 
20 ἼΠε νναΐειβ ἅγὲ ἢ:ἃὰ 45 τοῖῤ ἃ 

βίοῃς, δηά τῃε ἴδε οὗ {πὲ ἄδβερ Ἶ18 

ν. 30--- 3). [21 

24 Οδηβὲ ποι ΠΕ ἃρ (ΠΥ νοῖςς ἴο 
τἢε οἰαμιάς5. τῆλ δϑυπάδηςε οὗ ννγαῖΐευϑ ΙΖ ΟΣ ᾿ 

ἐς ἑαξέκ. [γοΖεη. ΠΊΑΡ σονοῦ ἴΠε66ὺ 
1 δηβὲ τῃου διπά {πὰ βυγεεῖ 1η- 235 (ὑδηβῖ ἴμοι 5εηἀ ΠρὨςπίηρ8, τΠδξ 

ΙΟυ, ἤυεηςεβ οὐ " Ρ]είδαεθβ, οὐ ἰἴοοβα τὴ8 [ῇδΥῪ ΠΛΔΥ ρῸὺ. πα 584Υ ὑπο ἴῇ6α, 
τε σεῦδε Ἠλῃᾷς οὗ ΤΟ τίου» ΓΉΘΓα να ἀγέ ἈΝ 
ἈΡΣΣ 22 (ὑδηβῖ που δγίησ ἰοστὴ ἢ ΜδΖ- 46 ὟΝ ο βδῖῃ ρυξ νυ] βϑάοπι ἴῃ 1ἢ6 ΖΣ οβαρ. 32. 
ΓΗερ. ΖΑΓΤΟΚΝ ἰῃ 8 βεάβοῃ  οὔΓ. σδηβῖ ἴπου ἰηνγαγά ραγῖβ ἢ ογ ψνῆο Πδῖῃ ρίνεῃ ἀπ- Ἐρεος, 9. 
ἌΣ ἵρυϊάς Ατοζαγιβ γῇ 5. 50Π58 ἢ ἀεγβιδπάϊηρ; το της πραγ: 36. 
ΓΟτε 33 Κπονεβεὲ του τὴε6 ογάίπδηςεβ: 37 ΠΟ οδῃ πυπιθεγ ἔς οἱοι 5 ἴῃ μεν, 
τ: οἔ Πεανεῃ οδηϑῖ βου δεῖ ἴῃ6 ἀο: υν]βάοπι "ἡ οὐ ἵννῇο σδῃ βδυ τῆ8 δοῖιεβ τιν ἐΠῈ 
ἐπ ομε. ΠλΙΠΙοη τῃογοοῦ ἴῃ ἴἢ6 φαγῇ Ὁ οἔ ἤδάνεῃ, ΠΣ 

80. κὧγὸ δια] ΟΥ, ὃ ψαῦθσβ 8.9 ΠΑΆΣ- 
ἀοποὰ 116 δήοξοθ, διὰ Ὅη)9 ΒΌΓΣζδΔΟΘ Οὗ 

88 ἄθον 16 Βοϊὰ 7848᾽. Ὑπὸ ννογὰ τοπάογοα 
ἐς 14 ἴῃ {π6 ΑΟΥ͂.. 15 ρΡγοθδΌϊγ σοπηθδοίοα ν 1 1ἢ 
τῃ6 τοοῖ “ ἴο δυχάϊα," Ὀ1πὶ.; Ποπος “ σοη- 
ἄθηϑο," "παγάθη." Τὴ νοσά “Ὁ ἐγοζεοη ") ΑΝ, 
ἐς ἔᾺ ΚΘ ἢ ΤΉΔΓΡ..) 15 ΠΊΟΓΟ ΘΟΓΓΕΓΕΥ γεηάογοὰ οἢ. 
ΧΙ, ας, ἐ' 58 ἃΡ ἱοροίμογ." 

891--838. ΤὍΤμὲε ρῃοποπιθηδ οὗ ἰῆθ ἢραύθῃϑβ. 
“«υεεὶ ἐηβωοποοε] ἼΠ6 τογά ΡγΟΌΔΟΙΥ πιθδηβ 

εἰ ξᾳβίθηϊηρϑ." ((ῃυ5 ΓΧΧ., Ταγρ., ΙΒ δ5ῃϊ, 
ΚιςδΙ, Ὠ1ηι.}; Ὀὰξ ΟἿἿΥΓ νϑγβίοη ρῖνεϑ [Π6 
δΘΠΘΓΔ] 56η56 ΘΟΥΤΘΟΙΥ; η0 ογοδίθαά Ὀδηρ οΔἢ 
ΘΕΠΟΓ ἄγανν ἰορϑίμεσ {πῸ ὨδΑυθηΥ Ὀοά ε5, ΟΥ 
ἀἰβιιγο {ΠῚ Γ ἀπίῃ. ὍΠε ννογά σουτθοῖυ τοη- 
ἀςτοὰ Ρ]ειδάες ἀθηοίθϑ ἃ “" ΠΑΡ ΟΥ̓ “"Ξ͵ΤΟῈΡ ἢ 
(8:6 ἰχ. ο}» “πιὰ ΡΓΟΌΔΟΪΥ ννᾶ5 ᾿ηϊδη θα ΠΊΘΓΕΙΥ 
ἴο ἀδϑοῦ 
σοῃϑίο!]δίίοη, ννῃϊοἢ, ἃ5 ΜΟῚ 45 Οτίοη, ἰπ 
ΘγΓΙἃ 15 [ΔΓ πιοῦὸ ὈΓΠΠΑπί, δηὰ τοπηλ 15 ἸΟΏΡΟΓ 
ἀῦονε ὑπὸ ΒογίΖζοῃ, Ὀοίηρ αἵ δὴ δἰτἀ6 ϑονθη- 
ἴδϑῃ ἀθργθο ὩΣ ΏΟΥ (ἤδη ἴῃ ΟἿ οἰιτηδῖθ. Μεγχ 
Γοπάεγβ ἴΠ6 οἰδιιδδ “ὁ 1Π6 φίγα!α οὗ (Π6 Ρ]ειδάθ5,᾽" 
πὰ οὔϑογνοβ τπδΐ Αὐηγ}-Κα15, 1. 2 5.) σΟΠΊΡΑΓΟ5 
(Π6 Ρ]εἰδ 8 ἴο ἃ ριγάϊθ, 

Ογιοη] [1 1ἴογα!]γ, ὁ 1Π6 ἔ0ο],᾽" “ΟΥ̓ ρίαπηί.᾽" 
566 ΙΧ. 9. ὙΤἢδ6 δαγὶγ οὔϑούνογθ οὗ {Π6 ϑκὶεβ 
ΤΆΔΥ ἤδνο 56θη ἴῃ [Π]5 σοπϑίϑ]δίίοη (ἢ6 ΕρΊΓΟ 
οὗ ρονγθῖβ ΨΏΙΟἢ τορο] θὰ ἀραϊπδὲ Οοά, δι 
{Π6 δά οη 15. ποογίδιῃ. ὙΠῸ Ὀαπεὲς πιρῃξ 
ἴῃ δαΐῖ σᾶϑθ πηεδὴ (86 οἤδῖὶπβ ὈΥ τυῆῃῖςῃ [Π6 
δἰαης 15 ἔαδίθηθά ἴο {πὸ βυτηδιηθηῖ; ας (Π6 
ΒόΠΟΥΑΙ Ιάθ οὗ ἃ ςοποίο]αΐίοη ἤχοαά ἴῃ 115 
Ρίαςο ΌΥ͂ αἰνίπο ροννοῦ 8 Δί ποθ ΟἸΘΆΓΘΓ, ΠΠΟΙῸ 
ΠδίαΓΑ!, δηαὰ τόσο ἔσυαθ: [πὸ τηἰσγιϑίοη οὗ ἃ 
Τγ, μοννονοσ Ὀδδιτ 1} δη δ ρηιποδηΐ, 15 
ἰο Ὀ6 ἀερτοοδίθά, ἼΠ6 τοπάθππρ ““ ραπάϑ5᾽" 
ῖ5 φιιοϑιοπαῦΐθ, ὑπὸ νογά χοῦ τηθδηβ 
οὐ ρσογάπ5,᾽) Ὁγ ψΨΒΙΟἢ ἴΠ6 σοηῃϑιθ!]δίίοη 15, 48. 1Ὲ 
γΈΓΘ, ἀγαννῃ. 

382. ΜΜακεαγοίδ)] Τὶ ἰ5 τῇς ἴο γοίαιπ [Π]5 
τνοτά, νΠΙςἢ 15 ον ἀθηῖϊγ (Π6 παπιὸ οὗ ἃ σοη- 
5:6 ]δέου ((πὰ5 ἴπΠ6 ΠΧ Χ. μασουρώθ): Ὀμύὲ 1ξ 
15. ἀουδίμι] ψῃῖς ἢ ςοηϑίε ]δέϊοη 15 πηδδηΐ. 
ΜΆΠΥ οὔ 5 το]]ονν {πὸ Ταγραπὶ ννῃιςἢ ἰάδη- 
{1ῆ65 1 ἢ της Ζοάϊας; {Π|5 ννοι]ά ᾿πΊρῚῪ ἃ 
σῆδηρο οὗ τεδάϊης ΟΥ̓ Φἰπίεγομδηρο οὐὨ Ἰθιογβ, 
(ΠῚ) 5. ἴογ ΠΥ 2), Μῖςἢ, ἰΒουρῃ ροβϑίθ]ο, 

με ἀρρεάγαπος οὗ {πΐ Ὀεδυ Γι]. 

Οἰρῆξ ποῖ ἴο δὲ δϑϑοιιπηθά ὑυϊουξ πεορβϑιίυ ; 
Δ 15 ὀρθῇ ἴο {πΠ6 ποῦ βοσίουβ οὐ]οοίίοῃ, ἐπδὲ 
[πῸ Ζοάϊας σοι]ά ΘΟΑΓΟΘΙΥ Ὀ6 ᾿ηΐογροϑθά Ὀ6- 
ἔννθοη Οτίοη δηά {πῸ Βθαῦ. Ὅηε ΕἰὙΤΟΪΟΡΥ͂ 
οὗ {π6 ννογά, ἃ5 Ὠ]Π]πηάηπ ΟὔΌβογνοβ, ροιηΐβ ἴο 
16 τοοῖ ζαῤρανγ. (Ατδῦ. χοῤαγαῤ, δἰ οσης 
βίδυ), δῃηὰ ἃ σοηῃϑίθ)]δίίοη, ΟΥΓὁΎ ϑίδσ. οἵ ρϑσι γ᾽ 

- ὈΠΡΒζΠ655, 5. σΟΓΔΙΏΪΥ χηδαηΐ ; ὙΟΓΥ ΡΓΟΌΔΟΪΥ, 
ἴη6 ρἰαπεί Τρ ΕΓ οὐ Ψεηιῖβ (ὕ α]ρ. Πυυςίβογ), 
βῃηϊηΐης ΜΠ ῬΘΟΊ] ΑΓ ϑρίθπάοιγ δὲ Ἴογίδιῃ 
5ρΆ50η5; ἤδηςθ ἴῃ6 φιοδίιοη, δηβξέ ἔθου ὀγίμ 
ομέ Ν Αι ζατοίῃ δἱ 115 “εσασομῇ ΟΥ {πῸ δ1᾽Πι.5 οὗ 
[Ὠ6 Εἰργρίίδηβ, γἤοθθ “" σοπληρ [ογίἢ "ἡ ἀθ- 
ουπληθ5. (πΠ6 ΠΠΓΟΠΟΪΟΡῪ οὗ ἴθ ϑϑάϑοῃηβ. δηά 
γϑατβ. 866 Νοίβ θεΐονν. 

“γείμεγι 1 566 ποΐθϑ οἡ ἴχ. 9. 

384--- 38. ᾿ΟἸοιιάξ, ᾿Ιρμ πίηρ δηὰὰ γαὶπ 16 
ΑἴἰκΚο ᾿ηϑογιίδὈ}6 45 ἴο {Π6ῚΓ σδυϑος δπὰ οἤροίς, 

84. :ῤν μ σὴ 1.6. (δηβί ἴδοιι, Πκὸ σοά, 
Ρτγοάαςε ἐπιπάογ [ΤΟ] οννοὰ ΌΥ Πϑᾶνγ τγαὶϊπὶ 

85. (ἢ, Μαῖϊ. νι]. 9. ὙΤΒογΟ (πῸ σθηΐι- 
ΤΊΟΙ ΓΡΟΟΒΉΪΖΟ5 1η Οὐ [ογὰ [Ππ6 βϑᾶπηθ ροννοῦ 
ΟΥ̓́ΘΓ παΐιγο νη οἢ ἃ τ] ΑΓΥ σοΟΠΊηΔΠΩοΥ [85 
ΟΥ̓́ΣΥ ἢΪ5 ἀερεπάδηίϑ, , 

386. Ῥτοηὶ {πὸ σοηίοχέ ἃ νου σθοπὶ [Παΐ 
[η6 νυδάοπηῃ ἤθῖθ βροκεὴ οὗ 15 ἴπ6 γί οὗ 
ἀϊδοοππηηρ (Π6 σδιι3θ5, οὐ οὗ τορι δεν (δὲ 
σου 56, οὗ {Π6 δῖ γαὶ ρῃθηοιηθηδ, νι Π]Οἢ ἃΓῸ 
Ποτὸ ἀδβογι θα. 

ἐππυαγά ῥαγ!.] ΟὖΥ “[Π6 Κιάπογϑ," ψνΠιςἢ ἴῃ 
ΗἩροῦγοιν ΡΠ 5: ΟΪΟΡῪ ἅΓὸ τοραγάθα ἃ5 {ΠῸ ϑραΐῖ οὗ 
[Π5ΠΏΘΕΥΘ ὙΘαΓηΙΏΡ8. 

ἰο ἐδε ῥέαγἢ ὍΤῆθ Ἡδξῦγενν ννογὰ πηθδη98 
[πϑῖρῃῖ, [ἢ6 ᾿πζαϊνο ἔλου Υ, ἤθηςο, 1[ἴ τηδῪ ὍΘ, 
“ ἢς πόλι." ΤὙπΠὸ ρης οὗἨ οαἶξδασ ἀϊδοογηπιθηΐ 
18. ἴῆιι5 τεργοθοηϊθαὰ ἃ5 Ὧἃη δάάϊζίομ ἴο {πὸ 
ῃδίμγα] ἕδου]γ. ὙΠῸ Τ,ΧΧ.. Πᾶνα ἃ τοπάδιης 
νΥ ΠΙΓἢ σῃθιν5 (ῃαἱ τοῖς Μ5. ννᾶ8 ΥΟΥῪ σογτυρῖ 
ἴῃ {815 Ρ4554ρ6, 

397. «΄1.] ὙΠὸ τρλῦρῖπ, “σαι86 ἴο 116 
ἄοννη," ἰ5 πλοῖο φοσυγαῖθ: δὰ [Π6 56ηβ86. ἃρ- 
ΡθᾶΓβ ἴο Ὁθ, 8ο οδὴ ἴαχτππι {πὸ εἰουάς ἀοννῃ, 
80 ἃ5 ἴο ΘΙΏΡΙΥ (δδπὶ [πὸ 5 Κίῃ5 οἵ ννδίογ) 
ἼΠ6 οἱοι8 ἀγὸ ς]]ο ἰῃ6 “ὁ Γη5,") ΟΥ̓ νγναΐοῦ- 
5Κ1η5 οἵ ἤδάνθη, ἴῃ 5Όνθγαὶ ραβϑαρθβ οὗ Ασδδθίδη 
Ροείβ8 αυοϊορά ὉγΥ δοβυϊΐοηθ: (ἢπι5 “" δάάιοϊξ 
Ευτοηοῖιι5 ῥγάγιας, αὰ τορ]οῖς ϑπΐ δαυΐβ; 
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ἐ Οσ, 48 ' ΏΘη τμ6 ἀυκῖ ἴρτοννγεῖῃ ἰηΐο 
Ἡ λα ἐλξ 
Δ Ἠαγάπεβδ, ἀπά τῆς οἷοάβ οἶδανα [δϑξ 
ἐκ τιδοῖ ἔηι- ἀρ έο τοροῖμεγ ἐς 
ΕΟ. 9 ΑὙΝΠηε του μυπὸ τἢς ΡΓΟΥ [ΟΥ 
ἕν δυμγεά.. ᾿ " : 
Ἴρκιοι, αι, (6 Ἰίοη ἡ ογ 11 "τλς ἀρρεῖῖα οὗ τῃε 

ἐς ἐς. Υούηρ []ΟΠ8, 

7Ι0Β. ΕΧΧΝΊΠΙΙ. ἱν. 38---41. 

40 ΝἌη τἰδγ σουςἢ ἴῃ ἐῤεῖγ ἀεῃ8, 
αημά αὈϊάδ ἴῃ τῆς Τςονετγῖ ἴο [16 ἴῃ νγδιῖὺ 

41 “ὟΝΥ͂Βο ρτονί άειῃ ἴογ τῇς τάνεη 
ἢ5 ἔοοά ὁ ψῇεῃ ἢ5 γοιιηρ ΟὔῈ5. ΟΥΥῪ 
υηΐο (Φοά, {πὰ ννδηάεγ ἔου ἰδοῖκ οἵ 
πιοδῖ. 

ΘΆΞ4 116 ἰΠ56] Ὁ ῸΓ μέοσ τ γοτη ργοδιηάθηβ.᾽" ΒΥ 

1π6 υἵτο5, δά ἀθῖβ οὐ νυδίογ ϑῚ Π5, ἀγα Αἰ νΑΥ5 
. τυοαηΐ [86 πιοζο Ὀ0ΪΚΥ οἸοιά5. 

38. ἐηιίο ῥαγάμε.] ΟτὍ, τμθη ὑπ ἅππῦ 
15 τπιοϊῦθη ἰδῦο ἃ 3888. ΤῈ νγοτάβ ἀ6- 

βογίδο [6 οβδοϊ οἵ γαὶπ ὕρὸπ ἴπεῸ Ἰοοϑε ἀιιβί 
ὙΥΠΙΓἢ 11 σοηβο] !ἀδῖα8. 

89. ἐῤὲ ἰομῇ Βδίβοι, “"ἴμ6 ]ἸΙοπαβθ,} ἰη 
ΘΟΔΓΟΝ ΟΥ̓ ΡΓΕῪ ΤῸΓ ΠΟΙ νυ Πεῖρ5. ὙΠὲ ἱπουρδξ 
οἵ Οοά ρτονϊἀϊπρ ἔοσ (πὸ Ὀεαϑίβ οἵ ῥσῈγ, 
ἴογ σλυτοπ- Ὀἱγάς, Ὠοϑ]θ οὐ Ἰοδί ϑοπης ἴο πΊδῃ, 

ξοτο ΒΥ ΠΠ βέγαΐθϑ ἘΠ 6 πδυτόνγηθββ οὗ ὉΠΠ|{ἀτίδη 
ϑρθουϊαϊίΐοη. Οοπιρατε {|κῸὸ χὶ. 24. ΤΒΕ 
ΡῬ581Π|5 ρῖνε ΤΊΔΩΥ διγικίηρ ράγΆ}1615 (566 ἐβρε- 
οἰΑ}}γ Ῥ5. εἶν.), 5Βμβονίηξ μονν ἀεορὶν 16 πυηά 
οἵ [ῃ6 Ηεῦτοννα νν48 ρεποίγαϊεα ὈΥ 116 ΠλΥ βίο ΥΥ 
δηὰ ἰπβοσυίδο]6 νυ ]βάοπι οὔ ΒΕ 1 οτά οὗ Οτεδίίοη. 

ΜΗ ἐθε ἀῤῥε!ε] Οὐ βαῦιϑῖν ὕλ9 ΟΥ̓αυ δ 
οὔ ἢπ9 Χ͵ὃ6]1}8. 

40. «αὐϊάε] Οτ ΊατσΙ,, [Π. 511. ΤΠ δε δ 
ὁΐ {86 Ἰίοῃ ἴῃ 115 ἰαὶγ, οἵγ σογεσί, ἰ5 ἀθϑοτ θα ὈῪ 
{πὸ 54π|6ὸ ννογάὰ ἴῃ 5. ΧυΥΙ!. χ2, ὑνθοΓο (Π6 ΑΟΥ. 
[85 “" Ἰυγκίηρ." (ΟΟΠΊΡΑΓΕ 4150 "5, χ. 9, 1ο. 

ἰο ἐἰϊε ἐπ «αυα!Π ΟὖΥ' “ΤΟΥ ἀπιθυ5ῃ." “ΒΟΥ 
Ἰυγὶκ " 45 ἃ βϑοϊἱοῦ ἴῃ διδιι5ῃ. 

41. αὐῤο ῥγχουϊάειρ, ἄς... ΟΥ, Ῥ5. οχιΙνῖϊ 9; 
δηὰ Πἃ0Κ6 χὶϊ. 24: 450 Μαῖϊ. νυ]. 26. 

ΤὮδ πιαὶη {πουρῆξ νι οἢ ρογνδάεβ [}15 ἀ]5- 
σου ϑδ 15 ποῖ 50 τσ ἢ ἴῃ6 1ΠΔΌ]ΠΠΥ οὗ τη ἴὸ 
Θρδγοἢ οἷ Οοάϊδθ νγ5, 48 ἴη6 ἀρρᾶγθηΐ ορ- 
Ῥοβίζοη Ὀοΐννθοη [Π6 σοπο] ϑίοηβ οὗ Π]5 ὑπάεγ- 
βίαπάϊηρ ἀπά ἴπ6 Ριγροϑοβ ΒΟ ἢ ἰἤοϑθ ννΑΥ5 
ἱπαϊοαῖο 50 ᾿η κα] 5[ Ὡς Ἐ|Υ. 

ΝΟΤῈΘΞ οὐ (ΗΑΡ. ΧΧΧΝΙΙΙ. 

ἡ. ΤΕ 1ΧΧ. πὰ ὅγγ. μᾶνε “"ῃοη [Π6 

οἰᾶγβ ὑγοτο ογραϊθα," 4 ργοβδὶς τοδάϊπε, ψ ΠΙ ἢ 

Μοεῖχ δάορί5. ΤῊ οἤδηρο οὗ 72 ἰηῖο δὲ 2 18 
ἔλτ τόσα ργοῦδῦϊα ἴμδῃ [Πς σοηνεῦϑε. 

. 10. ὙΒῈ Τατγρ. μ85 ΡΌΒ, ““Ὅτγοκε οὔ οτ 
“ἐ ρῃβοά.᾽" ΤΙΧΧ. ἐθέμην δ᾽ αὐτῷ ὅρια; ἤρηςθ 

Μοῖχ ΠΝ. ὙΠῸ επποηάαίοη 18. ὀρθη ἴο 

186 βᾶτηθ οὐήἠθοϊίοη 45 ἴμε ργοσβάϊπε; τὲ βυὺ- 

δἰἰτυϊέβ ὯΠ ΘΑ8Υ δηὰ ργοβαὶς ννογὰ ἴῸγ οπα 

(μα ἰ5 ἀϊ βίοι} μι ΒΙΒΉΪΥ σταρῆϊς.  βιπκιηρ 

ἰηβίσῃςθ οὗ (5 δουῖε οὐὔἰο 5 Ἰπα Ὁ} Ὑ ἴο 

Δρρυροίαίθ βιιο ἱπηΆρ ΤΥ 8ἃ8 τοδί ροοῖβ, {1|κ6 
Τ)απίο απὰ 9ῃακεβροαῦθ, ἀο! ἢ ἴῃ, 15 αἰονλάοά 
ὈΥ ἶ5 τοὐθοϊίοπ οἵ υν. 14, 15) 845 ΠΟρεΪ συ 
ςογτιρῖ. 

11. ΤὴΘ ΑΟΝ. ΡυοθαῦΥ ρῖνεβ ἴπ6 ἔγιιε 
ταθαηίπρ, δυϊ {Πογα 15 βοῖὴθ αἰ ΒΟ] Ὑ ἴῃ (ΠῈ 
σοηείγαςίοη ; ἢ ΓΦ ἴάκθη ἱπυρογβοη 
186 αἰδιι56 ΠΊΔΥ ΤθδΠ “ὁ ἃ 5.4Υ 18 τηδάβ δραϊηβί 
(ῊΥ 5] πρ ννᾶνεβ." ὙΒὺ8 ἴμ6 ΠΧΧ, ΤηᾶΥ 
μανὸ δά 186 ἵπιιο γοδάϊηρ, ἽΝ, συντριβήσες- 

ται: ἴῃ δυΓ. 45 53Δολ, "6 5}411 θὲ βίδγοά:" 

ῬΓΟΘΔΌΪΥ, 85 Μογχ βυρροβθβ, {π6 ἴγιις γεδ ϊηρ 

ννᾶ5 οὶ, “5811 θ6 Ὀγόκεπ." 
17. ὙΠΟΊ,ΧΧ. τοπάοσ πε βοσοηα οἴδιιϑε 

πυλωροὶ δ᾽ δου ἰδόντες σε ἔπτηξαν. Γιι8 
ἔμ (ορείς πἰπιποπῖ πίε Απιεπί: 5ς. ἱπδίθδα 
οὗ μ᾽ ΤΠῸγ τοδὰ "Ψ), ἀοοτ-Κεορετθ, ἰπβιοδά 
οὗ ἀοοτβ. τηΐβΒ τοργοβθηΐϊδίίοη. 5 ΘΠΕΓΕΙῪ 
Ἐδγυρίίαπ, δηὰ τηδ πᾶνε οτρί παῖε ἢ ἴῃ 6 
ΑἸοχαπάγιαη ἰγαηϑίδῖοσβ. ὍΠ6 ἀοοΥ-ΚΕΌρεΓ5 
οὗ Απιεηΐ, [πη Ἐρυριίδη δαιυϊναίοπί οὗ 5ῃ6ο], 
Ἀτὸ ἀοβουιδοὰ ἃ5 σἰγιςὶς νΠΠ ἔθγγοτ, οὐ ἔα Ππρ 

ἄονγῃ ἴῃ Βοπιαῦο αἱ 1π6ὸ ἔδεϊ οἵ ἃ τ ΠΥ 

Ἴ, 1ο, 11, 17) 24, ἀπά 32. 

βρί στὶς οὐ δῖ5 ἐπίτδησε. ὙΠ οη ἴΠ6 ϑᾶγζο- 
ΡΒᾶριι οὗ 561} ., Ἑἢ6. ορουρδηΐδ οὗ [ἢ]15 

Ρογίδὶ ΒυπΠΊΡΙΥ βαἰαΐς {μ6 Οὔεδὲ 1)ειῖγ." δ68 
Βοποπηϊ, ΡΒ]. 2, ]. 7. 

94. Ἐὸγ “ἰδ, ΠΡ μ, ἸΒΟῚΤΧ Χ. δηὰ Οορῖὶς 
Πᾶνε πάχνη, ὨΠολγεΐτοβί, 5ς. ἼΒ3. ΤῊ18 ἀρρΟΔΓ5 
ἃ φγοδαδο τολάϊπρ; τῃς Ἰοξζογβ 'η [ῃς δηοϊθηῖ 
ΑΙρμαρεῖ ἀο ποῖ ἀἰῖεγ ν ἸΔΟῪ ἴπ ἔοτπη, ἀπά της 
τορηϊΐοη οὔ διοβσὲ Ὀεΐννθοη ὅπονν, ἢδ!], «δηά 
οαϑί ννἱπά, ἰα παΐυγαὶ. Μογχ ἔο]Πονν5 Εν αἱά, αηὰ 
ϑιδοῦζυαϊίος ΠΥ ον δ, ῃΙσἢ Ὧδᾶ5 ἴπ6 αἰ5δά- 
γδηΐαρε οὗ Ὀεΐπρ ῬΌΓΕΙΥ σοπ]εσζαγαὶ. 

39. Αἡ δπΌ γε Υ ποῦν ἀογιναίίοη οὗ {(ἢ6 
ννογὰ ἰσ5 διιρβεϑίοα ΌΥ ΞοΙὴ6 σΌΓΙΟΙ5 ΓΟ ΠΊΔΓΚ5 οὗ 
Μ. Βοπιῖδα ἴῃ 186 Επυρίίδῃ " Ζοι βο τι, τδόρ, 

Ρ. 41. -ὙΠ6 ΤΠ ΚΥ ννγ Ὀόγε [ἢ6 μᾶπιὲ δίαβα- 
Γαῖϊ: πονν ἴἴ ννᾶ5 84Π δποίδηξς ορίπίοη {παῖ (ἢ|5 
ΜΔΥ τοργεσθηϊθὰ (ἢ6 σουγθα οὗ ἴπ6 δὰ δὲ ἃ 
τοπιοῖο ροηοά:; [86 ἴγάσθϑ, 50 ἴο βρϑᾶκ, οὐ ἢ]5 
[οοϊϑίορβ. Ὑμδὶ πᾶπιε, ἰγάπβορθα ἴῃ Ηΐετος- 

Εἰ γρηῖςβ, ουὰ Ὁ ΞΞ ΛΔ ᾿ ̓ Μδβ.γδ-; 

{π6 σουτῖϑθο, Οὐ τηλγοῇ οὔ ἴπ6 δυη-Οοά. ΤῊ 

ΠΟΥΓΟΘΡΟ 5 ΥΘΓΥ ΟἸ σον ἴο {πῈ Ηοῦγενν Μα2- 

Ζϑτοἢ ἰπ ἔοπα, ὍὙδε οπηϊπϑίοη οὗ 41] γθίθγοπος 
ἴο 50 ἃ ρΡῃοποπιεποη νοι] 6 το] ΔΙΆ 80 ]6 
Μ. Ἀοπηῖθιι πιᾷῖκοβ πὸ τοΐθγεηςθ ἴο ἴπ6 Ηῦτενν 

Μαχζατγοίῃ, ποῦ ἄοεϑ μ6 ἰφίθ ἴῃ νμδῖ δποίθηΐ 

ἰδπσιιαρε {πὸ ννοτὰ Μαβαγαίὶ, ἴοσ νοῦ Πδ 

τοίους ἰο ϑιδΗη)εσ, οὐἼσιθ. ὙῊΘ ρᾶβϑαβε ἰ5 

, δοιιπά ἴῃ 51:6 8616. "46 ϑρῃωτγὰ (ἃ ς 34), [0]. όφ, Ὁ, 

εἰ τη ΑΓΆΤΙ αγθὰ αυθς τηονοίυγ:" [π6 ψογὰ στ 

ἰϊ5 Ἔχ ρ᾽δηδίίοη 15 ἀγάνγῃ ἔγοπη ῬιίΟΙΈΠΊΥ : 11 15 

ΡΤΟΌΔΌΪΥ Αταδίς, ἴῃ νυ ἰςἢ Ἰαπριιαρε 41-τη8}4Γ- 
ΤᾺὮ τηθδῃ5 “ΤΉ ΚΥ ὑνΑγ." 

Ἐ'ῬῸς 547. 
Μέαιι. τ Σ 



γ.1---τ. 

Γ(ἩΑΡΤῈΕῈΚ ΧΧΧΙΧ. 
1: Οὐέλε τοὐα ευαίς αγπα ἀΐνκας. 5. ΟΥ ἐλε εὐἱά 

ἄ::. 726 κηΐζογηι. 13 772 ῥέασεοεξ, εἰργξ, 
απο οσέγιελ. το 7.ἀε ἀσγεσ, χ6 7άε λατυξ. 
27 72: εαρίο. 

ΝΟ ΝΝΈΘΤ᾽ ἐδου τς τίηχε ννῆθη 
τῆς νν]]ὰ ροδῖβ οὗ τῆε τοοῖς δγίης 

4 Ρι1]. 29. ἰοστῇ ὁ ογ. σδηβῖ ἴῆοιι τλλγκ νν ἤθη 4 (6 
ἢϊηα5 4αο οἷνε 

2 (ὑδλπβὲ τῆου πυμθοῦ [ἢ ΠπΟΠΤἢ8 
ἐῤαί τλεγ 1161} οὐ Κπονναβῖ τπουὺ τῃ6 
τπ|6ὲ νν ἤδη {Πεγ Ὀπὴρ ἰοσἢ Ὁ 

2. ΤΕΥ θονν τμεπλβεῖνεβ, ΠΟΥ ὈΠπρ 
ἰοστῇ τῆ ΕΓ γουπρ Ομ 8, ΠΟῪ οδβῖ οὐ 
{ΠΕ ῚΓ ΒΟΓΓΟῦΡν8. 

4 ΤΏεΙΓ γουηρ οπε8 ἅτε ἰη ροοά 
ΠΚίπρ, ἘΠΕΥ στον ἃρ νυ τῇ σότγη ; {ΠΕ 
8ο ἑοστῆ, ἀπά γεζυγηῃ ποῖ τμπῖο τΠεηλ. 

7Ι0Β. ΧΧΧΙΣΧΣ. 
ς ὟΝο Βαῖῆ βεπί οιἽξ τῆς νυ] 488 

το ὃ οὔ Ψῆο ἢαλιῇ Ἰοοβοά τὴς θαπάς οὗ 
τῆς νυν] 255} 

6 ὙΝΏοοβα ἤοιβε 1 ἢανα πιδάδ τῆς 
ΜΠ] Δογηεθ8, ἀπά τῆς ᾿θάγγεη ἰδληπὰ ἢ  Ησον. 

δα. 2έασρε 
ἀνν δ]! ηρ8. 
᾿ 7 Ηε βεςογπείῇ τὰ παυϊτταάε οὗ τὴς 
οἰτγ, πεῖτῆογ τεραγάειῃ ἢ6 τῆς οτγίηρ 
Τοῦ της ἀτίνεγ. 

ἢ85 ραϑδῖυγε, πὰ ἢε βϑϑδγοῃείῃ δῇζεγ 
ἜνΕΣΎ ργεεη τῆϊηρ. 

9 ΜΙ τα υπίσογη δα ψ]]]Π ηρ ἴο 
βδεγνε ἢ 66, οΥ 8Δ0᾽1΄46 Ὀγ τῆγ «τ» 

10 (ὑδηβὲ τῆου. διπά τῆς ιπίςοῦῃ 
ννἢ ἢ15 θαηά ἴῃ τς ἔιγγον } οὐ ψννῇ}} 
ἢδ ἤδῦγονν 186 νδ]]εγβ αἴζεγ {πεὸ9 

11 ην τοὺ ἐγαβὲ ΐπι, θεςδιιβε 

ΟΗΑΡρ. ΧΧΧΙΧ. 1. Κποιευεεὶ ἐδομῇ Βο- 
σδατὶ οὔϑεσνθϑ Π παῖ, ὁ’ ἤογο (ῃθγο 15. ΠῸ 
αυεπάοη οὗὨ 1616 δηὰ τηςγεὶυ βροου]αίϊνο Κπονν- 
ἰοάξο, Ὀυϊ οὗ [δῖ Κηον]οάρο ἢ ς ἢ Ῥοϊοηβ8 ἴο 
Οοά ΟὨΪΥ, Ὀγ Ὡς Ηδ ποῖ ΟὨἱΥ Κποννϑ 8]] 
(δίηρβ, θυ ἀἑγεοῖς ἀπά σουεγης 1ῤε»ι." Τὰ 
ἴοο ὨΠἸπαηη, “Ἢ Οὐβογνδίίοη οὗἨ ἁ ηδίιγο 8. 8 
5ΡΘΟΙΔ] σΠαγδσίογιϑες οὐ Ηδθῦγονν Ροδίσυ δηά 
{δου ἢ. [1 την Ὀο δά ἀδὰ 4150 [Πδὲ “ἐ Κπον- 
ἰεάρθ" ἱποϊιιάθ5 ΠοΓῸ ἃ ρΡογοορίίοη οὗ βπαὶ 
ὥστ, οΥὗὨἨ ΝΥΙΟὮ 5ΟΊΙθῆς6 54γ5 ᾿Π{{|6, δηὰ Κποινβ 

«υἱἱά σοα!.] 1 Λιογα γ, “ὁ ΤΟς Κ-Ο] ΠῚ ΘΓ5,) ἃ 
ξόπετῖς ἴθστῃ ἱηοϊ ἀὴρ {π6 ἰθοχ. (ΟΕ 1 84πι. 
ΧΧΙΥ͂, 2: Δηὰ 56ε6 Τγϊσίγαπι, " Ναίυγαὶ Η! σου 
οὗ (86 ΒΙδ]6,᾽ Ρ. 95, “1 ἱπῃδοϊ 5 Ὄχοϊ υϑί νοῦ 
πε πηοῖθ ἀοβοϊδίε δηὰ ΣΟΥ ρατίβ οὗ {ῃὸ 
ςουπίγγ.᾽" 

«αἰνῇ ὍὙΠε Ἡδεῦσενν τνοσὰ ἀθβογιθθβ [Π6 
δῆδγρ ρᾶπρϑ οὗ ρατίυπΠ! οη. (ἢ. 5. χχίχ. 9. 

3. ῥεῖν σογγοιυ.}] Ὑπδΐὲ 15, {ΠθὶγΡ γουπρ 
ὑτουρης ἕογΒ ἴῃ ραΐη. ΕΧδΟΙΥ [ἢ6 54Π|6Ὸ 
ΘΧργοββίοη 5 ϑοὰ ὉγῪ Ευτγρίἀδ5 (ῥίψαι ὠδῖνα). 
Ἰηΐδηϊ5 ἀπά γοιηρ σΠ]άτεη Ἐβδο ΤΑΊ ΡΔΠΡ5᾽" 

(ὐὑν.0) Ὁγ Ατὰρ ροείβι Ὑβυ5 ἴοο, ρτο- 
ὈΔΌ]γ, ᾿Ἔ βου 5, ὁ Αραπι.᾽ ς4, πόνον ὀρταλί- 
χων ὀλέσαντες. 

4. αγε ἐπ φοοά ἐξίησ] ΟΥ̓́Ζαῦῦθπ, Ρ,ΟΥ 
ἊΡ ἸυδίΥ δηά ϑξίγοηρ : δυς, δΒοννουοσ, 5 1Π6 
Τηοδηηξ οὔτ ΑΟὟ. ΟΣ, Ὁ δπ. ἰ. το. 
σι ἐογη] ΟτΥἉ, "ἴῃ τῃ6 νυ] άογηοβϑ,"" ΔΓ 

ἴτοπὶ {πε ῖὶγ ἀλαιβ, νγβοπὶ [ΠΕ ἔογβακθ ΥΟΓῪ 
ελιγ. 

5. ε«υἱϊά “.1 Ὕηα ἔοτᾶ οὔ ψν]ὰἃ 455 οὗ 
Αταδία. ὙΠῸ Ὀοδϑῖ ἰ5 ννϑ]-Κποῖνη, δηα οἴίοθη 
ἀεποπιῦρα Ὁγ ἴγανθ!]ετβ : 5 πρ].-ποοῖθε, ἢ ἃ 
μεδὰ [|κὸ {πῸ ψαζθῖϊα, του μαὶγ οὗ ἃ ἀἴηρν 
γείϊονν, ἀπά νυ ϊές ὈΟΙγ. [15 βρθϑὰ 8 δεγοηά 
δα οἵ [86 ἔλϑίεϑὶ ποῖβθ. Ττίβίγαπι. 

«υἱἱά «..] ΤὨδ δηἰπι)αὶ ἢδ5 ΠοΓῈ ἔνγο ΠδΠ65 
ἴῃ Ηδεῦτενν, οὴα ἀθηοίίηρ βροθά, {πὸ οἴμοῦ 
ΒΗ 655, ΟΥ̓ ΤΠ ΔΙΠΘΔΌΪΘΠ 655, (86 ϑοσοηά ἰ5 υϑοα 
ἴῃ [ῃ15 εἶδιυι5θ. 

6. δαγγέπ ἰαμ4] Οὐ βδαὶ]ῦὺ ψϑβῦθ ἀεϑογίς 
{ΠΟ ΚΙΥ ἱπεγυιϑίοα ἢ πδίτοη, οσ σα]ῖ, νυ ϊςἢ 
(86 νν] ἃ 45568 ΔῈ Κποννῃ ἴο ᾿ς κ ν ἀν! γ. 

7. οὔγιῤὲε ἀγίυεγ) ΟΥ ὃὉδ δ Ια δῦοσ; [Π6 
5816 ννογὰ οσσι5 Εχοά. ν. 6, Ὀυΐ ποῖ ἰῃ ᾿. 
11; ὙΏΟΘΓΟ 566 ῃοῖρ. 

8. Τρε γαησε] Α βοοὰ γϑηάογηρ ἴογ {6 
Ἡδρῦτονν ““ ϑοδσοῆ." ΑΔ 515 σῆδηρο οὗ ροἰϊπί- 
'ἴῃ8 ψοιυϊὰ γῖνο “" Ηδὸ γᾶῆροβ ἴῃ6 τηοιπίδ!5 
85 ἢ!]5 ραϑέιγο." 

9. ἐδὲ κμπίζογῇ ΟΥ Κύπι. ΤῈ 465- 
ΟῚ ὙΒΕΙ ΠΕΣ ΔΠΥ ΟΠΘ-ἢογηθα ϑρθοῖες οὗ δηΐθ- 
Ιορθ οἵ ρ826}16 οχίϑῖβθ, ΟΓΥΥΎΘΥΟΣ ἀἰϊά οχιϑί, 'η [86 
ἀοϑογίβ οὔ αϑὶὰ δὰ ἡαἤἴιςα, 45 ποῖ Ὀθθη 
58 Ἰ5(ΔΟΊΟ ΓΙ] δηβννεσοα, Ηδθργο, δοννονοῦ, 1 
τηυδὲ Ὀ6 τεπιασκεὰ {παὶ {πὸ Ηρῦγενν ννοτά 
ἄοεβ. ποῖ ιρρεβὲ {ἴπΠ6 ποίΐϊοη, ἰἴ 5|ΠΊΡΪΥ̓ 
ΠΑΠΊΘ5 8Π 4ηἰπ|8] “" ἐπι, ΒΟ ΘΑΥΪΥ γδη5- 
ἰδίογβ Ἰἀθπε βοὰ ἢ πὸ Ἰορθη Αγ ππηίσοιτι 

ονοκέρως), ὈυΣ ΨΏΙΟΝ πιοάθγῃ ςοτηπιθηΐα- 
ἴοΥ5 ἐμᾶς ἴο Ὠιδὴ ἴῆ6 ΟΥΥΧ, ἃ νγε]]- Κηοννῃ 
Βρθςῖθβ οὗ β426116. ὙΠῸ ΟΥΥΧ 15 οἴη σερῦο- 
βεηΐϊθα οἡ Ἐρδγρίδη πιοηιϊπιθηῖβ νυ] ἢ ἃ 51Π0}6 
Βοση, Ὀυΐ [Π15 15 ΡΓΟΌΔΌΪΙΥ ἃ πλοῖα ἀοίοςϊ 
οὗ ἀγαννίηρ. [τ 15 ἃ τηϊδίδακο ἴο ςοηΐουπὰ 1ἰ 
ν ἢ τῆς Ὀυβαϊο (ὉΠ ]ςἢ 15 Τα Δ Ὁ]6, δηὰ ννᾶϑ 
ὈΠΚΠΟνῚ ἴῃ ὟΝ οϑίοση Αϑιά υπ0}] ἃ σοπιρᾶγᾷ- 
{νεῖν τποάθγῃ ρογ ον), οὐ νυν ἢ (Π6 ἈΠΙ ΠΟΟΕΓΟβΚ. 
ΤΠΟ Ἰνῃο]6 ραββαρὸ ᾿ηἀἸοδίοβ ἃ θθαϑί ΓΕΘ Ὁ]1ΠΡ 
1ῃ6 οχ, 5 ἢ 45 6 ΟΥ̓Χ, οὐ ἰδυσογΥχ, νυν ῃ]ςἢ 
σἢονν ἴΠ6 οὐ, ἢανο οἴονθη ἔδοϊ, δηά ἅγὸ Ὀμ] Κίογ 
[ΠΔῃ ΔΠΥ οὗ ἴΠΘΙΓ σοηρβθποῦθ. ὅ66. ποῖθ οἡ 
Ναπι. ΧΧΙΙ. 22ὦ. Ἀγ Τχιβίγαιη, νοϑο διΐῇος- 
ΤΙ 15 ραγδπῆοιι ἐ, βσᾶγ58, “" Ὀεγοπάὰ 4]1 ἀοιιδῖ 
{π6 Β οπὶ 15 ἔῃ ὕὕτιι οὗ (αϑαγ, 2... [ῃ6 Αἰιὸ- 
τος 5." δεὲ " Ναί. ἢ :5[. οἵ ΒΙΌ]6,᾽ Ρ. 149. 

135 

ΕΗςδ. 
8 .Φ {ὰ 

8 ΤΠς Γηρα οὗ ἴῃς τηοιπηίλιηβ ᾿ς βὰς δ 



ὡ 

5. βϑἴγοηρτῃ ἐς ργεαῖ ἡ οὐ ϑϑὴτ τμοιὶ 
ἰεανας τὴν ἰαδουγ ἴὸ Πϊπιὶῦ 

12 ν ς τθοιι δοΙανα ἢϊπι, τῆλῖ ἢς 
Ὑ}}}} Ὀτίπρ μοπια τῆν βδεεά, ἀπά ρτθογ 
 ᾿Ἰπίο τῊΥ Ὀάαγη ὃ 

12 σαυέεέ ἐδοι τῇς. ροοάϊν νγνὶηρϑ 
ΓΟΙ, αηῖο ἴῃς ρεδοοςκβὴ οὐ ἔψιηρβ ἀπά 
ἐἀσ κα 
ἐεεογίάς ἰδαῖῆςτγα ἀπο τῃ6 οβίγ ἢ ἢ 
λαμ χῳ. ΤΉ ϊςἢ Ἰοανοῖῃ ΒΓ ἐρρβ ἴῃ τῆς 

οαγῖῃ, αηα νγαγπιεῖῃ τπσπὶ ἢ ἀκιδ5ῖ, 
Ι5. Απά (οτρεῖίοῖῃ τῆ τῆε ἰοοῖ 

ΠΊΔΥ σγυβῇ τῃοπὶ, ΟΥ τῆδλι τῆε νυν] ά 
Ῥεαβῖ ΤΊΔΥ Ὀγοακ τῆ ςη,. 

13. ἐῤὲ ῥοπεοεζ:} ΤῊΪ5 15 δἀπηιοα ἴὸ Ὀδ ἃ 
πηι γαηϑίαίιοη. ὙΠῸ ννοχγὰ 50 γοηογοά, νῃιοῇ 
ΠΠΟΓΔΠΥ τηθλπ8 ἃ νυ] ἃ τοι] ]οι5 οἰγ. ἀδηοΐοβ 
(ἢ ἔδηλλ]ο οδιισῃ, 7ΠῈ νεῦβὸ 5σποι ἃ Ὀ6 ἴγᾶπΠ5- 
Ἰαϊρ, ΤῺ Θ᾽ ΔΟ ΣῈ Οὔ 6 ΟΒΌΣΙ ΟΠ ΘΧῺΪ Ὁ ΟΌὮ, 
πα ΒΗΘ ΘΟ Δ ἀρ] τ 89 
ΟΥ 089 εΕὐὔοΟΥΚ ὙΠῸ ΠποΔηΐηρ ἀρρθᾶγα ἴ0 ὑσδ, 
[Πὴ6 ΟΕ ἢ πᾶ 4υνΟΓΙηΡ Μη 5 5, ΡΙηοη5. δηὰ 
ΡΙυᾶρὸ κὸ [Πω56 οὐ Ὀἰγάβ γοτηγκδῦϊο ἔοῦ 
{ΠπῸῚΓ σατο οὗ {ποτ γοιηρ, δι Π45. 1 [Π6 5ΔΠῚ6 
ηυφ τ θ5} ὙΠ αῇδοτοπμδίθηθθθ αηὰ ἤπὸ ἰη- 
βζιης οὗ {Π6 βίογκΚ ἀγὸ ποϊδὰ Όγ δηςίοηΐ πδίιι- 
ΤΆ] 5ἴ5, ἐ. σ. ὈὉγ Ρ]ηγ, Χ. 23, ἀπά Ατσίϑβίοι]ο, 
ἪΗ. ΑΔ. 1χ. 2ο. Εδοῃ ροϊηξ ἴῃ {πὸ ἀθβοτιρίοη 
15 σοηϊοδίοα, Ὀὰῖ 1 τρις Ὀ6 αϑϑυπιθα {πα 1Π6 
ὙΓΙΛΟΓ 5 ποῖ ᾿ἰΚοὶγ ἴο Ὀ6 Ἰφπογδηΐ οὗ τηδίϊοϑ 
ὈοΙοηρίηρ ἴο ἀσδϑοσί 116. νυ ἢ νυ ΠΙσἢ Π6 5ῃσνν5 
ΠΙΠη56 1 50. ἔΑΠΆ ΑΓ, δηὰ πιοδὲ οὗ ἴθ οὐ]θς- 
[[0η5, 85 ὙΜ1]1 Ὀ6 5θννῃ, γΓεβί ὩΡρΟὴ Πλϑάρρτο- 
δποηβίοη. Μογχ Βο]ἐβ παῖ ἴπῸ ννογά τοπαεγοὰ 
“ὁ Ρ] ΠΊΑΡῈ “ἢ πιθαπβ. ὁ" αἶαν; (Ὀυϊ 566. Οδ5., 
ΕἼΓΠ68..᾽ 5.ν,. 7.2). ΤῊΘ 5θηϑε νγου]Ἱά [ἢὰ15 θὲ “15 
115 ρίπίοη αβοοϊοηδῖθ, δηὰ 115 εἶδνν δ᾽ 

14. μαυοὶ δὲν ἐσσὶ τη ρὲ εαγ}] ὍΤἢο 
ἠδὲ οὗ {Π6 οβί τς ἢ 5 αἰννᾶγϑ ἴπ {πῸ βαπά, ἄθθὸρ 
δηᾶ τουπά, ννΠἢ Ἰάγογα οὗ Ἔρρϑ, ἀροιξ {πιγίγ. 
ΤΠ “ραν Πρ " ἀοοθβ ποῖ τηθδῃ “ ἔογϑακίηρ,᾽" 
Ὀυΐ 5ΙΠΊΡΙΥ σοιηπλτηρ ἴο [6 βαπά. ϑοπιδ 
δοσοιηΐβ δίδῖο ἴῃδξ [Π6 ἔθπγδὶο οϑί ΠΟἢ ᾿ἰοανθβ 
ΠΟΙ ποδί δ] οροῖ ΠΟΥ δἱ ϑοαδὸηβ ἴο πο τηδῖο; 
δυῖ {Π6 ἔπεϊ 5οεπὶβ ἴο θ6 [δὲ {[Π6 ἔδπγα]θ ἱποὺ- 
Ὀαΐοβ δἰοῃθ Ὀγ ἀδυύ, δπὰ δἱ πἰβᾷιὶ 516 5 Ἰοϊπρά 
Ὀγ {πὸ τηδὶθ. 

15. ,ογφε οι] ὙῊΪ5 15 ιιοϑδιοπθά, Ὀαὰΐ ἴῃ 
ἔαςι 1Π6 Οὐΐοῦ ἰάγοῦ οὗ ορββϑ 15 ΒΟΏΘΓΑΙΪΥ 50 
1] -οονεγοά, {παῖ ΠΟῪ ἀγὸ ἀοδιγογοά ἴῃ ημδη- 
{Π|65 Ὀγ 74ςκα]5, νυ ]ὰ οαΐβ, ὅἄτς., δηὰ (δὲ (ἢ6 
ὨΔίϊνο5 σΑΓΓΥ ἴΠπθπὶ ἄννᾶῦ, ΟὨΪν ἑακίηρ σατο ηοΐ 
ἴο ἰδαᾶνθὸ {ΠῸὸ πιᾶτῖκϑ οὐ ἴποῖσγ ἐοοϊβίορϑβ, δίποθ 
πο [86 οβίγις ἢ ἤηάς ἔμαΐ ΠΟΙ ποϑῖ 15 ἀϊ5- 
σονογοά, 58ῃ6 σπιϑῆε5 (ἢ νν Βο]Ϊ6 Ὀιοοά ἃἂπά 
Ὀμ1145 4 πόϑί 6] ϑθινῃ το. 

16. ῥαγάεμεα) 88ὲ {Π ἰαϑὲ ποῖθ; ἴο (Π15 11 
ΤΆΔΥ Ὀθ δα ἀοὰ (Πα {Π6 0 π|8]6 οβί ΓΙ Γ᾽ ἔουβαϊκοθ ΠῸΓ 
ησϑί δἱ {πὸ Ἰθιϑῖ δ᾽αστη, Δηα ΓΙΠ5 ΘΟΓΘΔΙ ΠΡ ΔΓΓΟΥ 
ΠΟΙ πιλίο, ννῆο, δοσογάϊηρ ἴο ἡδίνο Πυπίοτϑ, 
ὈΠηρ5 Ποῦ Ὀδοΐκ, νἤση ὈΟΙΓἢ τὸ οἴθῃ 5Πῃοί. 

136 7108. ΧΧΧΙΧ. ᾿ [ν. τ2--το. 

16 886 ἰ5. δαγάθηρά ἀραϊηβῖ ἢΕΓ 
ΠΡ 5Ὲ ΟΙ05, 45 τῃποιιρὴ ἐλέν τύέγς ποῖ 
ΟΙΒ: ΠαΥ ἰφθοιγ 15 1. να νντπουξ 

ἔξαγ,; 
17 Βεσαυβε (ὐοά μδῖῃ ἀερτγὶνεἀ Πεγ 

οὗ νυ βϑάοῃι, πεῖ τΠεσ ἤδῖῃ Πα ἱπιρατγῖςά 
ἴο ετ πἀπάογβιαπάϊηρ, 

18 νας τίπτε δῆς πεῖ ὰρ Βοτ- 
56] οὐ ἢϊρῆ, 8η6 βοογῃμεῖῃ τῆς Ποῖος 
Δα ἢΠ5 τίάογ. 

19 ἢκβε του ρινεη ἴῆε δοῦῖβε 
βδῖγοηρτῃ 9 Παβῖ τπου ο]οῖῃθα ἢ!5 πεςίς 
ννἢ τῆπηάοΥ ἢ 

σα 

17. ἐρῤγίπεά ῥοῦ] Γῆ ροϊηΐ πότθ ἃς 
ΚἘὨγουσμοις (πὸ ἀἰθοοιγθθ, 15. 16 ᾿ηϑογι206- 
π655 οἵ οὐ δ ννᾶγϑ: [Π6 πιγϑῖθιπεβ οἵ ἰπϑιηςξ 
οἴΐϊθῃ ρεγρίοχ {π6 (εἰθοϊορίθ. ΤῊϊ5 5'δἵθ- 
τηθηΐ σοΙποϊάθα ἐν ἢ 1Π6 οὈὐπογνδίοηβ οὐ 4]} 
Ὠδίϊν65, ὁ" ΠΊΟΓΟ 5ίυρι [πη 8ἃη οβίς ἢ." 15 
ἃ ςοπηοη ρῥγονεῦῦ, ἢ: 1πΠεὰΔ ὈγΥ {π6 ἔδεῖς 
ὙΠ οἢ ἅγὸ σἰδίθα ἰη {πὸ ργοσεάϊπηρ᾽ ποίδβ. 

18. «ξἍκ “εογπεὶ 8] Ἡρηος ἃποίμοσ ρσονυογῦ, 
ἐς ΘΠ ΠΟΥ Πα 81 Οϑίγι ἢ." [1 15 τριπαικοά, 
{παι ἡ ποη ΤΠοῖῸ ἰ5. ἃ Ὀγόθζο (ἢ6 οβίγιςἢ τίϑος 
αἱ οπςθ, δηά τὰρι]γ οὐδ ρα. ΠΟΙ ῬΌΓΒοΓΞ, 
Ὀυΐϊ τῃδῖ ννἤθη {πὸ δἱἷὺγ 18 51}}1, 586 5ροῖκα ἴὼ ιὰθ 
ἈΘΓΒΟΙΓ ὈΘμ πα ὨΠΠ]Ος Κα, οὐ 'π ΠοΙον 5, ἃ ναὶπ 
δἰτοπηρῖ, νν ΙΓ ἢ ΤΥ πᾶν θθθη γοραγάθα ἃ5 Δῃ 
δα τιομδὶ ἱπαϊοδίίοη οὗ ννδηΐ οὗ “" ν Ἰδάοπι. 
ΊΤΠῈ ννογὰ τγεπάοτοαὰ. “ πο ἢ ὑρ Βεγϑ 
ΟΟΟΌΓΒ5 ἵπ ΠΟ Οἴμοι βαβϑᾶρθ. [{ ννὰ5 ῬγοΌΔΟΙΥ 
ἃ ϑρθςῖαὶ ἴογπι ϑοὰ Ὁ (6 παίϊνθβ, ἀπ τηθδης 
ΔΡΡΑΓΘΠΕΥ ὁ [5868 [86 δἱτ." 

19. ΤΠἰ5 ρᾶβθῆρο, ἃ5 ἃ πιοάδγηῃ ἡδέα πὲ 
(Κ. 1,64Π6γ. “ Οεβοδιςῃϊο ἀθ5 Ῥίογάεβ. χσϑὸς. 
υοϊοά ὈΥ [)ε] 1256 }}} 58 γ5, [5 δῖ οῆςε ἴΠ6 τποβῖ 
Δποῖθηΐ δηά {π6 πλοϑὲ θεδυα} ἀδϑοσιριίοη οὗ 
τῆς ποδ]οβῖ οὗ φυδάγιροάπ. ᾿ 

ἐρμπάεγ) ΤῊΪ5. ΓΑ ΒΔΓ ΟΠ 15 ΒΟΠΘΓΑΙΥ Δθδη- 
ἀοποά, Τῇ νοτά, Ὠονίονοῦ, ἀθηοῖος σοηνα]- 
βδῖνο {γε ] πρ, ποῖ οὗ ἔφασ, θαΐ ταρὸ: οἵ, 8ἃ5 8 
ΒΟ ΟΠ ΔΥΥῪ τηραηϊηρ, [μη ἀογ. ΤῊΝ ροϊηΐ νος 
βίγιιοκ [Π056 ννηῸ δανν ἴογ 16 ἢγϑὶ πιο 186 
τη ρηϊν νυδύσῃοῦθο ἴῃ ὈδΓ16ὸ τηδὲ ἤᾶνθ Ὀθρη 
ἴη6 (ΟἸΤῸΓ οὗ {Π6 πεοκ νι 5 αυϊνεπην 
Πλι150165 ἀπά τοσειηρ πηδηθ, δηά ἴΠῸ ννοσγά Ποσὸ 
τιϑοὰ ἀδηοίεβ πλοϑδί ργΟΌΔΟΪΥ τῆλὲ ἱπιρτοβϑίοη. 
ΑἸοιΠρα νυ ἸΘΥΤΟΥ, πλαγ 6 186 Ὀεβῖ τρηάογ- 
ἵπρ. 1 ἱποϊοθ [πὸ Ἰάθα οὗ ἃ νομοπιοηῖ δηά 
ἰεγγῆς πιονειθηῖ. (Οἵ, Ηοπι. " 1]. ΥἹ. “. ξο, 
λόφον ἱππιοχαίτην δεινὸν ἐπ᾿ ἀκροτάτης κόρυ- 
θος νεύοντα. υῖ “"1πππάρτ," τ ἀπά ογοίοοῦ 
ΤΟΙ ΔΡΠΟΓΙΟΔΙΥ, 15 Δη ἀρίογ ἰγαποϊδίίοπ ἴλη 
ἐἐγήδηΠο, ἢ ἃ τοπογηρ νΠ] ἢ Πα5. ΠΟ δι ΠΟΓΥ͂ 
ἴη Ηοῦτονν, Οὐ ΔΠΥ σορπαῖο αἰδίοςῖ, δηὰ 15 ἀτγ 
Παγὰ ρύοβθ. (ὔδγὶν]θ, ὑνῃ τ[ῃ6 ᾿ηβϑιηςϊ οὗὗἴ 
δοηί 8, 56]ος 5 [15 45 4 βρθοΐφὶ ἱπβίδηςθ οὗ τῃς 
{τυ Γ]πο55 οὐ τ[Ππ6 ἀσβοτρίοη ἴῃ [οῦ. “80 
ἡΓΜΦ ΘΝΟΥΥ ΨΆΥ; ἴγ6 ΘΥ̓Θδι ἢ δηά νϑίοη ἴοσ 
41}} τπίηρϑ; πγαΐουῖδὶ [ἢϊηρθ ποῖ 655 ἴθδῃ 
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20 (ὑδηβῖ ἴῆου τλᾶλκα ἢπὶ αἰγαδι δ5 
ἃ δΓΑΒΒΠΟρρεγ (ἢ ρίογυ οὗ ἢ]58 ἢο8- 
ἴΓ115 ἐς τΟγΓΌ]6. 

21 ἴΗ:ε ρανγεῖῃ ἴῃ τῆς ν8]}ὲν. δηὰ 
Γε]οϊσεῖῃ ἴῃ ῥὲς βγοηρτῃ : Π6 ροθῖῃ οἡ 
ἴο πηεοῖ τῆς Δγπιθα τηθη. 

22 Ἦε πιοςκεῖῆ δὲ ἔδαγ, δηά ἰ5 ποῖ 
Δβτιρητεά ; πεῖτῆεγ ταυγηθῖῃ ἢ6 Ὀαοκ 
ἴγομι τῆς βυνογά. 

23 ΤΠὲ αυϊνόγ ταί εῖῆ δραϊηϑβῦ 
ἢϊπι, τῇς ρΠτίοτηρ βρεαγ πὰ τῃδ 
8}16]4. 

24. ε Ξνν] ονγεῖῃ τῃς στουπά νν τῇ 
βεύσεπεβθθ Ἀπ γὰρε: πειῖθεῦ Ὀε]ϊαν- 
εἴἢ Πα ταῦ 2ὲ 2: ἴδ βοιμά οὗ τῆς 
τγιηρεῖ. 

2ς Ηε 5811 δπιοηρ' ἴῃῆ6 {Γυπιρεῖϑ. 

Ξριτιῖΐθαὶ; (Π6 Ηοτϑε--- 45 ἴἢδοὰ ΟΙοί Προ Π15 
ΘΟ Κ ΨΠ} ἐῥισάον δ ΟΤ ὀοίαγοα οἡ ἨἩο͵οςϑ,᾽ 

Ῥ. γδὃ. 
20. »"αξζε ῥὲνγε αἴγα ἢ Οτ, 8 Κ6 Β 11 

ΒΡτΙπα, πο ννοτά, μονονοὺ, ἀοεϑ ποῖ ἀθβογιὺθ 
"» Ἰεαρίηρ," Ὀὰΐϊ {Π6 τογτ0]6 τυβῇ αἵ ῃ6 πιο- 
τρηΐ οὗ Ἑσπαγρίηρ: ἴπ6 σοπι)οιηδίίοη ὁξ [Π6 
υἵτηοβῖὲ Πρ ἴποθα ν ἢ [Π6 ρτοαίοϑξ ἔογςθ. 

ἐδε σίογγ ὁ δὶ» ποεέγ ἢ οὐ, “1δὲ βῇογυ οὗ 
15 βΒποστθπε 15 ἰοστοῦ. "ἡ ὙΟΙΓΟΥ δηὰ Δ6Πη}}- 
ταῖιοη τὸ δἰεπάθαὰ. ΟἿ. [6γ. ν1]. τό. 

41. Ηε ατυε! 8} ἨἈ6 ἀϊεκοῦ ὕὉ89 Ρ]81:, 
11|. 1ΠῸ} ἀΐσ. ὙΠὸ ννογὰ “" αἰρ " υπάουδίθαϊΥ 
ἀεθοτθοβ ἴῃ6 ρανπηρ οΟΥἩὨ Βοῦϑθ5 (ςξ, ““ σανδΐ 
16} ] γοῖη," ὁ Οδογρ.᾽ 1Π. 80), Ὀυϊ ἔπε ρῥυγαὶ 
ἐς ΠΟῪ 158 ρεγρ οχηρ. ὙΠ 6]Π|ρ58 “ ἔδεῖ,"" 45 
ἴῃ πιᾶγρ., ἰ5 αυλίς ᾿πηργοῦδθ]ο. 

ἐῤε ταὐϊον 1ὑΛΟΓΑΙΪΥ, “84 ἀδργεβϑθά οὐ ἰονο] 
Ρἰδίπ," δὲ ἔοσ ἂπ οηραροπηθηΐ οὗ σαν Γγγ. 

2δὲ α,πφά γ»η9η] ἼΠΕ Πδανγ -αὐτηθα ἱη Δ ΠΙΓΥ, 
νυ ἢ! ἢ (Πὲ Οτεοκϑ ἰγαϊηθὰ 50 ἃ5 ἴο τγεϑιϑί [ἢ 6 
οπϑεοῖ οὗ ποΐϑθηιθη: ἰῃ {{||5, ποννόνοῦ, {ΠΟΥ͂ 
νογα δηιϊοϊραϊοα ὈΥ ἴμ6 [5γαθ] 165, ννῆο σοη- 
ηυετοά Ραϊἰεξίίης 45 ἔοοϊ-πηθη. 

23. Τρδὲ φωίυεν, ὅς. 1.6. [6 ηυΐνεγ, δηά 
οἴδποῦ δύπὶς οὗ 115 γογ, ταῖτ]6 ἀραϊηϑὲ ἴῃ6 56 
οὗ ἴῃ6 ννᾶγ- ἤογϑε 1 [5 οη-τιιϑῇ. 

24. «τυαἠοπυεῖρ ἐδὲ φγομμα 1.6. [ὴ6 ϑρᾶςὸ 
Ὀαΐνεθη {πὸ ἀΓΠΊΪ65 νυ ὨΙσΠἢ αἰθαρροδῦβ 45 που ρἢ 
5υνδ]οννοα υρΡ. ΟΥ̓ “2 η.᾽ ν. χτ6, σοττγιριαηΐ 
ϑραῖϊα. ὕΤῆε πλείδρῃοσ ἰ5 σομιπιοη ἴῃ Ασάδιδη 

πῆ δεν δεδευεί δε] ὙἼῊΘ σθηθ6 15 οἴοατ δπά 
ἔοτςο!θ]6. Το ϑἔθεα ννυδὶῖβ ᾿πηρατθηι]γ ἔου {πὸ 515- 
Π4] οὗ οπορῖ. δη4 ννῆθη 1ἴ βοιιηβ ση ΘΟ ςΕἾΥ 
Βοίονὸ ἐπδὲ 15 Πορὸ 15 γρδιχρά, ΟἿ χχιχ. 24. 
ἼὟΠο ΓΔ ΠΙ ΠΕ ὁ σἰλπα 58}},᾽" ργοροϑϑά ἀοιιδέ[ι]- 
Ιν ΌγῪ Οεϑεηΐϊυ5, “" Γογίδϑϑο," δηά ἀοίοπάθα Ὀγ 
ΗΙγΖ., Ὠ1π|.. 15. ϑοδγο ον θογπο οὐδ ὈΥῪ Ηο- 
ὕτενν υϑᾶρε. δηδη Πᾶ5 ὁ] πα 56 ροβϑὸές ρ]115 
χυδηὰ 16 οἸαίγοῃ βοῆπθ," [{ ἰ5 ἴο θὲ τεπιαγκοά 

ΗδΔ. πα; δαπά ἢξς 3π|6|]6τἢ τς Ὀδίι]α 
αἴαγ οὔἵ, τῆε τῇυπμάεγ οὗ τῆς σαρίδι!η8. 
δηᾷ τῆς 5ῃπουτίπρ. 

26 Ἰοῖὴ τῆς μαννκ Ηγ ὈΥ τὰν νν]8- 
ἄοπι, ἀπά 5ἴγεῖσῃ Πα νγηρβ τονναγά 
τῆ6 βοιτῃ 

27 Ἰϑοῖὰ τῇς δαρὶς πιουπὶ ἃρ ᾿ δὲ πο, 
τῆγ σοπηπηδηά, Δηὰ τπᾶκα Παγ πεβῖ Οἱ γησιέᾷ. 
ΒΙσῃ ' 
8 816 ἀνε! δίῃ ἀπά δϑίάθεἢ οη 

{πε τος κι, ἀρο τῃε σταρ; οὗ τῆς τοςκ, 
Δηἀ τῆε βἴγοηρ ρἷδςα. 

29 Ετοιῃ ἴπεηςα 516 ββεκεῃ τῃ68 
Ρ΄εγ, «πα Ἀεγ ἐγεβ δεμοὶά δίαγ οἱ. 

30 Ηεγ γουηρ οπαβ 480 ϑιοῖς ὑρ. μαι. 
δΙοοά: πὰ ὄννμεγτε τἢ8 ἰδίῃ 472) 34. 8. 
{Ποῖα ἐς 586. ἽΔΕΕ ω 

παπαιτσασπαμιπεται 

{Παὶ {π6 ΟἾΪΥ δηϊπλδὶ γ ἢ ἴῃ [ἢ ]|5 ἀϊβοοιιγβθ 
5. πισπιοηθά ἰη σοηπρϑοΐϊίοη ἢ (πὲ ι.565 οὗ 
ΙΏΔΠ, 15 ἴηαἴ ὑνἢς ἢ 15 τορτγοθοηϊθα 85 τ χηρ 
ΜῊ [δ σἰγοηροϑῖ νΑγΓΊΟΥ5 ἃ5 {ΠΕΣ Θη 114], ΟΥ̓ 
ΒΡΟΓΙΟΥ, 8η οὐὈ]οοῖ οὗ δἀπηγαίίοη, οἵ ἅἃννὲ δπὰ 
ἴοτγοσ. ΟἾΠΟΥ ογοδίιγεβ ἀτὸ ᾿ηάἀοροηάθηΐ οὗ 
ΓΊΔη, ΟΥὴι56]655 ἴο ΠΙπὶ, {Π15 γαπιρὶθ5 Ὦϊπὶ 
ἄοννη, δῃά πιοςκείῃ δ ἴθαγ. 

25. ἢ: «αἱ α»ποησ, ας. ΟΥ᾽, Αὐ ΟΥ̓ΘΣΥ 
ὈΙαβῦ οὗ ὍὉμ9 ὑγτυαπιρθῦὺ 86 ΟΥΙΘὺΒ ΑΒΔ] 
ΤΠ οι ποι ρῃϊηρ ἀηϑννοῦα [6 σ4}}.. Ἀδηδη, 
ἔογ οηςθδ. ἢ δἰηροϊαν ὑδὰ ἴαϑίθ, 85 “1] ἀτ 
ΑἸ]οπ 5" . 

26. ἐφεὲ ῥαπκυξ] Ἐνοη τῆοτε βιγικίηρ 15 {ΠῸ 
αἴΐοεγῦ ἱπάσροπάρηςθ οὗ τα ργαίογυ - Ὀγὰ5 οὗ 
ΡΙαγ. Ου δε μαινκ ςἔ, Ρ]᾽η. χ. 8. 

Ιοτυαγὰ δὲ «ομῇ Μονοά Ὁγ δη ἰπϑίιηςξ 
ΒΟ ἀποοπηθοῖθα ΜΠ Ὠυιπλαη ννδηΐδ5, 

28. γος] Οὖἵ ΟἿΣΙ. 
80. Ηδν γοιωῖς ὉΠ6}} Μογχ το]θοῖβ [ἢ }5 

αἸαιι556, ραγ ΪΥ Ὀοσαι56 ἰξ ἀϊπίιγ 5. [Π6 πηθίγο, 845 
6 ΔΙγΓΔΉρΡΘΘ 1{, ἀπ ῬΑΓΓΥ Ὀθολιισο ἴΠπ6 γοιηρ 
ΟΥ̓ {Π6 οαρ]θ ἅγθ, 85 πὲ οἰαΐοϑβ, δα οἡ σδύστίοη :. 
ἃ Τα ἘΠ|6 οὈ]θοςοη, βίησο (86 ΘΑρΡ]6 Ὀθαγβ ᾿ἰν!ηρ' 
ΡΓΟΥ ἴο 115 Ὀγτοοά,. ὙΠῸ Ἰίηθ 15 γε γΚΑΌΪΥ 
Βταρῆϊς ἴῃ [η6 Ηφθγονν. 

αυδόγε ἐῤὲ οἰαὶπ αγεῇ ὙΠ6 ΟὨΪ Ροϊηΐ οὗ 
ςοηΐδοξ θδίννθθη [6 δαρὶο ἀπα πηδῃ. 
Τῆ5 [πγοιρθουΐ ἔπ ἀϊδοουγθο ἵνγο ροϊηῖβ 

ἅτε Κορὲ Ὀοίογο [οὐ, {π6 ᾿πβπιζθ νγϊϑάομι οὗ 
Οοά, 5ἤθννῃ ἱπ {πΠ6 ἱπιραγίδίίοη οὗ ἱπϑιϊηςῖϑ 
ἰπβηϊτεὶγ ναγθὰ ἀπά πιαγνο]ουϑΥ 51{|5Πθά, 
δηἀ [πὸ ἱπηροσϑ ὈΠ]ΠΠΥ οὗ ἀϊδοονοπηρ ἴδε τορὺ- 
Ἰαϊίπρ οὐ σθηΐγαὶ ρηορ]θ. Μάη ἢΠᾶ5 Πἰβ οννῃ 
ἀφῆπιῖο ροβιοη, ἢθ 15 σμίϑε διὰ μοδᾶά οὗ οσγϑᾶ- 
ἄοη, Ὀαξ ἤθη ἢ αἰζοπηρῖβ ἴο οχρίδίῃ Οοά β 
ννοσκβ ΟΥ̓ τοίογθρηςε ἴο 5 οὐνὴ ννδηΐβ ἢ6 15 
ὈΓΙΟΥΪΥ ἐο]οὰ. ὙΠῸ ἱπέεγεποθ νη ΙῸὉ 
οὐρῇ ἴο ἀγανν 15, [ἢδξ ἢ Κποννβ ποϊῃπρ, ἀπά 
σδη Κῆον ποιίῃίηρ, 5ᾶνθ τῃαἴ (σοά ᾿5 ᾿ηβοαγοἢ- 
4ὈΪ6, δῃηὰ ἐῃαΐ πλλη 5 μα ἀμ {Υ̓ 15 ἸΠα σης 
δ} ὈΠ 5θίοη. 
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ΓΗΑΡΤῈΒ ΧΙ. 
1 ὁ λιωμόία ἀληισο ίο Οσυά, 6 Οοώ «ἐγγαΐ 
ἀξ πε ἐο φάσιν ἀὶξ γίσλμεομσησες, οτος, ἀγα 
τοίη. 15 Οὐ τες ἐσλφριοίλ. 

ΟΚΕΟΝΕΚ τῃὲ ΙκΡρ δη- 
δυνεγεά Τοῦ, ἀπά 5αἱά, 

2 ὅ81}} ἢς τῇαϊ σοπτεπάειῃ νν ἢ τῆς 
ΑἸ παρ τ ἰηβίγυςς ῥέγιῇ ἢς τῇδτ τε- 
Ρτονεῖῃ (ὐοά, ἰεῖ Πϊπὶ δῆβννεγ [τὶ 

4 Ἴ Πεη Ϊοῦ δηβυνεγεά τῃ6 ΠΟΚΡ, 
δηὰ 8414. 

4 Βεμοϊ]ά, 1 ἂπὶ νιῖε ; ννιδῖ 5}4}} 1 
ΔΏΒννΕΓ τῃεεὺ 1 ν}}}} ἰὰγ πη παπά 
ὩΡΟη ΤΥ τποιτἢ. 

ς Οἰςε ἢᾶνε 1 βροκεη; δυῖ1 ν"}}]} 
ποῖ δηβνγεγ: γε, ἴνίςε; δυῖ 1 ν}}} 
Ρτοςεεά πὸ ἔιγῖμογ. 

6 {Ἴ εη δηβνγογεὰ τῆς [ΚΡ ὑπο 
17οὉ οὐυῖ οἵ τῆς ννῃ Γνν πα, δηα 5.4, 

708. ΧΙ, [ν. τ---τό. 

Ἰυάστηεης ἡ ψνητ τῆου σοηάειηη τπε, 
τῃδῖ τῆου πηαγεβῖ δὲ τρῃτεουϑβὴ 

9 ἢκβε τῃου δὴ ἀγηὶ {κε (σοά ὃ οΓγ 
σδηβῖ ἴδοι τῆυπάθυ ννῇ 4 νοῖςς Κα 
ἢϊπιἢ 

[0 “])εοκ τἈγ561} ἢονν το τα Δ) εν ἐΡ:. ας: 
ΔΠᾺ ἐχςε]]θηον ; ἀηὰ ἀγγὰν τῆγϑε! ξ ννττῇ 
σίογγ διὰ θεδυῖγ. 

11 (ὑαβδῖ δὐγοδλά τῆς γὰρε οὐ τῇγ 
νγλτῃ : δηά θεῃοΪ 4 ἐνεγν ομα ἐῤαΐ 1: 
Ρτουά, Δηἀ αῦδϑε ἢϊηι. 

12 [,ΟΟΚ οἡ ἜνεγΥ οπα ἐ᾿αὲ ἰς ῥγοιμά, 
σπά Ὀτίηρ, ἢἰπὶ ἴον ; ἀπά τγεδά ἀόννῃ 
[ῃ6 ψ]ςΚαὰ ἴῃ {Πεὶγ ρίδςα. 

12 Ηἰάε τἤδπὶ ἴῃ τῆς ἀμ τορεῖβεγ; 
αμά Ὀϊηὰ τῆ 61γ ἔλοθϑ [ἢ βθογεῖ. 

14 ΤΒεη Ψ]] 1 αἷδο σοηξεβϑ ὑπο 
ἴ[Π66 τῆαλς τῆϊη6 οὐῆ τῖρῃς Ππαπά σδη 
βάν [Π66. 

7 “Οἰγα ἃρ τὴγ ἸοἰηβΒ πονν Κα ἃ Ις  Βεἢο]4 πονν ᾿ θΒεδειποόῖῃ, νυ ῃ]ςἢ τσ, 4 (ἴλρ. 38. 
. . Ζ 

3. χλη: [ ΜΠ} ἀεπιαπά οὗ τπεε, ἀπὰ ἀε- [1 πιδάς ψγῖτῃ τπεε; ἢε δαΐθιῃ ργᾶβθ ἃ5 ὅέατος 
ὁ Ῥεαὶ. 5οο. οἶαγε ἴῇοι υπῖο πΊ6. Δῃ ΟΧ. ΑΞ πῶς 
αι. 
Κοαι. 3. 4. 8 ὄννηὶ τῆου αἰδοὸ ἀϊδαηηυ ΤΩΥ 

Οπαρ, ΧΙ, ὦ. ΤΠο ρυοαῖ ροϊπΐ 5 {ΠῈ}5 
ἀοιογπη ποθ: ΠΥ ΓΕΔΘΟΠΙηρ, ΜΙΟΝ ἹΠῚρΡ]165. ἃ 
ΓΙΒΏ ἴο τοπιοηϑβίγαϊθ νυ ἢ τηὴ6 ΑἸΠΗ ΡΥ, οἵ ἴο 
ἀϊοίΐδῖε (Π6 σουγθο ἢ] ἢ δ οιμρῆῃξ ἴο δάορί, 
5. Ργοϑιπιρίίοη. [οῦ δαά ΠΥ τοσοορηϊζοὰ 
1Π6 υνἱβάοπι δηὰ ὁπ)ηϊροΐοποθ οὗ σοά, δεῖ 
δά αιιοδιοηοὰ Ηἰ5 Πβῃϊθουβηθθο: ἢ δα ἴο 
Ιθάσγῃ τη (οά᾽ἶδ ννᾶγβ8 ᾶἃτὸ ποῖ πΊΔΠ᾽5 ννᾶγ8, 
ΠΟΥ ΜῈ ΠΙη ἢ]5 σοπηρεΐθηςο ἴο πάρε. 

85--56. Το ἢγϑί οοςῖ5 ἀτὸ Βα] Δ οη ἀπά 
δ πλϑϑίοη : δι 5:16 πὸ ἀπά δι ὈΠλϊ5ϑοη 816 
ποῖ ϑηοιρῃ. ναῖ 15 ννδηϊοα 15. ἰϑδο Ὁ ]6- 
Ὠδε5, δηὰ ρογίοςϊ {γπϑῖ, οὔ ννμιοῇ [ἢ]5 βγϑῖ 
σοηξεβδίοη οὗ [οὉ ἀοὸβ ποῖ ρῖνθ ΔΗΥ͂ οἶθαγ ἰπη- 
ἀϊοσαίίοη: ἤδησθ [Π6 ὁσςδϑιοὴ ἔοσγ ἃ βοοοηά δά- 
ἄἀγοϑ5. 

δ. Ομεὸ ῥανε 1 «ῥοζεη] ΑἸ] ἴθ ρῥγενίοιιβ 
Θρθθσ 5 οὔ [Ὁ ννόῖθ ροτνδάρα ἐν ἵννο 
του ἢ δ, νυ ςἢ ἢ πο ΙοηροΓ ἀοίοηάϑ; δ νν}]}]} 
ΠΟ ΙΠΟΓὄ 8535 π|6 ἴηι (Οὐ 5 ν᾽ ϑι4τ0η5 ἱπΊρΡῚῪ 
γυγαῖῃ, ΟΥΎΆἰπαὶ ἢὸ οδη πιδίηϊαίη ἢὶ5. οὐ 
ΓΙ δου 5η 635. 

Θ. Τῇ ϑθοοηά ἀϊδοουγθο [Ο]]ονν5: 1 Πᾶς 
ἴδτοο ἀϊνιϑίοηθ οὗ Ὀπόαι4] ἰοηρίῃ; τἢς βγϑί 
δῆουνβ (δὶ ἴῃ ογάθσ ἴὸ ἄγριιθ νυ ἢ Οοά, πλδὴ 
πιιϑῖ πᾶν δ υΐϊος κὸ Ηΐϊπι; [6 ποχὶ ἀθ- 
βου ῦο5 ΒΟμοπιοίῇ ; [Π6 Ἰαϑῖ, 1 ον δῖμδη. 

οκὲ 9 {ῤὲ αὐῤὶγίαυϊπ] Α8. Ὀείογε ; 566 
ΧΧΧΥΤΙΙ. 1. ΤΠ ϑἴοσπι. γοϊισγηβ, Δηαἃ βοθ5. οἡ 
ὉΠ1] [ῃ6 ννῃο]ς δόγιοβ οἵ {βοιιρῃϊδ 845 ραϑϑθὰ 
Ὀεΐοτγο ἴΠ|6 ρδίγιγο ἢ 5 πιά. 

η--Ἰ4ά. Το τοὶ ᾿ΠΠρ  σϑιοη 15 ΡΈΠΟΓΑΙ. 
δ ψῆο ρῥγεβιηθα ἴο ἄσρὰθ ψ ἢ ΟΟά τηϑῖ, 
|κὸ Ηἰπι, θῈ ἀγγαγοὰ νυ} πιδ)]θϑίγ, 4016, {κὸ 

16 [,ο πον. ἢ]5 βίγεηρτῃ ἧς ἴῃ δἰ 

Ηΐπι, ἴο τεάμπςς ἃ}}] σγοαῖυ γος ἴο ϑυδ)οσϊοη. 
ΤΠΘ πιοΓΔ] ἰαιν οὗἩ [ῃ6 ἀϊνὶπο ψονθγηχηθηΐ 15 
ὈΓΙΘΗ͂Υ ἐπιϊπλαῖοα 1Π 11--- 2. 

15--24ά, Ὑῃθ ἀεβογιρίίοη οἵ Βεβοπιοίῃ. 
Οπη ἴῃς ᾳιρϑβίίου νεῖ μογ [Π6 ἀοδογὶριϊοη ἴῃ 
115 δηὰ [Π6 Το] ον της σπαρίογα ὈοΪοηρ ἴο ἴῃ 6 
ογίβίπαὶ ὈοΟΚ, 566 1 ηἰγοάιιςζίοη, 

15. δεῤερηιοὶ δ] Βοοσδαγί ἢγϑὲ πάθης ῃοα 815 
Δηϊηδὶ ἢ πὸ ΗἸρροροίδπιυβ, ἀπὰ κῃοννεὰ 
(ἢ6 δοσιγδου οὗ {πὸ ἀεδογιρίίοη. ἈΑΐ ῥγθϑθοηῖ 
(Π6 Ροϊηΐ 15 ὈΠΙνΟΓΘΑΙΥ δάπιῖῖοαά ὈΥ δοθοΪδτβ. 
Ὦσ Ὑτσιβίγαιη βᾶγ5, “1ὖ 5 ΟἸΘΑΓ τμδὲ πὸ ἀδ- 
ΒΟΓΡΈΟΠ 5.115 (6 ΠΙρΡροροίαπ)ι5. ὀχδοῖϊυν, δηὰ 
ἴἴ αἱοηθ." -Ναῖ, Ηἰβίοσυ οἵ Βι 016," ῥ. ς2. 
ΤῈ νψνογά ἴῃ Ηροῦγενν ΡγοΟῦΌΔΟΙΥ τηθᾶης {ῃ6 
δτοδῖ Ὀεδϑδίῖ, ογ Π6 θθαϑῖ οἵ Ὀϑαϑίβ, {πὲ ψνπὶςὴ 
ΠΟΠΊΌΪΠ65 ἴπ ἴπΠ6 Πιρμοβί ἄθσρτθθ {[Π6 στηάγνοὶϊοις 
ΡοννοΥβ ἂπά ἰηβίηςίϊ5 οὗ ἴῃ6 φ,ΑΠΊΠΙΝΟΓΟΙΙΚ 
ΔὨΪΠΊΑΪ5. [Ὁ 85, βοννονοσ, Ὀθθὴ βιιρροβθά ὃὈγν 
Βοςβδαγῖ δηὰ οἰμοῦβ, ἀηά νυ ἢ ἃ ἡ γιογὶ ργοῦα- 
ὈΠιγ, [4 [ὴ6 ννογὰ στῇᾶὺ 6 Εργρίϊδη. ὅδ66 
Νοῖίοδ Ὀοΐονν. 

«υρίερ 1 »ιαάφ «υἱδ ἐδεε} . Θ. Τορεῖμεσγ ἢ 
ἴπθθ, ΟΥ 85 ΜῈ}} 85 ἔπθὸ; Ὀοΐῇἢ ἄγε δἰκὸ ΜῪ 
σγοαίυγοϑ. 

ῥὲ ἐαορ σγαῖ αΓ απ οΧ] Οὐ ΒΟΣΌδκΚο. 
ΠΟ δηϊπιὶ ἔρος οἡ σοοΐβ, δπά {π6 γὶςἢ νορθὸ- 
ἰδϊίοη οὗ {πε ἰαπὰ Ὀογάογιηρ οἡ {πὸ ΝΟ; 
σοπλπρ οὐδ οὗ {πδ τίνοσ, ΟΥ̓ ΠΡ ΡΘΏΘΓΑΙΥ, 
Ὀιιΐ Ὁγ ἀλγ 4150 ἰπ {Π1|η]Ὺ ροριι ϊαϊοὰ ἐἀϊΞίτγιςίϑ. 

16. ῥὶς εἰγεηφί δ) ὙΠῈΡ βτεαῖ σμαγδοίογιβες 
οὗ [Π6 Δ} 114] 15 15 Πρ 6 βιγρηρίῃ, 50 νδϑὶ ἰμδῖ 
1: σδῃ ονουΐῆσγοιν ἰάγρὸ ὑοδίβ. 



ΧΙ, 

Ἀϊπιὶ ἔοσίῇ [οοά, ννῆογα 411] τῆς Ὀοδϑῖβ 
οἔ τῆς Πε]ά ρίαν. 

21 Ηε Ἰἰἴθῖρ ἀπάοθγ ἴῃς βῃδαγν ἴγεθϑ, 
1η τῆς ςονετῖ οἵ τῆς τεϑά. δηά ἔδξῃβ. 

22 ΤῊ 50ῃΔαγ᾽ ἴτϑεῈ8 σονεῦ ἢἰπὶ τυ ἢ 
ἘΠΕῚ 5ῃηδάονν ; τῆε ννη]ονν8 οὔ [6 Ὀγοοκ απ εν. 
ΠΟΠΊΡΔ55 ἢϊπὶ δῦοιι. ΜΕ ὈΡῬΆΘΑ ᾿ : γλ. 

23 Βεβο]ά, 'ῃε ἀγίπκειἢ τρ ἃ τίνεγ, ἴον, 
ὰ ) ἡ λγ 

ν. 17--2 4.] 108. 139 

Ἰοῖϊῃ8. πα ἢ]5 ἔοτος ἐς ἴῃ με πᾶνεὶ οὗ 
ἢ!5 ΒΘΗΥ: 

17 ᾽Ηε τπονεῖῃ ἢϊ5. 1411 [κῈ ἃ 
ςεάδγ: ἴῃς 5πενϑ οἵ ἢ18 βϑἴοῃεβϑ 2Γδ 
ὙΥΓΑΡΡΕα τορεῖδεγ. 

1ι8 Ηἰβ5 Ὀοπαβ 47 4: 5ἴγοῃηρ ρῥίεςδβ 
οὗ Ὀγαββ; 5 θοηδ5 479 Κα θᾶγβ οὗ 
ΙΓΟΣ. 

ον. “76 
εὐ κα μῆς 

19 Ηε ἐς τῆε Ἑςδίεξ οὗ τὴ8 ννᾶγβ οὔ σημαά ᾿δβϑίει ἢ ποῖ: ἢε τγυϑέεῖἢ Ἐῃδῖ Ὦς μκὰν λῶν 
Οοά: ἢ τμαῖ πηδάε ἢἰπὶ σᾶῃ πηᾶκε ἢΪ5 σδη ἄγαν ἃρ [ογάδη ἱπίο ἢ!β τηουτῃ. τι ἠδ 
βυνογά ἴο δρργοδοῦ κρο ῥίσι. 24 'Ηε τἌκεῖῃ τ᾿ ψ ἢ ἢΪ5 ἐγεβ: δὲς δ μιν 

20 ϑγεὶγ τὰ6 τηουηίαϊῃθ Ὀγηρ ΠΟΒ6 ρίεγσοεῖῃ ΓὨγουρἢ 5Πλγαβ: ἡ γῆ 

παυεὶ 9, δὲ δεϊ}} ΟΥ λπ801098 οὗὨ Μ185 
ὍΘ011γ. ΤΠ ννυσστά, ΜΙ ἢ Οσοιγβ ΠΟ ΠΟΙ 
εἶθο, τᾶυκβ ἃ Ρεου] δι γ οὗ σἰγασίαγο. ὙΠ6 
τη οΐος, Κὸ γοοΐβ οὗ ἰαγβο ρδηΐβ, ἅἀγὸὲ ποῖ - 
ΠΊΟΙΙΞΙΥ ϑίγοηρ, ϑυρρογίπρ ἴἢ6 ἢιρῈ ῥΡδιυηςῇ, 
ἃηἃ ργοῦβ]Υ ἀονοορθὰ ὈΥγ ϑίγιρείοβ δραϊηϑῖ 
ἴη6 σαττεηῖ. ὍΠδ οἰορῆδηΐ, οἱ [86 σοῃίΓγαγΥ, 
5 πιοϑί δΆ5}}γ ννουπάρα ἴῃ {πὸ ὈΕΙ]γ. 

17. ᾷε α εεάαγ] ἼΠΘ σοπιραγίϑοη ἃρρ] 165 
ποῖ ἴο [ἢ 5126, ἴΠθ Δη}Π12}᾽5 181] 15 σῃοτί, Ὀπῖ ἴο 
{Π6 βίη ἢ οὗ γριαγ. Ηδ τηονθίῃ, οὐ ογεοῖβ 
τ; 50 ς ἢ 15 ΡΓΟΡΔΌΪ (Π6 πιοδηῖηρ οὗ {π6 ννοτχά, 
ἂἃ5 οὗ [ῆ6 Ατδῦϊς "" Κῃδίδαάδ." 

δε εἴηεαυ., ὅς. ΤῊΣ οἰδιιϑ6 5μου ἃ ὃ6 τοη- 
ἀοτοά δ) 9 δίῃ ΟὟΒ οὗ δ18 ὑπ 5 }Ὲ}8 816 ἱκηϊ 
ἌΤΙΩΙΥ. ὙΠῸ ΑΟΝ. [Π]ονν5 (6 Ταῦ. δπὰ 
νυϊρ.. Ὀυΐϊ [86 πιραπίηρ 5 οἰθασ ἔγτοπὶ (Π6 
ΑΥὐϑθις. 

18.(. Ηἰ δοπες, ὅζα.1 ΟὖΥ, 18 ὍΟΠπ 98 8. ΣΘ 
δὲ ἡΡ98 Οὗ ΟΘΟΌΡΟΣ, Β18Β ΣΙΌΒ 8106 ὈΔ.Β 
οὗ Ἰσοῃ. ἴἰπ ἴδ ϑοσοηὰ οἶδ ἃ ΞΥὄΠΟΠΥ ΤΩ 
ἴογῦ Ὀοπθβ ἰ86 ιιϑο, ὙνὩϊο ἢ ΡΓΟΌΔΌΪΥ τπθδηϑ 
“ὁ ΤΙΝ," 25 ςοηίγαϑίοας νυν [ὴ6 ΠΟ]]ονν Ὀοπος 
οἵ {πὸ 11π|05. 

19. ἐδίο 97 1δὲ «υαγ5] ὙὮΘ πηδϑίογριθςθ, 50 
ἴο ϑρεαῖς, οὗ Ἵσγοδίίοη ; 4η δχργοϑϑίοη Ὑνῃ ] ἢ 
ΤΟίΕΓΞ ἘΠΠΟΥ ἴο [15 Ὀ0]κ ([ἴ τϑᾶσῆθ5 ϑευθη ἔδεῖ 
ἴῃ Βείρῆϊ δηά {πὶ γίθρη ἴῃ Ἰθηρίῃ, νυ σῇ Ἔχοθθας 
(παῖ οἵ [ῃ6 εἸορῆῃδηΐ, ΗἰγΖ.), οὔ, τῆοσγο ρτορα- 
ὈΙΥ, ἴο 115 πποαι]]οἀ 5ἔγεηβίῃ, ἃ ροϊηΐ ἀϊγθοι! Υ 
Ὀδαπης προῃ [πε ἀγριιπηθηΐ οὐ σδιηρ {ΠπῸ ἔθ 0 ]6.- 
1655 Οἵ 1η8ῃ. 

δὲ ἐδαὶ »παάε ῥὶρ] ΤῊ πιραπὶηρ οὐἨ {ἢ|5 
αἴδιιϑθὸ ἀρρϑᾶγβ ἴο δε, ἴΠ6 ιάθ οὗ {πῸ Ὀθαβί 15 
πηροηείγδοϊο ΕΥ̓ {πὸ συνοσγά οὗ πιᾶὰπη. ὅδ ἴη- 
ἱογργοίδιοη 15 σοηβιτηθά ΌΥ̓ πῃ ἰῃϑογρίίοη ἰῃ 
ἴδε Μιυβειπὶ οὗ Βουϊαῖς, νυν ἢ Ὀοίοηρθ ἴο 
6 {ἰπ|ὸ οὗἨ ΓοΙΠπηοΚΙβ 1{Π1., ΠΟ ΘΠ ΠΡΟΓΑΓΥ 
ὙΠ ΟΥ ΘΆΓΠΕΓ (ἤδη ΜΌβεβ; (566. “ Εϑϑᾶγ οἡ 
Ἐργρίδη Ηἰϑίογγ ̓  ἴῃ Ὗο]. 1. οἵ {Π|5. ννοσκ). 
[1 τπϑβ ἴπ5, “ὁ 186 ἴερὶ (.6. ΒΙρροροίδχμι!5), 
[ἢ Ἰογὰ οἵ ἴδουσγοιβ ἴῃ {Π6 τνδίοσ, νυν ῃίοἢ πηᾷη 
ςἄπποῖ ἀρργοδοῖὶ υπίο." Βιιρθοῃ, " Ὠὶςῖ. Η.᾽ 
ΡΡ. τιόῆς, 6. ὕδο τεπάοσιηρε οἵ Εἰνν4]4 “" Υεῖ 

ῖι5 Μδκογ δ᾽ η5 15 συσογα," δπά οὗ Κϑηδη, 
“Ηἰς ΜλΚου παίῃ ρίνοη πὶ ἢϊ5 βυνογά," 2.6. 
ἴδε ἤυρο 55, ἀγὸ ϑἰγαίποά ἂπά ὑπϑδίἰϑἕλο- 

--Φ[ΠἰῸ:Κ.-.-ττΠ77΄Π---- Ὁ Ὸ ῬΨ Ἦ ἮΊΟἝ͵.͵ 

ἴοτγ. Μέοῖχ αδἱΐογσβ {πὸ ἰοχί, ἔο]οννηρ [86 
,ΧΧ. δπά σϑηάργϑ ἴῃ6 αἰδιιϑε, "" 5 μ6 πιδάδ ἴο 
Ρίαγ ψΠ}}᾽» 

20. 2ὲ »πομρ!αὶη.} ΠΟ πιοδηΐηρ οὗὨ {}15 
ὙΟΙΘΕ 5 ΡΥΓΟΌΔΟΪΥ {παὲ ἴΠ6 Βογθᾶρο οὗ ννΠοΪ]ο 
πλοιιη 815 15 γι ϊγοά ἴο ΒῈΡΡΙΥ ἢ15 ἔοοά, Ὀμῖ 
[πα 6 ἀοθβ ποῖ 156 ἢὨ]5 ᾿πιηθη56 ἔογοθ ἴο 
ἀγῖνθ ἀννᾶῦ {πὸ σδίι]θ, νυν Πο ἔδθὰ δηά ἐνθη βρογῖ 
Πδη 6 15 ἴπογο, Τῇυ5 Τυϑίγδιῃ, ]. ο. ὁ" 6 
ΘΟΆΓΟὮΘ65 [6 τιϑίηρ στοιυπὰ ΠΟΑΣΓ ἴΠ6 ΓΙΝΟΙ ῸΓ 
ἢ]5 5 5ἴθηΔΠςσ6, ἴῃ ΠΟΠΊΡΔΩΥ ΜΙ [Π6 δηϊπηαὶς 
οὗ [ἢ6 Ἰαπά." 

21. 1ῤὲ «ῥαάν ἱγεο:] ΟΥ, ὉΜ89 ἸοῦπΒ-ῦσ 668, 
1Π6 Ἰοΐιι5 5:1 νϑϑιγβ, οσ Ουγθηδίςσβ, νυν ἢ στον 
ΔὈυ Πα ΔΠΠΥ οὐ ἴῃ6 Ποῖ Ὀδηκβ οὗ (π6 ὕρρεγ 
ΝΙΙΟ; ἴἴ 15 οἵ πιοάογαϊθ μοῖβμξ, νυν ἘΠΟΓΩΥ 
ὈγΔΉςΠ65 δηὰ ἔπι πκὸ ραπιβ. 866 Νοῖο μείονν. 

28. Βεῤοίά͵ Χο. ἘΒΘποΙά, 17 ἃ σίνοσ 
Σανδβκοῦδ, πὸ ὑΣΘΙΠΌΙΘἢ ποῦ: ἘὯΘ 1.8 
βροάζξεαπὶ, 17 ὉΆΠπ6 Φογάδιη Ὀυσγπὺ ὍΡΟΝ Ὦ1Ε 

ταοοπῦῃ. ὙΠῸ ννογὰ ““γανδροίη " ΠγδΔΠ8 [1ἴ6. 
ΓΑΙ ““ἀοθ5 ᾿Π]ΌΓΥ "ἢ 2. Φ. ΌὈγΥ ονεογβονίηρ 115 
Ὀδηκ5Β. ΠΟ τανᾶρὸς οὗ ἴπ6ὸ ΝΘ ννῆρη {πὸ 
᾿πππαἀδίοη 5 Ὡπυβιια}ν Πρ ἢ ἅτ τογτί 6. [ἢ 
1864 [Π6 ννΠ01]6 σουῃίγΥ νν85 δ Ὁπιογρθά---ἰΠθ 
οδι]6 ἀδβίγογρα, δηὰ [Π6 νη ]ᾶροῖβ 41} Ὀπῖ 
τυϊηρά. ΤἼΕ χυϊοῖ σοηβάρησε νυ ἢ νυ ἢ {δ 
ἤθανυ Ὀγιΐθ Ὀοαῖβ {Π6 Γυιβῇ οὗ [ἢ ἔοστηι Δ ]6 
Ἰπυαηάἀδίϊοη τηδὺ Ὀ6 σοηϊγαϑῖοα υν ἢ ἢ 186 ἴογσοῦ 
δηά Πρ ΐ οἵ Ὀοδϑβίβ οὔ ρσεγ. ὙὍπΠὸ τηεηϊίοη οὗ 
]ογάδη 15 ἀπεχρεοϊθά; 1 νου] δἰπιοϑὲ 866Πὶ 
ἴο ἢᾶνθ ὈΘΘη υυϑοὰ 85 ἃ σοτηπΊοη ΠΟΙ: ΠΟΙ Γ 
ΔῺΥ ΓΟ Ὀυΐϊ 4 Ῥαϊοβδιηδη ννουἹὰ ἤᾶνο 950 
᾿ι5οὰ ἰξ 5 υποογίδιη; δι ἰξ, ΠΊΑΥ ΡΟΒΘΙὈΪΥ 
ἤανγα Ὀδθη ἃ βοπογὶς ἴθστη ἔὺσ ἃ γῖνοσῦ ἢ ἃ 
ΤΑΡΙἃ οσυγίθηΐ δηά βυδ]οςῖ τὸ συάάθη ᾿ποἔθδϑο. 
{πὸ ]ογάδηῃ Ὀθ πιεδηΐ ἰξ 15 σογίδιη]γ οὐἱ οὗ 
Ρίφοθ (ν βοῖμογ (Π6 υνυτι τοῦ εγα ἃ Ηδῦγοιν οτ 
ποῖ) ἴῃ ἃ ἀεξβογίρίίοπ, νυ Β] ἢ ἴῃ 4}} οἴδογ ροϊηϊς 
15. 5: ΠΡ  ΪΑΥ͂Υ ἴσα ἴο Ἰοςαὶ σοϊοιπηρ ; ἀπὰ ἰΐ 
ΤΊΔΥ ἱπεγοΐογε 6. ΠῸ ἱπιργοῦα]6 σοη]θσξιτθ 
1ῃαΐ [ογ, ἴῃ6 Εξγρίίδη ννογὰ νὩ]οἢ σιρ Προς 
{π6 ΝΊΪΘ, ΟΥ οπθ οὗ [5 σαπα]5, βιοοα οὐ βίηδ! !ν 
ἴῃ τῆς ἰοχί, ἀπά ννᾶθ σῃδηροά ὈγῚ ἃ σοργίοϊ 
Ἰπΐο {Π6 τῆοτο ἔπη αγ νγογάὰ [ογάδῃ. 

24. Τὴ τρθδηϊπρ 15 ποῖ αὐ ςοτγίδ!η. 
Ἐνν. γϑπάογβ [6 νοῦϑθ, "" Τ ΠΟΥῪ ἴακο ἢϊπὶ Ὀδέοτο 



140 708. 
|ηῖς ογθδ, 5 Πο56 ἰ5 ρίεγορὰ ψ ἢ οοτγάβ:") ἢ 
ΑἸἸιϑιοη ἴο {Π6 δᾶ56 οὗ ἢϊ15 σδρίιυγο οἱ οὗ {Π6 
νναίοσ. ὔΟἰδοῖβ, οὐ ἴπδ6 σοπίγαγΥ, ῥγθίου, 
δὴ οπὸ ἴακο ἢϊπὶ ὈΘέΟγο ἢϊ5 ογθϑ, σᾶ ἢ18 
ποβ0 Ὀ6 Ρἱογοθά ΌὈΥ οοτάβ}") ὌΠ15 9εθπι5 ἴ0 
δ (Π6 ψοπογαὶ σοπίοχέ, ψ ἰςο ἢ ἀγαννβ οὐδ [Π6 
104 ὈΠ]ΠΥ οὗἨ πιᾶη ἴο σορθ ἢ ἰῃ6 στοαὶ ὑνοσκ5 

ΧΊ,1. 

ΟὔἾἢ6 ΟΑτοαΐογσ: Ὀὰΐ τοργοϑοπίδίίομς οὗ [Π6 
σδρίιγο Ὀοίῃ οὗ {πὸ Πιρροροΐδπιιιϑ δηὰ (ἢ6 
σγοσοῦά!θ ἃγὸ σουθοη οη Ερυρίϊδη τηοηϊ- 
πιρηΐβ οἵ {πὸ γοπιοίοϑί ἀρ; 58θὲ6 Νοίε οὔ σ᾿. χς. 
ΤΠ ἐΠάρσηΐϊ οὗ {π6 Πιιηΐοῦ ννᾶ5 ἢυτ]οα δραϊηϑὲ 
{Π6 ποιὲ οὗ πε μιρροροίδπιι5. Οἵ. Εξ. "Ζει- 
50, 1868, Ρ. 18. 

ἵν. τ--. 

ΝΟΤΕΘ οὐ (ἨΔΑΡ. ΧΙ. 15 δηά 21. 

15. 40] οπϑ κι (’ Ορρ.᾽ 1. Ρ. ς2, εἀ. Τὰ 
Ἄν Δῖ6γ) οὔβοῦνοϑ, ἴμαὶ Ῥεδόπιου, οὐὗὁἨ ΜΙΝ ἃ 
βη 4] τ, Ῥομοιηοαυῖ, 56.165 ΡΥΌΡΟΓΙΥ “4 ννδῖου- 
ΟΧ:" Ὀυξ [ἢ15 σοπιδιηδίίοη ἰ5 ρθη ἴο ξγανθ, 
δη ἱπάθοα ᾿πϑιρογαῦ]Ὲ. οὈ]θοϊίοη. ὙΠῸ ἢπηΔ] 
“65 15 ποῖ δα] 55: 0] 6; [Π6 ννοσὰ 15 ηοΐ ἔουπά 
ἴῃ Οορίϊς, ἀπά ἀϊά [{ οσςσυγ τ ννου]ὰ Ὀ6 πηου- 
6ἢθ, ποῖ ἐἤθτπλοι ; ΠΟΥ ἀοε5 πΠ6 ΗΙρροροίδιηιβ 
ΔΡΡΘΑΓ ἴο αν Ὀδθη ςΑ]]θα 4 νναΐθσ-οχ ὈΥ [Π6 
δησῖθηῖς Ευρίδηβ, ψνῆο, ΔΙΛΟΠΡ ΟἴΠΘΙ ΠΑΠΊΘ5, 
βάν [ἴ [86 τοῦ 5406 ἀδϑιρηδίιοπ, σεῦ, ἡ. ἐ. 
4 Ὀοαϑὲ 1ῃξ ΓΟ]]8 ἴῃ (ἢ6 πηι, 45 ϑυνη6; 566 
Βτγυξοςῃ, " Ηὶςοῖ, ΗΙέγορ γρῃϊηιιθ,᾽ Ρ. 86). [{ 
ἴθ ὙΘΥῪ ἔγθαΠΕΥ σεργοβεπίθα οἡ πΠιοπυπΊθη 8 
ἔγοπὶ [Π6 ϑαγ!δσὶ {ἰπλδὸ5: ἔοτ ἰπδίδηςθ, ἴῃ [ἢ6 
ΨΟΓΥ ΓοΠΊ ΓΚαΌ]6 ἰοπὶῦ οὗ Το, Ὧη οἰ εν οὗ 
ΠΙΡἢ τὰπκ ὑπάογ ἴῃ6 6} ἀγηϑίγ, δπὰ ἴῃ ἃ 
δορά τοργεϑοηϊδίίοη οὗ ἃ ϑῃϊηρ ΡΑΓΥ ὑπάοσ {Π6 
αγ1ἢ οὐ αϑίἢ αἀγπαβίυ (1. ἐ. ΘΑ ΟΣ [ἤδη Μο565), 
ἴῃ [6 71} [ἰνταϊϑοη οἵ {δ σγεδῖ νγογὶς Ὁγ Μ. 
Ῥτίβθο ἃ Ανεπηοβ. ἼΠ6 πᾶπὴθ {ΠογῸ ξίνθη ἴο 11 

ῷ Ξ ᾿ 8 (ταπϑογι θά ““ ΟΠΘΌ " ὉΥ 

Βγυρβοῦ (Ἢ θιςῖ. Η.᾽ 5.ν.). Βιγοβ ( Ὁ 1ςῖ. 
Η!ετ.ἡ Ρ. 381) ἔοϊ)ονν8 ΟΒδιπρο θη, ννΒῸ 
τοις. "" ΒοΟΠΑπΊα,," δηά ἰάθη ῆος {πὸ ννογὰ 
νυ ΒΟΒοποἵἢ. (δός " Νοίίος ἀεϑοπρῆνε,᾽ Ρ. 

ΓΗΑΡΤῈΝΒ ΧΙ]. 

41...) ΤῊΪΒ 5 ῬΡΥΟΌΔΟΪΥ ἱποογτγεοῖ, δίπος ἴΠ6 
οΥάοσ ρῥχόξοιτοά Ὁ Βγυρϑοῦ 15 Ὀοτπθ οὐξ Ὁγ 
Οἴδογ ᾿πβϑοσιρίίοηβ, δηά (ἢε ἰαϑὶ 5.0} ]6 15 
ἀουθίξι]: 11 πλαΥ τοργοϑθηΐ ἃ 5 σΚ]θ, ΠΟ ἢ [48 
{πὲ ἔογπη οἵ ἴπο θεῖο “τ 5 1ἡ Εργρίδη, Γο- 
[ουτίηρ, 45 ΒΓΌΡΘΟἢ Θυρροϑθβθ, ἴο ἴῃς 5ῆᾶρο οὗ 
1Π6 Ὀεοασῖ, θαϊ τηοτο ργοΟῦΌΔΟΙΥ ἴο [15 τδεῖῃ, 
ἢ ΒΘ ἢ 11 πιοννβ, 50 ἴο βσρεακ, πε πογῦδρε, 
ἃ5 ὙΠῊ ἃ 5ισκὶο, ἅρπη. ἴπὸ ννογά τἰϑοὰ ὈΥῪ 
ΝΙσΔηοΓ δηά Νοηηιϊ8. 566 4]50 Ἦν οοά, φιοϊεὰ 
Ὁγ τ Τιυϊδίγαπη. ὍΠῈ τοβοιῃθίδησθ, νυ ῃ ΘΕ ΠΟΥ 
δος ἀοηΐδ] οὐ ποῖ, ἰ5. ουτίοι!5 δηά ᾿πίογοϑιηρ. 
ἼΤΠ6 πλοτε ΠΟΠΊΠΠΟΠ Πᾶηη65 οὗ {πὸ Ὀδαϑὶ ἴῃ 
Εργυρίϊδη αγὸ Αρεῖ, ἴθρ, ἱδθρὶ, οὐ γεσῖ. 

41. Το ᾿Ιἀοπεβοαδίίοη οἵ {π6 ρ]δηΐ γοϑίβ οἡ 

{π6 Ατῦῖς δἴω2, νυν δῖοι 566 π|5 4 θβ ΟΠ Ό]6. 
Βτογίαρ “1μοχ, ΑΥ.ὔ᾽ 5.0. τϑηάοῦα ἴ ᾿ΡΑΓΌΟΓ, 
{τῷ τεπηιοίᾷ 4 Πυτλϊηθι15 ΠΟΠΠί51 ρ] υνὶα γρα- 
ἴωγ, αἰ Ἰοΐι5.᾽) .1η οἱὰ Εργρίδη {π6 νοσὰ 
ΖΩΡ ΟΥ καὶ, νυῆϊο ἢ σογγοϑροηβ ὙΘγῪ οἰ βοὶῪ 
νὴ ([ῃ6 Ηθῦτενν, πιοδὴβ Ὀγάπο 65, ΟΥ̓ΓΟΪΙΑρΡο: 
566 Βτυρϑοὶ), " ιςῖ, Η.᾽ Ρ. τό7ῆ. Τὸ Οορία 

ἰῖ5α ΧΩΓΦΟΔΛΘ, νἱπάρπιία. ὙῊΪ ἀρρεθᾶτβ ἃ 
ΡτοῦδὈ]Θς ἀθγιναίίοη. 

2 (ὑληβῖ του ρυϊ ἀη ΠοΟΚ ἰπῖο 5 
ΟΥ Οοιδ': φγύαί ῥοτυέν ἐμ ἐἀλὲ ἐευϊαίλανι. Πο88 ὃ οὐ θοτα ἢ 5 αν ττουρἢ ἃ 

1 ΤΉαι ἴς,. : : 
τρις ΑΝΘΊ" τοι ἀγανν οἷ ᾿]ενίαῖῆδη τπογη ἢ 
“ἡ μὴ νυν ἂπ ΠοοκΚ κ᾽ ΟΥ ἢῖ8. ἴοηριια 2 ΜῊ] 6 πιᾶκα ΠΊΔΠΥ βαρ] δτοη5 
6, ΜὙτ ἃ σοΥά ἱτυῤίοῦ ἴοι ἰοῖζεδε ὑπο τῃςε νν}}} 6 βρεακ κοῇᾳῃ τυογάς νἀ ἢ άστε 
ἀγιτονσοῦ ἀοννη ἡ το τῆρο 

σμαρ. ΧΙ. 1. κουϊαίρῥαη)] ὙΠῸ νογά, 
ὙΠΙΟὮ ΡΓΟΡΕΟΓΙΥ πηθᾶπ5 ἃ ἰαγρὸ σγοαίαγο, ΠΕΠῸ, 
ΟΥ ἐοϊάοα, ΠΊΔΥ ΔΡΡΙΥ οἰἴΠοΥ, ἃ5. 'ἴπ 11]. 8, ἴο᾽ ἃ 
ἀγάροῃ, 566 ποΐθ : οὐ, 85 ἴῇ ᾿ϑ. εἶν. 26, ἴο ἃ 
γνΒαΐο; ΟΥ, ἃ5 ἴῃ {[Π15 σμαρίογ, ἴο {πὸ σγοςοά!ο:; 
ἃ Ῥοϊηξ ροη ννῃ] ἢ 4}1 σοπηπλοπί ΟΥ̓Β Ἀγ ΠΟΥ 
ἁρτεοά. ὙΠ15 ᾿πἰεγργείαξοη γοϑῖβ ἀροὴ {86 
ΔΟσΊΓΔΟΥ οὗ ἴῃς ἀδδογιρίίοη, νης, που Ρἢ 
ἈΙΡΏΪΥ Ῥοδίος], 15 πε ΠΟΥ ἸοροπάδτΥ ΠΟΥ ἢγ- 
ΡΟΓΌΟ]ΙΟΔ] : 566 Τ τιδίσαμη, ὁ Ναῖ. Ηἰϑῖ. οὐ Β1016," 
Ὀ. 2:11. ΤΏ πᾶπθ ἀ065 ποῖ ἄρρθαγ ἴο δ 
οὔ Ἐργρίίαπ οτιβίη, δι ποιρῃ πὸ τοοῖ ΠΊΑΥ 
Ὅς σοπμποςοίοα νυν γεγ οὐ ἀεί, ἴο ΓΟ]]: δι [Ὁ ἰ5 
4 σΌΓΙΟΙ5 σοἰποϊάθηςς, {ΠπΠδὲ [Π6 νΟῪ ςοϊηπιοῃ 
δηά νν 6} -Κηοννη Ερυρίδῃ πᾶπὸ οὗ {Π6 σσοσὸ- 
«16 Μοβθῆ, οὐ Επιβδὴ ((οριϊοὲ Μέβοῆ, σογ- 
Γιρίοα ΕΥ̓ {ῃ6 Οτοεὲκβ ηΐο Ομδηηβθο, ἃπά ὈὉΥ͂ 

1Π6 Ατδὺβς ἰηΐο ΤΟΠΊ56}), ἰ5. σου Αἰ Π]γ ἀογίνοά 
ἔτῸπὶ ἃ γοοί νυν Β] ἢ πιθδηβ "ὁ ἴο ἄγαν ουξ," δπά 
15 566 ἴῃ η6 ἤγϑβε νϑῦϑο οὗ [ἢϊ5 ἀδβογ ρίοη. [ 
15 σοιηπηοη ἴο Ηξεθτγονν δὰ Εργρίδη 

ἼΠῸ πλΑΓΡ. ΤΟΠάοΓ Πρ “4 ἡ ΠΔ]6, ΟΓ ἃ νὩ1τ]- 
ΡΟΟ].᾽" 5 συγίοιπ:; δὰῖϊ Ὀγ ἴδὸ ἰατοσ νγογὰ 
[Π6 ἰγϑηϑίδίογβ ΡΟ ΔΌΪΥ πιοδηΐϊ᾽ 4 ἰάγρὸ ἤςῃ, 
ΒΟ ἃ5 [Π6 σδοῇοϊοίῖ ΟΥ βρϑιτησινῃ 6. 866 
ΜΒ αριννοοά «πὰ Δ ΤΙρης, Ἴἢ6 ΒΙ10]Ὶ6 Δ ογά- 
Βοοϊκ,᾽ Ζοποκεῖβ " δεῖοςξ ΟἹοββαγυ,᾽ Ρ. 226. 
ἼΠ6 βοοοπά οἴ δῃουἹὰ 6 τγρηάογοά, 

ΟΥ δβύθπθβῦὺ ὕπο 818 ὕὉοηριθ π1ὺ}Σ 8 
ΘΟΓΑ 7 [116 ΓᾺ}}ν, ““ 5ηΚοδί ἢϊ5 ἰοηριιθ ἴῃ ἃ 
ΠΟΟΒ56 δ" ὙΠΟ στοσοά 6 ἄοθβ ποῖ, [ἰκὸ οἵ μοῦ 
ΒΔΌΓΙΔΠ5, [ἢΓυπῖ ουξ 115 ἰοηριθ, νυ ἢ δάμογεβ 
οἸοσεὶν ἴο {Πὸ Ἰανν. 

2. ΤῈ ἘΕΥρίδη ρτοςθθα οὔ ββῃϊης [5 



ν. 4--.5.} ΤΟ 8. 

4 ΜΊΙ ἢε πιᾶκε ἃ σςονεηδηΐ ννἢ 
τες ὶ ψψιηττθου ἕακΚε ἢϊηὶ ογ ἃ βογνδηῖ 
ἔοτ ενεγὴ 

ς πε του ρίαν ἢ ΠΙΠΊ 45 τυὴῤ 
ἃ Ὀϊγα ὃ ογ΄ ψνη που διηά Πϊπὶ [Ὸγ τῆν 
ΤΑΙ 6 }5 ἢ 

6 5811] τῆς ςοπιραηίοηβ τᾶκε ἃ 
Ὀδαπαιες οὗἁ Πΐπὶ 5}}} 16 γ ραγ ἈΠ πὶ 
διηοησ ἴῃς πλειοῃδηῖϑ ἡ 

 (ὑδηβεὲ τῇου. Η11] ἢ15. 5κίη στῇ 
δαγθεά ἱγοπϑὴ οὐ ἢϊ8 πεαά ψ ἢ Ποἢ 
ΒΡΘΆΓΒ ἢ 

8 [,ΑΥ τῇϊηε Παπά προ Πϊπὶ, το- 
το θοτ τ[ῃ6 Ὀδ]6. 4ο πο πηοζα. 

9 Βεἢο]ά, τῆε μορε οἵ ἢϊπὶ 8 ἴῃ 
νΔ[η: 5}]] ποῖ ογδ θὲ σαϑῖ ἀονγῇ ὄνεὴ 
αἴ [ῃε κῃ οἵ Πὶπι 

Ιο Νοπδ ἐς :-9 βεῖςς {παῖ ἄλγε 51|Γ 
ἢϊπὶ υρ: Ψῇο πη 18. δῦϊε ἴο βἴδπά 
θείοτε πιεὉ 

Χ 6,1. 

11 ὟΝ ο Βαῖῃ ργενεπίρά πλε, τῇδ 
Ι 5ῃου!ὰ τερὰν ληϑ αευλαϊκοδυδῦ ἰς σῬιαὶ πριν 
πἀπάογ τὴ6 ψψἢο]ς ἤδάνεη ἰ8 ΠλΪΠα. ΣΝ 

12 1 ν»}}] ποῖ σοποθαὶ ἢἰ8 ραγίϑβ, "δ 
ΠΟΓ ἢΙ8 ροννεῖ, ΠΟΥΓ ἢΪβ8 σοπΊεγ ρῥτο- 
Ρογίιοη. ᾿ 

12 ὟΠο οσδῃ ἀϊβοονεσ τῆς ἴιςε οὗ 
ἢϊ5 ραγπηθηῖ» 07 νγῆ0 σδῃ σοπὴς 10 ἡϊπηὶ 
ἐν ἢ ὨΪ5. ἀοιὉ]ς δυια 16} 

14 ὟΝο οδῃ ορεη τῆς ἀοοῖβ οὐ ἢ!5 

Τὴ 

ΤΟ ν, 
“οὐξλιέμ, 

ἔλεε ἢὶ5 τδοῖῇ 4γ7γὲ ἴογγιδ᾽α. τουμά 
δῦοιτ. ὶ 

Ις 1Π!ς ἴβο!ιεβ σγε ἀϊς ργιάς, βῃυς ᾿ ΗεΡ. 
δήγον 
ΟΝ ΟἿ 97] Ρ τορεῖθεγ ὧς τοδὶ ἃ ο]οβε 362]. 
«ἀϊοσλιίς. 16 (πε ἰ5 80 ποᾶῦ ἴο Δποῖβεγ, τῃαϊ 

ΠΟ Δ4'Γ σδῇ σοπηε δεΐννεεη {Π6η]. 
17 ΤΉΘΥ ἅτε Ἰοϊπ θα ομς ἴο ΔποῖῃοΥ, 

ΠΟΥ δῇς Κ τορεῖῃοτ, τῃδὲ {πον σδημποῖ 
δε βυπάετγεα, 

18 ΒΥ ἢβ πεεβίηρβ ἃ ρης ἀοίῇ 

ΘΧΆΓΘΥ ἀρβογι θά. ὙΠθθο ἔντο νϑύβοβ ον ἀρ ηγ 
ἱπηΡ]Υ τπαῖ {πὸ Προ στοσοάϊ]!θ ννᾶ5 ποῖ, δηάᾶ 
ςοιϊά ποί, Ὀ6 ἴᾳάκοη. Ηδηςθ [Εἴ ΠΊΔΥ͂ ρεγῃαρα Ὀ6 
ἱπίοττοα (45 Ὀγ Εννδ] 4) ἔπαξ {Π15 ρᾶββαρὸ πλιϑί 
αν θέε νυεϊἴδη δ ἃ ὙΘΓῪ ΘΑΥΪΥ ἅξ6, 5:Π06 
ἴοπξς ὑεέοτγε {πὸ (ἰπιὸ οἵ Ηοτγοάοίιι5 Ἵγοςο- 
ἀπε νοῦ σαριμπτεά ὈΥ̓ [Π6 παῖϊνεβ. ΤΠ ΕΙῸ 
ΜΈΌΓΟ, ΠΟΙΜΟΥΘΓ, ΤῊΔΠΥ 5ρδοίθβ, ἤνθ Δ1Ὸ πον 
σουηΐϊοα Ὀγ παίιγα δῖ, ἀπ (Π6 Βιογορ γ ρδὶς 
ποίϊςος. Ἰπάϊσδίθ ἃ 511] στεαῖοῦ πυρεσ. ὙΠ 
ἰοντδίῆδη οὐ {Π15 σῃαρῖον ἀθϑογῖ δε. {πΠῸ Ἰαγρεβῖ 
ΔΗ πιοβί Τογηλ 40]6 οὗ 41}, ργοῦ ν᾽ οπθ νυ] ἢ 
ΠῸ Οἠς ἀγδαμπιρα οὗ αἰἰδοκίηρ ἴῃ [05 {ΠΠ|6. 

4. α -εγυαπί ἤγ ουογ)] [κὸ ἀοτηοβιοδίοα 
ΔηϊΓΔ]5, ἴΠ6 σγοσοά]6 ΤΥ δ ΡΑΥΕΔΙΠΪΥ ἰαπηθά, 
δυῖ σδηποῖ, οὗ σου Γ55, Ρυΐ ἴο ΔΠΥ ιι56. 
Τῆς ρῆταβο σείειβ ἰο ἔχοά. χχὶ. 6; Ὠραΐ. χν. 
17. 

Θ. εο»ηραπίοη.] ΕἸΒΠοπΏθη ἴῃ Εργρί ξοσπηθά 
ἃ (βίο, ΟὐὁὨ σι ]Ὰ, ἤθηςΘ ΠΟῪ ἃσὸ σδ]]οα Έ]]οννϑ, 
ΟΓ ΠΟΙΠΡΔΠΙΟΠ5. ἥ 

»ιαζο α δαμφμο Οὐ “" ἰτγλβῆς.᾽ 
»εγοραπ 1 1Τ.1ῖ, (δηδδηίίθϑ, ,. 6. Ῥῃσπιοίδη 

πλογοῃδληΐδ; οἷ, 1541. ΧΧΙΠ, 8; Ζεςῆ. χὶν. 21: 
Ῥγον. χχχί. 24. 

7. ὙΠῸ ρῥγοόοθββ ΠΟΙῸ ἀθβου θά 18 πουν, δπά 
Πὰ5 θδθη ἴῸΓ ἀρεϑ, σοπ ΟΠ δπρίογθὰ ἴῃ 
[Δ ΚῚΠρ ΟΥ̓ ἀοβίγου ηρ σγοσοά!]ο5  Ὀιιϊῖ 566. ἢοΐα 
Οη συ. 1. ᾿ 

9. ἐῤὲ ῥοῥε οΥἱ ῥῥηῇ Οὖ᾽ “Π15 μβορϑ." ὉΠ 
Ββορδ οὔ πιδη {πὶ {Π6 δηϊπιαῖ πιὰ Ὀ6 σδυρῆΐζ, 
Μεγχ μᾶϑ α (οἵδ!ν ἀϊβόγοηῖ, θὰϊ ν γῪ ᾿πρτο- 
ὉΔΌ]6 τοπάογίηρ οὗ [ἢ]5 ραξβᾶρο. 

10. ΤΉϊ8, ἀπά {πὸ ἐΜῸ (ΟἸ]Ον Ρ γΟΓβθ 5, 
φῬοϊηΐ (ἢ6 φρρ!]εφιίοη οὗ (Β]5 βοσοηὰ ἀϊσσοιγθο. 
1{ Οοάπ ογυαίαιγοβ' ἀΓὸ 50 στοαῖ, ννμδὲ ταιιϑὲ 6 
ἴδε ἴεῖτοῦβ οἵ Η15 πιδ)εϑίγ ἡ 

11. ῤγευομίφ] ἢ... ταδᾶθ Μὸ ἃ ἀδθίου: 
Ὦρησθ 11 ἔ]Π]ονν 5 {Π4ὲ 411] (σοι 5. ἀἰδα]ηρ 5. νυν τι 
ΗΙ5 ογδαίιγοβ ἅτ οὗ ριγὸ σγᾶςσθ, ρι  ορΠηρ 
ΒΟΥ δηὰ θχο]ιβίνο γ ἔγοπη Ηἰΐβ5 Μν}}]. Δ Ὸ 
τα ἢ ὀχροοῖ (ἢ15 ἴὸ Ὀ6 (ῃ6 σοπο]ιιϑίου οὗὨ {1 
ἀϊβοουγβθ, δας {Π6 πηϊπιιῖο απ ἀεία!]οα ἀοβοτῖρ- 
τοη ὙΠ Ις ἢ ἔΟ]]ον 5 δοσογάς νυ] [ἢ βοηΐι5. οὗ 
Ηδῦτονν ροεσίγυ, νης ἢ ἀοΠ ΠΡ ἢ5 Ἰῃ οἸοβο οὔϑοι- 
νδίίοη οἵ σοάβ νόογκϑ, απ ἰἴ νὰ σδ]οιϊδίοε 
ἴο ἄδερθη δηά Ἴσοτηρίοίε {πὸ ἱπιργοβϑίοι δἰγομν 
τηδάθ, 

138. ἀεουον ἐδὸ ἥπεο ΟἹ δὶς σαγριθη 3 ὙΠῸ 
ΤΥΔΉ ΒΔ Οη 5 ΠΠἴθγαὶ, ὈιΕ {πὸ πιοδηΐηρ πιίρ με [κ' 
τλοτο αἰ η ΕΥ Ὀτοιρῆϊ οἱ. ἯΜ2ῈἋὰο οδὰ 1170 
ὌΡ, 88 ἃ ν911, 18 οὐδ 9 οουϑσὶπε7 
ἦ.ς. ΝΜ ὮῸ σδη ἀδίδοἢ ἰϊ5 ἴοι ἢ 50 4}} σονουϊημὴ 
ΟΣ ΟΟΣ9 Ὑ10Δ81π 18 ἀοἸ10189 ὈΣ 1419 2.6. 
[Π6 ἀοιθ]ε τονν οὗὨ τϑϑίἢ : οἵ. Ἡοπιοτ 5 ἔρκος 
ὀδόντων: Δληά χαλινός ιιϑρὰ οὗ ἃ Ξογροη(5 ἴθϑ (ἢ 
Ὀγ Νιίοδηάογ, ὙΠΟ. 224. Ὑπὸ ἵν Ὸ πιοβὶ 
ῬτουηΪποηΐ σμαγασίογ βεῖοβ. ἅτ [6 5οδῖθβ αὶ 
{Π6 Ἶαννβ, ὑνΒΙΟἢ ἀτὸ ἄννοὶε ὑροη ἴῃ ἔῃ οἷς 
ΨΟΥΒΟ5 ΓΟ] οννηρ. 

.. 14, ῥὶς ἐφεῖῤ, κε. ΟΥὐ, σουππᾶ δοιν μῖ8 
ὑϑοῦμ 18 ΘΙΤΟΥΤ. ὙΠῸ ποοῖκ οὗ [ῃ6 νιδῖ- 
ΠοΥ86 5 οἱοϊ δὰ νυ ἢ [ΟΥΤΟΥΤ, 50 ΤΟΥΥΟΓ [ι85. 115 
Ῥειτηδπθηΐ αοοάὲ ἴῃ {πὸ ανν ΟὗὨἨ ἴπ6 σγοςοί!θ. 
Οἔ. ΤυϑιγαπΊ, ρ. 26ο. 

15. «οαἱρΣῦ ΟΥ, ""ρταηκ 5 [ῆ6 σΠΔη ΘΠ Πρ οὗ 
815 5816] .-|1|Κ6 δοδΐθβ τ γοῖ {Π15 ἀο65. ποῖ βῖνὸ 
1Π6 ἔογοθ οὐ {πῸ οὐρίμα),  ΉΙΘΉ ροιβοηϊῆθς {πὸ 
Ἱπηργοββίοη, δηὰ [Ὁ ὁ ριαπα μας. ρυΐάο, 
ΠΟ 5οβῖθβ, δίς ηρ οἰοσθ τορ Ποῦ, αηα τηδικοὰ 
Ὀγ Πάροβ {κ᾿ {πὸ του ρ ἢ Ὀσηκβ οὐἨ πιοιιπίλ!η- 
ἰοιτϑηΐβ, ΠΊΑΔΥ 5θθ πὶ [0 ΓΡΆ]1Χ6. ἔἰιὸ δες δῖος οὗ 
Ρτάθ αηὰ σγαμάρισ, Τ.βίγαπι οὔϑούνοβ, “ἃ 
ΤΙΠΘ-Ὀ41}} ρίδληςθβ οὔ ἔτοπὶ {Π6ΠῈ 88 ἔσγοπὶ ἃ 
τοςῖ." 
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ΓΗ Ὁ. 
ΟΣ Κγσὶυ γέ- 

7χοίοσίλ. 
ΓΗΘοῦ. 

71ε “μαι- 
Ζ»ισε. 

108. 
5816. Δπ4 5 εγεβ σγ6 'ἰκ6 (6 εγε- 
1145 οὗ τε πιογηΐηρ. 

19 Θιαῖ οὗ δ᾽5 τηουτῇ ρὸ δυγηϊηρ 
ἰλπιρβ, σπά βρδγκβ οἵ τε ἰδὰρ ουζ. 

20 Οἰυῖ οἵ ΠΪ5 ποβΓ1158 ροεῖῃ 5πΊ0 ΚΕ, 
45 ομὶ οἵ ἃ βεεῖῃίπρ ροῖ οὐ ςφ]άτοη. 

21 Ηἰς5 Ὀγοδῖῃ Κιμά]ειῃ ςοα]8. ἀπά 
ἃ ἤλγηε ροείῃ ουῦ οὗ ἢϊ5 πηουτῇ. 

22 ἴῃ ἷβ πεοκ γεπδιηετῃ βιγεηρίῃ, 
ΔΠ4 ᾿ΒΟΥΓΟΥΝ 15 Τυγηδα ἰηἴο ΟΥ̓ Ὀδίογα 
ἢ1Π1. 

22 ΤΕ ἢλκΚεβ οὐ [8 ἤξββῃ ἃγε 
Ἰοϊπεά τορεῖμεγ: {ΠῸῪ τα ἥγπιὶ ἴῃ 
ἘΠΕΠΊΒΕΪνεβ; ΠῈῪ σαηηοῖ 6 πιονεα. 

24 ΗἰΞς “Βεαγῖ 15 38 ἢΓΠῚ 25 ἃ β8ἴοῃε ; 
γε, ἃ5 μαγὰ 45 ἃ ρίεςε οἵ τῆς πεῖδογ 
ρἰςίοηπε. 

2ς ΥΏὨεη ἢε γαίβεῖ ἢ ἃρ ΠϊπΊβεϊε, 

ΧΙ. [ν. τ9---8:. 
1η6 τλρΉΥ ἅγεὲ δίγα 4: ὈῪ γεάβοη οὗ 
Ὀγεακίπρϑ {ΠΟῪ ΡυΓΙΎ {Πα πίβεϊνεβ. 

26 ἼΠε ϑνογά οἵ μὲπὶ ἴΠδῖ ἰαγείῇ 
αἵ δἴτπη σδηποῖ Πο]4: τἢε βρθᾶγ, ἴῃς 
ἀλγῖ, ποῦ τῆε ᾿μαδεγρεοη. 

27 Ηε εβιθεπιθίῃ ἸΓΟη 88 δῖ γανν, 
δγδβθβ 45 γτοΐϊζβη ννοοά. 

28 ΤὭςε ἅγονν σδηποῖ πΊᾶκε πὶ 
βεε: 511] ηρβίοῃβϑ γα τὰυγηθα νυ ἢ πη 
ἴηῖο βἴυ 016. 

20 [)ατῖβ ἅτε σουηςεα Ὧ5 βία 016: ἢ 
ἰδιιρθοῖῃ δὲ ([ῃς 5πακὶπρ οὗ ἃ βρεᾶγ. 

20 ᾿ϑΠΑΓΡ 8ἴοῃε χγέ ὑπάδϑγ ἢΪΠῚ: 
ἢς ϑργεδάειἢῃ βδῃδγρ ροϊηῖβαά {π]ηρβ 
ὕροη [ἢ ΠΉΪΓΘ. 

41 Ηε πιακείῇῃ τῃ6 ἄδερ ἴο Ρο]] 
κε 4 ροῖ : δε πηᾶκεῖῃ ἴῃς 8εὰ {κε ἃ 
Ροῖ οἵ οἰηϊητεηῖ. 

, 

18. πεειΐπ 5] Αποῖδηξ ἡδίυγα 5ῖ5 βρθακ οὗ 
{πὸ προϑίηρϑ οὗ ἴηὴ6 σἸοσοά!]θ, ἃ πδίυγαὶ οἤεςοῖϊ 
οὗ [ὴ6 Ὀυταπρ βὰη ὉΡοη ἴΠ6 ΔΠΙΠ14] 85 1ἴ [165 
Ὀαςκίηρ οὐ {86 βϑδηά.εῦδηκθϑ: [ΠπΠ6 ρα οὗ (Π6 
5.15 Γᾶγ5 Ὡροὴ {86 ΞΡΓΔῪ ἴπγοννῃ ἔτοπι [6 
ΠΟΒΙΓ]5 πλλδὲ ἤδγὸ βίγαςκ (6 οἴοβθο οΌβοσνοῦ οὗ 
ΠαΐαΓΟ. 

ῥὶς «γ.1 ὝΠῸ Παβηϊηρ ογε5 οἵ ἴῃς σγοςοά! δ 
48 11 1ΠΠἰ 118 Βοδά ουξιοῦ {Π6 ννδίογ δὲ ϑιιη --τῖϑο, 
Ργοάιιοεὰ 50 5[ΓῸΠΡᾧ Δ ΠΡ  σϑίοη ἸρΟη {86 
᾿ Εὔρηβηε, (Παὲ {ΠῸγ δάορίοεά ποτὶ 45 (ἢ6 
5υταδοὶ οὗ πιογηϊηρ. ὙΠῸ [ΟἸ]ονηρ ρᾶβϑαρθ 
ἴγοιπα Ηοχιβ, ἢτϑὶ συοϊοα Ὀγ Βοςβαγί, 15. τὴς 
θοσῖ ΠΠπσιγαίοη : “Τὸ ἐδηοίθ {Π6 ΓΙβίπρ οὐ [Π6 
δ1ι1η, ἴΠογῪ ἄγαν ἔννο ογθϑ οὗ ἃ σγοσοά!ῇθ, 5πο8 
16 ογο5 οὐ {Π6 Δηΐ τη] γιϑίηρ οὐκ οὗ ἴπ6 ἄθθρ 
ὙΥΔΙΟΥΓ ἀρΡΡΘΩΓ Ὀοίογο 15 νΠο]6 Ὀοάγ." ΤΠε 
ςοἰποίάσηςε 15 γε ΓΚΔΌΪΘ, νυ ΒΘ θαυ γγΧὲ σα ρροϑδ 
ΟΥ ποῖ 1πδξ ΟἿΓ᾽ ΨΓΓΟΓ ΤΏΊΔΥ παν ποί!ςοαὰ [Π6 
τοργοϑοηΐδίίοη οἡ Εβγρίίδη τποπιπλθηί5. 

19. ΤΏΙ5 νεῦϑο πηαοιθίθαΥ ρῖνθβ (6 ἰῃῃ- 
Ρτεϑϑίοη οὗ ἃ οἰοβα οὐὔϑογνογ, ἀπ {ποιῇ ἴῃ ἃ 
Ρορίοα] ἔογη [ἃ ἰ5Θ ψιπουῖΐ οχδρρογαίίοῃ. 
Βοςδδιῖ βιιπὶθ ἃρ (ῃ6 ἀδϑοσιρίίοηθ οὗ δησίθηΐϊ 
πδίυ γα δῖ5 ἀν ῆο οὈϑογνθα {Π6 Ὀθαϑί σιϑηρ δέοῦ 
4 Ἰοηρ ΒΒ πογροηςο ἢ ἴἢ6 ννδίοσ, “" ἤθη 116 
Ὀγοαίῃ, Ἰοηρ βιιρργοβϑεά, γι ϑῆθ5 οὐἱ ν ἢ δι ἢ 
νἱοΐοηςθ {παᾶϊ 1 νου] 566πὶ ἴο νοπλξ οι ΠΑΙῚ65 
ἔγοπι 1ΐ5 πιουτἢ δηα ποϑέΓ]5." 

20. «»ιοζε) Βαγίγαπι ρῖνεϑ ἃ β ΠΊΠΪΔΥ ἀθϑοτῖρ- 
(ἴἸοη οὗ ἴπ6 Απιογισδῃ δἰ! ραΐοῦ: “8 πιο κΚ νᾶ- 
ρου 5ἰγοαπηθά ἔοτίῃ ἔτγοπι 115. νυ] 6]γ -οροποά 
ΠΟΒ(ΓΙ5, ΥΠῊ ἃ ΠΟΙ56 ὙΥΒΙΟἢ βοοιηθὰ ἴο ϑῆδκο 
1ὴ6 ὀαγίῃ.᾽" 

22. ὙΠι[ιδ {γαηϑίδιοη δι ἱπιρογες γ 6χ- 
ὈΓΟβθ65. [06 τηδρηβοθηξ ρειβοπι ποδίίοη οὗ 1ῃ6 
ΟΠΡΙηΔ], “Οἢ ἢ15. ποοῖκ ἀννε! οί δίγθηριῃ: 
Ὀείογε ᾿ἰπὶ ἰεαρείῃ ΗἩοστογ Ηοιγοῦ, οΟΥΓ 
ἀοοραῖτ, ἰ5 ἀθϑουι θα ΜΠ ἃ ἴογὉ]6 ἸΤΟΠΥ͂ ἃ5 
δχυ  ἰηρ ᾿ῃ 1ἢ6 ργόθθηςθ οὗ [15 ἸΙογστά. δε γε 

Το πἀρὰ οὗ ἴῃς Αταῦὶς πᾶπιὸ ἴογ (Π6 ϑρῃίηχ, 
Αὐοιυ ἾἿ δα], “" ἔαῖ ΠΟ οὗ ἴΘΎΓΟΥ :,) 566 4160 (ἢδ 
Ρᾶϑϑαρϑ φυοϊοά ἃῦονο, Χ]. 19. 

283. Τῤεὲ ἥκσζε: 9 ῥὶς 3242] ἔνϑθη (86 ραγῖβ, 
ὙΠ Οἢ 1Π πηοϑὲ δηϊπΊ8}8 ἀγα ἰοοϑο δηὰ βδῦδΥ, 
Ἰη [Π15 Ὀγιῖο γα σοτηραςῖ ἃπά ἤγηλ. 

24. ἥν»ι αἹ α “10η6] ὍῊΪ5 ἴοο 5 Δη Ἔχᾶςΐ 
οὐὈβοσγνδίϊοη : {πῸ ποατὶ οὔ μοί- δοοάθα ἀη1π|4}5 
15. 4016 το βιιἀάθη σοπίγδοίοηβ Δηἀ οχρδη- 
βίοῃϑβ, Ριοάυςίηρ ταρι ἃ 4] ογπδίοη5. οὗὨ 56 η58- 
(ἰἸοπ5: ποΐ 850 (ῃς Πραιΐ οὗ ἴπῸ τοδί ϑδυγληβ, 
ἢ ἘΠ6ΙΓ ςο]ἀ 515 515} οἰγου]αῖίοη δηά ᾿πλρετ- 
ες ρῃγϑίςαὶ ἀδνεϊορπηθηῖ. Τῆι5 Βοσδαῖῖ ἀπά 
οἸάον πδτιγα !δῖβ, νυ ἤοϑο ΟὈϑογυ Δ ΟΠ 5 ἃ1Ὸ σοῃ- 
ἢγπιθά δπὰ Ὄχρ αἰηθὰ ὈΥ τούτη ΡΥ ΘΙΟΙΟΡΎ. 

25. ἤῥοπ ῥε, ἄς. Οτὐ, Ηθσοϑβ ὕσϑιῃβ 19 
αὖ 18 ΚΤΒῚ ἀΘΌΣ, ΠΟΥ 8410 οοπζοππάθα 

ὉΥ͂ ὈΓΘΑΚΙΠκ 8, 1.2. Ἰοβο ΤΟΙΣ ρὈγόϑθοηςο οὗ 
τη θη ἢ6 Ὀύοακθ δηὰ σγυϑπος 411 [86 
ὙΘΔΡΟΠ5 νΥ ΒΟ ἢ ΠΟΥ 55 ἀρδιηϑῖ ἢ1π|. 

29. αν] Οτ᾽ “4 οἱ." 

80. ϑῥαν σ«ἱομε] Ἐδίβογ, ΒΡ11: αῦϑθτβ οὗὨ 
Ῥούβποσά (Ἶ.ε. 508} 504165) ΔΣΘ Ὁπάοσ 
ΒΙΏ; ΒΘ δυσοδ ον ἃ ὑΥΟΒ δ ἀγσοαρο 
ΟἹ ὅδ Ιη176. ἢὴ]5 σοτῃρ οῖοβ {π6 ἀθϑουρ- 
[ἴοπ: ούθη ἴπ6 ὈΕΙΪν, 1Π ΟἾΠΟΓ Δη!πλ415 5πηοοῦ ἢ 
δηά τιηρτοϊθοϊςοά, 15 σονοσγθα νυ ἢ 5ματρ- ἀροά 
50 4165, δηθὰ {Π6 ἱπιργεβδίοη ἰδές πρόοη [6 πηυά- 
ὈΔΠΚ5 ννΠετο Π6 ὈΔ5Κ5 5 [Πδΐ οἵ ἃ ἤθανυ ἀγεάρθ. 

31. Π,45Ἐ}Υ σοσηθϑ ἴπ6 πχονοπιθηΐ [γοι ρἢ [ἢ 6 
νγαῖογ: [Π6 ᾿πηᾶρῈβ ἅγὸ θχδοῖ, [6 σῃθε οὐ]οσξ 
οὗ ογιθηΐὶ ἀθϑοσιρινα ροθῖγυ, νη] ἢ δ1π|ὶ5 αἵ 
ἀοβηϊθηθο5 δηὰ 16, τοραγά]θθς οὗ ςοηνθηςοηδὶ 
ποίΟη5. οὗ αἰ: (Π6 ᾿πληθηθε 5176 οἵ ἴῃ6 
Ὀοαϑὶ, δηὰ [86 ἱπηρεϊιϑγ οὗ 15 πηονοηθηΐ, 
[γον 5 [η6 ΨΠΟΪῈ βδίγοαπὶ ἰπΐο ν᾽ ο]οηξ σοπι- 
τοοίϊοη, ἰΐ σϑεῖμοβς δηᾷ μνϑϑ Κὸ ἃ οαἱάγοῃ οὗ 
ὈοΠ ηρ οἱ]. ϑυςῇ δὴ παρὸ ΨψΟου]ὰ πᾶν Ὀ6οΏ 
σἰόϑθη Ὀγ δῃΐθ. 

ῖ ον, 
; ὄγεςσεβ» 
Ω͂ κά ὠμσ. 

ΤἘΗΦΌ. 
5λα 
Σεώεε. φῇ 

ζάς Ξ3σέ- 
«ἀεγί. 
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32 Ἦε πιλκεῖῇῃ ἃ ρα ἴο βϊπε δῖε 421 Κπον τμδῖ ἴποιι ςαπβί ἀο Ἔνεῦν 
ἢϊπὶ; ομό σου] ἘΚ με ἀεερ 19 δέ ἐῤίηπρ, δῃά δαὶ ἴπο τῃουρῃς σαπη ὃε ἐΘρον 
Ποᾶτγυ. νν ΠΠο]άδη ἔγοηιχ (ἢ 66. ὁ. τἀ ΐνιε 

23 ὕροη εαγίῃ τΠδγα ἰ5 ποῖ ἢΪ5 κε, 2 “ὟΝ Πο ἐς μὲ τῇδϊ μάθε σοιηβεὶ κρ ἐς Ω 
Ι Οτ, ἔν ο 18 πιδάε νἱτδουζ ἔδαγ. νι πουῖ Κπον]εάρε ἢ τπεγείογα ἤανε 1 “ Ἂἰ. 38... τον δξ- 

ὁατείάσα. 34. Ηε Ὀεδο]άειῇ 8}] πἰρὴ ἐλίηρσε: ᾿ς 
αὐδάν 15 Ὁ ΚΊΠρ ον 8}} τῆς σι ]άγεη οὗ ργίάβ. 

(δι ΠΟΗΑΡΤῈΒ ΧΙΠΠΙ. 
ι ὁ ἐμδιηι οίά ἀἰρισοίξ “»έο Οοά. Ἱ Οοά, 2γε- 
»μγγύη ό᾽» απ 5ε, ἡὉ7΄αξοίλ δὲς  Ἰσπαῖς μόνη 
ἐλερεεείσές, απί σερέῥίείλ ἀΐνε. τὸ 17 πιαφη]- 
“Μὰ α»ΛΑδἱ δέσει ἀ )υό. τό σρόϊς ἀαρὲ ἀπε ἀἐαί. 

ΗῈΝ 0οὉ δηβννεγεὰ τὴε [ΟΚΌ, 
αῃηὰ ςΑἱὰ 

υττεγεὰ τπδῖ 1 υπάεγβιοοά ποῖ; τῆ ϊπρϑ 
ἴοο ννοπάογία] ἔοσ πιθ. ψνῃῖ ἢ 1 Κπονν 
ποί. 

4 Ἠεαγ, 1 θεβεεςἢ τῆεα, δηά 1 ψ}} 
ΒρΘΏΚ: 1 Ψ] ἀεπιαπά οὗ τῆεε, δηά 
ἀφδοίϊαγα ποι πο ΠΊ6. 

ς 1 αᾶνε Πεαγὰ οἔ τῃεε δῃ τῆς ἢεδαγ- 
ἰηρ οὗ πε εαγ: δυῖ πον τηϊπα ΕΥ̓6 
866 τἢςα. 

ἐδὲ “εαἼ 80 [86 ΝΙ]Ὲ ννὰβ ἴῆθη, δηᾷ 15 5{1]}, 
ΠΟΙΠΠΊΟΠΪΥ «Δ]]οἃ Ὀγ Ο ιθηίδ]5. 

82. Ἴδε ͵δϑὶ εἰδιιϑοὸ σοπιραγοθ {Π6΄ ννδίεσ 
ςονοτγοαὰ ἹῈ ἢ ἔοᾶπὶ ἴο Ρ͵ΑΥ ὮΔῖτ. Απ δρῖ δηά 
ἀϊρη!δεά ἤξυτο. 

34. δερο ει }] ἰ. ὁ. ςο] ἀ γΥ, βἔογηγ, νη πουΐ 
ἐπιοίοη. 

ἐδ ἰάγεη 97 ῥγίάὴ] ΤῊ βαπιθ ννογάς ἢ] ο ἢ 
ἴη ςἢ. χχν!!. 8 τὸ γοπαογρα “ὁ ἸΙοη 5 νυ ἢ ]ρ5.} 
Ἡετγε ΠΟΥ πθδῃ 411] πρ ΠΥ Ὀδαϑίβ οὗ ὑτΘΥ, 

γμαΐῖ ἱππργθϑϑίοη νν5 βοῇ ἃ ἀδβοτρίϊοη 
οδἰουαϊοα ἴο ργοάμοο Ὅν ὲ τηυϑί Γοη  ὈΟΓ 
[Π6 ργοξοι Πα] τοὶ! βίοι πα ϑογίοιι5 σῆδγδο- 
ἴογΓ οὗ 1ῃ6 εδϑίογῃη ραϊγασοῦ, ν ΉΘη ἱπιᾶροβ 
ψοΓΟ ργοϑοηΐθα ἴο ἢ 5 πηϊηά, ἢ] ἢ σϑροκο οὗ 
ἰγοπηθηάοι5 ροννογ, ἀηά ρΌΓΡΟδοΒ υἱοῦ δ6- 
γρηῸ Π1]5 σοπσορίοῃ, ἢὸ σου]ὰ πανὸ πο [πουρπΐ 
υἱ οὗ Ὠϊ5 οννὴ ποίπίηρποθθ. [{πόνογ δσηϊογοά 

ἰἸηίο ἢ]5 βρίσιῖ ἴο ἀουδί οἵ Οοὐἷδβ ννιβάοιῃ; δαὰΐ 
θη ἢδ τοῆροοίΐοα ἀροη (ἢ6 πηάγνυθι]ὶοιθ σΑΓΟ, 
ν ςἢ Οοα Ὀεβίοννοα προ ὄνογΥ ραγί οὔ δῃ 
ΔΏΪΠΔ] 50 ὉΤΙΕΤΙΥ ι.561655 ἴο τηδη, ἢ τηιιϑὲ ἢδνα 
ἔο!α τηδὲ 1πΠῸ σοοάποϑα νῃϊοἢ ννᾶ5 ἰο ἢπα Ὀαΐ 
ΔΠΟΐΠΕΣ ννοσαὰ ἴοσγ ροσγίοοξ νυδάοπι, πιυϑί Ὀδ 
ΞοπΊ  ηρ ἔδυ ἀἰεγοηΐ ἔγοπὶ τΠδὶ νυ Π ΙΓ ἢ ἴῃ ἢῖ5 
ΠΑΓΓΟΙΨΏ655 ΔΠ4 ΡΓΕΒρίΟη ΠλΔΠ 15 νγνοηξ ἴο 
Ἀ5ΘΌΠΊ6. [{ 15 ποῖ ποοοϑϑαγΥ ἴο ϑιρροβο (Πδῖ 
ννογάβ ἀσνοϊορίηρ θοῇ οὗ {Πε56 ἀοί41}5 γτοδοῃοα 
ἢϊ5 ουϊνναγαῖ 5ρη56: ἃ Υυἱονν ὑνῃ ἢ Δ ΘΟΔΓΟΘΙΥ 
Ὅδ6 τοσοηο]οά ἢ ἃ ἴπι|6 σοποορρίίοη οὗ τῆς 
Πεῖῖγ, ἀηὰ ἴνοΙ  65 ΥΟΤῪ ΒΟΓΙΟΙ5 ΘΟ ΞΘ ΠΘΏΟΘΒ ἰῃ 
15 Ὀραγπρδ Ὡροη ἴΠ6 τοδί! Οη5 Ὀδίνγθθη βοίθηςθ 
δηά γονοϊδλιίοη. κἀν δὲ {ΠῸ νυτοῦ ᾿πξοπά θὰ τι5 ἴο 
ἴθο] 15, (δὲ 4 πιηά, 'ἰπ τυδίοἢ (ἢ ξοῖς ἔιπ- 
ὨΒῃοὰ ΟΥ̓ σΑτοί} δηὰ ᾿νοΥ οὐὈϑογνδίίοη ὯΓῸ 
ἰπἱοτρτεῖθα ὈΥ ἃ ϑριγιῖιὶ ργοσθββ, Ὁγ Οοάϊξ 
τ᾿νοτάς δά ἀγοβοοά ἴο {πη6 ἰηναγα 56Π56, ᾿ἰεαΓΠ5 
αἴ οῆςὸ {πὸ {γι οἡ ΒΙΟἢ {Π6 ἀεξοροβί τὸ- 
᾿ξίουβ συηνς!!οη5, απὰ {πῸ βουπάοσε ͵ἀν- 
τποηΐ Οὐ {δΠ6 γχοϊαιοπϑ Ρεΐννθοη (σοα δηά πιδη, 
ἅτε Ὀαθοά. ΕΥΟΓΥ πκίπιυιϊΐο ἀδίδι] ὈδοΟπΠΊΘΒ 1η- 
ἰοτοϑίηρ απὰ δῇεοςτπρ νἱοννοά (ἢ 45 ἃ 
ταδίτοσ οὗ μυπΊΔΠ σΟΠΒΟΙΟΙΙ8η655, αι]σΚοηδὰ ὈΥ͂ 
Οοάδβ δρι πὶ, ἀπά ᾿βϑιηρ ἴῃ ἴπ6 δι ρδβὲ ῥργδο- 
τοδὶ γοϑι 5. 

ΟπΑΡ. ΧΙ}. 2. Ὑ ΙΒ νοῦθο γοοορτίΖος ἔνγο 
αἰίγιδαἴοβ, οπηπροΐδησε δηα οπιηϊβοίθηςθ, ἐἢῸ 
{που 15 ΠΟ] θη ἔτοπι Τ ἢ66,᾽)4 Ὀϑεζου σοη- 
ἀθηηρ (Πδη [Πδὲ ἴῃ [ῃ6 πηατρίη. [9Ὁ ἀοδθς ποῖ 
Ιεάγῃ ἃ ἀϊογεηξ ἔτ ἢ ἕτοιμη ἐμαὶ νυ ϊςἢ ἢ Πο]ὰ 
ΡΓΕΝΙΟ ΒΥ, θὰ Π6 Ἰδάγηβ ἰξ ἴῃ ἃ ἀἰ δγεηξ ννᾶν ; 
ἢ Γ68}1265 1[ἴ βρι γι Π}Υ ἐοροῖ μοῦ ἢ [15 σοηβα- 
αυδηςδδ, δηά {πογοέογε ηῸ ἸΟΠΡΟΙ Ρῥγοβϑιιπιθβ ἴο 
)υάρε οὗ ἔπε βἔηεϑββ οὐ υπβἢξηθββ οὗ Δὴγ ἀΐβρεη- 
ΒΔ ΠΟ ΒΟ ἢ ργοσεοὰς ἔγοπι ἴμ6 [πβηϊϊο δπὰ 
Ἰησοποδίνδοο Οοάπμοδα, 

38. Το ἤγϑξ οἴδιιϑδο οὐ {}18 γϑῦϑθ γοίδγς ἴο 
ῃς ορεηίηρ οὗ {πε [,οτὰ 8 δά ἀγεββ. [00 Ὀτίηρϑ 
ϊ ἀἸ5Ε ]ΠΠΕ]Ὺ Ὀεέογα ἢ15 πιϊπά, ἀπά τοσορηΐζος ἔς 
)ιδίοε; οἰθαῦ δπὰ ὈΓΙΡῊΣ 45 ἢΪ5 οννὴ τεδϑοηίην 
μια βεοπηθὰ ἴο θ6, 1ξ ννὰβ Ὀυΐ 4 ἀλγκοηίηρ οὗ 
Ποιηδ56,, ὙΠὲ ΠΧ Χ.. ἕοϊονν ἃ ϑοπιοιν δὲ αἰ 
ἔεγεηΐ τρδάϊηρ. “ΕῸΓ ψνῆο ἰ5 ποῦ [Παΐ 
Βιάἀθῖἢ σοιηδ56] ἔτοπι Το Οὖ᾽ βραγίπηρ νογά8 
{Π| Κοῖἢ (δὲ ἢ6 οαη ΡῈ Πίδάθη ἥοπὶ ΤΉ }"" 
Βυΐῖ ἴῃς Ηεῦγενν γίειἀ5 ἃ φοοά δηὰ ἔογςίθ]Ἂ 
ΕΠ Φ 

ἐβεγε ΓΕ] ἰ. 6. Ὀδσαιϑθ 1 566 πον (δαί 1 
νν 85, 85 [ἢδί τεργοοῦ ἱπεϊπηαῖθά, νυ πουϊ ἔπθ 
Κπον]οάρο, 1 υἱτογοά, ὅζο. 

4-- 6. ΤΠ ἀραῖη [0Ὁ τοροαίϑ δηὰ πιράϊ δίος 
ου {Π6 ννογάϑς, Ηδ Ἴοηξοβϑοβ πον [δὲ μὸ δά 
Ὠοΐ ΤΟΔΙῪ ποαγὰ Οοάδβ ννογάὰ Ὀθέογθ, ἡ. 6. σὸς 
ςοἰνρὰ [{ Ιῃ 118 111] τηραπίηρ : ἃ ννᾶ5β, 50 ἔδυ ἃς 
ΤΟκαγάθα [Π6 5ρθοῖδ] σαιιϑὸ οἵ ἢΪ8 βρί γίτιι4] ἐσ αὶ, 
85 ποι ἢ Π6 Κπονν ἴ ποῖ; 1Ὁ ννᾶβ ἃ Πη61Ὸ ἤραγ- 
πρ ΜΠ (Π6 Θὰγ οὗ φἼβ86, πονν ἢ6 566ε8 Οοά 
ΜΠ (ἢ Ἔγα οὗ [Π6 βρισιῖ, πονν ἢ σᾶπ 566 ἢἰπὶ- 
86 1 1 ἢ5 ΓΘ ργΟρογίοηϑ, 4ηα δι Ὀπλῖῖ5 νυ ἢ 
αἱΐογ Πυπλ]ΠἸδιοπ οὗ Ποδτί. 

Ποθβ 115 ᾿ΠΊΡΙΥ ἔπαὶ ἢ6 πονν ϑυγγθηάοιβ 
ἢ]18 Του 8η685, [ἢ15 ἀοϊηρ 181 [Παϊ ψν]οἢ 
Ὁ νν48 ἴῆ. οὈ]οοὲ οὗὨ 411} [Π6 ἰοιηρίδεοηβ. οὗ 
δαΐίδῃ, δηὰ οὗ ἢϊ5. πιιϑ)ιάριηρ ἔποηάς, ἴο ἰη- 
ἄμπςς ἢϊπὶ ἴο οὐ Υ68, ἰῇ οπθ 56η586, ᾿παβϑιηῃς ἢ 
88 ἢδ6 ΠΟ Ἰοηροῦ ΒοΙ]ά5 ἴο 11 45 ἃ ρυποῖρ Ια οἡ 
ὙΠΙΘΏ ΒΘ. πιᾶγ {ἰτιιϑὲ ἴῃ σΟΠΓΓΟνΘΓΘΥ ὙΠ} Βῖ8 
Μακοῦ; νυΐ ποῖ ἴῃ [6 5ρῆβϑθ νυ ῃ]οἢ ννὰ5 σοῃ- 
τετηρ αἰοὰ Ὀγ {π6 Δυῖμογ οὔ (Ποϑὸ τοπιρίφεοηβ, 
ἔογ 700 Κηοινβ ἰμαΐ 5. γοϊδίϊνε σὶρ αϊθουβπαβα, 
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6 ννβετγείοτε 1 δῦμογ γριγεεΐ δηά 

Τερθηΐ ἴῃ ἀμβῖ δῃηὰ δ5Π68. 
η  Απά [ἴτ ννδβ “0. (δῖ δϊεγ τῇς 

ΙΒ Παά βροκβθῆ τἢ686 νγογάβ πῖοὸ 
]οῦ, τὴε ΠΟᾺΡ 544 το ΕἸ ρηαΖ τῆς 
᾿Γεπγαηΐτε, Μνγ ννγαῖῇ 15 ΚΙ πα ]βα ἀραϊηβῖ 
ἴἢεε, πα ἀρδίηδι [ἢ ἴννο ἔπ]6Πα5: ἔογ 
γε ἢᾶνε ποῖ βροκεη οὗ πι6 ἐΐε ἐλτπρ 
δαὶ 19 τἱρῃῖ, ἃ85. ΤᾺ ϑ8εγναπῦ [Ὁ 
ῥαιἢ. 

8 ΤπΠογοίογε ἴακε ὑπῖο γόοῖ! ΠΟΥ 
βανεῃ δι] ΚΒ ἀπά φονεη γᾶῖ)85. Δηα 
ΡῸ ἴο ΠΙῪ 8είνδης ον, απηά οὔογ ἃρ 
ἴογ γουγβεῖνεβ ἃ διιγηΐ οἤετγιπρ; δηὰ 
ΤΥ 8εγναπῖ [0Ὁ 5}4]1] ὑγὰγ ἴογ γου: 

"εν. ἔογ ᾿δπὸ ΨΜ]1 1 δοςερῖ: [ἰεϑῖ 1 ἀεδὶ 
οὐδ βοῤνς ἢ γοὺ αὐ εγ γΟΜΓ ΟΠ]γ, ἴῃ τῃδῖ γα 

ἢᾶανα ποῖ βροκεὴ οἵ πὲ 16 ἐδίπρ 
«υὐϊελ ἰς τισῃῖ, ΠΚα πὴν βεγνδηῖ [00. 

9 ὅὸο ΕἸΙρῃδλζ τῆς Τοηπηαηϊτα ἀπά 
ΒΙ]Ι44Δ4 τὴς διυδιτς ἀπά Ζορμαῦ τῆς 
Νδδπιαῖηϊτε ννεηῖ, 44 ἀϊ4 δοςογάϊηρ 
45 ἴῆε ΙΟΚῸ σοιῃπηαηάεά τμθηλ: πε 

[Ηε. [ΙΟΚΡ δἷβο δοςερτεά ἴ οῦ. 
ες 90 Αμά τῃὲ ΓΟΚΡ τυτηδά τῆς σᾶρ- 

70Β. ΧΙΤΠΙ. [ν. 6---τ4. 

τἰνγ οὐ οῦ, ννδη Πα ργαγεά ἔογ ἢ!5 
[τἰεπ 8: αἷδο τῆς ΓΟΚΡ ᾿ἶρανε [οὉ 
ἔνν! 6 45 πιυςσῇ 45 με ἢδά βὈείοτγε. 

11 Ἴδη σᾶπιὸ ποτε πητο ἢϊπὶ 81} 

ἸΗ͂ΘΌ. 
αὐ ρα σὺ 
ἑλα  παὰ 
Βεστη 29 }Ὲ 
πη ἠδ 

ἢϊ5. Ὀγοῖῆγεπ, ἀπά 4}] Ἡΐ5 5ἰϑίεγβ αηὰ 41] “σμέξς 
ἴπεγ τἢδλτ ἢδὰα θεεη οὗ Π]5 δοφυδίητδηςε 
δείοτγε, δηά ἀϊά4 εαἰ γε νυτῇ ἢΐπι ἴῃ 
ἢ5. ἤουβδε: δηά {ΠΕΥ Ὀεπιοαμεα Π]Π), 
πα σοηγίοτιοα ἢϊπὶ ονϑσ ἃ}} τῆε εν!] 
τας τῆς ΠΟΚΡ παά Ὀγοιρῆς ἁροη ἢϊπι: 
ΘΝΟΓΥ ΠιΔη 4150 φᾶνε πὶ ἃ ρίεςς οὗ 
ΠΊΟΠΕΥ, δηά δνοῖγ οὴβ 8Π ΘΑΓΓΙΩ 
οἵ ρο]ά. 

12 ὅδο ἴῆε ΓΟΚΡ Ὀ]εβ5ς 4 (ἢς ἰαζῖεγ 
ἐηἀ οὗ οῦ πλογε ἔἤδη ἢ 5. θερ!ππίηρ: 
ἔογ ἢς ἢδά [ουγίθεη τβουβαηα 5ἤσςρ, 
Δηά 5ἰχ τῃουβαηα σδπηοΪβ, δηά ἃ τῃου- 
52Π)4 γοκε οὗ οχβη, δηά ἃ τβμοιβαηά 
85Π6 45568. 

12 Ηε δά αἷδο βενθβὴ 80η8 δπά 
ἴἢγες ἀδιρῃίεῖβ. 

14 Δμαὰ ἢξ σδ δά τῆς πᾶπ|ε οὗ (ἢς 
βτϑῖ, [Θπηϊπια; δπά τῆς πᾶπια οὗ τῇ6 
βεςοηά, ΚοζΖία; δηά τῃ6 πᾶηῖε οἵ ἴῃς 
τηϊγά, Καὶ ἀγεητ-ῃρραυςῇ. 

β' ΠΟΘΙ Υ οὗ ἱπίθπιίοη δηᾶ 5 Πρ Ίθπο 95 οὐ Ποαιΐ, 
15 γοσορηϊχοά Ὀγ Οοά, δηά ργονοὰ Ὁγ Ηἱἰ5 σοῃ- 
ἀεβοθηβίοη ἰπ ΔΘ ΟΓΙηρ ἀηα 84 {|5γ1πῈ ἢ15 1η- 
ννλγὰ ογανίης. ΤΙ 15 οἶθασ ΠῸΠῚ ἴΠ|ὸ ραβθᾶρο 
γνἢΙοἢ ἐΟ]]ονν" 5. 

7. ἐν ἰαυο γγηϊομ ἢ ἘΠ 15. ποῖ πηρη- 
Εἰοπθ, ἔογ σϑάϑοηβ δἰγοδαν δϑδίξτιθά. ὍΤΠ6 
τοῦ κο ἀοε5 ποῖ ΔΡΡΙΥ ἴο ἢΙΠ]. 

γίσφηῆῇ ὝὍΠὸ ἀϊξογεποθ ν᾽ 5 ἴῃ [Π6 ῥυηοῖρ]θ 
δηά ᾿ηἰοπίίοη. ὍΠΟΥ βροῖ ἴο ἀείοηά 4 ἰοποῖ, 
Ἰοὺ ϑροκὸ ἴο ἀθοῖασε ναὶ ἢ Ῥο]ονοα ἴὸ Ὁ 
ἴγιια : ἔδυ 85 ἢ6 ννᾶϑ [τ γοδοῆην ἴο {Π6 ξθη- 
{γ4] {τυ ἢ, 6 ννὰϑ 511}} σοτηραγδΈν ΙΥ πόα, ὙΠε 
ΟΥΓΟΙΒ Οὗ πΠ6 ποποβί δϑάγοθον αἴζοσ {τ ἢ ἅΓ6 
Ὀοζίον τπδη [Π6 ραγτ αὶ διισσοβϑοβ οὗ ἴῃ 6. ργο)- 
ἀϊορα πιαϊπίαϊποῦ οὗ τοοοϊνοά ορπίοη. ὙΠΘΙΓ 
δτοδΐ ἔδυ! ποννόνοῦ νὰ ἴῃ Ὀγράςῇ οὗ σμΑΠΙΥ. 

8. γαν )ὸγ γοβ ἢ ΤὍὌθα δὶχμοϑὲ ξιποϊίοη οὗ 
{π6 ριποϑίῃοοά ἴπι15 ἀβδνοῖνεβ οη ἰοῦ: ἃ {π|δ 
ἴγρε οἵ ἱμ6 Μειαῖογ. 

10 7ηγποα ἐδο ἐαρ 1} }}] Α βαγίηρ ΜἜΙΟΝ 
ΘΑΥ͂Υ Ὀοοαπὶς Ργουεγ 18] ἀλοηρ {πὸ 15 Ύδ 65. 
Ὑῃοθ6. ΜΓ ΠΟ]6. πδίίοηδὶ ΠΙδίουυ ϑνᾺ8 ἃ 56 7165 οὗ 
ἀρ] νογΆησοϑ: δι 1 πλᾶν νγ6 1} ἤᾶνὸ ὈθθΠ ΟἿΘ 
Οἵ νεγῪ ΘαΥΪν οΥρῖη, πὰ ἔτ ]Παγ ἴο ΟἿΟΣ Κίη- 
ἀγορά γδςοβ. 

αυδὸπ ῥὲ ῥγαγοά Κὸν ῥὶς “ϊοπ] Α5 {ποι ἢ 
{πα αοί, 186 ογονη απ σοπβιτητηδί!οη ΟΥ̓ 
Βοοάηποσ8, νναβ ἴπ6 Ἰπητηοάϊατο σαῖϑο ΟΥ̓ ΠῚ 5. γὸ- 
νναγά: 1Ε πᾶν ὅδ τΠδὲ νΠ16 6 ργανοα Δ]} 
ἔγᾶςοϑ οὐ ἢἰ5. [οσυὉ]6 πλαϊλάγ αἀἰδαρροαγοά, δηὰ 

ἢ]5 ἔγαπιο ννβ5 αὐγσδαγοὰ νυ ἢ (ἢ6 ““ ρυγρὶο Πρ ϊ 
οὗ γοιἢ : ἢϊ]8 ἤδθβῇ Ὀοσοπληρ κὸ 1Πᾶῖ οἵ ἃ 
᾿ππ|6 οἢ] 4, πὰ 5 σοιιπίθπάηςς Ὀδαπληρ. 

}1. ῥὶς ὀγείῤγεη, πᾶ αἱ ῥὶς «΄π16.4] ὝΤΠΟΥ 
ἢλά [ΓΟγϑαίζοη πὶ ἴῃ ἢ]158 δάνευδιυ, 85 ἢῸ σΟΠΊ- 
Ρἰαῖ5 ΝΠ ΘΧΟδοάΙηρ ραῖῆο5 ἴπ [Π6 σοῖῃ σμᾶρ- 
ἴδ’, 12- τὸ ; δίΠθυζην ΠΟΙ͂ δἰιθηδίοη ἴο 
Οοὐβ ἀϊσροαϑιιγο. 

Ω ῥίεις Οὗ ποπ}) ὙΠῸ ννογάὰ ἤοτς τοὶ 
(Κοϑιῖ ἢ) 15 ἔπι πιοῦύθ δηοίθηξ [ἤδη 5ῃ6κοῖ. 1 
Οσσι5 ἴῃ ρθη, ΧΧΧΙ. 19. Δηά πὶ [οσῆια ΧΧΙν. 
42: Ὀμπῖ ἴῃ πὸ ἰαΐθι ὈοοΚκΚ. 

απ ἐαγγὶη } ΟΥ ποβο- τ ηρ ; 566 ποῖθ οἡ Οεῃ. 
ΧΧΙν. 47. 

14. ὙΠο πδπιοβ ᾿πάϊςαῖο ρτοαΐ Ὀοδιυῖν ἀρὰ 
δύδοθ ὈΟΓὴ οὗ ρῬείβοῃ δηὰ σπαγασΐοσ, [ΘΠ πιὰ 
ΓΟΒΟΠΊ 65. {πὸ Ατάρῖς (γωηαρια)ὺ ἄονθ, πὰ 
ΡτΟῦΔΟΪΥ Πα5 {παῖ πλραπίηρ; οἴ. δον οὗ 580]. 
1.ς, “ ΒΟΠΟΙ]ά ἴδοι ατί ἔδλιγ, που μασὶ ἀονες 
Ογ 65.) [{15, βοννγθνοσ, ΠΟΓΟ ΚΌΠΟΥΔΙΥ ἀοπνοὰ 
ΠῸΠῚ γαριὶ»ι, ἄλγδὶ ΡιγῈ ἀπὰ ὈΓΚΗϊ 45 {Π6 
ἄλγ. Κολίᾳ, ἡ. 4. (ὐδεϑία, δυνθοῖ δηὰ γγασίοιβ 
8ἃ5 ἴπ6 διοπηδίϊς ρ᾽δηΐ, Ὀοδὶ ον τη ἴῃς Βδϑῖ; 
ςἢ, ΡΞ. χὶν. 8, δηὰ ϑδοηρ οὗ ϑοϊοιηοῃ. ν΄. 11--Ὁ 
14. 

Κογεη- αρῥμο  } 1.6. ἃ ἈΟΓῚ ΟΥ̓ν 456 οὗ μ]ξ- 
πΠιρηΐ: ᾿ἰϑϑὰ ἴῃ ἰδὸ πχοϑῖ δησιεηξ {ἰπ05 [ῸΓ δἢ- 
Παπεοῖηρ ἴπο Ὀοαιΐῖν οὗ {ΠπῸ ὄγοβ. [1Ὲ 15 τηξη- 
τἰοποά ὈΥ [ογθαγίαϊ, ᾿ν. 20οϑ. ὙΠῸ στοὺρ οὗ 
δοηλς ποπηδὰβ ἴῃ πὸ ΜῈ]]- Κηοννὴ τοργε- 
βοηίδτίοῃ αἱ Βοπι-ἢἤδβϑδη ὈΓΠΣ νᾶϑθ5 οὗ [5 



Υ. 15---} 108. 

15. Απά ἴῃ ἃ]] τῆς ἰδαπά ψγεγε πο νγο- 
τηβη ἰουπηά 9.0 ΙΓ 845 τῆς ἀδιυρῃζειβ οὗ 
700: «δηά τῇεὶγ ἔδίῃεγ ρανε τῇεπὶ 1η- 
Πεγδηςα διποηρ ΤΠ 6ΙΓ Ὀγείἤγεη. 

16 Αἴτεγ τῇ 15 {ἰνεὰ οῦ δὴ Βυπάγεά 

Χ1,1Π1. 

Δ (ὈΓῪ γεδῖβ, ΔπΠ4 8807 ἢ18 80ῃ8, 
ΔΠ4 ἢ]5 50η8᾽ 80η8, δύῃ ἔοιΓ ρεπογα- 
[ΟΠ 8. 

17 ὃο οὉ ἀϊεά, δείῃσ οἱ] δηά 1] 
οὗ ἀαγ3. 

Ρἰζτηθηΐ 45 ἃ (σι θαΐθ οὐ οἴευηρ ἴο [6 ΞΟΥΘΙΤΙΟΣ 
οὗ 6 ΕργρἝδῃ ρῥγονίποθ. 

15. χανε ῥοη ἱπῥεγίίαπεε, ἄχς. ΤῊϊ5 ψου]ά 
Βανθ Ὀδεη σοπίγασυ ἰο Ηρῦγονν ουδίοπη, ΜΝ ὨΙοἢ 
Αἰ]οννοὰ ἀδυρμίειβ ἴο ᾿πμοπξ ἰδηὰ οηΐγ ἤθη - 
ΠΟΙ ΨΟΙΘ ΠῸ 50Π5 ἴῃ [ῃ6 (ΔΠΊΠΪΥ : 566 ΝῸΠΊ. 
ΧΧΥΙ. 8. Ἴγδςεβ οὗ ἐπ πᾶπιοβ οὗ ἴῃ6 ἰῆγοα 
ἀδιυρῃίογς ἤάνὸ Ὀθθη βουρῆΐ ᾿η Αταῦῖᾳ, θαΐ 16 
Ιησοπίοιι5 σοη]εσξαγος οὐ Μτυ Εογϑίογ, "θοὸς 
ΕΥΆΡΩΥ οὗ Ατῦϊα,᾽ γεϑί οἡ ΨΕΣΥ ἰηϑΕσΌΓΘ 85- 
ΒΕΓΩΡΤΟΠΒ. 

Τ8ὸ ἰορηρτῃ οὗ ἀδγϑβ ἀπά ὑποχδιιρ θα ΡιΌΚρ6- 
ΓΙΥ φιαηϊοά ἴο [ἰοῦ ϑῃοι)]ὰ ποῖ Ὀ6 τεραγαβά 
ἃ5 ἃ (σοιηῃροηβαίίρη ἴου βυβθογιπρβ, Ὀυ: 45 [ἢ 
Οὐ νναγά δηα νἱϑι ]6 ἱπαϊοδίοηβ οὗ ἀϊνπθ [4- 
νουτ, οὗ νὩΙσἢ (η)6 ξαΐζυγο πηδηϊξοβδίδίιοη νι 85 ἃ5 
γεῖ ἃ πηδίίου οὗ ἢορδ γαίῃεσ ἔμδη οὗ ϑιιγὸ ὑθ] εξ 
ἐουῃάκδὰ οἡ χενεϊδίϊοη. 

Το [Π6 οἷοϑθο οὗ 1πΠ6 ὈοΟΚ ἃ ρββϑᾶρδ 15 δΔΡ- 
Ῥεπάρα Ὀγ {πΠ0 ΓΧΧ'-., ΥΠΙΟΒ 15 1πίογοβϑίηρ [ῸΥ 
ναγίουβ γθάϑοπβ. “115 νυυτίση [ἢδὲ Π6 ΜῈ} 
ΤΊ56 φραῖῃ ἢ [ἤο56 γῇ οπὶ {86 1 οτά γαϊβθί ἢ." 
ἼῊϊ5 5Πδνν5 [Π6 ὙΘΓΥ͂ ὨδίιΓΔ] ᾿πργοβϑίοη τηδ 8 
ὈΥ 186 σοποϊπάϊηρ, οπαρῖοσ. ὙΠ6 5ἰδίθπγθηξ 
Αἶ5δο ἰῃδί “" ΤΏΙ5 ὈΟΟΪΚ 15 ἰγαηϑίδίθα ἔγοτη [Π6 
ϑγτίδς," 848 ϑοὴξ σὑδὶι 6, δῃὰ ΤΉΔΥ στεϑὶ οἡ 
δηοίϊοηϊ ἐγαάϊίοη. ὙΠῸ ρεπϑδϊορίοαὶ ποίῖςο8 
ΨΥ ΠΟ ἔξ] ον ἀτὸ ΠΟΙ γα]116, σᾶνθ 85. [Π6 
ΘΑ θϑὶ Κποννη ἱπηασαίοηθ οὗ {86 ΘρΡΌΠΑΓΥ 
Δοσοιηίβ οὗ [οὉ δηὰ οὗ ἢ15 ἔΑΠΊΠΥ, νυ ΠΙ ἢ ἃτὸ 
ἔοιιπά ἴῃ Αταῦὶς σοτηπιθηϊδσὶθα οὐ ἴἰ6 Κογδη, 

νον. ἵν. 

δ. χχὶ, 832, ἀπά χχχυνῆ!. 40; οἡ ΜΈΙΟΝ 566 
5416᾽5 ποΐεϑβ, Ὗο]. 11. ΡΡ. 1ό2 αηὰ 322ὥ. ΤῸ 
πΟΙΪο65 ἰπ [6 2151 ϑδιι1ἃ δάπογθ ῥγθεγ οἸοβοὶν 
ἴο ἴῃ6 ϑεπρίιγαιὶ παγγαῖῖνθ, [Πο56 1η ἴῃ6 4181ἢ 
δᾶνθ ἃ ἔδῃςιἔι] ᾿πἰογροϊδίίοη, ῬγουΔΟΙΥ ἀπο ἴο 
Μαπμοπλεῖ ογ 815 [δυν ἢ ἰθδοῆου : “' Κοπηθπ- 
ὈΕΓ ΟἿΓ βοζνδηΐ ἰοῦ, ὑνῆθη πὸ οτὶθὰ ὑπο {6 
Ιμοτὰ, βαγὶηρ, ΥοΠΪΥ ϑαΐδη ἤδη δπιςῖθα πὴ 
ὙΠ ΠΑ] ΑΠΊΠΥ ἀπά Ραϊη. ““πώ ἐΐ «υα-ῷ ταἱά τιγιΐθ 
ῥὶ»ι, ϑδῖπκο ἐῤῥὲ σραγ ΜῊ ἰἢγ ἔοοϊ : ψ Ι ἢ 
Μῃθη 1 ννὰ5 ἄοπο ἃ ξουπίδιη ϑρύδηρ τρ, δηά 
ἴῖ ννᾶ5 βαιά ὑηΐο ἢϊπ), Τίς ἐς ῶγ ἐῤεξ ἴο ννϑϑῇ 
ἴῃ, ἴο τοίγοθῃ ἴπθρ, δηά ἴο ἀπηκ. Απά νῈ 
Γεβίογοα ὑπίο ἢϊπὶ 15 ἈΠ ΠΊΥ, Δηα ΠΊΔΠΥ͂ πΠλοΙ6 
ΜΠ ποῖ, ΠΥΘΟΙ͂ ΟἿἿΓ ΠΊΡΓΟΥ: πᾶ ἔοσ δῃ 
δαπιοπιτοη ἴο {Πο56 ὙΠῸ δῖ οηάιιθά νυ ἢ τπ- 
ἀογϑίαπάϊηρ. Απά αὐό σαἱά μπίο ῥίγει, ΤΑΚΟ ἃ 
ΒΑΠά 6} οὗ τοάϑβ (οἵ οὗ Γιιϑῆθβ, 845 ἃ ΠΊΘΓΕ Ξυ1η- 
ὈΟ] οὗ ρι ἸῃπηθΠ1) δπα βίο ἐῤν «υἱγ7ὸ {Ππογο- 
ἢ; δηά Ὀγθακ ποῖ {πὶπῸ οαΐῃ (5ς. Ὡς ἢ 
ἢ [4 ΚΕ65 ἔο Ῥιιη]ϑἢ ΠΟΙ ἔοσ ΠΟΙ 61] σομΠ56]). 
ψεΠγ νὰ ἔουπα Πϊπὶ ἃ ραίϊεπὶ ρεσβοη: Ποὺν 
ΘΧΟΘΙΪΘπς ἃ βοῦνδηξ νὰ 6! ἔῸγ 6 ννᾶβ8 οὔθ 
ὙΠῸ ἔγοα  ΠΕΥ τὰγηθα ΠΙπι56 1, δᾳ16, Τὴ 
Ιαϑὲ νγνογάβ δῃοιὰ Ὀ6 σγϑηάδογρά “ἃ ϑἰῃσθῦθ 
Ροηιθηϊ." ΤΠ5 ραβθαρο 15 αιοίδά Ῥοΐῃ 85 
βῃσνιηρ [Π6 ΒΕ πΡῚἢ δηα ρειτηδηθηςθ οὗ ἴπ6 
᾿πιργεϑϑίοη τηδάθ Ὡροὸη ἔμπα οτἱθηΐδὶ στη ὈΥ 
πε Πἰδίοτγ, δηὰ Ὀδοδυθο ἴη6 ἰδϑὲ ννογά ἴῃ 
Αὐδθϊς, “ἀὐνδῦ,᾽" 15 Πο]ὶά ΌΥ ϑογὴθ σὔτῖοβ ἴο 
Ὀ6 {Π6 ἔπι ογίριῃ δῃηά τηϑδηΐηρ Οὗ [86 ΠΔΙῺδ 
1060 : 866 ποίθ οἡ Ὁ ἢ. ἷ. 1.Ἅ 
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"5. 

ΙΝΥΤ ΚΟΒΌΣΝΣΤΙΟΝ. 

ΡΛΟΕ ῬΑΘκ 
δι. “ηίγοάμποίονν γώμαγ ἢ. . νὸς .ἀ46 ϑιτ. διαΐνι: δοϊοη σις 16 186 ἰαοὶ ῥβεγίοά 
δ ν ΤῊ δεν τ φοιι ττῷ, οὐδοῦ ἐὰ ὩΣ, τῷ, ὦ 148 οΥ Π)αυἱαῖε γε . «Ὁ. 9. Ο«1ξς 
δ, )ιίθμἰο Ὁ Ὁ... ὁ 119 812. ιαῦρ»ςἤ αἰτειδιιοά 10 οὐδόν αμίξοῦς τςό 
δ 4. «“μίῥογοθρ . . . .. ΚΙζτο 13. ιαί»ι. αὐῤίερ βαῦό ῥεεπ γεγγεά 
ὃς. Ο» ἐφε ]ηφογίρἠοπς νὐ  ἀτρις Σ ὁ, 9 ἐῤε δίσοιαδσαπ σε... . 187 
δ 6. Οδαγαείογέίςς Ὁ.ΚΕΕ, Παυϊά: Ῥιαίνιδ 51 8:4. Γονηιαλ οι ΟΣ δὲ Ριαίίον . 158 
5.7. ιαίνις Οὗ Πρε βγεὶ ροεγὶοά 9. Παυϊά": δις,. {Τῤὲ ιαίίον, εοπσάενοά ἐπ ἐΐ ὀξαγο- 

ζ.. ἐδ. ἐσέ ἀῤοπ ἐῤεὲ «ἀεαείοῤ»ιεπί ὁ 
8 8. ἡιαίνις οἔΚ μδὲ ἑεεονά ᾿Ῥέγίοα, ΤΡ ΤΗΝ εἰοείγ πο ἴὲ τὲ ΗἨεύγεαυ Οῥμγοῦ. τς 

ῥὶς ἀεροσοσίοι 1ο ἐδ ἐῤγοηδ 10 ὍΝ 816. ΕἸ ῥίεαί ἱεαερὶπφ . . «Ὁ. . «. ἐϑ. 
μὴ... ἢ 17. Διο ΐοο ἦα μίμνε σίαϊο. . . οτόι 

8. Τριγά ῬεγΙοά, βωπ ΓΝ Γ ΣΝ δ᾽ 8. ομίαπὶς Ριαίρις, . Ὁ . «᾿ς. τ63 
αυ ά Ἰο ῥὶς ἥψῥὲ. ᾿ 

δ το. βιαίν»ς «ὐγὶεπ ῥγοῤαδίγ αἱ ᾿μδὲ 
ἐιο ΚΓ ῥὶς ἤισῥὲ, οσ δοξογε ῥὶς 
ΤΟΣΙΟΓΩΠΟΣ ς΄. νὸν... ο1ξς 

δι, σι γοσμείογν ορμαγᾷο. 

Ν Ο ροχίίοη οὗ ἰῃῆς Ηδῦτονν ϑουρίαγοβ 
ἢα5 {Γαδ 56 6 115 5ΡΙΓ  ηἴο {Π6 (ἢ ΓΙ 5- 

[αἢ ΟΠΌγοἢ τηοσα σοι ρ]είεὶγ τΠαη [ἢ 6 
ὈοοκΚ οὗ Ῥϑβαϊπηβ', Τὴ ἢτχβι (τ ϑαης 
566 ΠῚ ἴο πᾶνε ἰομπηᾷ Ιῃ ᾿ἰ δὴ δήξασαῖα 
Εχργεδϑίοη οὐ {ποὶγ ἀεερεβὶ ἔδε]ηρβ᾽ 

᾿ ἘΠΟΙΙ͂Πρ 115 ΒρΙ Πα] τηεδηίηρβ, ἀπά ἰη- 
[εγργοίιηρ 115 ἀΟοΟΙΠη4] [δοίης ἀπά ογτηα 
᾿ρῃῖ οἵ ἃ ρεγίεςϊ τενε]αίίοη, {πον δάορίεα 
τὴης ῬϑαϊοΓ ἂἃ5 {π6 ἰουηάαίοη ἂπα (6 
ΠΊΟ(6] οὗ {ΠΕ ῚῚ ἀδνοίοηβ, τεϊαϊἶηρ 115 
ποδί 5{ΠἸΚῚὴΡ ΤΟΠΑΓΔΟΙΕΤΙΒΙΙΟ5. [ῸΓ ΠΊΔΗΥ͂ 
σΘηἰαΓΙ65 ἢ {Π6ῚΓ ἢγηηοαγἃ, Τῆυβ ἴοο 
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Δ Ας ἀπ Π]υβίγατίοη ᾿Ὲ τὺ θὸ οὔβογνϑά 1Παΐὶ 
ἴῃς [οἵα] Ὠυθεγ οὐ ἀΐγοςι χιοίαςοης. ἔγοιὴ 1ῃ 6 
ΟἸα Τοςξίαπηθηΐϊ ἴη τς Νενν 15. 283; οἵ {π656 ττό 
ἃ΄Ὲ ΠῸΠι ἴδ ρβα]ίοσ. Α 5Ι ΠΉΠ]αὺ Ργορογίίοη 15 
ἰουπα ἴῃ οἰϊαίοη5 ὈῪ τηοβὶ οὔ 1Π6 δαυὶγν ΕΆΓ ΠΟΥ β, 

3. (γιστίδη οὐποσίίοι ἢ ϑγγῖα Ὀόραη ἢ τΠ6 
Ῥϑαϊτης. ΤΠὰ5 Αββεοπ). Τ᾿ 11. Ρ.. 7. 037, “Τὶ- 
ΤΟΠΟ5 ὈΥΪΠ τα ῃκα] πος ΠΑΝ] 1σ 05 ἰόραηῖ; ἀεηας 
ΔΝ οναπὶ Τοβίαπιθηίαη, τὴοχ δι 5.}} 

8. .ΑΣ (1 δοοοιαΐ οὗ ἴῃς 56 οἵ ρ9.]πὶ5. απᾶ 
ἘΥΠῚΠ5 ἴῃ {ΠῸ ἐαι]Ὺ ΟΒΌτΟΝ ἰ5 ρίνεῃ ὈΥ Π1ΠΡΠ1ΔΠῚ, 

ἈΡΡΕΝΘΩΙΧ. 

Οπ 1ῤὲ Μειγίεαὶ ϑγείοηνι οΥΥ 1δε 
Ῥέαϊδ προ τῷι τ τὰ τό8 

1η. [ῆ6 σἤυγομεβ οὗ 1ῃ6 Ἑδβὺ δηά οἵ {πε 
γγεϑῖ, πόση (ῃ6 ἴτὴη6 οὗ {Π6ῚΓ ΘΕΡΑΓΑΙΟᾺ 
ἴο [πΠ6 ῥγθοθηΐ ἦαγ, 4}1 ἰγγῖςαὶ Ἔχ ργεϑβίοῃ 
οὗ τε]ιρίοιιβ τποιρῆς δηα {6 ΠΡ 566 15, 
50 ἴο 5ρ6ΆΚ, δὴ δοῇο οὔ δαδρίαϊοη οὗ 
{Π6 οἰταῖηβ οὗ [ἢ ἐϑινβεῖ Ῥϑβαϊηηδὶ οὗ 
1518 6].᾿ 

ῸΥΓ [Π15 τοβα] {Πθγα το ΟὈνίοιβ ἀπᾶ 
5 ΠΠοΙεπς στοαθοηβ. ΟΥἃ [π6 ὕοοκ οἵ [0 
1 ας Ὀδθὴ οὔὐβοσνοά {πμαΐ τἴ αἸΠἤθτα. το- 
ΤΔΓΚΑΌΪΥ ἰτουὴ 411] οἴμεῦ ργοαποιοη5. οὗ 
1η6 Ηοῦτον τη; οἵ ἴῃς Ῥϑαϊίοσ, οἡ 
{Ππ6 σοηΐγαγγ, ᾿ἴ 15 {π|6- (ῃδξ 11 ΘΧ  θ115 
ΠΟΥ ΠῚ Ή᾿ζΐΓβ ἀπά Ἐχδοῖν ἴΠπΠ4η δὴν ὈοοΚ 
[Π6 ΡΘΟΌΠΑΥ οΟΠαγαοϊογ βίο. οὗ [η6 [5τγαεὶ- 
1ῖ65.,: [ἰ ταργοϑοηῖϊβ ἃ βριΠ τι] ϑιαῖδ, 
0 ἢ, 1 4}1 115 σάν ἀεφίδοϊβ, ννὰ5 

ΜοΪ]. 1ν. Ρ. 420--472. 966 3 Ὁ ἘΠ] ά, 
“Ἴ)ὶς ΚΙ ΟΠ ἢ6 Ατομδοϊορίο,᾿ ξ οό. ΤΠηΣ βαυ]ὶ- 
αβὶ οχίαῃς ἤντηη οἱ τς Οὐ ίμον; Ομτοἢ 15 ἴμαϊ 
οἵ (Ἰδιπςεὴΐ οὗ ΑἸεχαπάσγια, “Ρα , ἡ 5. 12, 0 3110 
οὐ, Ῥοτίογ. 11Κὸ 186 ν πη. ποίςοα Ὀγ ΡΠῺΥ, 
"ἘΡ.᾽ 97, [15 αῇ οὶ οἵ δἀοταϊίοι ἴο ἰῃε ὅοῃ οὗ 
Ὅσοά. 



ΙΝΤΕΟΘΌΓΤΙΟΝ ΤΟ ΤΗΕῈ ΒΟΟΚ ΟΕ ΡΘΑΙΜ5. 

5 ΠΡ ΌΪΑΤΙΥ ϑυβοδρί 6 ἴο τε]ρίουβ ἱτὴ- 
ῬΓΟΞΘΙ ΟΠ 5, σΑρΔὉ]6 οἱ τοσεϊνιηρ δηα το- 
Ῥγοάποιηρ ΟΠ ΠΙΟΔΙΙΟῊ 5 ἔγοτῃ ἃ ΠΙΡΠΘΥ 
ΞΡΏΘΙθ. ΝΟΥ 15 ἴθεῖε ΔὴΥ ῬΟΟΚ [ἴῃ 
δησιδηΐ [11οταῖγο, ῥτοίδηῃθ ΟΥ̓ Ά 5δοῖεά, 
ὙΏΙΘὮ σῃενν8 50 Μ|Ἃ06 δηα ρετίθοϊ ἃ ϑυτη- 
ΡαῖῆΥ ψι ἢ τδῃ ἰῇ ἢϊ15 εακηθββ, δηᾶ 
Ἰὴ Ὦ]5 5Βιγεηρίῃ, ἴῃ ἢϊς ἸΟΥ, δηᾶ ἴῃ ἢΪ5 
δι θγιηρβ. Πεαρ Πα ΠΠΕΥ ἀπ ΟὨΘ 655 οὗ 
τηϊὶηα ἢ [ῃ6 ΡΟΟΥ ἅτε ἰτγα]ῖς, οὗ νη ἢ 
ΒΟΔΊΟεΪγ ἃ βῃηδάοιν 15 ἰουηά 1ὴ [Π6 ᾿γτοαὶ 
ῬοΘΌΥ οὗ ἴποβ6 Οεηῖ]ς παϊίοηθ, ΏΙΟἢ 
αἰἰδιη 66] [ῃ6 Πιρῃδοῖ ἄδρτοα οὗ οὐ]ίυγα: 
Ὧἃ5 ΘΧΡΓΙΟΘΘΘα [ἢ [15 ὈΟΟΙς ἴδ Υ ῥγεϑεηΐ 
ἃ ἀϊγεοῖ σοηίταβί ἴο [ἴῃῆ6 σἤδγδοίθγιβί 8 
οἵ Ἡδ]]εδηὶς σοηϊι5. Ὅς Ῥϑα]πλϑῖ5. Οὴ 6 
Δ π4 ἃ]1, Ῥυϊ ποηα 50 ρεγίεοιυ 845 Ἂν, 
ἴο Ποπὶ ἴῃ6 ὈΟΟΚ ονδβ 115 [γα] 0 ἢ α] 
116, ν 8116 ορεπῖηρ [ΠΕΣ ον ἢδατὶ ἢ 
4}1} 115 ἀδρίῃβ οὗ ΔρΟΩΥ δηα δαγῃθϑίηθϑ5 
οἵ αϑριγαδίίοη, ρῖνα [1}} Ἔχργεβϑίοῃ ἴο 1Π6 
γοασγηϊηρδ οὗ τπηδηκιηα. δε ἤηά, ἢον- 
δνοσ, [σουρῃουϊ ἃ σοηιδπδίοη οὗ [6ε]- 
ἸΠ55 δἰβεννῇεγα ὈΠΚΉΟΨ, ΟΥ̓ ἸΠΊρΕΓίΘοΕΥ 
ἀενεϊορεοα; ἃ ἀέερ βθῆβε οὗ ᾿πῃοσθηΐῖ 
5]η 8η4 ὑπ οΥ 655, τορεῖθο τ ΜΠ 8 
ΠΟ ΒΟΙΟΊ 5) 655 οὐ ἨἌ ἱηΐερτι ἴῃ ΡυΓροβα 
δηά ᾿πιθηΐ; ἃ μ]] τθοορηοη οὗ ἃ βἰδηά- 
ΔΙ οὗ τηογαὶς δηα ΠΟ] Ιη655, 50 ροιίθοϊ 
ἃ5 ἴο ἱηνοῖνα ἴῃ6 οσοηαειηηδίοη οὗ ἴῃ 8 
ΒΓ, γεῖ νεῖ Ππ4] ἃ Ἰἰονιὴρ {πιδῖ ἴῃ [ἢ6 
ΙΆΘΙΟΥ δηά ρτᾶςς οἵ (ἢ ἰαννρίνεῦ δηὰ 
πάρε: ἴῃ βῃογὶ ἃ ἴπ|6 ὑγαρδγδίίοη ἴοσ 
1ῃ 6 5ρθοῖαὶ νοτκ οὗ (γϑῖ. 

Απά ᾿πάἀοροηάοητιν οὗ τἢε56 σἤατδσ- 
[απ ϑῖϊος, ὙΠΙΟΏ αἰίτασί [6 βριγῖμα] 1ἢ- 
δηςί, ἴΠ6 ὈΟῸΚ 15 {}] οὗ ᾿ηίθγοϑὶ ἴὸ 
ΙΏΘη Οὗ ΕΘ ΕΥΥ ἔοττῃ οἵ 1η{6]]Θοἴυα] σἱ]- 
ἴυγο. ὍΤΠα ςοῃοϊαγ δηα τῃ6 ῥοεῖ, ἴπ6 
ῬὨΠΟΘΟΡοΥ δηά τΠ6 Πἰβίοτίαη, ππαὰ Ἰῃ ἰξ 
ΔΙΊΡ]6 τηδίοταὶς (ογ τπουρῃτα] 5ιυάγ. 
(οπηθοῖϊθα ῥγοραῦ]Υ ὈΥ οὔδ ρβαϊῃ (5. 
χο) Ὑ πὰ τὰς ἀανῃ οὗ {πΠ6 πδίοηδὶ {Π|6, 
15 τηοξῖ ᾿πηροτίαηϊ σοτῃροϑιτῖοη5. θ6- 
Ἰοης ἴο {1Π6 ρεποά ψῇοη [παΐ 16 νναβ 
ΠΥ ἀσνεϊορεά ; θη 1 τοβα ὈΥ ἃ 51η- 
εἷε Ὀουηά ἴο [6 βυμηηηῖ οὗ ροινεῦ ἀπά 
164] ρτοδίηθϑθβ, ποσὶ ΠΟ ἢ πάθεα [ἢ 
ΒΡΘΘα ΠΥ ἀεο]ηδα, Ὀὰαϊ ΝὨϊοἢ ἰες ἀπάγ- 
ἸΠ5 ΓΟΙῚΪΙΒΟΘΏΠΕ5 ἴῃ [6 ΠαΓΟΠΔ4] τηϊηά. 
ὕὕροῃ {παῖ ρος], αῃηὰ οἡ 115 ὑγοάις!οηϑ, 
Ἀανι ἃ 45 5εῖ ΠῚ5 τογαὶ 564]. Η!ς οδαᾶ- 
Τασῖου, δ πρι ατ]ν στο, οιαπάς οὐδ ἴῃ 
νιν ροτίγαϊταγρ, [ἢ 15 Πρῃς δηςᾷ ἴῃ 115 
ἄατὶς 5ϑῃλάονϑδ; ἰογοῖηῃρ δὴ ἱπίσγεσς Ὀγ 
ἴυχης. οἱ δεαιπλιγαῖου δηά ϑγιραίΐῃυ, οὗ 
ΔΏΧΙΘΙΥ δῃ βυῦρηβα. Αμὰ βεοοηῃςᾷ οἠἱγ 
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ἴο {π6 στραῖ ῃδίϊομδὶ ἤδτο, τηεη οὗ ρδ- 
ὯΠ15, ϑοϊοιήοῃ, βάρ δῃᾷ [Π6 Κ οσδ 65, 
Τεοοσα της δε] ]ηρθ οἱ ἴῃ6 ῬὈεβί ρογίίοῃ 
οἵ [ῃ6 ρβορὶβ [Ὡγουρὰ [ἢ6 ναγυὴρ ΡΠ Δ 565 
οἵ {Πεῖγ ἰογίαηοθϑ; [ῆ6 βρίθηάουγ οὗ [Π 8 
Βοϊομηοηδη ἅρθ, ἴῃ6 ἰοὴρ γεαῦβ οἵ 
ομδασεγαά ν]οϊϑϑιι 465. ἢ] ἢ ̓ η!ογνεηδά 
Ὀεΐνεεη ἴῃαϊ ρεγΠοα δηά τμ6 Βαργ]οηϊδῃ 
σΔΡρΕνγ, ἴῃ6 ἀξδδρ ἀδρτγδϑϑίοη δηὰ 1η- 

᾿ἴδηδ8ε γεαγηηρθ οὗ [ῃ6 ΘΧχ]θα ΡΘΟΡΙδΘ, 
δΔηα {Π6ῚΓ τ] ηρ] 6 α βούονν δηαὰ ρ]δη 655 
Δίζου {Π6ῚΓ Ρᾶγα] τοβϑιοσαΐοη. αἴ ϑδοῇ 
ΡῬΟΓΙοα αυδϑίοης οὗ ρεστηδηθηΐ Ἰηΐογεϑβί 
τουποῃϊηρ [6 ἀδβί 165 οὗ τηδῃ, δηᾶ (ἢς 
Τοϊατνα οἰδιτη5 οὗ ἈΊΟγΑ ΠΥ δηα σο]ρίοῃ, 
816 ἀἰϊδοι556α, 1[ ηοΐ δηΔΙΥ θα: ΠΟΥ 
Πᾶ5 ΡΟΘΓΥ οἱ ΔΠγΥ ἂρὲ ϑῆδθνῃ ἃ [}]16γ 
ΔΡΡτΙτΘοϊφίοη οὗ παΐαγα 1ἢ 4}} 115 τηοοάβ, 
ἸΏ 115 τηδ]θϑίγ δηὰ ἴῃ 1158 βδινδθδίηθβϑ, 
ἸῺ 115 [ΘΤΓΟΥΒ Δη4 1 115 Ταροβα: ἰὨγοηρεά, 
85 1ἴἴ ψόγο, ψιτἢ τὰς] ΠΟ 5. ἰοττ5 οὗ 
Ἰ6, τ[ῃ6 δἰΐϊποβρῆθσα ᾿ὰ ἤ]οἢ τῃ6 Ηδ- 
Ὅταν ᾿γγιδ τῆονοϑ 15 Ὀτρς ἢ ΟἿ6 
4}1-ρογνδαϊηρ Πριχῖ, ϊοἢ ρῖνεβ ἃ τλδδη- 
ἴῃ δηὰ δηῃ οδ]εςὶ ἴο {Πδπὶ 4]]. 

Νο ὕοοκ ᾶς Ὀδεθὴ 50 {1} οοι- 
τηθηϊθα οἡ: ἴπὸ ᾿τοταΐυτα οὗ ἴ[ῃ6 ᾿ 58] ΓῺ 5 
ΤΑ Κ65. ΠΡ ἃ ᾿ἰἰὔταῖγ. ΝΕΑΙ 4}} τῃς 
στοαὶ Ἑαϊῇοις οἵ ἴῆ6. σμυγοῆ ἤᾶνα οοη- 
{ΠΡαϊΕα νο]η]65 οὗ Ἔχροςτοη. ὙΠαΥ 
ΨΟΙΘ ΟΠΙΘΗ͂Υ σοποστηθα Ὑγ1{} [ἢ 6. 5ριγὶ- 
[4] δηά ῥγδςίῖοαὶ θεασγιηρδ5, αηα ἸΔθοιγεά 
ἴου ἴῃ6 τχοβδῦ ρατί ὑηάςγ (ἢ6 αἰϑαάνδῃ- 
ρὲ οὗ Ἰρῃποζαηος οὗ ἴπ6 Ηδγεν, δηὰᾶ 
ἀϊδγερασάᾷ ὑοίῃ οὗ τῆς ἰἰἴογα] τθδηϊηρ 
Δ Ὠδίουιοαὶ σοηηδοιίοη, γεῖ βρεοὶαὶ 
Ἰηΐοσοδὲ δἰίδοῃθς ἴο {ΠΕ6ῚΓ Ια ΡΟ ΓΒ: {Π|6}Ὁ 
τηϊη ἦς ἃ΄Γ6 ἴῃ Τα 8] ΠΠΟΓ βυπρδίῃγ ΜᾺ 
τῃ6 Ῥςα]μδῖ5 ; δη ἢ [Π6 υϊοκ ἀρΡΓα- 
᾿δηβίοῃ οὗ ασεεκβ δηὰ 1,δἴ1η5, ἀθνοὶορθά 
Ὀν σάταΠι] (τα! 5. 50 ἢ Ἰηθη 85 ΟΠ ΡΘΏ, 
Εμιβοθῖυ5, Β451}1 δηα (ἸΠγγϑβοβίοπι, Ἡ ασυ, 
Απλῦτοβθε δηα Αὑριβῆηθ, τε ν 5εϊζεά 
τῃ6 εἰπιε5 ἴο [16 βεφαθηςε οὗ πουρῃϊ δηά 
[δ ]ρ. 7 6γοπιθ, ποινόνοῦ, 5ἴδη 5. οὐἵ 
ΔΙηΟηρ ἴἤδηη 5 ἴη6 ἔγτιθ (αἴ ΠεῚ οἵ ΕΧο- 
σοιῖοαὶ δηα οὐ οὶ σοτωπιεηῖατγ. Τῃ6 
Ἰηϊοτργοίατοη οὗ ἴΠ6 ῥϑα!οῦ οὐνῈ 5 ΤῇΟΤΘ 
ἴο πὶ ἴῃ Δ ΒΟ ο]α ας ἀγὸ νοηΐ ἴο τεοορ- 
ὨἶΖο: ἢ σοπιθιηεὰ 4 δι Κηρν]θαρα 
οἵ Ηδῦτοιν ἢ δῇ δουία ἡπαρτηδηΐ δΔηά 
5[ΤΟΩρ ὈΓΔοῖΙοα] 56 η56. Μεάϊςναὶ (ἢ γ]5- 
(ἰΔηἰγ ἀ14 ροοκ βοῦνίος 1 115 νναν; ὑαΐ, 
[ο]]ον ησ αἰοβεὶν τῃ πε ἴγαοκ οὗ τῃ8 
ἙλΊΠοῖθ, 1 οἤοοιοα 6 ἴοσ ἴῃς εἜχϑ- 

1 (οραῖς Εὐτρί465, “ Μοᾶςα,᾽ 826--- 830. 

Κ2᾽ 
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ξ:6515 Δηα οΥοἰδηλ οὗἉ [6 ῥϑαϊτοσ. ὙΜῊ 
16. γχοϑίοπηδίίοη οᾶπ]6 ἃ πο Θροςῇ 
οὗ ἸΙρῃξ δηὰ 16. Μεσοοσ δηᾶ ( αϊνιη, 
Θηΐοτηρ δὶ οὔοθ ΜΙ νἱροῦῦγ προη (ἢ 6 
βία αγ οὗ Ἡδῦτγεονν, ἴοοκΚ ἃ ρἷίασθ Ὡς ἢ 
5: πε αι δηῖ Δ θοιγς πᾶνε ἢοΐ βυρογβεαςά: 
ἴῃ ἴαςϊς ἃ ΠΠτεγαῖυσε 50 Ἷορίοι8 800ὴ 
ΒΡΓΔΉΡ ὕὉρ ἴδαῖ, σομπηπθα δηὰ 81}0]1- 
βεα Ὀγ ἃ βυσοθββίοῃ οὗ ἸΔῈ 5, ΓΟ 5 ΟΠ ΕΟ 5, 
διηοηρ ΨΏο Επάϊηρεῖ, Νεηθηα δηά 
Αρθ] 5 ΒοΪά τὴ6 ἰογεπηοσῖ ρ͵δοθ, 1ὲ 
{πγοαϊθηθα ἴο Ῥδοογὴθ 11561655 οΠπὶ ἰἴ5 
νεῖν οχίθρης. νὰ οἶα ἴο ΒΟΒΘΏΠ ΠΟΥ 
ἃ []] δηά πάϊοϊου5 ργεβθηϊδίοη οὗ [ἢ6 
ταοϑὲ ᾿πῃρογίδηϊ Γαϑι} 15 οὗ ργενίοιβ ἰδ- 
οι, ἱποϊαάϊπρ ἴῃο586. οὗ ἘδΔΌΡΙΠΙΟΔΙ 
ὙΥΤΙΓΟΙΒ, ΘΘΡΘΟΙΑΙγ ΚΙΠοὮ;, ΑΘ Π-ΕΖγα, 
δαηὰ Ἐαβῆὶ, τοροίθοσ ἢ ἃ γγῈ}]-σοη- 
δ ἀοτεά, διὰ οὐ ἰτἢ6 ΨΠΟΪ]6 ἃ ϑαζ5(αο- 
ἴοτγ, σοπηηθηῖ. ΥΠΠΪη ἴῃ6 ἰαϑὶ [δ 
ΥΘΔῚ5 ὨΠ ΘΙ οὗ δΔ0]6 σΠς5. ᾶνα Ὀδ- 
βίον α ρτοαῖ δηα βισοθβδῇι ἰΔΌΟΙΓ ΠΡΟῺ 
186 ὕοοῖκ. [Ι͂ἡἢ (ἀδυπΔΥ πλισἢ ἢ45 ὈΘΘη 
ἄομε ἴογσ ἴπμ6 Ὠιβϑίουιοδὶ ὄχϑρεβὶθ, δηᾶ 
511} ΠΊΟΓΘ ἴὼσ ἴῃς σταγηηηαῖϊοαὶ δηα ΡὮ]- 
Ἰοϊοσίοαὶ οἱ μοι ἀατοη οὗ ἴΠ 6 Ῥ541π|85. ΤΊ 
ψοῦκ οἵ Ηθηρβίεηρεῖρ, ἱποὰρῇ 5οπηθ- 
ψΠαΐ ἀείεσξιναε ἴῇ }παἀστηδηῖΐ, νν 61} ἀθϑοσνοβ 
τ[π6 Βιμῇ ροβίίίου  ]οἢ 11 Πο]45 ἢ Εηρ- 
Ἰαηὰ δῃηὰ (ἀεσπιαηγ. [6] ]Π!1Ζβο ἢ, ἸΏΓΕΤΙΟΥ 
ἴο ΠΟ σοΙηπΊΘηΐδῖοΟΥ 1ῃ Δ} γ, δηα 50- 
ΡῬΟΓογ ἴο πιοϑὲ ἴῃ οτἱθηΐαὶ δηᾶ ρεηθγαὶ 
Ἰδατηϊηρ, σΟΠΊΌΙη65 ἃ ψγαγπὶ δηα ἄξδαρ 
ΒΥ ραῖῃΥ τῇ ἃ Καοη δρργεοϊδίοη οὗ 
1η6 ῥα] λ5ῖ5᾽ ἴοπα οὗ ἴῃουρηῖ. Ἐννα]ά 
ὈΓηρδ ἢ15 ΘΙ ΠΡΌΪΑΓ ΡΟΝΕΓ οὗὨ Ἰηβ!ρῃϊ ἴο 
ὍδΑΓ ἀροῃ ἀιϊῆουϊ ααδβίίοηβ οὗ 1Ἰηΐετ- 
ΡΓείαιτίοη; {ΠοῸρἢ Π15 δἰϊθτηρί ἴο σοη- 
βίπιοί δῃ ἢἰϑίοτγιοαὶ βεαιθηςσα οἡ Ἰηΐογηδ] 
δνάθηςα 15 βἜΈπογα Υ δηα 7051}γ τοραγά εα 
85 ἃ ἴαιϊατα . ὙΠΕ σομητηδηίδιυ οὗ ΗΡ- 

1 Τῆδ τϑϑυ 15 οἵ [Πη15 αἰϊεπιρὲ πᾶν Ὀδδη 5εῖ 
Ῥοίοτγε {πὸ Επρ] Ἰ5ἢ ρα ΌΤΙ. ΟΥ ΟῸΓ 50] οἾαγθ, ννῦο 
ανὸ ἀϊνεβῖθα ἴτ οὗἨ πιιςἢ οὐ 115 ἀρρατγθηϊ Παγϑῇ- 
Ὧδ55, ἀηἀ σοπηπηοπαοα ἰξ ὈΥ ἃ σιδοοία! [ΓΔ Π516- 
το, διὰ ποίδς το γκαῦ] 6 ΤῸΓ σοποΙβθ 655 δηά 
Ροΐπῖ. ὅεθ “Τῆς Ῥβαϊηὶβ. ( γοπο]ορίςα!ν ΑτΥ- 
ταηρεά, ἄς.,᾿ ὉγῪῚ Εουγ ΕΠ Θηά5, 2πὰ εἄ. 1870. 
Βαϊ, ἃ5 ἃ πιαίίοσγ οἵ ἕδοῖ, ἰἴ 15. σογίαϊη τῃαι 1Πο88 
τος ϊῖ5 τὸ ἴαγ ἔτοπι δρρζονίπο {Ππειηβεῖνεβ ἴο 
Ἐπ α]ἀ᾽ 5. σοιιπίγυπιθη, ποης αἰπετίησ ΠῸΠπι ἢ ἐπὶ 
τοῦθ συ άεὶγ π᾿ ἀδίαι! μα ἴποθο ν]οσα ἴΠςο- 
Ἰορίοαὶ ῥυεροββοβϑίοηβ σοπὴθ ἢραγοβῖ ἴὸ ἢ 5 οἴνῃ. 
ΤῊς οαἷπὶ αἰπραβοίοπαῖς ἡπάρπιοηῖ οἵ Κι ὄβίογ 15 
ταϊ “ Εννα]ά 5 αἰτεπιρῖ ἴο αὐγαησα ἴῃ ῥϑδὶτηβ 18 
σὨτοποϊορίοαὶ ογάοτ σαηποῖ Ἰολα ἴο ΔῊΥ ροϑιἶνα 
τοϑ]ῖς, ἃ ἴαςϊ οΠοϊθητν ἤθη Ὀν (Π6 αδἰουπηά- 
ἱμρ ἀϊναγρεηοοβ οἵ Πγροί ἢ θβϑο5. τουομηρ [Π6 ἂρ 
οὗ ἴῃς ρβα]πιβ,᾽᾿ 5εε " Ὁὶς Ῥπβαϊπηθη. ἡ Ρ. 7, ποῖδβ. 
Απὰ δραΐϊῃ (ρ. 15), “τῆς οχιγδοσγαϊ πᾶσ ἀἴβοσε- 

ἹΙΝΤΚΟΘΌΟΓΤΙΟΝ ΤΟ 

[6] ἃ νου] δρργοδοῦ Ὡδᾶσ ἴο θχοθ]]θηςδ, 
ΕΓ 15 ΠΙβίοτσιοδὶ δηα τε] σίου 5 ᾿πϑ ]πηςοῖβ 
ΟἿ ἃ ΔΓ ὙΠ) ἢ5 δουῖδ αἀιβοθσητηθηΐ 1 
τηδίζογς οὗ ρῃ]ΠοΪοοΎ ἀπά οὐ οϊϑση. ΗΠπ- 
Ζὶρ ΠοΙ 45 ἃ ρίαςε οἵ ἢὶ5. ονγῇ, ἀθϑθγνθαὶῦ 
Βιρἢ ; Ὀαῖ, ἰπΠουρῇ ΠΕΙΡΩ͂] ἴο τῃς 5ομοδσ, 
ἢδ 5. ΨΠΟΙΥ πηδᾷ ἃ5 ἃ ριμάς ἴο ἴῃπῸ 
βάθη. Τὴ6 πεῖ σομηπηθηΐαιγ οὗ 
ΚΟΚΙΟΙ 15. μι εν ἀδεῖι] ἔοσ τὴς Ἰισῃς ἢ 
[σον οἡ [ἴῃς 5ιἰπισίατο οὗ τῇ6. ρ588]π|5 
(5ε6. Αρρεπαϊῖχ): {παὶ οὗ ΜΟΙ] ἴῃ 1 ,Δηρε 5 
“ΒΙΘΙννου Κ᾿ 15 ἀσουγαῖο, [111] οὗ ἰμἰογοϑῖ- 
ἴηρ Ιη ουτηδίοη, δα ΓΘ Π ἴῃ ἃ ἀδνοιυῖ 
δΔηα τανεεθηΐ βρίτ [Ι͂ἢὼ Επηρδηά τς 
σοΠδηΐατγ οὗ Μτ Ῥογοινῃβ 15 νυ] 8 
Ὀοῖῇ [ῸΓ 115 ἸΠΊΓΙΏ51Ο τ θεῖ, Δηα ἃ5. ὑ.γο- 
ΒΘ ΠΠηρΡ [ἢ ἃ τοδάδθ]ε ἔοτὰ τῆς του 5 οὗ 
(σππηδῃ ΟΥςΟ 51), ἜΘ Ρ ΘΟ ΙΠγ 85 ἀσνεϊοροά 
Ὀγ Ημπρίο]ά ; [μὰς οὗ τ Καγ 15 τειηδικ- 
ΔὉ]6 ίοτ Ἰπάερεηάθηϊ σϑϑθάγοῃ, απα τῃαῖ 
οὗ ΒιβΠοΡ Ῥ  ογαβιυνογίῃ ἰοῦ νατιθὰ δπὰ 
Ῥτοίουιπα ἐγααϊοη. ὙΠ6 ἰαῖς τ ΜΠ] 
Ὀέβίοννβα στοαί ἰδαθουσ ἀροὴ [ἢ]5 Ὀοοκ; 
Ὀυΐϊ 16 ταϑ} 15 ἤᾶνα οὶ Ὀθθη ρυ] 5 6(, 
Αμηοηρ ΟἾΠΕΙ σοιητηθηΐαγιθ5. ΔΟσΘ5ϑ1Ὁ]6 
ἴο ΕΠρ]5ἢ στεδάεσϑ, ἴμοβε οὐ Ὦγ ῬΏΠΠΠ05, 
γ ΤῈ, δπὰ ὕδμοη αν κιης πᾶν ὑὲ 
σοηβι! θα τ δαἀναπίαρε; δηα βρθοὶδὶ 
ναϊὰθ πλιϑὶ Ὧ6 αἰϊδοῃθα τὸ ἴῃς “ [πἴτο- 
ἀυσοη ἴο ἴπη6 ϑίυαγ δπϑπὰ ἴϊ5ε οἵ τῃ6 
Ῥϑα]πηϑ᾽ Ὀγ ἴῃε ἰαῖς δν. [. Ε. ΤὨπιρρΡ. 

δ.2. 7172. 
Τῆς ρεηεγαὶ Ηδρτγεῖν 61|6Ὲ οὗ τς 

ὈΟΟΚΒ ἰ5 ΓΕΠΉΠ]1η1, “ ῬΓαΙ56 5," ΟἹ ““5οὴρϑ 
οὗ ΡῥΓδῖβθ; ΟΥ ΘΈρθοσ ΤΕΒΙΠ]1πὶ, “ Ὀοοΐς 
οἵ ρῥγαὶβθϑ"." ΤῊϊ5 Ἐπ|6, ἐποιρ ορεπ ἴο 

ῬΆΠΟΥ Ῥεΐνγεεη [ἢς ΠΙΒΙΟΥΙΓΑ] ἱπιεγρσεϊατοης οὗ 
[πε ῥϑβαϊζετ 15. οὗ ἰϊβεὶϊ ἃ βἰτοὴσ νυπῖὴς (λέ ατ- 
ὨΜΠΏρϑΖεῖ ἢ 6ἢ) ποῖ ἴο τηἷχ Ὁ} ἰπβθοῦγε Πυροίοβεβ 
ΜῈ ὙΠδῖ σα Ὁς͵ ΠΙπ ΟΥΙΟΔΠΪΥ ργονοά. ἢ 

3 ὈΌΠΠ, οὐ 12 ΠΤ. σοπίγαοϊοα ἴο ΟΣ οΣ 
γδπ, {ταπροῦρεά ὈγΥ ῬΏΠΟ δηᾶ 7όγοόσθ, ἂπᾶ 
ΘΟΙΜΙΔΟΠΪΥ ΟΥ̓ ΕαΥγ ΟΠ Γϑιαη νυτετβ, ἂς ὉΠ|1π|, 
{1Π||, {111, ὍΤῊς Μάαβοσα τι565 ἴῃς Ρ] σαὶ ΘΈΡΟΣ 
τ Ποῖ ἢ, απ [πὰ φιαπιο ΗΔ] δϊα, αὶ οπὶγ ἴῃ τὲ - 
ἴετεηος ἴο οἵδ στγτοὰρ οὗ ρῥϑδὶπηϑ, ΟΧ!!. ἴο οχίὶχ- 
ΤῊς ννοτὰ 5}ϊγ (9), πεαυγ βαυϊναϊεπὶ ἴο δοησ, 
Ὑ ΠΟΙ ΘῚ ϑασγεα οὐ ὑῥτοίλμπο, ἜἼχρτοϑϑίησ ρΈΠΕΓΆΙΙΥ 
8 ἰεδίῖνθ ΟΥ ογοῦβ [66] ηρ. Οσσυβ ἴῃ ἴῃς ἰπ- 
ΒοΓΙΡ[ΙΟΠ5. οὗ 5οπὶ ᾿βαϊηβ, ὑπ ἴὲ 15 ποῖ υδεὰ 
ἴῃ {Π6 Ρ]ΌΓΑΙ, ΠΟΥ 15 11 Δρρ] δα ἰρ {πε ΡΠ οἱς Ὀοοῖκ. 
Αἱ τὸ οεἷοβα οἵ Ῥβ. ἰχχίῖὶ. ΠΊΘΓῚ (ορ ἈΠ] ΓΚ), 
κἰ ΡΥΑν ΘΟ 5,᾽ 15 πε ἂς ἴῃς σϑῆογαὶ ἀδοϊρῃδίίοη οὗ 
τῆς ργεσθάτης ρ5α}ΠΊ5 Ἀν ΠΙ ἢ ἅττα οβίσηδα ἴο Ὠανιά. 
ΤὨϊ5 πιϊσῃϊ ἡαίαγα! ν αν παὰ της ῥτγείογεηςε ἃς 
ἀοποτ ηρσ [ἢ ἀενοιοηαδὶ σπαγαςῖεσ οὗ ἴδ 6 ρβαϊτηβ. 
1η τΠ6 βἰπσιίαῦ 1ἴ οσςυγϑ 45 ἴῃς ᾿ῃϑοπρίίου οὗ [86 
ΧΎΠ ἢ ῥβαϊπὶ (νῃογα 56 ς ποῖε), ἀπὰ τη ἴῃ ἰδἴες 
ῬοΟΚ5, α5 ἴῃλῖ οἵ ἴδε ΙΧΧχυΐ, χο, οἱἱ, δὰ οχὶς 
ἃ5 4150 οὗ ἴῃ6 ϑοὴρ οὗ Πδηπαῇ. 



ΤΗΕ ΒΟΟΚ 

ΟὈ͵δοῦοη 85 ποῖ Ὀεϊηρ ὉΠΙνΘΥΒΟΙΥ δἃρ- 
ῬΠσα]6, γεξ σοΙγθοῦ δηὰ ἔδιγγ δχ- 
ὈΓΙΓό5565 [6 ρστεαὶ Ἵμαγαοίετιβίς οὐ [Ὲ 
Ὀοοῖ, οὗ ψῖο (6 δαργειηθ οὐ]θςοΐ 15 
το ἀθοίατα [ῃς δίοτγ οὗ θοά. Τῆς {{π|ὲ 
ὈγΥ ψὨϊοἢ ᾿ 15 ἀσδιρηαϊεα ἴῃ ἴ[ῃ6 ΝΕ 
Τοςιαιηοηΐῖ, ΠαΚὰ χχ. 42; Αοίϑ 1. 2ο, αηὰ 
ἴῃ. }} ΟΠ γϑιίαῃ νουϑίοηβ, νὶΖ. Ψψαλμοί, 
ἐἰ ῬςαΪπΊ5," ΟΥ̓ Ά ΟΟἸδοῦ νον, “ Ῥϑδϊτου," 
ψαλτήριον, ἷἰς ἀδτινεα, [Πγουρῇ ἴῃς 1,Δ01ἢ 
γυϊραῖε, ἔτοπὶ [6 ΑἸεχδη τὴ ΟΥ 56Ρ- 
ἰυαρίηΐ Μογβίοη: ἴ[ῃ6 ψοσα ΠΟΥ ΘΡΟΠα5 
ἴῃ τηεαηίηρ [0 ἃ {Π|6 ργεῆχεά ἴο βεύεγαὶ 
Ῥ5411|5 (6. 5. 11. ἵν. ν. νἱ), ἴῇΏ ἩΘΌΓΕΝ 

γἴσ ον (705). 11 τείδυϑ ταῖμεγ ἴὸ (ΠςῈ 
[οΥπΊ, ἃ ἃ Ῥοθπὶ ἴο Ὀ6 διηρ ἢ ἃ 
ταυβίοδὶ δοσοιῃρδηϊτηθηῖ, μα ἴο [ἢ6 
ΒΡ Γῖῖ, οὐ τε]! ρίοιιβ ομαγαοίοσ οὔ [6 σοπι- 
Ῥοϑιτοπβ; 561} 11 15 ἃ [θυπὶ ΒΊΟΝ ΔΡΡ]165 
ΘΠ ΠΑ4}}Υ ἴο 41}, ἀηὰ 11 Εχργεββε8 ἴῃ6 Τοη- 
πδοίίοη πὰ {ΠΟ τρΊσα] 56ΓΝΊΟΕ5, ΜΏ1]ς, 
ΔΏΥ ΟΠΡΙΠ4] ἀεἤοίθ ΠΟΥ ἴῃ βριΠίμδὶ 515- 
Ὠἰδοαησθ 5 Ὀδδη ΌΡΡ]ΙΘα Ὀγ 115 4550- 
οἰαϊίοη ΜΉ τμ6 ἀδνοίοῃϑβ οὗ ἴλ6 (Βυτγοῇ. 

δ.3. “2 ς1071. 

ΤῊς ρῥϑδὶίου 15 ἀϊνι δα Ἰηῖο ἥνε ῬοοΚϑ, 
δαςὴ οὗ ψνὨΙ ἢ 15 ἀΙσθη ον τηαγκοα ὈΥῪ 
ἃ ἀοΧΟΙΟΡῪΥ δἱ {π6 οἷοβθ; [ῃδΐ αἵ ἴῃ δπά 
οἵ ἴ6 δ αἰβογιηρ το τῃ6 οἴΠοΥ5 
ΟὨΪΥ ἴῃ οχίθης. ὉΤῊϊ5 ἀν 50 15 οἵ στεδῖ 
δητ χα, σεγίδ! εἶν οἱάθγ τΠΔη ἰῃε ΑἸεχ- 
Δηάπδη Δ Υϑοι : [ἢ ἀοχοϊορεθ ΠΊΔΥ 
αν Ὀδθὴ δάἀαβὰ ψῆθη τῃ6 Τοο]]ΘοΓΙΟὴ 
οἵ τῆς. ΨΠΟΪΘ, οὐ οὗ ἃ σοῃϑιάθσα ὉΪ6 Ροῦ- 
[Ἰοῆ, 8565. οὗ ἴῃ6 ἢτβφί ὕνο ὕὑοοΐῖβ, νγὰ5 
οοτηρ]εῖοα. Τῆς τεβοιηθίαησα Ὀείνεθη 
[ῃ15 ἀϊν!ϑίοη δηα ἰῃαΐ οἵ [ῃς Ῥεηίδίειοἢ 
Πα8 Ὀδδη ἰοηρ δῆς σειηλγκεά, 45 ὈΥ 
Η!ρροϊγίαβ δηα ΕΡΊρΡμαπῖα5 (6 θὲ Μϑη5. 
οἱ Ῥοπά.᾽ ς. 6). Ὅλι5, ἴοο, ἴῃ {μ6 Ηδε- 
Ῥγενν Μ|Ιάταϑῃ οὐ 5. 1.1: “ Μοβεβ ρᾶνα 
1ὴ6 ἤνο ὈοΟΚϑΚ οὗ ἴπῸ αὺν ἴο ἴπ6 19γαθ] ες, 
δῃηά, ἂς. ἃ σουηζοεγρατὶ ἴο τῇςδπ), ]1)ανιὰ 
δᾶνε 186 Ρ54]Π15 σοῃϑιβίηρ οἵ ἥνε ὈοοΚβ.᾽ 
11 15 ᾿ἱπηροτίδῃηϊ 85 Ὀδατηρ ᾿Ἰηπερεηάοηΐ 
[6ϑ! ΠΟ ῊΥ ἴο ἴῃ 6 δητηαγ οἵ [πες σοττὸ- 
βροηάιηρ αἰνιϑίοη οὗ [Π6 Μίοξαϊς ννοτκ. 
ΤΠ] ΖΘ Οἢ δι ρροβος ἴΠαΐ ἢ πᾶν ροϊηΐ ἴο 
Δ ΙΠΓ6ΤΏα] ΠαΓΠΟΩΥ Ὀεΐνεδοθη ἴῃς ἢνε- 
ἴο] ἃ δηυποιδοη οὗ τἴπ6 ἰανν, απὰ τῆς 
Ἀνείο!α τέβροηβε οἵ ἴῇ6 πατιίοηαὶ Πρατῖ; 
8 βυσρροδοη ΨΒΙΠἢ, [ΠουΡἢ ΘΟ νΠαῦ 
(ΔΈΟΙ [Ὡ], τοϑῖβ ἀροὴ ἃ }ι5ῖ ΔρρΟΓΘΟΙΔΟη 
οἵ τε “Βαταοίοτίβιϊοβ οἵ [ῃ6 Ρδηζαίεθιο] 
8Δη4 τῃ6 Ῥβα]τοΥ, ΒΟ ἢ τοσείμῃοῦ σοτηρίεῖα 
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[ῆ6 τεργεβεηίδθοη οὗ [6 [1 Π0]Ρ0165 δηά 
ξο]ηρθ οὗ ἴῃΠ6 δῃηοιθηῖ Γβυτοῇ. 

Εδοὴ οὗ τῃθ56 ἥνε θοοῖβ 85 υϑιῪ ἀ15- 
ἰποὶ οπαταοίουςο5. Τῆς τοὶ σοηῃίαϊηϑ 
41 ᾿ϑαϊγὴβ: οἠβ οὗ [656 15 ᾿ηἰτοἀποίοχγ, 
ΔΗ τὴλν ἤᾶνθ θδθὴ ρῥτγεῆχϑεα τοροίμεῦ 
ἢ τῃ6 βοσοηά, ΜΨΏδη [μῈ οὔ ρίηδ) οοΪ]- 
Ἰεοιοη ψγὰ5 τηδάθ, ποῖ πρτο αν ὈΥ 
Θοϊοπηοη Ὠἰπη56], οὐ ΌΥ οδ οἵ ἴπ6 ϑοῇῃοοὶ 
οὗ 1,ϑνιο5: ἴγο οἰποῖς, ἴ[ῃ6 τοῦ δπά 
4314, ἤᾶνβ ΠΟ 1ΠϑΟΤΙΡΙΊΟΩ ; 16 τοίῇ, ἂς 
0 ψουα 566, θ6ῖηρ ἃ σοπίϊηυδίίοη οὗ 
[πΠ6 οἵἷῇ ρῥρϑαΐγὰ ; ἴἰῃ6 221, ἴοσ βοῖὴθ τη- 
Κηοννη τεάβοη, 1ἴ την 6 ΟΥ̓ Δὴ δοοιἄθηξ 
ἴῃ [ΓΑ ΘΟ ΓΙ ΡΙΊΟΙ : {ΠΙσίγ- Βα ν ἢ Α΄ ἀϑϑρηβα 
ἴο αν; ἂῃ δϑϑιρηπηθης Π]οἢ, 45. Μ}}} 
Ὀ6 5ῃενγ ἴῃ [η6 ἰΟἸ] ον ηρ Ποΐθ8, 15. 1ἢ 
Τηοϑῖ ο4565 5: ΠῸῚΘηἘ|Υ Ἰυ5ι1Π6α ΌΥ ἰη- 
ἴδγηδὶ δνιάθηςθ. Τῇ ὩδπιῈ ΓΘ ῃονδῇ 15 
5εἃ σοῃδβίδῃςγ, ἱποιρὴ ποΐὶ Ἔχοϊυβίνεϊ]γυ, 
[σουρῃοαΐ [815 ὈοΟΚ. 

Τη8 5εοοηά Ῥοὺκ ἢᾶ5 (ἢιγίγ-οηβ 
Ῥ54]Γη5, Χ]}}--ὶχχ. Τῇς βϊδῖ βθνθὴ ΔΓΘ 
αἰ ρας ἴο [ἢ 6 5οη5 οὗ Κοταῇ, οὗ εἰβ!ῖ, 
1 γν6 Ἰηοϊαάς τῃ6 43τἀ--- πνοἢ, ΠΟΘ ΥΘΙ, 
15 ἃ βδεοομά ρατί οὗ 1ῃ6 42η4 : οπμϑ, τῃμὸ 
ποίῃ, ἴο Αϑαρῇ; εἰρῃΐθθη ἴο αν ; 
ἴνΟ ΔΙΘ ΔΠΟΠΥΠΊΟΙΙ5, ἰχνί. ΙΧν]] (866 
Ὠοΐ65); δῃηὰ οὔθ 15 βου θθά ἴο ϑοῖο- 
το. [}« [ἢ]5 Ὀοοΐκ [6 ᾿ῃ5ογρίϊοη 8 ἀγα 
ΓΕΙΠΊΥΚΑΌΪΕ ἰοῦ ἴῆ6 ρόηογαὶ [1] 655 οὗ 
[ῃς ΠΙϑίου 4] οῖςθ5. ΤῊ Πᾶπλθ ΕἸΟΠΪΠῚ 
ΟΟΟΌΓΒ 50 ἔΓΘαΌΘΗΓΙΥ 5 ἴο 6 ἃ τηλγκοά 
σματαοίοσβίς. ΤΊ ἀοχοίορυ αἵ ἢ 6 οἷοβα 
οἵ Ῥϑ, ΙΧΧχΣ. σοΙηθίη6 5. τἴῃ6 ἔνο Ὠδιη65, 
ΕἸΟὮ Ια δα [Θῃονδῇ, ἴῃ ἃ ἔοππῃ Ὁ Π]. ἢ 
ΠΊΔΥ ΡΟΒΒΙΌΙΥ ἤανε Ὀδθη ἱηἰοη θα ἴο 
Ροϊηῖ ουὧοὐ τῃ6 Τἢαγδοίθσιϑίος οὗ θοῖμ 
ὈΟΟΚΞΚ. 
ΤῊ {πιτὰ Ῥοοκ, οὗ τι ἢ 1655 δχίθηϊ, 

σοηΐα!η5. θα βανθηΐθοη Ρ5.ΠῚ5, Ἰχαῖιι:-- 
Ιχχχῖίχ. ΕἸδνεη αὔὸ απ ρυϊοά ἴο ΑΞαρ]; 
ἔουγΓ ἴο ἴΠ6 5οὴ5 οἵ Κοτσαῇ, ᾿πιογγυριοά, 
ἤονίδνοσγ, ὈΥ Ῥξ. ἰχχχνὶ, νΒΙΟἢ 15 ἐητ|οὰ 
“Α ῥγαγυοῦ οὗ αν; οπς οὗ (ἢς ἔοι, 
ΙΧΧΧΝΊ, θΘατβ ασοὸ (ῃ6 παῖηθ οὗ Ηεπλαη; 
οὔ, Ἰἰχχχίχ, ἴῃαϊ οἵ Εῖῆαη. Ὅ86 Πππὰτ- 
Βῖοα] σμαγδοίοσ οὐ [Π15 ὈΟΟΚ 15 τηαῦκοά 
γ᾽ Πλιβι αὶ [θυτὴ5 1η {Π6 ᾿Πϑογρίοη5. Δ 
Ψν}}} 06. βῆθννη ἴῃ πὸ ποῖδϑ, (ῃ 6 Πισίοτιοαὶ 
ΓΟίευθη α5. ἅτ ΘΙ ἀηα ΠιΠΊΈΤΟΙΙ5. 
ΤῊὴΘ ἀϊνηα δηηδ5. ομοναῇ απ ΕἾο- 
ΠΙΠῚ 6 5681 ἢ ὨΘΑΠΥ δαι4] [τ6- 
ΘΟ ΠΟΥ. 
ΤΊ ουΓἢ θοοΐΚ μα5 βδενδηΐθθη ᾿5Ά] 15, 

Χο--ον]. Οἠδ ἰγοαγβ [Π6 Ὡδηλα οὗ ΔΙοβαβ; 
ἴδε ἃτὰ δΔηοηΥ ΠΟΙ 5; (ἢ6 ἰαδὶ ἧνα δῖα 
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ΔϑοΡοα ἴἰο αν, Τῇ πάτα [Ἐπονδὴ 
ἰ5 ᾿ιδεὰ {ῃτουρ]οαῦΐ. 

ΤΠῈ ΒΓ ὈοΟΚ 15 ἴῃ6 Ἰαγρόϑε 1ὴ δχ- 
ἰοηΐῖ, σοπίαϊηϊης ἔογίγ- Οὐ μ54]Π|5, ον] 
“-ποὶ;: τῃ6 ἢτοῖ 15 δηοηγυπΊοιιβ, ἴῃ6 ἴῆγαα 
[ο]]οννηρ (ον }11----οχ) τῇ αἰἰπθαῖοα ἴο 
Πᾶνα; τγες ἃγὸ ἀΠΟΠΥΠΊΟΙ5, Δη6 Πᾶνα 
1π6 ννοστὰ “Ηδ]16] ] ἢ ἴῃ ρῥίασβ οἵ δὴ 
Ἰηβοπρίιοι; ΙΧ 816 ΙᾺῸΠΟοῖδ ὩΔΙΠ6. ΟΥ̓ 
Ἰμϑοσιριίοη: (οχὶν---οχὶΧ); πίδοη (οχχ--- 
ΟΧΧΧΙΥ) ἂτὲ οαἸεὰ ϑοηρβ οἱ 1λερτεαβ, οὗ 
ψ ὨΙΟἢ οὔθ (οΧΧν}}) 15 βου θεα ἴο δοίῖο- 
τοοη, ἵν (οχχχὶ, Οχχχῇ!) ἰο Ἰλανά ; ΟἹ, 
ΟΧΧΧν, 15 οδ] θὰ “ Ηδι)] 6] )4, ἃ ῬφΆΪΩΣ 
οὗ Ῥγαΐβθ, δηά [πὸ ὕνο [ο]Ἱονίηρ ἃῖδ 
ΔΙΟΏΥΠΊΟΙΒ ; Εἰρῃς (ΟΧΧΧΥΠ--τοχ]ν) ὈΘᾺΓ 
[ἢ6 πδηλα οὗ ἰλαν!ἃ ; [{π6 ἰαϑβῖ ἔοι ὈδρΊη 
δας ἢ νι τἢ6 ἩαΠεἰυήαῃ, Δηα ἰοτιὴ ἃ 
σοι ρ]οεῖα ἀοχοίοργΥ. Τῇ ἢδη16 Γεμονδῇ 
ῬΓΘαοιῃϊηδίθβ, θὰϊ ποῖ ἴο [Π8 ἜΧο]υβ!οη οὗ 
ΕἸΟΒΙπι; [Π6 Ῥτοροτγίίοι 15. [ΔΙ ΓἸῪ τθργθ- 
βεηϊβα ἴῃ [πε ΟἸοβίηρ, Ῥ54]π|, ἴῃ ΨΏ]ΟΪΣ 
76 μονα ὀσουγα ὈΝΊΟΘ, δηα ΕἸο Ιηλ οηςςα. 

Οη τὰς ἰοτηδίΐίοη οὐ {16 ῥϑα]ίεγ, 
566 ᾧ 14. 

δ4. «Αἀμίλογελί. 

ΤῊΘ ἤτοι χυσϑίίοῃ ν ΟΠ Ρῥσθϑεηῖβ 1{- 
561, δῃὰ το ννΠΙο 4}} οἴμθτβ τουσῃίηρ 
τὴ6. οτἱρίη δηᾶ ἔογηι οὗ [15 οο]]εοιοῇ 
ΔΓΘ Ξοταϊπαῖο, ἴουο 65. ἴΠ6 δυςΠο ΒΡ 
οὗ 1ῃ6 βϑνθῖαὰὶ ρβα]π)5. Ἐσύ τἢ6 ῥΓΘ- 
σράϊηρ ΔηαΪγ515 1 11 6. δθθὴ ἴπαΐ [ἢ 6 
οἷά δηὰ σδῃοηῖοδὶ ἰγαάιοη οἵ ἴΠε Ηδ- 
Ὀτθν 5. ἀ5ϑρτι5 ΠΊΟΓΕ ἴῃδη ἴνο-[Ὠ γα 5. ἴὸ 
ΔαΙΠοΥβ : βονεηίγ-ίῃγεα ἴοὸ 1)αν!α, ἵνο ἴο 
Θο]οποη, ἔνγεῖνε ἴο Αβαρῇ, ὕνεῖνα ἴο {Π|6 
5005 οὗ Κογαῃ, οὐδ ἴο Εἴπαῃ, δηά οἢθ 
ἴῖο δίοβεβ. ἘὈσίγ-ΠΠ 6 ΔΓΘ ΔΠΟΠΥΠΊΟΙΙΒ. 
1 τπεγείοσθ, [6 δυο οὗ τς 

Ἰηϑου ρτοη5 νεῖς δαγηπιεα, [ἢ αμδβίϊοη 
50 (ὉΓ 85 τὸραγάβ οὔθ ἢιπηατοα δΔηα Οὴ6 
ΡὈ541π|5. ψόουὰ Ὀ6. 5ει|δὰ; Ῥὰϊ 56 ΓΟ 5 
ἀουθὶθ μανα Ὀδθη τα]ϑθα, δη ἂγὲ 511} 
εητοτῖαϊηθ, ὈῪ ΟΠΙΙΟΒ ; δηὰ ν6 Πανα ἴο 
Ἰηαυ γα, ἢγϑῖ, δῖ στουπάς {ΠΟΤῈ ἀγὸ ἰοῦ 
ἹΠΊΡΌΡΉΪΩΡ ΟΥ τηδϊ πη ηρ (Πὰΐ Δ Π0- 
τιν; δηὰ βεοοῃάϊγ, νι μαὶ Κιπα οἵ ἀε- 
στες οἵ Ἔνι άσπος 15 ΒΌρρ]Ποα ὈῪ Δῃ 1η66- 
Ρεπάξηϊ ἐχδηλπαίοῃ οἱ ἴῃ 6. Ρ581Π15. 

11 15 ϑοδγοοῖγ πδοθϑθασΥ ἴο αἀΜῈ}} προ 
1η6 πτυςῇ ἰαΐοτ, θυ νοσὺ ργαναίθηῖ, ἴγα- 
ἀϊύοῃ ψ ἩΙ ἢ ἀβϑιρηδα {Π6 ψ ΠΟΪΘ. ᾿ϑα τοῦ 
ἴο Πανιά. [Ὁ 15 ἴπι6 τ[ῃΠαΐ (ἢ6 ῥϑα]τη8 
816 αιοϊβα ᾿ποίῃς Νεῖν 1 ἐβίαπηθηΐ ΠΩ ΕΓ 
16 παπὶα οἵ αν, θὰ 11 15. δὐθηποα 
ἴμαις {15 τς ἸΠΕΙ ΟΙν θοαΙ5 ΊΠ)655. ἴο 

ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

[Π6 οἰιϑτομηατΥ ἰαηριαρε οὗ [Π6 Ἐ ΡΤ 
Ϊῃ ΟἿΙΓ 1 οὐ {1π16, δηᾶ 15 Ἰυκξθεα ὈΥ͂ 
1π6 ἀχίοῦ), “ἃ ροίϊοτβ δΐ ποιῃιηδο. 
ΤΏεΓγΕ ἀῖθ Ἰπα]οδίίοη5 οὗ διιοῇ ἃ ᾿ἰϑᾶὰρδ 
1η [ηε βεοοηἋ Βοοκ οὗ (βτοῃίο! δ (ΧΧ ]. 
18), ἡ οτγο τ ρῥϑα]ΠΊΟΩΥ οὗ ἴη6 [ΘΠ] ρ]8 
15. ἀϑϑιρηδα [ἢ βΘΏΘΙΑΙ [ογτὴ5 ἴο αν], 
ΘἰΊ ΠΥ ἂ5 [6 ογάθυου, οὐ, 85 (ἢς Ηθυτγον' 
ῬγΟῦΔΌΙΥ δἴρηϊῆοβ, [Π6 σΠ ΘΓ σΟΠΊΡΟΘΕΓ. 
Ετομ] ἃ ποίϊοα ἴὴ ἴΠ6 2Ζηά Μίδοοδθθεβ 
(11. 13} 1 15 ἐν οηῖ τηδῖ δὲ τῃαϊ [πὴ6 
ἴῃς ῥϑαϊτοσ νὰ Κηοννῃ δἃ5 ἴῃς Βοοὶ οἱ 
Ἰ)αντὰ (τὰ τοῦ Δαυίδ), αηα {παὶ [6 οοἰ- 
Ἰοστου, Ὀθασγὴσ {{]5 βΈΠοσαὶ [{|6, νγᾶβ 
ὈοΠθνεά ἴο πᾶνε Ὀὑξεη σοηνρίείεα ὈΥ 
ΝΕ θη αἢ. ἘΔΌΒΡΙΩΙσαΙ ἸγΕΥ5 ραηετ- 
ΑἸ γ᾽, απὰ τᾶν ΟἸγιβδη Εδίμεγβθ, 80- 
σερῖθα τῆϊῖς. τπ|6 ψπουτ ἨΘϑιατο ΟΥ̓ 
Πα υΠτγ. Αἴ ργόϑεηῖ ηο ἱπθοϊορίδη5 σοη- 
ΒΟΥ 1 δἃ5 ἃ ἴδῃ] Ῥοβιίοη: ᾿πΠ6εα 
{Π6γ σοι] ηοΐ ἀο 50 του αἸσγερατάϊηρ 
Ὀἰαΐη βἰαϊθηθηῖβ, ποῖ οὔΪν ἴῃ {ἢ ἸΏ5ΟΠΠρ- 
ΠΟΏ5, Ὀαζ 11. ΠΌΠΊΘΓΟΙΙ5 Ρ58Π|5. 

ὃ τ, Ομ» τε 7ι  βἤοης. 

Βείογθ νγὲ σοῃϑιάθσ [ἴῃ ΟὈ]θοίοη 5 
ΤΑΙΘΘα ἀραϊηδῖ (Π6 ἰΠΒΟΓΡΙΈΟΠ5 ἴῃ ρ6η6- 
ΤᾺ], αἰϊε ΠΟ τᾶν Ὀὲ οαἰϊοαὰ ἴο τῃε58 
ΡῬοϊηΐβ. (1) 1τ ννδᾶβ ἴο ῦ6ε ἜἘχρεοίβα ἃ ὑγοΣ 
τῃαλ Ιγγ|0 41] σΟΠΊΡΟΒΙΠΠΟη5 ουΪά Ὀεαγ 
50Π16 ᾿ηϑοτρίίοη, ἀδϑισησίηρ {Π6 δα ΠΟΥ. 
ἘΔΟΝ οὗ ἴπΠ6 ᾿5.]Π15 ΟΥ τ ΕΙΓΟΔ] σοιῃρο- 
5 ΟΠ 5 ἴῃ 1ῃῆ6 Ῥεηίδίοιοῃ δα 5σοη16 ἀ15- 
[ποῖ ποία Ῥοῖῃ οὗ {π6 διυίθοσ, δα οὗ 
{π6 αἰγουτηδίαησεα ὉΠῸΘΙ ΜΘ Ν ἢ νὰ 
Ρτοάιοφα. 866 ὅδξη. ἵν. 22, χὶχ. 1, 2; 
Εχοά. χν. 1; θοὰς. χχχὶ, 30, ΧΧΧΙΠ. 1. 
Τῆι ἴοο ἴῃ Τπάρε5, τὰς ϑοηρ οὗ 1)εο- 
ΤΑ; ἴῃ β'αηγαο, τῆς ἤγ οὗ Ηδηηδὶ 
(Ἰυάρ. νι ας; 1 5... 1}; [ῃ6 Ἰαπγοπίδιοη 
οἵ Ἰλαν!α, 2 8.1. 17; δὶ5. Ρδῃ, ἃς, 
οἢ. ΧΧἸ. 1, δΔηα [15 ᾿ἰαϑῖ νότια, οἢ. 
ΧΧΙΟ 1, ἤᾶγΘ. 5Ρ6 614] δηὰ σοπιρ]εῖς 1ἢ- 
ΒΟΓΙΡΙΙΟΏΒ. 

Ἴ)ε ϑοηρ οὗ Η ζΖθκίδῇ ἀραϊη, δ Πουρ ἢ 
1 οσσυγβ ἴθ ἴ6 τ]ὸ οὗ 4 ὈοΟΚ, 
ΠογΘ τῃῆ6 σοηίεχί δα ΠΟΙ ΠΥ ΘΧΡ] 15 
τῆς. οσςαβίοη, ἢαβ ἃ [οὐπιαὶ 1 ΒΟΥ ΡΙΟῺ, 
ΤΕ ]Πηρ ἴΠο5. ΜΙ ἢ ἀγα ρῥτγεῆχοα τὸ 
ΤΏΔΩΥ οὗ [ἢ ρ5.]η15, νὶζΖ. “τῆς. νπᾶησ 
οἵ ΗἩφδζοκιαῇ Κιὴρ οὗ πάλῃ, θη ᾿ς 
Παὰ οθη 51.Κ δηΐ ννὰϑ τθοονθσεα οἵ ἢϊ5 
5 ΚΏ 655. [58]. ΧΧΧΥΠΙ, 9. ϑαςἢ, ΤΟΤΟ- 

1 ΣΟΥ ὙΠ ΟΡ, 1π| ὉῪῚ ἴῃς μαπάς οἵ ᾿ανὶά, 
ΜΊΙΟΝ ΠΊΑΥ πόα δἂ5 δρροϊητοά ὈγΥ Ἰ)αν ἃ, οὐ ἃς 
ΠΟΙ] ες Ὀν Ὠΐηι. Α 

Ξ Ταμαί, ᾿ΡΟραο λ,᾿ ο. Χο 



ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ῬΘΑ1,Μ5. 

ονὐοῖ, ας (π6 411 Ὀπξ ᾿ηνατα Ὁ ]6 οἰδίομλ 
οὗ 186 ῥγορῃεῖβ, ποῖ ΟἿΪΥ 85 ἃ βεῃθσαδὶ) 
μαδάϊηρ οὗ {πεὶγ ργααϊοίοηβ, θα [οΥ ἀ6- 
ἴΔο δ ρογίίοῃδ, δϑρεοῖδ!ν ἴπο56 οἱ ἃ 
Ἰγτῖοδὶ Ἵμαγασίεσ, ῃ]Οῦ. ἡνεῦα Ἰητθπ θα 
ἴοτ βεραᾶγαῖςε ΤΕΟΙΠΔΙΊΟΏ, ἃ5 [ῸΓ Ἰηβίδῃς6, 
15α]. 11. 1). ΧΙ α, ΗδΌαΚΚαυ 1. τ. [ἡ 
ἴαςϊ, ᾿ὲ νου] Ὅς 1655 απο] ἰο δοσοιηΐ 
[ου (ἢ6 ΡτΓεβθηςα οἔ ἃ ἀἰδίίηος {π|6, [Δ ἢ 
ἴοτ ἴῃ 6 οὔηϊϑϑίοη οὗ οὔξ, ἴὴ ἴῃοβε ΡΒΑΙΠΊ5, 
ψοἢ οα ἴμαῖ δοοουηὶ ἴῃς ΓΑΙπλυ 515 
ΟΔ}} ““ογρἤῆδῃβ," οἵ [δ[Π 6116558. 

(2) Αραΐῃ, ἴμεγε 15. πὸ ριορὈΙΠΥ 
1παῖ ἃ {π|6 οὔσε βίνβῃ ὈΥ [86 δυῖμογ, 
ΟΥἮὍ ἴδπ6 βγος Το] δοΐοσ, τνουἹα Ὀ6 Ιηΐϊθη- 
ἼοΠΑΙΥ οἤμδηρεά. 11 νὰ ποῖ ἴΠ6 οι5- 
ΟΠ οὗ Δητ Ὰγ ἴο ἱπνθηῖ, ΟΥ̓ ΤΊΔΙΕΓΙΑΙΠΪΥ 
2) δἰἴδγ, βοῇ ἀδβίρπατίοηϑ. Εττοῦς οὗ 

τἰαηοοήρείοη, ΟΠ ΙΒΒΙΟΠ5 ΟΥ̓ αἸ5ΡΙΔο θη 5 
τιϊρσῆς οσουγ ; Ὀὰζ 4}} ἀῃηοϊθηΐ Ὠδίοη5, ἴῃ 6 
Ἠδῦγενν5 ΠΊΟγα Θϑρθοία! γ, μὰ ἃ τε] ]ρὶ- 
Οὐ5 ΓΕν ΎρηΟ6 [οσ ἱγα θη 5 ἰοὰποῃϊηρ ἴῃ 6 
δῖθαὶ Ὡδπλο5 οὗ [Π6ῚΓ δησδβίογβ: παῖ 
{ΠῸῪ χσϑοεινθα τΠῈῪ ἰταηβιηεά, ἴο [ἢ 8 
υδϑῖ οὗ {6 ὶγ ρόνεσ ηἴδςὶ δηα ὑπομαηραά, 
ἴο {ΠΕ ῚΓ σι] άτθη. 
γε τπηυϑῖ, βοννανοῦ, Ὀθαγ ἢ λα τῃδῖ, 

ἀεί] δηὰ ἱπηροτίαπι ἃ5 ἴΠ6586 ᾿ῃ5. Πρ- 
[ἰΟΠ5 πᾶν Ὁ6, [Π6Υ 816 ὈΥ ΠΟ ΙὩδΔη5 1ῃ- 
αἀἸβρθηβαῦ]α : τὴς 50] οἰ πηδῖίοσ οἱ [8 
Ῥϑαϊπιβ, {πεὶγ ἀοοίσιηαὶ πὰ ργδοίϊοδὶ 
Ὀδαγίηρβ, τῇδΥ ὈᾺ α]ιοϊϊοα νι πουξ δυςοῇ 
αἰά : δῃηά οὔ τῖοβ οὗ νϑῦγ ἀἸβεγθηΐ βοῇ οο]β 
παν δάπηιιεαὰ (παὲὶ ἰῃ6 δυςπθη τ  Ὑ ΟΥ 
ΔΟσ ΓΑΟΥ οὗ δαοῇ ᾿πϑοπρίίοη Πα Ὀ8 
(ατ]  ϑὶν αἰβοιϑδοα πουϊ ᾿πρυμηϊηρ 
[ὴ6 δου οὗ Ηοὶγ τι. Τῆς νάτια- 
τἰοη5 οὗ [η6 ἸΠμβογρτοη5 ἴῃ 1Π6 ϑεριπαρτηῖ 
δηἃ οἴμεσ δηοιθηΐ νεΥβ ἢ 5. 50ΠΊΟΙΘΏΠΥ 
Ῥονε πὶ [ΠΘΥ ἵγεγα ῃοΐ τεραγ θα ἃ8 
ἤχεά ρονϊίοηβ οὗ ἴπ6ὲ (αποη, δηᾶ ἰἢαΐ 
1{Π6Υ ψ6ΓῈ ΟΡΘη ἴο σοπ]δοΐυγα] δπγ]θηα4- 
τἰοη : οὐ ἴῃ6 οἴποσ παπᾶ, τῃ6 ἔδοϊ (παῖ 
ΠΥ νογα ἴο ἃ ρστϑαΐῖ Ἔχίθηϊ πη]η{6}}Π|ρ10}8 
ἴο [Π6 τῦὔζοις οὗ ἴῃ 1, ΧΧ. 15 ἃ οοῃ- 
οἰυβῖνα ον άθησε οἵ ἱΠΕῚΓ δητ ]αγ. 
ΤΠ δγοὶ βυρρεϑίίοη οἵ ἀοαδὲ ἀρρθδΥβ 

ἴο αν Ὀεθὴ τρδάθς Ὀγ Ὑπεοάοτγις οὗ 
Μορβιοβίία, ἃ τπᾶὴ οὗ ρύθαΐ δ}, 
Πο56 ἰατ τἀ! ματα τοηἀθησιθθ ΝΕΓΘ 
56 ΜῈ ἰὴ [ΔΓ τηογα ἱπηροτίαηϊ αι 6 5[1ΟΠ8. 
ϑδίπος ([ἢ6 ρῥυδ]οαῖίοη οὗ ἃ ἰγεαίδα. ὈγΓ 
ψοροὶ", [6 ροηεγαὶ ἰοπάδηογ οὗ ἀοτηδῃ 
ΟΥἸΕ1Ο15ΠῚ ὉΠ1}} νΈγΥῪ Ἰαίοῖν ἢδ5 Ῥεεῃ υἡ- 

1 ΤῊΣ νοῦῖς ἴ5 αυοϊςα ὈΥ ΜΟΙ] ἴῃ 1 ληρεῖ 
“Βιδεϊννεγῖς,᾿ τὰ ἘΠΙΠΟΗΕΣ ΡϑδἸπλόσιπὶ 56 γι5 ἀ6- 
του πῦ αἀαίτας νἱἀετῖ, 1167 

ΟῚ 

δνουταῦϊα ἴο ἴδ δυϊπουῦ οὗἨ τῃ6 {{1|65. 
Θοῖὴδ οὗ 1η6 Δ Ὀ]6ϑῖ οὐ 105 ἀἰθγαραγά το 1 
δἰτορεῖμεσ. Ἡυρίο!α μο]άς ἴπαπὶ ἴο Ὀ6 
ὙΠΟΪΪΥ ννογίῃ ] 655, ἰοῦ (6 τηοβί ραγῦ 616 
σοη͵]θοίαγοβ οὗ ὈΠΟΤΟΔ] σοἸ] δοίοτθ. Οἡ 
[πΠ6 οἴ ΕΓ μαηα, {ΠΕ 1Γ σαηθγαὶ {τυ ϑινοτγίῃ!- 
655 διὰ να] ἀγα ἤΓΏΪΥ πγαϊηϊαϊηδα ὈΥ 
(ὐεγηϊδῃ οὐ 1ο 5 σΘΓΑ]]ΥῪ 6404] 1} Ἰδαγηϊηρ 
ΔΠη6 ᾿Ιοηδθϑίγ οὗ ρίγροβθα ἴο {ΠΕῚΓ ΟρΡο- 
Ὠδηΐδ, ἃ5 ἴογ Ἰηϑδίαλησθ, Ηθηρϑίθηροτρ, 
ΤΠοΪαςοκ, Και, διά 16] 1}1250}, ΠΟ86 
ΨΟΓΚ ὁ Θγπλοΐς δα Ῥϑδ]πΊοβ 1]ϑἰσαηο5 
ΙδασορΊοιδ,᾽ 1846, ἢ ἃ βδἰδηάαγα να]πθ. 
Οπτο5 ἀραϊη, 0 ΟΟσΙΡΥ ἃ τ] 4]6 ροϑι- 
τἰοη, 116 δαὐπλτηρ ἴῃς ίογος οὗ οὔ]εο- 
[ΟΠ 5 ἴῃ ἴῃ6 οαβ86 οὗ σογία! η ρϑα]π)5, 19 
ἢι6ϑιΙ Δ. ΡῚῪ το͵]θοῖ [ΠῈ ϑινεθριηρ σοποΪυ- 
51]0η5 οὗ Ηυρίο]α αηὰ Πὶ5 ρατῖγ. ὍΣ 
ΒΙΘοΚ Ποϊάς δὶ τὼ [6 σαβὲ οὗ ΙΏΔΩΥ 
ἸΠΒΟΠΡΌΟΙΚΒ ἴΠ6Γ6 15 σοηοΙ 5ῖνὸ ὄν! ἄθπσα 
οὗ νετὺ ρεδῖ δη α}γ, ἜΘ ΡΘΟΙΑ]}}γ ἴῃ τοίοτ- 
Θῇς6 ἴο 'δνοηΐβ ῃΙΟἢ ἅττα δἰ 6 Γ ποῖ τοὸ- 
οοταδά, οὐ αι οσγθ εν τοϊδῖθα, ἴῃ (6 ἢΪ5- 
τογίοδὶ Ὀοοκβ. ΜΟΙ] ἀραϊῃ, οὔθ οὗ (Π6 
ὙΘΙΥ ἰαίοϑὶ (1869) δηὰ δἰ]οϑὶ σοτῃητηξηΐα- 
ἴοΥβ, δϑϑογίβ, (αι οὐ [η6 ννῆοϊα [ῃ6 τοὶ 
οἵ Ἰαδοτίοιιβ γθϑεβσοῃ 85 Ἰ5δβδ θα 1ἢ ἃ [ΔΓ 
τήοτα ἀνοῦγαῦ]θ δϑιπηαῖθ οὗ ἴῃ 6 ἂρὲ δῃά 
σδαγασίου οὗ {Π 656 ἸΠϑΟΓ ΡΓΟΏ8. 

Αἴ ρῥγϑβθηΐ ννὲ [ΔΥ σοηῇῆῃδ ΟἿΧΪΓ ΠΠ]ΠΙΓΥ͂ 
ἴο [ἢ δι Πουϑ ἢ! οὗ ἴΏο56 Ρ54]Π15, ΠΟ ἢ 
ῬθδΣ ἴΠ6 Πδαπλ65 οὗ ἴπΠ6 ΨΓΘΥΒ, ΤΟΥ͂Θ 65- 
ῬΘΟΙΆΠΥ τποθ6 ΏΙοῆ ἅτ δϑογιρεὰ ἴο 
Πᾶνα : ῥτοςσθδαϊηρ ἴῃ ἴῃς ἢγχϑοί ρἶδοθ ἴο ἃ 
σοῃϑιἀογαίίοη οὗ {πὸ Ἰη θη] ομδτδοίει- 
Ἰ5Έ105. 

δό. Ολαγαώσίης οΥ Φαυϊάς ραν. 

Α σοπβι ἀεγα Ὁ ]6 προσ οὗ τἢ6 ῥϑα]πης 
ΔΙ ΤἝΟΟΡΏΪΖΟα ὈΥ ΟΥ̓ Ο5, ὙΠ νΘΥῪ ἴδιν 
ἘΧοδρίοη5, ἃ5 ὈΘ]οηρΊηρ βανογαὶν ἴο ἀ15- 
τἰποΐ ρογιοάς ἴῃ Πᾶν 5 Ῥϑυβοηδὶ ἢ βίοσγ. 
ΤΏΘΥ Βανα ρεαι]Π]Δγτ165 οὗ ἐπουρῆΐ δηά 
ϑίγίθ, ψΏ]Οἢ ρὸ ασ ἰοννατς ἀθἰθυ ΠΙ ΠΡ 
Ὀοΐἢ τΠ6 δι Πούβῃ!ρ, δηᾶ ἴῃς ἀδίε ; {ΠῸ6 
Δοουηα ἴῃ δἰ] δος ἴο ἰοσαὶ οὐ'. ἰθρο- 
ΓΑΙῪ ΟἸΓΟΙΠΊδίδης65; Δα ἴΠ6γν ᾿Ἰηἀ]σαία ρῥτο- 
δτεϑϑινα ϑίαρϑϑς ἴῇὴ [Π6 ἀδνοϊορηηθης οὗἉ ἃ 
σμαγασῖθι, ννῃ]οἢ δίδησς δἱοῃθ ᾿ῃ 1158 σοΙ- 
Ὀιηδίοη οἵ νἱρουτγ, ἀρ γ, δηα ρταςα. 

δη. Φταΐης οὗ 1Δς γε δεγίοα ὁ 
αυϊάς Πα. 

ΤῊΣ (ΟἸ]οννηρ τῆαγ 6 Δβου 64, 50ΠΊ6 
νους Ἠαϑι δου, οΟἴμοῖθ ὙΠ ἃ ΒΙΡἢ 
ἄερτες οὗ ργοθδθγ, οι οὐ τῃς6 δνὶ]- 
ἄεηςς οὗ (ῃ6 ἀποϊθηΐ ᾿ηϑοΐριίοηβ, ἀηὰ οἡ 
{μι οὗ Ἰῃζογηδὶ Ἰηἀϊοδίοη5, ἴο [ἢ6 ρεποά 



1.2. 

οἵ ἢἷβ5 γου!, ΟΥ εατὶν πηδηῃοοί, ἤτοι δὲ 
{π6 σουτῖ οὗ 54}. {πὰ ἀυσπηρ Π15 ἜΧΙ]6, 
ψνῃΠϑίηοσ ἴθ τῆς νὩ οη 55, αἀποὴρ (Π6 
ῬὨΠση65, αἴ στ, οὐ ΖΙΚΙασ, ἃρ ἴο τῆ6 
οΙοβα οἵ 8.1} 5 τϑῖβῃ. 
νἹ]. γ}}}. (Ὁ) ΧΙ. ΧΊΪ. ΧΙ, 
χν]. Ὁ) ΑΧΥΙ!. ΧΧΊΪ. ΧΧΠῊΣ, (Ὁ) 

ΧΧΧΙΥΝ. ΧΧΧΥ. 11. Ἰῖν. 
ἵν!. Ἰν 1]. ἸΙΧ. 

ΤΗΣ πηοϑῖ βἰτκίηρ σΠαγδοιο 5105. Γα- 
σορσηϊζοὰ ἰοῦ {πε πηοϑὲ ρατΐ ὈΥ σας 
Ϊὴ ἴῃοβα γϑαΐπιϑ, ὙΠΙΟἢ [ΠΟΥ ΘΘΝΟΓΑΙΥ 
δοςσθρῖ ἂ5 Ὀθοηρίηρ ἴο [15 ρε Ποῦ, ᾿παΥ 
6 εἰαξϑιθοα ἀπάογ (ης (ο]] οννίπηρ Π6 δα. 

:. (ὐοῃπβοϊοιιϑηθ55 οὗ Ἰηηοσεηοθ. “ΓΒ 
[6] ]ηρ᾽ ἰ5 ΠΊΟΤΘ 5[ΤΟΏΡῚΥ ΘΧΡ ΓΘ 556 1ἢ [116 
ΘΑΥΪΥ Ρ5.]η15 οἵ αν ἴἢλῃ πη Δηγ Ηθ- 
τον ΠΟΙ ΡΟΒΠΙΟΣ : 1 σοπτ 65 ἘΠ ΌΤΟΚΘΩ 
Ὁ ἴο 15 ρτεαῖ (Α]]; δἴϊοσ [Πατ ΟΥΙ518 11 15 
πονεῖ ἰουηα του ΐ σοηλθ αἰβιηςε ᾿11}]- 
ἰδιοη, 45 ἃ τϑανο Ἰηποσθηςσθ, ἢ τὸ- 
ἴδγθηςθ ἴο δοσιιβαίίοηβ οὗ 15 ΘΠΘΙΏ165, ΟΥ̓ 
ἴο ἴῃ6 ἀἸθοῃαγσα οἵ ρα Ὁ] ἀπτ|65. 1ἴ οὐο- 
Οὔτ ἴῃ ὕτοαὰ ρϑῆθφγαὶ [θυ ἴῃ ἴποβθ 
Ῥ5α]πὴ5 ΨΏΙΟΝ αἵ δατϊηοαὰ ἴο ὈῈ [ἢς 
δα ]δ5ῖ οὗ ῃ15 Θχίαῃϊ ροθ5; ἢ6 ἀδβοσες 
ΠΙΠλ56 [85 “ἀρτιρῃτ τη πραγ," νἹ}. το, χὶ. 2 ; 
ἃ5 Τ]ρῃΐεου5 ἀπα Ἰἰονεα Ὀγ τῆς “τιρηϊδουβ 
Τ,οτά," χὶ. 7. ΤῊ Πρῃιδουβηθ55 ἢ6 5ρ6- 
ΕἰΑἢνγ ἄν 6}} 5 ΡΟ 8ἃ5 {ΠπογοῦρΥ ταϑῖ- 
δ(, {π|δὰ δηᾶ δρρτονεά ὃγ ἀοά, ἰο Υ̓ βοὴ 
ἢ6 ἀἰσεοῖν ἀρρεα 8. ἃ5 ἃ ϑ]η655 οὗ ὮῚ5 
Ἰηςο στιν, οἷ, νι. 3, 8, 9. Ηδ ἀεβοσθ65 
ἈΠ 56}{ ἂς Ἰυ5ῖ ἴο 4}}, ποῖ οὐἱύ Κιπή ἴο 
ἢϊ5 {τἰδηἀς, Ὀμζ δοίνεῖν Ὀθηθἤςσθηϊ ἴο ἢΪ5 
ΘΠΘΙ165, 1]. 4, ΧΧΧν. 13, 14: δπᾶ ἢδ δἵ- 
ταῖς. 15. ΡΘΙΘΘΟΙΠΠΟῚ5. ἴο τά] 6. υη- 
Ῥτονοκεὰ ὈγΥ δῇγ δι! οὐ ᾿π|αγ, ΥἹ]. 

2. ΤῊΙ5 [ΘΕ] Ἰηρ 15 σοπηῃδοῖδα νι ἢ 1η- 
ἴδηϑ6 ἀδνοίοη, 5θνῃ ΘΘρΘΟΙαΠγ ἴῃ ΔὈ- 
βΒουῖ6 {τσῖ, Τῆς ἤτοι ϑνοστὰ 1ῃ Ροῖ] 
Ῥ54] 15, νυ Π1Ο ἢ ΟΥΟ5. τοραγα ἃ5. 15. Θατ]}}- 
ἐπὶ ῥργοαποςοηβ, 15 ἢ ἜΧΡΓθσϑιοη οὗ {πιϑῖ; 
ν}. 1, “Ο Τοσὰ τν οὐ, ἴῃ Τες ἐο 
Ι ρυζ Ὺ {{π5ῖ;" χὶ. α, “1 ἴῃ Τιοτὰ 
ΡΕΓῚΙ τγ {τπ58:. (ομραγο ἴ6 ρῥϑαϊτηβ 
νῃϊοἢ (ῃ6 ΠΘΟΤΙρΓΙΟἢ5. ἀδϑῖρῃ ἴο (ἢ]ς 
ΡΕΙΟα; αἵ Οαΐῃ, ἰἱνὶ. 4 αῃά τα; ἴῃ τῆ8 
σῶν, ᾿ἱν1}. 1; δηά οὐ ἴῃς πἰσς Ὀείοτγα 
ἢ]5 δισιτ, Τἰχ. 9, 1ο, 17. ΤΠ (δε! την 
Ἰη] δοιὰ 15 ηοῖ ΡΘου] αΣ ἴο [Π6 ΘΑΤῪ Ρ 54] 15, 
Ὀὰΐ ἴῃ ΤΠ 6ηλ Ιζ 15 Θρ ΟΊ ἢν αϑϑοοϊατεὰ ἢ 
σΟΠΒΟΙΟιι5η655 οὗ [τοθοπι ἰγοπὶ ρα. 

3. Α ὕὔ5ἰτοὴρ 56 η86 οἵ ρεγβοηαὶ αἸσΠΙΥ. 
Τῆς ἢἤτϑθε ὀχργοϑβίοη οὐ [Π]5. (δ ] σ᾽ οα- 
ΟὔΥ5 1 {Π|6 Βεν θη ἢ ρϑα]ηλ; Πανὶ δἰγοααν 

ἹΝΤΚΟΌΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

ΒΡ αΚϑε οὗ 5. “Ποπουτ," τ΄. ἡ; ἴῆ6 πνοτγά 
15. ΝΕΙΥ ϑίτοηρ ἴῃ Ηδρτεν, ᾿πιρὶ γιηρ ἀἱρ- 
ἩΪῪ δηᾶ νγεῖρῃϊ; 11 ὀσσιγδ του θητ]γ ἸΏ 
Ἦ15 ἰδία σ ὑϑα]ηῖβ, ῬΏΘΩ ᾿ἴ ΤΟΙ β σΟΉΘΙΑ ΠΥ 
ἴο [15 ΚΙΏΡΙΥ τη : Ὀυζ τῆς ἔδοὶηρ οὗ 
ῬΘΙΒΟΠΔ] ΠΟΌΪΘ 685 15 σπαγαοίογϑις οὗ 
1)αντὰ : ἰτοῇλ 15 ἤγϑί Ἔπίσαηςσα οἡ ΡυὈ]1ς 
6 6 Κπὲνν ὨΙΠ5ΟΙΓ τὸ ὈῈ ἃ Ρδου]ΑΣ 
Οὔ] θοῦ οἵ αἰνὶπο ἔανουσ, ἢ ἃ ΠΙΡῊ πὰ 
ΒΡ6 (Ια) νοσαϊίοη, ἀπ Π6 [εἰῖ ἴῃ ὨΙπιβεὶῖ 
Ρονγεῖβ δηἃ ρῇῇβ (νῃϊοἢ, ποινανεσ, ἢ6 15 
σατο} τὸ ατἰααῖϊς το (ὐοά᾽ 5 ἰονε, 5ε6 
ΧΙ. 22--36), 5 Οἢ δ5 "νου ]α Ἔηαῦ]α Ἦϊπ 
ἴο Ρεγίοσῃι [ῃ6 ψνοσκ δηιτιδίοα τὸ Ὠ τ... 
ΝΟ 51: }}}ΑΓ (6 6] 1ὴρ 15 στη ὈΥ ΔῊΥ ΟἴΠΟΥ 
ΘΑ] δῖ, ΠΟσ, ἴο τῆς 5ᾶπ|6 δχίςηϊ, ὈΥ̓ 
οἰμογ Ηδῦγονν το 5. [{}5 τὴ ας [6 
ΠΟΙ ΒΟΙΟΙ511655 οὗ Δ δἰδοίοη, ΒΟ ἢ τηδιῖι- 
6( Ἰ)αν!α γοιὴ γοιτῆ οηιναγὰ ἃ5 ἃ ἴγρε οὗ 
ἴῃς Μεβϑιαῃ. 

4. ΤΠΙ5 (δε]ϊηρ ἀραΐῃ 15 σοηπεςίρα 
ΜΠ οἴδεῖθ, ΠΟ, ἀρρογίδ!η ρα ἴο 
Πλαν 5. δαγηθοῖ δης ᾿πὴρ σῖνα το ρεγα- 
ΤηΘηῖ, ΡαΓΓΥ ἴο δὴ δα Ὺ Δηα ἱπιρεγίεςε 
βίαϊε ἴῃ [Π6 ἀξνεϊορπιθηΐ οἵ δἰ ῃϊςὰ]} απὰ 
5ρ᾿ Πα] Ρπησρίε5. ΤῊῈ Ηοῦτεν 5 σεπε- 
ΓΑΙν (ες δηᾶ. ὄἌχργθβϑοὰ ὈΠΙΕΣ ΘΠΓΉΠΥ 
τονναγὰβ [ῃ056 ΟΥ̓ Ὑ ΠΟΠῚ [ΠΟΥ ΕΥΘ ΠΑΓΤΘΉΪΥ 
δη μη} 0|51}γ ἰτρδῖθὰ : θὰ ὉΥ ΠΟ ΟἿΠΕΟΥΙ 
ΤΟΥ 15 1ῃ15 [66 ]]1ηρ ΟΧΡΓΟ 5564 ἢ συςῇ 
ίοτος δηά νατιεῖγ. Ηδξ σοπηραγοβ ἢ]5 ρετ- 
ΒΘΟΙ ΠΟΥ ἴο ΙΟη5, ἴο βδανᾶρε ᾿θαϑῖς, χχχνυ. 
17; Ὧδ6 ἀὀϑοῦθα5 {Π6ῚῚ τα] σθ, {Π6ῚΓ ἴθτο- 
αἰἵἴγ, {Π6ῚΓ οταίς δηα ἰγεδοῃετγ, νἹ}. 1.4, 
15, χὶ. 2; {ΠΕῚῚ σα] ηἾ65, ν]}, 2, ΧΗ. 2, 
ΧΧΧΡ. 11, 20, ἰν]. 5, ἱν]]. 4; {ΠΕ Ὶ Γ ῥσιάθ, 
ΧΙΙ, 2, 3, 1. 1,7, ΠΧ. 12; [Π6ῚΓ ΒΘ 5.4 ΠΥ 
ΔηἋ ἸΠ5Ο]Θης6, ΧΥ]. 1ο, χχχν. 16, ἃθονὸ 
Δ}1, 16 ΙΓ ποτ ΡΟ] Π6 55, χὶ, 1]. 7. 
γε Πηά δητοραῖοη5 οὗ ἴπ6 τ Ὶ στα ]ῃ 
οὗ ἴῃ6 Ῥδυβθοιοσϑ, ΠΧ, 7; ἴΠΕῪΥ̓ ἃ’6 σοη- 
ὈΠΌΔΠΥ τπὸ οὐ͵θοῖθ οὐ οὐ 5 νγαῖῃ, νὴ. 
11, ΠΟ Μ1}] Τὰ] ΠΡΟΒ {Π6Π} 5ΠηΔΓγΘ65, Το, 
ἀπὰ ὈτΙπιδίοηθ, 8Δηα ἃ ὨοΠΊἷς ἰεπιρεβῖ; 
χὶ. 6. δι. ΔΠΓΟΙΡΑΟἢ5. ΔΓΕ ΝΙΝ 
Ι5ῖ1ς οὗ ρ541Π15 1ὴ 1Π6 βεσοηάα Ὀοοκ, Ὡς ἢ 
[Π 6 Ἰη5ΟΙΙΡΓΙΟΙ5 ἀϑϑὶρῃ ἴο ᾿Ὠανια᾿ς γόοῦίῃ, 
δι. ἵν. 15, 10, 23; ἵν). 7, 9; ἱν!!. 6 ; Ἰἴχ. 
11; σοΙρασα ἴῃς ψοσαάς οὗ Πανὶ), τ 8. 
ΧΧΥ] 10. Α σαγθῇι] δχδιηϊηατίοῃ οὗ τς 
ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΠ5. υδε ἴῃ [6 Ρ54]ΠῚ85 πον ἴῃ 
απδβίοη 011} δα τισίν [Π6 γελεγ {Ππαὶ Π Ὺ 
ὈΘΔΓ 5ἴγοηρ τη Κ5. οἱ ἱπαϊν πα] ν, δά 
οἵ (βε]ηρ5, 1Ε ποῖ ΨΉΟἾγ ῥδοι]ασ, γεῖ 
ΒΡΘΟΙ ΠΥ ἀρρτορτίατε, ἴο [Π6 οἸτοιΠηδία (65 
δΔηὦ ΤΟΠασαςῖοσ οὗ ]Ἰ)ανἃ ἴῃ Π]5 γουτῇ, 
(οπηραζὸ 1 5. ΧΧΥΪ. 10. 
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5. Τῇδ ᾿ΠἸΔΡΟΤΥ ἴῃ [656 ῥϑαϊπηβ, 1 
ποῖ ρΘΟΙ] ΑΓ ἴο 1δαν!, ἢὰ5 γεῖ σμαγαοἴου- 
Ιδ.5. ψὨΙοἢ ὈΓῺρ Π]5 ῬεΥβο ΠΥ ν]νΊΪΥ 
Ῥείογα οἱἱσἵγ πηῖηας, αηα ἢ6]0 τ15 ἴο τ6α]}1Ζα 
Ὦ15 ροϑιοὴ δηὰ [Θ οἰ ησ5. ΤΉδΥ δρουηά 
10 Γοίδογθησθς ἴοὸ ναγίασο; [6 Ῥϑα] πη1515 
ΤΩΪηα 15 σοηϑίδητΥ οσσιριες ὈΥ του ρἢ 5 
οὗ 5ιΠΠ|6 αηα »4{{|6, [6 οηϑβοῖ, ἴη6. ἐςδθρθ- 
ταῖθ βίγιισρίο, τῃ6 δυάάθη αείθοαῖ, τῃ6 
δου οὗ ν]οΐοτγ. [Ι͂ἡ ἢϊ5 δαυ!δδῖ υ56} 15 
ψγ6 ἢανὸ [Π6 νΊΟΚΕα ἴῃ Δπλθιι5}}, θεπἸηρ 
ἢϊ5 ὉονΜ; Ὀπὲ ἀδίεοϊοα δηὰ ἀϊθεοπηβίρα, 
[ΑἸΠἸῊρ Ἰηῖο Ὦ15 ΟΥ̓ ΡὈἱζ, 5᾽δῖη ᾿ν [115 οὐν ἢ 
ἸΝΘΊΡΟΙ5: 5. νἱῖ. τς, τ6. Τὸ ᾿ανιὰ ἀοά 
15 ΘΡΘΟΙΔΙΠΥ ρῥσγθϑθηΐ ἃ5 ἃ σοά οἵ θὈακ]6, 
ΊΘΙ ΦἸηρ [ῃ6 σρθαῦ απὰ [Π6 ϑυνοσά, ἴα κιηρ 
Ποϊά οὗ 95ῃ161]1ὰ δηὰ Ὀυςκίεῦ (Ρ5. χχχν. 
1--2)}; ἂἃ5 ΗἸΠΊ56}Ὁ τῇς ῬϑαϊΠλ150 5 5}16]6, 
ΟΥ ΠΊΟΓΘ ΠΟΙ ΠΊΟΠΙΥ ἢ15 οΟΚ, Π15 ΕΟΥΓΟ55, 
ἢϊ5. Βιτοηρ οἰ, ἱπλᾶσὸθ ϑρδοια ] γ σοη- 
προῖεα ἢ τὴ6 ἀαηρεῖβ δηὰὶ Ἔϑοδρο5 οὗ 
Π)αντ 5 οχ]θ. ΑἹΙ {πε56 ἤρυγος σθουτ 
σοηϑβίδητν ἴῃ [ἢ 656 ῥϑαϊπλβ, Ὀυ1 ἀτε σοπΠ- 
ῬΆΓΑΓνΟΙΥ ταγα 1 1Πο56 ΏΙΟἢ ἅτ δ[ίτγι- 
Ὀυϊοα ἴο ΟἾΠΘΙ ςοτηροβοῖθ. ΟἾΠοσ 1ῃ- 
ἃσὸβ Βε]οηρ ταῖθεσ ἴο Πᾶν 5 Θχροσίθηςσα 
85 5ῃπερῃεσα, ζΤδε ἴονε οὗ παΐιγο 15 ποῖ 
5 γεῖ 5ἤθν ἴῃ σοηβοίοι5 γοξος 5, 
ὉΠ|655 ᾿ηἀδρα να δἰ τ[Π6 εἰρῃτῃ δηά 
{16 Ὀνοηίγ-ϊτὰ ρϑα] τς το Πᾶν 5 γουίῃ: 
Ῥαυϊΐ, 45 πῆρ θ6 Ἔχρθοςδὰ ἴῃ οτδ αἵ οἦςδ 
50 {1]] οὗ βεηϊι5 δηα 50 δοίνοὶν εηραροά, 
1 15 πηαη!δϑῖθα ϑροηίδηθοιϑν δηα παῖι- 
ΤΑΙΪΥ ἴῃ ννἃ Ῥοχίγαϊίαγα οὗ 4}} {πΠαἰ ρᾶ5565 
Ὀείοτα ἔπη; ἰοστὴς οὗ στᾶσα δῃηά θδδαίγ; 
Πα Ὀδαςῖβ ρα ησ, ΓΟ Πα] ΙΏΡ, ΟΥὙ στο ΟΠ] ηρ, 
αηα τΠ 6 Τβῃηρ ΟἹ [ΠΘῚΓ ΡΓΘΥῪ ; 5ἴοΥ ΤῊ 5 
δὴ τοπηροϑῖς δἰ ἐθγηδτηρ ἢ δυαάξη 
ἤαϑῃδς οἵ Ἰιρῃϊ, απ ννῖῇ βοθηθ5 οἵ ρθᾶςε- 
ἴα] Ἰονθὶηεϑ5. δε ἤανβε ὑείοσε 5 ἴπ6 
ΘΑΥΪν δἴασε ἴῃ [Π6 [οτγηδίίοη οὗ ἃ πη 
ΒΌΚΟΘΡΕ]6 ἴο ᾿ΠΊ ΡΥ ββί ἢ 5, ΠΙΟἢ 1} Βη4 
]1ὸῦ ατζεγαηςσα 1ἢ Ἰαῖου γϑαγϑ. 

6. ΤΠ6 οδαγδοίΐογιϑιιος οὔ αν 
ΘΑΥΙν δῖ] Δ΄Ὸ 50 5[ΓΟΠΡῚΥ τηατκεα, ἴπαΐ 
[Πδν τὸ αἰἸβοθγη!ῦ] 6. ἄνθη τῆσουρῇ {116 
ν6}} οὗ ἃ ἰταηϑιαίοη. ΤΠ ἘΠΡΊ5ἢ τοδά- 
ΘΓ ΜΏΠ ποῖ ᾿Ἰπαδθα σϑοορηϊζα ἴΠ6 ἀτομα- 
15π|5 οὗ τνοτὰ δηὰ Ἵοηῃϑίγιςσῖιοη, ΠΟ 
σὨΙΕΗ͂ν αἴιγασὶ τλ6 αἰϊοηίίοη, απὰ ἀἄδίου- 
Τ1η6 ἴῃς ᾿πασπιοηῖ, οὐ οὐἹοβ: 1 ΠΊΔΥ 
ΒιΠηςοε ΠοΙα ἴο 5δίαϊε {ῃδῖ, 1ὴὼ (ἢ ρτεαΐ 
Π1Δ] οΥγ οὗ [6 φὸ Ρϑα]πη5, ΠΟΥ ἀγὰ Ὠυτη6- 
ΤΟΙ 5 δηἀ ᾿ππη πο! οη Ὁ ]6, Βας (Π6 5κυά- 
ἀδθηηθθ5 δηα δρτιρίηθϑα οἵ [86 ἰταῃ51- 
Ἰοη5, (6 σομηρίεῖθ ρτοάοτηϊηαηος οὗ 
[6] ]ὴσ ΟΥ̓ΟΥ δχΐθγηδὶ ἰοπη, ἴῃ 6 οἰ ϑΈ ΠΥ 
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οὗ ἃ ϑρι!| ἴ ΒΙΟΙ [δε]ς ὄνον Ὀἷον, δηά 
ΤΘΟΟΙΪ5. 1 5Γ1ΠΟςν εἰν ἰτοπὶ ραΐη, γαῖ δἵ 
ΟΠΟΘ ΤΕσονεῖβ 1156 10, Ρυτηρ Τοτἢ ΠΟ 
Ῥοννοῖβ Δηα ονογοοϊηϊηρ ἢ {ππ|ς οῇοτς 
411 ᾿πρεαϊμηθηΐῖ δηα ορροβιίοη, ἴΠ656 δηά 
51 ΠῚ} ἸΠαἸσδτΙοη5 οἱ βοηϊ5 οὗ [ΠῈ Ὠρῃαβῖ 
ΟΥΘΓ ἴῃ δὴ ΕΔΓΥ ῥρίόσθβθ5 οἵ ἄδθνεὶορ- 
τηδηΐ ἔογοα {πϑηλβοῖνο5. ΠΡΟῚ ΘΥ̓ΕΤΥῪ τηϊηά 
σᾶρα Ὁ] οὗ δρριεοϊατηρ Δα ϑυιῃρδῖῃ!Ζ- 
ἴὴσ ἢ τε. Αἰθηϊοη ΠΊΑΥ αἰθδὸ Ὀ6 
σα] θὰ ἴο [6 τηθίγιοδ] οἰγασζαγο, ΙΓ ἢ, 
85 Δ} 6 Ρῥγθϑθητν σον, Πᾶ5. 50Πη16 
ΓΔΑ ΚΟ α ῬΘΟΙ ΔΓ 1651} [Π056 ΘΑΙῪ Ρ58Π18. 

δ 8, 2 αέρις οὗ ἐδέ φεζοηαὶ ῥεγίοα, δείτοξεσ 
λὲς σερέδοίο) 10 ἦε {ἄγομε αγιαἶ ἤΐξ ργεαΐ 
5171. 

Οἡ ρτουπαᾶς ρδυν ϑίδιεα 1π [6 σοπ.- 
τηδηΐαιν ἴΠ6 (ΟἸ]ονηρ ΡῬ541ΠΊ5 ΠΊΑΥ Ὀὸ 
ΠΊΟΥΕ ΟΥ 655 σοῃπδαρηςν αἰπρυϊοὰ ἴο 
[Π15 ρϑγοα. 
ἢ. ΙΧ Χ. Χν. χν]. χΧνι. ΧΥΠῚ, 
ΧΙΧ. ΧΧ. ΧΧΙ, ΧΧΙΪ. ΧχΧὶν. ΧΧΥΪ. 

ΧΧΙΧ. ΧΧΧΥΙ. [ἵν]. ΙΧ, ΙΧνἹ]. 
ΕἸ. ΟΝ]. ΟΧ. 

ὙΠ αν! 5 δοσεϑϑίοη ἴο [ἢ6 [ἤγοη δ 
ἃ ὩΟΓΟ640)]6 σπδηρα, ποῖ ᾿παἀδεα οὗ αἰτεο- 
[οπ, Ῥὰῖ οὗὨ ῥὑσόρτθβϑβ δῃᾷ ἀδθνεϊοριηδηῖ, 
ΟΟΙΏ65 ΟΥ̓ΘΥ ἢ]5 5ρ|Πί. 

γε οὔδβοτνα ἴῃ τῇ ἢτϊϑί ρΐίδοθ ψμαῖ 
της σρισιῖ οἵ ἀεδνοίίοη, ἐν εσ Ἰπογεαϑιῆρ 11 
Θαγηοδίηθϑα δηα τναυπ)ῖῃ, Δπηα] Ἔχριθϑβθα 
ἴῃ Το τ5 οὗ [ΘΠ 6Γ δβδοῦοη (566 ηοἴς Οἡ 
ΧΝΠ. 1), μᾶ9 ΠΟΙ͂ ἃ ΚΙΠΡΙΥ σΠγδοῖεσ. 
ΤΠ Καγ-ποῖθ ᾿5 δίσαοκ τη τὴ6 ὕχο Ρ54]15 
(χν, Χχὶν) ΏΙΟἢ νετα τεοϊϊθα ἤδη [ἢ6 
ΑΥΚ ννὰ5 τα ηϑίουγθα το [Ἐτιιβαίεη. ᾿ανιά 
ῬΓοοΪδίης Το μονα δ5 Κιίῃρ οἵ ρίοζυ, 
84 Τιοτὰ οἵ Ηοβίβ, διε ρυτηρ 41} ραϑβῖ 
{Πρ 5 τὸ Ηἰς5 τὐἱρῆῖ; ΗΙ5 ἀοπηηϊοη 
Θχίθηπε Ὄνοσ ἴ[Π6 Ποῖα τνουῦ]Ἱα, οὗ νΠΙΟΒ 
Ης ἴ5 αἴ οὔςθ ἴῃ (τϑαίοσ δηά Ἰιογτά; ἃ 
αἀδο]αγαῖοη οὗ 5ρος]α] τπηροτίδῃοθ, πα 
Ἰπ5ῖ αἴ τῆς τἰπτ6ὸ ἤδη ἃ Ἰοσδὶ δηα ρεπηδᾶ- 
ΠΕΣ βαηῃσίιαγΥ τνὰ5 Ἰηδυριταῖθα. Υατγ- 
ἔατε [μὰς ἃ το] ρου β βρηϊῆοδηςσα; Ὀσῖ δο- 
σορίδηςς νι ῇ [Θῃονδῆ, δηα 4}} ἃσοα85 ἴο 
Η!ς ΡΊΘβθηςΕ, ἀΥ6 ἀἰδτογπ Ἔα ΘΧΟΪ 5  ν Εἰ Κ 
ὈΥ ΠιοΙα] Δη6 δριτιαα] 44} οδῖοη5. ΑΔ 5 
ἃ 50)]εςς αν ἃ Παά ρῥτγοίεϑίεα δραϊηβῖ 
ἀδοςιῖ, 5 η θυ, σουτιρῦοη ἀπ ΟΡΡΓΘ5- 
Βίοη ; ἃ5 ἃ Κίηρ 6 ῥγοοϊα! πηὴ8 [6 δχρῃ]- 
Βῖοη οὗ {86 ρῖΠππ ἰοῦσι τη6 ΤΑὈδγηδοὶα 
δηἀ τῆς ΗοΪγ Η1]]. Τη ἴννο οἴ 6. Ρ541Π|5, 
ὙΠΟ ΡῬγΟΌΔΟΪΙΥ Ὀείοηρ ἴο ἴῃς 581η6 
Ρετιοά, νὰ βᾶνα {πῃΠ6 ϑᾶὴηθ ϑβἴσαϊη οὗ 
τπουρῃῖ: ἰὼ (μ6 τνεηϊγ-ϑιχῖῃ Πᾶνα 6χ- 
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ῬΙΟ5565 ἢῚ5 ΟὟ ἀειουηηδίοη ἴο ΚΕΕΡ 
διοοῦ ἔγοτη ἴῃς δἱηβ ἴιι5 5ρθοῖα! γ ἀοδὶρ- 
δία; ἴῃ [ῃ6 πυπαγεα-Δησ-ἢγθὲ ῃΠ6. δη- 
ΠΟΌΠΟ65 15 ΤΈβονα ἴο ΒΌΡΡΓΟ55 ΤΠ6η1 11 
Ὦ]5 Κίηράοῃι, ἴο ἀτσῖνε ἄννὰγ [η6 “τονατγά, 
ἴο ουϊ ΟΠ 5]δηάθγογϑ, ἴο ἀθϑίσου (ἢ 6 ψ Κ- 
6, Δηά “οἴ οὔ 41} ψιοΚαα ἀοοῖβ ἔτοτῃ (ἢ 6 
εἰν οἵ τῆς 1,οτὰ." ὍΠα ρτοαῖ ουτουγϑοί οὗ 
ἀεδνοίίοη σοηδ5 ἴῃ {Π|6 ΕἸσ 6  η[ἢ Ρ54]Π], 
ΨΠΙΟη οχἤδιισῖς [η6 δχρογθηος οἵ ἢῚ5 
ΘΑΥΎΥ πηδημοοά. Τῆς τϑαάεσ ν1}} ποῖδ, ἃς 
σἢαγαοίογϑβς οὗ Πανιά, [Π6 δοσυτη δῖ 
οὗ δρρεὶ]αΐίνες αἱ τῆς. Ὀεριπηῖηρ (1, 2); 
ἢϊς ὉΠομάκοὴ σοηβάδησα ἴη (Π6 τηϊαϑῖ οὗ 
ἀδηρεῦα (3--- 6); 15 τθα]ζαῖίοι οὐ {6 
Τῆς δηα τηδ]ϑυ οἵ σοα, ννΏοϑβο ᾿πἴοϑυ- 
Ῥοϑβιτοη 15 ἀθβογι ρα ἃ5 ἃ ΤΠΕΟρΡἤΔΠΥ, 1ῃ 
Ἰδησιιαρα []] οὗ νἱνὰ ρμεζσθρίϊοη οὗ τῃς 
δταμάθυσ οἵ παῖπταὶ ρῃθποπηθμα, δηά 
οὗ 186 πνίηρ Ῥονεῦ ἴο ὙΠΙοἢ (ΠΥ οννα 
1ΠΕῚΓ {πι|6 5} ΠΥ (7---τ5); [ῃ6 οοη- 
βίδηϊ τϑίθγθῃσα οἱ 4}1 ἀφ νοιαηοθ ἴο 6- 
Βονδὴ (τ6---1 8) 15 σοπηθ᾽ηεα ἢ ἃ ἀ15- 
Ὀποῖΐ σοΟηβΟΙΟ 51.855 [Πδὲ ᾿ ἀδροηα5 ροη 
ἃ [αἰ Π|} ἡΙθομασρα οὗ 41} Κιηρὶ]ν ἀυτ6ς 
(2ο----24).. [Ὁ {Π15 ῥ541ὶ ψὲ ἤἥπὰ [ῃ6 
ἤτοι ΠΕ ΠΊΔΊΊΟη οὗ σοηϑβοϊουβηθ85 οὗ 5ϊη 
(566 ποῖβ οἢ ζ. 23): οἡ {Π6 οἴμευ μαπά, ἃ 
5 ΠρΊ Δ ]Ὺ [1] ἀδϑοσιρίίοη οὗ ρετβοηδὶ αυᾶ- 
1165, Θρθϑᾶ, ἴογοθ, οἰαβεις γ, δη ἃ Ἰπμἀοηλ!- 
τ]ὰ δλουρίε5, νῃϊοἢ ον ν Γ ἢ6 ἀβοῦ 65 
ΘΏΓΕΪΥ ἴο 1Π6 ἔανουτ, δηά---ἃ ὑ ΎῪ ταὸ- 
ΤΔΓΚΑΌ]6 ψοσα---ἰῇ6 ρσοητὶθηθδ5. οὐ (Π6 
Τοχά (᾽ν. 35). Α5. πλίρῃς Ὀ6 δχρθοῖοα, 
[16 βθῆβε οὗ αἱρπιῖν δηα 5. ΠΙ]ΟΓ Ἔχρτθϑ5- 
ΒΙοὴ δ [Π]|5 ρεγιοα ; ἴἃ (αΚὸ5 ἃ ἐϊἤεγοηΐξ 
ἴοτιη, δῃηῃα ΤιδῈ5 ἱπῖο ἃ ΠΙΡΉΘΙ 5ρῇοτζα. 
Τῆς Κιηρ [ε6]5 ἴπαἴ ἢσ ὀσσιριθ5 16 ρΡο51- 
τἰοὰ ἴο ΠΟ. ἢ6 Παά Ὀδϑη οδ]] θά, δπάὰ 
ἴοῦ ψῃοἢ ἢ]5 απα]βοαδίίοης μα Ὀδθη 
ἰοϑῖθὰ δηδ δρργονθᾶ, διὰ ον ἔου [Π6 
ἢγϑί ΠΠπ|6 ΓΕσορηϊΖθο5 (6 δοί {παᾶΐ 1ὲ 1π- 
γον 5. Πθδάβῃ!ρ ονεῦ ἴῃ6 Ὠεαίμεη (43), 
δηὰ ἃ νοσαίϊίΐϊοη ἴο Ὀ6 ἰθδοῦοῦ οὗ (6 
νοῦ ; 5866 ἡοΐε οἡ ΦΖ. 49, Δη4 σοΠΊραΓα 
ΙἸχ. 8--ι1. γε πὰ ἱπάδρα (86 βδπὶ6 
ἴβο!ηρ οὗ Ὀυτηϊηρ ἱπα!ρηδῖίοη ᾿ὨΙΟἢ 
οΠατγαςίθγιζεὰ ἢ1θ ΘαΥΪΥ ρῥϑβδὶπηβ; ἷἴ 15 
Θαι4}}ν δίτοηρ, Σ 1655 ῬΘΓΘΟΊΔΪ : 1ἴ 15 
ἀϊγεοῖβα ἀραϊῃϑῖ 1Π6 πηροαὶγν (4), ἀραϊηϑι 
(ταϊῖουβ (18), Ορρύβϑϑοβ (27), ἃπα [ογεϊσῃ 
ΘηΘΠη165 (37---45). 

ΤῊς 5ῖγ]ε οὔ 1815 ροσγιοά αἱ ξεγς ἴο 5οπΊα 
δχίεηϊ ἴγτοιῃ ἴπδὶ οὗ Πᾶνα 5 νου. [Ι͂}η 
ΒΟΠ16 ρ5]πὴ5 [6 σοηϑΓ ΟἸΟη 15 ἀἸΒιουΪι, 
οΟΥΠΡ ΟὨ]Εἢγ ἴο διομαὶς ἰοσπη5; ὑῖ, ἃ5 ἃ 
δεηοΓΑὶ συὶο, ([ῃ6 ἤονν οὗ ἰδηρυαρα 15 ΠΊΠ16Γ 

᾿ΝΤΕΟΌΠΟΤΙΟΝ ΤΟ 

8Δη4 δαϑίθσ, [π6 (γαῃϑι το 5 1655 ἔγοαυθηξ 
ΔηἋα 655 δυτυρῖ: [ῃ6 οἰρῃῖθθητῇῃ ρϑα] τ, 
Ἰη664, οὗ νι οἢ τἢ6 ΔΟΙΠΟΙΒἢΙΡ 15 ποῖ 
ΟΡΘἢ ἴο απδϑιίίοη, μα5 ἃ σογίδη ἀϊῆιι56- 
Ὧ655, Ψ ]]Οἢ ΤΥ ΡΤ Ὅς δοσομπηΐδα ἔοτ 
ἃ5 81:{40]6 ἴο ἃ ἰἰτασριοδὶ, δηαὰ ργοῦδΟΪΥ 
ἃ. Ῥτοσθϑϑιοη8] ἤγηλη, ν ΏΙΟἢ νου Π6065- 
ΒΑΓΙΥ ΟΟΟΙΡΥ ἃ σοηϑι ἀθγα ]6 {πη ἴη [6 
Ταοϊτατίοη ; θαΐ ἰοῦ ΏΟἢ ἃ 51}}} ΠΊΟΣΘ 
5.5 ΟΙΟΥΥΎ ΤΘάβοη ΠΥ Ὀε δϑϑισηθα, 1 
γγ6 τορατα [6 στδάυ4}}γ ᾿πογθαϑίηρ ἰεηρῖῃ 
οὗ εδοὴ βιισοδβϑῖνε ροσίοη, 1 οἢ ρῖνε5 ἃ 
ῬΘΟΆ ΠΥ Οδαγαςίοσ ἴο (η6 σἰγασίατα οὗ 1[Π15 
σταηά Ῥῷδῃ, 5 ἃ δίιηρ ὄχρσθϑϑίοη οὗ 
ἃ ποατὶ ονετἤονιηρ ἢ ρσταςτυας, δηά 
ΒΕΓ Ὀγ 1ῃ6 τειηθηγδηςα οὗ σου (1655 
Ὀ]ΘΘϑιηρ5. 

δ. 7 1γω] ῥεγιοα, ,»ογι ἦς αἴ οΥ Ζαυ 
19 ἀϊς ιρη. 

ν. ν᾿. χχχὶ. ὔχχχνὶ. ΧΧΧΙΧ. 
χ]. χΧ]ι. Ι1. Ϊν. ΙΧ. Ιχῖν. 

Ιῃ {Π||5 56 τ65 [6 οσἤδηρα σοπιλθβ σ6- 
ἄθηΐϊν, Ἔνθ ἃ5 ἰῃ6 ἰδθιηρίαϊοη οὗ Πανιά 
δια ἢ15 (4]1. Οης ρῥϑβαΐηι, της δ γ-ἢγϑῖ, βοῖς 
[6 Κιπρ' Ὀείογα 15, ἀηα Ῥᾶγθ5 ἢ15 ᾿Πιδατί ἢ 
{Π6 οΥἹ515 οὗ ἢϊβ ἀροῆγυ, ἴὴ (86 ἀδθρῖὰ οὗ 
δὴ Δραβθπιθηΐ ὈΠραγα] δα ἴῃ (ἢ 6 τεσοταβ 
οἵ οὐδ βογνδηΐβ. Ὑεῖ ἴῃ 1ἢϊ15 ρβαϊηγ [ἢ 6 
οἷά σμαγδοιοσιβίος οἵ ἀθνουῦί ἴγαϑὲ ἰὴ αοά 
(ι, 14), οὗ σοηῃβοϊοιιβη 655 οὗ ἃ ἢἰρὶ νοςᾶ- 
τἰοὴ (11, 13), ΟὗἨ βεπογοβϑιυ απ πη56]ῆςἢ 
Ραιϊτ οι βι (566 ηοΐς οἡ Φ. 18), οὗ ἃ 5ρί τιῖ 
ἂἃἴ ΟςΘ ᾿ΠΊΡΓΘ5ΒΙΟΉΔ0]6 δηα οἰαβῆϊο, [6 6]- 
ἴηᾷ ἴο 115 ᾿Ιηπχοδὶ ἀδρί!5 (Π 6 νυσατὴ οἵ σοά, 
Ὀμῖ βυβίδ! δ Ὀγ 80} ᾿Ἰπϑγδα ἰοδ]6 βθηβα οὗ 
πηϊοη ΜῈ ἢ Η η, πα Κα τ5 [66] τΠαἴ ννὸ αν 
[86 58 Π|6 τηΔη, ἡγῆοϑβε [εδο !ηρ (566 τ΄. 13) 
Μ1}, αΚὸ τηδῖ οὗ 81 Ρεῖογ (οΐ, 1κ|Κὲ χχῃ!. 
22), Ὀ6 Ποησείογι ἢ πλοσα ρογϑιαβῖνο δηά 
Ποδγ-σοηνογίηρ, [}}] οὗ βυπιραῖῃγ ἀπά 
δΧρουπηθηῖα] Κηον]εάρε, βονηρ ἰτοηὶ “8 
ὈτΌΚΘη ϑρ σι" δηα ““σομίτι6 Πεατῖ." ΤῊς 
5816 βίγαϊη ρονδαθα ἃ}} ἴῃ 6 ρβα]π)5 οὗ 
[Π18 ρογιοά: ἴῃ ΠΟ ρϑ88]η} ἴο {πε δηά οὗ 
Πανιά᾿ς 6 ἀο νὰ δηὰ {πῸὶ φαγὶ Τοοη- 
ΒΟΙΟΊ5η655 Οὗ ἸΠΠΟσΘΊσΘ; ἰῇ ποῆς ἰ5 
ποτ δὴ δὔβϑεηος οὗ [Π6 βιιβίαι ηἱηρ ἰπ- 
ἤιιοηςος οἵ αοά᾽ς τες ϑρισιῖ. ὅν ἴγᾶσα 
(ὴ6. σοιΓθο οὗ αν β ἸΠΠ6Γ 116, δηάᾶ 
οὗ τῆς ουϊινναγα ἀνθηῖβ ὈΥ ΠΙοῇ 5. 51Ὶ 
γνγὰβ δ Οὔσ6 ΡῬῃῃιθῆθα δηᾶ οοτγοοιοά. 
Ιη τῇ6 ποῖεβ. οἡ ἴπθ86. ρῥϑαϊσηβ 1 Μ1}} 
6 5ῃενῃ ἴμαΐ 5οπὴῈ (ΧΧΧΙ) Ψ6͵Ὲ ττο- 
ὈΔΌΪΥ ψυυΣτθη δοοῦ δῇε [15 ταρϑηῖ- 
8ΔῆσΕ; σοῃίγαστιηρ (6 ὈΙΠ ΘΓ. 655 οὐ ρᾶϑῖ 



ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΡΘΑΙΜ5. 

δι τυ ρρ] 65 ἢ τῆς ὈΪεβο πε 55 οἵ γεβίογα- 
[οη. Αἱ ἃ 511] Ἰαΐθσ ρετιοά νὰ πηά 
δραΐη ἰῃηάϊοδιοη5 οὗ τοηθινϑα δι Π ΤΠ Ρ, 
ἀοι1]ε55 σοπῃηδοίςά ὙΠ [6 ΠῚΙΒΕΤΥ͂ 
οαυβοα ὈγῪ ἴπ6 ραΠπ οὗ 15 σμ]άγθη; τς 
{Ὠἰγιγ- εἰρη ρβαϊτη. ἰπἰσοάποα5. ἃ 561165, 
δχιθηάίησ ἴο ἴμ6 εηὰ οὗ ἴῃ ἤτϑι ῬοΟΚ, 
ἴῃ ψὨΙοἢ ορί πῆ! ἀπα ρῥἤγϑιοδὶ ρσγοβίγα- 
[ἰοη, οὐὔναγὰ σα]ατηϊ65, δυσσθβϑία] Πηᾶ- 
οἰ πδοη5. οἵ σοηπϑρίγαϊοῖβ πεδαά θα δηά 
συϊάξα ὈΥ οἠς δτομ-ταιτοῦ, [ἢ6 σοηβάδηξ 
αινάὰ Ὀοβοῖῃ {Πδηα οὗ ΘΑΓῪ γξαῦβ, ἅἃτὰ Γα- 
Ρτεϑθηϊθὰ ἴῃ βϑίτα!η5 {1} οἵ νἱν ἃ ΠΠΑΡΘΤΥ 
δηὰ ἰπίθηϑο ἔδθ]ηρ. ϑιιοῖ ἀγα τῃ6 οΠᾶ- 
ταςίογιϑῖῖοβ οἵ οἵἴπεσ ρϑαὶπη5 ὈΓΟΌΔΟΙ 
ὈῬεϊοησίηρς ἴο {πΠ6 βαπι6 ᾿ηϊογναὶ (ν, ἰν, 
1ν1}}; γεῖ Ἄνθη τῆς Ἀἢπγ-Πἢ, νῃ]οἢ ρῖνεβ 
ἃ [}}] ροτιγαϊζασε οὐ 15. ἸΠΠΘΙ 50 Π ΠΏ Ρ5, 
δηάὰ οἵ τἢ6 οἰγουπιοίδησε νη οἢ δη- 
ἀδηροτοα δηά δήηςοειεα Ὠϊτη πλοβῖ 5ΟΓΕΪΥ, 
Ὀτεαῖῃεα ἃ βρίγιὶ οἵ πορεία! ῥταάγογ, απ 
νης ἃρΡ ἢ της Καγ-ποῖς οὗ 15 βαυ]δϑὶ 
Ῥϑαΐπι, “ Ὀὰῖ 1 Ψν1}} ἔτιιϑὲ τὰ ΤΉΘε." 

διο. “ιαίνις τοῦ σι ῥγοδαῤέν σέ ἐπέ 916 
οΓ Δὶς ἥίρλέ, ο7 ὀέίογε ἡϊς γε γ 107). 

:. ἵν. χχν. χχνὶ!. ΧΧΧΙ. 
Ἰχ. ΙΧ. ΙχΧῖιχ. ΙΙΧχ. ΟΧ]ΠΗ, 
ΟΥ̓ τΠ 656 [ἢ 5ἰχίγ-Πιγά 5 ρτοῦσαθ]ν ἴῃ 6 

Θατ δ5ῖ, σοιηροϑεα οἡ [Π6 Τηογηϊηρ ΔΙῈΓ 
τς ἢϊρῃς (τοῦὶ 76γυβαίθηῃ: [1 1] π5ἴταῖε 8 
Τηοϑὶ τα] Κα ΪΥ [16 σΠαγαςσίο γι ϑί 5, 50 
οἰϊθη ποῖρά, οἵ ϑυβοορ. γ ἴο 411 Ἰτη- 
ῬΓοβϑίοηβ, Δηα δἰ βίο ; ᾿ῃ ποη6 ᾿ηΠεοά 
15 1Π6 σοῃπίταβδί ΤΟΤΕ 5. ΓΟΏΡΙΥ τηδΙκαὰ ; 
ὈΥ ἃ βυάάξη τευουπα τῆ8 Κιηρ Τιδὲ5. δἵ 
ΟἿςΟ ἴο ἃ )ογοιι5 σοῃβο]οι 5 655 οἱ Οοα 5 
σοπτϊπιιοα ΠοΙρ, αηὰ οὗ ἢϊς οὐ ἢ βαϊναίιοῃ. 
Ἡ τς ἴοο ἴΠ6 ᾿ΠαΙρη δ. ΟΩ ἀραϊηδῖ {ΓΑΙ ΟΥΘ5, 
Μ ΒΙΟἢ ἴῃ γουτῇ Πα Ὀδεη ἸηᾺΘΠ5.]ν ρεῖ- 
50η4], ἴῃ 1 1416 ἀπὲ ἀἰμηπεα δηα Κιηρὶγ, 
Δ551η165 ἃ Ρῥτορίεοῖίοα! οΠδγασῖεῦ ; 566 
ΠποῖΘ5 Οοἡ ὑῦ. ὃ, 9. Τὴδ 5απὶ6 (θο] ηρ5 
Ῥτοαῖῃς ἴῃ [ἢ 5ιχίγ-ἢγοῖ, ϑτ 6 ΡῬΓΟΡΔΌΙΪΥ 
Δίου ογοϑδϑίηρ ἴῃς Τογάήδη; απα 1ἢ [Π|6 
ὈνΘηγ- σαν θη, ΠΟ ἀρρθαῦθ ἴο Πᾶνα 
ὈόΘη σοπηροβθα 5ῃοσίὶγ Ὀείοστε ἴῃς ἀδο]- 
δῖνε Ὀαί|6: τἢ6 τειηθηλῦταηοα οὗ ρακί 
δι] μαιηῖβ αν, δι ο; Ῥαΐ 41} οἴΠῈΥ 
{που ἢ 5. ἀγα βυνδ] ] ον σὉΡ ἴῃ (Π6 σοΙ- 
[ΑἸ ΠΥ ἴα 6 νουϊὰ ΡῈ τοὰ ἀρ, ΟΥ̓ΘΥ 
βδοτῆσε5 οὗ )οΟγ, δΔηα 566 ἀρσαϊη ἴη6 σοοά- 
655 Οὗ 1πΠ6 1,οτὰ ἴῃ ἴῃς απ οἵ τε Ἰντηρ. 
ΤῊς ρῥβαϊπὶ πα πἢρ' ἢ της οἱ 5ἴταϊῃ, 
δάαριεἀ το 5 δοίιια] ΟἸγΟΙ Π)ϑίΔῃς 65, 
“γαϊῖ, 1 5αὺ, οὐ τὴς 1 οτα,᾽ 
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διι. Τραίνις δείρηρίγσ ἐο ἐἦε᾽ ἰαφέ 2εΓοα 
οΥ Φραντα ς γεργι. 

7Ἴο [ἢ15 ρεγιοά τῇδὺ Ῥγοῦ Δ ΪΥ ὈεΙοης 
[Πο56 ῥϑα]τὴβ ἸῺ γῇ] ἢ τμ6 αἸάδςς!ο ςΠ4- 
Τδοῖου ργθαοιηϊηδῖθβ: ἢ ΠΟῚΘ 15 (6 Ἰάδη- 
Εἰν οὗ 5ριπὶ ἢ τῆς φΡτοάιιοῖοη5. οὗ 
γουτἢ δηά δΑΠῪ ἸΏΔηΠΟΟα ποτα ΠΟΙ Βρ01- 
συουβ 18 ἴῃ ἴΠ6 1201}; 1 ὩΟΩΘ 15 
{Πόγὰ ἃ ποτα ροτίθοϊ ἀδνεϊορηηεηΐ οἵ (ἢ 6 
ὩΟΌΪεϑὲ δηὰ τηόϑδὶ βριίγιῖια] δ] ηγεηί5. οἵ 
Πανὶ 5 παῖατο Αἢ Ἰπΐθηδα γεδ] ] ζαίοη οὗ 
(οὐ ᾿πηπηραἸαῖε δπα 4]]- ρΡαγνδά!ηρ ῥτο- 
56 Π66, 551) ἴῃ ἃ σΟΠΒΟΙΟΙ5η655 οἱ ἢ]5 
οὐ ἀδρεπμάδξηςε δηα βεουγ; ἃ ἰθε]ηρ, 
Ὠοΐῖ, ἃ5 ἴῃ δατγ γοιτῃ, οὗ παίυγαὶ ἸΠηΠο- 
σοῆςθ, Οἵ, 85 ἴῃ τη164:Π|6, οὐ δςσςορίοι 
ΡΘηοηος, Ὀὰϊ οὗ 4 Ποαγὶ οἰθδηβεα δηὰ 
ΤΟηον θα, δπα ἃ ]π6 αἱ ᾿αϑὶ οἰθαῦ [το 
ΘΥΟΓΥ ΊΟΚοα νὰν (24); ἃ 5ρι|Γ{ δἴ οὔσβ 
απ) ] 6 δηὰ οοηδίρηϊ; ἃ ᾿ΙνΕΙΥ ἀρ} Γ6- 
οἰαίίοη οὗ ἴῃ6 πια)]οδῖν δηα ΡγεοΙΟι 5} 6055 
οὗ οὐδ ρυγροβθθ. τηδη!Ἕϑῖθα Ἰηὴ Ηἰ5 
ψοῦΚα αηα ἀἠφαϊηρς ΜἼΠ Δ : 5110]} ΔΙῸ 
(ῃς ρστοαῖ τποιρἢϊ5. 1ἢ [15 ρϑα]ηλ:; δπα ιἴ 
ῖ5 ἴο Ὁς ποίρα τπαΐ, ψ] 16 πὸ ἤᾶνο τ|6 
Ιαϑῖ, οσσονηηρ ἰοτπὶ οὗ [ἢ6 οἱά ἄνοσ-το- 
οὐττηρ᾽ δίταϊη οὗ ἸπαΠρηδῖοη δπα ρετγίοςξ 
Παϊτεά οὗ τὴ6 ν͵ἱοκεά, 1 ᾿ς Πεῖφ στοιιηάεα 
ΒΟ ν οὐ ἴΠ 6 56 η56 οὗ {ΠΕῚΓ δηϊαρο  5Πὶ 
ἴο οὐ. 566 τῶ, 21) 22 Δηα σοΟΙρΡΆΓΘ 
2 ὃ. χχὶ!. 6, 7. πε δριπῖ οἵ Ῥϑ. ς11]., 
ΜΉΙΟΝ 15 διισιυοα ἰο 1)αν], ρΡοϊηῖα ἴο 
{π6 βαπὴθ ρετιοα : οπαβίθηθα, ρατγάοηρα, 
Πϑαϊε απὰ ρετγίοςιγ τεϑίογες, τη. Ῥϑα]η)- 
Ἰδῖ σα}}5 οὐ 41] οσγθαΐυσγος οἵ [εἰοναῖ, 
411 ΗΙ5 ψόουκ5 ἴῃ Δ]] ρίαςος. οἵ Ηἰβ5 ἀο- 
Τηϊη!οη, ἴο Ἰοἷη ᾿ῃ Ὀ] ϑϑιηρ ΗΠ. 

Α5. α ρϑῆθσαὶ σγϑϑι τ 1 ηαγῪ Ὅς [Δἰτγ 
τῃαϊηϊαϊηεα, (1) τΠαΐ γ᾽ ἔτ {Π|Ὲ ἸαΥρ Ὶ πυτη- 
ῬΟΙ οὗ τ1π6 μ5.1π|5, αττΠπτο ἃ τὸ 1λανϊά Ἰῃ 
{ΠῸ ᾿ϑοτρίοη5, θθαγ ἴΠ6 σΠαγαοίε τί ϑι]0 5 
Δ ΏΙΟΝ ἅγὰ πιοδϑῖ ὑσοπ)ηθηΐ δηα τηοϑῖ ρέ- 
ΟΠ ΠΣ 1 1 56,  ἬΙΟἢ σΠ65, ΠΟ δοςορῖ 
ΔῺΥ Ρ58}1}5 15 Πανίαις, πη ΠΕ δι ατηρ]γ ἀπά 
ὈΠΑΠΙΠΊΟΙΙΒὶγ ΔΒΓ 6 ἴο πη. (2) ἼΠο56 
σΠματαοίο 5110 5 ἀ1Ὸ ροϊῃηϊοα οαϊ ὈΥ ΟΥΠΠ]Ο5 ἸῺ 
Τοίεσθηςς ἴο ῃ541Ππ|5 ἀδοιξ ψ ΙΓ ἢ {πὸ ν Οἱ 
ἔοσ πηοϑῖ Πορε  βϑγ. Τ᾿ ϑα]ηγ5, ΠΏ] Οἢ Ελνα] 
το] οῖς ΟΥ̓ ἀϑϑΙρ 5 ἴο νΟΥῪ ἰαβὸ ρους, ἅΤῈ 
ἤχει ὑροὴ Ὀγ ΗἰίΖζιρ, Καὶ ὁϑἴογ, αηα οἴ ε 5, 
ἃ5 Ὀδασὴρ ὑπαοιυίςα τηατκπ ΟἸΠΕΥ οὗ ὁχ- 
ΓΕ ΠῚ6 Δ ΠΠ]ΌΙΥ, ΟΥ οὗ [6 ΡΥβοηδὶ Ἔχρε- 
τίθησ6 απ οἰατασίεγ οὗ 1)ανι. (3) 1115 
απο ΡΟΒ5101]6 τηδΐῖ βοὴ ΟΝ Ῥθασ ἴῃ 6 
ὩΔΠῚ6 οὗ αν υπμάογννθηΐ αἰ ΘΓ ἸΟΏ 5, 
ῬΓΟυΑΟΙΥ ἴῃ οΥεσ ἴο δάαρι ἰῃε ἴο (6 
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Ἰτυγρίςαὶ βευνισοβ οὗ [6 (ΘΙ 016, ἢ δά- 
ἀπ! οἢ 5 ϑιιρρεοϑίθα ὈΥ 16. ΟἸΓΟυΠΊδῖδηΠ 65 
οὗ τὴ6 ττηὲ5; απ {αὶ οἴἤεῦα παν Πᾶνα 
Ὀδθη σοιῃριη]οα ἰτοιὴ αΙἤόγθηϊ Ρῥϑ4] 15. 
ΤἼδ ργεροβίτίου (0) “ἴο," ογ΄ “οΓ" οἵ 
“(οΥ," ἄοθϑ οΐ ὩΘΟΘΒΒΆΓΠΥ ΠΊΡῚῪ τῃαὶ 
{π6Ὸ Ρ54]χ νγὰ5. δοίι! γ ὑυτῖθη ὈΥ [ἢ 6 
Ῥόῖβθοη ἴο ΨΏΟΘΕ ἤδιὴθ 1ἴ 15 Ρῥγοῆχαα, 
(4) Τῇς αἰῆογοηοα. οἵ 51}]6 ὑεῦνεθη 
Ῥ5.]πὶ5 δἴἰτι το ὈΥ (ἢ πιοϑῖ δαναησθά 
ΟΥ̓ 5 ἴοὸ 16 γοιτῃ ΟΥ δατγ τη Ποοῦ οὗ 
1)αν 4, ἰ5 ἃ ροίηϊ οὗ ργϑαΐῖ ἱπιροτγίδηςξ 1ὴ 
[Π15 ᾿ηαισγ. [0 15 δαάπιηεα τπαῖ ΠΏ 116, 
ἃ5 ἃ ρἜΏΘΓΑΙ τι]θ, {πὸ ἀγα σταρ οί ἡντἢ 
ασῃαὶς ογπΊς, Οὔβοϊθὶθ ννοτάς, δηα αΠΠΠ- 
οὐ] σοηϑίγασίοηβ, ᾿τηροῖαου 5 Ἰῃ τῆονο- 
Ὠγοηΐ, δηα τὰρὶα 1ἢ {γα Π5 05, γεῖ (παῖ 
βόνϑίαὶ οἵ [Π6 πὶ ἃγὲ γε] σ κα 6 ΤΟΥ ΘΑΘΥ 
ον οἵ ἱπουρῇῃς δῃὰ ἰδηριαρο. ὙΤΉΪ5 δρ- 
ΡΙΙ65 ποῖ οὨΪγ ἴο ῥϑα]πὴ5 ὙττΘη ΓΟΒρΘΟ- 
Πνν Ὀθίοσο οὐ δἴτογ 15 δσοθϑβίοη ἴο ἴΠ6 
ττοηθ, Ὀὰῖ το ἀϊβεγεης ρ5α] 15 - οὗ δας 
Ρότιοα. [τ πῖσας 6 ἸηξοΥγθα [Παϊ Ρ 54] Π15 
νυτιτςτ6η τολναγας [6 οἷοβα οὗ [15 Ιοηρ ει, 
αἴτοτ [Π6 5ε τ] πγοηΐ οὗ {Π6 ΡΟ Εἰς 4] αἤα!γϑ, 
Ὀοτῃ ἔοσγοῖρη δηα ἀοιηθϑίιο, οὐ ὑπάδσ ἴῃ 6 
βῆλάον οὗ ἀρρτγοδοδιηρ ἀδάίῃ, τννουἹὰ ΔἸ 
ἴογ ἴο ἃ [σ᾿ ρσξαῖοσ ὄχίεξηϊ ἴγτοπὴ ΘΑΓΠ ΘΓ 
σου ροβϑοδθ. Κα ταῖρίν ἐχροςῖ το δηά 
ἃ ἀφόροσ ἴοης οὗ {ποι Π] 655, ἃ5 1ἢ 
Ῥς, οχχχίχ, ἃ σαὶ ΠΟΥ δης πλοῦ συϑιδιηδα 
ΑΓ οὗ γα) εϑῖν, ἂἃ5. 1 5. ΧΧΧν; αηᾶ ἃ 
5ρθοῖαὶ δἀαρίαϊίοη οὗ 15 τοαςῃιηρ ἴο ἰῃ6 
ναης5 οὗ 15 ὕῬΈΕΟΡ]6 πα ἢϊ5 οννὴ σῃ] ἄγθη: 
ἤδησο ρεῦπαρα ἴἢ6 ρῃοηλῖο σπαγαςῖογ οὗ 
5ΌΟΝ Ρ54] 15 ἃ5 χχν, δηα οχὶν. [1 σαῃηηοΐ 
Ἰηἀοραὰ θὲ βῆθνη ἴΠαΐ αἱρῃαθθίϊο ῥϑα] 5 
Ὀδαγηὴρ ἴἢ6 παπὶῈ οὗ αν Ὀεϊοηρ δἰΐο- 
δεῖμογ ἴο [15 ρεποά; 50η16 οἵ {δὶ (ἸΧ. 
δηὰ χ) πᾶνα [ῃ6 σπατγαοιοσιϑῖίος οὐ ἢ15 
ΘΑΙ]ο5ῖ γε ; γεῖ 1ἴ 15. 8 ἔοσπὶ ΨΏΙΟῆ 
νου ἃ σοιηπιθηα [56] δρδοια! γ ἴο δη 
Δροά τοΔοΠοΥ οἵ [Π6 ρθορὶς, αἰχίουβ τμαΐ 
ΘΔΟἢ ρῥτεςσθρί 5ῃου] 4 Ὀς ἢχεα ὑροη {ΠΕῚΓ 
γΔΘΙΟΣΥ, δη νττηρ ἢ (ἢ6 ἰαο Υ 
οἵ Ἰοηρ ῥταςίϊοσθ. ἔνθη 1ῃᾳ τῃ6 ἰαϊδϑοι 
ΡὈϑαϊτὴ5 Ὀτρῃζη655 ἀηα 50] ηάουγ οὗ 1πιὰ- 
δεῖν, απ ἀηα ΡτοΟΠΊρίΠη655 οἵ 50Π|- 
Ραΐῃγ, αἰτεγηδίπιρ ἢ ὈυτΙηρ᾽ ἸηΠρηα- 
το, 5δῆθιν τῆαϊ τἢ6 ργθαΐῖ Ῥϑαϊπλὶϑί τα- 
τα] 6( [15 σμαγαοῖοῦ δηὰ ρθηϊὰβ πποϊοιά δα 
ἴο ἴῃς εηά. 

δι2. εαῦίνς αὐγιδιίεα το οἱἦέῦ σμίλονς. 

ΤῊ χιοϑίίοῃ δ5 ἴο ἴῃς δ ΘΠ ΠΟΥ ἀπά 
ἄαϊς οἵ ρ54]η15, αἰ(Πρυτο το Δίοβοβ, ϑοῖο- 
τοη, Αϑαρῇ, ἴῃς 5οῃβ οὗ Κοζαῇ, Ηβιηδλῃ 

ΙΝΤΚΟΌΌΚΓΤΙΟΝ ΤΟ 

ΔΩ Ετῆδη, ν}}} Ὀ6 ἀϊδεουθϑοά τῇ ἴ[λ6 σοϊὴ- 
ΙΏΘΠΑΓΥ ὈτιΘΗ͂γ, γεῖ ΠῚ τείδσθηος. ἴο 
τηοκίθγη οὐ ΠΟΙ 5. ΕΗ ογα 1ἴ ΤΏΔῪ διυβιος ἴο 
βία ἴα [86 1Ἰητοτηδ] νιάθηςα 5 διἰπλ11- 
ἰεἃ ἰῇ τηᾶπγ οὗ ἴῃ 6568 ρΡ54]Π15 ἴο Ὀε ὑτοβᾶ- 
Ὁ]6, τῇ ποῖ σοηοίιιςινθ. Ενθῃ ἴῃ ἴῃ6 ηϊη6- 
(6 (ἢ ρ94]π, νυν] ἢ} ργθβθηῖβ πιοβῖ ἀἸΒ] Ό Υ 
(566 τὴς ηοῖδ οἡ Φ. το), Η υρίε]ὰ δηὰ οὐ ὺ 
ΟΥΟ5. ΓΟΟΟΡΏΪΖΟ ἃ 5ρ6οίαὶ ἄτηθ55 ἴο Π6 
σΠαγασῖοῦ δηα οἰτοιπχδίαηοες οἵ Μοβοβ. 
ΠΕ Ρ54]πὴ5 οἵ Ἄβαρῇ ατὸ ᾿Ἰπαἀ θεά ρεηθσαῆν 
ταραγάδα ἂς ἴῃς ργοάιποῖβ οὗ νδγίοι 5 ΠΠ|65, 
αηα δοῖηθ γτῆλν ἢᾶνα δθη νττθη ὃν ἃ 6- 
βδοβηάδῃϊξ οὗ [15 σοῃίθιηροότατγν οἵ αν 
δη δοϊοπηοῃ Ὀδαγηρ ἴμ6 ϑαπΊ6 ΠΔΠῚ6-: 
Ὀυς 1ἴ 15 σογία!]Υ ΡοσϑϑΌΪ]ο, δηα ἴπ τἢς 
ΟΡ ηἴοη οἵ ἴῃς νυ Γ νοῦν ρτόθαῦθὶο, παῖ 
Ὀϑα]ηὴς τείογγοα Ὀγ βομηὸ τὸ ἴῃς σαρῖϊνιῖν, 
ΌΥ οἴδοῖβ ἰο {πΠ6 ρογιοα οἵ Ηεδζοεκιαῇ, 
ογο τ τᾺᾺ6η ΕἸΠεΥ τοινναγας {Π6 οἷοβα οὗ 
Ὀαν 5 τεῖρῃ, ἃ5 [6 βενθηῖυ- ΕἸ [ἢ ἢ ΟΥ 1Π 
τῆς. Ὀεριπηϊηρ οἱ ϑοϊοπηοη 5, (ΟΣ τοοια- 
τ[ἰοη ἴῃ ἴῃ6 [ΘΠΊΡΪΘ ; οΥ δῖ τῆς {πῆς οὗ 
τη6 Ἐργρίδηῃ ᾿ηναϑίοη ἀπάογ ϑῃϊσθακ, 
8ἃ5 ἴῃ βδνβηϊγ-ουγίῃ, βενθηϊγ- τῇ απὰ 
εἰσῃιγ- πίη. Τῆδ ῥϑα]π)5 αϑϑισηθὶ τὸ 
τηΠ6 5οὴ5 οἵ Κούδὴ πιὰ δχίθπα ονὸσ ἃ 
ἰοη σοῦ 5Ρραςς; δοῦλα Ὀεϊοηρ ἀρράγεητ}γ ἴο 
τη6 τὲ οἵ ΗἩφζοκιαῇ (ὦ κ᾿ χίνη!. δηάᾶ 
Ιχχν!); Ὀυϊ {πέτα ατα ροού, 1 ποῖ Ἷοῃ- 
αἰυ5ῖνα, ΓΡΑ ΒΟ 5 [ὉΓ σομηθοτηρ 5οπὶ6 ΜΊΗ 
τῆς ρεγιοα οἵ ᾿ανιά᾽ 5 Ἔχιϊο, διασ. ΧΙ. χὶῖν, 
Δηἃ οἴεῖβ ρραγθη ΠΥ ἢ νθηῖβ ὑπο Γ 
[Π6 δαγὶγ Κιηρϑ οὗ [πααῇ. 

Α ἴαῦρε ργοροσχίζοη οὗ ρϑβαϊπὴβ ἴῃ τἢ6 
Ια νο ὕοοκϑ (Ρ55. χο---ο]} υπάου θα] γ 
Ὀεϊοηρ ἴο [Π6 ρεγιοά ἀυτηρ ΟΥ̓ ΟΠ] ον ὴΡ 
[ἢ6 Θχιθ. 1 ν}}}, Πονγόνοῦ, Ὀ6 ἤθη 1Π 
[Π6 ποῖθδβ οὔ 585. χο---Ὃ᾿ {αὶ ξϑνογαὶ οὗ 
(η656, ἴο νΠΙσἢ οὐ ο5 ἢᾶνα δϑϑισηθα τῃ]ϊς 
ΟΥ ἃ ἰδίου ἤἠαῖθ, "γο γα ΊΟΓα ὑγοδΌϊν σοτλ- 
ΡοΟβεα Ὀείοτε τῆς ονεγίῆσγον οὗ ἴΠ6 ἔτϑθζ 
ἴδ ρ 16, ὙΠδ ρϑαϊηβ υττίθη ἀμυτίησ (ἢ 6 
ΟΧΙΠΪΘ τα ποῖ πυϊηδζοιβ, δὰϊ ἄδορὶν ἴη- 
ἰογοϑίησ, Φ. 5. 5. ΟΧΧΧΝῚ : ἴΠο086 ψυ τη 
Ιαῖοῦ αὐὸ ῬαγΥ ρῥΠΟΠΊΟ, 8ἃ5 ΟΧΙΧ, ῬΑΓΙΙΥ 
᾿τυτριοαὶ;; φοπλθ, σα ]Π]6α δοηρβ οὗ Πθορτεὸβ 
(οχχ--τοχχχιν), οὗ δἰηριίατ θεααῖν, ῥτοὸ- 
ὈαΌΪΥ ἴθ ρατὶ δάασρίατοηβ οὐ δηοϊθηΐ 
ὨγΠΊη5 (586 ποῖΐεβ οὔ οχχίὶν. δηΐ ἵν, 
ΟΧΧΧΥΙ, ΟΧΧΧΙ, ΟΧΧΧΙΠ]), ἅτ Βυρροβοά 
ὈΥ 5οπὶα οτιίοσ5 ἴο ἢανεὲ Ὀοθὴ νττθη 
ΒρΟΟΙα ΠΥ ἔοσ {πὸ τιδ6 οὗ ννουβι ρρ γα οἡ 
{ΠΟῚΓ νὰν ἴο [Π6 βαηοίπατν αἵ ἴῃ δρησδὶ 
δϑίίναϊβ', [15 αἴϑο ροβϑιῦϊα παῖ τῃ6 

1 ὥρρ, μονύθνοτγ, (πὸ τοατῦκ τῇ (6 χϊγοάας» 
ἰοη ἴο Κδ. οχχ, 



ΤΗΕΒ ΒΟΟΚ ὉΕ ῬΘΑΙΜ9. 

Ρϑαϊγηβ διἱπθιυίθα ἰο αν! ἴῃ ἰῃ6 ἰαϑὲ 
ὈοοΟΙς τὴᾶν πᾶανα Ὀδθθη τοσοηβίσγιοϊθα, ΟΥ̓ 
ταοάιϊδῆεα ίον τεοϊϊδιίοη ἴῃ ἴΠ6 βεοοπά 
1 0}6 (σομηρᾶτε 5. χονὶ. ψι τ (το. 
ΧΥἸ) : 50πΊ6 οἱ [656 δ΄ γϑιδγκαῦ]α [ῸΓ 
δταςς δῃά νίβοιγ (4. σ. ΟἸΠϊ, ΟΧΧΧΥ), δηᾷ 
Οἴου θαγ ᾿πίθσηδὶ δυϊάθησοθ ἴο [6 
ςσοτγθοῖη 685 οὗ 1Π6 1 5ΟΓΙΡΓΟΏΒ. 

δι3ῷ. 2 εηαίνις τολίολ στε δέοι γεγο 
Το τὴς “ακιαδεαμ ἄρϑ. 

γε Πᾶνε ποῖ ἴο ἀ64] νι τη 6 4ι65- 
ΠΟ ΜΠΕΙΠΟΥ δηγ, δηᾶ, ᾿ἴ δῆγ, ψῇῃϊοὴ 
5 πη. σοι] αν Ὀδθη ψυττθη ἴῃ (Π6 
απὸ οὗ τῆς ΜδἼοοαῦεεβ. Αἷ νδἁγῖοι5 ἘΠΠῚ65 
στο. αηᾷ τῆρο]ορίαηβ οὗ δΙρσῇ σἤαγαοῖοῦ 
αν Πεϊὰ τῃδὲ δοῦια υπάουθίεα]γ Ὀεϊοηρ 
ἴο ἴηατ ρεποά, δηὰ ψεσα ργο δΌΪ Ἰπῖτο- 
ἀυςεα 1Ἰηἴο ἴπΠ6 σδῆοη ψῆεη ἴἢ6 σο]]εο- 
[ΟΠ 85 τηδήβς ΟΥ̓ υἀα5 Μδοοδρεαβ; 
{πὰς νν6 γοδα ἴὴ 2 Μίδοσδδθαοβϑ 1᾿. 14. “"Ἶὴ 
11|κῸ ΠΊΔΏΠΘΙ 4150 (8ς. ἴῃ (6 58Π)|6 ΑΥ ἃ 5 
ΝοΒοπλδῇ δα 4οη6), [645 σαϊῃοταα ἴο- 
ξεῖμοτῦ 4}1 ἴῇοβα τΠϊηρθ τΠδΐ νεῖ ο Ἰοϑί ὈγῪ 
Τόλθοη οὗ ἴΠ6 ΨᾺῚ ψὰ Παά, Δ ηα [Π6γΥ 
τουηαη ἢ. 15, ΤῊ ΔϑθυτρτΊΟη ἰὴ 
1150} δῃοι]α ποῖ θὲ τεσαγήθα 85 ᾿ηα1οᾶ- 
Ἐν ΔΩΥ ΤΟ ΠΩΘ ΠΟΥ ἴο βοθρίςίσηι; (οι ρἢ 
ἴἢς 5ριγιῖ ἴῃ ΨΏΙΟΏ 1{ μὰς θόδη βιρροτῖεα, 
δηα τῃ6 δχίθηξ ἴο ψῃ]οἢ ἰἴ 45 Ὀέδη σδτ- 
ΤΙ, ΓΘ Ορθη ἴο ρζάνβ οὐ)]εσῖίοη. Ηἱῖ- 
Ζὶσ ἴῇ τῆς ἰαίεϑι βδαϊίοη οὗ ἢ]5 σοτητηθη- 
ἴλτγ (1865---ἰδός) ἀϑϑῖσῃβ ἴῃ 6 ψῃοὶο οὗ 
τῆε. τῆτες ἰασῖ θοΟΚ5 (ἡ. . [τῸπὶ ἸΧΧῚ]) ἴο 
τῆς Μδοσαθόδῃ ρεποά : 8116 ΟἸΞἤδυ βοὴ 
δηὰ [δηροῦκα ἄδην τῃαϊ ΔΗΥ͂ 5ΙΠσ]6 ῃ54}πὶ 
15 ἸῃσΟΠτ  Γ01γν Ὀαν]α᾽ 5, ηα 45ϑοτὶ {πα ὈγῪ 
ἴατ τῆ ἰαγροϑῖ ρογίοη οὗ [ῃ6 Ὀοοκ 15 
λήαοςα θέλη. 511], Πρ [ἢ6 ἀ5ϑυΠΊρ- 
[οη΄ ἴο σεγίδιη ρμϑ8α]Π|5 Δ] ἢ α΄ 500- 
ρΡοποά τὸ ὕθαγ Ἰς0γη8] ονυϊήθδπος οὗ Μδο- 
σα θολη οτσιῃ, 1 ἤα5 ὕδδη ἰἀνοιγεα Ὀγ 
ΟΥΠΟ5. ὙΠῸ {{Π}ΚῚ θεέ ενα ἴῃ 186 ᾿πϑριτᾶ- 
τὰ οἱ ἩοΐΪγ ϑετρίαγε δηᾶ ἴῃ ἰδ δι- 
{ΠΟ ΠΠ ΠΥ οὗ [Π6 Ἰλανιάϊς ρ5α]π5. ὍΤῆι5 
(αϊνὶ τοραγάςξα (ἢγεε ρῥϑδαϊμης, χὶϊν, ἰχχὶν, 
ΙΧχίχ, 4Ἃ5 ῬοββιθὶΥ Μαοοαῦοδη ; Νεηοτηᾶ 
(16η2----Ἰ 677) 455] 5η6 6 {Πιτγίγ- [ΟἿ Ρ58Π15 
ἴο ἴπαΐϊ ρεγιοά; δηὰ ἢδ ννὰ5 (ον εα ὈΥῪ 
Ὀαῖπα δηὰ Μυΐηρῆθ,. πη ἴῃς ἰαϑῖ 
Βα] Γ σδηΐυγ ἴἢ6 αμεδίίοη ἢὰ5 Ὀδθη 
βῃδγρὶν οοηίοϑίθα, δηα ἢ βοῖὴξβ Ἰηβία 65 
οη ὑοῖῇ 5ιἀθς ἢ δῃ δηΐγο ἀΡβθηςα οὗ 
ἀοσίπα] ὑτεροβϑεϑϑίοη. Ὦι5 Πε]Π ΖΘ ἢ 
δοςορῖβ ἴπΠ6 1Πδοσν ἹΠ]η σογία! ἢ [1Π|1{5, 
Δηά Διηοηρ 115 βοηρεϑὶ Ορροηῃξηῖβ ΔΙΘ 
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ΒῈΟἢ Οὔο5 845 Ελναϊά, (εβοηΐϊὰ δηά 
ΒΙΞεοκΚ᾽. 
ΤΕ [Ο]] ον ηρ ἀιραπηθηῖϊς ΔΡΡΘΑΥ ΟἹ 

[η6 ψῃοΪ]α σοποϊαβῖνε δραϊηϑὲ τ 6 Δβϑυαρ- 
ΌΟΏ. 

ι. Ενεη το [ἴἢ6 πηοῖϊοα ἴῇ [τῇδ 
Ῥοοκ οὗ Μασοδθθε65, 1᾿ 15 οΕἰθασ δι [685 
Μδσοςαΐσδιβ 15 βίδίθβ ἃ ΒΠΡΙΥ ἴο ᾶνθ 
βαϊπεγεα ἰορείμεσ ὈοοΚ5 νὨΙοἢ Ὠδα Ὀξεη 
ἰοβῖ; 580 ίασ [ο]]οννηρς [6 ΘΧΔΡ]ς οὗἁ 
ΝΕπεδἢ, αῖ ποῖ, ᾿Κ ΝΕ Παη δῇ (566 
Ψ. 13), δι ιαηρ νυ ηρδ οἱ ἢ]5 οὐνῇ οὐ οὗ 
ἢϊ5. σοη ΘΠΊροσαγιθ5. ΤΏἬΕΓΙΘ 15 ΠΟ Σαᾶ50ὴ 
ἴο ἄοιυθὲ {μας της σοἸ]εοτίοη, 5 51 Δ ἘΔ} 
1 115 ῥγθϑθηΐ [οστα, δχιϑῖεα αἱ {Παϊ {ἰπ|6. 
ΒΙ]ΘΘΚ ΠοΙάς ταὶ 1 σαηηοῖ Ὀ6 Ρσονβα οἢ 
ΔῺΥ 5ιΠοϊοηῖ σγοιηας [Παϊ ἃ 51η6}6 ρ541} 
ἸῺ ΟἿΕΓ ᾿5Δ]ΟΥ 15 ἰαῖςσγ ἴτἢ8η ΝΕΠΘΠΉΔΗ, 
ΜΏῸ ἰἰνεὰ 200 γεαῖβ Ὀείοστε ἴῃς Μδο- 
οΑ 665. 

2. Τμοῖὸ δῖὲ ἱπάιοδίοηβ, Πο]ά . Ὁ 
ΟΥο5, ς.9. ΒΙΕΕΚ δηὰ Ηυρίεϊα, ἴο ΡῈ 8]] 
Ὀκι σοπο]υδῖνο, τμαῖ ἴῃ6 ἀοχοϊορ!αβ δἱ 
116 οἷοβα οἵ δαςῇ οἵ ἴπ6 ἔνε ὕοοκϑ οἵ ἴμ 
ΡὈϑαϊῖοσ εχιϑῖθα ἤθη τῆς ὈοοΚ οἵ Οῆτο- 
ΠΙοΪο5 ὰ5 υΠΓθη; 566 1 (το. χνὶ. 46. 
11 15 σεγίαιη ἴηδὶ ἴῃς ὈΟΟΚ νγὰβ σοηπὶ- 
Ὀἰοιθα ἰῷ τὴ6 41 σξηΐυγΥ Β.6., δηά τμαῖ 
ἰϊ νὰ τϑορινθα ᾿ηΐο ἴἢ6 σδηοῃ, δἱ ἴῃ 6 
ἰαϊεϑῖ, ἤθη [π6 ΠΟ] ΘοῖΟἢ ννὰ5 πηδάθ ὈΥῪ 
7]π6ὰς Μδοσαρθειι8. 

4. ἼΤΠθτα δῖα ΠΟ ἱπιπηδθοης 1ἢ ἰῃ6 
ῬοοκΚα οὗ Μδοςδρεαδβ ἴῃαΐϊ ΔὴΥ Το Γ5. οὗ 
τμαΐ τἰπ6 νετα σϑρασα θα ἃς ἸΠ5ρΡ ΓΘ, ΠΟΙ 
ΔΙ6 ἴῇεγα ΔῊΥ ἰγᾶςθϑ οὗ ἃ ῃαϊϊοηδὶ ουῖ- 
Ὀυϊοῖ οὗ ἰγγολὶ Ῥοεδίγυ ; 1 ννὰβ δ ρ Δ1]- 
ΟΑΙΪΥ δὴ ρὲ οὗ ἤξτος δοίίοῃ, 5110]} ἃ5 
᾿Ἰπαθθὰ μὰ5 οἤδφη ρτοάμυςοθα ροδῖβ, διεϊΐ 
ΜΠ ϊοῆ, 85 οἴζϊθη, αὔϑογρβ 411 δηευριεβ ἴῃ 
115 ἀεβρεζαία βίπιρρ]θβ. Ηδά ἃ ροεῖ δὲ 
τῃαϊ {ππὴ6 ρίνθη ἃ νοῖὶςε ἴο {πῸὶ ηδίϊοῃδὶ) 
[66 ]Π]Ὡρ, ΟΥ τουβεά τῆς παῖοηδὶ 5ρ1γ ὈΥ 
αΓΘΣΔ (65 Οἰαϊπληρ ΡΥΟΡ δος ᾿Π5ΡΊ γα ΠΟ, 

1 Ἐνναϊά μαβ ἴπ6 (Ὁ]] ον πσ τετλατκ ἴῃ Βὶβ 
Ῥτγοίαςς ἴο ἴδ βθοοπᾷ ρατὶ οὗ ἢϊ5 Ἰαξὲ δαἀϊοη 
(1866) οὗὁἩ 1η6 Ῥρα]ῖογ. “Νοιμίηρ σαῃ 6 πλοῦα 
πηΐπις ἃηα τηογα ρόγνεσβα (νεγκειτίθτ) ἴδῃ (ἢ 6 
ορίπίοα παῖ ποτα γα ΔῪ Μδοσδῦθαῃ ᾿58]πὴ5 
αἵ 4}} ἴῃ ἴῃς ῥβαιογ, ἀηα ποὺν Τουβοοίἢ ἴῃς στεαΐεγ 
Ῥατῖ οὗ 186 ρβαϊπηβ (ατε αϑϑοίσποά τὸ [παῖ ρεποά) ; 
ΠΑΥ, 5οπῖθ ὄνϑη ἴο ἴΠ6 ἰαϑὲ σδηδιγΥ Ὀείοτε (ἢ τιβῖ, 
85 φΠοπιροϑι(ἰοη5 οὗὨ [ῃ6 αἰτεγ]γ ἀϊδδοαϊς Ἡδβηιο- 
πεδῃ Κιηρ ]αηπαιϑ "ἢ Ρ. 9. Τ]5 τείθιβ βρεοὶ- 
ΑἸ το ἩΠπΣὶρ, ψῸ δαρροβεβ παῖ ΑἸεχδηάεσ 
7απηπαῦις σοπιροκοά 56 6 γα] ρ5α]πΊ5, πιο ἴῃ ετα 
της γεῖ, ἴη6 βοοοπά, ἀπά ἰδς υπάτοα-ηά-ἢ[{|- 
δ" ; απὰ τπαῖ [6 ἄμα] ]}γ πεῖ δὰ τΠ6 οτάετ οὗ ἴ88 
Ῥϑαϊπηβ, τῆς ἀἰνιβίοη ἰπῖο ᾶἅνε Ὀοοῖβ, ἀπά ἰῃς σα- 
ςερίίου οὗ ἴδ6 ψ]ιοὶς ἰπῖο τὰς (δηοη. 
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1: 15 ΘΟΔΓΟΟΪΥ ρτοραῦϊα (δὶ 411 ἰταςθ5 οὗ 
Ὠ15 ΒΘ σα οὐ οὗ ἢϊ5 νΘΥΥῪ ΠᾶπΠ16 5ῃοιά 
Ὦανα Ῥθθη οδ]εταϊςα ἰσοῖλ (ἢ6 τοι ηι- 
Ὀγδηςε οἵ ἢϊβ ρβορῖίδ. 

4. Απιοηρ ογισαὶ ΟὈ]Θοίοη5 ἴο [86 
Πυροίῃεϑβι5, [Π6 τηοϑῖ σοην:ηοιηρ Γαϑῖθ Οἢ 
{πΠ6 ϑίγίθβ. Τὴ βἴγ]6 οἵ τοβθ ρϑβαϊπὴβ 
ὙΠΟ] ἀγα πιοϑῖ σοη βάθη Υ. ἀββογίβα ἴο 
Ὀ6 Μδοοδῦθδαῃ 15 ριτα, ΠΟΌ]Θ6, ἀϊρη!ῆδά, 
αἸἰἤδπηρ ἴῃ πὸ ταϑρθϑοῖ, δ Υ τη ἰδη- 
ϑυσρσα, τη 6 ΈΓΙΟα] σίσιοίαγο, το 6 οὗ [πουρῃϊ, 
ΟΥ ναγεῖγ δηα Ὀοαυίυ οὗ ᾿ἱπηάροσγ, ΠῸΠῚ 
ἴῃ6. Ὀεβῖ ἂρὲ οἵ Ηεξργενν ροεῖγ. ὙἤΘΓΕ 
ῖ5. ᾿ηπἀθεα πὸ δχίδης ἀοουμπηθηΐ ἴο σεν 
ἴο Πα δχίθηϊ ἴῃς ἰδηριιασο Δα Ὀξθη 
τη αϊῆθα αἵ ἴῃαΐῖ ἀρ; 1 ποτ σαη Ὀ6 
ΠῸ ἀοῦνε [Πα 1ἢ ννὰβ δἰγοδαῦ πηοβί 5611- 
οὐϑὶν αἰἴξοίεα Ὀγ ἴοτειρῃ ᾿πῆσθησοβ δηΐ 
τἴο58. ποῖ Ἐχο]αβίνεϊγ ϑοπλς; δηα τῃδξ 
11 Δα υὑπάρυροηθα δὴ ἰηΐθγηδὶ ργοσθθ5 οὗ 
ἀδιθγοσαῖ]οη, ΟΥ̓ ΡΟΒΘΙΪΥ οἵ δϑϑιγα τ οη 
ἴο 115 ΟΥΠΡΊΠΔ] σἴοςκ, ΤΠης δαγ]δοῖ Ἔχίδηϊ 
ἀοσαπιοηῖα. Ὀδίινεεη (μῃ6 οεἷοβε. οἵ τῃ8 

“ΟΔΠοὴ δηά ἴἢ6 ΠπὩ6 οὗ Οὐγ 1 ογὰ ᾿ηάἀϊοαῖα 
{Ππ6 Ἰηογδαβηρ ᾿λβιθησΘ οὗ Αταπγθδηῃ ; οὗ 
ΜΟΙ. [Π6Γ6 ἀγα ἀΠαα ΘΒ ΘΔ Ό]6 γᾶς 65 ἢ 
{πε ἰαῖεσ σαηοηῖσα] οΟΚ5. 
ΤῊ οοπιρίεια το πιτδτοη οὗ {Π|5 ἤγρο- 

{Π 6515. τὲ οἵ σουτθα ἀσροηά προ {Π6 
{Γπ6 ΟΧΘρ 6515 οὗ ἴῇ 6 ῥϑα]η15 ΤΠ 6 βοῖνθϑ : 
115 ἢ45 Ῥθθὴ Καρῖ ἴῃ νίαν η [Π6 σοπλ- 
ἸΏ ΘΠΑΤΥ ΠΡΟῚ ἴπο56. ῥβα]η15 ΠΟ ἢ ΔΑ, 
οἰαπηοα. πηοσὲ σοηβάήδης Ὀγ 115. 51}0- 
Ρογΐοιβ [{ Μη} 06 ὁἤενη τπαῖ 1116 ἃ 
ἈΙσΠΪΥ ρσόθα}}}] 6 ἀαίς σαη Ὀ6 αϑϑιρηθα ἴο 
της 441, 741ἢ, αηὰ 7οῖἢ ρϑαϊηις, ἴῃς 1η- 
τα πα] Ἔν! ἀοησε 15 σοηο] 5ῖνα δραϊηϑβῖ ἴῃ 6 
Μασοαῦθαῃ [ΠΘΟΥΥ. 

δ τ4. Ζυγηιαΐΐον οὗ 1Δς ιαζες. 

Τῆς αιρδίςοηβ αἵ ναί {ἰπ|6 ἀπ ὉΠ ΘΓ 
Πα οἰτοιιηδίαησθα 1ἴῃ6 αὶ νγὰβ 
Ὀτουρηῖς Ἰηῖο 115 ῥγοβθηΐ [οὐ], Δηα ὈΥ 
Πα ῥγηΟΙρ] τῆς διταησθηθηΐ οὗ {πὸ 
Ῥ5 Δ] 15. 1 ας] ρογίίοη ννὰ5. ἰδ θυ πιο, 
οαηηοῖ Ὀ6. Δηϑ ΘΓ" σοι οητγ. ΒοΠγ8 
ΠΟϊηῖ5. Ποιόν δίαη οὐ οἰοατὶν, αὐγὰ 
ἴογ οἴιοῖα Ργοῦ αὉ]8 Τοαθοὴβ. ΠΙΩΥ͂ ὃ 
ΑἸΙορσοβ. 

1τ παν )ὲ ἴακθη ἴοτ ρσταηϊθα (Πατ ὯῸ 
ΔΙ ΠἸΟΠ 5. ΟΥ ΠΊΔΊΘΤΙΔ] οἤσαησο5 ΌΓΟ ηλ16 
αἰτοῦ (Π6 σο]]δοίου Ὀν [πόέα5. Μασσαθθι15. 
ΤῚ πᾶν Ὀδ αἶ5ο τοραγήοα 5 αἱ] θὰῖ σεται η 
ται [πό΄ὰς ΔΙασσΆ Ποιι5. μαηάοὶ ἀοννη 
νοις αἰτεγαΐοη τς ἀοσιπγοηῖθ. ν᾿ Ὠ]Ο 
ἢ6 ςο]]οοῖς. ὍΤΏΕΓΕ 15 ΟΥ̓ΘΤΥ Γράβοῃ ἴο 
δοςερῖ, 20 554 Π118] Γραϑοῃ ἴο αι Θ51Οη, 

ἹΝΤΚΟΘΌΟΟΤΙΟΝ ΤΟ 

[η6 5ἰαϊετηδηΐ (Πδϊ [Π6. σοἸ]Θοἴοη ννὰ5 6χ- 
ἰδηΐ, οὐ δὲ ἴῃ6 υἱπηοβῖ σομηρ]ειθά, τη τὴ 6 
{π|ι6 οὗ Νομδθιδἢ, ἤθη [ἴ 15 ρσοῦα]ς 
[ας τἢ6 ᾿τυγρὶοαὶ ρ541π|85 δὲ με δπὰ 
ἌΕΓ δἰῆχαα. 
6 πᾶν δήτῃϊ ἴπαὶ ἴῃς 1αϑῖ σο]]Θοἴοῦ 

δηΔ]ν βθιοα τῆς ἰοσπὶ οὗ ([ἢ68 ῥϑδίτεσ: 
γοῖ {Π6τ6 15 γδαβοὴ ἴο δεῖῖθνα τῃαϊ ἢςδ 
δαϊ!ογεα οἡ ἴ[ἢ6 ψ]οἷθ ἴο ργανιοιβ διταηρο- 
Τηθηῖς, θοῖῃ οἵ τῃ6 ὈοοΚκβ5, δηά οἵ τῆ 
54] τη5 ἴῃ δαοὶ ὕοοῖκ. Α τορατγῇ ἴογ {Γὰ- 
ἀϊτίοη, 4 ῥγχοξουπμα, ποῖ ἴο βαν ϑυρογδτι- 
[ἰολ15, ΓΟ υθηος (ΟΥ̓ δητ αι γ, ἜΘΡΘΟΙΔΠΥ 
ἴῃ τοραγὰ ἴω ψγουῖκϑ ὙΠΟ] ἡ ΈγῈ Ἔα σὸ- 
ξατάεα δ5 δηϊδησίηρ ἰτοηὶ αν! πεὶν Ἰη- 
ΒρΡΙΓο ἃ τ δ β, ἀγα οΠαγδοίθγϑιο5. οὗ ἴΠ6 
ἩΌγον τᾶςα. 

Τυάριηρ, ΌΥ ἰῃΐοτηδὶ ἰηα!σαϊοη5. ΜῈ 
ΤΏΔΥ Ὀὸ ᾿ι5ιῆ6α ἴῃ δβϑαπηηρ παῖ τ 6 
ἤτοι ῬΟΟΚ ννὰβ αἰτδηροα δι 51 ΓΔ ΠῪ 
ἴὴ 115 Ργθϑθηΐῖ ἰογηη δοοὴῇ δίζεγ [ἢ68. δο- 
σθϑϑίοη οὗ δοϊοιηοῃ. [1 15 ἢοΐ {ΚΕ ]Ὺ 
πᾶς Αϑαρὶὶ αῃηὰ ἢϊ5 σο] ]δαριιε5, πο ἤθη 
ὈΓΟΒΙ 46 ονοῦ ἴῃ Πα ρΊς4] βογνιοθς. οὗ 
[πΠ6 τειηρὶθ, ψουἹὰ ἢανα περ]εςῖοα τῃ6 
(τα ϑοσιροη οἱ αν 5 ὑβϑαίηβ. ΤΠ 
Βεοοηἦ ὈΟΟΚ ἤαΥ ἢανε ὕδθη δαάεξα ἴο 
1 5οοὴ δἰϊζουννατάβ: δαῖ [6 ῬεουαΓ οἢδ- 
ΤΑΟΙΘΥ οὗἩ 16 ᾿Π5ΟΓΙΡΓΙΟΏ5 (566 Ρ. 140), ἀηά 
{π6 ὧ56 οὗ τῃ6 αἰνηθ6 πᾶη165, ᾿παϊοαῖς ἃ 
ἀἰἤἴετγθηΐ τεάδοϊίίοη. ΒΟ γᾶν Ὀ6 Ὀεβῖ 4ο- 
σοιηἰοα ἔοσ ὈΥ αϑϑισηϊηρ ἰῃδῖ ἴῃ 6 φεσοηὰ 
ὈοΟΚ ννᾶβ ἀτίδηροὰ ψ} ἃ 5ρθοῖα] ΥἹΕῪ 
ἴο τεαοϊταϊου τη (6 τορίθ, ὑπάθσ τΠ 6 
ρσιπμάλπος οὗ ϑοϊοῃηοη, οὐ οὗ ἴῃς ᾿εδήειϑβ 
οἵ τὴς Πμοντς4] σμοπιβ᾽. 6 δὐγαηρε- 
τηθηΐ οὗ {6 ρϑα]πὶ5 1 [656 ἴνοὸ ὈοοΚ5 
15. σουίδιη]γ ποΐ σΠγοποϊορ!ςοα)ὶ [Ὠτουρῃοιζ,. 
πο! οηβ οὗ ἃ 5ρθοῖαὶ ρυγροβα παν Ὀ6 
Ροϊηϊθα οὐἵ.ἉἁἩ Τῆς Ἰμἰτοιοίοῦν Ρ56]Πὶ 
βίδηξς ἀραγί, δη ννὰβ ρογῆαρβ νττῖθη ΟΥ̓ 
Βοϊοοη. [1115 ποῖ ψ ποις ἃ Πιθαηηνσ 
(Πα τη}15 ΠΟΙ] ΟΟΙ. 15 56ῖ ἴὴ Ὀεΐνθεη 
ἴνο ρῥϑαϊῃ5 οὐ ΚιηρΙνΥ σοπϑβθοσδίοῃ ; 
ΠΟΙ ΠοΓ, αἃ5 Ενναϊὰ σι ρροβθβ, [ἢ βεσοηά 
Ῥϑαϊῃλ 5 τς ὈΥ ΘοϊοπΠΊΟη, Οἵ, ἃ5 
ΘΟΘΙῺῚ5 ΠΊΟΓΤΟ ῬτΌΡΑΌΪ6, ὈΥ Ἰλανα; (Π6 
βδυ θην σα Ρ5α]η), Ὀδνοηα ἀουθῖ, 
τοίους ἴο ϑοϊοπιοῃ, Ῥσοῦα! 8. ΓΟλϑΟἢ 5 
ἴογ ἴῃ6 ρίαςς οἵ οἴϊιδσ ῥϑαϊτὴβ τᾶν 6 

1 ΤῊΘ ποῖϊςε αἱ [Π6 ἐπα οἵ ἴῃς βενδηϊγ- οοοπα 
Ῥϑα]πὶ ἀἰβιϊη ον παν κα μα. Θρος ἢ ἰὼ τῆς ἰοτιηα- 
τὴ οὗ τη6 ρβαϊτεσ. ΤῸ τνογὰς “ΤΏ. ῥρϑαϊστὴς 
οἵ 1)αντᾷ τὸ βοὴ οἵ [556 ἀτὸ σπαςφί," σουἹὰ ποῖ 
Ροφ ἷν παν θοοη πίζοη ὮΝ {Π6 γτενίβοῦ οὗ ἴἢ 8 
Ιαϑῖ τὸ θοΟΚΞ, ἰοῦ ΠΥ σοηῃίαιη βενογαὶ ῥρβαϊτηβ 
Δϑο 6 τὰ {Πἰς ᾿πϑο ρίοη5 ἴο 1 αν]. 



ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ῬῬΘΑΙΜ5. 

αϑϑίσηθά οὐ τῇς δϑϑυπιρίίοη [πὶ ἔΠΕΥ 
ὝΟΙῈ διγδηρεα ἢ 5ρεςί4] τγείοσεησα ἴο 
ἴῃς ἴ6π1016 βοσνιοθ. ὍΤπὰ5 ἴἢ6 42τά, 41, 
δίῃ, δῃὰ διῇ αὔὲ βιιεα βϑνογα!ν ἰοῦ τϑςὶ- 
[αϊίοη δ πηοηΐϊηρ Δηα δνθηϊηρ. Ὑεῖ, 
ΔΙ ον ΠΡ ἰῸΓ 510ἢ ἸΓΑΏΘΡΟΒΙΙΟΏ5, Δ ΟΥΔΟΓ 
οὗ {ἰπ|δ ἸΏΔΥ Ὀ6 ἀϊδοογηθα ἴῃ ἴῃς ἢγοί 
Ῥοοϊ: ἔτοπὶ τῇς ϑῖἢ ἴο ἴῃ 6 21 νὰ πᾶνα 
Ῥϑ5.]πη5 οἵ αν 4 ̓ 5 γοιίῃ ; ἰτοηγ ἴἢ6 τ 41 ἴο 
τη6 2151 οὗ 15 δατὶν τοῖρῃ ; Μ Ὦ16 (ἢς ἰδοῦ 
Ῥϑαϊπὴς τη ἴῃς ἤτοι θοοΚ ὈοΪοηρ, ἢ (ον 
αης] ἀου τα] ὀχοσρίοηβ, το ἴῃ 6 ἰγου θ᾽ οι 5 
(165 ργθοθάϊηρ δ15 Πιρῃς ἰτοπ ΑἸ ϑδ] οι. 
ἼΤΠῈ. ῥϑα]πὴ5 ἴῃ (6 βεσοηα ὈοΟΪΚ ΠΊΑΥ 
αν θθθη ντττςεη τὴ [16 54Π16 ΡΘΓΙΟά, 

Τῆς ταιγὰ θοοϊς ἀρρεαῖβ ἴο ἢανε Ὀθβθη 
ἙΠοἸ] οι ἴῃ ἃ ἰαῖου τεῖρῃ, ποῖ ἸΠΠΡΤΟΌΔΟΙ 
ἴῃ ἴηαἱ οὗ [6 ῃοϑπαρῃαῖ. ϑίγοηρ᾽ Γεᾶ5Ὸ ἢ 5 
ΓΟ ρίνεη ὃὉγ Μτ 1ἡΠΠποῖῖ, 566. ΡΡ. 507--- 
512, 5ῃονιηρ ἴῃαΐ τἢ6 ρτεαῖοῦ ΠΌΤΟΥ οὗ 
}5α Πη15 1ῃ ἴη)6 ἰουσῃ ὈΟΟΚ ἡνεγα ὈγοῦαὈΪΥ 
σοΙροϑοα Ὀείοτα {πὰ οἷοβα οὗ Ηἐζεκιδῇ᾽ 5 
τοῖρη. [{ 15 ἜΧρΥ͂Θ ΒΘ Ιγ βαιά τῃαῖ ΗδΖε- 
κιαΐ ““σοτητμηαπάθα {πε 1,ονδ5. ἴο 51η6 
πηΐο ἴπ6 Τοτάὰ ν ἢ [ἢ 6 νοσάβ. οἱ ᾿λδανιά 
απ οὗ Αϑαρῇ ἴΠ6 βθοῦ:" 2 (το. χχίχ, 

ο. 
Τῆς ᾿αϑὲ οοΪς σοηίαϊη 5 σανογαὶ ρϑα]Πὴ5 

οἴ τὴ ἀρὸ οἵ Εἔζτγα οὐ Νεηθιηϊαῇ, θυ ΠΊΔΗΥ͂ 
αἶσο νῆϊοἢ Ὀδαγ τῆς παπης οἵ [αν]. [1 
'ς ΠῚ ὈΟ55106 ἴο 5αΥ ἴγοτη νναΐ βοῖισοαβ ἴῃ 6 
Ἰαϊοϑῖ οο]]θοίοσ ἄτγενν {Π658 Ῥϑα μηδ, πηοϑῖ 
οἵ Μ»Ἔ]ςἢ ἤανα σΠαγδσίου δῖος ΏΙΟἢ ἰδανα 
{π||6 ἄἀοιθι οὗ Ὠανιάιϊα δα ουβῃ!ρ, ν 116 
5ΟΙῺ6 αΥ6 οὗ 5 Γραβϑϑιηρ ὈΘδΊΠΥ, 

δις. 7726 δεαδίεγ, ἐγ ἰαἶογ ε ἐπι ς ὀεαγύισς 
κῤολ ἐδὲ ἀρυείοῤηνιοηέ οὐ Ζδυώγίμς τη {Δ 6 
“εύγειν Ολμγε. 

Ιη {15 ρῥίασεα 11 παν βυβῖσα τὸ ὈΠηΡ 
[οροῖθοΓ 50ΠΊ6 σΘΏΘΓΑΙ ὈΓΠΟΙΡ 65, ΠΙΟἢ 
1] Ὀ6. 1]Παϑἰγαῖε Ὀγ τς [ΟἹ] ον ηρ σοπλ- 
ΓΘ ΠἴατΥ. 

ΤΉγες. ρτεδῖ Ροιηῖθ σ4}] (ῸΓ βερασζαῖβ 
σοΟΠ 5] ἀθγαῖίοη : (1) [Π6 δἰ ]σα] ΟΥ Βρ τυ 4] 
τεδο της οὗ ἴΠπ6 ρϑαϊζοσ; (2) {πὸ ἀϑρϑοῖ 
ὉΠΟΥ͂ ν]οἢ 1ἴ σοητοιηρίαῖας τη 6 ἀοοῖΓ 6 
οἵ τε θυ οη, ἃ Ροϊηΐ ΏΙΟΒ ἸηνοΪνο5 
{πῸ6 σιοδοη οὗ 4 διίυατε Πα ; (2) {86 
ἀϊγεσῖ ργορῆδοῖθϑ, ΟΥ {γρίοαϊὶ οτοϑῃδάον- 
1η05 δης δητοραίοηβ οἵ ἴη6 Με βολῇ, 

διό. μα ἐεσεοέηρ. 

Ι. (ομπρατηρσ τῆς τερασῆϊησ οὗ τῆς 
ῬςδαΙοσ ἢ τῃαῖ οὗ ἴῃ. Ῥρϑηζατοιςι, απὰ 
{ΠῸ ΘΑΥΠΘΥ Πισίοτισαὶ ὕοοκς, χνὸ [66] ΠῚ] 
ἨΘϑιτΑ[ἸΟ 1 ἀϑϑοσίίηρ τῃατ 1 ᾿πα]οαῖας 

[59 

ἃ σοηϑι Φουα ῦ]ς αἄναπος [ἢ (ἢς ἀρρτοοὶδ- 
[Οἢ ΟΥ Ἔχροϑι(οη οὗ οἴῃ σα] η΄ δριγιίμαὶ 
ἀγὰῖῃ, 1195 ᾿Ιηἀθοα {πιὸ ἴπαἴ ΠῸ ΠΕΝ 
ῬΠΏΘΙΡΙΕς. οὗ πλογαϊβ, 5. ΠΟ ΠΥ βρεακίηρ, 
ΑΤ6 Ἰηἰτοσδα ; Ὀὰζ τ[ηΠ6 ἀενοὶορηλεηΐϊ οὗ 
ΡΠΠΟοΙρΙ65. Ργανι οσΙΥ τοοορηϊΖεά, δηά 
ΤΠΕῚΓ ΔΡΡ]ΠσαῖΙοη ἴο ἃ ρτεαΐ νδῆδίγ οὗ 
σῃαγδοίετα δηα οἰγουτηβίδησεβ, ρσονα (ἢδζ 
6 σοηϑβοϊοι5η 6855 οὗ βριγιπ4] τη ΠΔα 
Ὀδδη τπῆοσγὸ τποτοιρῆϊὶγ ρΡεπείγαϊοα, δηά 
ΓΊΟΤα σοΟΠΊΡ]οίεἶγ πιου]άθα, ὈὉγ {ἢ 61]. 
ἼΠΙ5 ΟὈΒΕΥνΤΙΟῺ ἀρΡ 65. ποῖ ΟΠΪΥ ἴο [Π6 
Ῥϑαϊπὶς γθσορηϊζΖεα 45 Πλανιάήϊς, ῖ, ἢ 
αἴ ἰδθαςὲ δηϊα] ίοτοθ, ἴο ἴῆοϑο δι θαῖθα 
ἴο Αβαρὶν, αηα ἴο ἴΠ6 Κογδῃϊῖθα, απὰ ἴο 
[Πο56 Ῥβα]πηδῖς νῆο ᾿ϊνθὰ ἀρ ΟΥ ΔΙΟΙ 
τῆς. Βα γ]ο 51. σαρε νη. 

Ατηοηρ {Ππ656 ΡΥΠΟΙΡΙ65. ΠΟΠΘ 15 ΠΊΟΓΘ 
βίστικίηρ ἴῃαη τῆς ἀπε δα]αβίπιθηϊ οὗ {Π6 
Ἰηναγὰ δηὰ τῆς οιναγῆ ; [ῃ6 δριπ ταδὶ 
γνοτΚ, δηα τῆς ἀξνοιςοηαὶ Ἔχργθϑϑίοη, οὗ 
τα] σίοη. ὍὙΠὶ5 Δα]υδίπηθης 15 οβδοιοί, 
ποῖ ὈΥ ΔΩΥ τοϑίσαιηϊ ἱπ]ροϑοα τροῇ 
ΘΙΠ6τ, ὈὰΣ Ὀγ ρσινὶηρ ἴτεα ρίαν ἴο ὑοϊὴ ; 
{πΠ6 5ΡΙΓΠ 15 δποουγαροα ἴθ 115. Πιρῃ οὶ 
Πιρ]ι5 οἱ δοβίδεις γαρίαγο, απὰ [6 ἄονο- 
Ἐ᾿ο4] [66] Πρ ἀΓ6 πιοϑῖ ἱΠΠῚΊαΙΘΪΥ σοη- 
ποοιοα ψ ἢ τῃς δοτνίςθϑ οὗ {πὸ βαῃοίμπατυ. 
ΤῊΙΝ σοη πάτο σΟπΊ65 οὐΐ αἱ ΟΠςΘ ἢ 
1Π6 θαυ! δϑὶ ρϑα]ς οὗ Ἰ)αν ἃ : νὰ ἤᾶνθ 
ἴῃ 15 ἤτοι νογάς (ΠΕΊΘΟΥ νὰ ἴαΚα τΠ6 
τατῇ ρϑαΐϊπὶ ἢ Ἐλναϊά, οὐ [Π6 71}, ἃ5 
τῆς τοι {π| οὗ ἢ15 ρθῃ}115) [ἢ 6 ΘΧΡΓθβϑιοῃ 
οὗ πρϑῆακϑη {πιϑῖ, (Δ ἂς [Π6 σι ρροτί οὗ 
ΒΡ  Πίσα] ΠΠ{6, εν ησεα 1ἢ ὈρΓρὨϊη6 55. οὗ 
φαγί (ν11. 1ο, χὶυ α, 2), δϑϑοσϊαίοαὰ ΜῈ ἢ 
τηοητοη οὗ ἴῃ 6 βαποΐθδσυ (χὶ. 4). Τῆι, 
δραϊη, [αν] ἴακο5. ἴῃ6 οσοαϑίοη οὗ [Π6 
ἰπαυρσατγαίίοη οὗ [ΠηΠ6 τἀ θγηδο]Ὲ οἡ πηοιηΐ 
Ζίοη (αη ἐνοηΐ ψ Βῖςἢ 6 οεἸεταϊεα ἢ 
δὴ Ὀπρτεοδαςηίεα τη! τἀς οὗ 5δογιῆοθ5, 
αηὦ 4}} τῃ6 [οΥπγα} 1165. οὐ σδγο πη η]Α] 
ΟὈδουνδηςο) ἴο Ἰησιςαίς ἴῃς Πιηἀαπηεηῖαὶ 
ὈΓΠΟΙΡΙ65 οὗ πιογα ν, αὔονα 4}} ΡαΓΠΥ οὗ 
Πραγῖ, ἂς ἴῃς. σοπαϊτὶοηβ οὗ δοσερίαποβ 
(5866 ποῖθς οἡ χν, χχὶν). Αἴ τε οτιϑὶς 
οἵ [ἷ5. (1]1, ἴῷΏὁ ἴῃ ἀροὴν οὗ ἢϊς τορεηῖ- 
δηςο, {τὰ ἢ ἴῃ ἴη6 Ἰηνναγὰ ρατγῖβ 15 τοοορ- 
ὨἰΖειὶ α5 (οὐ 5 σγθαῖ γοημιγοηθηῖ; ΜΉΠ6 
της βαογιῆσος. οὐ τἱρητθοιθηθ55 ἅΓῸ Τ6- 
βούνοα ἰοῦ τῆς βδεαθοὴ οὗ δοςσερίδποβ 
(Ξ(6α. ποῖθς. οὐ Ϊ1. 190. ὙΤμτοιρπουῦῖ 
ἢ Ρ54]Πη15 1)ανι ἃ ὄχργόϑδοβ ᾿ηΐθηθε (ἄ6- 
᾿ς τη 41} ΠΟΙΝ 5δαβοηβ, δεσνίοος, απά 
οἰδοτναθοοσ, ἔθυνοηῖ ἸΟηρΊησ  ΏΘη 56ρα- 
ταῖοα τοπὶ ἴδ τἀ οτηαοὶα ἰοὺ ἃ ϑεάβοῃ 
(ἰχὶ, 1[Χ}1}; ἢς 15 ΘΝ ΘΙ ΜΘ ΑΙΥΥ͂ οὗ Ἔχίο  ηξ 



16ο 

Π6 σταηάειτσ, θθαιϊίν, δηα ἢδατί-σοηίτοὶ- 
᾿ηρ ᾿ηἤποησεδς οὗ τ)6 βαησίυατν; Ὀπῖ ἢξ 
ἄνγε}]ὶς ἢ ἴᾳγ ὨΙΡΠΟΥ ταρίατο ὉΡΟῊ 
[ἢ 6 ἈδανθῊΪΥ ΓΘ4]}165, οὗ νυ οἢ [656 ἀγα 
βἰρηϊβοδηῖ δ υτα Ὀγαϊτοῃβ; βέουγα οὗ σά 5 
Ἰονβ, 7ουηρ ἴῃ (σοά᾽ 5 ῥγδβεηςςβ, τεροϑβίηρ 
οη Ηἰς ρτγοϊεοϊτίοη, ψῃθῖΠοσ ἴῃ ἢἰς ΗἸρϊ 
τοῦ 5.1], οὐ ἴῃ σοηῆιοῖ ἢ} ἐογειρῃ 
Εηθίηϊθβ, οὐ ἴῃ [ἢ6 ρετὶοά οὗ ἀξδερεβῖ 
ὨΟΓΆ]Π]ΔτΊοη, οὗ ὈΟΘΙΪΥ δηά τηθηῖα] κυῆετ- 
ἸΏ. ΧΧΧΙ. 22, ἱχῖν. ΤῊΝ σμαγδοίογιϑῖὶς 
αὐονθα 41] γλαγκϑ [6 ρϑαϊπὶς οὗ [η6 Κουδῇ- 
165, δηα οἵ τὴ6 οἢιοίς οὔ τὰ6 1, ϑνιςα) 
οἤοιτθ, Εἴμδη, Ἡδπλαη, δηᾶὰ βρῇ. [Ιη 
{π656 νὰ τϑδσκ οὐ [ἢ6 οδ ἤδηά δῃ 
δηςυδἰασίὶς ἰονε οὗ τς τειΏρΡ]6, δπὰ ἃ 
Ῥυγηϊηρ [ΠΙΓοῖ ἰοῦ τ 6 Ὀσν}] ρμα5. οὗ ουἵ- 
γαΤ ΠΟΙ ΠΊΠΠΙΟΙ ; 566 ΧΙ]. 1, 2, ΧΙ]. 2, 
8Δηἃ ἸΙχχχῖὶν. 1, 10, ἃ ρ5.]πὶ νῃΙ ἢ, ἀρονα 
41} οἴπειβ, ρίνεβ {π6 ροτγίγαιζξυισγε οὗ ἃ 
Ἰονίηρ πη] Ἰδίταμξ ἢ (6 ἰετρὶς, πΚα ροοα 
ΒΡΙΓΙ 5 1 Πδηΐθ (΄ Ραταάϊϑο, (ὑδηΐο Π|. 
65----Ο3), το] οὐ οησ ἴῃ τ 6 ἰοννοϑὲ ρΐαςα: 
Ῥυΐῖ, οἡ [Π6 οἴΠΟΥΓ δηα, {Ππ656 Ρῥϑα]ῃπὴ5 
σοηΐαϊη ἴῃ 6 νετὺ βἰγοηροβί ἀςφοϊατγαίοὴ ἴο 
Ὀς ἰουπά ἴῃ τη6 ΒΙ0]6 οἵ τῆε δρβοϊαΐα 
ΜΟΤΓ ἢ] 55η 655 οὗ, 41} σθγε πο] Οὔ 56τ- 
νδῆςσθϑ, οὗ Ξδογιῆσοβ δηα θυγης-οἤογηρϑ8, 
{Ποι6}} οἴεγοα ἴῃ ορεάϊοησε ἴο τῆς ἰανν, 
δηα 1η ρεγίδοις δοσοοσάδηςσα ἢ τῆς ἀ6- 
αἰαγεα νψ}}} οὗ (οά, Ἔχοαρίιηρ 50 [ΔΓ 85 
{ΠῸῈΥ ἃΓ6 ΘΧΡΥΘΘΘΙΟἢ5 οὗ ἃ ποατί ρυγβῆοα 
Ὀγ τεροηίδῃησα, Θϑομθνιηρ δν]}, δηὰ ἢ}]]} 
οἵ ρσταίὰ66 ἰοΥ βρισγιίαα]ὶ σύας; ἴο ὨΠῺ 
οὐἶἷγ “ὙΠῸ οτάξιβ [5 σοηνοιβδίοη 
ΔΠΡΠ" Μ1}} Ης “ϑῆενν (6 βαϊνδίοη οὗ 
οί." 8566 ᾿ξ. ]. γ---12, τύ, 23. 

ΤῊΝ δοῖ ο4}15 ἴῸΣ νΘΥΥ 5ρεςοῖὶαὶ δἰΐθη- 
τἰοη ; 1ἴ 5ῃδννδ {Π6 στοιηα]ο 55 655 οὗ [ῃς 
Δϑϑϑιτς!ᾺῖῸοη ἰῃδξ [ποτὰ δχιϑίςα δὴ δηΐϊδρο- 
ἰδ θεῦνεθη [ἢ6 ῥγιθϑὶν δηα ρσόρῃείῖς 
οὐάθυβ. ἢ ανιὰ πα φεα πᾶν ὑὲ γεραταςά 
85 ἃ τερτεβθηίδίνο οἵ Ὀοίῃ, ηοὶ ἃ5 ὑσγιδϑί 
ΟΥ ῥτόρμεῦ ἴῃ {Π|ὲ βίτι Εν ἰΟΓΏ14] 5656, 
Ὀὰϊ δ5. σοι Πρ ἴΠ6 ΘρΙΓΙ4] σμαγδοίοτυ- 
Ἰσίῖοβ οὗ θοΐῃ οὔἶῆοθβ; θυϊ Αϑάρῃ δηά τῇ6 
Κοτα] 65 Ὀδ]οηρ Ὀγ ὈΙΓΉ, δῃὰ σΔ]]Π]ηρ, 
Υ ἰαϑβῖθ, {δα} ]ηρ5, Δηα ὨΔ4Ὀ0115, ἴο [ἢ ο1455 
οὗ πη]Π]5 γα ηἴϑ. 
ΤῊ αιαλ ες Ὡς ἢ οματασίοζε αν 

Ὠανα Ὀθθη Δἰσοδαν σοηϑβιἀοτϑά : [Ποιρἢ 1ῃ 
ΒΟΠῚΘ ΓΟΘΡΟοῖσ ΡΘΟΙ ΑΓ ἴο ᾿ϊπΊ, γεῖ Ἰῃ 
στοαῖ ρατί {6 Ὀεϊοηρ ἴο οἴϊιοῦ Ῥϑα]ηη!δίβ ; 
ΒΌΘΝ, ΤΟΥ Ἰηβίδηςσοθ, 85 Ἰπΐθηβε Ζραϊ, σα] Ππρ 
ἴου ἴη6 υἰπλοσῖ βονου οὗ οὐδ Ἰπαρ- 
τηοηΐ5 ἃραϊηδί ἴπ6 Ὠεδίμθη, γεῖ ἢ ἃ 
Υἱὸν ἴο [6 οοῃνοίδίοη οὗ (ἢ6 νου]Ἱά; 

ἹΝΤΚΟΌΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

Ῥξς, ΙΧΧΧΙΪ. 8, Ιχχχὶ!. 18, Ιχχχνὶϊ. 4---Ὸ0: 
ΟΟΙΏΡΑΓΟ Ὡοΐδ5. οἡ 5. χνῇὶ]. 43, 40; δπᾷ 
Ρξς. οχὶν. 21. 
ΤῊ 1ἄθα] πλάπ, σοηϑι ἀογεα δρᾶγί ἴγοπὶ 

[ἴη6 τϑα]ζαῖίοη 1 ΟΠ τίβί, δ5. ρογίγανοά 
ὈΥ τῆ6 Ῥπαὶπηϊϑῖβ, ἢᾶ5 {1656 σμδγαςῖο- 
ἰδέ: ὈΠ5ΠαΚΘὴ {πι|δῖ ἴῃ Οοα, εδητγο 
ἀδνοίοη ἴο Ηἰ5 5ϑν!οθ, βιι Ὀπλβϑοῦ ἴο 
ΗΚ Ψ}}}}, Τα] δῆς οὐ Ηἰβ ἰονε τπεῖ ὈΥ͂ 
ἃ σΟΥΙΓΟΘΡΟΠαΙ Πρ αἰδοϊίοη, ἃ τόσο ἰἤδλη 
ἢ]14] το Ἔτη 655 (Χν}}}. 1); ἃ Ἰοηρίησ ἰοῦ 
Ηῖς ῥρίδϑθησα ἴῃ ἴη6 βϑαπῃοίιασγ, δηα ἴου 
(τ το οὗ τῃαϊ ῥργέβϑθησε ἴῃ Ὠεᾶνθῃ: ἃ 
{Πογοὰρὴ ἀρργοοϊαίοη οὗ 1ῃ6 τισῃΐθοιις- 
Ππεϑ5 οἵ }} ΗῚ5 ἀρ βδ[Οη8 ; ἃ σοηδάεῃϊζ, 
ΠΑΥ͂ σετία! ἢ, δῃτοΙραϊίοη οἵ 8 [}}} τπαηῖ- 
ἰδϑιδίίοη οἵ ΗἸ5 τρθουβηθ55. Εαδιῇ, 
ὮΟΡΘ, δηῃὰ ἴονε δϑοιπλα ἴππι5 ΤΠῸῚΣ ἴσας. 
Γεϊαῖνε Ροϑιῖοη 1η τ[η6 ἀδνεὶοριαθηΐ οὗ 
[Π6 φΘριτἴὰ 4] ΠΊΔη. 

Οἡ τῃ6 οἴΠΟΙ διἀθ νὰ ἢπα οίηρίθ- 
Ποαγίθηθθθ, ἰγαηδράσεης {τὰ 8 1|1Π 655, 
αἰ ἀὔσθηος οὗ ρα!]ο, ρασγ οὗ εαῖῖ 
ἃ5 ἴῃ σδηῖγα ΔηΠα ΠἸΔΙησϑρτὴρ οὗ τηογαὶ 
16: γιβίςς, ἐοσττααα, δε! οοηῖτοϊ, ταςτῖ- 
τὰ46 τη ἀδα]ὶηρα θεῦνθοη πηδῃ δη πα: 
βεοηθγοβιῖγ, 5. νἱῖϊ. 4, 5υπιραῖῃν ἢ 41} 
[οσγηλβ οὗ 5 ἤθη ηρσ, νναγπὶ δηα ΘΠ. ἴο- 
νατὰς ποηάβ, θυὰϊ ὄνοῦ ῥτοπιρὶ δπά 
ξδατηθος ἴονναγάβ 4]}} πηθῇ, ὄνθὴ Ορρο- 
Ὠδηΐθ, Ῥς, χχχν. 13: ἰογα!γ οὗ 5] θοῖς 
ἴο {Π6}Γ Κη, ὉΠ5ς5]Π5]} 561 βου ποηρ ον 
οὗ ῥγησθ5 ἴο {Π6]Γ Ῥεορίθ. Ηδξετῖα ἴοο, 
ποῖ ἴογ 186 ἢγϑι τα, θὰ 1 ἃ ΠΙΡΠΘΥ 
ἄερτεα τπδπ δνοῦ, δαπά ΠῚ ἃ ΘΙΏΡΌΪΑΓ 
ΠΟΑΓη655 ἴο ἰδ ΟΠ χισδη 1ἀ6α], ννὸ τοὸ- 
ΤΉΑΤΚ τῆς ρστάσε οὗ Πα ΠΥ : [η6 56η8ς6 οὗ 
Ῥονοτν δηὰ ηδ66: [δ ἢγοι ἀἸδίηςς 1η1|- 
ΤΑΔΊΊΟΙ παῖ ἃ Ὀσόκοὴ ἢδαγὶ δηα σοηῃϊγῖα 
ΒΡΙΠῚ 46 δΔοσδρία]6 βαογιῆσθς ἴο σοά, 
Ῥϑ5, 11, 17, δῃηὰ τῃαϊ (π6 τηεθκ δηά Ἰον]ῦ 
ΔΥΘ ΘΡΡΘοΙα] οδ]εεῖβ οὗ 15 ἰανουσ δῃά 
δταςο, Ῥς. Χν"]. 27. 

ΤΠΕ 1ά6Δ] 15 ποῖ 5 γεῖ ρεγίεςϊ; ἠοῖ ἴο 
5ΡΘαΪς οὗ 115 πα ροτίοοῖ τϑα] !ΖϑιΊο, 11 νδῃ 5 
ΒΟΠΊΘ 6556 [14] στάσθϑ, ρτᾶάσος ἤοννενοσ οὗ 
ΠΙΟἢ Ὧο Πιδαίῃθηβ. (611 ([ἢς προ, ν ῖςἢ 
[ΠΟΥ ΠΘΙΠΕΙ αἀδδιγεα ΠΟΥ δΔρρτζθοϊαῖθά. 
Θυςἢ ἀΥΓ6 ἰονα οἱ τηδη δχίθηαϊησ ἴο 6η6- 
ΓΩ165, Θηςγ6 αὈποραςοη οὗ 560] τιρϊεουϑ- 
Ὧ655, [6 ΡΟΙΔΠΘΩΪ 56η56 ΟὗὨ ὈΠιΝΟΥὮ]- 
Ὧδ655, δηὦ ἀρονο δ]} ὑπ] πιο ἰοτρῖνε- 
Ὧ655 Οἵ 1Π]01165, 1ῃ6 Θχιγραῦοη οἵ ἴἢε 
ὈΙοΓ τοοῖ οἵ Παίγεἀ δηὰ στενθῆρα. Ὑεῖ 
δνδὴ ἔοσ ἴΠξ 56 ργεαίοβδί δηα πιοϑῖ βρέεεὶαὶ 
οΠαγδοϊογι βίος οὗ [6 ϑανίουτβ ἰοδοὴρ, 
[Πετα 15 ἃ ργτεραζαίίοῃ, ἃ ἰουθϑῃβδαονηῦ, 



ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ῬΘΑΙΜ5. 

οἴδθη 1Ἰηϊεττυριεα, γαῖ ΠδνΟΥ ὙΠΟΪΥ 
Ὀτοκοθη ΟΗ͂, "νης ΘηΔ 0) ]65 ΟΠ γϑιδης ἴὸ 
156 {ἴπΠ6 ῥϑαϊζογ θοίῇ ἴῃ ργίναϊο δηά. ρυὺ- 
Ιις ἀενοίίοηϑβ ντΠουΐ τϊδρίνιησ, απὰ ἢ 
ἄξεερ τῃδηκίμ!]ηθθς ἴοσ 16 Πεὶρ ψῇηϊοῇ 
1ῖ ΒΌΡΡ]165 ἴο ἴῃ 5ρί τιμαὶ 116. 

δι). οδίϊεες οὗ α “μείμγε εἱαΐε. 

2. (Ἰοϑεῖὶνγ σοπηδοϊεα νὴ ἢ [656 σἤατδο- 
[5165 τὰ ἴῃ6 δε] ]ὴρς Δηα Πορε5 οἵ (ἢ6 
Ῥϑδὶ πηϊϑῖθ του σῃϊηρ ἃ {πἴυτε σίαῖθ. [1 15 
εἶδατ οὐ ἴπε οὔθ μαπᾶ {παΐ πὸ αἰβιηςΐ 
τενϑαιοη οὗ ἃ Γαἴυγὰ σδίαῖα οὗ τε θυ ΙΟἢ 
Παὰ 45 γεῖ Ὀδθθὴ νουοῃϑαίβα ἴο [Π6 15Γ86]- 
Ἰἴῖδβ. [τ 15 ᾿Ἰπάδϑα οεγίδιη--- ΟὟ ΤοΓα᾿ 5 
ΔΌΤΠΟΓΙΥ πη κο5 ᾿ὑ σεγίαϊη---ἴῃαϊ ἴῃ 6 τπιἢ 
μὰ ΠΩΡΠ ΟΠ ΪΥ σοηϊαϊηεα ἴῃ (σοά᾽ 5. πηδηϊ- 
{ἐϑιαϊοη οὗ Ηϊπηβο] δ5 ἴη6 οα οἵ ΑΌτα- 
Ὠατῇ ἀπά [Π6 ἔοι; δηά αἷφςο ἴῃαΐ Ῥαδιίτ- 
ατοῇς οὗ οΪά Ἰοοκδά ὕροη ᾿Π6 ποτα Ὀὰζ 85 
ἃ ΡΠρτίπηιασε (ΗςὉ. ΧΙ. 13, σοηραγα ποῖβ 
οἡ Ῥξ. χχχίχ. 12); 5111 ννὸ σαηηοῖ Γθᾶ- 
50 ηΔθὶν ἀοιθι {παῖ ἴο [Π6 σε πουα Πγ οὔ ἢ 8 
ῬΕΟΡΙῈ ἴΠὸ στὰνς, οὐ ἴῃ6 ἀηκηοννη 5160] 
οἵ νῃιϊιο τἢ6 ραν νὰ τῇ δηςΓΔηςΒ, 
Ῥοιπάςα (ἢ6 τοσίοη οὗ ἤορε δηά ἔδαγ: 
ψαῖονοτ ([Π6Υ τηϊρῃξ σοηεοΐαγα του Π]ηΡ 
τῆς οἴδῖα αἴϊογ ἀθαΐῃ, ἔδνν Ἰηάδθα Ἀρρεδγ 
ἴο παν ἀξίη ΕΥ τεδ]!Ζοα 11 ἃ5 ἃ 5ἰαϊα 
οἵ ςοῃϑβοϊοιιϑηθ55, ΟΓΥὁἨ Οὴ6 ἴο δα ([ο]ϊοννοα 
ΌΥ τοϑιοταϊίοη. [1 μᾶ5 Ὀδεὴ 5μενῃ Ἰὴ 
6 ᾿πἰγοάμποτοη δηα ποῖθβ ἴο Τοῦ, [δαξ 
16 Ῥγοῦ!επιλ πα δχογοῖβθα [Π6 βριγῖ οὗ 
ΘΑΙῪ τῃϊηκετῖο; ἴΠπαῖ ἃ ρτϑαΐ βίπάς ἢδά 
Ὅδϑη πιδάςφ ἰοινναγάς 115 Βομτοη ; παῖ ἴῃ 6 
πτιῖοτ οἵ ἴπΠαὶ ὈΟΟΚ αἱ ᾿εαϑὶ (6]1 ἰπαΐϊ δἷἵ- 
τρίς. ἴο ν᾿ ηἀ!οαΐῖα τῃ6 τὶρηϊθοιβη685 οὗ 
οάα νου]ά 6 {ΠπΠ}]6, νοῦς 1016 ἀπϑοϊνθά; 
Δῃα τῃδὶ ἴῃ ἴῃ6 ἀροῦν οἵ (ἢε6 ἀεαίῃ- 
κἴταρσϊίε, ν  εη 4}1 οἴμοῦ ΠΟΡῈ να ΠΑ] ΪγΥ 
δραπάομπθά, 1ῃ6 σοην]οῖίοη 5ΡΤΔΠσ ὉΡ 
ἴῃαι Οοα νουἹά πηδηϊθϑι ΗΠ ΠΊ5Ε] [1 ΟΠ] 6 
ὉΠ ΚΉΟΜΤ ΚΜ ΔΥ 45 ἴῃς Ἀδαάξοπηοσ. Βαῖ (Π6 
ὮΟΡΘ, 85 νγὰβ ἴΠϑγθ 5, ᾿νὰ5 ΔΓ 4]]} 
Ῥυϊῖναριο δης σι] Θςεῖϊνε ; Π11||6 πλοτα ἤδη 
4 Ὀτεραγαϊίοη οὗ {π8 508] Ψ ἬΙΟἢ βπτογίαιη- 
δα τἴ, ἴοσ α ἔμταγα ἡἠἸβοίοσαυγε οἵ [86 {τα 

1 Μη] θὲ δαπητῖθα {παῖ ἸΏ ἢο ΟΙΠΕΓ 
ῬοΟΚ ὕυζῖ [0Ὁ φαη τοῦ τμαη τἢ6 ῬβαΪΠῚ5 15 
115 ιθϑιίίοη ἀἰςτης Εν ταὶϑοά : 1[Ἰηἀ 664 
ἴ1παὶ ὕοοκΚ νεῖθ τεϊεραῖθα τὸ 1π6 ἂρ οὗ 
ΘΟΪοΙΊΟΏ, ΟΥ ἃ 51}}} ἰαΐεσ ἀρε, 1 Πδὰ ποῖ 
ΙΓ Ποτῖο Ὀσδη ταὶϑο αἵ 4|}].. ὃν παν ἴο 
᾿ἰπητῖτο παῖ ροΒΠ ΠΟ ΜῈ Τοίοσθησς ἴο 
1π|5 ἀοοίγπθ 5 ἴα κϑὴ Ὀγ {6 ῬΑ ΊΟΥ, 

1 που] θὲ βδαϑυ ἴο δεί|6 1ῃ6 αιιδϑίοῃ 
ὙΕΙ6 ᾿Ὸ ἴο ἀξοϊάς τἴ ὈῪ τείθγθρηςα ἴο ἴῃ8 

γον. ΙΝ. 

16ῚΙ 

ΥΕΙΥ͂ ΠΟΙΊΘΤΟΙΙ ραβϑαρθθ, ἰὴ ΜΏΙΟΝ (6 
βίαίϊθ οἵ ἴῃς ἀδραγίθα 15 τα ργοβθηϊθα ἂς 
οὔ οὗ ἀδῦκπηθϑς, νἤοτο {ῃ6γ6 15 ΠῸ ““ΤῸ- 
ΤηΘΙταηςα οὗ σοά," ψῇογο “δ ἰς ποῖ 
ῬΓΑΙ56 4," ποιῖμοῦ Ἰονθα ΠΟΥ ἀγοδάθά. Οἱ 
Ἰοοκίηρ δἱ ἴῆοβϑε ραβϑᾶρθ δύ γ, 6 
ΤΑΥ͂ Ἰηἀεεα βηά τϑάβοη ἴο σοποϊαάδ ἰΠαξ 
6 Υ ϑρεακ οὗ ἴῃς σοπαϊίοη οἵ ἰμοβο ψῆο 
ΑΥΘ ἴη6 οὈ])δοῖβ οἵ αἀϊνίπθ ρυπὶϑ τη θηΐϊ, ΟΥ 
[ῃαΐ {ΠῈν Ἔχρῦθθα [ἢ6 ἔδατβ οἵ οὔθ, ψῇῆο 
τεσασας ὨΙΠΊ561 ἂἃ5. Πανιηρ ἸπουτΓθα {Π6 
ἀϊνηθ αἀἸπρ᾽] άβαγα; 511} 1 15 τὰ 6 οἡ [Π6 
γγΠΟ]6 {παΐϊ [ΠΥ ἰδανα δη ᾿ΠΊΡΓΘϑϑίοη οἵ ἃ 
ἤπ4] {τππ]Ρἢ οὗἉ ἀξαίῃ, οὗ [ῆ6 δηηιῃι]αῖίοη 
οἵ σοηῃβοιουβῆθθ5. “Μδη γεζιγηβ ἴο Πἷ5 
ἀιιςῖ δηα 4}} ἢ1]5 {πουρἢ δ ροΓΙ5ἢ : σις ἢ 
ΔΌΡΑτΘητΙν ενθη τονναγᾷς {Π6 οἷοβο οἵ (ἢ6 
Ῥ5ΔΙ1ΕΓ 15 ἴη6 46] 1 οταῖς ἡπαρυησοηΐ οὗ ἴῃ 6 
ἰαϊθϑῖ γθν]βεῦ, δ. οχν. 17, οχϊῖνὶ. 4. 

Βιυιῖ ὄνθὴ ἴὴ [ἢοβϑ ῃ541Π15 ὑνῃ1ο]) σΟη- 
ἴδϊη βδοἢῃ ἀφοϊαγαϊοης ἴῃ τῃ6 βἰγοηροϑβῖ 
ἔοστη νὰ ἀγα εἴπιοκ ὈΥ τῆς δχργοβθίοη οὗ 
[δ6]Π]ηρθ ΠΟ ἀ1Ὸ ΠΟΙ ἸπσοπΊρα 16 
ἢ (ἢ6 σετίαιηΥ οὗ δηῃηιῃ!!αίίου : ἴῃ 
ΠΟΩΘ αἵ ἴῆοσε τοῦς Ἰνοῖγ, Ἰογοιβ 6χ- 
ῬΓΘΘϑΙΟἢ5 οὗ {{π8ῖ δηἃ ἤορῈ (566. δβροῦὶ- 
ΑἸΪγ τὰς Ἰαϑῖ ΠαὶΓ οὗ Ῥϑ. οχῖνι ; δηᾷ ΧΗ]. 
Ψ. 3, σοῃίγαςιςα ἢ τ΄, 5). ΝΥ δῖθ {Πο86 
ΘΧΡΓΘΘΘΙΟΩ5 ΠΏ ΠΊΔΗΥ Ιηϑίδησεος ἴὸ 6 
ΘΧΡΙ ΑΙ Πα ἃ5 τοίθγπηρ το ἴῃ ἀπΕςΙ ραῖοη 
Οὗ ἃ [δηλ ροτατυ ἀθ]ινεσαηοα οπὶ ἀφαῖῃ, 
ΟΥ̓ ἴο ἴη6 ροβιροπειηεπηῖ οὗ ἃ ρεηετῖαὶ απ 
Ἰηδν!α0]6 ἀοοσλ. ΤῊ Ῥβαϊηλ δῖα ρθακ οὗ 
{πη Κ5 ἴο "6 οἤττεα ἴο (ῃς 1οτὰ (ἀοὰ ἴοΣ 
δνεῦ (ΧΧχ. 12, [χ]. 8, οχὶν. σ, δηᾷ ψ. 21), 
οὗ δὴ εἴεγηδὶ ροσί! οὴ ἴῃ ἤδανϑη (Χχχῃ!. 6), 
δΔηα οὗ [Π6 εηά οἵ ἴπ6 ρεγίεοσϊ δηᾷ πρτρῃΐ 
ἃ5 Ῥεξᾶςε (ΧΧΧΥΠ. 347). [ἡ 1ἴΠ6 νεῦὺ ἀορτῇ 
οὗ Βα} ΠἸ ΔῈ Οη ἀπ ΠοΟρο  βϑηθθ5 50 [ὯΓ ἃ5 
815 ΠΠ| ᾿ς σοησογηθα, (οά 15 σα! δα ἀροη 
ἃ5 ΠΘΙροσ, ἀο] ΙΝ ΓΟ σ δηα το ΘΟ Ποὺ, χ]. 17, 
'ἃ5 “16 Τιοτὰ ΠΥ βαϊναίοη," ΧΧΧΝΙ]. 22: 
εἴ, Ιχχχν!. τ. ΓΘ ροησταὶ πάρπιθηΐ 15 
Γεραγαδα 45 ἃ αν νῆξη ἴΠ6 Κα 584]] 
Ὡοΐ δίαηὶ ἴῃ ἴῃς σοηρτοραίοη οὗ 18 
Τρ ΐθοιιβ (1. 5); ἂ5 ἴῃ6 πιοτηϊῃρ οἵ ἴῃ8 
Θίογηαὶ αν ἤδη ἴῃ 6 ὉρτΙσΉΪϊ 511.4}} ἢᾶνα 
ἀοπηοη ον Σ τη 6 πὶ (ΧΙ ΙΧ. 14), ἤθη 186 
τη δου 5. 504}} 566. τῆς Ἰρῃῖ, Ή1Π6 τΠ6 
ΤΏΔ ΠΟ 15 “ἴῃ ΠοΟΠΟΙΓ δηα πηποτγβίαηα- 
οαἢ. ποῖ 15 πκ τὴ θεαβῖς (ἢαὶ ρϑυ5 ἢ, 10. 
20. 
7 15 ἴπις (αϊ ἴῃ πλοβὲ ᾿5α πὶ 500 ἢ 

ΡῬαβθαρθα, τ᾿ Κοὴ ϑοραγαΐοὶγ, σαη δὲ ἀ6- 
ππάξδα οὗ {ΠΕ ῚΓ τηϑαηϊηρ; δηα οΠτο5, ΠΟ 
Βανε τῇδ ]θ ἀΡ {ΠΕῸῚΓ πλϊηας οἡ οἴδποΥ 
στουπάβ. [μας τῃ6 ἀοσίγης οὗ ἃ διΐυγα 

Ι, 
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δίαϊα ψὰς πηἰηονη ἴο ἰπ6 Ἡοῦτοννς, Βηα 
1|1Ὸ ἀΙ ΒΠατν ἴῃ αΠἰδροβιησ οὗ 5016 τοχίϑ 
8ἃ5 Θχαρροταῖθα τοργοβθηϊζαςίοηβ οὐ ἴδηι- 
Ῥοτα] ΠΟρΡΟ5, πη οὗ οἴμοιβ ἂ5 Πραγαίίνο. 
1: ψουϊὰ θὲ τπιη]υδῖ ἰο ἱπιρυῖδ 51 ΠΙ5ΓΟΥ 
πλοῦν 5, ΟΥὁἨ ἄνθη ἃ ἀςξῇσιεπογυ οὗ ἔα ἢ απ 
τονογθηςὸ, ἴο {ἢο56 "πο σοηϑιήογ [παῖ [6 
τανοίατοη οὗ ἃ [αἴὰγο δίαϊο νὰ γοβογν οὶ 
[οΥ ἃ Ἰαΐθυ οἴασ τῇ τῆς αἰβοίοσαγα οὗ τς 
αἰνίηθ. ρύτροσοβ, αηὰ τμαῖ τ Ψὰ5. ποῖ 
Δ ΠΥ ατν ον ρίνεη Ὀοΐίοτο [Π6 σοπΊηρ 
οἵ Ηἰπὶ ψῆο Ὀτουρῇς 6 ἀπά ᾿πηπλοσία ΠΥ 
ἴο ΠΠσῖ. 51}, ταΚίηρ δα ἢ δἰαςοτηθηῖβ 1 
{πγ΄ σου] παῖοη ἀπ πλιῖααὶ ᾿) ΑΓ Ήρ5, 
ἂἃ5 ΘΧΡ]αΙηρ, ἀονεϊορίηρ, αηά ΠΠπ5ἰγατην 
Θασἢ οἰἤοτ, Ὁ 5. βδίταηρο παῖ δὴν 5Ποιἃ 
1] ἴο τόσορῃιχα [Ὠγουρσῃουϊ [πὰ Ρ5α]ηλ5 
ἃ 5ἴαϊε οὗ [δο]Ἰησθ ἀπ σοηνὶοτοἢ 5 ΜΏ]Οἢ 
ΞῦΘΑΚϑ οὗ α ἄθορ, πουρ ἢ 1 παν δὲ υϊ 
ΠΑ] σοηβοίοιβ, ἢ τὼ τῆ ρΡογρείαν οὗ 
18 501], {ἰδ ΠΡ τ, (η6 σοτγ (χν]. 9), [16 
ΘΓ ΓΔ] ρτηοΙρ16 οὗ (τος 5 τατοηα] οτεξα- 
ἴαγος. ΤῈ6 δοὺ] ν}} 566. “Πριῖ τη σα 5 
1ολ," χχχνῖ ο; “Οοα Μ}} γα 115 Ρογίοῃ 
ἴοΥ δνοσ,᾿ ἰχχπι. 26. 

11 ᾿πὰγ ᾿πάσο ΡῈ σοησοήδα τΠαΐ ΠΟ 
ΟὈ]δ να τονοίδθοη παὰ ἃ5. γοῖ Ὀθθὴ 
νοιποπϑαίοα, Λύπαι τπ6 Ῥβα]ηγιδίς ρθε! ονοὰ 
οὐ Βοροά ἔογ τουοθ ας τὰς {πτυτὸ σατο Ἰἢ 
ΟΥ αἰτόγ 560] νᾶ, 50 ἴὰτΓὶἴἝὀ; ἃς Ὲ σδῃ 
ἡπάσο, ὄνοὴ ἴο 16 ἰα5ῖ ἃ ϑιθ]θοῖνα οου- 
νο!οη, [{ παν αἶδοὸ 6 δαμλτιοα τῃαΐ 
᾿Παφ ἢ α5. [6 ρα] 15 νεγο, ἢ ἴδιν 
δχοθρτοηϑ, πο ηο ἃ [οΥ ρι}1ς γθοιτα το), 
ΡοΟρυϊαγ ἴῃ {ΠΕ} οσπατασίου, απ ρινηρ 6χ- 
ῬΤΘπΒΙΟἢ ἴὸ ρΟηοΓαὶ σοην! ΟΠ 5, Ἔνθ ν Ώ1}6 
σιϑίησ ἀροη τἤοβὲ σοηνοοη5 {6 Πρἢϊ 
Δη (1 νάπη οὗ ἃ σριτ τὰ 4 }1Ζ 6 116] Πσοηςο, 
{ΠῸγΥ ἃτὸ ποῖ ᾿ἰκοὶν ἴο σοῃία!η ὈΧΡΓΟ55 
101] α το η 5 οὗ ἃ {{π|ἢ, νῃιςἢ, 1 Κηοινη δἵ 
411 ἂς. ἃ {τ τοϑῦηρ οἡ Θχίογηαϊ σΟὨ,ηγ1- 
Πἰσατοη5, ννὰ5 ΚΠΟΝ ἢ ἀ5. 5110} ΟἿΪΥῪ ἴο {116 
ἴον. ΑΙ τπαὶ ννὲ μαναὰ ἃ τισῃϊῖ ἴο ἢ ΓΙ 
τοὰσμιὴρ {πὸ στθαῖ ὈὉΠΚ οἵ τῆ6 Ἰ)ανιά!ϊς 
ρϑαϊηηβ, ᾿ηἀθεα οἵ τἰὲὸ νΠο]ς ῥα οσ, 15 
παι ἰἤοτὸ ατ (πσγουσίιοιτ Πα] ΑΙΙΟΠ 5 
ὨΊΟΤΟ ΟΥ 655 αἰστηςῖ, σοπγχϑίηθς (αἸηΐ, 
ΒΟΠΊΘΙΙΠ]6 5. δ᾽ ΠσΊ] αν ὑτῃηϊ ἀηα βίγοηρ, 
οἵ δὴ υηςοετοιτγγοηΐ οὗ ἔα! ησ ἸΏ ΠΑΥΠΊΟΩΥ 
ψ ἢ τἢ6. οἴθγηα]ὶ τ, ἀπ τὰ τπος6 
πηάνιηρ ἀπ ἰγΓΘρΓΘ55.016. ΔΒρΙΓΑ.ΙΟΠ5. 
10} (οὐ Πὰς 0 ]Δηῖδ 1 5οι}5. θθαῖ- 
1ηρ Ηἰκ5 ᾿πρτο55, δαὶ ΒΟ ΟΡ] οὗ πῃ ]Ὸ 
ψι Ηἰπὶ; ἃ ἀπο ΠΟ Θχοϊαάος [Π6 
ῬΟΞ5 1] ΠΥ οὗἩ ἀπ ΠΟ, 

1. Τῆϊς {πουρὶι 15. Ἀν 6}1 ὀχ ρτεεξοῦ ἴῃ ἃ ΒΟΓΠΊΟὴ 
φῶ εἰσ πιὰ] ᾿1{6, Ὁγ ΔΙ. ρ΄. ουβίοι, Ρ. 244, “΄Δ)΄ιὰ 

ὙΠΟ ἅτ, ΠΟΊΝΟΥ ΘΓ, 5ΟΓὴ6 [εν ᾿54]1Π5 
Ιῃ ΜΓ ἢ τῆς ἸΙρηϊ5. ἀἸα56 4 τηγουρῃοῦξ 
(η6 θοοΚ αἴὸ ρσαιπεσοα ἀρ, απὰ Ὀυτὴ ὙΠ Π 
ἃ 5ἴγηρτῃ ΜΚ] ἢ δχίογίβ ἃ βοπλον ῃαΐ τὸ- 
᾿ποταηΐ, γεῖ πηι] θα τεσοορηιοη ἐν ἢ 
ἔτουι τς σοἰάθοι οὗ οὔῖς5. ΘΟ ἢ 65ρε- 
οἰ ν αὐ τὴ σιχίθητ Δη4 βενεηϊεθητῃ 
ρα] η5. Τὸ Ψ]Παΐθνευ ροτοά ννὰ την Ὀ8 
αἰπροβϑα ἴο αϑϑῖσῃ {ἢ τὴ, {Π γ ὈΘαΥ νη 6 55 
ἴο 4 Ροτγίες[Υγ ἀδνοίορεα σοΟηβΟΙΟ 5Π 655 
Οἵ ᾿πηπιοῦία ἢν τὼ της ν᾿ σῖετ. Οπὲ οὗ 
1Π6 5΄1γροϑῖ συξτος (Η{Ζ]Ρ), τοϑῖηρσ ὙΒΟΙΥ͂ 
οὐ ἴπο ᾿πίθγηλ] δνιάφησς οὗ ἰδῆριδαρδ, 
βίγίθ δηα ᾿παϊσατοηβ. οὗ ΟἸΓΟυΤσἴδη 65, 
ΔΒ5ΌΠ165 τῃατ {ον Ὀο]οηρ ἴο ἴῃς Ἰλανιάϊςα 
αϑσο, δηα ἴῃ 41} ῥγο) αι ν τὸ τὴς ΘΑΠΥ͂ 
Ραγὶ οὗ 1ϑανας. ον 16 (566 Ἰηϊτοά. ἴο 
Ρᾳ. χυὶ. δηΐ ποΐδ αἵ της δηῇ οἵ 5. χυ!ῇδ[. 
Ιη τῃαἴ σαβα {πὸ ν σι ρον σοηοίπϑινα δν- 
ἄφησε οὗ τῆς δχιδίοηςο οὗ ἃ ἀφορ-τοοίεα 
ΟΠ ΠΟΓ αὐ τῆς τπὴς οὗ {Π6Ὸ δαγίιθσῖ σο] δ ο- 
[ὁη. ΔΑ ΜῸ 51|8}} 566. ῥσγθβοηῖγ, [ῃ6 
δα] 15 Μοεβίαηϊς : ἃ ίαοϊ ΨΏΙΟἢ 5081- 
οἰδητν ἀσοοιπηῖθ [ῸΓ [ἴΠ6 ῬΓΟΠΉΠΘΠΟΒ 
ΜΠ ἢ 1 ρῖνες ἴο ([πΠ6 τῃουρῃς οὗ 1π|- 
τηοτγία!ν. [{15, πηούθονοτ, ονιάθης ἴπαΐ 
{πὸ ΤΠΟΥ νγὰ5. (Πὰν ἢ τῆς "οοκ οἵ 
7οὉ, «πῇ τπατ ἢ6. Θβρθοια! ν τοίογθ ἴὸ 
Ραθϑαρος ἴὴ ἴῃαϊ θοοῖκ ψ ΠΙοὴ ἀδαὶ ἢ 
τη στεαῖ ργο οι οὗ 6. ὙΠ 658 ἀτὸ ἴΠ 6 
Ροϑινο διαϊοηγεηῖθ, ΜΠ] οἢ, ψ ΠεῖΠοσ (6 
Ῥοα]ηλῖοι 6. ροακίηρ ἴῃ [Π6. Ρεύβοη οὗ 
ΟἸ τιβῖ, οὐ ρίνηρ ΘΧΡΓΟΒϑοη ἴο Πα. ΟΥ̓ ἢ 
σομνιοῖοῦ, ἰόν ΠῸ ΤΟΟΠῚ (οΥ ἀοιδζ 
ἃ5 ἴο {πὸ (}}] ἀςνοϊορπγοηῖ οἱ τῃ6. ΠΟρΕ. 
ἼΤΠη6 Ῥβαϊμλεῖ ἄγει Βροα Κα οὗ ἢϊ5 {πι5ῖ 1ἢ 
(Ἰοὰ, οἵ ἢϊ5. δχοϊυθινὸ ἀορεηίθηος. Οἢ 
Η πη, δηα ἀἰφοίαγος (παν ὁ Το οναῖὶι ᾽5 [6 
Ρογίοῃ οἵ 15 ᾿Ἰηποταηος Δηα Οἱ Π15 σὰρ.᾿ἢ 

τοξίς "΄ανοῖιθ σι νι οὐϊό ἄς σ65 ἐΐδπϑβ. ἄς σδ5 ῃγδβ- 
βοῃτἰπηθηῖς ἐς 1 ὁτογη 86, 1] γ᾽ ἃ οἾ16Ζ 165 σσονδηῖβ 
ἂὸ ᾿᾽ποίοῃ Γοσιαπιοηῖ ἠθ5. ἀοαΐοπ, ἰθὰ δηχιάϊός, 
δα που τὰο5. δὴ. ρτύβοῃςο ἐς 1ὰ πιοτῖ, (δϑῖ 
᾿᾿ῶσο ογύρυποσ]αῖγα σησοτο; 165 ΟΠ ΡΤῸ5. πὲ τηόϊοξ 
ρματίοιμ ἃ ἰὰ Ἰαπιΐδγο, 1 ΔΠΠοατβ,, σοῖς Ἰπηδγς 
πὈοΙαῖγα απὸ 105. ἀϊιηε5. 116 ἀπ σοηῖ ςοιππια 
Ιὸς παῦτοθ. οἵην ἀπ πιοης σρίγιις. ἢ Ιπ ἰδς 
ἀρρομαϊν ἴο {παὶϊ δουπιοὸι 1βογβίου σῖνοβ ἃ. ζοῆ- 
ἀοπ ποῦ δοσοῦαῖ οὗ {πὸ νον οὗ (ἀογιηδῃ οὐϊτῖοξ, 
Ποἢ ὕδαν ἴον {τὸ πτοβί ρατί ἃ 5ΕΠΚῚΠΡ τεβοτπὴ- 
Ῥίαπος ἴο 1παι πυαϊπαϊηοα Ὦγ τῆς νι τῖϊοτ : πὶ μα 
Οὔποινοὸ. οὐ ΚΙοκτογπάμη, ὁ ἀργὸς ἀπ ΘΧαιποὰ 
ΔΡΡγοίομ! ἀος. ἰονχῖοβ (5... οὗ "55. ΧΙΧ, ἸχχΧ, 
ΟΧΧΧΙΝ}, 11 σομοὶαῖ ἐμαῖς ᾿᾿οπρότγαησο ἧς ἴα νὴ Γαϊατος 
41 γΥ Θο αἱ νἱνοθιοηι ὀχρηϊπγίο, π᾿ οδὲ ἰοη ός αὶ 
ζ«ασ ἀπὸ ἀουῖτης {τα ]όμ 1}, ΠῚ δὰ πῆς τόνό- 
Ἰατῖοη ροννς οἵ ἀἴγοσῖς ἄς λοι, πλαῖβ 4 Ὁ}}6 
ἤαῖπε ἴοὰῖς οπτίδτο ἀπ δορριοις ὦ ππης τοϊατίοῃ 
ῬΡουβο ο ο ἦα σοναηῖ ἀνὸς 16, τοϊατοη αὶ 

ἀοίτ ὀΐϊτα οἵους! σομλπηα [λοι πχῦπιο, "ἢ Ρ. 268, 



ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ῬΒΑΙΜ5. 

Ηδηοβ Ιἴ (οἰ ονν5 (παῖ ἢῈ σῇ ΠΈνΟΥΓ Ὀ6 
οὐ ουῖῆσοννη, ἰμαΐ ἢ1Ὶ5 ἤδατῖ δηα 5ριΓ ἃΥδ 
(11 οἵ )ΟΥ ; δηα τῃαῖ ἔνε ἢϊ5 Πεϑῇ ν}}} 
τΟϑῖ 1 ἢΟρΡΘ, ἴογ ἢ15 5011} Μ}}} ποῖ 6 εξ 
ἴῃ 560], ποῦ Μ}} (οὐΐἷθ ΠΟΙΥ οὔθ 566 
ΠΟΥΓΌΡΙΊΟη : ἔπ} Π 655 οὐ ἸΟῪ απα )]65566- 
655 [ΟΥ̓ δνόπογα Μ1}} Ὀ6 15 αἱ 1ῃ6 στισῃϊ 
Βαπά οἵ Οοά. 

Ιπ 16 βονθηΐζθθηῖῃ ρῥϑβαΐτη, ἢ ϊοἢῇ ννὰ5 
γτοῦαρὶν πτιτᾺτοη ἤδη αν] ννὰ5 αχ δὰ 
ἴτοπι τῃ6 σοιτί οὗ 8811 (566 ΓΟ πΟΙΓΟΥΥ 
ποῖο), ΜῈ αν ἃ ἡσδνεϊορηλθηΐ οὗ ἴϊα 
5. ΠπΊ6 τποιρὶῖ, ν Ἰσἢ γον ἰῃαϊ ἄνθῇ 1ἢ 
εατ]ν νου ἢ Πλανια δα πηοάταϊδα ἀΘΘΡΪΥ 
ου ἴῃς 50] 6. Ης 8665 οἰθδῦγ [δὶ τῃ6 
σοῦγϑε οὗ τ6 νν]οΚεά τῃ {Π|Ὶ5 6 τᾶν Ὀς, 
Δης(ἰ οἴϊεῃ 15, ὁη6 οὗ ὑπΌγοΚϑη Ῥγοβροσιν : 
{ποθῶν αν ΤΠΕΙΓ ρογιοη, δὴ δυπμάδηϊ 
ΟἿ, 54{5ἰγτηρσ {ΠΟῚΓΣ στοοϑὰ - ὃς τἀ Κ65 Πρ 
{π6 τπουσπῃτοῦ [000 (οἸ,. ΧΧΙ. 7-οὶ 1) αῃα σατ- 
ΤΙῸ5 ἴἴ ἃ βϑίασε [γΠογ; ἃ Ἰονοιῦδ, σαγο 655, 
᾿Ἰπϑο]θηΐ Ππ|6, σρεπὶ ἴη ἴῃ τηϊάϑι οὗ ἃ ῥτγοϑβ- 
Ρδϑτοιι5 πα ἰδϑίῖνα (ΔΠ]γ, 15 τοσπληαῖοα 
Ὀγ 4 ἀθαῖί, οἤτηηθ5. βυάάθη δηα ραϊη- 
1655 (710 χΧχὶ. 12, 22; οἷ. 5. Ιχχῆμ. 4) 
“Δη ὦ ΜΝ Ώδη ΠΥ αἷς τῆδν ἰΙδανα (ῃ6 τοϑῖ 
οὗ {Πεὶγ βυρϑίδηςς ἴο {Πεῖγ »α 5065.) ΤῸ 
5εῖ δραϊηβῖ [Π15 ἴῃς Ῥβα]ηγ5ῖ δ 5 ΟἿΪΥ ΟἿ, 
Ὀΐὺπτ τΠαἴ Δῃ 4]]-5 ἘΠ] ηϊ σα ρροτγί, “α5 [οὐ 
ΤΩΘ 1 ΜΠ θεμοΪὰ ΤῊγΥ ἔλοα ἴῃ τὶσῃίθοιι- 
Π6 55: [1 95}4}} ΒΡῈ βαϊίιϑῆςξα, ψ θη 1 ἀνακο, 
τ ΤῊΥ ΠΚΕΠ 655." 5566 ποῖδ οἡ ΧΥ]]. 15. 

διδ8. “ἴωςείαμς ναζηιδ. 

4. Τῇὲε αυδδίοη ἃ5 ἴο {Π6 οχίθηϊ δηή 
σΠατγδσίεγ οἵ ἴῃε ΜΘ ϑϑίδηϊς ἸηΠ Δ ΟῚ 5 ἴῃ 
1Π6 Ρ54]Π15 15 1Π 50116 Γδβροοίβ 51 Π}11ᾺΥ ἴο 
ταῖς ΠΟ 6 αν }ι5ῖ σομϑ! ἀογο, Ὀὰὲ 
1Πῃ ΟΙΠΕΓΒ 11 αἸοτα ππδῖετια"]}γ. 

1 πιὰν Ὀ6 Ξῆθνηῃ [Παΐ δοαιοΥϑα ποίο65 
ΔῊΟ ἐχρΊθϑϑίοης οσσιγ ἢ ἃ στοαΐ ΠΌΘΟΥ 
οἵ ρῥϑαϊπηθ, ΠΟ ἤᾶνε ΠΊΟΓΕ ΟΥ̓ [655 ἃ 
Μ΄ ἐβϑίδῃϊς βἰσῃιῆοαηςε; ψΏΙΟἢ πιαγ ἰη- 
ἀεεα 6 ἐχρίαιηδα νπουΐ σοίθγοησθ ἴο 
ΟἿἿ ϑανίοιτ, γοῖ ἢπα ἴῃ 510}} τοίου 6 
ῖῃῆ6 πιοβῖ ϑαϊϑίλοίοτΥ οἰποιἠαίοη : δηά 
ΔΡΆ1, ἴΠαΐ ἴῃ 5οπ16 [δνν ρ5α]η15 [ῃ6 Μ| ο551- 
ΔΏΙΟ ἔραΐυγεϑ ἀγο Ὀτγοιρὶι Οὐ 50 5ΙΓΟΠΡΙΥ, 
τῃαϊ [ΠΥ τὰ τϑοορηϊζοῦῖ ὈΥ οτο5. οὗ 
ἜΥΟΓΥ 50 Ποο], ποῖ δχοϊπαϊηρ τποϑς ΠΟ 
Ἰοοκ οὐ ἴῃς Πορὲ ἂ5 ᾿πι|ῖδ τότε ἴμαη 
ἃ Ῥίοιυβ Πα] ποϊηατίοη. 

ὧπ πὸ οἵμέντ ἢαπά, 'ἴ ςϑϑῆς Οἶθαῦ 
τα, ᾿ ογθας [ῃ6 ΠΟΡΕ οὗ ἃ διΐιγο ἴασαί 
τοβῖεα ταῖϊποῦ ΡΟ 51} ον στοιηᾶς 
τ οὐ οΟὐὈ)εοίίνα τανϑαϊοη, [ἢ 6 ῬὈγοη 56 
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οὗ ἃ Μεοβϑβίαῆ ῃαὰ δθὴ ἀιβ σαν ρίνεξῃ, 
Δηα (Πα τη ἀοοίηπηο ἰουπηθα δὴ Ἰηΐορταὶ 
ΡῬοτίοη οἵ ἴῃς ἰαπῇ οὗ ἴῃς Ἡερτενϑ. 

Ιη ἀφαϊηρ ΜΠ [815 ἀπδϑίοη, Ποννένου, 
ΨῈ ἃ1τ6 θεβδοῖ Ὀγν ἰοπηϊάας αἰ] 1165. 
6. 4}1 οὔποθ. σοησιγ Ιῃ ἴῃ ρϑηοῖαὶ 
τοσορημοη οὗ Μοϑϑιαηῖϊς ΠΟρΘ5 Ἔχργθϑβοα 
Ὀγ ἴῃς Ῥϑαϊπγδίβ, {ΠῸῈ } ΟἸΕΘΣ ΘΧΟΘ ΘΙ ΉΡΙΥ 
8ἃ5 ἴο ἴῃ6 ΤΠαγαςῖοσ δηὰ εχίεης οὗ {15 
δἰοθηῖ ἴῃ {πὸ ὈΟΟΚ: ΠΟΥ ἀο65 [ἢ15 ἀἸοτ- 
Θῆσ6 οχὶϑί ἸΏ γον ὈΘΌνΘΘ ἢ ΟΠ Ο5. οἵ ορ- 
Ῥοβιῖα βοῃοοΐβ, θαι Ὀδίννθθη ΤΔὴγ οἵ [656 
ὙΠῸ ἄγ ΠΥ σαιιϑῆθα οὗ ἴΠπῸ Ἰπϑρί γαῖ οη 
οὔ τὴῆ6 Ῥβϑαϊιηϊοῖς, ἀπ ῆο Ὀδίθν ἢ 
οὐ Ρείογ (1 Ῥεῖ. 1. 11), δῃα 4}} (Ὁ γιβειαῃ 
ἴοδοῆστς, τπαὲ τ[ἢ6 ϑριτῖ οὗ (γιὲ ννὰβ 1ἢ 
{Ππ6 πὶ δηα 5ροκε Ὀγ τ 6η1 (2 Ρεῖ. 1. 21). 

Οἱ ἰυὐτηϊηρ ἴο [Π  αποϊοηΐ σοπ]ηγθη- 
ἴατιε5 νὲ πα τῃαῖ (τῆς ἘαίΠοΙβ. σαν 1η 
ΘΟΥΘΤῪ ρϑάϊ αἰδάποι υἱτεζαησο5. οὗ (ῃαΐ 
σρπῖ Ὑπὸ Ἐδίμετς αἸ4 ποῖ ἰημάδεα, ἃ5 
15 ϑοπηθίϊηθ5 αϑϑουῖθα, πο] (Παΐ τ[ῃ6 1η6]- 
ν ἀπά} γ οὗ της Ῥϑα]ηγδῖ, οὗ αν 65ρ6- 
οἷα γ, ννὰ5 αἰτορεῖῃοῦ ΒΡ γοββοά ; οὐ ἰΠαΐ 
(Π6 ψνόοσγας υἱτογοα ὈΥ δϊηὶ ἀἸά ποῖ ρῖνα 
{016 ΟΧΡΓΘΒΘΙΟΣ ἴο ἴῃ6 πιονθηθηΐβ οὗ 
ἢ. Οὐ δριγτιῖ ; ας ΠΥ Ὀεϊενεα (δαΐ 
[ΠΟΥ ΕΓΘ ΟΥΘΙΤΪ ἃ 50. ἃ5 ἴο ὈθοοπΊΕ αἵ 
[Π6 ϑδπΊ6 {πιὸ ἔπ|6 πἰτεγαησες. οἵ [ἢῃ6 
ϑριπὶ οὐ (γι. ὙὍὙμαῖ ϑυϑίοῃῃ αἰ ποῖ 
αἰνναγϑ ᾿ηςοτίοσα ΠῚ ἃ σατο] δηὰ δηχὶ- 
Οἷ5 δίπαγν οὗ τῆς 16 γα] πη δ η]ηρ : ΠῸ ΟἿ 
ΟΔΙΓΙ65 [Π6 σγϑίεπὶ ἰασίμου ΤΠ. ΓΘ ΓΟΠΊΘ 
ἸΏ ΠῚ5 σΟΠΙΠΘΏΪΑΙΥ ΟἹ {{}]5 ὈΟΟΚ, πο 
τ] άθτη οὐς ἢα5 Ὀθθὴ πηοσγὰ αΠΠρσοης ἸῈ 
ὈΓΙΠΡΊΩΡ 41} Ἔχεροῖῖςα] θα 5. ΜΠ 15 
ΤΟαΟἢ ἴο ὈδΑΓ προη {Π6 πη ογργείατοι ; 
50 ἴῃαῖ ποῖ σοηΐθηϊ ἢ τπ6 1,ατη νοῖ- 
ϑίοη οὗ ἴη6 δορίπαριης 6 ὑπαροτίοοῖκ ἃ 
πον δηά Ἰηάοροηάδῃηϊ ἰγαηβατῖοη ΠῸΠι {Π16 
Ἡδῦτον, δῇ δι ρῦν ςἢ} ἄταν ὩΡΟῊ ἢ] 
[ἢ6 5ῃατρ δηϊηδανθυϑιοηβ οὐ 516}} ἃ πιὰ 
ἃ5 Αὐριπῖηθ. ΤΠ βγϑίοηι 414 πονενοῦ 
τη ΓΘ ΠΥ Ιηἰογίοσα ἢ της Πἰδίοσιοαὶ 
Ἰηϊοτρτγείδίοη, ἀπά τοηἀρά τὸ οὐ] ογαῖα 
[86 ϑισικιπρ Ἔν ἄθηοοβ οὗ ᾿παἰν! ἀπά Πγ 1Ὲ 
1ῃ6 δόνογαὶ Ῥϑαϊπηδίβ, Δηα σοπβο αι η{ν 
οὗ τῆς. δι πδητοιγ οὗ ἴῃς ρϑαϊπη5, [ζ 
πλιιδὲ 06 σοηεϑϑθα, δηῇ οὐρηῃϊ ποῖ ἴο Ὀ6 
ποῖρα ἃ5 α αυϊτ, {παῖ [λ6 δα] το οἢ οΥ5 
οὗ τὴς Ομυτοἢ, τα κίηρ [ἢ ῥ5.]Π15 α5 περ 5 
δηα ρσιυϊίες. ἴο ἀδνοίοη, δηςὶ ᾿Ἰπίου ΠΟ 5 
οὗ τῆς βριπῖθαὶ ἢ τὰ ΟΠ γτιδῖ, νγοσο ἴοο 
ΘΌΘΘΓΑΙΙν τοραγ 1655 οὗ {ΠΟΤ ὈΥΙΠΊατΥ ἀηά 
᾿ΠΠς6ταὰ] πηθαηΐηρ. ΠΟΥ Ἰοβὲ σοι ραγαῖιν- 
γι {π|||6, ἀπ σαϊηθα πγὰο}} ΠΏ ]ς ἢ Ἰῃ {Π]15 
ἂρε 1ἴ 15 Πατὰ ἴο τείδιη, ἴῃ ἴπεὶγ Ἰηΐθη58 
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τα] Ζαϊοη οὗ ἰῃαὶ Ῥτδθβθηςθ, ψηῃϊοῆ, ψΜη6- 
(6 Υ ΠΥ ἀἰβοϊοσεα οὐ αἰγλΪΥ Ἱπεπιαίεα, 
15 1ἴΠπΠ6 δοιτος δηα σεηῖγα οὗ [ῃ6 Ῥϑαϊ 1 5ἴ8᾽ 
ἸΒΡΙΓΔΊΟΏ5. ὙΠ ΠΊΟΓΘ ΟΥ 1655 οἵ [6 η8- 
οἰἴγ, ὙΠ ΤΟΥΘ ΟΥ̓ 1ε55 οὗ βριτιιαὶ {15- 
σοτητηθηΐ, ἴδ κγϑίθηι ννὰ5 πο] Ὀγ 4}} της 
στοαῖ τηθάϊεονα] ὙΓΙΕΓΘ, ΠΟΥ 15 11 Ψ ΠΟΙΪΪΥ 
Δοδηάοηθδά, οτ ᾿ΠΚοὶγ ἰο θῈ ἀραπαοηῃβά, ὈΥ 
ἴῃο56 ἴο ἡ Ποηὶ οττσαὶ, ἸΠΘΓΑΤΥ, ΟΥ 6ΧΘ- 
σεῖοαὶ σοηϑι δγαϊοὴ5. ἃΓ6 85 Ποίῃιηρ ἴῃ 
σοηρατίβοη ἢ μη. ᾿ετε ποσὰ τῃ- 
ἀεξὰ πο αἰίθγηδενο βᾶνα ἰΠδϊ οὗ το) οι ηρ 
1ὴ6 Μοββίδηις ᾿ητοτρτείδοη δἰτορειοτ, 
ΟΥ οὗ δρρί γιηρ 1ἴ [Ὠχουρηοιξ, ἔδνν δαγηθϑῖ 
ΟΠ γι βιδη5 νου] Ὠοβιῖαῖς ἴο σαϑῖ 1η {ΠΕῚΓ 
Ιοῖ ψ τῃοβ6 γῆοῸ δοσερίεά τη6 ἰδίου: 
1 νου] Ὀτηρ τΠ6 ΠῚ ὨΘΆΓΘΓ ἴο {π6 τη 
οὗ τῇς6 ϑριπῖ, δηὰ νου] Ἰῃ ΝΟΥΥ ΠΊΔΗΩΥ 
Ραβϑαρθβ ἰηνοῖνθ 1655 βΒ.γ1ὴ ὉΡΟῚ [Π6 
ΘΧΘρΈ51|5. 

Ιη ἴδοι (15 βυϑίεπι, 50 (ὯΓ 5 115 Τηδ]ὴ 
ῬΠΠΟΙΡΙΕ5. ἃ. ΠΟΠΟΘΓηΘΩ͂, Ταϑῖδ ΠΡΟ 
[οὰπἀαῖοη5 ΒΙοἢ σαηποῖ Ὀ6 βδυρνετγῖθδα 
στους ἀσηρεῦ ἴο [86 εηΐτο αῦτις οὗ 
(ὨἩτιϑιίίαη ἀοοίτηθ; ΠΟΙ ΜΠᾺΠοῖ ἀἸδγα- 
ρατάϊηρ δοπα οὗ ἴπ6 πιοϑδῖ οὈν!ΟΙ 5. σι] ]85 
ίοτ τῃ68 Ἰηςοτρτείδίοη οὗ σοητοβίθα ἄοοι- 
το ηΐϑ. 

11 15 ΨΜ6 11 Κπονῃ {παῖ τη6 Μαββιδηὶο 
Ἰητογρτοίατίοη οἵ βἐαοῇ δηα δνεῦν ῥ54]Π|, 
ΜἬΙΟΝ 15 οἰαϊτηφα Ὀγ τῆς δανοσαῖοβ. οὗ 
1Π6 ϑγϑβίθιῃη 85 αἀἰγεοι! Υ δηα Θχο]βίνεὶνῪ 
Ρτεάϊοῖνε οἵ (δῖ, ννὰ5 τϑοοινεα Ὀγ 
τη6 Ἡδρτοννα ἰοηρ Ὀείοτα οὐγ Τιοσα 5 
σοπληρ, ἀπά ΜΙ οι ΔΠΥ ΠῚ ΒΡ ΊΝΊ ΠΡ, ΟΥ̓ ΔΗΥ͂ 
τᾶς οὗ δηϊαροηϊδίς οριηοη. Τῆς ἈδὈ- 
ὈΪη5, ΨῃΟ δἃΓ6 τεοορηϊΖοα 85 τηρϑβί (Δἢ- 
[] ἴο οἹα ἰγδα 05, ΟΑΥΤῪ [ἢ}}5 βσγϑίθπι ἴὸ 
αυϊῖθ ἃ5 ρτεαΐῖ δὴ δχίθηζ δ5 ἰῇ δδηῦ 
Ομ ϑιίαη ντοῖθ. Α θεοῦ τη Μεβϑίδῃ 
ἰουπάεα ροὴ (ἢ Ῥτορἤεοῖθβ, αηα 5ρ6- 
Οἷα" ἀροὴ ἰγρίοαὶ οὐ αἰγεοῖ ὑγεα!οῖοη 8 
ἴῃ ἴΠ6 ρϑ8]π|5, ὑὰἃ5. οὔθ οὗ {Π6Ὸ [πηαά- 
τηθηΐαϊς οὗ ἢ. ὙΤῊϊς Ροϊηΐ 15 ποῖ 
ςοπίοοιθα ὈΥ δὴν οὔτσϑ: {ΠῸΥ ΤΑΥ͂ {τοδὲ 
1ἴῖϊ Ἃ5 ἃ 5 ρουϑθ !οη, ἃ5 ἃ ΠΊΘΓΘ ἀθ]5ΊΟ0Ὴ, 
Ριι [πὸ ἔδοϊῖ τϑπλαΐϊη5, δηά ἃ 15 σουζα]η- 
Ι'ν ψιμουϊ ἃ ῥγεοβάθηϊς οὐ ρϑγα}]6] 1Π 
(πὸ ΒΙΒίΟΥΥ οἵ το] σίοπβ. δε πγιιδῖ 4150 
ῬΘΑΓ ἴῃ πιϊηά παῖ ἴῃ6 ϑγϑίθπΊὶ ννὰβ σα- 
ἰαϊηφα ἴῸΓ σοπίστιο5. αἴθ (ἢ6 Ηοῦτον 
[οδοοτα εγα ΠΥ ἀνγατα οὗ [η6 αἸ σαν 
ΜΉΙΟἢ 1 ργεβθηϊςα οἱ σδυγυηρ οἡ ἴΠ6 
σοπίτονευσυ ἢ (ΟΠτιδίίαηθ, 1{ ἄτονα 
{Πδὰ ἴο οσὐτίοιι5 δηα ᾿ηϑίτασνε 5}1{{8 ἴο 

1 δι σο Τὶ ἰβ [ἢ6 νεῖ ἢ ἀσίῖοϊο ἴῃ (6 ὁ ΒΘ Ρ ΠΟΥ 
τοϑὴ διηυηδ᾽ οἱ [σαὰς ΑΙραγυαῃεὶ. 

ἹΝΤΕΚΟΒΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

αδναάθ ἴπΠ6 δρρ]!οδίίοη, ϑοπθίπΊ65 ΠΟΥ͂ 
δάπη!ξ σδηαιαϊν τη ΠΟΤ ΟἾΪΥ ΓΘΆϑοη 
ἴογ το] 5 ῃϊηρ [Π6 ἰτδαϊιοηδὶ, ἀπ 85 
ΠΥ σοηΐοββ, [η6 παΐαγα] ἸΠΓΟΓΡΥ Δ ΠΟΏ, 
15. 1Π6 1586 ψνῃ ἢ 15 παάδ οὗ 1 Ὁγ (ἢ πϑ- 
[ς11η5. (ες ᾿ηἰγοάποίοσυΥ γεπηατκβ οἡ ΡΒ 5, 
1.) (ἀδηρσα! νυ, πουνανθυῦ, [ΠΟΥ Θηἀθαν 
ἴο ΘΧρΙαΪη ἀαν ἴῃς ΔΡΡΙΙσδιίοη ἴο ΟἿΓ 
Ιοτά Ὀγ 1Π6 {ΠεοΥΥ οὗ ἃ ἀουῦ]ς Μεβϑιδῃ, 
δα ψιἢ ΤἙΠαγδοίογϑίος,  Γ ἢ ἴᾳ ΤΠΕῚΣ 
ΤΑΪΠα ἀΥδ6 ΠΠΤΘΟΟΏΟΙ] ΘΔ] ΜΠ (6 ὮΪΚ- 
ἴΟΥῪ οὗ [6515 ἴη6 δοὴ οὗ αν! ; [ῃΠ6 οπς 
Μεβϑιδῃ Ῥεϊηρ ἴῃ 6 ν]5:}0}] 6 Ἰησαγπδίοη οἱ 
ΤῊΔ) βίυ, Ὀδδιν δηα τηϊρηΐϊ, (ῃ6 ΤἸνΊηρ 
50η οἵ τῆς Πνηρ αοά, ἴΠ6 Ἰτηᾶρὲ δηά το- 
Πεοζίοη οὗ ἴῃς ἀϊνίπε ρίοτυ : [ῃ6 οἴΠΕΙ, 
[ῃῆ6 ἀεβοοπάδπε ποῖ οἵ Τυἀαἢ, δι οἱ 
7οβερη, σι τῖθη Ὁ Οοαΐβ ψταίῃ, τε- 
Ἰθεῖρα ἀπινουβα! ν Ὀοῖ ὈΥ 15 σοι Π.[γ- 
ἸΏ6η δηα ὈΥγ ἴῃ6 (σοπι 165, Ὀθασηρ ἃ5 ἃ 
Βοδρα-ροαῖ [Π6 ϑῆ5 δηὰ κυβοπηρε οἱ 
τη Κη. ὙΠ} [}15 βσγβῖθηι, ΓΠΕῪ ἅτε 
ΔῸΪΘ δῃᾷ ψ]Πηρ ἴο δοσθρίὲ τῆς ὑνϑηΐν- 
βΒθοοηα δηα οἴδευ ρβαϊπλβ, τ ῃιοῇ ἀεφριοεῖ 
[η6 ΠυμΠδίοη, δηρι 5 δηα ἀδαίῃ οἱ 
Με ϑϑιαῃ, 8116 {ΠΕ τοΐδιη τόσ 6 ὙΠΙοῇ 
Τοργοϑεης Η!τὴ 45 Κιηρ οὗ ΟἸοτγ, απά 
Ἰάδητιν τῃ6 ϑοὴ οἵ αν σῇ τἢ6 ὅοὴ 
οὗ οὐ, ᾿Ἰηνοοῖοα νι τ 6 ἸΠΟΟΙΠΠΊΠη]- 
σΔὈ]Ὲ δἰ ρυῖος. οὗ 7 ῃονδῆ. Ἐνεη δἵ 
ΡΓαβθηΐ (ῃ6 7εν 5 ᾿Πυτρὶθ5 δηα σετο- 
ΤΏΟΠΪΔ] ΟὈΘΟΥνΆΠΟΘ5 ὈΘΑΥΓ 655 ἴο [πὲ 
ΒΤθησ οὗ (ῃ6 παϊϊοηαὶ (Δ11ἢ Ἰῃ δῃ 
αἰοηθιηθηΐ ΟΥ̓ τῇς νἱ]ἱοατίουβ βυβοπηρς 
δΔηαἀ ϑδοχιῆοῖαὶ ἀθαίῃ οὐ ἴπ6 Μεβοιδη ἢ 
ηοΐ 1655 ἴδῃ ἴῃ ΗἰἸ5 ρίοτυ δηᾷ {π|ΠῚΡἢ5. 
ΤΠαῖ [ἢ ἢδ5 ὈΘοη σϑ] Πα 5Π 64 ΟἽ]Ὺ ὉΥ̓ 
[αἴ Ροτγίοη οὗ ἴπΠ6 παίίοῃ, ν᾽ ἢ] ἢ ΟΟΠ)- 
ὈΙη65 δηϊαροηϊδα ἴο (ΟἨ τ βιαην σι 
ποῦ το]βοιίοη οὗ [Π6 δι ρογηδίαγαὶ, ἀπά 
{πετγείοτα ἴπ6 ρτοόρἤείϊς, οἰθηθηΐ ἴῃ [ΠΕῚ 
ΘΟΙΙΡίυ 65. 

Α5 ἴο ἴῃε Ὀεϊιοῦ οὗ τῆς 7ενν5. οἵ Ἔν ΕΙΥ 

Δ Τῆς Ῥαβθαρϑθς Ῥϑατίπρ οἡ [15 5! ]οοΐ ΠΊΔΥ 
Ὅσ ἐοιιπά αἱ 1} Ισπρτῃ ἴῃ τῆς “ Ρυρῖο ΕἸάεΙ " οὗ 
Ἀδγπιοθπά ΜΜατγίοηθ, ἴθ ΕἸβθητηθυοσ, πὰ ἴῃ 
Θοδοοιίροη᾽β ἰγοαῖ5α “ἀα Μοροῖα ̓  δἵ 1ῃ6 επὰ οἵ 
᾿η5 “ἸΠοτ. εὐ γαϊςς εἰ Ταϊπιπάϊοα.᾽ δομοεί!- 
δου ἰἰὰ5 βοηθ σοοά δριμηεηῖς (Τότ. 11. Ὀ. 
365), νοὶ ἄεξβογνα πιοῦσα αἰοηϊίοη (ἤδη {ΠΕΥ͂ 
ΔΡΡδαγ ἰο ᾶνα χοςεῖνεά, Ἰεαθίηρ ἴο τῆς οοδο]ε- 
δου αι (Π6 Ποιίοη οὗ ἃ βεοοηπεὶ ἈΓθϑοαϊ ἃ5. (8 
β0η ΟὗἩἨ [5 0} νὰ ἃ ρογνογθίοῃ οἵ ἴῃ ΝΟΥ 
Τοκίατηθπί δοσοιηΐ οἵ ΗΪ5 Ὀἰγίῃ ; ἰδ ἀρροαῖβ ἢγσῖ 
ἴο παν ορίαϊηραὶ συγγοποῦ αἵ ἃ Ρεποα Μ εὴ (ἢς 
ΓΒ γισιῖδη ΟἸαγοὶ ννὰβ (1 Ὺ βοι ]ρή, 

3 ΤΠε Ἰαϊοβῖ, αῃα ἴῃ ἸΏΔΩΥ ταβροοῖς πιοϑὶ 1Π|- 
Ῥοτγίδη, νου οὴ {Π|5 δ] ]εςὶ ἰ5 τπαὶ οὗ ΝΥ ἀπβοβο, 
“1ς 1,οἰάξῃ ἀς5 Μεβϑιας. 



ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΘΑ Μ5. 

οἷ455 ἰὰ Οὐ Τιοτας πα ἢ ἀουδὲ 15 
δηϊογίδι ηθ ἃ. “1,65 οτογαῆςθβ Μεϑϑιδη- 
14.165," δἂ8 ἃ βοδρίϊοδὶ νυϊοτ 6 4}}5 [Π6Π], 
Ῥοϑ56556α [ἢε παιίίοηδὶ 5βρι πὶ, ῬτορἤδοΙ 65 
Ὑ ὨΙΟΝ ἀρρθατγαα ἴο 6 ᾿Γοσοης 6 4}016 ἢ 
Θαοἢ οἴπετ, νοῦ ᾿παθοαὰ ρῥγονίοιθ ἴο 
{πεῖν (Ἰ]Βθης σου ποῖ Ὀκ6 τϑοοῃο!]θῇ, 
ὝΘΙΘ ἴῃ ΘνοτΥ το. Τῆς ν τς 5. οἱ 
{πὸ Νεῖν Τεβίαπιθης αιοίς τῇδ 1 τα- 
ἴθσεηςοα ἴο (π6 δνθηῖβ οὗ οὔὐγῦ 1,ογα 5 ἢ]5- 
ἴοτΥ ψιτου ΔΡΟΪΟΡΎῪ ΟΥ Ἔχραηδίιοη; ΠΟΥΓ 
αϊὰ τὴ ϑοτθος δά Ἰοδάθγς οὗ [6 ῬΡθοθ θα 
Ἔν Γ δἰτοπιρὶ ἴο ἄδην [ΠΕΣ θθαγηρ οἡ (ἢ6 
ΟὨτγιϑ. ΤηῈ δ οβὶ οὗ 4}1 πιοάξση 85- 
5 |Δηΐ5 οὗ οὐγ ἢ ΠοΙάς ᾿πηθεά παῖ 
[656 σοῃνιοῖοηβ ΤῈ 50 ἀοβηϊῖα ἀπὰ 
σοΙηρίεῖθ, {μαῖ (ΠῈΥ Ρτοάυςσεα δὴ 1άθα] 
ἰοπη, νῃϊοῃ του [6 ϑριτι οὗ 1τῃς68 
οασὶγ ΟΠπβίδης, δηα ᾿ἰδϑιιθα ἴῃ [Π6 ΤΈρΡΊα- 
βεηΐαϊοη οὗ ἃ (ἢσιδῖ ραρβίηρ {Πτοὰρ]Ὲ 
ΒῈΠ ΘΠ Πρ ἴο ΡΊΟΓΥ. 

1{ὀ νὰ ρὰΐῖ δϑιάθ 411 σοῃϑί ἀθσαϊίοη οὗ 
[16 σιίλογιν οἵ ἴμεθβε αιοίαίϊοης ὈΥ 
ΑΡοβίϊθ5 ἀπά Ἐνδηρε δίς, νὰ βου α 51} 
ἢὰανα ἃ ίαοϊζ οἵ ἀπαμιδϑιοηὉ]ς ψεῖρΗϊ, 
Ῥτονίηρ ἴπαὶς πὰ Ἰηιογργθίδ! οη νὰ. ΠΟ 
αἰτογ- τ Πουρῃς, ἢ. ἀδνεοϊορηιεηΐϊ οὗ σοηεγαὶ 
ποιίοηδ5, αῖ. οας ψὨῃοἢ Ἰοηρ ρῥτγεσεαδά 
ἴΠε ἀρρ]ιοδίοη ἴο ἴῃς Ἰηαϊν! 4} } οὗ 
[1ἐβ5ι5 Οἤπβι. 

Βυῖ (παῖ δυϊῃογν, δου 4]}, 15. ραγα- 
τιοιηΐ δηα σοποϊιβθῖνθ. [Ι{ 15 (ῃ6 διίῃο- 
τιν οὐ Ομπϑὲ ΗμπΏβε, (ΟΠ βιΔη5, ἃ5 
510 ἢ, 4176 ΟἰΓΕΥῪ Ρῥσεοϊάθα ἴτοπὶ {π6 
πιοάθγῃ εγβίεη οὗ πεοραῖϊνα ΟὝ ἸΟΙΘΠῚ, 
γε μᾶνβϑ, οὔ ἴῃ 6 οἣπς μαηά, δρρ]ϊοδί!οηϑβ 
οἵ ρῥτδαϊοϊοῦς 1ἢ [ἢ6 ρῥϑαϊπὴ ἴο ΗἸἰβς 
ἀέορεϑῖ Βυπμ!Πδίοη, Η15 Ὀείγαγαὶ, ἀροΏΥ, 
δὰ ἀφαίῃ ; οἡ ἰδ οἴμοι, ο Ηὶς αἰνη6 
Ὀιγτῃ, ΗἸ5 {Παπὴρῇ ονεῦ ἀφαΐῃ ἀπά Πε]], 
Ηῖς δηιῃτοπημεηθεηΐῖ δ {π6 τὶρῃῆξ παηά 
οἵ Ηἰς Ἑαῖμεσ. Κααδρίηρ {Π|Ὶ5 85 ἃ ρτ]- 
ΤΩΔΓΥ͂ ΘΟ ςΠΙ0η, 6 ΠΊαγῪ γα ον ἘΧαΠΊ τ 6 
ΟἴμεΥ αἰοϑιοηβ, βδεσοηάαστγγ ἴῃ [ἢ6 ΠΙρῃεϑὶῖ 
56η56, μυϊ οὗ ᾿πτηρογΐδῃςθ 1ῃ ἴῃς Ἔχϑρθϑ51}5; 
(1) ννῃείηοσ [16 Ρῥ5δ]πΊ5. ἴῃ βθ ΘΑ] ἅγὰ ἴο 
Ὀς τεραταδα ἃ5. Μεββίδηιο; (2) ψμθῖθοῦ 

ΟϑΡΆΪῚ ἃ ΟΟΠΒΙ ΘΓ 6 ροχίίοη ἤᾶνα ἃ 
ῬΠΙΊΔΙΥ τείεγεησα ἴο Πανὶ δηᾶ οἴθοῦ 
Ῥϑαϊπλιϑῖβ5, Δηα ἃ ββδοοηήδγγ οὴς ἴο (ἢτγιϑβε; 
δηα (3) ὙΠΕΙΠΟΥ δηγ, δηά, 1 δῆγ, ννῃ 1 ἢ 
Ῥ54]Π15 ἀῦα αἀἴγεοῦν δης ὄχοϊαβινεὶν Μ65- 
51 ΔῊ ]Ο. 
νὴ τέρατα ἴο τῇς ἤτοι ἀμποϑίοη, νν6 

ΓΟΙΊΑΙΚ 1ῃδι (Πτοιυσῆοις [ἢ 6 ῥϑα]τὴ5. ἔνο 
Ἰ]η65 οὗ {πουρῆϊ ἃ αἰβοθγηιῦϊε: (ἢ 6 
ΒΔΠ16 1|ὴ65 ΜΉΘ. τῇ κα τπγεαάς οὗ 

Ιός 

Βοϊάδη ᾿ιρῖ [πτουρῇ τἢ6 ἰοχίυσα οὗ [Π6 
δηοοηΐ ϑουρίαγοβ. Οἡ ἴΠδ ομϑ ἢαῃά, νγ6 
ἤανε ἀθβογρίοηβ οὗ [6 αἰντηςθ δοίίοῃ, 
ΜΙΝ Ὀπηρ αοα Θνοσ ΠΘΆΓΟΓ ΔΠα ΠΘΔΓΘΓ 
ἴο πηΔηῃ, ΡΟΪΠΙΏΡ ΘνΘΓ τογῈ ΕἸΒΈ ΠΟΥ 
ἴο ἃ Οἴ815 οὗ ῥρεϑύβοῃδὶ Δ 651 ΔΈ ΟΉ, 
Ὀγ ψὨΙΟἢ τὴ6 ἰπΠυπΊρῃ οὗἁ τρ ΘΟῦ5η 655, 
τἢ6 εχιγραίίοη οὗ ὃν], αηὰ τῆ6 ἀείινεῖ- 
ΔΏ66 οὗ [ῃ6 πρτιρῆτν}} θ6 ΔοςοπΊρ] Π5η64: 
Δηα νὲ οὔϑεγνθ {παϊ ραβϑᾶρθθ, 1ὴ ὙὙΠΊΟἢ 
[15 ΤὨΔηΙ ΘϑΊ Δ ΠΟΩ 15 Ἰηοϑὶ αἀΙἸΒΌΠΟΙΥ 5εῖ 
ἰοτίἢ, ἀγα οἰδιιηθα ΌὉΥ ἴπ6 ψυίεῖβ οὗ [Π6 
Νεινν Τεβίαηθηΐ 45. αἰγεσ Υ σοηηθοῖρα 
ἢ [6 Ῥούβοη δηά {τι ρἢ οὗ (γιςῖ. 

Ατ Ἰδαβῖ να ἤανα ἤδῖς ἃ ρεησεγαὶ ἀπά ροῖ- 
νδήϊηρ ἴοης οὗ Μεββίδηϊς δπίοὶραιίοη. 

Οη τἢ6 οἴῆθσ ἢδηάᾶ, {Π6Γ6 15 ἃ σοτγοΪα- 
ἔνθ εἰενδ!οη οὗ Βα πη ΠΥ ἴῃ ἴῃ 6 Ῥεβοη 
οὗ ἃ Ἀδρτγεβοηΐδίινθ, ὈΓΙΠΡΊΠΡ 1 ΠΘΔΓΟΓ 
ΔηΔ ὨΘΔΓΕΓ ἴο οὐ. Ῥαββιηρ {πτοιρἢ 
Ἰηΐθηβθ6. βυεπηρ, ϑυὈ]οοίεα το 5. τη, 
σΟΠΤΟΙΊΘΙΥ ἃηα ορρτγδϑϑίοη, ἴπ6 ἰάθα] 
Ηρ δά οὗ [πὲ ΤΠΕΟΟΓΔΟΥ ΓΥἰ565 ὄνοσ ΠΙΡΉΘΓ 
δηα ΒΙρΊΘΥ, τεαπιοϊηρ σγοδῦοη ἰηΐο 50Ὁ- 
7δοῖοη, Τα] ΠΕ ΟΥ̓ΘΓ 516] ἴῃ τὶρηϊΐθοιι8- 
655, δι θην δηα σοηνογίηρ τῆς ἢ 6α- 
ἴθ πη, δχίθπαιηρσ ΗΒ ἀομηηίοη ἴο 1Π6 
ψνοΥ] ᾽ς. Θηα, τεσορηϊΖεα δηα δητῃσοηθά 
ἃ5 οὐ ονῃ 50 οἡ βαγίῃ, ἃη ἔμπα] ]ν 
βεαῖβα οσ ὄνεσ ἴὴ ἴῃ6 []ὴ655 ὁ Γ ἀϊν!ηθ 
δίοῦν οἡ ἴδ τῖρῃῖ μαμὰ οὗ ἀοά ἴῃ [χθα- 
νη. 

ὙΥ̓ΒΟγανασ δ Π6, οὗ {πεθ6 ὑννο ρτεαῖ 
11η65 οὗ τπουρ]ιῖ ἀγα ἀϊδοεσγηθα, δηάα τπδ Ὺ 
ΓΙᾺ 85 ἃ ϑίγοαιῃ οὐ σὰς (Ὠγουρῇ [Π6 
Ῥοοῖκ, ν αν δϑϑϑηῖαὶ οδαγαοιοσι βίος 
οὗ Μοϑϑιδης 1ηϑρ᾿γαιϊίοη. 

51} ἤθη ψὰ ρᾶβ85 τότ ἰἢ 656 ρ6ηθ6- 
ΓᾺΪ σοηϑιἀθγδίοη5. ἴο {Π6 ΘΧατ 8.10) οὗ 
[ῃ6 Ρ54]πὶ5. ἴῃ α6ἴ811, νγὸ ἃ.ΓΘ ᾿ΓΓΘΘΙΞΈΟΙΥ 
Ιεὰ το δάπις {πὶ ἴῃ6 σμασαοιθυ βίο 5 
ΏΙΟἢ ΘΕΠΚΕ 5. ποδὶ [ΟΥΟΙΪΌΪΥ ἀγα πρὶ 
ΘΑΌΔΙΪΥ ΟἰΘΑΓ ἴῃ 411. ἴῃ ἔδοϊ [86 ἀϊοτ- 
ΘΏς6 ἴῃ ἄδρταε 15 80 στεαῖ ἰῃδι 1 ἀρρτοχὶ- 
τηδίθ5 ἴο ἃ ἀϊῆεγθηςσα τη Κιηά. 

γε ᾶνθ, ἴὴ (6 ἢτγδί ρίδοθ, 4 ναβῖ 
ὨΌΠΠΊΡΟΙ οὗ ρ54]πὶ5 10. "νῃ]οἢ πὸ ταζοηαὶ 
ΘΧοραβῖ5, ἴῃας 15 δὶ οὔσα οαηάὶᾷ δηὰ 
Τονοτθηῖ, οδὴ βηά ἴταοθϑ οὔ Μοϑϑίδηὶς 
ῬΙΌΡΠΘΟΥ: [6 ΡῥΠΠΟΙρΡΙΘ πᾶν Ὁ6 ἰποτζο, 
δυϊ 1 15, 50 ἴο 5ρεάᾶκ, ἰαΐϊθηϊ, ψῇοὶν 
ὈΠαΘνεὶορεᾶ, Τὴ νυ 15 δρϑοῦθοά 
ἴῃ ἴ(ἢ6. ὀνϑηῖβ οὔ ἢὶ5 οὐνὴ ἔϊδ, ἴῃ ἢἰβ 
ῬΘΊβοηδὶ [δα] ηρθ; ϑυρρογίθα ᾿ἰπάἀθθα Ὁγ 
ΓΘ] ΙΔης 6 οἡ [ἢ6 ἀϊνηθ ροννεῦ πα ροοά- 
Π655, δι ΠΟΙ Ἰγτοσρθοζῖνα οὗ δητ ρα» 
[ἰοη5 οἵ ἃ [αἴπτα σμδηρα. 
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ΑΙΙ {πε56 ῥϑαϊπὶβ οὐρῇξς ἴο Ὀ6 ἰηΐοτ- 
Ῥτγεϊθὰ ψῆουξ δὴν αἰϊοιηρί αἵ ἡ μαΐ 15 
σΔ] 6 ἃ ΞρΡΊ ΓΑ] ΟΥ ταγϑῖς ἰηϊοτρτείδιοη. 
ὝγΏΘη ἴῃ86 σθηῖγαὶ τπουρὶῖ οὗ δαςῇ 15 
Ὁτοιρῆς οὐἱὐἱ ἀἰδιηςνγ 1 Μ|]1 Ὅς ἰουπά 
1ῃ δεσοζάαῃησς ἢ τῆ6 ΒΙσΠ ΘΓ ῥτορίλετις 
5ίΓαΙη, ὈμῈ 1 πλισῖ ποῖ Ὀ6 ἰοτοθα ; τ ἢ 
Ιεος μου τς τοχιοης Ἱπα!]σατοης5. οὗ 
Παΐσγαὶ ραβϑίοηὴθ ὃὉε δχρίαϊηθα ἀνιᾶν: 
πον εϊοησ ἴο ἃ Ρετιοα ἤδη τῆς Πεοτί 
5 ἴῃ {ΓαΙ]ηρ᾽ ἴογ ΟἸΓ5ῖ, θὰῖ ἀἸα ἠοῖ 
ἃ5 γεῖ Κηονγ ἴῃ6 [11] ννοτκίηρ οὗ Ηἰβ 
Ρταςα. 
γε ἢανε ἴῃ [ἢ πδχῖ ρἷαςθ Δ ηΥ ρ5α] 15 

αποϊεα τὴ τῇς Νεν Τοβίατηθηϊς ἴῃ οοη- 
ΠΟΟΌΠΟΩ 1} (τισί, απ σοηξαϊηηρ σίγοηρ, 
᾿Ἰηἀ6ο  ὉπΠλϑαΚΟΔΌΪΘ, ᾿παϊοαϊοης οὗ ἃ 
Τασορῃιοι οἵ διπαληγοπία! γ ΔΘ" ΏΙΟ 
Ἰάθφας ; αηά γεῖ πιοϑῖ θυ ητ]ν Ἀ1]1 Α͵50 
οἵ ρεγβϑοῃαὶ [6] 1ησ 8, Παντηρ 41} [Π6 σΠὰ- 
γασίογι βίο. οὗ ἃ 51. ΓΟΏΡΙΥ ππασκεα 1η6]- 
νἀ } γ. 

ΘΌΘΙ [ΟΓ Ἰηβίδημος. 15 ἴῃ6 οἰρῃτοοητῇ 
Ῥ5α]Π1 ; δι ἢ τὸ οἴμοῦβ Ψ ΒΟ Θχρτοθα [ἢ6 
ἴθ 6] ]ηρ8. οὗ Τλάᾶνιἃ τῇ ἢϊ5. Πρ οϑῖ δϑίαζα. 
ΤῆΕ Κιηρ 15 αἰβι πο Υ Ῥγοόθοηΐ ἴο ΟἿΓ 
Πηἀς. ἃ5 ἃ ΠΠΙΝῚ Πρ Γοα] ροβοη ; δηα γοῖ 
1) [ἢ 15, δηα 1ῃ τς ΟΥΠΕΓ Ῥ5.]πὶ5 σοίδσγιηρ 
ΘἰἴΠογ ἴο 1λανι οὐ ἴο ϑοϊοπιοῃ ἴῃ {ΠΕῚΓ 
ΚιποῚγν ρόννου, σματγαςσίογιδίςβ ἀγα ὈΪοη δά 
ΠΟ ἢ ἀγα νΠΟ]]Υ ΠΡ ]] Δ0]6 ἴο ἃ μυτηδῃ 
ΒΟΥΘΙΘΙρΡΉ. 

Ι͂ὴ ἴῃ6 οχϑροϑὶς οὗ δι ἢ ̓ 5αϊπὶ5 11 15 
οἰθαγῖν τρις τὰ τη6 ἢτδε ρίας ἴο Ὀπηρ 
ουξιπίο ὯΔ} Πρθτ ὀνογυ ἴταος οὗ τῆς 1η- 
αἰντάιϊιαὶ ; αηά {Πθη, ροτΠαρ 5 1ἢ πγοϑβῖ 1ἢ- 
βίαῃησος ἃ5 ἃ βεραγζαῖο 5} οῖ [ῸΓ τηϑα!- 
ταϊοη, της ἰδαΐζασγος ΉΙΟἢ ἀτὸ ὀνιάθητΥ 
Ἰάξαὶ οὗ ἰνρίςαὶ. ὙΤ]ι6 ἤιοῦα παΐαγαὶ ἀπά 
51Π1Ρ}ς [χὰ Ἰπτογρτγοζατίοη 15, [η6. Ὀόίογ ἢ 
Ὑ}} ΠΕΡ 5 ἴο ἄο υ5ίϊος ἰο ἴΠ6 Πρ ΕΓ 
ΘΡ ΓΙ] Ὀ ΑΓ 55. 

Ενοη πόσο Πηροτίληϊ 15 [15 ὈΠΠΟΙΡΪΘ 
ὙΠΘη ΔρΡΡΙοά ἴο τῃ6 ρϑαϊπη5 τῖθη 
1ηΠ αἰδίγοσς. οὐ δριγιῖ, ἴῇΏ σοΠϑΟΙΟΙΙ5Π 655 
οἵ 512; δι. ἢ ἀγα, 1{ ποῖ 4}}, γεῖ Ὦγ [ὩΓ 
τ1πΠ6 ργοαῖοῦ ΠΟΥ οὐ ρῥϑαϊηβ. ΠΟΙ 
ΓΘ ΠΟΙΠΡΟΘΦα δα δοαιοητν τὸ αν α 5 
στοσῖ (}1. [Ιη {ἢ 656 ρ5.]η}5 {Πτὰ αὐς 1η- 
αἀοςρα πιυιηόγοιβ, απ γοπηασκαῦ}ν Δἤθο!ηρ 
ΡῬ βϑασοβ, ΒΟΔΤΘΟΙΪΥ ἜΧΡΠ σα] 6 βδᾶνα οἡ ἴἢ6 
Ῥτίπορὶς τπαϊ τ 6 ὅδ. οὗ [6515 ρᾷνα 
αἀόρι ἀπα ρον νοῦ ἴο [86 Ἰηπουπιοϑῖ πιον- 
πηδηῖς οὐ 16 1 Ξα] 515. σΟΠΒΟΙΟΙ 5655. 
ἦγ ἴοο] τὴ6 Ῥγόόρηῃςο οὗ τπ6 Αἰόποσ, 1Π6 
ΒΥ ρα χε, οὗ Ηϊῆὶ οῸ Ὀόαγα δηά 
ΙΔ Κο5 ΗἸβ5 οὐ [Π6 νΈΎῪ ΔΡΌΩΥ οὗ ΗἰἸς 

ἹΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

51η[] στθαΐυγοβ 5111 οἡ (ῃς οἴμετ μβαηά 
τῆς τηονειηθηῖς ἀγ6 ππαοιδιεαγ αν! 5 
ΟΥ̓ : ἴῃ ἸΠΠΕΠΊΘΓΔΌΪΘ 51η5 νῃ ἢ Πα ἀ6- 
Ῥίοσοβ ἀγα ἢ15 Οὐ 51η5; (Π6 ϑῇαηιγθ, [Π6 
Ὀμτογ 65, [Π6 ὈΠΘρΡΘΑΚΑΌΪΕ δηρι 5} ἃσα 
Δἰτοσεῖθ γ Π15. ΟΝ Π ; δἵ οηος ἴΠ6 ἀπὸ δηὰ 
Ἰπε νι Ὁ]6 ΡΞ πιοηΐ, απ ἰλ6 ΟὨΪΥ τα- 
Τηραγ, [οΓ Ὠ15 σα!ς. 

Ιὴ τΠε ᾿Ἰῃτογρτοιαζοη οἵ 4]1 {πΠ656 ρα ]τὴβ 
νγῈ ΠΟ] [αϑί ἴο {πε [1τόγὰ] Ἰη εγργεϊδ!οῃ ; 
ποῖ ὑυΐῖ ταὶ νἼξη ννῈ σαζὸ οἡ ἴῃς Μδῃη 
Οἱ ΘΟΥΓΟΥ5, Ὀ ΑΓ ΠΡ ΟἿΤἿ 51η5, νγῸ Τ60Δ4]}} ἴῃ 6 
βία η5. ὉγῪ ΜΠΙΟἢ ἀπάεγ Η!ϊβ σοπίτγο!]ηρ' 
ἸηΠαοηος Ἰλανιἃ μαὰ ρίνοη ΚΠ ὄχρτθ5- 
50 ἴο [Π6 51 ΟΓΠΊ5 οὗ ἁσοηγ ψ ῃΙΟἢ ραβϑρα 
ΟΥ̓ΕΓ ἢϊ5. 8ο1]1. Νοὺ οδὴ νὰ ἀουθὲ τΠαΐὶ 
(ἢ Ηοῦτγονν οῖα ρυιαθαά ὈγΥ ἃ δ. 
156 ηςσῖ, νη τΠ6ν 6] α (μαῖ, Ἔνθα τὰ {Π}5 
Ρογοά οὗ δὶς Ἰο, Ἰδανιαὰ Ῥοτε ϑυῆετγιηρς 
ὙΠΟ τοῖο ἰγριοα! οὗ ἴῃοβε οὗ ἴδς 
ΔΙ ςοαῃ. ΤΠΙ5 ᾿πηργόβοιοη 15 σοηδιτηδὰ 
ΠΟΘ 1 πΊοσῖ οὗ ἴῃοβα ρ5α]η15 νγὰ ἥπὰ 
[ἴῃς ὀχργθϑϑιοη οἵ ᾿ητοηβοβῖ 5 ΠΌΤ ησ᾽ ΠΟΠ.- 
ὈΙηθ ΠῚ ππϑμακοη δηὰ ὉΠ] ΘγΆΌΪ8 
οοηπάεησςε 1ῃ ἴῃς ἰονα οἵ (σά. 

ΓΒΟΙΓῈ ἀγὸ ρυ5.8}π|5 ποννένοῦ ψΏΙΟἢ ρὸ 
τα ἢ ἐσ Π6Υ, ἴῃ ΠΙΟἢ ἃ ΠΘΑΥ ΔΡΡΓΟχὶ- 
ΤηαΓΟη 15 της ἴο τῆς. ροτίτγαιταυσο οὗ 
Οπδ ρογίροιγ ᾿πηοςρηΐ, γοῖ Ὀδατιηρ οἰ 5- 
ἘΒοποης ἀπὸ ΟἿΪΚ ἴο 51ηὴ, αηα ᾿ἴῃ ϑοπὶὰ 
ΠΥ 5 ΟΣ 5. Υ͂ ἸΠΟυττησ 1ἴ ἃ5 ἃ ΤηΥ6α 
ΡῬΟΠΆΠΥ; δης οἡ τῃς οἴποῦ μαηα Πανὶησ 
{Γα15. ΟΥ̓ Τηλ) ον δηα βριτθα! ἀἰρην 
Ὡοΐ ἰοθ5. πγγϑδίοτιουθ. 1656 [541Π|5 
νοι] ἃ 6 τεσορσηϊζο πους ΠΘϑΔΠΟα 
ἃ5 δίοϑϑιδηϊς, νι ῖς 1 ποῖ ἴοΥ ἴῃς Θ]θ Δ] }Υ 
βίο ρ [τὰ σὸ5 οἵ ρεύβομαδὶ [θ] 1ηρ5 ΕΠ οΙἴς 6, 
δΔῇηἃ 50 ΠΠΟ ΘΔ ΕἾΥ ἐχραϊηεα, ὈῪ ἰδὨ ΡΟΥΑΓΥ͂ 
οἰγοιηγχδίαηςοα. 1656. τὸ νον εα αἰό- 
ΓΟΏΓΥ, δοοοσάϊηρ ἃ5 ἴη6 τολάξ ἀσοςρίβ 
ΟΥ Το]οοῖς. ἴΠ6 σθηθσγαὶ ῥγΠΟΙΡΪῈ οὗ ἰγ- 
Ῥίσαὶ δηα ργορῃθῦςαὶ τοργοβοηϊαδτ 5 οὗ 
Ομ τῖβα τη τη ρϑαϊίοτ, 1{ νου] Ὀὲ Βατάὰ 
ἴο ἢἥπὰ γ οὔ ψΠὴ0Ὸ δαπλῖδ ἃ 5ῈΡοῖ- 
ΠαίμΓα] οἰειηθηΐ, ἰο ψ]οηὶ ἴΠαϊ ὈΓΙΏΓΙΡΙ6 
15 ποῖ ἃ σι!άϊηρ πρὰς τη 16 Ἰητογρτεία- 
τοη, τπουρὴ τ οὐρῃξ ποῖ ἴο ϑιιροῖβθὰθ 
ἃ σαγοἢι] δηα πη ]α550α ἸΠΠ]ΆΙΓΥ ἰητο 1πΠῸ 
᾿Πτ6γὰ] πιοαηϊησ, ἀπε ἴῃ ΟἸτΟυΠισίδ ποῦ 
ὉΠΉΘΥΓ ΠΟ ἢ ὁδοῦ ῥϑα]πὶ Αγ ἤανα Ὀέδη 
σΟΠΊΡΟΒΘα, 

Βυΐνε σαηηοῖ τασὲ ὙΠ ΠΙη (ἢ 6568 1]πγ115. 
ΤῊς νΎΠῸΓ5. οὐ {Π15 σοΟΠΙΠΊΠἴασΥ Γδίδ! ἢ 
[ῃ6 Ῥοβιῖίοη οσασιριο ἐογπλοσὶγ Ὀγ 8]] 
ΟΠ γιβαη Θχροϑιΐοτς, αηά, ἂἃ5 νὰ ἤᾶνο 
566ῃ, ὈΥ͂ [6 α}] 651 αδηὰ ποϑῖ ἐγ βΌνοστῆν 
Ἔχροηθηῖϊα οὗ Ηορτον τταάπποι, δηὰ 



ΤΗΕ ΒΟΟΚ 

τηδϊηΐδίη τ[ῃ6 αἰτοοῖ δηα δχοϊαβῖνα τεΐου- 
πος ἴο ΟὨγιδὲ ἴῃ σεγίδι!η Ῥ54]}η5. 
6 ἴὯΔΥ θα ὈΓΕΗ͂Υ σΟὨΒΙΔ6Γ (ΓΕΘ 

Π5Α]ΠΊ5, ἴοσ 1ὴ6 Μοββίαδηΐος ομαγαοῖοσ οὗ 
ΜΉΘ. να μαναὰ δυιῃοχίατνε ἀεο]αταῖ! ἢ 5 
ἴῃ ἰῇ6 Νοὸνν Τοϑίαπιοηΐῖ, ἢ ψΏΙΟῆ 4150 
{ΠΕΓ 5 τῆς σιγοηρεϑῖ ᾿ηΐογηδὶ δνιάθηςα ; 
ν]Ζ., ἴῃ6 ὑνεηϊγ-5θσοη, τῆς ἰοτίγ- ἢ, 
δηά [πὸ Βυπαάγεά-Δηα-[ςητἢ. Τὴ τϑδλαοῦ, 
ΨηὴΟ 15 βα(ἰδῆεδ 4 ψ ἢ τοραγὰ ἴο ἴΠ656, 
Ψ}} δπἃ ΠΙΠΊ56 1 Ἰῃ ἃ ροβιίοῃ ἴο ἀἰβοθση 
5 ΠΥ ΟΠΑΥΔΟΙΘΓΙΒΌΟ5 ἴῃ Οἴμοσ οοηίεϑίεα 
Ῥ5α]Π15. 

Οπε ροϊηΐ βίδηἀς ουἱὐ οἰδατὶγ; ᾿Γ να 
ἴακε 1658. τῆῇγεθ ρϑαϊηηβ ἂἃ5. Μεββίδη!ς, 
ψ6 δανὸ α νὶνϊα 1]υπτταῖίοη οὗ [ἢ 6 ῥγη- 
Εἰρ]ες. ῥργονιοιϑὶν ἰαϊά ἄοννῃ. δή. ἢᾶνθ 
ΟΠτιβὶ βεὲ θϑίοτο 5 ἴῃ τῇς ὕνο ὀρροϑιίβ, 
δηά, ὑαῖ [οΥ τ[λ6 Πρ οἵ τανεατοι, ἱσγϑ- 
ΠΟΠΟΙ]Θ4Ὁ]6, ἀϑρϑοῖβ, [η6 οὴς οἱ ἄδεροδὶ 
Βα] αἰτίου, ἴ[ὰ6 οἴμεῦ οὐ ἀϊνιης ροῦν ; 
ΜῈ Πᾶνα αἷθὸ ἴπ6 σοῆνεσροηςε οὗ ἰἢ6 ἴνο 
Οσυτγθηῖβσ, 6 Ὀτηρίηρ οα ΘΟΥ̓ΘΥΓ ὭΘΑΓΘΥ 

. ἴο πδῃ, ἴῃ 6 ΟΥΠΟΥ ταϊβιηρ τηδῃ ἴῃ [Π6 ροτ- 
50η οὗ ἢϊἰ5 Βορτγεβεηίδίινα δηα Ηβαὰ ἴο 
1η6 τιρῃς Βαηάὰ οὗ ἀοά. 

ΤῊ6 Μοοϑίδηϊς σμαγαςσίου οὗ ἴΠ6 ὑνεηίγ- 
ΒΘΟοηα ρϑ8.1πῈ 15 υἹπαϊσαῖθα ὈΥ ἃ τὸ- 
ΠΊΑΤΚΔὮΌΪ6 ναγθίγ οὗ δου ἀθησθβ, ν ]Οἢ 416 
ΒΘραγαίεὶυ βίσοηρ, δηά ἴῃ {ΠΕῚΓ σοι ]ηᾶ- 
[ἰοπ Ονθσν ΠΕ] Π]ηρ. 

γε ἤᾶνα ἴῃ ἴθ ἢτδί ρΐαςς ροϑιίνα 
ορυάρηςσεξ: [16 86 οὗ τῃὴ6 ἢγδοί. ψοσαάβ 
ὉΥ οὐγ Τοτά ἴῃ Ηἰβ ἰαϑδὲ ἀροῆγ. 115 
ὨΊΟΥ Οὗ σουτθα Ὀ6 Ἔχρ αιηθα ἀΑΥ ΘἸΓΠΕΓ 
8ἃ5 ἃ 5101}6 ΥΟΙΊΙ ΙΒΟΘης6, ΟΥ̓ αἴ {Π6 πιοδβῖ 
ἃ τοοορπιίοη οὗ [ῃ6 ἴγριςαὶ σματγαςσῖογ οὗ 
ἰπ Ῥϑα]ηλιϑῦ 5 Β Ποσιηρο: Ὀαΐ, σοῃϑΙ ἘΠ ηΡ 
τὴς σοϊθιληῖμν οὗ [ῃ6 οσοαϑβίοη, νγᾷ πηοϑῖ 
ὨαζΌΓΑΙΥ τορασα [ἢ15, Κα οἴἤοῦ ννογβ5 
δῃα δοῖβ σοπηθοίοα πὶ τῃ6 σΠπιοιῆχίοη, 
ἃ5 ἃ 86α] δηά α[ιόβίδιοη ἴο ῬΓΟΡΉΘΟΥ. 
ΤῊΙ5 15 σοηδτπιοα Ὀγ ἴῃς αἰγοοῖ ἀπά τπη- 
4υα! βοα τοϑἸΠΠΟΩΥ οὗ [Π6 δροβίὶα 51 
7οΠη, δηά Ὀγῃ ἀϊγοοῖ ψιοίδτοηϑ ἀπα ΠΔῊΥ 
ΟΙδαΓ σϑίργθησθϑ ἴῃ [ῃ6 ΟἴῈῚ Ἔναηρα]ςσαὶ 
δοοουηΐα. οὗ {Π6 σπιοῆχιοη ; 566 ποῖθ5 
ΟὨ Ὁ. 1, 7, 8, 13, τό, 17, 1ὅ, 20, 22. 

ἦγε ἢανα ἴὴ [6 βεσοπα ρυ͵αοβ 8 σοΙΓο5- 
ροηάθμος ἢ 4}1 (ῃ6 αθία!]5 οὗ τῃ8 
βυβοτγηρε οὗ Ομ δῖ 50 πηϊηπῖα ἀηα δχαοῖ 
α5 ἴο ΠγΚ6 ᾿ἰ σοτίδιη ἰῃδῖ, τ τἤοϑα ἀδίαδι!ς 
416 {σαν παιταῖθα Ὀγ [(ῃ6 Ἔνδηρο]δίβ, {ΠῸῪ 
ψσα ἴῃς {{ἸΠ]ηγλοηΐ οἵ ῥγορίιθβου. δΐ 
ΔΥῸ αὐριπηρ οὗ σου56 δ Ῥγοβοηΐξ οἡ [ἢ 8 
ἀϑϑυτηρίοη οὗ τη {πβυνν τίη 655 οὗ [Π6 
Ὠλιγαΐουϑ ; θὰ ννὲ τηδῪὺ ροιϊηΐ οὐ ἰΠαὶ ἴῃ 6 
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ΠΟΥΤΟΒΡΟΠἄθηςθ 15 ΤΕσΟρΡ ΪΖΕἝΩ ΌὉΥ͂ ΟΠ ΙΟΒ5 
Ψὴο 566 ἴῃ ᾿ἴ ἃ μοίβ οἵ σοῃϑβοϊοιβ δάδρ- 
[δ ]οη. 

ΑἹ] τΠ15 τῆϊσῆς Ὅς δατμοά, δηά γεῖ τἢ 
τηὶρῃς 6 πτηαϊηϊαϊηεα [παῖ, ἃ5. 1ῃ ΟΙΠΘΥ 
ῬΑ Τη5, [Π 6 ὈΓΙΠΊΔΓΥ 5076 οὐ νγὰβ {ΠῈ ΠνῚην 
Ῥϑα] δῦ; δηᾶ ἤδῦα νὰ ΣθοορΏ!Ζα ἃ ἴταὶϊῖ 
σΟΠ ΠΟ ἴο 411] Ρσορῆθογ.---- Ὡς ἹΠΊΑΡΘΓΥ 
[χουρῇοῦΐζ Πᾶ5 ἃ Ἰοοδὶ σῃαγασίθσ, Αϑ 15 
5ῆθ νη ἴῃ [Π6 σοπληδηΐαγυ, [Π16 ῬΟΒΙΠΟΏ, 
ΘΠΘΠΊ165, Δηα 50 Π ΓΙ ὴρ5 οὗ [Π6 ΡΕΓΘΟῚ Τα 
ἀεθοσ θα τη ἰαηρυᾶσα βυρροοῖθα Ὦγ ὁχ- 
[6ΓηΔ] ΟἸΤΟΙΠιϑίδησθθ, 4 ροϊηΐ οὗ ρτξαΐ 
Ἰπηροτίδησα ἴῃ 115 θθασηρ ΡΟ {Ππ 41165- 
[ἰἴοὰ οὗ διυῖμουβῃρ. Βιῖ αἵ τῇς. 54Π16 
ἘΠΠ16 11 15 σοτίαϊη ἴῃαΐ (ῃ6 {τγαϊῖβ 1η {ΠΕΣ 
σΟΠΊΙΠΔΙΊΟη 416 ὙὙΠΟΙΥ παρ] σα ]ς ἴο 
αν. ἼΠετο 15 ποῖ ΟἿΪν ἃ [οίαϊ 4- 
56ησθ οὗ σοηβοϊοιιθϑηθ55 οὐ 51η, ψἢϊοῇ 
τσ ΡῈ ρασῦγ δοοουηϊεα ἴου, ΒΞ ΡΡοϑιηρ 
{πὲπὶ ἴο Ὀ6 « ῥτγοάιοϊ οὗ ἢ]5 δαγ]ν τη η- 
Ποοά; Ὀεΐ, ἃ5. 15 5 νη ἴῃ ἴδ σοπ η- 
ἰατγ, Πότ ἢτγθί ἴο ἰαϑὶ 1ῃ6 [δε] ]ηρθ ἀπά 
δνθηΐῖς αγὸ {π6 οὗ τῆς. Μαῃ οἵ 5οΐτον8, 
ΔηΩ, ἴο ἃ οτοαῖ ὀχίοηϊ, οἵ Η] τ δίοηθ. 

ΤῊς ρϑηρσαὶ ἰγαῖῃ οὗ [Π15 Θχοροϑὶς ΠΊΑΥ͂ 
Ῥοτῆαρβ Ὀ6 σοῃμβγηγοα ὈΥ 5:0] οτηρ ᾿ἴ ἴο 
ἃ Ῥ͵δοῖῖςα] ταϑῖ, 

Ἀραά τῆς ρϑαϊ ἢ (ἢ6 σΠδτγαςίου 
δΔηα ροβιτίοη οὗ Τλανιὰ Ὀοίογα {πὸ της 
ΟΥΘ; δηὰᾶ 86ε6 ΜΠΕΙΠΘΙ 1ἴ 15 ῬΟΒΘΙΌ]6 ἴο 
ΚΕοΡ ἴο (π6 [Πότ] τητοτρτγεϊδειοη. ὄν αϑ5 
Πανιἃ αἱ Δὴγ {ἰπ|6Ὸ Ὀοίοτα ἢ15. 1[4]}] δῇ 
οἰεοῖ οἵ βϑῃοσαὶ βοοῦῃ, οὐ Ἔνθ δίζευ 
Ἦϊ5. (Δ}} που ἃ ΠοΙρογ νὰ Π6 ἜνΟΥ 
Ὀτγουρ τὸ ἴῃ6 ἀμί οἵ ἀθαῖῃ ἢ ννετα ἢ]5 
Ὠαηάβ αηὰ ἔδεϊ ὄἜνὸῦ ρῥιθσορα᾽ ἢ ἢϊ5 θη 65 
ἀθημπάρα ἡ ἢΪ5 ραγηγθηῖβ ἴα ΚΘ ἔτοη Ὠ]ΠῚ 
Δηα δ)Ἱοιίο ἃ ἴο 15 Θχθοιτοηθτο δ ας 
ἢ6 ἴῃ {Π6 ρον οῦ οὗ 15 ΘΠΘΠΊ165 ἡ 

Ἐδαά τ ἢ ΟἾΠΙ5Ε ῥγόβθηΐϊ ἴο ὙΟῸΓ 
πη, δΔηα 41} ἀπ σαΠΥ ἀἸβα ρροδτβ. 

Τῆς (οτγ- ἢ ρῥϑα]ηὶ ἢὰ5 ἴῃ6. 5. η16 
Κιπά οἵ δν!άδηςα. 

ΕἸτϑί, τὴς. ἀἰγεοῖ αἰεςία!οη οὐ ϑ.1|ρ- 
ἴατα ἴῃ τη6 δριβί]α το {π6ὸ Ἡρτεννβ, σἢ.. 1, 
8, 9 : ἃ] 5]οπ 5 ἴὼ ἴΠ6 ὕοοΚ οἵ Ἐδνοϊαίοη, 
Ι. τό ἃηὰ νὶ. 2: απηά ἃ ρϑηργαὶ σουγθ8- 
ροηάεπος ΜΠ} ἴῃ 6 ὨΊΥΒΌΟΔΙ ΟΥ̓ 5ρι Πα] 
Τορτγοςθηζατίςοη οἵ οὐἵἦ 1,οτά᾽ 5 απο ΠῚ 
ΗΙ5 Ομυτοῦ, ἀμ ΗἸβ {ΠῸΠΊΡΗ ονεσ ἃ]} 
ΘΏΘΠ165, ἴῃ τῆς Νοὸνν Γεβίαπηθηΐῖ: [ἢ6 
ἤριιτγος οἵ τὴς Βγιάορτοοπὶ δηα της Βτ 6; 
[Π6 ῬΨΕΑΡΟΙ5. 5. ΓΡ δηκ ἸΓΓΘΒΙ5Έ0]6, γαῖ 
ἸΙἀοπθοα ἢ τπὰ6 δἰΠθαΐος. οὐ {ταιῃ, 

1 66 ογίοαὶ ποΐδ αἱ {πὸ δηά οἵ Ρξ. χχίὶ. 
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ΤῊ ΘΟ κη655 δΔηα τὶρῃϊθοιβηεβα; δηά τῃ6 
βδοερίτγε οὐ υαηϊνεῦβαὶ ἀοπληϊοι ἰουη6α 
Οἡ Τρ ἢ ΘΟΙ5η635. 

Θϑοσοηᾶϊΐγ, ἴ[ῃ6 (ΠΥ οὗ αἰοτηρίς ἴο 
Ιἀθητν {Π6 Ῥεδίβοη οὗ {Π15 τογαὰὶ ὑχιά6- 
δτοοπὶ ΜΙ ΔΩΥ ὨΙδζοσιοαὶ ρεγβοπίαρα ἴῃ 
τῆς ΟΙὰ Τεβίαπηθηθ. ὍΤηὲ Κιηρ 1π [Π15 
Ῥ54]πὶ 15 ἔσο ἴδῃ ἴῃ6 σΠΠ]άτρη οὗ τηδη, 
Η:ς ΤΓΟΠΘ 15 ἰοῦ δνοσ δηᾶὰ νοῦ, Ηξς 5 
δας τοβοθα αἀἰγθοῖγ ἂς σοα, δηὰ Ηδ 15 ἰῃ8 
οἰ]εςῖ οὗ ΟΥΒΏΙΡ ἴο τὴς Βγιάς, 

νὴβ μάνα (γιβδὲ {τιαπηρῆδηϊ, ἴΠ6 ὅοη 
οἵ Μϑῃ ἴῃ ἢ15 θχαϊίαίίοη, ἀθηῆςα Ὀγ 
[ῃης Ῥϑαϊγηϊδῖ ἢ ὐοά. 

ΤΙῖ5. Ῥ54]Πη} 15. ἴπ6 ννιηθθ5 οὗ ἴῃς Π16- 
Ὅταν ΟΠυγοῆ ἴῃ τῆ τηΐεγναὶ Ὀεϊννεθῃ 
1)αν! ἃ δηά 16 ἐδοίης οὗ ἴδ Κιηράομ. 

Ας τὴε οτονηϊηρ αἰθο]αγαῖοη ΠΟΠΊ65 
{πὸ ττοῖἢ ρῥβαϊηι, Οὐτ Το 5 δα ΠΟΥ Υ 
ἀφοϊάος ὑνὸ ροϊηΐπ, τμαὶ τΠ6 γ,54]Π1 τννὰϑς 
νυττςᾺ6η Ὀγ Παν!α, ἀπά πμαΐ Πθανιά 15 ποῖ 
τ ρϑύβοη αὐάγοσβοαά,, Μαῖί, χχὶ. 43--- 
45. Πα ἀρρ]Ποατοη ἴο (γιϑὲ 15 πα 6 
Ὀν τῇς νηῖϊοσ οὗ τῆς Ἐριβια το [Π6 
Ηοῦτγεννβ ; 56ς (ἢ. 1. 137) ν. 6, νὶ. 20, δης 
ψ}}. ΤὨγουρ Ποῦ. 

[τ 5εῖ5. ΟὉμγισὶ Ὀοίοσα τ5. αι ΠΟΥ, 
ΠΟΙ ΙΗ, ἃ5 ΠΟ ϑβονϑύειρῃ οἱ [ΤπάδΔἢ 
ΝΟΥ ἀτγεαπιὶ οὗ σοπιριηιηρ, ἰΐξ ῥγιεϑί- 
Βοοά νὰ ἢ τογα!γ ; στα]ηρ ουἵ οἵ ΖΙοη, 
ἃ5 ἴῃ6 Ὀδριηπιηρ οὗ ΗἰἸ5 ἀοιῃμηηΐοη, δηὰ 
ΓΑΥ 5ΈΙ ΟΠ 115 Ρεγπηδηθηΐ σεηίτο ; ΤΌΠ ΩΡ 
ἴηὴ ἴῃ6 πηιϊάςι οὗ δῃθηλθ5, γεῖ ἢανιηρ [ἢ 8 
ΜΠΠηρ οροάϊεηος οὗ Ηἰβ Ῥθορὶθ, απὰ 
βδϑοαίθα ἂ5 Αάοηδιὶ οὐ {6 τιρῆϊ ἤδηα οὗ 
7εμοναῆ. [Ι͂ἢ (ἢ Ἰαϑὶ νϑῦϑθβ. 'ννῈ δοςερῖ 

Δ 566 (Π6 ἰηϊγοάἀποίοτΥ, ποΐε ἴο 1}}15 Ῥ541Π]. 

ἹΝΤΚΟΌΟΓΤΙΟΝ ΤΟ 

τη6 οἷά τπἰοτρτείδτίου ηΟἢ γοδᾶς ἴῃ 
{Π6 πὰ δὴ ᾿ΠπΊα το οὗ ἴΠ6 δόνθῦα ἱπδὶς 
ψΠΙσἢ Ῥσθοραθα δηά τηδάβ [ῃ6 ΜΔΥ [ΟἹ 
Η:5 ἤπα] δχαϊταί]οῃ. 

σοῦ, τὴ Ὀτοδὰ οὐΠ1η6, ἀρροατ ἴο ὃ6 
(ῃ6 ΟΠΠβιοΙορΎ οἵ ἰῃ6 Ῥϑαϊτοῦ; Ὀδδπης 
[ἢτοιυρῆῇους ἃ τείοεγθεηος ἴο (ἢ υἱπιηλαῖς 
Ρυτγροβο οἵ σοά, ἴον ψῃιοῇ ᾿οῖῃ (δ 5ι- 
ἰδτηρς δη6 ῥτγϑοθγναίοη οἵ Ηἰ5 ἐδ] 
Βοῖνδηῖβ ΨΈΙΘ ὈΓΕΡΑΓΑΙΟΣΥ ; ἢ ἃ (ΟΠ: 
5] ἀουαῦ]ς ρογίοη Ὀτηρὶηρ ᾿πῖο ᾿ρ ϊ τῆς 
σΠαγδοίογιβίοβ αὐ ἴῃ6 ϑδανίουγ Ὀοιἢ πῃ 
Ηϊς ΠαιηΠ]Πατοη αηὰ {πιπηρἢ, ἀπά δί 
Ἰεαϑῖ τῇ ἴγεα ρϑαϊηγβ, ργο Δ ὈΪΥ ἴῃ ΟἴδοΙ5 
οὗ πη ]αῦ ᾿πηὴροτγί, βοῖτηρ [οσῖῃ 4}} {πὸ 
δταςοϑ οἵ Ηἰς ᾿ππηᾶῃ παΐαγε [ἢ σΟΙΊΌΙΠΔ- 
το ΜΠ τῃς δι θυ 165 οἵ (ἀοά. 

ΤΠ6 Ῥϑα]οΥ οπιριεὰ οὐ (τοι νι ουἹά 
511} Ρξ6 « ςοἸϊεσοη οὗ ἵντῖς ροθπς οἱ 
δά πηγα 6 Ὀεαπίγ, Ὀγθαῖῃιηρ ἃ ρυγὰ δηά 
Ιοΐῖγ ἀφνοίίοη, τοργεβοητηρ τη. Υἱνιά 
οοἴοιγα ἴ[Π6 δνθηῖβ Πα Ρογϑοηβ οὗ [δὲ 
ποδί σϑιδσκαῦς ῬΘορὶα ἴῃ ἴῃς ννογ 
Ὠιδίοσυ. [{ ψουἹά τοίαϊη. 115 ροϑβιτίοη 
διηοὴρ ἴῃ6 πο ]εϑὲ ἀπα πηοβῖ πη ογεβιης 
Ρτοάιοῖβ. οὗ απδῃ ρεηϊι5. Βιΐ [0 τῆς 
(για, ἂἃ5. δς, 1Ἢὁ ψνουϊά ἤανα πῸ 
νοῖοθ, ὩῸ πηθδηϊὴρ ; ἰοϑίηρ [5 Πισῇθδὶ 
δὴ πιοσί αἰβιησιίνε οἰαγασίογιβιιο ᾿ἴ 
μου] (οτίοις 115. οἰ η5. ὍΡΟῚ ἢ]5. ΤΕΥΕ- 
ΕΘΠο6 απηὰ ἴονθβ. Μαν {15 ψοῦκ δῖνε 
501ὴ6 ΠεΙρ ἴο ἴῃοβθ ψῇο νου] ἔαιη δὲ 
ϑαῖ βῆ ἃ5 ἴο (ἢ6 οτιτσαὶ απ δχορεοαὶ 
ον] ἄθηος. ψῃϊο, ἴῃ ἴῃς τηϊης5. οἵ ἴδ 
ὙΠ Γ6Γ5, βρροτγῖθ ΠΥ (ἢ οἱ ἀπά π᾿: 
ΡΕΥ5ΠὉ]6 σοηνίοτοη5. οὗ ἴῃ ΟἸιπϑβίιδῃ 
ΟΠυτοἢ. 

ΑΡΡΕΝΖΔΟΙΙΣ, 

Ον ἐῤδε Μοειγιεαὶ ϑγείορε ΟΣ δὲ Ῥεαί». 
ὙΤΠῈ ξοηογαὶ ἰδηυίγγ ἱπίο (πὸ τηθίγιςα] " 5γ5- 
ἴεπι οἵ Ηοῦτεινν ροθίγυΥ δε οπ 5 ΡΙΌΡΟΓΪΥ ἴο 1Π6 
[πιίγοάιυςοίίοη ἰο {μ6 ΟἸἹὰ Τοβίαπηθητ, αὶ 1η- 
ΔϑΠλ Γἢ 45 ἴπΐ ροδΙΓΥ αἰίαϊποαὰ 115 Βιρμοδί 
ἀδνοϊορπιοηΐ ἴῃ ἴπ6 Βοοὶς οἵ Ῥδβαὶπιθ, βοὴ 
Ἰοδάϊηρ ροϊηΐβ ΠΙΔΥ ΡΥΓΟΡΟΙΥ Ὀ6 ἰάκθη ἤογὸ ᾿ηἴὸ 
ζοπϑιάἀεγαίΐοη. 15 186 1ῃ6 Τοτθ ΠΟΟΘΒΒΑΓΥῪ 

3 Τῆς πηιοΞίίοη ἰ5 ἄθαϊς ἢ ὈΥ ΒΊΘεκ, ΚΕΙ], 
δ τοϑ, 1)ς Νειῖιε, ἃς. 

εἴποο {86 τηοι σαὶ ϑἰγαςσίαγο οὐ {πὸ ῥρϑα!πι5 [25 
ἱπιροτίαδπε Ὀθδτηβδ ᾿ροὴ (6 Θχοβεδι5, ἂπ 
ΘΒρΘΟΙΔΠΪΥ ἀροπ αιεδίίοηβ ἑουςπὶπρ {μεὶγ ἀλέ 
δὰ οὔ; ἀπά δ πουρῃ 1 σδηποῖ δε τερατὰ- 
δὰ 85 ἀθῆπιοιΥ ϑοιοά ἴῃ πιᾶηγ οϑε5, γεΐ 
σπου ρμῇ σλη ΡῈ αϑοογίδιποα ἴο βυρεοϑί ναὶυδὺϊε 
τεβ}} 15. ὙΠῖ8 ἱπάοεὰ σαη ὃδ οβδοίοα, ἴ0 ἃ [αγ 
στοδίογ δχΐοθηξ Π4π ἴῃ ἰγαπϑίτοηθ ἔγοπὶ ἰλῃ- 

Βυλροβ, ἰῇ ΥΠῖσῃ ἰῃς6 πιοίγοβ ἀερεπά ΒΟΥ 

ἀροῖ {Π6 ΠυΔΏ ΠΥ ἀπαὰ ΠΤ ΕΓ οὗ 5ν Π]Δ0 65, 
δὰ ἴῃς βίγορῃεβ ἂζὸὸ δρϑο εν τορυϊδγ Οἵ 



ΤΗΕ ΒΟΟΙΚ ΟΕ ΡΘΑΙ,Μ5. 

ΘΧΔΟΙΥ σοΟΓΙοβροπάϊπρ ἴο ἐασοῇ ΟἴΠΟΓ; 85 ἴῃ 186 
Εριπιοίδῃ 65 οἵ ΡΙΠάΑΓ δηὰ (Π6 σῃοσιϑ οὗ 
1μὸ Οταθὸκ αἀαπηαίοίβ. 

[π ἔδοϊ, {πὸ ἢγβε ρϑοι Δ ΠΥ ὙΠ ἢ 5.{1Κ68 
1ῃς τἰζοπίνο γόδάοῦ οὗ {Π6 ρ54Ππ|5, 45 σοηςΓαβϑίθα 
ἢ τ}6 Ἰγτίσαὶ ρτγοάιπιοίῖοι5 οὗ ΟἴΠΟΓ Παίίοη5, 
15 πε διυθοτγαάϊηδίοη οὗ [6 Οὐἴοῦ ἔοιτῃ ἴο (ἢ 
᾿πποῦ 5θη580. [ἢ {Π6 βοραγαΐθ νϑῦύβοβ, ἀπὰ ἴῃ {Π6 
ϑίγορδμεβ, ποθ ἀγὸ ἱπαάϊοδίίοηθ. οἵ ἰανν ἱπῆιπ,- 
Θησιρ ἴπο ἔοιτη ; Ὁ (ῃλί ἰανν, δ ποθ νἱβογς 
Οὐ δηᾷ Ποχιῦϊθ, δάαρίβ. [561 σοδάγ ἴο {Π6 
Τπονοπιοηΐβ οὗ [Π6 δριγιῖ. [Ιἢ πὸ δῃοϊθηΐ ΟΥ 
πλράσγῃ ἰδηριαρο ἀο ννῈ Βπὰ ἴπ6 δάτηθ σου !- 
Ὠδῖίοη οὗ ἰᾷὺν απάὰ ᾿ΠΡογίγ. Υν 8 πιὰγ τοραγά 
{Π15., νυν ϑοπὶθ ΟΠ ς8, ἃ5 ἃ οἴδρὸ ἴῃ [(Π6 
ἀνεϊορπιοπε οὗ ἔἕοστπ, οὔ ἢ ΟἸΠοΥ5, πλοῦ 
}5Ε]γ, ἃ5 ἃ γϑϑι τ οὗὨἨ {ῃ6 ἀδεροσ σοιβοϊοιιβη 88 
ΟΥ τΠ6 ϑρεοῖαὶ δηὰ ἰοίιθδε αἷπὶ οὐ ροξὶγγ, 
Ὀγηρῖης [6 σριτς ἰηΐο ςοπίδοϊ ἢ τῆς ἀ1- 
σνίπο: δῖ ᾿ἴ σογίδι]γ σοηδίαίες [Π6 πηοβὲ 1π|- 
Ροτίδηϊς δπὰ ἰῃθ τηοβί ἐἰἸβε!ης ΠΥ τπηαγκοα οἰᾶ- 
τοϊοσίϑῦς οἵ Ηδῦτγονν ρϑαϊπιοάγ. 

δ 8 μᾶνθ ἴο σοῃϑβιάογ, ἢγϑί [Π6 ϑδίγιςσίαγε οὗ 
1ὴῃ6 σοραγδῖς γοῦβθβ, δη βοσοπαϊγ, [Π6 δίγασίαιγα 
οὗ ἴῃς σγοιρβ οἵ νέγβοθ, ἴογ νι ἢ (Π6 ΠδπΊΘ 
δίσορῃθ, που Ὀμΐ ραγία] }Ὺ Δρρ]σα]ε, 15 
Ὡονν ΚΟΠΘΓΑΙΪΥ δάορίοδα. 

Οπὲ ροϊηξ πιὰ δὲ τοραγάθὶ 45 55{{|6ὰ, 
ἈΑποϊοηΐ Ηδῦγονν ροθίγυ μὰ5 ὯῸ τηθῖγε8 τορὰ- 
Ἰαϊοὰ ὈΥ (Πς ημπΊθεγβ οὐ ιδη  Υ οὗἁὨ 5.114 068, 
1ποὰρ] ὄνθὴ ἴῃ [15 γόθρθοϊ δῇ ἈρΡρσοχ πιδῖΊοη 
ἰο τορυ ΪΔγιῖγ 15 ἀἸβοθτ Ὁ]6, ἃ5 ἃ παίυγαὶ γοϑα]ῖ 
οὗ οἴ βοὺ ρῃης!ρ] 651], 

[ Βᾶ5 δουνθύθσ ἃ ὑΎΓΥ σοπιρίεῖθ. τησίσγιςδὶ 
βιϑῖθπὶ γορ υἱαῖοα Ὀγ {Π6 ρστοιιρίης οἵ ποι ἢϊς5. 
ΤΠ Δρρ] 165 Ὀοὶῃ ἴο 1ἴῃ6 ϑἰγυςίιγο οἵ νϑγϑοϑ, 
δηᾷ οὗ 86 80-ς8] δα βἴγορῃδϑ. 
ΤΟ ᾿ἰᾶνν οὗ ρδγα  ]ο]σπλ νγὰ5 ἤγϑε αἰ! ΠΠ ΕΥ̓ 

Ὁγουρῆῖς οοἱδ ΌΥ [μοννίῃ, “6 ϑδογᾷ Ῥοδϑὶ 
Ηοθταοοσγυπ,᾽ τ ῆοσθα ὑνοσκ 18 τοοορβηζοα ὈῪ 
ἔοτοῖη οὐτςβ 8ἃ5 {πῸ ποσὶ ᾿πηρογίδης ἃ5 ν6]} 
ἃ5 ἴῃ6 δα οδὲ οἡ ἴΠ6 διιδήεςῖ. [μοτντἢ, πον - 
δνοσ, Ἴσοηβηδα ἢ]5 τέβοασγοῃθα ἴο ἴδ ὀχαιηϊπα- 
[η οὗ ἴΠπ6 πηοπλθεῖβ οὗ βϑοηΐοποοθ. Κύβίογ 
ἢγοῖ ὀχίοπάδα δε ἰανν ἴο ἴῃς σοπϑιγιςίοη οὗ 
βίΓΟΡ 65. 

ὙὝΠῸ6 5ἰπιρίοσε δηὰ (ἢθ σοτηπιοηοδὶ ἔοστη οὗ 
πὸ τἈγἘΒηῖς 4] σἰγισίαγα οὗὁἩ βθραγαΐθ νεῦβθβ 15 
τῆς ἀ! 5: ςΓἢ ; ΘΑΟ ἢ νεγβθ σοηϑιϑίϊηρ οὗ ἵννο θα Δ }}Ὺ 
Ὀαϊαηςοδά οἾδιι565. 

(4) ΤΏ θβο οἰδυι565 ΞΟΙΊΘΕΙΠΊ658 ΟΧρτε55 {(Π6 
βγῇ πουρ ἢ ὉπΠαοΓ αἰ οτος [ΟΥΠῚΒ; ΒΌΠΟΓΔΙΥ 
Πονόνοσ ΨἹ ΞΟΠ 5] 1.ῃξ Ἔχίθηβίοη οὐ τηοαϊῇ- 
οδιοη οὗ πηθάπιηρ : 

Η! 5 ἀο] ἢ 15 ἴῃ ἴῃς ἰᾶνν οἵ (ἢε 1,οτά, 
Απὰ ἴπ Ηἰβ ἰανν ν1}} 6 Θχθῦςῖδο Πιπιβοὶε 

ἀδυ δηὰ πιξῆί. 

1 ἙΉγπις ἢτϑῖ, δπᾶ {πδῃ πηοῖγο, τοῦς ἱπῖτο- 
ἄἀυςεα ἰηῖο Ἡδεῦγενν ροεῖγΥ ἴῃ τς βενοητῃ σοη- 
ἴμΓΥ αἴ οὐῦ πὰ; 566 [6] }Π}1}250}} ἴῃ ΠοιΖορ 5 
" Ἐεα]- Επογοϊορδα!ε,, 5.ν. “εαίνιῶι, Ὁ. 181. 
ἈΉγτηΘ 15 ἰοπιμα οσοαϑίοηδ! ν, γεῖ ὀνιάδητν νι 1ἢ- 
ουΐ ἃ Ξγϑίθπι, 'π ῃ541π)8 Ἔχργοβοίηρ τοδὶ δτηο- 
ὕοῃ, 62΄-- ον]. 4--- οἷ. [τς Μ}. 21--.28. 
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(Ὁ) Οτ δε βοσοηὰ αἴδιιθθ 18 δηε πθεϊσδὶ : 
ΤΠ ] οτά Κπουνείῃ [(Π6 ννᾶὺ οὗ {δε τὶ ρῃϊ- 

ΘΟΊΙ5, 
Βυϊΐ [Π6 ψνΑΥ οὗ [ἢ6 ἀπρΌΪΥ 58}4}} ρϑγί βῇ. 

() τ ῖδο βθοοπά σδετγεβ οἡ {πὸ ἐπουρῆΐ, 
ἄγανν5 οἷν 115 σοῃϑθαιιθηῆςσθβ οὐ γϑϑι τ : 

Οοοά πὰ πρτῖρῆὲ ἰα {Πη6 ] οτά: 
ὙΠπογοίοιο ΜΜν}}} Ηδ ἰθαςοὴ ϑπποῦθ ἴῃ [Π6 

ὙνΑΥ. 

ΤῊΙ5 15, τη ἕδοϊ, [Π6 δδυ]οϑε Κπονη ἔοπῃ οἵ 
τηοῖγο, [1 οχιβίβ ἴῃ ΘΧΙΓΟΠΊΟΪΥ ἀποίθηῖ βρθοῖ- 
τηθη5 οἵ Ερυρίδη ροείγγ 2, ἀπὲ σοι 1ὃ- 
ΖΘΠΕΥ ἴῃ {πὸ Ῥοηϊαϊθιςἢ δπά ἴῃ ροθπλα νι ἢ 
Ὀοϊοης ἴο ἔπε ρὸ Ὀδοίννεθῃ Μοϑοβ δπά ᾿λανα. 

ἼΠο Ἰοεπρίῃ οὗ ἴδ οἰδιιθοβ ἴῃ [686 αἰβέϊς 5 
γΑΓΙΘ5, Ὀιξ ἸΡΟῚ Δῃ ἀνογαρὸ 4 νεῖβθ οὗ ἴννο 
οἰδιιθθ5 σοπίβ! 5 ἔγοπλ δἱχ ἴὸ εἰρῃξ ννοτάβ: ἴῃ 
τῆς δοπᾷ οὗ Δίοϑοβ, ᾿[θιξ. χχχῖϊ, [Π6 βίγιςσίαιγα 
15 ΝΘΓῪ ταρι]αγ, πλοϑὲ συϑῦβοθ σοηϑιϑίηρ Οὗ ἵνο 
οἸδιιθοθ, δας ἢ ἢ ἴἤγεα τνογάς; ἃ γῆγιμπη 
ὙνΒΙΟἢ σᾷπηος 6 χν6}] γοργοβοηϊεα ἴῃ Εἰ Πρ] 5ἢ, 
{ποι ἢ 1ἴ τλακο5 1156} [6]1, 

Ηξαγ [ Ο Βεᾶνθῃβ [ Ὧπά 1 ν1}] 5ροακ, 
(ῥαακ ῥασεῤαριαγ “ααάαῤὝῥεγα}ὴ 

δηά Βοάγ, [Ὁ βασι, [ (Π6 ννογάϑβ οὗ τῇγ ποιῇ. 

Ηδά {15 υηϊξουτηὙ Ὀδθη τηδὶπίδι θα 1Π6 
ΤΟ] ο] ἃ ἤανθ ὈΘΘη ἃ ΠρΑΓ Δρργοχιπιδίίοη 
ἴο {πὸ πιηοίγιςδὶ ϑυϑίθπι οὗ {π6ὸὶ Αὐγδὴ γάᾶςοβ, 
ΟἸΕΠΘΥ ἰάτλθ]ς ΟΥ ἵγοόσῆδις ἃ5 1Ππ ϑ4ηβΟΥ, ΟΥ̓ 
ἀδοίγ!ς 48 ἰη Οσθοκ. Βαΐ (δς Ηρῦγονν ροεῖ, 
816 ΓΔΠΠΥ σοηβοίουϑ οὕ [ἢ σδάττὴ οὗὨ γτηγτῃτη!- 
(4] ὁδάθηςο, ργείογτοα Πἰογίγ ἴο ππ ουπ γ, 
δηά ἐθραγίοα πῸπὶ (6 βΈΠΕΓΑΙ σὶι]δ ᾿ῃ νυοι 
αἰγθςξοη8. 

1. [ἢ [Π6 νϑῦϑοβ οὗ ἔννο οἰδιιβθβ, νυ ἢ ἅΓῸ 
{Π6 Ὀ4515 οἵ [8 ϑγυϑίθῃγχ, [ἢς σοπηροϑοῦ βοπιθ- 
{ἰπ|6Ὲὲ5 565 ΟΠΪΥ ἴοι νογάβ, ἴνοὸ ἰῃ ϑᾶς ἢ 
οἰδιιθθ, 85 

ἤδαγ Κίηρβ, Πθᾶγ ῬΓΠΟΘ5 ; 

Ὀιΐξ τηοῖθ ἔγοα ΘΠ ΕΥ ἢ ᾿πούοαβοα [6 ΠΌΤΟΥ 
ἴο βόνθῃ οὐ ὄνϑὴ εἱρῇῃϊ; 51}}} 1Π6 εἰν] ϑίοῃς δἃγδ 
Αἰνναγ 5. Οἰθαγὶν γοσορηϊχοα : ἂαπὰ ἴῃ Ηρθγονν 
[ΠΟΥ ἅτ πιαγκοα Ὁγ ἃ ἀἰϊδεηςίίνε δοσθηΐ, αἦῤο 
παρ, 1.6. τοϑῖ, ΟΥ̓ Ῥᾷι186. 

2. [πηρῖοδά ΟΥ̓ σοιρ]εἴδ, νοῦβθβ οὗ οὔθ οἴδιιςθ 
ΟἾΪΥ 816 [γρα  ΠΕῪ ἱηϊγοάμπσοοα, νυ] ἢ σοηβὶ- 

5 ΤΠς ας μᾶ5 ὕδεὴ ροϊηϊεα ουξ Ὦγ 1 οΓέρντο, 
“Τγαάαςίίοη σοπιρατές (65. ΕΪΥΠημ65. ἂὰ 50]ε1]," 
ΡῬ- 15, 1868; πὰ ὈΥ Βγυρθοι, "Οταπιπγαΐγα 
Ὠϊόγορ γρϊαιιδ,᾿ Ρ. 94ν 1872; ΨΠδΥα ἴῃ ἃ οἰηρὶα 
αιοίαι! 9η. ἰουγ ᾿πείδηοοβ οὗ βογπίμειϊς απὰ οὴθ οὗ 
ἀπ Ππετίς ραγα 6] 5πὶ ἀγα σίνθη, 5 Πρ ]ΑΥῪ τὸ- 
56] ηρ Ηεῦτγενν ΡοοῖΥ : “ἔργ Οὐά ρτείεδυβς 
Ῥυγίιν ἴο πλ Ποὺ 5. οὗ τὶς 65, ἀπά ἴο Βιυπάγροας οὗ 
[ποιϑαπεβ οὗ σο]ά ; Ηε ἰδεᾶς οἡ {᾿π|ὸ {τα ἢ ν ϊοῇ 
βαιἰ5ϑῆες Ηἰΐηι, ΗΠ ἢεξαγί 15 δῦονα 41] ο'η,᾽ οὕ 
“ἐγναῖο 65 ον εὐ σἰη,᾽ 2.6. Ηἰ5 ας ἰ5 ἀραϊηςϊ [Π6πὶ 
ἴπαι ἀο ον]. Τηα ἤγηὴη ἴο τπὸ ΝΊΪ6 ἰγαηϑὶαϊοά 
Ὀγ Μ. Μαβρθγο μαξβ ἃ βΞρεοῖδὶ να]ια; ἰἰ ἀαΐος ΠΌΤΩ 
τὴς Ἀδπιοβδίαῃ δροςῇ, δη 15. γοπιάγκαῦ Υ σοηλ- 
Ρἰεῖς (ϑα Ποῦ 2, Ρ. 1, 6-ἰᾳ, 9}; δας οἰδιιθα 
15. πιαγκεύ ὉΥ ἃ τοὰ ροϊπξ ἰῇ [Π6 ραργτιιβ, ἀπὰ 
ΘΔ ἢ σἰτορῆδ Πᾶ5 ἴῃς ἢγϑὶ νγογὰ ἴῃ σοὰ Ἰοιζοσ. 
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ἀογαῦϊο οβεςοῖ; (ΠΟΥ ἀγὸ ι5ε οἰ ΠοΥ δ {ῃ6 
Ὀδριπηϊηρ (ΧΥΠΙ, ΧΧΧΙΙ, χν]), ΤΌΤ ΥΑΓΟΙΥ δὲ 
186 δηά, δα ϑοπηθῖπιθϑ τη (Π6 τ 16 Ὀεΐννθθη 
ἴννο 5ΓΟρ] 105, τηδυκίηρ ΥΟΓΥ ἱπιργοβϑίν οὶ (Π6 
ἴοπο οἵ τπουρῆῖ. 

4. Μοβῖ σοιηπιοη 5 ἴῃς οἰοηραίίοη οὗ 
οἰ ου οὐ οὗ Ὀοΐῃ ἀἰνιϑιοηβ οὗ ἃ νεῦθο, 50 [ἢαΐ 
[Π6 ΠΟΘ ΔΎ σοηϑσιϑί οὗ [ἄγθο, ἔουγ, ἥνο, δηὰ 
αἱ τὴ6 υἰπηοβί 51Χ οἰδιιθθϑ. 511] ὀνθὴ Πθη (6 
ΒόΠΟΓΑΙ ἰανν οὗ αἰϊνίϑίου ἱπῖο ἴνῸ ρουί!οη5. 15 
ΓΕσορΡ ΪΖΟΙ ; ἴῃ ΠΟ (ᾷ56 ἰ5 ἴῃς Ηθῦγονν δοςθηΐ 
Ὑν ΠΏ ἢ πλάγκβ διισἢ αἀἰνίδίοη τοροαϊοά, θὰ τΠ6 
διι δου ἀϊπαῖθ οἰδιιθθβ δῖ τηαγκοὰ ὈΥ ΔποῖΠοῦ 
δΔοορηςὶ, 

Α58. ἃ βΈΠΟΓΑΙ σ]θ, 16 {γϑιις ἢ ἢδ5 ἴῃ Οπ6 
αν ϑίοη ἴννο αἶδιιϑθὸθ Ὀδίδησίηρ οὔθ οἶδιιδα ἴῃ 
{πὸ οἴδοτ, 

ὑχοορίοηβ: [6 [ΓΘ οἰδιιθὸβ. ΓΘ ϑουη δ] Π|65 
ῬΑΓΆ]ΕΙ, δὰ οὐ δηυδὶ Ἰοπσῖῃ ; γεῖ ὄνθὴ Πότ 
{ΠΟΓΘ 15 ΤῸΥ {Π6 πιοδὲ ραγί ἃ οἰυθοῦ σοπηδοίίοη 
Ὀείννθοι ἡπυο, πηαγκοὰ ὈὉγῪ ἴπ6 δοςοηῖ: 

1 δεῖ [Π6 ἘποιῚΥ ρογϑοσαῖς ΤΥ 80ι}, ἀπά ἴδκο ἰξ; 
Υο ἰεῖ ἢΐπὶ ἰγοαὰ ον ΠΥ ᾿16 οὐ 6 

θαγῖϊ, (αέρηαςὺ) 
Απὰ ᾿αὺ τὰν ΠΒοποιγ ἴὴ {δα ἀπι5ῖ, 

ΤοειγΑϑιςἢ8 ἀγὰ σοτηπΊοη, Ὀι ΚΟΠΘΓΑΠΥ σοη- 
δἰϑί Οὐ ἴννο σἰοβοὶγ ἐοπηθοίθα Ἰδέ 5. (ΘΙ ΕΠΟΥ 
ΒΥ ΠΟΠΥΙΉΟΙΙ5, ΟΥ̓ δητπῃοῖίς, οὐ ϑΚμΠοίιο):; 
ΒΟΠΊΘΕΙΠΊ65 ΟΥ̓ ἃ {{Ἰ51}1Γἢ ἀπά πιοηοβίιοῆ. ὍὙΠὸ 
ΡΘΗ ΑϑΌ ἢ σοηδιϑῖθ ΚΈΠΟΓΑΙΙΥ ΟΥἨ Θ ἴννο αἰδι]ς ἢ 5 
Δηά ἃ πιοῃοϑίςῃ---οισ. ΧΧΧΙΧ. 12. 

[ πιᾶγ Ὀς αιοβιίίομεδα νυ Ποῖ Ποῦ ἴῃς πηοάδτγη 
βγϑίθπι οὗ ρυπτπηρ οαοῇ οἰδιιθθ ἃ5 ἃ ἀϊδιίηςῖ 
11Π6 15 ΠΟΟΘΒΒΑΓΥ, ΟΥ̓ δΔανδηϊαρθοι ; 1 σοραγαίοθ 
Οἴχιιθθ5 νυ ΠΟ ἢ ἃΓΘ οἰ οβεὶν σοπηροίρα ; απ τῆς 
ΘΑΓ ΤΟΔΟΠΥ ἀοίοςϊ5. (Πῃ6 τγίῃιη ; ἃ ϑγϑίθπι οὗ 
δοσθηΐβ, ἴα κοὴ ἃ5 τηαγκ5 οἵ ᾿πϊομπδίίοη, τσ 
Ὀὲ ργοξουδθ]θ. 

[Ὁ 18 ποῖ ΘΟθοϑατΥ ἴο ἀν .Ὸ}] δἴ ΔΎ Ἰοηρτῃ 
Ἴρου {Π|5 ραγῖ οὗἩ ἴΠ6 δι θ)οςῖ: τἢὸ αν. οὗ 
ΡΔΓ4}16}15π|Ὶ πανὸ Ὀθθη Ἰἰοπρ γοοορη χοᾶ, ΠΟΥ Π85 
ΔΠΥ͂ ΠΟΠΒΙ ἀογάῦ ]6 Πρ μξ θεὸπ Τῇγοννη ρολ {Π6Πὶ 
Ὀγ ἰδΐο ᾿Ἰηνθϑι Κα! Ο5. 
Δα τοιῦοῇ, ΠΟ ΟναΓ, ΡΟῚ ἃ Πμποβίίοη ἔδι 

ἸΠΟγ6 ΟἸΠ τ, ἀπ 5. νοΐ δι ραγΆ}}ν σοῖς 
(6, θη νι ᾿Ἰηαϊγὸ, τοί, νυ εῖμεσ Ηθῦγονν 
ΡΟΘΙΥ Πᾶ5 βἴγορμβ ἴῃ [Π Ῥγοροὺ βοηὴθς οἵ {8 
νοτὰ ; δηά, βεσοῃάϊγ, Ἀβϑυπαίηρ {ποπὶ ἴο Θχἰϑβῖ, 

1 (Δοπογα]ν οὐό οὐγογοίΐ, οὐ γεύϊα, νν ϊοὮ Ἰηἀ!οαία 
ἃ 50Π}}- υδι150, ΟΥ ὕδι58] ἰηϊοηδιίου. Πι5, 

ΤΊις προ οὗ τῆς οαυτἢ 561 {Πποπηϑεῖνοσ, (γοδλα) 
Απαὰ τῆς ταΐϊοῖθ ἰᾷκα σουη56ὶ τορείθοσ; 

(“ὦ Μμας) 
Αφαΐηποι τῆς Ινοτγὰ δπὰ ἀραϊηϑὶ ΗΠ ἀποϊυιςά. 

οι ἀσορηῖϊθ ἀγὸ βοιηδίϊ πη πι56α, ἃς. ἴῃ (Πὶς 
νοΙλο: 

““Λη] ἢς 5114}} 6 Π|κὰὲ ἃ γος ρἱαηίεῖ Ὦν τἥνϑτϑ 
οἱ ν δλιοῦ, (οὐκ τογοΐ, βοσοηεανγ ἀσοςῃ) 
παι Τετηγοι ἢ (οτί ἢ ̓ ς {ταὶς τὰ [αἰ σοαβοη; 

(Σι ὩΖΩ } 

Δλε Ὠἷκ ἸοαΓ ἈΠΔ1] ποῖ ποτ; ἰδ ας}) 
Αἰ ν]ιαϊοοσνοῦ ἃς ἀοοῖῃ 9114}} ργοσροτγ, Ὁ 

ΙΝΤΚΟΌΌΟΓΤΙΟΝ ΤΟ 

ὑπάθγ ννῆδΐ ἔοτπηβ ΟΥΓ Γι 65 ΓΠΘΥ ΠΊΔΥ Ὁ ςἾ4551- 
Πεὼὰ 3, 

ἼΠ6 ρῥγόοθθα βιϑῖ δἀορίοα δηὰ νοσκεὰ οὐ 
ΜῈ ρβιοδῖ 5.1} ὈΥ Κϑίου στοϑῖβ οἡ οἶθασγ δηά 
545 ΔΟΙΟΓΥ ΡΓΙΠςΓΙΡΪ65. 

[{|5 ὀνΙἀθηῖ {Πδξ ἴῃ ΘΥΟΓῪ Ῥόοτὰ ποτα ΓΘ 
σογίαιη ροϊηΐβ οὗ τοϑῖ Οὐ ἔγδηδιίοη αἰδιης ΠΥ 
πλδυκοὰ ; {Πετὸ αγὸ οἴἴΐθη δϑοϊαθ γαῖ αροιξ 
ὙΠΙΟἢ πο αιιοβίίοη σδῃ 6 γαϊβοὰ, [ἡ Ηεργονν 
ΠΟΥ ΓΟ ΡΘΠΘΓΑΙΙΥ τηαγκοά, ΟἸΠΟΓ Ὀγ ἃ σἤδηρκα 
ΟΥ̓ ΡΟΙΒΟηΒ8, ΟΥ ΟΥ̓ Ο)ασου Δ !Οη 5, ΟΓΥΓ ἰν σογίδιη 
[οΥπὶ5 οὗ ὀχργεϑϑιοη νοὶ ἱπίγοάιϊιοθ οὐ οἰοβα 
ἃ 5:0] 6ςΐ, 

ἼΠοΘ6. ῬΥΪΠΟΙ͂ΡΑΙ αἰἰνιϑιοηβ ἅΓ6, ΤΠΟΓΘΌΤΟΓ, 
ΟΟΙΏΠΊΟΙΪΥ δι δάιν ἀθα ἰπῖο βδυθογάϊηδίο ρᾶγα- 
ΕΥΔΡἤ 5, [ἢ ὙΥΠΙ ἢ [Π6 ρᾶιξθ5 δηα ἰγδηϑι 0 Π5 
ΑΓ ΠΊΟΓΘ ΟΥ̓ 655 ΟἸοαΥ]Υ ᾿παἰσαίϊοα ΕΥ̓ {6 σοῃ- 
βίγιςτίοι ΟΥὙ ὉΥ {πγη5 οὗ {οι ηϊ. 

Α5 ἃ τηδίζοσ οὗ Ὄχρεγθησε ᾿ἴ 15 ἔουπά ἴῃ 8 
ὙΘΓῪ ἰαῦρο ργοροσγῆοη οὗ ἴῃς ρῥεαίπιβ, ἴῃδῖ, 1 
πὸ τοδί πλᾶγκδ ΟΗ͂, ἢγβῖ, [Π6 ῥσιηςῖραὶ ε1- 
νΊΒΟη5, [ἤθη (ἢ δ θοτάϊηαϊο ραγαργαρῇςβ, (ἢ 6 
τοβα]Σ 15 ἃ δ ΚΡ πὰ ᾿ππη θοῦ ]ο Ἠη]1- 
Τογηλγ. Εδοὴ ρβαϊπα [4115 παΐυγα! ἢν ᾿ηῖο 
ΒΥΟῸΡΒ5 ΘΖΌΔΙΠΥ Ὀδὶαησοά, ἐάσῃ στο σοηῃϑισῖ- 
ἴῃ οὗὁἨ 51Ὡ1}Π|41Γ δι αἰ ν:ϑίοπ8. [{ 15, ποννόνογ, 
ενϊάθπς [πὲ ([Π6 τόσα] τηᾶγ Ἐ6 βου οιϑὶΥ αἴξοῖς- 
εἰ ὈΥ ρῥγοιάϊοο οἴ ποῖ δάνεγβο ογ [λνοῦγαῦϊο ἴὸ 
[Πη6 ϑογϑίοπηθ. ὙΠῸ ἀϊνίϑιον 5 σῃου ὦ {Πογεΐογο 
Ὀὲ ἀοστογηηπηδα τη ἴΠ6 ἢγβξ ρ͵δοθ Ἔχο 5 ΥΟῪ ὈΥ̓ 
Γείργθηςς ἴο {Π|6 5656. 

[ἢ ΞΟΠΊ6 Ρ581Π|5 ἴΠ6 ἀϊν:ϑοη5. ἀγὲ δΌβο το Υ 
ἀοίογπηιποά ὃὉν ἴπΠῸ σϑσυγγοηςς οὗ εὐδου Δίου 
τοί δ πϑ. 

Ι͂π πιδὴγ {π6 ννοτγὰ " δοίδῃ᾽ δῇογαἀὰς. νδ]υαθὶς 
Β6Ι͂ρΡ, τπου ἢ 1 σαηηοῖ ἰνναγβ ὕ6 ἀθρεπάρά 
Ὀροπὅ, : 

5. Τὶ πᾶν, ρεῖαρς, θὲ αἰιτὶ δυϊοά τὸ τς ἴη- 
ἤυοηος οὗ ἃ πεν δυθαγ παι 1 τἀπὶ ἄϊθροκοιὶ ἴὸ 
αἰίλοι γεῖρῃς τὸ τῆς αοὶ παῖ Ερνρίίαη ραρνη, 
σοΟμΙἾπ’ ΠΟΙ ΡΟΝ ΟΠ 5 ΘατΠ ῈΓ ἴὰ ἀαῖα 1ΠΔῃ ΔΗ͂ 

᾿Ἃη τῆς ΒοοΪκς οὗ βαϊπις, ϑοῖλς. δαυγ] θοῦ πη τῃ6 
Ῥεηίδίθδις, τοσοσηῖχα ἴΠ6 τορι !αγ αἰνισίοη. οὗ 
ῬοΘη15 Ἰηἴο βίσορ 5. Εδοἢ βίγορ]!ς ἴῃ της ΗΠ ν πη 
ἴο 1. ΝΊΙς μὰ5 τῆς ἢγοῖ ννογά νυγιτοπ τ ἢ τοὰ 
ἴῃ} (566 ποῖ 1, Ρ. 33); ἴῃ ἴοο ἴῃς Ηγντηῃ ἴο 
Αιθοη Νὰ ἴῃ ἃ ράργγυ οὗ Βυῖλα, απὰ {πὲ Πα πὶς5 
ἴο 1ηΠ6 σὴ ἴῃ τὰς 151}} σΠπαρίον οὗ τς ρυραῃ 
Κίτυλὶ. 1115 ποῖ Πδοοσθβασν ἴο ἀβδίπης παῖ (Π6 
Ἡδεῦτονν ροοῖς σοπϑοϊουβὶν (Ο]]ονν ὦ τη ργρ- 
τη τηοήο]ς, ἱπουρ] [αν ἴγομι ἱπιργοραῦα ἴῃ τπ6 
θα οἱ Μοβοβ; ιἴ διδᾶῖοος. ἴο ῥγόνε τῃδλιὶ τῃὰ 
αἰνΊ δου. σοπλὲ5. Παιυγα νυ ; ̓γ6 Τὰν Αἰ αῖς 115 
Εἰ θοταιίοη. ἴο πὸ ϑγϑπιειηαῖς οΠαγασίογ οἱ 116 
ΠῸΟΌτγονν ὨλΠῆ, 

Ὁ ΤΕ15 ποι σολὮϊς ἴπατ (Π6 ννογα 56] αν ἀ065 τοῖ 
οσσαγ ἰ τΠς απ τνο οο 5 οὗ ρβαϊὴβ, ἜἌχοθρτη δ 
ἵπ {6 τοι] απ τ43τ ρ5α]πι5, οί οὗ ψ ἢ 
ΑΓΟ Ὁποῦ ει ἴο 1ϑανι. [τ τᾶν Ὀς ἰπίοττοα τπαῖ 
1ΐ ννὰ8 ἢοΐ ἀβο] ἃ5. ἃ πγυβῖσαὶ ποῖς, ογΠΡ5 1ἴ ν᾽ 85 
ποῖ ἀπ Ποτοϊοοί, αἵ ἃ ἰαῖο μοτῖοι ; υγΟΌΔΟΌΙΥ αἰκᾶρ5 
Ῥολπ σ᾽ ΜΠ τς σοϑδαίίοη οὐ 1η6 ΤοΙη 0] τ 5 Ύν 06 5 
ἀπσῖ; π΄ σαρινν Σ αἴ οὐσὰν οσ ἴῃς ἰαϑὶ πὰς 
ἴῃ. ΠΑΡ ΆΚΚαΚ, 
Τὸ αὐοαηΐηςν Γαι.) 5. τηοϑῖ πἡδίαγαὶ, Ὀαῖ 

{πῸὺ οὐνπλοϊοσψ Φ 0}]ν πποοτίαϊη, 11 τὴν ΡῈ 
γοπαγκοῦ τὰλι τς Γρνρίαῃ ἀϑοὰ τὴς νογὰ ἔσσιὰ 



ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ῬΒΘΑΙΜΟ. 

ἴπ ννοηγ -οἰρῃξ ρϑΑ1π|8 δε πηᾶγῖκβ ΕἸΤΠΟΓ 
411 τ1ῃ6 αϊνίϑι 05, οὐὁΎ 16 πχοϑὲ ἱπιρογίδηϊ αἰν]- 
5101 5. 

ΤΠι5 5. 1]. ἰ5 ἀϊν!άἀοα ἱπῖο ἔοι βίσορῆθδϑ, 
οὕ ψ Βιςἢ [Π6 ἢγοῖ, ϑοοοημά δηά ἔουγίἢ ο]οϑθδ 
ὙΥΊ ἢ 56 δῇ ; [Π6 τηϊγά 15 ἀϊδίϊ σον πηαγκοὰ ὉγῪ 
1ῃ6 ἔο!]ον της δ)δου]αίίοη, ὁ Ατῖβδο, Ο 1 οτά, 
βᾶνα πιὸ, Ὁ τὺ Οοά᾽" (ΠΠ, νἱϊ, ἰχ, χχὶ, χχιν, 
ΧχΧΙ;, χχχῖχ, ὅἅζς.). 

[πη ϑοπὶὲ (6 δεῖ ἀρρϑᾶῦβ ἴο ἢαᾶνα Ὀδθη 
ΔΟσΙἀΘΠΤΑΠΥ πλβρί θὰ, τὰη]655 ἱπάοοα, 845. 15 
ποτ ργόθαῦ]ο, 1ἴ σεγνοα ἴο σ}} δρθοῖαὶ αἰΐθη- 
τίοπ ἴο 50πὶ8 ἱπιροτίδηΐ ποι ρῃϊ, ποῖ οἸοβιηρ ἃ 
ῬΑΓΑΣΓΆΡΗ, 85 ἸΥ. 4, Ἰν. 19. 

ΑἸΣΒοΟυΡῊ Ιἴ πᾶν ποῖ αἰνναγϑ ἀδίθιτηϊηθ ἃ 
ἀϊνιβίοη, γοῖ τὸ ϑἰγοηρὶῦ σοηῆττηθ ἢ ἤθη 
ΟἴΠΟΓν ΘΟ δ σοοοά. 

,Ἃ σοηιάογδῦϊα πὰ Ὁ Γ οὗ ἴΠ6 ρ54]πὶ5 [4]] 
αἴ οὔσς ἰηΐο 6411] σγύόιρδθ, ὙνΒ ἢ τὸ πονν 
ΠΟΠΊΤΠΟΠΙΥ "ἀοοιβπαῖοα ϑίγορηοθ, ὙΠΟΥ οοῖ- 
ΓΕΞΡΟΠα ἴο 5ἰδηζᾶϑ, οὐ νϑῦβϑϑ, ἴῃ οὐσ τιθί γι 8] 
Ρ54|π|5. 

Δνὸ ΠΙΑΥ͂ ρ455 ὈΥ ἴποβο ρ58πΠ|5 'ἴπ νυ ῃϊςῇ 
ἐλ ἢ πὸ ἰούπὶβ ἃ σοπιρ]οῖς νοῦβο, ἃ ϑυϑίοπ 
ΜΓ ΠΙΓἢ ϑοάγοεῖν 11511Ώξ65 (Π6 586. οἵ 15 ΠΑΠῚ6 
ΘΓΟΡΒΘ: ἴδον ΤΟΣ ἐγ ιθηο]Υ ἴῃ [6 Ἰαῖου 
54 πι5, ἀπά θεϊοηρ ἴο {πὸ ρογιοα ννῆοη ἴῃ6 
οΟἰά πλοῖο] ϑγϑίοπλ ἀρρθαῦβ ἴο πάνθ Ὀσσοιηθ 
ὈΓΔΟΓΘΔΙΙΥ ΟὈβο]οῖθ, δ. ψ. ΧΟ, ΟΧΧΧ, ΟΧΧΧΊΙ, 
σχχχιν. 
νὸ Βαᾶνθ, βοινθνου, δὲ ᾿οαϑῖ ΠΙΠῸ Ρ541π|5 ἴῃ 

ὙΠΙΓἢ [ἢ ϑἰγορῆθ σοηβιϑὶ οαοῇ οἵ ἴννο 
νΌΓΡΕ58. ΤΠ15 15 {Π6 ογη) πιοδὲ Θδϑιὶν ἀ15- 
{πρὶ 5ῃ6ά, δηά [15 χ᾽ σίθησθ 15 ποῖ σιιοβιοηθά 
ὈγΥ εἐπίο5. ὅ80 ΠΠΙ, ἱν, χιὶ, χχὶν, ΧΧΧΙΙ. 

Νοῖ [655 σοιη ΠΟ. ΓΟ βῖγορἢοϑ βαςῇ οὗ ἴῆγϑθε 
γε βοβ, οὗ νης ἴῃς ἢτϑτ ρϑα]πὶ 15 δη οὐνίοι!β 

ἱπηοη : [ἴ σοηϑίϑίβ οὐ ἵννο δι ἢ βίγορἢ 65, 
οΥἠἨὨ ΜΒΙΟΝ τῃς ἀἰϊνβίοη 15 ἀἸβθ ηςον πηαγκοά ὈὉγ 
σἤδηρο οὗ 5ιή]οςι. 

Ἄν θη [{Π6 βἴτορῃεβ σοηΐδι!η πιοτὸ [ἤΔη ἴῆτοα 
γτβοβ, ΠΟΥ ἅγὸ ἴῃ ἔδοϊ ΟΠΪΥ σοπλθι παι! οη5 ὦ 
ΟΥ͂ 5πΊ4116Γ ϑΓορἢο5 ; {πι|5 5, ἰΙχ. σοηϑιςῖα. οὗ 
γος βίο 65 ορασῇ οὐ ἔουγ νϑῖβθϑ, οὐ ἀουὉ]6 
ἀϊϑςῃς. 

Βυῖ {π656 Θαι4] 5: ΟΡ 65 ἀγὸ ϑοπηθίπηος ἴΠ- 
ἰοττιρίοα ΟΥ̓ νοῦϑοθ ὙΥΠΙΓἢ οἴαηα ἀρατὶ ἔγοπι 
[Π6 βόπογαὶ ϑυϑίθπη. ὙΓΠΙ5. 15 πιοδῖ αἰ ϑειπο  Υ 
586θὴ Βογα τῆς Ιηϊογοδίαϊθα νεοῖθθ ἔογπη5 ἃ 

(ον ΖεϊλῚ ὰ ΤΗΣ, , οἴσηῃ (ἢ ..----Π αἴοης ἴογ 
-ΞΞ- ἃ εοὐϑ 

ἴῃς στοιρ. ἴο ἀόποῖθδ ἃ Ῥαῦβο, ἴΠ6 εἷἴοθε οἵ ἃ 
Ραγαρσταρῇ, οὐ {π6 ἰγαηβιτίοη τὸ α ἀἰΠεγεηῖ 5Ὁ- 
]εςῖ. Τῆς πιοληΐης οὗ 15 νον 5 ““Ῥαϊ56,᾽ 
έτος," οὐ ““τογηγπαιίοη. "Ὁ ὅος σγιρσοοῦ, “Τ)1ςῖ, 
ΗἩ οτγ. Ρ. 1518; απὰ “Οταπι. Ρ. οὐ. [Ιπ Ραρ. 
5411. 1. 4---5, 5--.4. ἂς. ἴ( Ἰηϊτοάτιοδς ἃ αἰ Ποτ- 
απ διθ]εςῖ. ὙΠ 15 ΤΔῪ ΡΟΘ5ΙΌΪΥ ΡῈ τῇδ οτίσὶῃ 
οὗ τῆς Ἡδῦγενν τνογὰ : [Π6 τγαπϑοτιρίίοη οὗ (Π8 
ξεςοπή απὰ τπιτγά Ἰειῖειϑ ᾽ς Ἄχαοῖ, απὰ Δ, ὁ οὐ σ, 
ἷς ςογηεί π|65. βοί[ζεπεα ἰηΐο ς; (ἢ6 σαίταγαὶ ἰπῖο 
18ε 5: δι απτ ὙΠΪ5 15 αἸανν ἴῃ Ασυδη ; 56ς ΒρΡΡ, 
ξε8: ““Πςο ς ἴῃ Ζεηά 15 “ρει ταϊο οι] ἔν τῃ 6 
εοῦ: απὰ ματὰ σ οὐ ϑϑαηβογῖ, ἰοῦ τὴ6 σαϊίαγαὶϑ 
τολάγ ἀερεηεγαῖς ἰπῖο 5: ]]Δηϊς.᾽" 
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τοΐγδίη, 85 ἰη 8. χὶνὶ, Ώοσο {Π6 ἤγεξ Ξίγορῆθ 
15 πιαυ κοι Ὀγ δοίδῃ, δὰΐ [πὸ βοσοπμα δηὰ {πὶγάὰ 
αν ἴῃ τοῖα “ὁ 1Π6 1 ογὰ οὔ Ηοϑίβ 5 ἢ 
ι.5." [Ιἢ δος ἢ σαβθοθ 1ῃ6 ϑεραγαΐϊίοη ἴγοπὶ (6 
ΒΘΠΟΓΔΙ σγϑίοπλ ἤχοβ αἰζθητ θη ἸΡΟῚ 4 ρστοδῖ 
τποιρδί. 

ἼΠο τηοϑὲ σοι ποη 1.56, Ὠοινόνουῦ, οὗ δυο ἢ 
γΟΓΘ65. 5 ἴο τηαῦκ [Π6 ῥγολιάθ, οὐ οἴοϑθ, ΟΥὕ 
Ὀοίἢ ῥτγοὶα δ δηὰ οἶοβο, οἵ ἃ ρϑαϊπη. [πϑίδηςοθϑ 
οὗ {π686 τὸ ροϊηϊθδα οἷν ἰῇ 16 ὈΓΙΘΕ ποίῖςδ5 
οὗ {πὸ βίγιςσίαγο,  Β ἢ 1Π6 στοδάογ νν}}} Ηπά 
αἴ 1ῃ6 μὰ οὗ ᾿ηϊγοάσιυςίοῦν τοιηλγκβ οἡ (ἢ6 
Ρ54Ϊ]π)5. ΓΠΟθ6 πηᾶῪ ὍὈδ6 (ἀκοὴ Ὧ5 ΘΧΑΙΊΡ] 68, 

(1) δ ἴπὸ θεριηηίηρ, χ, χὶ, χα, 11, ς, 
(2) δἴ (Π6 εἶοβθ, νἱῖ, χὶν, χν. 
(3) δἵ Ὀεριπηϊηρ δηά οἰοϑο, ἵν, χν, Χχχῖχ. 
50 ἔδγ' ἴΠογ6 15 ἃ βοπογαὶ ἀργθοηθηΐ ἀπλΟην; 

οτςβ5. Βιυῖ ἃ ναϑὲ πα ΠΊΌΟΙ ΟΥ̓ ρ54]Π}15 ΓΟ δ ἢ 
Ὑνῃ ἢ ἀο ηοΐ σοπιθ ὑπάεγ {π|8 οἰΔϑϑ οδτίοι ; 
ἴῃ ΜΠ ἢ [Π6 ΒγΟὰρ5 οὗ νόγβοβ ἀσίογιηϊπθα ὈῪ 
{Π6 Ἰοξιςδὶ σομόγθησθ δθ οὗ πποῆηὰ4] ἸοηρΊΗ. 
Κύσίοσ. βγϑί βμβοννθα ἰῃαξ ἴῇ πιοοὶ οὐ {686 
Ὀ541Π|5 πεῖ ἃγὸ οἰθασ ᾿παϊσδίίοηβ οὗ ἃ ἶανν, 
ἴοο οὔνίοιιβ ποῖ ἴο πᾶνθὸ ὕὈδθὴ οὐβογνοὰ νν ἢ 
11 σοπϑβοϊοιιβηθβ5 οἡ ἔπ ρατί οἵ {πὸ Ῥϑδὶ πηϊϑῖ. 
ΗΙ5 δρρ]ιοαίίοη ἰηάἀοοά οὗ ἴῃ6 ἰὰνν 15. οἴη 
υοδιοηθά, δηὰ ἀἰβἔογτεηξ αἰν βίου ἀγὸ Ρῥτος 
Ροϑθα ὈγῪ οἴ πεσῦ σοτηπιοηίαδίζογα: Ὀὰΐ ΔΙ ΠΟῸΡἢ 
(6 υὑποργίδιπίγ, Ὑν ΠΟ ἢ 51}}} δἰίδο μεθ τὸ ἢΪ5, 
δηά ἱπάθοα ἴο ΔΠΥ οἴ ποῦ, ἀγγαπρειηθηξ ἴῃ ΝΟΓΥ 
ΤΏΔΗΥ Ὀ5411}5. ΠΊΔΥῪ ΤῈ 5ΓΠῪ 15 ΤΟΥ (Π6 ῥγεϑοηΐ ἴῃ 
ΡΓυϑομτηρ {π6 {γαα! ΠΟ] ἔοστῃ ππτοιϊοῇῃοί---- 
1ῃ15 ἰδανηρ ἴΠ6 ἀθδοιδίοῃ ἴο [6 υηζοί(ογοὰ 
υάρπιοπε οὗ [Π6 γϑαάογ---θ ρα ποῖ Ι6 την 6 
Τοραγάοα 45 ϑοῖε1οα, δηὰ οὔθ. ἀριθο ρμοπθ- 
ΓΑΙΪν ἴο (Π6 οἰαβϑιποδίίοη ψνπὶςἢ Κα ὔσζοσ ἢδ5 
ῬΓΟρΡοβθά ἔογ ρ841π|56 σοῃϑιϑίηρ οὔ τι|26 4114] 
5. ΓΟΡ65}, . 

ι. ὅνε μαᾶνθ ρϑα]πὶβ 'ῃ υνῃϊ ἢ βἴγορῆθς. οὗ 
ὉΠ6η14] ἰδ] ἀγὸ ἈΥγαηροαὰ συλ ΠΟ. ΠΟΔΪΙΥῪ, Ἰὴ 
ΡΑΓΑΠ]ΟΙ στοιρ5. ὙΠ656 ρύοιρ5 διισσοθα θα ἢ 
ΟἾΠΟΙ (6. 5. ἴῃ {Π|5 Ογάθγ, 2). 2, 3. 2); οὐ {Π0γ 
Αἰτογηαῖθ ἢ Θασῃ οΟἴΠοΡ σοβρα αν (48. 2, 2, 
2: 3); ΟΥ̓́ΪΠΘΥ ΟσςαΓ ἴῃ τένοῦβα ογάου, ργόβοηϊ- 
ἴῃ δῇ δη[ϑίγορῃϊς αἰταηροπηεηΐ, ἐἰεγιης 
ἔτουη ἴῃ6 Οὐοοκ ᾿γτῖςα] ροθῖλβ 'π ἴΠ6 σγθδξ 
ὙΔΥΊΟΙΥ δηὰ ἢ ρογίΥ οὗ ἔογιηβ, γοῖ σογγοθροηά- 
ἴῃ ἴο [ῃδπὶ ἴῃ ρύᾶςθ δηά Παυγπιοηϊ 5. Ἰηΐογα 
ἀοροηάλφῃςθ. ὅς 5, νἱ, χὶν, χὶνι, ΧΙΝΤΗ, 

δόῖὴθ ΟΥὨ {ΠπῸ τηοϑί ἰπίογοβίίηρ ἀπ ἀγίϑίς 
σου ΠδΙΟη5 οσσὰγ ἴῃ (ἢ Κογδῃϊίθ Ῥϑβα]πη5, 
ΘΘΡΘΟΙΑΠΥ ἴῃ πόθος δἰγιθυϊοα τὸ Αϑαρῃ; {ΠῸῪ΄ 
ὈΕΪοηΡ ἀρραγοπΥ ἴο {π6 ρογοά ἴῃ ἐν ἢ {πὸ 
ατγί οὗ ρϑαϊπιοάν αἰταϊποά 115 1} ἀθνοοριηεηΐ. 

᾿ὙἼΤΠδ διγδηροπιθηΐ οἵ 6 ρΎοιρ5 ΠΊΔῪ αν ὕθθη 
ἀοίογπλιποα ἴο βοπῖθ οχίθηϊς Ὀγ 1Π6 ροϑβιξοῃ ΟΣ 
πλουθηθηῖ5 οὗ [6 1, ον ς δ] σ]οῖγα ἀπά οὗ ἘΠΡῸῚΓ 
Ἰολάογβ; ἴῃ ΠΊΔΠΥ σαβο5 {Π6 ννογάβ βρόκθη δἰΠῸΓ 
Ὀγ πὸ ΠΙσἢ-ρσιοδὲ οὐ [6 σΠΙοΥ πιιιϑιοϊλ ΔΓΘ 
ΤλΆΓΚΟΩ ΥΟΥΥῪ αἰπιιησΥ, 1ῃ ΟἴΠ ΘΓ, (ἢ6 δηί!- 
ῬΠΟΠΔΙ] Γεβροηϑοβ ΔΙῸ ΠῚ 5. ΔΚΟΔΌΪ]Ο; δηά [ἴ 15 
ΡΟΒΒΙ0]6 [Πδΐ ἃ Ἰοπρ δπὰ σαγεῖι! οὐδογναίϊίοη, 
σογγοοῖθα ὉΥ βῇδγρ Οὐ οἰ, νν}}} σης οὐ 

Δ δος ΚΟΙ], “ Εἰη]εϊϊπιησ,᾿ ὃ τοϑ, 2, 15. 
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{Π696 σπαγδοῖο βίο 5 ἰηΐο Ποῦ σῆς. [{ πλικῖ, 
Ποννονθῦ, Ὀ6 Οὐβογνθά (Παΐ ἴῃ ρϑαίπιβ δι γδυςοὰ 
ἴο Πανὶ, ἀπά ἴῃ βοιὴθ ννῃϊο ἢ δύο σεσορηϊχεά 
85 ὈοΪοπρίπης ἴο ΠῚ5 ϑαγίθϑὲ 116, τὴς ρτγθοθάϊηρ 
ξογπιβ τῇ ἔοιιηά, ον ἀθ πεν οἰαρογαίθα νν ἢ ἢ}]} 
Ποηϑβοϊοιιβη655 οὗ {ΠΕῚΓ μι οίογ, 566 ΓΟΙΑΓ ΚΒ 
ου Ρβ8. χχχν. 

4. Ὑδοῖο ἃγθ, Πονθνοῦ, οΟΠΟΥ ῥ54]πΠ)5 ἴῃ 
ψΏΙΠἢ (ἢς ᾿πάϊσαφτοηϑβ οὗ συ ϑίθπηδίὶς ἀγγδηροπηθηΐ 
ΑΓΟ ὉπηΠΙ ΒΑ ΚΟ ΌΪΟ ; Ὀὰϊ ἴῃ νν ΙΓ ἢ [6 ϑίγορῇοβ 
ἃΥδ ΠΟΙΠΟΓ Θα08], ΠΟΥ ΒΥ τ Θ ΓΙ ΠΥ γοϑροηά- 
1η8 ἴο οαςἢ οἴποσ, ὙΠῸν ᾿πούθαβθθ ΟΥΓὁἩ ἀθογθᾶθθ 
ἴῃ ἰδπρτῃ 45 ἴῃ6 ρϑαὶπὶ ργοσεθάβθ, ὍΠ6 Πογθᾶθο 
ΟΥ̓ ἀδογδᾶβο ἴῃ ἜΝΟΓῪ σα58 156 ἀοίεττηϊηθά ὈΥ 8Π 
ἸΠΠΟΥ ἰανν, ἔγασθβ οὔ ΨΒΙΟΙ ΓΘ ΘΑ5ΠΥ τοοορ- 
πχεά: οἴΠογ ὈΥ {πΠ6 αραπάδηςς οὗ 5ιιδ)]θοῖ- 
τηλοῦ, ΟΥ̓ ὈΥ ἴπ6 ονεγΠοννὶηρ ἐδο] ηρ οὗ 186 
Ῥϑα πλῖϑί, 45 'ἰπ Ἐδβ. ΧΥΠ; 566 4150 χὶῖν. ΤῊ 
Γοσορηπίοη οὗἨ 15 ἀυγαπροπΊιθηΐ 15 οὗ σοῃ- 
5: ον ]ς ἱπιροτγίδησε : τὲ αῇοςῖθ. ϑοπὶθ οὗ {ἢ6 
Ῥϑδὶπὶ ΜΙ Οἢ ἀγὸ πιοδὲ ρογίθοϊς ἴῃ ἴοῃς οὗ 
που, ἴῃ 5 Ὁ] ΠΥ δηὰ ὈδδιΥ οὗ ᾿ππΡΌΓΥ, 
πὰ ἴῃ Δγίϊϑες σοηϑίγιςτςοη. 

ἃ. [1ιἀϑῖϊγ, {ΠῸγῸ τὸ υηάοι δία ρϑδ] τη5, 
κ6 τῃ6 αἰ Πγταπιῦὶς ροεπὶς οὗ Οτεεςθ, ἰη 
νγΠΙΓἢ {Π6 Οὐἶεν ΟΥΠῚ 15. ΠΟΙ͂ ᾿Ἰσγτορυϊαῦ; [6 
ἀϊνίϑίοη οὗ {πῸ βϑίτορμεβ θεοῖς ἀσίογπη πο ὈΥ 
5ΟΠῚΘ ἱΠΠΟΓ ὈΓΙΠΟΙΡΪΘ, οὐ 1Ὲ πηᾶῦ 6 ΌΥ Οἰζιναγά 
αἰγοιπιδίδησοβ, οὗ νη ΟΠ ΠῸ 5α[ϑίδοϊουυ δο- 
σοιιηΐ σαῃ Ὀὸ σίνοπ, Αἰποηρ ἴμοθο Ρ54Π|5 
ΒΟΠΊΟ ἔδνν οΙοηΡ ἴο ἴῃε Ὀδδῖ ἂρ οὗ Ηδργονν 
ΡΟΟΙΤΥ: δ5 ἴωγ ἰπϑίδηοςθ {δῸ {υνθηγ -ἢγοί, 
ΠΙΟἢ 15 4 ἀπ γγαπιθις ράλη. ὙΤἢῈ ρθηθ- 
γΑ ΠΥ, Ποννονοῦ, ἀρροαῦ ἴο Ὀ6 ριοάυςῖβ οὗ ἃ 
Ἰλῖεῦ ἅσὸ; [ΠΟΥ ἂῇὸ ἔοιιπά, ν ἢ ΘΧΟΘΟΑΙ ΡΥ 
ἔενν ἐχοθρίϊοηβ, ἰη {86 Ἰαϑὶ ραγὲ οὗ [ἢ6 ρϑα]ζουσ, 

ἼΤΠ6 ΟΠΪΥ͂ Ρ5ΑΪ]ΠῚ5 ἴῃ νυ διςἢ {Π6 (ποι ἢ 5. οὗ 
{πΠῸ ροεῖ ὁσςσιγ νοι ΔῊΥ Ρτοργοβϑῖνα πιονθ- 
τηθηΐ, πα ἡ ΠΠπ|6 1Γ ΔΩΥ ἰπΐοθγηδὶ σοπηθο- 
τ΄οη, ἀῖῸ ἴῆοβο νι ἢ ἀτγὰ σ᾽] ἀἰἱρῃδῦεεις. 
ὙὝΠΟΥ ἅΓῸ ΒΌΠΟΥΔΙΙΥ οὗ 4 αἀϊάδοϊισ σμαγαςσίου ; 
ΒΟΠῚΘ ΓΟ, 50 ἴο 5ρϑδᾶκ, Που]ορια, οὐ ΠΟ] Θο Ἰοη 5 
οὗ ρβηΟΠΊΟ5. 

Ι͂ἡ {π686, ΘΔ ἢ νΟΓΞ6, ΒΟΠΊΘ Πλ65 οαοἢ αοἶδιιθ6 
οὗ ἃ νοῦβϑ, θορὶπϑ νυ ἃ θέον οὗ (ἢ6 Ηδοῦγενν 
ΔΙρῃδῦθί ἴῃ Γοριασ οτάου: 

(4) θοῇ εἰδιιϑο, 588. οχὶ, Ἵσχίϊ, 

ἹΙΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ ΤΗῈ ΒΟΟΚ ΟΕ ῬῬΘΑΙΜ5. 

(Ὁ) δφδοῖ νεῦβθ, χχν, χχχὶν, σχὶν; φᾶς ἢ 
σομρίεῖ, οὐ βίγορῃς οὗ ἔννο νούβεβ, ΧΧΧΥΊ!. 

(6) Θ᾽ ΈΓΥ νογ56 1Π Βίγορἠθϑβ οὗἉ οἰβῇξϊ νϑῦβθβ, 
ΘΔσἢ βίσορῃε νυ 115 οὐνὴ Ἰδοῦ ἴῃ ΟΓάθσ, 
Οχίχ. 

ϑόῖὴ6 οὗ (ἢ6 ΔΙρῃαῦείς ρ541πὶ5 ἤανε Ξί ΓΙ ΚΙΠΡ 
ἰγγορι α1168. ὙΠι5 ἴη 5, ἰχ δηὰ χ, ἕουπηηξ 
Ραγίβ οἵ οἣς ςοτηροβιίίοπ, ποθ 15 ἃ ΥὙΕΓΥ 
᾿πηροι δος ΔρΡργοδοΟἢ ἴο ΔΙρῃαθδῖϊς οσγάογ: ϑοπ6 
ἰοἴεγβ ἀγὸ οπιοὰ δἰτοροίπογ, οἴ ποῦ οσςὰσ δῖ 
ἸΓΓΟΡΏΪΑΓ ἰηΐογναϊθ. [Ὁ νοι] 8εοπὶ 85 Του ἢ 
Πλανιὰ ἴῃ σφιηροβίηρ {Π|5 Ρ541|πὶ ννὰ8 ἢγδξ 
βίσταοκ ὈγῪ (Π6 ΠοΙρ ν᾿ οἢ ϑιιο δὴ δύτδηρὸ- 
τηοηΐ ννοι]α αἰοι ἴο {Π6 ΤηθοσΥ. δηα {παῖ 
αἰϊογνναγὰς ἢὸ ψνογκοά 1 οὐ πιοτὸ ΠΙΠΥ, 
1πουρὴ ποῖ θνοὴ ἴπθη σοχηρίθίοὶυ, ἴῃ ἰῃ6 2: ἢ 
Δα χ241ἢ 58 |5. 

ΚΟΙ] οὔβογνοβ (Πδξ [{πΠ6 ϑἰπιρίοϑξ ἰΌσπὶ, ἴῃ 
ὙΨΏΘΗ Θασῇ Ἰδζῖοῦ ἴῃ [πΠ6 δ᾽ρῃαῦεί Ῥερὶπβ ἃ 
νΟΙθ6, οὐ σοιρίος (ἀιϑῖῖς ἢ ΟΥ̓ τοΙΓαβΕ]ς ἢ), 18 
ἔουηά ΟἠΪγ ἰπ 1)αν!!ς ᾿541Π|8. 
ΤΠ ἰσιθρ  ΔΥΙ65 1 [Π656 ρ541Ππ|5 ἤν βίνθῃ 

ΤῊ ἢ σοι ]6 ἴο οΥς5. 1π ἃ ἔδυν ᾿πβίδηςες 
ἴῈ 5 ροβϑίθϊ]ο {παὶ {ΠΟῪ τᾶν 6 οὐπρ ἴο 8 
Οὐογϑ ἢ οἡ ἴΠ6 ραγί οὗ {Π6 ἰΥΔ ΒΟ ΌΟΓΘ: 566 
Ὠοΐδ5. οἡ ϑ5. χχν, χχχίν, [{ ἢδ5 αἷϑο Ὀδδῆ 
βδιισροσίοα {πὶ βδοὴῆθ ἀονϊφίοηβ ροϊηΐ ἴο 8 
αἀἰόγοηΐς οὐάοῦ οὗ ἴἢ6 δησιθηΐ δἱρῃαδοῖ (566 
ΚΟΙ], ὃ τοϑ, ποΐβ 18), 8 ὉΠ͵ΘΟΘΘΘΑΓΥῪ 8551.}0- 
(ἴοπ, ποῖ ὈούπῈ οὐδ Ὀγ πόδα ρϑιὶπ 5 (ἰχ, χ) 
ὙΠΟ ἢ ὈδαΥ οἰθασ τπλᾶγκ8 οὗ δγοπαῖς οὐἹ βίῃ. 
Κύδβίοῦ ἤοννονοῦ Οὔϑογνοβ πδΐῖ “θη ὧπα 
σοηβ: ἀοῖ5. 4}} {Π056 ἱστορι ΔΓ} {168 ἃ5 ἃ  ΒΟΪ6, 
ἴῖ 15 θεγοπά ἀουδί ἴπαὶ [ΠΟΥ ργοςθοὰ ἔτγοτῃ 
{86 νυγΣοτβ {Πποιηβοῖνθβ, νῆο ἀν] θα ἐΠποπιϑοῖνος 
οὗἉἨ {ΠῸ δἱρῃαθοίις ἔοστα ΟἿΪΥ 45 ἃ Ἰίρῃί Ὀοηά, 
δι πονεῦ ΓΟ] οννθά 11 βου! ογ.᾽" ὙῊϊ5 μὰς ὈΘΡὰ 
ΑἰΤΟΔΑΥ ροϊηϊθα οἷ ἃ5 σμαγδοίοτϑις οἵ Ηδ- 
Ὀγονν ΡοΘΙΓΥ ἰπ 118 θοβῖ ἃρθ. ὍΠὸ ΟὈβογνδίίοῃ 
15 σοπῇτπ)ρα ὈΥ ἃ σοπηραγίβϑοῃ οὗ ἴῃοβθ ρϑβδϊπιβ, 
ὙΠ ἢ ἃγὸ διρυϊοα ἴο αν, ἢ (ῃοβθ 
ΜΝ ΠΙΠἢ ἴῃ σἴνίθ δηά ἴοπο οὔ {ποι ρῆς πᾶν (ἢ 6 
σΠαυδοίογιβιιςβ οὗ 4 ἰδίοῦ ἀρθ, δοσογάϊηρ ἴο 
ΠΕ ράσο ἴῃ {πῸ ῥβαϊῖοσ, ΤῊ 58πὶ6 Ἵσττὶς 
Τοηαγκ8 ΔΊ δαιδὶ {γι τἢ 1Πδὲ, 4 Κρ ὈΥ ἴδ. Ὲ, 
115 φἱρῃβαῦοίϊς ογάθυ 15 πο ὑσγοοῦ οὗ ἃ ἰδΐεσ 
886. 



ΗΕ ΡΟΟΚ ΟΕ ΡΘΑ.Μ5. 

ΡΟΑΙΜ 1. 
1: 711: λαῤῥίποις οὐ 11: συαΐγν. 4. 774 πηλαῤῥὲ- 

1655: οὐ 1ἦξ πρισοαγ. 

οὗ ϑπηθῦβ. ΠΟΓΓ δι τ ἢ ἴῃ τῆς 86δῖ οὗ 
(ἢς βοογπῆι. 

2 Βιῖ ἢϊ5 ἀε]ρμι ἢ 'ς ἴῃ ἴῃς ἰανν οὗ 
Ῥίον. 4 ΓΓῈΘΘΕῸ αἰς τῆε τηδη τῃαδϊ νναὶκτ τῆε ΓΟΚΡῸ; δαπὰ ἴῃ 8 ἰαννγ ἀοῖῃ ἢς εὐ ν :.8 
τὸ δ(ἢ ποῖ ἴπ πε σουηβ86] οὗ τὴς πιεάϊταῖε ἀΔΥ ἀπά πίρῃϊ. 
πὰξά. ᾿ πηροάΐν, ΠΟΙ βίδπάειἢ ἰπ τῇ6 ΨΥ 2 Απά δε 5841} θὲ {κὸ ἃ ἴγεα 

ῬΞΑΙΜΊΙ. 

ΤΗϊ5 ἔοππηβ ἃ Ἴοηςῖϑα ἱπίγοάμσίοη ἴο [ἢ 
Ῥϑδϊῖοσ, βῃοινιηρ ἴΠ6 σοηογαὶ οὈ]οςῖα δηὰ ὑγη- 
εἰρ]65 οὗ ἴῃς τυπίεγβ. [{ νν8 ἴπυ5 τοραγάθα 
1Π ΨΘΟΓῪ ΘΑΥΪΥ ἘΠΠ165; {Ππ5 ΓΘ ΓΟΠΊΘ, “' ΞΟΠῚΘ 5ΑΥ͂ 
11 15. 50 ἴο 5ρθακ, ἴῃ ρῥγοΐδοθ οὗ (ἢ ΗΟΙΪΥῪ 
δρί τ." [Ι͂ὰὴ 5οπὶὸ Μϑ95. Ιξ 15 ποῖ ρῥτγοδοηϊοά 
85 ἃ ἀἰἸβίησς ρϑα]πὶ, Ὀιΐ 8 ΠΡΙΥ 45 ἃ ῥγεῖδοο; 
ἰπ οἴποῦβ ᾿ξ 15 σοπιθποα ἢ [6 βοοοηά, 
Ιῃ {πὸ Νὸν Τοβίδιμθηΐ (Αςῖϑ. ΧΙ]. 22) δ0- 
ςοτάϊηρ ἴἰο δος Μί55.), δῃὰ ὈΥ ΤΏΔΗΥ 
Ἑδίΐμεγβϑ, ἰῃ6 ϑθοοπα ῥϑᾷ]πὶ 15 αιοῖϊεα 45 [Π6 
ἢγϑι. ὙΠῸ ἀδίε δηὰ δι ΠΟΥ ἄγ ππησογίδιη; 
ἴ 45 ΠΟ ᾿πβογτρίίοη, Ποῦ ἰ5 ἔπε ΔΗΥ͂ ἴῃ - 
ἴεγη8] ουϊάθφηςθ ἢ ἢ νοι] 15. } Ὑ 15. ἴῃ 
Αϑϑιρηϊηρ ἰἴ ροϑι νεῖν ἴο δὴ ᾿πάιν!ά 4] ; που Ρἢ 
5016 ΡΕΓΌ] ΑΓ [165 οὗ ἰαπσιδρε, ἀπά {86 δθηογαὶ 
ἴοῃρ οὗ ἰπουρῆΐξ, ροϊπὶ ἴο ϑοϊοπιοη. ϑ0π6 
τόσας σθοπὶ ἴο Ὀοϊοηρ ἴο ἃ δῖος ρογιοά {πῃ 
Πανὶ 5, Ὀὰῖ [86 ογἰσ4] ον! άθποθ 15 ποῖ σοῃ- 
οἸυδῖνο; ἃπά ἃ σοτηράγϑοη οἵ “. 2 (νΠογα 
566 ποῖ), ἢ [6γῸ ΧΙ. 8, ΤΑΥ͂ δἰπγοϑῖ ῥτονα 
ἀπδὲ ἰὰ πιιδὲ πᾶνε δοθπ υυτίἐτοη Βοέογα {86 
Ργορβεοῖ δ ἴθ. ΤΠ ϑίγ]θε 15 οἰθαγ, 51Π1ρ0]6 
δηὰ ρυασοί!: ΠΟΙ ΠΟΥ ὈδΓΘ ΠΟΥ ΤΟνεγοῃμαγροὰ 
ΜῈ οτγηαπηοηΐ ; ψΜΏ1|6 [ἢ6 ἱπλᾶρθϑ5 δῃκ βἜΠΟΓΑΙ 
σΠδιδοϊογίϑιῖοθ οὗ Τηδῆπεγα ἱπάϊοαίθ 4 {{π|6 
ΒΟ ᾿ι5ῖ1ο6 ννᾶ8 ΠΥ δατηϊηϊβίεγοα, δηά 
ΠΟΠΊΡΑΓΔΊΝΟΙΥ ἔδιν ἰπϑίδηοθθ βϑεθ ἴο Πᾶνα 
οςςυττεά οὗ ἱπυπιρῆδηϊ ἱπιαυ γγ. ΎὙΠΕΓΕ ἰ5 
ἱπ|1Ὲὲ ἁραϊπδὶ ἂπά πιυομβ ἴῃ ἑάνουγ οἵ ἴδε 
ϑιρροϑιοη ἴπαΐ ἰἃ ννὰ5 νυγι6π Ὀεΐογα 1Π6 
ἀϊπγαρίοη οὗ ἴϑγδεὶ, οὕ δὲ ᾿εαϑῖ Ὀδέοσε (ἢ6 
ἀοοδάεπος οὗ {πὸ Κἰπράοπι οἵ [υάδῇ. 

ΤΠΘ ρῥϑαὶπὶ 15 αϊνιἀθὰὰ ᾿ηΐο ἴννο ρογίοῃϑβ, 
ΘΔΟἢ οὗ ἴῆγοα γἡθῦβοϑ, [Ι͂ἢ {πὸ ἤγϑί (1--- 3). ἴΠ6 
σδαγδοῖοσ δηὰ σοπάϊοη οὗ (πὸ Πρἢΐθοιιβ ἃγὸ 
ἀεϑςτί 511 ἢγϑί 
ΠορδίνοὶΥ, ἴῃ ΔΟΘΕΠοποΡ ΠῸΠπῚ 4}1 κε. οὗ 
Εν}, Δπηά τπρῃ Ροβίἰνοῖγ, ἴῃ [Π6 ᾿ΠΠΘῚ ῥγη- 
εἰρὶς οὗ Ἰονηρ δ᾽]ορίαποθ ἰο σσοά᾽β ἴανν: {π6 
σοπάϊίοη, ἁπάθγ {Π6 ἱπηᾶρε οὗ ἃ ἴγεε ρδηϊεά 
ΌΥ τήνε οὔ νυδλίοσ, ὙΠῸ ϑοσοηά ροσχίϊοη 
(4---ὄ-) ργεάϊςϊβ τῆς ἀεϑιγιςίοη οὗ [Π6 ννϊοεκοά 
ἴη πε ἀδγ οἵ Ἰιάστηεπί, ἤθη {πὸ ἤη4] 56 ρ4- 
ταῖοη νν}}} Ὀ6 χηλάς Ὀεΐννθθη {ποτὶ δηὰ {πὸ 
τι χὈϊοοιιϑ. 

1. «υαἰξείῥ, δ.ις.] ὍΤΉἬγοο Κιπάς οὗ νυἱοκθά- 
ὯΕῈ55 ἅτ ἀεβουθοα ; δοίΐνε ραγί οἰ ραϊοπ ἰῃ 
6Υ}] σοιιη5615, φυϊοῖ Δοαυ θθοθποθ ΪΠ 510, 84550- 
οἰδίίοη ννἢ οοοῖοῖβ. Δ ΠΘΙΠΟΥ ἃ ατδάδιίου 
ῖ5 ἰηϊοηαἀρα 9θοπ)5 ἀοιυ δέ]. ὙὍὙΠδ Ἰαϑὲ ϑίαρθ 
ἴηὴ ἰῃς ἀδνοϊορηλθηΐ οὗ θην ἴο Οοά πιὰ 
ὑ6. τεσ κ]οθ5 δηὰ ὈΠίοῦ βοοσγῇ (566 Ῥζον. ΧΧΙ. 
24, δῃὰ Εννδὶ 8 δἰ Κίηρ Γολαυκθ ἴῃ [ἢ6 
[πιγοάἀποίοη ἴο Ῥτον. Ρ. 11); διιὲ {π6 ΟἴμεΥ 
νοΟΥ9 δῖῈ 50 δπρῃαῖϊς, Ἱπιρ  γἱπρ οἰ Σ τὸς 
ὈΘΙΠΙΟΙ5. βῸ]Σ ΟΥ ΡΟ] τοη οὗ βριγιῖ, {πδὲ ’ἃ 
566 ΠΊ5 ΠΟΤ ΡΙΟΌΔΟΌΪΘ {Π6 ΨΠοΪς στᾶοθ οὗ 
ΒΙΠΠΘΓΒ ρᾶσϑοά ὑοίογε (π6 Ῥϑδὶ πηϑι 5 πλὶπά, 
ΘΧΒΙ Ιηρ νᾶσίουϑ ἀθνεϊορηηθηῖθ Οὗ [ἢ6 584Π16 
ΤῊ Δ] σηδηξ ΡΓΠΟΡΙθ. Αδδβίποηςε ἔγομη 4]] 
ἔογπη5 οὗ δίῃ σοπϑίϊ 65 [Π6 ποραῖϊνο σῃᾶγδᾶς- 
[ογιϑὲὶς οὗ {π6ὸ ροάϊγ πλδῃ. 

ἐῤὲ μπφοάν)] ὍὙΠὸ Ηθῦγον ννογτὰ (γανῤῥαν) 15 
ΕΘΠΘΓΑΙΥ τοπαάογοὰ 1094, 45 ἴῃ πηᾶγρ. [{ 15 
ἃ ννογὰ δρρ θα οηἱγ ἴο υἱέυγΥ ἀπροά γ πλθη, 
ΠΘΥ͂ΘΙ ἴο {81}, ΟΥ ΘΥθἢ 51:π}} Ὀσ]θνοσα: οὗ, 
]οῦ χχὶ. τό, ἀπά 566 δ'ϑδο ηοΐθ οη 5. Χχχχὶὶ. ς. 
σεογηΠ Ῥτον. 1, 22, Π]. 34, ΧΙ. τ. 8566 

αἶδοὸ 6Γ. χν. 1). ὙΠῸ ννοτὰ ἄρρϑᾶσγβ ἴο ὃ6 
ϑΟΪουηοηϊδη: 1 ἀοε5 ποῖ οσσσ οἰϑόννογε [πῃ 
{πὸ ρϑα]ΐοσ, 

2. ῥὶς ἀεί σδῇ ὝὍὝΠε ροβιέινο σῃαγδοίθ τ 5[ς 
Ϊ5 {Πι15 5εἰ ΤΟΥ ὈΓΙΠΊΑΓΙΥ νυ ἢ γχοίογφησο ἴο 
{Π6 ἸΏΠΕΟΙ ὈΓΙΠΟΙΡΙ]6. ὍΘ Πραγῖ ἀοθϑ ποῖ ππλογεὶν 
βιιῦτη ἰο Οοαἷβ ἰανν, Ὀυϊ ἀο] Ρἢϊβ ἰη ᾿. ὙΠαΐῖ 
ΪΑνν ᾿ποϊιιάθα 4]]} τενεϊδέϊοπϑ οἵὔἵ σοά δ ψ}}}, 
Ποῖ ογ οιυναγὰ 45 ἴπ {π6 ϑιηδιτὶς σοάθ, ΟΥ̓ 
ἰηνναγὰ 845 νυῦτῖθη οὐ {πε ποατί. Οἵ. Κοπὶ. 
ΥἹ]. 22; 8. ΧΙΧ. 8, Το, ΟΧΙΧ. ας. 
ἘΉΠΠΠῚ, ΤΠΟ νογά 5 ιϑοᾶ βοπηθί πηε5 οὗ 

αἰίογαποθ, Ὀι ΠΟΘ ΡΌΠΟΓΑΙΪΥ οὗ ᾿ηνναγὰ πιρα!- 
ἰδίίοη ; {Π6 [Πουρδί οὗ Οοὰ 5, 45 1 ννοτθ, {Πῃ6 
ὙΘΓῪ Ὀγοαΐῃ οἵ (Π6 ϑριγίζιιαὶ τηδῃ: ἤδποθ 1[ἴ5 
σΟΠΕΙΠΙΙΥ ; σΟΠΘΟΙΟΙΙΒΙΥ ΟΥ ὩπΟΟηβοϊοι 5 Υ (ἢ ς 
Ἱπονειηθπηῖβ οὗ {Π6 ἱΠΠΟΙΓ τηδηὴ 476 ὉΠΟΥ͂ {ΠῸ 
᾿πἤποποορ οἵ Οοάδβ ν}}}. (Οοιμρᾶτο ἴΠπΠῸ6 1Π- 
ἡυποξοη ἰο [οβῆμδ, 1. 8, Δηἃ 5θ6ὲ 5, [χ]]]. 6, 
ΙΧΧΥΪ]. 12, ΟΧΙΧ. 97. 

8. δάε α ἐγεε] θαῃ δίδηϊου, Ψνῆο ἕο ον 5 
ἈΠογ, συ ρροϑῖβ [δὲ {πὸ οἰθαπάοσγ, 4 Ὀοδα τα] 
Θνογργέθη, ἢ Ὀγισμε τε ὈΪ]οσθοτηβ δηά ἀαγκ 
Ετεθη ἰεάνεβ, ἔοι ΠΟΥ ΟἿΪΥ ἴῃ [86 νδ] θοῦ οἵ 
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47ετ. 1.8. “ ρἰαητεά δΥ [ἢς τίνει οὐ νναΐεσ, τπδῖ 
Ὀγησεῖῃ ἐοσῖῃ 15 ἔπ πῃ ΠΪ8 βθάβοῃ ; 

ΛῊΣΝ ἢ]5 ἫΝ: αἶδο 5Π41]}] ποῖ ἐννιῃοῦ; δπά 
Ἢ ννΠδίβοενεγ [6 ἀεί 5}2]} ργόβρεσγ. 

4 ΤΠ ἀπροῦϊγ ἂγὸ ποῖ 80: δυῖ 
ΤΣ 35.5: αγὸ “ἸΚκΚεῈ τῆε “ΠΑ νη ϊσἢ τῃῈ ννυὶμά 

ΤῊΣ ἀ τὶν ετῃ ἀνγαγ. 
ς ΓΒεγείογε τπ6 ἀπΠρΌΘΪΥ 5}8]] ποῖ 

βίδηά ἴῃ τῆε Ἰυάσπιεηζ, ΠΟΥ 51ΠΠ6Γ5 [ἢ 
[ηε σοηρτερατῖοη οὗ ἴῃ τἱρῃΐθοιι5. 

6 ἔογ τῆς Το Κπούγεῖῃ {ΠῈ ὙΨΑΥ 
οὔ τῆς τἱρῃίοουβ : δας [Π6 νγΑῪ οὗ τῆς 
ὈΠΡΌΟΙΪΥ 584} ρογίβἢ. 

ΡΘΑΙΜῈΙ. 

1: 71}ε ἐμ σάρηι οὐ Ολγίεί. τὸ Αρισεαγέ ἐαλογίμ 
ἔο αὐ {. Κλῦσος, 

ΗῪ “40 τπε Βεαΐμεπ ' γᾶρε, πεον πον ΤΕΣ ἃ γ ἀιίπες 
δηἀά τῆς ρθορὶς ᾿ἱπιαρίπε ἃ ἬΝ 

ναῖη τῆϊηρ ἢ περάσαν 

{π6 Τογάδηῃ, ταύ δὲ δἰ ἀδά ἴο ἴῃ [Π]5 ρΡ4554ρΌ, 
5. δηὰ ν᾽ ρ. 146. Βευῖΐ τΠ6 οἰθαηάογ, Δη 1η- 
ἀϊρεποιβ βῃγιυῦ, ποοὰὼβ πὸ εἰ] ναίίοπ; [ξ 
δτοννθ, δυΐ 15 ποῖ “"ρῥἰδηίο " (566. ἴπ6 ποχί 
Ποΐθ); [15 ἰεᾶνος. ἀο ποΐ ᾿πάθοὰ ϑμογ, Βαΐ 
ΠΟΥ ἀγῸ ὑηνν ΠΟΙ βοσθ, ΟΥ̓ῺΔΡΟΪβοηοΟιΙ5, δηά, 85 
ΘΌΓΝ, 416 ὉΠ ΚΟΥ ἴο 6 ἴακεη (ο ΠΠ]π5ΐταῖθ ἃ 
ξοοὰ τηδηβ σπαγαςσίογ: δηΐ, νυ ἢδΐ 15 σοποιβῖνο, 
1 Ὀδαγβ πο 66 10]6 ἔγιϊξ, ἃ ροῖπὲ ΠΟ 11 566 ΠῚ8 
δίγδηρὸ ΒΟ ΠΟΥ οδη δίδη]ϊον ποῦ [)᾽ Τ ΓΙ ΓΑΠῚ 
( Ναᾳῖ. Ηἴβέ. Β.᾽ Ρ. 417) μοι! αν ποιςοὰ 
ῃθη ἴΠπὸνῪ ιοίο (ἢ6 ννογάς “πὶ ὈσηρΡοίἢ 
ἕουἢ Π15 ,2ηημὲξ ἴῃ Π15 ϑϑαϑοη." ΟἿΘ δνογργθθῃ, 
1Π6 ραϊπιεῖγθο, σάγον ἰοπάδαά, 511] Γουπά ἰπ 
{Π6 ραγάορης οὐὁἨἠ ὠΪ7ογυβαίοτη, οἵ οἷά ργονηρ. 845 
1Π6 ἀεδη 5ποὺν5 (ρΡΡ. 1.44---Ἃἰ46), οπ ΟἸϊνεῖ, 
Εἰνηρ ΡΓΟΌΔΟΌΪ 115 παπὴῈὸ ἰο βοίβδην, “186 
Ποιι56 οἵ ἀκίοβ,᾽" δηά ϑΡΡΙΥΡ ὈΓΔΠΟ 65. ΤῸΓ 
{π6 Ἐεαϑὲ οἵ ΤΑυθύμας θα (566 ΝΟῇ, ὙΠ. 1}, 
ΠΩ ἴῸΓ οἵ 1 οτὰ 5 σηίγαποθ ἰπΐο [Θγιιβα ] 6 
(9ολη χῆ. 13}, 58|5Ώ65 11 {Π6 σοηαϊοπβ5 οὗ 
ΟἿΓ ἰοχί. [15 σοῃϑρίσιοι!β ἔογ [5 Ὀθδιίγ; 11 
Ἰηαἀϊοαῖοβ ἰῃ6 ργέδεηςθ οὐ νυδίεγ; [ ὈΘΑΙβ 
Ῥγθοίοι5. ἔγιϊ, δηὰ 15 ἃ τροορη!Ζοα ΘΔ] ΟΓη 
οἵ {6 τρῃίΐθουβ πηδῃ: 5866 Ῥ5. χεί!. 12, 13) 
δηά σοτηραᾶγο Τ 5 γδπὶ, Ὁ. 484. 
2ἰαμοἢ ὙΠῸ ννογὰ 15. ϑο Ῥσορεῦὶν οὗ 

Π6 βδείοῃ οὗ 4 ἰγδξθ βενογοὰ ἤτοπὶ 115 ραγϑηΐ 
{Γιηκ, δπά ρἰδηϊθα ἴῃ ἃ ϑροῖ νῆογο ἴἴ ΠΊΔΥ 
Ὅ6 σατο} ν ἰοπάθά, (Αια ἢᾶ5. “ἴγδη5- 
Ρἰδηϊοά :" Ὀυΐ 5.06 έϑοη. ΤῊ 65.) 85. ν.). ΟΕ, 
76γ. χυ!. ς---ᾶὶ ἡ Πογο ἴΠ6 51:11}}6 15 δἷανο- 
ΓΑΙΟΪΥ ἀγαννῃ οὐ, 45 αἶϑο {πΠ6 σοηΐτασε νν ἢ 
1η6 οἰαῖο οἵ 1η6 ππροαϊ]ῦ, ὁἾΚ6 τ[Π6 Ποδίῃ 
[πη {Π6 ἀοβοτί," ἃ. 6. 8566 αἷ'ςοοὸ Νιιηι. χχίν. 6 
((μὲ ἢτϑὲ ράβϑαρο ἢ ΨΨΒΙΟΘΙ ἘΠῸ 51Π}1|6 ΟσΟ 115), 
δηᾷ [οὐ χῖν. 9. ΧΧΙΧ. 10. 

γος: 0) «ὐαἱὸγ)ῇ]ὺ ἘΔΙΠΟΙ βύσϑδιῃηβ οὗ 
ὙΔΌΘΙ, Ἰνδοῦ ΓΌΠηΙηρ ἴῃ σμδηποῖ5 ἔοσ [γῇ - 
δαίίοη. Οὗ Κδν. ΧΧΙ, 2. χΧΧ. δηὰ ϑγυπὴ- 
ΠΊΔΟΝ5. Πᾶνα τὰς διεξόδους. ΤΊΘ δ] δίοη 
ἴο νναἰεγοιὶ ραγάθηβς 15 βιρροςοά Ὀν βοὴ ἴο 
Ροΐϊῃξ ἴο {π0 πογίῃ οὗ Ῥα]οθῖπο, μοῦ Γθθ5 
στον ῖηρ ὈΥ ΓᾺΠΠΠΪΠΡ δἰγοαπὶ5 ἅγὸς ΓΑΠΊΠΙΔΓ 
ΟὈ]θοΐϑ, 5 ΕΚ. ΧΥΠ. ς, 8: δ: (Π6 ὀΧργοοϑίοη 
ἈΡΡΘΑΓΘ. ΙΠΟΓῸ ΘΡΘΟΊΔΙΥ ΔρρΠ σα] ἴο τον] 
δεγάφῃϑ σαυο Πγ συ ραῖθα απ ρἰαηίοα ἢ 
σἤοιςὸ ἔγροϑ : οἵ, Εσο οθ. 11. ς, 6. 

αυἱ δον} δ06 ΕΖοΚ, ΧΙΝ, 12, ἃ ρᾶβϑαρο οὗ 
ξτεαλὶ ἱπιρογίδποθ ἴῃ 115 ὈΘΑΓΠΡ5. ἸΡΟῚ {Π15 
5.1 Ὴ116. 

ῥὲ ἀοε! δ] ΓῊΪΒ οἰδυβε ἀρρθᾶγθ ἴο τετεπ 
ἤῸΠπῚ 16 5:Π}}6 ἕο ἴΠ6 ροάϊν πιδη: δυΐϊ ἴῃς 
νογὰ ἴπ Ηθῦγονν ἀρΡ] 165 ΘαΌΔΙΠΥ ἴο [Π6 ῥγὸ- 
ἀποίίοη οὗ ἐγ ; “ὁ ν Παίβοονοῦ 1 ρτοάμςρο;" 
δηά ϑισἢ 15 ΡΥ ΔΌΪΥ 115 τηθαηΐῃρ ΠΕΓΟ, 85 ἴῃ 
76γ. χυῖ, 8.  ΠοΓα ΑΟΝ, ἢα5 "" γἹο της " ἐπε, 

σῥα]! ῥγοιῥεγ] Οὐ, Ης 5}8]] τηδκὸ 1ἴ ργόβρεγ; 
ἃ5 'ἰῃ τη. χχχίχ. 221: ἴο ΨΠΙΟΝ {ΒΓ ΠΑ 
ΡΟΒΞΙΌΙΥ 6 ΠΟΙ ἃ τϑίογοπορ, 

4. ἡζε ἐῤὲ ερα.7 1οὉ χχὶ. 8 ; Ῥ5. ΧΧΧΥ͂. κ. 
5. «ῥα!] ποῖ σαν Οτ, “"τῖθε Ὁρ." ὙΠΕΥ 

Ὑ11 6. σαϑὶ ἀν πη, ἀη40]6 ἴο οἰδηά ἴῃ [δὲ 
Ῥγόβοηςο οὗ {πεῖν ᾿ρο. (ΟἿ ΔΊΑ). 11. 2; 566 
450 5, ν. ς, ᾿Ιχχνὶ. 7, 8ηα δδονδ δ}, υκς 
χχὶ. 26. ὙΠῸ 1ΧΧ. δηά {πΠ6 Ψυΐϊρ. τοπάεγ 
16 νόογαὰ “γῖϑο ἀραῖη," Δ] ἀϊηρ ἴο [Π6 τὸς 
Βιγτοσίίοπ οὗ {π6 ἀοδά. ὙΠῸ Ηθῦτον Μοιά 
ΒΟΠΊΘΓΙ ΠΊ65 ἢ45 [Π|5 ΠΙΟΔΏΏΒ. 85 1η [οὐ ΧΙΥ. 12} 
Ρ5. ἸΧΧΧΥΠ. τὸ; [54]. χχνὶ. 14. 10 (56 Καπἀϊ- 
ξοῦ, Οο5. “ΤῊ. Ρ. 1:2ο4. ὃ σ). Ὀαπΐ Ιἴ 15 ποῖ 
ΔΡΡΙΟΔΌ]ς ἤοτθ, δίησθ {πὸ νυσκορὰ ΜῈ] τίϑα ἴοῦ 
ἡπαρτηοηξ; οἵ [οἢπ ν. 29. ὙΠῸ Ταγριιπὶ ρνοδ 
ὙΠ δ ἰ5 ρΡγΟΌΔΟΪΥ 1Π6 ἔγθ τηθδηΐϊηρ, ὁ. 5881} ποῖ 
Ὀ6 ᾿5ῈΠ0 ἴῃ τῆ6 στοδὲ ἄγ." ὍΠὺ5 Ἀδ5., 
(ῃ ἔῃς ἀδγ οὗ ̓ ἀππιθηῖ." 

ἐμ δὲ ἐοησγοσαοη ὙΠ6ὲ ϑνογὰ 15 υϑοῷὶ 
γοροαδίοαϊν οὗ (6 σοηῃρτοραίίοη οὐ ἰβγαεῖ 1η 
{πὸ Ῥεοηίαϊοιισῆ. ὙΠΙ5 ρᾶϑϑαρθ 15 5ῈΡ 
ὉΥ 5οῖγηθ σοπηπηθηΐδίουβ ἴο ΠΊΘΔΠ 5ΙΠΊΡΙΥ̓ 
5 Π ΠΟΘΙ 5. ὙΠ] ποῖ 6 ρογτη 6 ἰὼ τεπιᾷιῃ ῥᾶΓ“ 
[4 Κοῖ5 Οὗ [πὸ ργίν Περσὸς οἔτμ6 Νδίϊοπαὶ Οπαγοῆ; 
δῖ τς ργοσοάϊηρ οἰαιβο, ἀπά (6 ΜΠοΪθ [οπουΓ 
οἵ 1ἴη6 σοπῖθχῖ, ροϊηῖ ἴο [Π6 ἀαῪ οὗ ἡυάρτηεηΐ, 
ψΠο [Π6 τί βῆΐοοιιβ ὙΨΠῚ θ6. σοπιρίοίο!γ δηά 
ΠΉΔΠῪΥ βοραγαϊοά ΠΌΠι ον] - ἀοογβ Κι ὕδίοτ σοη" 
βίοι παῖ [Π15 δηδ ἴῃ6 βοσοηά ρϑαὶπὶ δΓῈ 
Ρἰαοοὰ αἱ {πὸ ποδὰ οὔ {ῃ6 ρϑαϊεγ Ὀθολυθ8 
ΠΟΥ ῥγοθοηΐ δὲ ὁποὺ ἴῃς ἔννο ξιπάλτηηρηίαὶ 
ἀοοίτπεβ οὗ τὴ6 Ηοῦτοιν ΟΒαγοῇ, {μῈ ἡιάβ- 
πιοηΐ οὗ Οοά, δηὰ Ηἰ5 ΔΙ ϑϑιδῃ. 

8. ἀποτυο! }} Οοὐάἷδβ Κπον]ράσε ἱπιρε5 
ἈΡΡτγον αὶ ἀπε ἰονε οὗ πόθο νν8ὸ 5ιτνε ἴ0 

οὔον Ηϊμι., Οἵ, 5. χχχυη. χ8. 
ἐῤν μησοι] ΟΥ, ψ]οιθᾶ, ὙΠ τρουττεπο' 

οὗ {πὸ νον, ἀϑοὰ ἴο ἀδφηοῖο οὐἹ! πποη ἱπ (δς 
βτϑῖ γϑῦϑο οὗ [15 ρβα]πι, 5δῃοι]ὰ Β6 οὐϑογιεά. 

ῬΦΑΙΜ ἢ. 

ὝΠΟ Ῥεαϊπιῖβὲ (υν. 1) 2} ἴπ 8 ξαγοτοδο 
Υἱβίοῃ 5665 [6 ῃμονδῃ ου Ηἰἴβ ἴῆγοπο, δηά ΝΜ " 



ν. 2.] 

2 Πα Κίηρβ οἵ τῇς βαγίῃ 5εξ τμεπι- 
δεῖνεβ, Ὧἂπᾶ τῆς σγιΐοῦθ ἴακε σοιπη56] 

ΒΔ δηΐογιηρ ὑροη Ηἰΐβ πηϊνοτβαὶ ἀοπλϊητοη. 
ἼΤΠ6 Θπθηγ 65 οὗ ΒοΟΐΪἢ οὐ ϑαγίἢ Γίδα πρ ἀραϊηβῖ 
1μὸπὶ ἢ ἔγαπες. ἴασις, ἀηὰ νδίηὶν βίτῖνθ 
ἴο ςαϑῖ οἵ {πὸ ἔρείογβ οὗ {πεῖγ τὰ], Έπονδὴ 
(τ΄. 4). 5θλίοαἀ τῇ {μ6 Πιρῃοϑὲ ἤράνοη, ἰδ ἢ 5 
{Ποῖ ἴο βοογῃ, δηά ργοοϊδιπιβ ἃ ἄθογος. οὗ 
ΝΙ ΞΘ ἢ 5. ἀουηη!οὴ ἢ ἢ τ. 7 δίοϑϑιδῃ Ηἰπ- 
561 Ξρϑδκϑβ, δηὰ [6}15 οἵ (ες Επηρῖνο σοτημλοα 
ἴο Ητπὰ, δπὰ οὗ ἴπ6 ἔα Ὡς ἢ ἀνναιῖϑ 41} ΠῸ 
ΟΡροβξε Ηΐϊπὶ. ἴῃ υ. το {πε Ῥϑδὶ πηϊδί δά ἄγθϑβθθ 
1Π6 τοϊγαςσίοσυ Κίηρθ, δηὰ σοιιη8615 νν]ϑιἰ0ΠῚ, 
5δοῖηρ [6 1ῃν]ποῖ] 6 τηϊρῆϊ ἀγγαγεά δραϊηβῖ 
1Π6π. 
ΤΕ δησίοπὲ [δνν 8} σοπηπιοπίδίουβ ἀσϑοσ 6 

{πε Δ εβϑιδηὶς ἱπιογργοίδιίίομ ΟΥ̓ 1Π]|5 ῥϑ41Πὶ ἃ 5 
ἃ ΠΟΠΊΠΊΟΙ ΟἿΘ. ΚΊΠΊΟΙΝΙ 54 Υ5, ““ ΘΟΠῚΘ ἰηἰοΓρτοῖ 
{818 ρβδῖπι οἵ ον ἀπά Μαρορ, αης [Π6 δηοιηϊοά 
15 Κιὶπρ Μοϑθίδῃ: Ὀαΐϊ ᾿ξ ἰ5. πιοῦγθ πδίιγαὶ ἴο 
ΒΌρΡΡοΟΞΚΞΘ {παῖ αν σραῖκὸ 1 σοποσγηΐϊηρ ΠΙΠη- 
501. ΒΆΘΕΙ ΠΔΚκΚ65 ἃ 5: Π}ΠΔΓ βἰαϊοσηθηΐῖ, Ὀυϊ 
δἀάς ψἹ σ ΠΡΌ] σαηάουγ: “ἢ ΟΥΟΥ ἴο 
Κοδρ ἴο {Πὸ 1 γα] 56 η86 δηὰ ΔησιτΟΥ 1Π6 ΠΟΘΙ ΙΟ5 
(1. ς. (ἢ τι δη5), 1 15 Ὀεϊίογ ἴο ὀχρίδιη ἰὑ οὗ 
Βαανὰ Βισηϑο!." Τὸ Ταϊηλιά, ἰγοδίῖϑο “δ υσοδῇῃ, 
ἨΔ45 ἃ Ῥαββᾶρα ἴπ ψνὩοὶ {πόθο τνογάθ ΟΟΟΙῸΓ; 
ΤῸ 15 4 ἰγδάπίοη οἵ {π6 ἈΔΌΡΙ5 (μδΐ ἴῃ τ. 8 
Δοσϑιδῃ, [ῃ6 δοὴ οὗ αν, 541 ἃ ἴο ΠΙπΊ, “  8ἰκ 
οἵ πιὸ σηυίίηρ, ἀπά 1 1} κῖνο ιἴ (Πδο,᾽ ἄς." 
Αὔεη ΕΓ 4]1ονγ8 (Π6 δρρ]!σδίοη οὗ [Π6 ρϑαὶπὶ 
ἴο Νεβϑιδῃ ἴο ὃς {πὸ Ὀοϑῖ : “1 ἰῇς ννογάϑ οὗ 
τ, δὲ 8ᾶγ8, “"Ὅ6 δρρ θὰ ἴο Δίοβϑιδῆ, [ἢ6 
ΤΙ ΔιΟΓ 15 οἰθαγου.," ὍῊῸ [δὺν ’ῃ [δὴ ΔΙΑΓΙνΓ 
(' Πιαὶ. τ ὙΤΥΡΠΟ,, ΡΡ. 331. 401. δΘἀϊξ, 
ΤΠὨιΓ].}) 4180 τε οτϑ [Π6 ρϑαὶπὶ ἴο ΔΙ βοίδῃ, θα 
ἀουθῖβ. 15 Δρρ σ ὈΠΠΥ ἰο πο συ θγιηρ Μῖ68- 
5:4ῃ, ΔΙοάεγη [εὐν]5ἢ σοτηπηθπίαδζουβ ἄθηγ (Π6 
ΤΟΥΤΊΡΓ ἀρρ]οσίίοη, δηὰ τηζογρτοῖ [Π6 ρϑα]τη Οὗ 
1)ανιά Ἄχοασίνοῖγ. [Ιη ἴῃς Νὸὰν Τ δίαπιθηΐξ [ἢ6 
Ῥϑαΐπὶ 15 τείεσγοα ἴο γοροαίοα!γ ἃ5 Δ] ἐκςίδηϊς: Ἰῃ 
ἈΑςῖϑ ἵν. 2ς,) ἴΠ6 σΟΠΊΤΠΘΠΟΙΠΡ νοβ5 ἃΓὸ σιοῖοα 
85 ΤΟΙΟΓΓΠς ἴο [Π6 ΓΒ τ} 0 ἀραϊηϑὲ (ἢ γιϑῖ οὗ 
Ῥοπίιδ ΡΙ]αΐο δΑηὰ {πὸ [δνύβ: ἴἢ Αςβ ΧΙΠ. 33) 
τ. 7 5. Γεϊοστοά ἴο 48 δοσοιρ  5ηε 1 ἴῃ {Π6 
Τοβιιγγοσίίοπ; ἂπά αραϊη, ἰηΏ ΗοΡγονδ 1. ς, 45 
Ἰη{ἰπγαίηρ ΟἾ γσι '5 Ῥσοροσ ἀϊνιπῖῖγ. [ἡ ΔΊαςΕ. 
Χχυὶ. 65, (6 Ηρ Ῥηοβῖ, ἴῃ δ᾽ ϑίοη ἴο {Π6 
ΒΔΙῺΡ νϑῦδ6 οὗ {Π6 ρϑδὶ πὶ, 48Κ5 ΟἿΓἿ [«οτὰ 1 Ης 
Ὅ6 ΟΠ γιβὲ {πΠ6 ϑοη οὗ σοά; «πὰ Ναίῃμαπδοϊ, 
Ϊοιπ 1. 49.. ἀρραγθητνγ ὙΠ 1Π|6 σαπηδ γοίογς 
δηςο, δεϊάγοβθος Ηἰπὶ ΜΠ [Π6 ννοτάϑ, “Ποὺ 
αὐτί {πὸ ϑοὴ οἵ σοά, Τἢοι αὐτὶ {Π6 Κιῃρ οὗ 
15 γαε]." ϑ866 αἷοὸ Ϊοῇπη νἱ. όφ. 850 {παΐ πὸ 
ἄοιιδὲ σδη τεπιδίη {πδΐ ἴῃ ΘαγΪγ ἀαγϑ, ὈΘίΟΓΘ 
1ῃ6 ΟἸὨἨ τιβίίδη ογᾷ, 6 ρξδὶπη νϑαθ᾽ τοραγάθα ἃ5 
Το βϑίδη!ς. 
ΑἿΥ δἰζοεπιρξ ἴο οὀχρίφίπ τ π᾿ γοίργεπορ ἴο 

Ὠανιά. δοϊοπιοη, Ζογιῦαθο]. οὐἰῆο ΔΙ οσαῦσοβ, 
15 ιιηϑα ἰδέαςίογγ. ὙΠῸ ννογά8. οὔ {π6 ρβδ]πὶ 
ἅγ6 ἴοο ρ,ζοδῖ, 115 ἰ0η6 15 ἴοο Ἰοῦν, ἴου ΔΗΥ͂ 
500 ἢ ἀρρ!οδίοη. Ὅῆε τορῚῪ οὗ Δί 6551}, νογθ6 

ΡΘΑΙΜ5. 11. 
τορείμεγ, ἀσαϊπηδῖ {π6ὸ ΓΟΚΆΡ, δηά ἃ- 
δαϊηδῖ ΠΪ5 ἀποίητεά, ςαγ1η5, 

7, θη Ηδ ἰαϊκε ἃρ ἴῃς ννοτά οὗ [εἘῃονδῇ, 
σοι]ὰ ποῖ Ὀ6 υἱξογοὰ Ὁν δὴν στη Μιποιιξ Δη 
Ἰπιρίοιι8 πηρτορτγίείν. ὍΤῊΘ οἰγοιτηκίαηςσθϑα μοΓς- 
ἰγαγοάὰ ἀο ἠοῖ 51 Δ Κπον ἢ ΟἸΓΟΙ ΠΊϑῖ πο θ5 
οὗ τῆς Ἰἰνεβ οὐ Δὴγ οὗ ἴῃ δρονο-παπηεὰ ρύϊηςοϑβ. 
ΔΙ βϑλῃ (υ. 8) 15 ]ογὰ οὗ {π6 ὑνμοΐ ϑαιτῃ: 
Ηΐϊ5. ΟΠ ΘΙΉ165 (τ. 2) τὸ σγϑῦεϊσ; Ηδ 5 ἴῃ δοη 
οὗ Οοά (υ. 7). ἴῃ ἃ ῬϑΟΠ ΔΓ ταγβίογιοιιβ βοηβο; 
{πο56 γΠὴῸ {γιδῖ ἰῃ Ηπη (τ. 12) ἃγὸ Ὀ]οοθοα 
(εξ ῬϑΞ. οχῖν!. 2.. 5), δηὰ Ηἰβ ἄηθες (τ. 12) 15 
[αϊαϊ, ἃ5 (Πα οἵ σοά. : 

ΤἼὸ νογάς Οὗ {Π6 ΘΑΥΪΥ ΟΠ τσ λη5 (ἡ οἰδ ἵν. 
21) Δ5ογῖθθ [ῃ6 ρβα]ηιὶ ἴὸ αν. [15 ρίας ἴῃ 
(πὸ σοἸ]οοϊίοη, 115 ϑ πη] γὙ ἴο 5. οχ.. 118 
νἹροῦγ, 500 ΠΗ} Υ πὰ ἰπϑιρις, [4}} τη ν } [ἢ 15 
τοδοῆϊηρ οὗ δετγιρίωγο δηὰ γδάϊέοη. [{ 5ῃοι]ά 
Ὅδ ποιϊσοὰ {παῖ οτς5. οὗ δι Ποῦ Υ διγθαῖδ 
πὸ ρϑαϊηὶ ἰο δοϊοιποη (Εννα!ά, Ῥαμ]., ΒΙΡοΚ, 
ὅζς.):; ἰο Ηοχοκίδῃ (Δίδιγ.); ἴο βδϊδῃς οὐ 5 
{{π|65 (126}12156 8}: Ὀιζ, 85. 1 ννου]ὰ ϑόθιη, οἡ 
55 σιουηάς, Αἀέσγοθ, ἴῃ βοπὶς δοιῖῖ δά- 
ὈπΑὈγα ηρΡ [Π6 ἄἀῤοτθο Ιη αν. 7) 15 σίνϑῃ Ἰἢ 2 8. 
ΥἹ1. 14. 

ἼΠ6 ἀρρ]σφίίοη οὗ ([ἢ6 ρϑαϊπλ 18. σοποια}ν 
ἴο (ΓΙ. 5. {ΠῚ Ρἢ Οὐ Ἡ ἰ5 ἐποηλ195, ἀπά [Π6 
Οϑι ΠΝ ππθης οὗ Ηἰ5. ππίνεγβαὶ Επηρῖγο, [ἢ 
ἃ ΝἸ5ΙΟη δι ἢ 85 [Π15 οὗ τπὸ δυθυ αϑηηρ ἀΟΙΠΟΠ 
οἵ Μίεθϑιαῃ, 11 πορα ποῖ διγρΓι56. τι5. 1Γ 41} 16 
αἰουτηβίδησοβ. νΠΙ ἢ ἰοὰ το ἰξ---Ηἰ5. Πα πη}18- 
ἰΐοη, ἀθαῖῃ, ἀηὰ ϑι βογίηρ, ἀϑοθηβίοη, ἐοηάϊηρ 
ἄἀοννῃ οὗ ἴπ6 δριγί, ἅς ς.- --ῦθ ποῖ ὀπιῦγαςθ. 
Νοίίςθς οὗ Ηἰβ. πυπλῦϊο ἀρρθαγαηςθ, δηά οὗ 115 
αἰϊοημάδηξ αἰγοιιπιϑίδηςσοβς, βοο ἴο ἤᾶνθ Ὀθθη 
του] οἱ το ρβα] πη δῖ5 ἀπά ρΓΌρἢΠοῖ5 ἴῃ ΟἿΟ ἔοττη 
οΥΓ οἴποῦ (5. χυΐ., οἷς. ; [54]. 1Π|., εἴς.), δι 
ννοι]ὰ 6 ουξκ οὗὅὨ ρἷαςθ--- Δ νὴ ΘΑΥ 50, ἰῃ 
1815 γονεϊδει οὐ οὗ (ἢ γιβὲ ἔπ ρῃδηΐῖ. 

1. «αηά ἐῤὸ ῥεοῤί] ἘΔΙΠΟΓ, “ΡΘΟΡΪΟΒ,᾽ 2. δ. 
οὗ ΠΙΔΗΥ͂ ἰδ 5. 
ὑηασμι ὙΠῸ τηϑγρ. γοαάβ “"τηραϊῖαίο,᾽ 

ν’ ΠΟ. βοθιη5 Ὀοίζοσ; ΠΧ Χ. ἐμελέτησαν: ΝΜ αΪξ. 
ὁ ΤΠ Π[4{1 δυπί." Αα. φθέγξεται κενώς, 16 - 
οοσηζίηρ [6 ρτορ θεῖς ππροτῖ: 566 8. 1, 2, 
ποῖο. ὍΤῊΙ5 ννογά, ἃ5. ΜῸ}} 85 ἰῃπαξ οἰηρὶογεά 
δδίοτε γασο, ἀθϑουθοβ ποῖ δοίΐοη, ας ργ- 
ΡΟΒ6. τ ἃ 

α «αἷη ἐῤισ] ἱ. ε. ἃ ῬυΓΡρΟΘΘ. ὙΏΙΟἢ 15 
ποιρῃῖ, ἀπά ΜΝ] σοοῖηθ ἴο ποιρῃῖ. ὍΘ 
ῬϑΑ]πἶσῖ, ννἤοϑο ογθα ἅτ ορεπεα ἴο {86 55ῃϊ 
οΥὁἨ Τομοναῃ δπά δίοθϑίαῃ, ἀπά ἴο (ἢ σοτλ- 
Ρτοῃθηθῖο οὔ ΤΠοῖγ πραῖ, Κποννθ. {παΐῖ 4]]} 
αἰτοπιρίϑ ἂρ αἰπδὲ Ἴ Π6ΠῚ ΔΓ γυδῖῃ. 

Ω. «οὐ ἐῤενισοίο ἢ 1. δ. ἴῃ Ροβίιγ οὗ 
ἄθῆσηςο, δ5 Οὐ] αι ἀἸᾷ ἀραϊηδ (Π6 ἀστὴν οὗ 
Οοιἱ, τσ 8. χνῖϊ 1τ6---ἀσαίπεὶ 1δὸ. Ποκὴ, ἀπά 
αφαΐμσὲ ῥὶς απο. ὙΠῸ ννογὰ “6 ΔΙ οβϑίδῃ," 
τοπαογοιξ πϑύο κ᾽ ΔΙ ηἰοα,. 15 σονητη ον ὑξοᾶ 
οὗ {πὸ τῃοοσταῖῖς. ΚΊηρ, τ 5. 11. το. ΧΙ, 3). 5) 
χνὶ. 6, ΧΧχῖν. 6, το; 2 9. Ἰ. 14.) 16) ΧΙΧ, 21, 
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4 Ἰ,εἴ 8 Ὀγελῖ τποῖγ θαπά8. δϑυη- 
ἀετ, δηὰ σαϑῖ φυνᾺγ τΠεῖγ σογὰ8. ἔτοπὶ 
118. 

τον... 4 ἦε τδαῖ 5ἰττοῖῆ ἴῃ τῆς Βεανεῃβ 
- 588]] ἰδυρῇ : τῆς [νογὰ 54] ἢαν 6 [ἢ πὶ 

ΪΠ ἀογίςιοη. ᾿δὲ ΪἿῃ ἀοθγ 

ἐρομδῖδ. ς ΤΉση 584]] ἢ βρθὰκ ὑπο τπεπὶ 
ΔΑ Ϊῃ ἢϊ5 ννύδῖῃ. δηά ἔνεχ τῆεῃ ἴῃ ἢ 8 
'"ΗΣΡ,: 90Γ6 αἰδρίθαβιτγε. 
το» Ζ ἴον, 
{λε ἀἐ δῖ Βανο 1 ̓ ςεοῖ πὶ Κίπσ ᾿προη 
᾿ ρ 6 " ξ ΡΟ 
γιέτξ. ΤΥ ΒΟΙΥ ἢ] οἔ ΖΊοη. 

ζοε.: οἵ αγτις, 1541. χὶν. σ. Τῇῆδ σοηϊοχι 
βῆθνυνβ ἴῃδῖ 11 15 ιιϑο ἤεγὸ ἴῃ δὴ δϑοϊις βρὸ- 
ςἰ4] 5θῆϑθ. 

9. Ζ1ε, ΄οῷ, Χο. ὙΠὸ ννογάβ οὐ (πὸ τὸ- 
ὈΟΙΠΠΙο5 Κίηρο; ἐργ ῥαπάς, ἰ. ἐ. τὴ6. απ 
οἵ [μόνῃ δῃηὰ Δήοθωπλῃ. 115. ἵππᾶροὸ οὗ 
εἰ Βαπάς" δηὰ ““σογάβ" σοπιθα (Ηριε]ά, 
ΜΟΙ], ὅς.) ἔγοπι γοκθάὰ οὀχϑὴ δᾶρϑὺ ἴο οαβῖ οἵ 
ἐῃ6 γοκθ, ἰβϑαὶ. χ. 27; [6Γ. χχχ. 8; Νδβιπὶ 
1. 13: ἰγδηδίοσσοα ἴο Ρ 5Ό Ποῖα ἴῃ σδρίινγ, 
Ἐς, ον], 14, ἅς. ΤῈς βουπὰ οὗ {μ6 οἱἹρῖμα] 
ννογάς δηὰ ἔπε τυ πὶ ΟΧΡρτρες αἴ. Οὐςο, 50 
(Πα ννὲ δἰπιοϑὲ 5:86 δηὰ ἤθασ, {πὸ ργθο ρ ΠΟΥ 
δηὰ γὰξε οἵ [δ βρεδκοῦϑδ, 

4. Ηε ΤἸραὶ «“ἰῤ, ἄς ἢ ὝΠΟ δεϊϊοῃ 15 
ΤΑΙΠΟΥ ργεβοηῖ ἢ [ἐπονδῇ, ΔΥῸ ἀν 6115. ̓ πᾶρ- 
ΡῬγοδομαῦὺϊς ἴῃ Πίρμοθ ἤράνθῃ, Ἰσλιρῇθ, ΚΒ 5. 
ΧΧΧΝῊ, χα: ἴΠ6 Ποτὰ (Αἀομπαί) 5ς δ δὲ {ποτ 
γΔ1ὴ) ὀηζογργῖδο: Βαῖ 

56. Τκη)] ΟὖἉ, “Ῥγοβοπεν," ἤρθη (ἢ. δὲ 
{πὸ ἢα5. σοπηθ, ἴθ {ἢν πιϊἀβὲ ΟΥὨ {πεῖὶγ νβίη- 
δίοτγίοιβ θοσβέηρ, δὰ 45 ἴΠογ φάνλπος ἴο [ΠῸ 
4551. (Ἰοιξ. χχῖχ, το, 20), Ηδ 5ροδκβ δπὰ 
ΔΟΙθ; ΒΡΟΔΚΒ ἴο ἵποὴ ἴθ Ηἰ5 ννγαΐῃ, πὰ σοῃ- 
[οπἀ5. ἴῃ Ηἰ5 ᾿τπτη 151 αἀϊσρίοαβιιγο, Α ρμαΐῃ 
{πὲ ταντηπι οὔ [Π6 οὐ σίηα], διὰ σμοῖςο οὔ [ΟΓΙΊ5, 
βΒυρροβί (Π6 Ἰάδα, ἴῃ {πὸ ἢγϑί οἴδιιϑο, οὐ {Πυ ΠΩ 6 Γ 
(Ηον, ἄς ς.), οὐ᾽ γδέ μου οὗ ἃ "  ογα {κὸ το] πρ; 
τππάοτ, ΟΠ] οννθὰ ἴῃ ἘΠῸ δοσοπα αἰδιιδα Ὁ ἃ 
ἀολαϊγ βοδίζογίηρ ΠΡ πίη. 

Θ. 7εὶ δασὺς 1 «οἱ, ἄς. ΙΘμουδῃ 5 τνοχά: 
π|. “Ὁ Απά 85 ἔογ Μϑ, 1 πανὸ 5εῖ Μγ κίηρ ὕροη 
ΜΙΥ ΒΟΙν τηουηΐαιη " ({Π6 Θπιρῇῃδβὶβ 5 ἀρὸπ [86 
ΡΓΟηΟι ἢ). ΖΊΟη ἰ5 ριιΐ ἔῸΥ {πὸ βθδὲ δηὰ σθηΐγο 
οὗ δΔΊοσϑι ἢ 5. ἀουλπΙοη ; ἃ τἰϑίοη οὗ ἰΐβ Πα γὸ 
ΒΊΟΥΥ τηῖριξ ΔΡΡΟΔΓ ἴο Ιλανί ἃ, ν πὸ ἴοοκ [ἢ 
ΓτῸπὶ 1η6 [εθιοιτο5, δηά μασι [86 ἀὐκ {Ποτο, 
2 5.0... 7.9. Ν᾽. 12: Δηα σ Κο ὙΠΠ0ΦῸὰὦὕ.. ϑΌΠι 
(Οεβοη., Ενν., ὕπηρ., Ζιη), ἅς.) τοπάοσ [8 
ϑογς5. 85 ἴῃ ἴῃ6 τηδῦριη, “1 ἢανὸ ποιητὰ 
Μγ Κίηρ ὑροὴ ΔΙγ ΠΟΙΥ ἈΠ] οΥἩ Ζίοῃ," 45 ἰξ 
Ζιοπ νοῦ 1η6 σροῖ ὕροὴ νηὶ ἢ {πὸ Κίηρ 
νγὰϑ ἈΠποΟΙη δ; δῖ ἀπ γοηήοτίηρ οὗ [δὸ 
ΑΟΝ.. 15 ἀοξοπάθά ὈΥ ροοά διιπῃογι τος; ΟἸΠΟΥ 
ΤΟΠἀογηΡ 5015 τηὴ6 Δ|,οσοίδηῖς. ἐχρωβιίοη οὗ 
{πὸ ρξαϊτι σα Δ} νν6}1, [1λανια ν᾽ 88 ἀποϊηϊοα 
ΕΙΏΡ, 1 5. Χν] 1121 2 9. ΥὉ 3. Ὀοίοτο ἢ6. νυδ5 
Ροβϑεβϑββρὰ οἔ Δίουπιε Ζίοη: ὑὈὰξ 1π6 ννογάς ἰῃ 

71 ν}}}] ἀεοίαγε ᾿τῆς ἄδοτγεε: τῆς [0: 
ὥἔγαὰν 

ΓΟΚῸ μαῖῃ δα! τπῖο της. “ἼΒοιι γί ττα 
: Δ 

ΤΥ ὅοη; [ἢ]5 ἀλγ πᾶνε 1 Σ5δεροῖίίεη -: 
{Πεα. 

ἐδεὲθ τὰ Ὠεδίμοη τῶν τῃϊης ἱπμογίταηος, 
Δ1γ1 τῆς υττεγπηοβέ ραγῖθ οὐ ἴῆε βαγῇ 
7 ν τὰγ ροβϑβεββίοῃ. 

9 “ἼΓΒου 5}α1ς Ὀγεακ τΠοπὶ νι ἃ “Ἀπ τπὶὶ 
κιρις 

τοὰ οὗ ἴγσοῃ ; ἴδου 5ῃκ]|1 ἀλϑῇ τῆ 6Πὶ Ιἴὴ 
Ρίεςεϑ Κα ἃ ροζζεγ᾽β νεβ8ε]. 

- ἀπασαταααι 

4ιυιθβέοη σδη 5ΟΔΓΟΟΙΥ ΔΡΡΙΥ ἴἰο πὶ, δύθη ἰπ 
(6 ἢγϑοί ᾿πϑίαλποο, Ὑπὸ [ΧΧ. δηὰ λ΄ υ]ρ. ἰπ- 
ἴογργεῖ 45 1 ΠΟΥ ΜΟΓΕ βρόκθη ὈΥζ Δίεροιαῃ, 
“6 1 παν θθοη βοῖ ΌγῪ Ηἰπὶ ἃ5 Κἰηξ τροη ΖΊΟη, 
Η!5 ΒΟΙΥ τηομπηΐδιη."" 

7. 1..«ὑἱ] ἀξείαγε ἐδὲ ἄφογοε, ας. ἢ ἰοβϑίδῃ, 
Ποῦ ῥγοίαςο, ἴα κὸβ ἃΡ {πὸ ννογὰ οὔ }οβονδῇ. 
“1 ΜΧ 11} 10}}, Ηε 58 γ5, "οὗ ἀθοσοθθ, Δη δἰ, 
᾿πηπλι 14 0]6 ἀθοτθθ, ὈΥ νυ ῃῖς ἢ 1 τοῖρῃ. [6θόνδὴ 
58! ἃ τππίο δίο, Του γί Μγ ὅοη : ποῖ 85 ]} 
1Π6 ᾿ϑγδο ο5 (ἔχ. ἵν. 22. 22: θαΐ. χίν. 1) ἃΓὸ 
5ΌΏ5, ΟΥ̓́Δ5 ΔΩΥ Κιῃρ Οὗ [5ΓΔ6] 15 ἃ 50: δῖ ΔΙΥ 
ΟὨΪγ ὅοη, {Π6 ΠΠΠΘΓ ΟΣ οὗ ΔΙΥ βονθγοίρῃ ἀοπη- 
ΠΙ0η.᾽" (ἰοπιράγο ΗΘΌ. ἰ. ς. “ὙἼῊΪ5 ἀδγ Πᾶνὸ 1, 
Ἔν Θη 1, θοβοϊζοη ΤΠεο; ὍΠ15 ἀαγ πᾶν 1 είνεπ 
ἴο ἼΠθ6, ποὶ οχβίθηςθ, νῃ]σ ἢ ἰ5. ργοβιρροβεά, 
θυ ἃ πὸὶν ὀχ βίθηςθ, ἃ πϑὺν σδγθογ, ἃ ἴῃγοπο οἵ 
(ῃ6 ννου]ά, δηὰ οὗ 4}1 (Πδὲ 15, οὐ νυ ἢ] δ, τη Ὁ" 
γνμαὶ ἀαγὶ ὙὍὙηὲ ἐδ ννῃθη ἔπὸ ρτοπιϊϑοὰ 
ἀοιπίηοη ΟΥ̓ΘῚ {ῃ6 ννοσὶὰ Ὀθραη, Αοἰδ χα. τι; 
ἔοιῃη. 1. 4; ΟΥ ΒβΈΠΟΥΑΪΥ, ἴῃ6 ἐδ ὁη νι ιεἢ 
ΟὨ δῖ σοπιπηθηςοά {Π6 τνοῦκ, νυ Β]οἢ ὀνοπιιδίοα 
ἴῃ Η5 σνουαβεηρ ἀοπλπίση. ΤῊ Θ ν ογὰ ἴΓᾶη5- 
ἰαϊοά ἴῃ {{15 δια. ΟἾΠΟΙ ρᾶϑϑαβοβ “ἴο Ὀεροὶ" 
5. 1ὴ Ηοῦτονν ὑξοὰ οὗὨ ΕἸΓΠΘΥ ραγοπῖ, [{ πιοῖὲ 
Βί ΓΙΟῚΥ ὈΘΙΟΩΡ8 ἰο [Π6 τ᾿ποΐμοσ, δηὰ ἀν ποίοδ 
ποῖ ἐπθ δοῖ οἵ Ἴσοησερίίοῃ, ὈὰῈ τμαῖ οὗ ὈΠηξ- 
᾿ 5 ἴοῃ. [1 18 ἴπϑηςοθ βδοπιθινῃδί ἸΟοβο 
ἰγαηϑίεγοα ἴο ἴπς ἔαϊ Ποῖ, πα δι ρηϊῆοθ ὁ 10 
αν 4 σμ]ἃὰ Ὀογη""--ἴο Ὀδουπιθ (Π6 ἔξ βοΓ 
οὗ ἃ ᾿νίηρ σὨ].  Αρρ]οά ἰο Οοά, ἴῃ ΗἸς 
Ῥαγρηῖαὶ γοϊαίίοη, [{ νοι] ἀσηοῖθ 5" ἴο ΓαΙβ ἴὸ 
πο, οὐ “ἴο ὈΠηρ ΓΟ Ἰπΐο ," ἄς. (ΤΆταρρ, 
νοΪ. 1. Ρ. 28). ΚΑΥ ἱπίογρτγοίβ. “ὙΡὸ ὨΔγ" 
ἃ5 {παῖ ἀδΥ οἡ ννΠὶσῃ ΓΟ γε ννᾶ8 γδιϑοὰ ἔτοπὶ 
(ῃ6 νοῦ οὗ ἴπὸ ραγίῃ, {Π6 βγςίθογηῃ ἴτοπι 
[πη6 ἀνα ((10]. 1. 18), δηὰ τϑοοϊνοὰ [86 ἴῃς 
σομηπηαηϊςα δὶς ργοτοραῖινα οὐ ᾿οίπρ Βοῖγ οὗ 
411 {π|ὴ:5 (ΗδὉ. 1,2). ὙΠ ννογά οἱ δοίη 
οχίοη 5 ἴὸ Φ. 9 10] αϑῖνθ, 

9. Το «ῥα, ς.7] ὍὝΠδ στοὰ οἵ βοθρίτε 
οὗ διυϊμοῦν, "5. οχ. 2. 8514}} 6. οὐ ἴγοπ, ἰ0 
ἀὐύδῖτου ἀπά ἀλεῃ ἰηἴὸ ρῥίθοθβ, {κὸ ἃ. ροϊτετ 8 
ΝΌΘΟΙ, παῖ σαπηοΐ Ὀ6. πιοπρα, [ογ. χὶχ. 11. 
ΘΌΙῚ6. σοχηπιοηΐαῖοθ (6 Δ  οεῖο, Ηαυρῖῆς Κο- 
50 Π1|.. δίς.) δᾶν οὗ [ἢ15. νϑῦβὸ ἴῆ4ξ 11 σδηποῖ 
ἀὐβοτιῦο ῃς πη] σι]ς οὐ ΟΠ τῖδί ᾿ῃ Δηγ 5ἰδβὲ 
οὔ τι Βαΐ 5 ΠΔΓ ἀδβογιριίοηβ οὗ [Π6 αἱ πιδῖδ 
ἰαϊο οὗἉ τοῦθ οΐβ ργοσθοὰ ουξ οὗ {π6 11ρ5 οὗ ὙὉμηβὶ 

ἦ :- τς 

8 ΑΞΚ οὗ πιο, ἀπά 1 5}1}} ρίνε “Ρι'ὶ 



ΡΘΑΙ,Μ5. 11. ΠῚ. 

10 Βε νγῖϑε πον {πεγείοστε, Ο γε 12 Κὶβ5 τῆε ϑοῃ, ἰεβῖ ἢε δὲ ἈΠΡΤΥ͂, 
Κίηρβ: δὲ ἱπβίγιςτεά, γε Ἰυάρεβ οὔτδε δηά γε ρεγβῃ ζόονπ τῆε ννᾶγν ψμεὲπ τ 16 
δασγίῆ. 5 ννγαῖῃ 85. Κιπαϊεά δῖ 4 [{{π||6. 15]. 3.18. 

11 ὅϑεῦνα ἴῆε ΠΟ ΜῈ ἔδαγ, δΔηά .) ΒΙεββεὰ χγε ἃ}} {πεν τῆδῖ ρυῖ {πεῖν δὴ Ὁ ον 
γε ]οῖςς ἢ {γε ] πη. [Γ5ῖ ἴῃ ἢ Π1. ΝΡ ἐς 
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: Ῥοῖ, 2. 6. 

Ἡϊπλϑεὶϊῖ, Δίας, χχῖν. εα ; δπά (6 ᾿πηλᾶρὸ οὗ 
1η15 νϑῦβθ 15 οἰΐθη διηρ ογθὰ ἴῃ Ἀθν. (11. 27, 
ΧΙ. ς, ΧΙχ. 15). ἴο ἀδξεοτῖῦο {Παΐ ἕαῖθ. [{ πιιιϑῖ 
Ὀὲ ποίϊσρὰ [παῖ τῃ6. ρῇγαβοβ ϑοα ἴῃ {Π6 ἀῦονθ 
Ρίαςος οἵ ἴῆ6 Αροσαῖΐγρβο ἂγὸ ἔγοῖὴ ἰἢθ ΧΧ. 
[115 Θδϑὺύ ἴο 866 μονν {ΠΕΣ ΓΑ Π5ΙΔΈΙΟ ΑΓΟΒ6; 566 
Νοῖδ: διιῖ {ΠοῖῸ 156 πὸ γτϑᾶϑοη ἴο ἀοιδί (δ 
Γοςεἰνοα νεχβίοῃ. 

10---12. Μὲ «αὐτὸ ποαυ, ἄς.1] Αἀάγοββ οὗ 
16 Ῥοδὶπλιϑῖ, νῆο [95 μοατά (ἢ6 νοσγάς οὗ 
Τοῆονδὴ πὰ Ηἰβ δοη. “δϑεῖηρ {παΐ [ἐῃπονδῇ 
δηΐ νβϑιδῇ ἅγῸ ᾿χγοϑϑυ 16, δε φυΐϑο, γε ἀἰπρο, 
Ὀείογο 1ξ ἰ5 ἴοο ἰδίθ. Κείοίεο, ἃ58 [θμονδῇ [5 
ξτοδῖ δηὰ ΒοΙΪγ; «υἱέ ἐγεγιῤῥης, δἃ5 Ηθδ ἰ5 
οπηπίροϊοηϊ," ΗθΌ. χι. 28, 29. “Αἰ (ὴ ἴοκθη 
οὗ Βοηαρθ, ᾿ 5. χυὺις; τ Κὶ χῖχ, 18) ρὲ ϑοη, 
ἰσ κε (ἴμο 580η) δὲ αλσγν, απ γέ ῥεγὶ θ᾽ ἱπ 
ἐδ: «υᾶν, ΟΥ, ἠοιγηςν ἐπὶ ἐῤε αὐαν οἵ ἀοδιγιιοτίοη, ἢ 
ΑΔ 5ἴορ:--- 

12. 8οπ] Τὴθ ψοτγά τοηάεγεὰ “"50η" 15 υἡ- 
τισιι8] ἴῃ [15 5558: 1 ΟσσιΓ5 [᾿τδ6 {ΠΠ|65 ἢ ΡΤον. 
χχχὶ. 2. ΤὍἼΏΘ νογϑίοπμβ, υΧΧ.. νυ ΐρ., ΤάγΡΠ, 
Αα., ὅντα. [6γ., ὅς. (556 Νοῖε Ὀεῖον"), θη οῦ 
85 1 1Ππ6 τοδάϊηρ ννοσο ἀἰεγεηῖ, οσ 1πΠ6 ννοτγά 
μδὰ 4 ἀμ ξεγεηΐ ἱπιροτί. Τς 50Γ. Γοηογ5 ὁ Κα 155 
15 80) 45 ἴπὸ ἃ. Ν'., δπὰ νυν ἢ 11 ἀρτοθ ΒΟΠῚΘ 
Του ῖϑἢ σοπητηθηϊδίουβ, 85 Αθεη Εχιὰ ἀπά δ δἱ- 
τηοηϊά65. [ἢ τηοτγὸ γϑοθηΐ {{πι65, ΜΙ θη ο]5ϑοῃη, 
Οδδοηῖι5, Εὐγϑε, 6 δ οιίθ, Κόϑοππῃ., τηθτειῖ, 
δῃά, 511} πηοΐθ τϑσοθητ]ν, ΖιιηΖ, ἄρτεὸε ὙΠ ἢ 
[Π6 ϑυτίδο. Νὸ οχρ᾽δηδίίαῃ 15 ἔγθε ἔγογῃ 
ἀϊ συ 65. ὙΠῸ ρἤγαϑθα βεοιὴβ οηρῃδῖῖς δηά 

Ῥορθίϊςαὶ, Ὅς ἱπίγοδιιςίοη οὗ (6 ϑοὴ ἴῃ 
“. 7 Τλλκοθ ἃ ΓΟ ΓίρηοΘ ἴο Ηἰ5 βοραγαίθ 
αἰρηιϊν ἰο 6 δχρθοίθα : δηὰ {πὸ ρῥγορ [8- 
[οη οὗ ϑῇονδῃ ἴῃ τ. σἱ ᾿ἰοδάβ δίχα! } ν 
ἴο ἃ πιδηϊίοη οὗ 50πΠῚ6 ΠοπΊῶρο ἴο δ ραϊιά 
ἴο {16 ϑδοη. ΤὍΤῇθ αὔϑοποθ οἵ τῆ ἃσί!ς]α 
ἴῃ πὸ οτἱβίπαὶ 15 οι ρῃδίς. “Α δοῃ," 48 1 
ὨΟΠ6 σου]ὰ ἀοιδὲ ννμαῖ δὺὴ δηὰ Δ Ώοβο δοὴ 
15 ἱηϊοπάθ, 80 συ. 7, Ηθρ., “4 ἄθογθθ," ἃς 
1 ποπο Τσουϊά ἀοιδὲ ννμδὲ ἄθογθθ [1 1815 
ἰγδηβίδτιοη δ6 δάορίεοά, 1 Ι5 πππδίΐαγαὶ ἴο ἰη- 
ἴγοάϊιοθ, ἴῃ σῦν. ΣΙ, 12.) ΔΠΥ͂ διιδ]θςΐῖ Ἔχοθρέ (Π6 
ϑοη; ἴἴ 15 Ηδ {παῖ πιᾶὺ Ὀ6 δῆντυ; ἰΐ 15 Ηἰξ 
γαῖ παῖ 15 βογηξίϊ πιο ΚιπαἸθαὰ ; [ΠΕΥ ἃγὸ 
Ὀ]οσϑθὰ {παῖ ἰδκθ γοίιρο 'ῃ ΗΠ, 

«αὐῤὲπ ῥὶς «υγαὶ ἢ ἀιπαϊρά, ες. 1,11. 
“ ΒῸΓ Ηἰ5 νυγαίἢ ΤΑΥ͂ διά θην, ΟΥ, ἔοΥ Δη ἰη- 
βίδηϊ, κιπάϊο, (ΤΠ θη) Ὀ]εθϑοά ἂῦὲ {πον {μαῖ 
{γυϑέ, οὐ Πηὰ τγοῦιρε ἴῃ Η!πλ.᾽" 
Ὗν 8 ΤΔΥ ποῖίϊςο (45 αὔονθ τῃθπΈοηθ) {πὸ 

Ποτοβροηάθησε Ὀείννοθη {πὲ ρίοΐατο ργεβοητοὰ 
ἴο ὃ.8 ἴῃ συ. 9, 1ο, ἄς. ἀπά Ἀδν. ν᾿. Αἱ 
1[ῃ6 Ιασὲ Μοβϑιδῃ 5 Θῃθτη 68. νν}}} 6 ἀεδίγογοά: 
αηὰ ροβϑίθὶνΥν ΗἸβ ἀρρϑάγαησθ ἃ5 Κὶπρ δηά 
Ἰυάρε 1} οσοδϑίοη 85 τ Οἢ 5ΌΓΡΓΙΘ6. ἴο 
ΒΟΙη6, ἃ5 Ηἰ5 ἢγδί δρρθάγαποθ ἴῃ ον} η655 
Δηα ΠΌΤ ΠΥ Οσοσαβιοπεαά ἴο ἴΠ6 [δῖν5 ἴῃ Ηἰβ 
Οὐ ἄγ. ὍΠδ ἰαϑί νϑῦϑο οὗ {Π6 ὑβᾷϊγῃ, (ἰδὶνίη 
ΓΟΠΊΔΓΚ5, ΓΕ] ΊΘνῈ5 16 ΒΟΥΟΓΙῪ ΟΥἨ ΥνΕΓΘΘ5. 9, 10, 
χα: “1Ὲ Ηἰ5 νυγαῖῃ Ὀ6 ΚΙπα]θά, δπά βιιδάθηὶγ 
Ὁ]416 ἔογίῃ, ἴπθὴ ὈΪοσθοά ἀγὸ ΠΟΥ νγΠῸ ἰσαϑβί 
ἰῃη Ηϊπι, δηὰ ἂτο 5αΐθ." 

ΝΟΤΕΘ οὐ ῬΘΑΙΜ 11. 9, 12. ἢ 

9. ὈΣΠ, Ἔπου 5881: Ὀγθα κ᾿ ἔγοπι ΜΝ); ἴη- 
βἰεδά οὗ ννῆιςἢ ἴῃς ΠΧ Χ., ρογθαρϑ ΜῈ τεξοτ- 
δῆς ἴο ΜΠΟΔὮ 1}. 14, τεδὰ ὈΥΠΙ ἔτοπὶ ΠΡ, 

12. ,ΧΧ. δράξασθε παιδείας; Νυΐξ. 
“ ΔρΡργοΒοπαϊ 6 ἀπο] ΡΠ ΠΠᾶτη,᾽ 85 τ ἽὩ πιοδλπὶ 

ΡΟΑΙΜ ΠΙ. 
72: τεεμρῖν οὗ" Οοαδ᾽» 2γοίροίο,ι, 

Στὸν Α Ῥξδὶπι οὗ αν, "ἤθη ἢς βεὰ ἔγοπι ΑὉ- 
βα]οσ ἢἰσ 50η. 

“ ἀἰσοῖρ! πο Ὁ ΤΑγρῦτα, ὁ τϑοεῖνο ἸπσΈΠιστοη."" 
Αααηδ, καταφιλήσατε ἐκλεκτῶς ; 5011.) προσ- 
κυνήσατε καθαρῶς ; ΘΓ. “δάοναίδ ρυγΓο,᾽" 45 ᾿ξ 
2 όσα δᾶάν.: διιῖ ἴῃ δὶ (οσηπι. ὁ“ δάογαίθ 
Π]}1π|."" 

ΟΕ), ον ἃζὲ {ΠεΥ ἱπογεδβθά 
| , ἴπαξ τγοι!}]6 πλε ' τπῆλην αγ ἴΠῈΥ 

τῃδῖ Γίβ8 ᾿ρ ἀσαίηϑῖ ΠΊ6. 
2 Μδῃγ ἐῤέγο δὲ νυνὶ. ἢ β88γ οὗ ΤΥ 

ῬΒΑΙΜ ΠῚ, 
ΤῊΙ5 ἰ5 ἴῃς βτϑί ρβα]πὶ νυ οἢ 15 δϑου θά ἴῃ 

1Π6 {Π|6Ὲ ἐο αν, ἀπά ἴδ ομἱν οπο 'ἰπ τἢΪ5 
ὈοΟΚ ΜΓ ΠΙΓὮ 15 ΟΡ σϑὶ Υ ἀβϑίρηθα ἴο [ἢ ροῦοά 
οἵ ἢϊ5 δίας ποπὶ Αὐβαίοπι. [1 ἀθϑογῖθεβ ἴῃ 
Υἰνἀ σοΐουγβ 1ῃ6 ΡῈ γ1]5 οὗ {π6 Κίηρ, ἀπά [ἢ 

νγοσ. ΙΝ. 

Θχι]δίοη οὗ ἢ15 οποπλϊοσ; Ὁ {ΠῸ ΘΧΡΓΘΘΞΙΟΠ 5 
οὗ σοπἤῤδοησο δηὰ ἔσυρ τον τάς {Π6 οπά 
ϑῆδνν 1Πδὲ 1ἴ ννᾶβ σοτηροσοά ϑῃογν σοίογο ἢΪ5 
Τεβτοσδίιοῃ. 
ΗΙΖΙ τοίους τὲ ἴο δὴ δδυ]οῦ ρογοά, ΠΠΙΘΗ͂ν 

Ὀσσδι56 ποτ 15 ΠῸ Δ]]ϑΐοῃ ἴο 4η Ὁπηδίιτγαὶ 
50η; Εννα]ὰ ἀΐδροϑθβ οὗ ἴπε οὐ]θοίίΐοη οἡ {Π6 

Μ 
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5ου], 72 γε ᾿ς πὸ Παρ ἔογ ἢϊπὰ ἴῃ (οά. 
δεΙ δῇ. 

2 Βυετδου, Ο ΙΟΚΡ. αγέ 4 581ε]4 
ΠΡΟΣ πια; ΠΥ ρίοτγ, δηά τῆς {πὲ τ ρ 
οὗ πλῖηθα ἤθδα, 

4 1 ετἰεά υηῖο ἴτε ΓΟΚῸ ἢ ΠΥ 
νοΙς6. «πὰ ἢὰ ποαά τηὲ ουξ οὗ ἢ15 
ΒοΙγ Ἀ1]. δείδῃ. 

ς 41 Ἰαϊά πὲ ἀονγῃ δπά εἰερῖ; 1 
Αννα καά ; ἰογ ἴῃς ΓΟΚΡ βιιδῖδι πε πα. 

ξτοιιπά οἰαδίρα ἴῃ ἴη6 ᾿ηἰγοάισίίου ἴο ἐδ [0]- 
Ἰονιηρ ρϑα]πι. ὙΠ ᾿πίεγηδὶ ον!άθηςο οὗ λᾶνιάϊς 
Δι ΠΟΓΘΠΙΡ 15 ΓΡσΟρΡῊ χεὰ Ὀγ Ὀοΐἢ οΥΙ ΕΓ 5. 

ἼΤΠ6 σἰγισίυσγο 15 τοριΐαγ, ἔουγ αν] οΠ5, 
Θασἢ ἢ ἴννο νϑῦβεβ οὗ Ἔιδὶ ἰεηρίῃ (ἢ 
ΟπΘ δχοθρίίοη, τ. 72): γος ἀῇὸ (ἰἰ5Έ ΠΟῪ 
τιλγκοα ὈΥ δεῖδῃ, (ῃ6 οἴμεσ ποῖ 1655 οἰ θαυ] 
ὈΥ {π6 ἔοἸ]οννπρ οὐδοι]αῖίοη, τ. 7. Ετοπὶ 
ἴ(Π6 εἰἢ νϑῦβθ, πὰ ἔγοπι [Π6 βΌΠΟΓΑΙ ἴθ ΠΟῸΓ 
οὗἩὨ {πὲ ρϑαϊπι, 1 15 Ἰηΐοστοα [παῖ 1 ννᾷ5 σογὴ- 
Ῥοβθά ἴογ ἃ τπογηϊηρ δοὴρ : ἴδιι5 Ρ5, ἵν. 15 δῃ 
ΘΟΥ̓ΘΠΙΏΡ 5οηρ ; ἴῃ Ὀοΐῃ {Π6 ΠΕΊΘΟΥ ΟΥὮὨἨ νϑυϑθϑ 
15 {Π6 ϑάπΘ. ὙΠῸ Ηρῦγενν ννογὰ [Ὁ ρ841πὶ 
ἴῃ {Π6 ἱπϑεπρίίοη, ἀπά ἴῃς ἔγοψφαθης 56 οἱ (᾿ς 
Γαιιϑίοδὶ ἰόττῃ 5612}, ΤΊΔΥ ἱΠΊΡΙΥ Πδὲ 1ἴ ννᾶβ 
τι564 1ὴ {πὸ τυ γρίςαὶ ϑοῦνιςθ οὗ [ἢ 6 το ΠΡ ]6. 

1. ἀγὸ δὲν ἱποσοασο ὝΤὮῆι5 2 5. χυ. 12, 
“ἼΤῊΘ σΟΠδρΊ ΓΟ νγᾶ5 ϑίγοηρ, ἴοσ ἴπῸ ρεορὶθ 
ἸησΓοαβθα σοπίπιι 4} } Υ ἢ Α Ὀβαϊοι." ὍΠιι5 
ἴοο 2 8. χνὶ. ας, “ΑἸ βδίοπι, δηὰ 411} [ἢ6 ρβορὶε 
[Π6 τπηθη οὗ [5γδε]."" 
γὴ ερ ἀσαϊημοΐ γι] (ΟἿ, ῥ5. χνῇϊ. 20. 

2. φἥ»ν σοῇ ὙΠῸ ψογὰ 80] ἰ5 υυϑϑὰ 
ΠΟΙΏΙΊΟΝΪΥ ἴῃ Ρίαςε οὗ {Π6 Ῥοσβοηαὶ ργοπο ; 
Ὀυϊ [ἴ Πα5 ἃ ϑρθοῖαὶ θιιρἢβϑῖβ ἴῃ 115 δπὰ 951- 
ΤΉ ΑΓ ράϑϑαᾶροθ. αν! ἃ οἷανο ἴο {Π6 1,ογὰ νυ ἢ 
15 50}}} ; ἢϊ5 501}} [5 6 οὈ͵θςξ ἀραὶ π8ὲ νυ ὩΙΟἢ δἷ- 
ἔδοκβαγο δι πιοά, δηὰ νυν ἢ ἔροϊσ (ῃ6 δἰ ΓΓΟΥπθϑς οὗ 
(Π6 γοργοόδοῦ, Κποννπρ {παΐ 15 ον ϑἰη δά 
δίνθη ὁσοδϑίοη ἴο {π6 σα]αιϊγ. (ΟΕ, Ῥ5. ἰχχὶ. το. 

ῥε]Ὶ δϑαίυασίίοπ' ὈΘΊΛΟΥΓ ΘΧργοσϑος ἴῃ Ηο- 
Ὀγοιν, ννΒῖο ἢ ἱποϊιιάθα ἀθ! νογαπο ἔτοπὶ 41] 
6Υ115, σρ᾽ 4] οὐ ἱεπιροσαὶ. [,ΧΧ. σωτηρία, 
7εγοπιθ, “" 58}115.} 11 πιᾶν δ6 τοπιλγκοὰ ἰπδὲ 
αν! ἃ ιι5868 Ὀοϊἢ πᾶπιεβ, Οοά (ΕἸΟΠΙτΏ), ἀπά 
ἰδ τὰ (5.6 υ. 8), ἰη τοίδγεησα ἴο βαϊναίίοη, 

αἴξ 16 Πτβϑὲ πᾶρὶα ἰ5 ριιζ ἱπΐο (6 πιοιῖῃ 
οὗ ἢ5 δηθπηθα, (Π6 βοσοης 15 ἰᾷκθῃ ἃ5 ἰδ 
Θχργοϑϑίοη οὗ ἢ15 οὐννὴ ἱπηριτηοϑί ἔδο! ηρϑ. 
ἼΤΠ6 ΠΑπιθ5 ἃ1ῸῈ ἴοο ΠΙΘΌΘΕΙΥ ἱπιογομδηροά 
ἴο ᾿5ΕΠΕὟ ΔΠΥῪ ΒΘΏΘΓΑΙ ἀϑθογτοη; δῖ {Π]18 ἀπὰ 
5ΙΠῚΠΑΥΓ ράββϑαροθ ἰπεϊσαῖθ ἰαῖ ἃ ΠΘΑΓΟΙ, ΠΊΟΓΘ 
ἀἰγθοῦ Υ ΡΟΓΘΌΠΔ], ΟΥ σονοηδηίοά, τρἰδί!οη 15 
ἱηνοϊνοά ἴῃ (ἢ6 πδῖὴθ [Θῃονδῆ. 
δία] Α νοτὰ οὗ ἀουδιι} οὔρίῃ ; 1Ὲ 15 

ΒΟΠΟΥΆΪΥ ἀρτοθα ἴπαΐ ἰδ 15 4 πιιιβίοδὶ ἴδστη, 
ΡΓΟΌΔΟΙΥ ἔογ ἃ σύνδθρ οὗ Παγρ- ϑίΓρ5, πιαγκίηρ 
ἃ ΡῬᾶϊι56. 806 δρρεηάϊχ ἴὸ 1ηἰγοά. 

8. ««ῤιοίά ὃν ΜΕ] Οὖ, ἃ βι:θϊἃ δϑοπι 
Ὡ1θ, 85 ἴῃ {Π6 πιάγρίη, ΟΕ, Οξεη. χν. 1, ἃ Ρᾶ59- 

ΡΘΑ1,Μ5. 111. 

6 6] ν}]] ποῖ δὲ αἰτγαϊά οὗ ἴδῃ τδοιι- ὃ Ρες. 27. 

[ν. 3-8. 

58 η45 οὗ ρεορίθ, τῃδῖ ἢᾶνε δεῖ ἐῤεπι- 
σείυος ἀραϊηϑῖ πλὲ γομηᾷ δροιῖ. 

7 Ατῖβες Ο ΠΟΚΘ ; βᾶνε πε, Ο πλΥ 
(σοά : ἔογ του Παβῖ βπιτίδη 41] πλίπο 
ΘΠΈΠ165 προρ τῃ6 σἤεεκ δοπα ; ποι 
ἢαβδῖ Ὀγοόκβῃ τ(ἢε τεεῖῃ οἵ [6 υπροαϊΐγ. 

8 “δαϊνατίοη ὀείογισεί πο τῆε «1ςαξ, 43. 
ΓΟΚῸ : τὴγ δ]οβδίηρ ἐς ἀροη ΤῊΥ Ρεο- μος. 13.4 
Ρἷε. δείδῃ. 

βᾶδε ἴο ΠΙΓἢ ἔγεχαθηΐ γεΐογεηςς 15 ἰουπά ἴὴ 
(ῃ6 Ρῥ541Π|5: 556 αἷἶθϑὸ [Ὁ 1. το. Εννδ]ὰ στδ- 
ΤηάγΚ5 ἴΠπ6 Δρρυοργαίθηθος οὗ {Π|]|5 τῃϑῖαρῃοσγ 
ἴη [ῃ6 πιοιίῃ οἵ Ὠανιά. “ὍΤΉΘ Πόγοὸ 80- 
σιυϑίοπιοὶ ἴο Ὀαίη]6 δηά νἱοΐοσυ ᾿ἵνὲ δπὰ 
Ὀγοδίῆοα ἴῃ νναγκο (που ρ 5 ἀπά 455οςὶάᾶ- 
[Ἰοη5." Οἔ «". 6. 

4. 1εγιοά, 5.1] ὙΠῸ Ἡοῦγοιν μᾶς “ΜΥ 
νοῖσα υπΐο [οῃονδῇ 1 ΟΥΥ 1" δὴ δχργθββϑίοη 
ὙΠ ἢ 5 ὑπάοιδίοοα ἴο πιόᾶπη, “1 οὐγ ουΐ 
ἸΠΟ ΒΘ ΠΟΥ ἴῃ ΠΥ ἴτγοι δῖ6." Ὑπὺς5 Ηυρέ, 
Ηιΐχ., ο. Ο(Οε Ῥϑ. Ιχχνῇν ας ΟΧΙΠΟ Σ. 

ομἑ οὗ δὶς ῥοίν δ“ ΑἸΒουΡἢ νὰ ἰ5 ἴῃ 
ΕΧΠ]6, ἴαγ ἔσοιη [ΘΓ Βα αι, δηᾷ {πογοίογθ, 45 
ἢϊ5. ΘηθΠΊ65 τπαϊρῆϊς Ὀοαβδῖ, ἀηΔ0]6 ἴὸ Δρργοδοῇ 
{Π6 ΒοΙγν Ἀ}}} οὗ Ζίοη (οἴ. 8. 11. 6), ΒΘ Κπον5 
(π4ὶ (ὐσοά Πόαγβ ἀηἋἃ ΔΠΒΆΟΓΒ 15 ργάγο, ὍΤΠὸ 
ΘΧΡΓΕΒΘΟἢ ΠΊΔΥ ποΐ ρσύονθ, Ὀὰΐ 1 βιρρογίβ, {86 
{γα Οη 4] οΥὐἱρίη οἵ ἴπΠ6 ρϑδ]πι. 

δ. 7 ἡαϊΦ νι ἠοςυ") ὙΠ6 τυνογτάὰ “1 15 
ΘΠ ΡΠαϑχοὰ τῇ ἴἢ6 Ηδρῦγονν. 1 ἔογ ΠΥ Ραγῖ, 
85 που ἢ σοπίγαϑίηρ, ΠΙ5 θο]ηρβ οὗ {πι5ῖ δηά 
Ῥόδσθ ἢ} (ἢοδ86 οὗ οἴπεῦβ 1ε55 σοηδάδσηϊ οὗ 
Βανί! οη ἴῃ Οοά. 

“ἰὐἱαϊπῇ βαβιδιπηοῦι: [Π6 σπδηρο οὗ 
ἴδηδο πλαγκ5 ἴΠ6 56η56 οὗ 4η δϑϊάϊηρ συ ρροχγί. 

6. “εμ ἐῤοισαπαάς.] ΟΥΊ “" τηγτῖδάς.") δνὶὰ 
ννὰ5 βυστοιηάθα οἡ 4} 51465 Ὀγ σενο θά βυῦ- 
)εςῖ5. 

σε ἐῤοριεουθ:] ΟΥ̓, “ἐ ατταγϑὰ {ῃθπιβοῖνοβ : 
ἃ ΤᾺ ΠΑΓΥ ἴεγτιη, ἃ5 'π [54]. χχι!. 7. ὍῊ15 ρμᾶ5- 
54ΡῸ ἰ5 σοπο]υϑῖνθ ἀραίηϑὲ ἴῃ βυρροϑιτίοη ἴδ 
1Π6 ᾿5ΑΪπῚὶ νγᾶβ σοιηροϑθα Ὀγ ἃ τῆϑῦὸ ῥυιναΐθ 
Ἰηάἀινίά 4]. 

η. Ἡπης 566 Νιιπλ. χ. ,ς: "΄ Απϑβο, Ὁ 
ΤΙ ογάὰ, πὰ ἰθὲ ἐπὶπ6 ϑῆθπλιθα δ6 βοδίζογοα -:" 
ἃ Ῥᾶββαρε ἴο ὙΠΙσῆ {Π6Γ6 ἅΓῸ ΠΌΠΊΡΓΟΙΙ5 γείογ- 
Θησ65 Ἰηὴ [ἢ6 1λανίαϊς ῥρβδὶηβ ; δ. 5. νἱ}. 6, 
Ϊχ. 19.) Χ. 12, ΧΥΠ. 13, ΙΧΥΠΠΟ 1. 

ἐδοι ῥα τη θη] Αἴ οἠςδ ἃ ρταίθδι] τὸ- 
ΤῊΘΠ Ὀγδηςο οὗ ραϑί πιογοίεβ, δηά ἃ Ἴςοηδάεηϊ 
ΔΠΕΓΙραίοη οὗἉ ηπλϑάϊαϊο ἐδ] νογᾶηοθ. 

εὐεεξ δο] ὍὙΠῈ ανν. αν ̓β θηθπλῖο5 
ΔΓ σοπηραιθά ἴο νυΣ]ὰ Ὀοαδϑῖβ ; ἀου [1655 νυ τὶ ἢ 
Γοίογθηοα ἴο ἢϊ5 οὐ ΘαυΪγ δχρογοηςσθ. δ0δ 
Ὠοΐδ Οἡ Ῥβ. ΧΧ!. χα, δηᾷ σ 8. χνῆὴ. 414----36. 
ΤΠ6 δίεγηποθς οὗ ἴῃς ἜχργοβϑίΊοη Ὀοῆϊς [Π6 
Τοϑίουοσ οὗ ογάδγ: ἔῃιι5 Εννα]ά. 

8. ἐῤν ὀίοιοίης 41 ὙἼΤῊῈ Ηθρῦτοενν μΔ5 “ ΤΥ 
Ὀ]οβϑίηρ ὑροὴ ΤΥ ρθορὶδ:" δὴ δχοϊδιμδί!οῦ 



ν. 1--".] 

ΡΘΑΙΜΊΙΝ. 
1 Φοαυιϊά γαγείά γο»γ αμαϊϊεμεέ. 5. 226 γέῤγοτίᾷ 

α»αἱ ἐχλογίολ δὲς ἐπέσμςς. 6 7αμς λαῤῥίηεςς 
ἧς ἐπὶ Οσαὶ᾿» ανοι. 

ΕΟ τ, Το ἴῃς Ἰομί εξ Μιυβιοῖδη οη Ν᾽ ρίποιῃ, Α Ῥβαϊΐπὶ 
συ ΣΕΥ. οἱ Παν!ά. 

ΒΕΑᾺ πιὸ ψβεη 1 ςαἷ, Ο Οοά 
οἵ ΠΥ πε ξϑηεο, ἴοι ᾿Παϑῖ 

επϊαγρεα πὴὲ τυδόη 7 τᾶς ἴῃ αἰ ΓΕ885 ; 
Ι Ογ, ἐανῈ ΠΟΙΟΥ͂ ἀροη π|6, Δπηἀ ΠΕΔΓ ΠῚῪ 
ὦ ργπείσες 
τ 210. »κΖ. ΡΓΔΑΥΘΕΥ͂. 

2 Ο γε 8οη8 οὗ πε, μον ἰοηρ; τοῦ νὴ! 

ΡῬΘΑΙΜ6. ἵν. 

γ6 ἹΉΡΗ͂ ΤᾺΥ β΄ογυ ἰπῖο βῆδιης ὃ ῥὸοτυ 
ἑἐοπσ νν}}} γε ἰονβ νδῃ!γ. ἀπά 5εεΚ δίϊεγ 
Ιελϑδίηρ ἡ δείδῃ. 

2 Βυῖ Κπον τῆδλξ τῃῆ6ε ΙΟΚῸ ἤδῖῃ 
δεῖ ἀραγί ἢϊπὶ [ῃδΐ 15 ῬΌΑΪΥ ἔογ Πἰίηπι- 
561 [: τῆς ΠΟΚΡ ΜῈ] πεᾶγ με 1 ς8]]} 
ππῖο Π]ΠΊ. 

4 διδπά ἴῃ ἂννε, δηά 5η ποῖ: ςοπι- 
πλιη6 Ὑν]ἢ γουγ οννη ἢεαγῖ Ἰροη ὙΟῈΓ 
Ὀεἀ. Δηά δὲ 5111, δεϊδῃ. 

ς Οἤεν “τῆς βδογῆςεβ οὗ τὶρῃΐε- 

ὙΠ ἢ ἢδ5 {Π6 ἔογοθ οὗ ἃ ργάγεγσ. ὙῊΘ ΚΙΠΡΙΥ 
ἢραγσὶ οἵ αν ά σδηποῖ ϑοραγαίθ ἢϊ5. Ῥογϑοῃδὶ 
ἀρ! νογάποθ ἔγοια {παξ οὗ [15 ρϑορῖὶθβ. Ηἰβ 
ον 15 ποῖ φιεποῃθα ὈΥ {ποὶγ σονοὶὲ : ποι ρἢ 
τ ϊδίθα, ΠΟΥ ἅγὰ ἴο Πὶπὶ 51}}} οὐ 8 ρθορὶο: 
ΠΟΙΊΡΑΙῈ ἴδ οΪοβ6 οὗ Ρβ8. χχνυ [. 

ΡΒΑΙΜ ΙΝ. 
ΤῊ 5 Δῃ δυδηϊηρ ρβα]πὶ (566 υ. 8), ἀπά ἰξ5 

οἷοδο σοπηθοίίοη νυν (ἢ6 ρτοσθάϊηρ πηᾶκοθ ἴΐ 
ΡΓΟῦΔΌ]6 παῖ 1 ννᾶβ σοπιροδοά δί [Π6 54Π16 
Ρεποά, ἴξ ΠΙΔΥ 6 οἡ {π6 ονοηΐηρ οὗ {ῃ6 
ΒᾶΠ|6 ἀΔΥ. δοίης δχργοβϑίοηβ 'ἴπ ἰῃ6 58] ηὶ 
ΤΑΥ͂ 566πὶ ἴο ρΡοϊηΐ γαίῃογ ίο {π6 ρεποά οἵ 16 
Ῥεγβοσατοη οὗ [αν Ὀγ 848} (υν. 4, 2); δῖ 
{πεν ἅγὸ υϊΐα σοπηραί θα νἢ {πδξ οὐἨ ἢϊ5 
Πρ ἔγοπη Αὔβαίοση. ὙΏΠογα 15. ᾿ΠῚ]6 ἔοτοο ἴῃ 
1Π6 οὈ]δοίίοη τπαὲ μοῦ ἰ5 πὸ 4]}χϑίοη ἕο ἢϊ5 
τεῦ Ποῦ 5 σϑοη. αν! Ἰονο ΑἸ θϑα!οπὶ ἀθδυῇγ, 
δηὰ ἀοι 1655 στοραγάθα ᾿ἰπὶ 85 ἀη ᾿ἰπϑίγυπηθηξ 
ἴπ τῃ6 μδηάς οἵ ΑΒ Πορῆθὶ. [ἢ δοςογάδποθ 
γνἢ 1Π6 ἴοηθ οὗ {πὸ Ἰαϑὶ νϑῦϑθ 'ῃ 8. 111.) ἘΠθγθ 
ἄγε ἴῃ 1Π15 ΠΟ ἱπηργθοδίίοῃηβ οὐ δὐθῆ ὈΥΑΥΘΥΚ 
αϑραϊηϑδὲ ἢϊ5 ἔοθϑ, Ὀυΐ ὀχῃογίδιοης ἴο ἢ᾽5 ἔοϊ- 
Ἰοννεῦβ, ϑισἢ ἃ5 ΠΟΥ δρθοῖδιν ποοάρά δὲ (παῖ 
{πὸ οὗ {{4]. 

Κύβίοσ οὔϑογνοβθ [Π6 οἴοϑθ γοϑϑι λῆς Ὀ6- 
ἔννθθη {Π|5 ἀπά {πΠ6 ρῥγεσθάϊηρ ρϑα]πὶ ἴῃ δίγιο- 
ἴπγο, ἔοιτῃ οὗ δουρί, δηὰ ἰδησιιαχζο: Ὀοίῇ, 
85 ἢ6 βᾶγϑ5, “πάομὀ!εάϊν οἵ Ἰλαν!ά. 
ΤΕ ρ581Πὶ ΤΠΔΥ Ὀ6 ἀϊν!ἀοὰ Ἰηΐο ἔοιγ ραγίϑ: 

ἃ ὈΓΔΥΘΓ, Ὁ. 1. ἃ ΤΟρτγοοῦ ἴο 15 Θποίη165, 2, 1; 
Θχμῃογίδίοη ἴο ἢ153 ἔπιοηάβ, 4, ς; 4 σοπίγαςξί 
δεΐννθεη μεῖς ἀδθροπάθηου δπὰ ἴδ β]δάηθβϑ, 
Ῥέᾶςθ, δηὰ βοουῖγ οὗ Οοὐ δ αἰ ἢ] βογνδηξ, 
6---8. 

Νερίπο δὴ ὙΠῸ νογά ἀθποῖοβ δῃ δοσοπὶ- 
Ραηϊπιθηΐ οἵ 5ἰτιηρεά ἱπβιγαχγηθηΐδ: 866 ἢοΐα οἢ 
2 5. Υἱ. ς. 

1. Ο Οοά οΓ »Ὺ γἱφδιοοισηπθι.} 1.6. ἔτγοτηῃ 
ὙΠΟΠῚ ΠᾺΥ ΓΙ ΘΟιθη655 σοπΊθβ, ὙΠῸ πιᾶῖκο5 
τε ὈργρΠΐ, ἀπά ννθο Ἵν} Ἰπ5. Υγ τὸ. ΟΕ 
1541]. ᾿νν. 7; [6γ. χχῖϊ, 6. αν τοίθυβ ἕο ἢ 5 
ςοηάϊξϊοη δὲ {δε {ἰπ|6, 45 που ρΡ ἢ ἢδ νοι] βᾶν, 
Οοά ν»ῆο ψμᾶνε πιὸ τὶ βῃϊθοιβηθθ8. ν0}}} ργονθ 
{Π4{ 1 4πὶ γι βῃΐθοιβ ὈΥ ἐδ] ἱνουῖηρ πιὸ: {Πι|5 ἰη 
“. Δ. ἮΘ 15 δΓ6 οὗ ΔΠ Δηβννοῦ ἴο ῬΥΑΥΟΥ οἡ 1ῃ6 
ξτοιιπάς5 οἵ οὐ εἰθςξίοη δηὰ ἢ18 οὐνῃ ρῥἱοῖν. 

ἐδομ ῥαυὲ επίαγρεά »η6Ὶ ΟτἉ, “" βαϑδὲ τηδάθ 

ΤΟΟΠῚ ἔογ Τη6.,᾽) ἃ5 'η Οθη. χχυϊ. 22: 566 '50 
ποῖθ οἡ Ρ5. χυ!!. 26. Α σοπηήοῃ 54] ἰδίϊοη ἰῃ 
Αταῦὶς 18 “'βρᾶσθ ({π6 84π|6 ννογὰὰ) δηὰ δθαϑὲ 
ἴο {πε6. [Ιη [ΟἸπηοΓ αἀθ] νογάησοϑ ἔγοπὶ σγοδῖ 
δίγαιί5, ᾿αν! ἃ Πογθ, 45 1η [6 ργοσθάϊηρ Ρ54Π]|, 
ΓΟΟΟΡΏ 265 ἃ ρΙοάρε οὗ ργοϑεηΐ Παρ. 

ὥ. «οπ: 97 νιηῇ] Τῇ Ηδῦγονν ἰάϊοπὶ 15 
Θηυϊνα]επε ἴο “ 51Γ5,᾿) δηά ᾿π1ρΡ|165 (ηδξ [Π6 
ΡΟΓΘΟΠ5 50 δά γοββοά ἢδαά σογίδιη οἰδιπι5 ἴο 
αιπεποϊίίοη ; {Π6γ6 ΠΔΥ Ὁ6 4 ἴοιιςἢ οὗἁ ΙΓΟΉΥ, 
τήθη οἵ Ὀἰσίῃ δηὰ οἰδίίοη, Ὀυϊ πῆθη δῇογ 4]], 
Τήρη οὗὨ 186 ννου] 1π τη δηά ἐροϊηρ. Α5 
Ὀζν ΚΑΥ οὔϑογνοβ, 6 δαπηοηϊίοη ννᾶ5 ποοάθὰ 
ΒΑΓΑΪγΎ 1685 ὈΥῪ ἰοαῦ, ΑὈΙ5Πδὶ, δηά οἴποιβ οὗ 
Παν! ἀἶβ οννῃ ρῥδγίγ, {μΔη ΌὈΥ Αὐβδίοπλ5. 20]- 
Ἰονγεῦβ. ΟἋΟὉε, 2 5. χῖχ' ς-- 7). 

1} σίογ» ἱπίο σῤα»ιθὴ 5 ΤῊΔΥ ΔΡΡΙΥ ἴο 
ΟΙΕΠΟΓ ροποά ἴο ννμσἢ [6 Ῥ54]Πὶ 15 δϑϑιρῃρά, 
δι Πᾶ5 ἃ ρθουν βἴηθϑ5 ἴῃ ἴἢ6 ππουτἢ οὗὨ (Π6 
ἀϊβϑῃοποιγοά Κίηρ. ὙΠὸ σοπεοίγυςίοη, δον- 
ΟΥΘΥ, 15 δἰ] ρος α], ἀπ ἃ ἀἰβετγοηΐ τοδάϊηρ ννᾶ5 
ξο!}οννοὰ Ὀγ {86 ΠΧ Χ., Ηοιν Ἰοης ψ}1}} γε Ὀ6 
ὨρΑνΥ, ἐ.6. δ: ΟΓΠ ἴῃ πραγ ἢ 866 Νοίθ Ὀθίουν, 

ἐεασἰμσ] ΟΥ΄, “ [Δ ϑϑῃοοά .᾽) (ῃ6 σμαγδοίθβες 
οὗ 1Πε σοπδορίγαΐογθ; 566 2 8. ΧΥ͂, 1---Ὁ. 

8. ῥαὶ “εἰ αραγ!] ὙΠῸ τοηάθγιηρ 15 ΠΠ6ΓΔ], 
Βυῖ {π6 οΥρίπαὶ ᾿πλρ}165 ρει αῦ δηαὰ στλᾶγνο]- 
ἴοι5 ἕανοιιγ ϑῆδννῃ ἴῃ ἴδ οἰθεϊοη οὔ δε ροάϊγ 
τη, ΟὐἸο8 ΘΠΟΓΑΙΥ ἔοϊονν {6 ΧΧ΄ 
Γοηάθπηρ [Π6 αἶδιιθθὸ "δ δαί ἄοπο τηδῖ- 
γΘ]]ΟΒΥ ἴο Ηἰ8 ροῦν οηθ,᾿" δι Ημρξὰ 
5ῆοιν 1ἴῃ6 σοττγοοίηθος οὔ [ῖπη6 ςοηῃδίγιςσίξιοη 
δαάορίοά ἴῃ ἴῃ. ἃ. Ν, Τῇ δ ἴογπι “" σοάϊγ"" 15, 
50 ἴο 5ρεᾶκ, [6 [δοβηϊοδὶ ἀεδδιρηδίιοη οἵ (ῃ6 
Ρίουϑβ, δαιιίναϊεπέ ἴο “" 541 η15᾽) ἴῃ {πὸ Νεὶν 
Τεβίδπιρηί. 

4. διαμά ἱπ σαυτῇ Οτ, “ὁ Τγεπ 16.) ΤῬὍΤῊΪ5 
ΔΡΡΟΑΓΒ ἴο ὈῈ [6 πιοδηϊηρ οὗ {86 ννοτά ἢ δυῖ 
{πῸ ἰγαηβίατίοη οὗ {πὸ ΠΧ Χ. ἀπά Ψαϊξ. (ὀργί- 
ζεσθε, "" ἸΓΑΒΟΊ ΠΩ]. (ἢπ|5 ἴοο Α4. δηὰ δ υπΊπ,.), 
ΒΘ. γδ ΔΠΡΤΥ,,)" 15 ἀοίεπάρά Ὁγ Ὦγ Καγ, δπὰ 
ρΡροδῖθ ἴο Ὀ6 δοσορίεα ὈΥ δὲ Ῥδι)], Ερῆ. ἱν. 
26. ἴη οἰἴΠΟΥ οαδὲ ᾿ἴἴ ΠΊΑΥ 6 ἰακθὴ 8ἃ5 πῃ 
ΘΧμογίδ!οη ἴο {π6 ἐο] ον εῖβ οὐ αν, ν᾿ ἢο 
προάθα ρσγοαίν ([Π6 ννάγηϊπηρ ἀραϊπϑί ργθβιτηρ- 
ΌΟΠ ἀπά βογσοποββ. 

εον»γι»1456] ὅθε Ῥ5, ἸΙχχυῇ. 6. Νοίδ {πΠ6 δηΐϊ- 
(Πι6515, “"ϑρϑαῖ ἴῃ γοιγ πεαγί, Ὀὰϊ ὈδῈ 5:]σηΐ." 

ΜΔ 

1- 

ας, το Ἱᾷ 
δι 51. τῷ. 
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Οὐδη68589 ΔΠά ριιϊξ γοιγ {τιϑὲ ἴῃ {πε 
ΓοΚἈὉ. 

6 λεγε δ τΛΆΔΥ ἴμαῖ 88.γ. ὟΝ ο 
11 5ῆενν υ8 σπν ροοά  Ι͂ΟΚΡς {Π 
τπου ἃρ 186 Ἰίρῃς οὗ τὴγ σοιιπίεπάπος 
ἹΡΟΩ ιι8. 

μῤοπ γομγ δε] Ὦ]5. 15 ἴθ ἢσϑὲ ἱπάϊσδίιοη 
οὗ (6 Βοιιῦ, δὲ δνυθηῖάθ. 

5. «αὐγίδβεες 9 γἱσῥίιεοισποι.] ῬΟΞΒΙΌΙΥ 4]- 
Ιυάίηρ ἴο 1ὴ6 5δογιῆςοϑ οδγοά ἴῃ ηγιρῃϊθουϑ- 
Ὠ655, ἃ5 ΟΥ̓ ΑὈβδίοπι, 2 8. χυ. 7---ο; Ὀπὲ {Π6 
ΘΧΡΓΘΒΒΙΟη ἈΡΡΘΑΓΘ ΓΑΙΠΘΥ ἴο ΔΡΡΙΥ ἴο το] ρΊοι5 
ΒΟΓΝΙΟΘΒ 'Π ΡΈΠΕΓΑΙ ; 566 Ῥ5, 1. 14, 11. το; 
ουῖ, χχχῇ!. το. αν ἐΟ]οννεῦβ σου]ὰ 
ποΐ οὔεγ (6 Ἰοραὶ βδοῦῆςο5 ἴῃ ΘΧΙ]θ. 

6. »παὴν ἐῤαΐ “αν} ἼΠΘ6 ϑἰδίοπιθπὶ ΤΠΔΥ Ὀδ 
Κθη βοΠΟγΑΪγ, δυϊ [ἴ ΔΡΡ]]65 ϑρθο Δ} ἴο 
1π6ὸ ἀϊδοοιυγαροα δηάὰ ἀσβροπάϊηρ δαπογοηΐβ οὗ 
Πανὶ ὰ, 
ΠῚ ἐῥορ 401] Οομραγο (ἢ6 δ᾽οβθίης ἴο ὃὉ6 

Ρτοῃοιηοθα ΟΥ̓ Ααγζοὴ δηά ἢδ5. ϑδοηβ, Νιιη. 
ΥἹ. 24---.δό;; 566 δΪ5ο 5, χχχὶ. τό, απὰ ἰῃοὸ τὸ - 
ἔτδίη οὗ 5. Ιχχχ., 2, 75) 19. 

7. τρεῖνρ εογπ ἀπά ἐρεῖν «υἱηθ)] Νοῖθ (ἢ6 
ΟἾΘΑΓ σοίογοησο ἢ {815 δηὰ ἴδ ποχί συϑῦϑθθ ἴο 

ῬΡΘΑΙ ΜΘ. ἵν. ν. [ν. 6---3. 

 ΤΠου παβϑὲ ρυΐ ρἰδάμεϑβ ἱπ ΠῚ 
Ποαγῖ, πιοῦα ἴλη ἵπ (ἢ τίπτε ἐῤαί 
τεσ σοόσγῃ δηά {πεῖς ννίπε ᾿πογθδϑεά. 

8 δ] ν}}}} θοῖὴ ΙΔΥ πὴὲ ἀονη ἱπΡὰ:ς 
Ρεᾶςε, πὰ εερ: ἴογ ἴδοι, ΓΟΒΡ, 
οηΐν πηλκεβὲ π|ὲ ἄννεὶ] ἴῃ βδίεϊγ. 

Ποιυῖ. χχχι!. 28. αν 5 Θηθπηο5 ἤν ἴῃ6 
πιδίοτίαὶ, ἢΘ ἢα5 {π6 ϑριγίῖιδὶ, ργνηθρεβ οὗ 
Οοὐβ ρεορῖὶθ; (18, ἀραίη, ἰῃ 1ῃ6 ποχί νέγϑο, 
[Π6 ῥοαὶ πηϊδὶ δάορίβ πε ννογάβ οἵ ει. χχχῆ. 
12, "ἴδε Ὀοϊονοὰ οὗ [πΠ6 1] ,οτὰ 5801} ἀμ] 
ἴῃ 5δίοί᾽Υ ὃν Ηἰϊπὶ." Ὅῇε πιχεπίίοη οἵ οοτῃ 
δηἀ ὙΠῸ ΠΊΔΥ ΡΟΒΞΙΌΪΥ ᾿ηάϊοαῖθ ἴΠπ6 ϑϑᾶϑοῃ 
οὗ αν 8 Πρ ξ, νυν ἢ ννᾶ5 1Π ΘΑΓΙΥ δυζυΠΊΗ ; 
866. 2 5. ΧΥ]. 1, ΔΠ4 ΧΥ]]. 19. 

8. 7 αυὐἱ] δο!}ὴ 1.1ἴ, “«τοροίῃογ," διε. ἂ5 
ΒΟ0ῸΠ 85 [ [16 ἄοννη, ϑυνθθῖ 5'θὸρ ν}}} τεΐγεϑα 
πθ. ΟἿ οῦ χὶ. 18, 19. 

οπἰν] ὙἼΠ6 5ΔΠ|6 Ἔχργβϑίοῃ 85 Πδευϊ, ΧΧχὶ, 
12, ἴῃ6 ΠΟΚΡ δἴοπε ἀϊά ᾿Ἰοδά πιπη." ΔΛ πὰ 
(πΠ6 ἰαϑὲ ννογὰβ σοιῆραγε [ειΐ. χΧχχῖ!. 28, 
“0 [5746] ἔΠΘη 5}}4}} ἀνν6]] 1ῃ ϑδίδίυ δἱοῃὲ:" 5:8 
αἶθο [,μεν. χχν. 18, το; Ποιῖ. χὶὶ. το. ΤΠ 
δυΓίας ςσοηῃηῃροῖθ {πΠ6 ννογτὰ “δἱοπο" νὰ 
θαν!ά. 

ΝΟΤΕ, οὐ ῬΘΑΙΜΟ ΙΝ. 2. 

ΤΠ ΧΧ, ἕως πότε βαρυκάρδιοι; ἱνατί κιτὰλ. 
ΠΡ 20 Υ"Ἴ29 ΠΟ ἽΨ. ὙΗὶς ΤΟΩ]ΌΪΓΕΘ [Π6 51}}0- 
Ρτοβϑίοη οὗ 1, νϑγὺ σογηπιοι ἰῃ {Π6΄ Μ55., ἀπά 
ἴΠ6 σμδηξε οὗὨἨἁ οπθ ἰεξίεσ, “Ὁ ἔου οῷ. ὙΤἢδ 

ΡΡΑΙΜ ν. 
1 ανϊά 2γαγείά, ανηιαἱ γομεεοείά Δὶς οἰμαγ ἐπ 
27αγεῦ. 4. Οοά Μινομγείλ κοί ἐᾳφᾳε τυϊεξεί, 
ἡ Ταυϊα, 2γοζεσείπρ ἀἕς μαΐἦ, γαγείά τη 
Οοάΐ ἴο ρεϊρ ἤἀδμι, 1Ὸ ἐσ ὐἰῤεέγον ἀϊξ ὀπογρΐος, 
11 ρα ἰο δ,γέσιγες {ἦτ ρυάέν, 

Τὸ ἰῃς σμϊοῦ Μαυροαη ἀροη ΝΟΒΙΟΙΝ, 
ΑΔ Ῥβα]πὶ οὗ Παν]ά. 

ΤΟΔΟΪΠΡ Εἰοδγβ [6 σοησιπισέοηῃ οὗὨἉ ὈοΙΉ οἴλι1568, 
Ὃ Ησονν Ἰοὴς ΜΜ1] γε Ὀ6 μαγὰ οὗ ποαῦῖ Δ ἊΥ 
ΜΠ γὸ Ἰονὲ νδηϊῖν δ ὙΠῸ ὅγυ. πδὰ ἃ ἀϊεγεηῖ 

ΤΟΔ ἴῃ ἴοσγ πῦον; ἐν} γὰ πίε 3" 

ΓΝῈ εἂγ ἴο ΤΥ ψογάβ, Ο [ΧΟ ΚΡ, 
σοηϑ 6 Γ ΤΥ πηβαϊτατοη. 

2 Ἠξλγκεπ υπῖο τῆε νοῖςε οὗ [ΠΗ͂ 
ΟΙΥ. ἴῺΥ Κίηρ, δηά τὴν (ὡοά: ἰοῦ 
απο τῇδε νν}}} 1 ργᾶγυ. 

αΜγΥυ νοῖςε 8ῃαῖῖ τῇου. ἤεαγ ἰπ 45:5 
{Πε πιοτηϊηρ. Ο ΙΟΚΡ; ἱπ {πὰ ππογη- 

Ῥξαῖμ Υ. 

ΤΠΪ5 Ῥϑδὶπὶ πλιδὶ μᾶνα Ὀθθη σοπιροβθα δἵ 
μῶν ων δίηςα αν παά δςἼοθοὸς ἴο {Π6 
Οὐδ οἵ Οοά; 866 ν. 7; ΡγοῦδθὶΥ ἃ 5ῃοτγί 

τἰπλ6 Ὀθίογο {πΠῸ ὀρϑη τονοὶ οὔ Αὔϑαϊοπμ, ννῆθη 
τΠ6 Κίπρ ν͵ὶὼὶϑ8 ἀναγ οὐἩ ἐδ τῃηδοῃπαίϊοπϑ οὗ 
σοΠΒρΙΓδῖουβ ὈΠῸΘΓ ἃ ὈΪΟΟΘΤΪγθῖγ πα ἰτθᾶ- 
σῃοίοι5 ομϊεῖ, ν. 6. {1κῸ Ῥς, π|. 18 5. ἃ ΠΊΟΥΠ - 
ἸΠ8 Β0ΠΡ, τ. 3. ὙΠῈ βἔγ]6 15. {ποσο ΠΥ 
Τλαν!άϊς, σοποῖϑο, νἱβόγοιιβ, υν ἢ ταρ! ἃ ἐγδη5:- 
(ἰοπ5 οὗ {ποι ρηΐ δηὰ ἐθο ησ. ὙΠῸ Οὐ]Κ ννοσγὰ 
ΨΈΙΠἢ Πᾶ5 Ὀθθη το! θα ΠρῸη 85 ᾿η Ἰσλτ πρὶ ἃ ἰλίοῦ 
ἀδίο 15 “" [οπρ] 6," «». 7. νι ἢ, ποννόνους ἴῃ τῃ 
Ἠεῦγτονν 15 δρρ! θὰ ἴὸ 186 ἰφθογηδο]θ. 586 ποῖθ 

Οὐ Ψ. 7. ΤῊΘ ρῥϑδ]πι 15 ἀϊν! ἀθά ἰηΐο ἔοι ρατίϑ5, 
ΘΔ Οἢ σοπϑιϑηηρ οὗὨ 5|Χ 1}η65, ΟΥΎ [γα σοπιρ δίς 
τηοῖγοβ, 1, ΤὭΘ ΠΊΟΓΠΙΠΡ ΡΙΔΥΘΓ (1---3). 1]. ἀπά 
"1, ΤΟ στοιπάς ἴογ ἤορο; βΒτϑῖ, {πὶ Οσοά 
ΔΌΒΟΙΘ νυ] κοάμθϑϑ (4---6), δηά βεςοηάϊγυ, (Βαϊ 
Πανὶ ἃ 5θὸκ8 Οδά δὰ ἐγιιϑίβ ἰὴ Ηἰ5 ριιμάδησε 

(7. 8). ἵν. Ὑπὸ σὺ] οἵ αν  β δηριηῖε5, 
ΜΠ ΡΓΑΨΕΥ ἔογ {ΠΕΙΓ ονογίηγονν, 9---- 

ερο Νοῤ ο!δ] ΒἈδίμογ, ““ἴο ΝΟΙΠΟΙΙ :" ἃ 
ΟΣ ὙΠ οἢ ΡΤΟΌΔΟΙΥ πιθᾶπθ δὴ Δοςοπιρδηί- 
τηδηΐ οὗ Πιιῖο5. 

1. »ποα πα! οι] ΤῊς ννογά ὁσσαγβ Ὀπξ {ὈΊςθ, 
Ποὺ «πὰ Ῥ8, χχχίχ. 3. [{ βῆ ῆςς. βθηῆα, 
Βαϊ Εἰηναγὰ υἱίογαηςο, ἃ {πουρῆϊς ἱπνναγα! 



νυ. ,--τ1.} 

ἴηρ νν}}]} 1 ἀΐτεςξ γι) ῥγαγ 7 ἀπῖο τῆεε, 
Δηα νν1}} ἰοοκ ὑρ. 

4 ἕἘσογ τδοι αγέ ποῖ ἃ (σά {παῖ 
Παῖῃ ρίδαβυγε ἰπῃ νι Κεάμοββ : ΠΕΙΠΕΓ 
8504}} δν}] ἀννε]! νυν τα. 

"ΗεΡ. ς ἼΠε ἰοο]βῃ 5}4}} ποῖ βίδπά ἴἴη 
Αἰ ΛΟΆΕΝΝ τὴν εἰρῃς: τῇου Παῖεσς 4}} ννογκεῦβ οὗ 

ἱπιφυῖῖγ. 
6 ἼΤΠου 5}α]ς ἀδϑίτου τἢεπὶ τῆδῖ 

ΒρεδΚ ἰεαλβίπρ: ἴῃῇε ΓΟΚῸ ΨΜ] δῦθογ 
"Ηεὺ, "δὲ ὈΙοοαν πᾶ ἀεςείει] πηδη. 
ἀρκ «κά , Βαϊ 88 ἴογ πε, 1 ν}}}} σοπιε ἑηέο 

ὑπιξ. τῆν Πουβε ἴῃ {πε τηυϊτυθάς οὗ (ΠΥ 
λοισαβίς ΤΆΘΤΟΥ : ἀπά ἴῃ ἸΏῪ ἔξαγ νν}}} 1 ννοῦ- 
ΩΝ 5}1Ρ τονναγά ᾿τῆγ ΠΟΙῪ τεπΊρΪα. “ΠΗ͂Σ. 

ῬΘΑΙΜ5. ν. 181 

8 [,ελά τηε, Ο ΠΟΚΡ ἰπ τῆν τίρῃτ- Ηεδ. 
Θοιιϑη6858. δεσαιιδε οὐ ἦ ΠΊΪΠ6. ΘΕ Π1168; ἀμηρν ἘΜ 
πλΆΚα τῆν ννΑῪ διγαίρ τ θείογα ΠῚΥ ἴδ 6. ἑξηῶς γε. 

. . . ᾽ 

9 ἔογ ἐῤέγέ 15 πὸ ᾿ὶ (τ ΠᾺ] ΠΕῈ88. ᾿ 1 ἐκάλεε - 
{Πεῖγ τπουτῃ ; τῆαῖγ ἰηνναγά ρᾶγί ἧς ΓΉΣΌ. ἐν 
Ν 3 , ὃ . ",. ἀΐς {1 ΝΕΓΥ ννοκαάμεββ ; ὄτῃεῖγ τῆτοδι. ἐς ἜΦ ν" 
Δῃ Ορεῃ βθριίςῆγε; {ΠπῸγ ἢδίτεγ νυ ἢ “ΠΕΣ 
1Π6ῖγΓ τοηραα. ῥλονει 

το ' Πεβέγου ποι τπεπὶ, Ο Οοά; αν 
ἰεῖ τποπὶ [3}} ᾿ Όγ {Πεῖγ οννῃ σοιη56 5; χρῖσαι Ἂ 
σαϑὲ τποπὶ οὐἵ ἴῃ τῆς πλιϊτταάε οἵ τὸς 
1ΠΟἿΓ ἱγΔΠΒρΓΟβϑίοῃ8; ῸΓ {ΠΕΥ Πᾶνα λυ, 
τε δ ]]εἀ ἀραϊπβὲ τῃςς, ἐν . πεν. 

1 Βυῖζ ἰεῖ 411} τῆοβε τῃδξ ριιῖς τῆεὶγ (τ, 

᾿ αν. γργε ἰδεῖ 
{τδῖ ἴῃ τῇδε τε]οῖςσε: ἰεῖ τῆεπλ ἘΝ ΟῚ σαριρείς, 

εἰοίῃεά ἴῃ ννογάϑβ, δηὰ 501] υἱίογοά ; [ἘΓΟΠΊΘ 
δα5 “ἸΛΌγΓΊ τ." 

2. »:»Ρ Κιηρ)] ΤῊΘ Ἔχργεϑϑίοη [85 ἃ ϑρ6 614] 
5040] 6 655 ἴῃ [86 τιον ἢ οὗ [Π6 δΑΥΊ ΠΥ ΤΟρτΓο- 
βοηϊδίνο οἵ τῆς Κιίηρ οὗ Κίπρβ. Οἱ. Ρ5. Ιχχχῖν. 
4. [|5 υδεὰ 5ΘΡΘΟΙ ΠΟΘΙ οἵ Οοά 845 {πη Κιηρ 
οὗ ἴῃς Τπεοστάογ; ςΐ. 5. χ. τό. 

8. ἐπ {δὲ πιογηηρ) ὙΠῸ νογά, νος τὰ - 
ἰρά, 15 ἐπιρηδίις; ποῖ ΠΊΕΓΕΙΥ ἘΝΕΤῪ ΠΊΟΓΤ- 

ἴὴρ, Ὀυΐ ἴῃ [Π6 ΠΊΟΓΠΙΠΡ, 845 ἃ 5Ρ6 61:4] ΠΟᾺΓ 
ἴ0γ βδογεά δςῖβ, ἔοτ [86 οἤεγίηρ οὗ [ῃ6 ἀ41}Ὁ 
ϑβλοτίῆςο, 566 Τοῦ 1. ς, δὰ ρῈΌ]1ς ργαυεγ. 

«υἱ 1 ἀϊγοο] Οτ, Ὑ1111 βοὺ 1π ΟΥ̓ ἄ907. 
Τῆς Ηδῦτονν νογὰ 15 υϑοὰ ϑρεςῖ δι! Υ οὗ ᾿αγὶπρ 
[6 ννοοά, ογ {Π6 Πἰπὶὺς οὗ νἹοίπι5, οἡ {ΠῸ δἰΐδσγ. 
ῬΥΔΥΘΥ 15 {Π115 γοργεβεηῖθα 845 ἃ βρι γι] ϑδοτ- 
ἤςε, ἴο Ὀς οἤετεοα νυν σδγοῖμ] ργεραγαίίοη, [ἰ 
18. ἃ ἔιποίΐοη οὗ {Π6 δβρίγίζδὶ ργιθϑιῃοοά ἴῃ- 
δεγοηῖ ἴῃ Οὐοὐἷδβ ρϑορὶοθ, ἔχ. χίχ. 6; « Ροῖ. ἢ, 
9: εν. 1. 6. Οη ργάγεῦ 85 ἰποθῆβθ, 5866 5. 
ΟΧΪ!. 2. 

«υἱἱ! Ἰοοξ 0} Οτ, Ἰοοῖκ οὔ, 45 4 να! Ππιδη, 
ΟΥ 56ηἴ}η6]. [11 τοργεϑοηΐβ ἴῃ6 Ῥϑδὶ πηϊϑί ἃ5 
Αι σ ἢ ηρ ἴῃ σριγις ἔθ ἀβορηΐ οὗ ἰἢ6 ῥγδυου, δῃ 
δεοςσορίδ0]6 βδογιῆςο, δῃὰ ὄὀχρϑοΐηρ [Π6 ΔΏΘΙΟΓ. 
ΟΥ. Μις. νἱῖ. 7, ΜΚ ΠΟΓΘ “πηΐο [Π6 ΠΟΚΡ ̓ σοπὶ- 
τἱοῖος (Π6 τηδδηΐηρ. 

5. ,ἶ οἰ] Οτ, ““ οδβίειβ." ὙΠ νψοτὰ 
ἸΏ] υἀ65 [86 τηθᾶπιηρ οὗ εἰ ρῖν Ὀοαϑίίπρ. ΟΝ 
ῬΞ͵, Ἰχχὶ. 2. 

«υογξεγ: 9 ἱπίφι!!}] Μοη ψγῆο πλαϊκὸ ον]] 
ΠΟΙ υιϑμθ59 ΟΓΥἰγδάθ; Ὧῃὴ δχργοϑϑίοῃ τυ] ἢ 
ΟΟΟΌΣΒ ἐγραΙΘΏΓΥ ἴῃ [οὐ «πὰ {π6 Ῥγορῃείϑ. 
Οἵ Ῥς, νἱ. 8, χῖν. 4, ἄς. 

6. ὀίροοάγ «μά ἀεεεμ νιαπ ΟΥ, ἃ τὰϑι 
οὗ ὈΙοοά 'πῃά κὰ116. Τἢδ οΧργοϑϑίοη ροϊηΐβ 
ἴο Ὧἃη ἱπάϊνίάϊ2], ΡγοΟ Δ ΌΪΥ ἰὼ ΑὨΙΒΟρὶ. 
“ὁ ΒΙοοά," 1. Ὀ]οοάβ, 45 οἰβουνῃοῦο ἴῃ [ἢ6 
8εΏ 58 οἱ ππιιγάογ, Οἵ, 5, χχν], ο, Ἰν. 23, ἸΝΠΘΓΘ 
1 ἰ5 ςοηποοίρά, 25 ἤθγθ, ἢ ρι}16. 

. τὸν βοι.4]Ὶ Το τλῦογηδοϊα 15 σδ θὰ 1Π6 
Βουξε οὔ {πὸ [ἃογά ἴῃ [οβῇ. νἱ, 24. δπά 2 8. χίὶϊ. 
20θ. Το νογὰ τεηάεγεὰ “" τεηρ]6," ἰῃ τῃ6 

ποχί οἰδιιϑθ, 15 450 Δρρ] δὰ ἰο {π6 ἰαδογῃᾷ- 
αἷς ἴῃ σ 8. 1. 9 (ΘΓ 566 ποῖθ), ἂπά 11}. 2. 
Αἴ 4 ᾿ἰαἴθγ ρεγίοα 1ἴ 15 564] βρθοῖδ!ν οὗ {Π6 
Ρυιοϑίϑ᾽ ουγὲ ἴῃ ἴῃ6 Τολρ]ςα, πὰ νογΥ ἔτο- 
Ζυθητν οὗ {Π6 Τοπρὶς 56]. [[{ὀ πιδδῃϑ 
ὈΓΟΡΟΙ͂Υ ἃ Ῥαδϊάασθ; 1η [15 πὰ ϑἰΠΊ Δ ρΡᾶ5- 
ΒΑΡῸ5 [ἰ ἀδηοῖοθβ ἴΠ6 αδοάδ οὗ (Ὡς σγοδίὶ Κίηρ, 
Δ ΘΧΡρΓοϑϑίοη Θ4ῈΔ}}Υ Δρρ] δ Ό]6 ἰο {π6 ἴἀθογ- 
Ὥδαοΐθ, ὙΠΟ ΠΟΥ, 45 δὲ 58) 0 ἢ, ϑυγγουπάθα ΌΥ 
Ὁ ὙΜᾺ}], ΟΥ, 85 ἴῃ {π6ὸ {πὸ οὗ Ὠανιά, βίδπαϊηρ 
ἃ5 ἃ ἴθηΐ οἡ ἴπ6ὸ ΗἤΟἷγ Μουπί, (Οἵ, 5. χί. 4, 
ΧΥΤΙ]. 6; ἴῃ 5. ΧΧΥΙ,,, γοσβο 4 ζοιπραγρά νυν ἢ 6 
ϑῆοννβ {παΐ ἑαῦθγηδοϊο ἀπαὰ ἰελρ]6 ννογΘ σοη- 
γΘΓΈΌΙ6 ἰοτ5. Καγ, Ῥεγονῦπο, 6} 25. ἢ ; 566 
Αἰϑο σϑβ. .“1ΤΠ65.᾽ ρΡ. 376. 

9. μμεῤβώμοἢ ΟτΥ, “{γιβεννογ ἢ] η655 : 
ἤτπτῃ ῥγίηςρ᾽6 οἡ ΜΠ ϊοἢ ΟμΘ σδη τγογ. [πῃ Ῥ5, 
1. το, [6 ννογά 15 δρρ]ιθά ἰοὸ ἴἢδ6 βϑριγιί, “8 
ΤΡ Θρ ΓΙ Ἰη ν]].. 7), ἴο 1Π6 Πεαγῖ, “ΤΥ 
Βεοατί 15 πχρά." 

«υἱεζεάπε.1 ΤῊΣ Ηδθῦτγοιν ννογὰ πηθδηβ ἃ 
ΥΔΥΨΠΙΠΡ ΑΌγ55, ποησθ. αἀδϑιί ΓΙ ΟΠ, ΟΓΥ, 45 ἃ 
σδαγδοίογιϑεις οὗ 8Δη Θν}] τηδη, τηδ]|ο 6: Ὀδηθδίῃ 
(6 ἔδὶγ ϑ'!ον οὗ ἀν ἴΠπογθ 15. ἃ αι οι, ]655 
ἀερίῃ οὗ τηδ]]ςθ. 866 ποῖΐξ οη [οὗ νἱ. 2ο. 6 
ννοτὰ (ῥαύνοι! δ) Οσς [5 ΟΠΙΥ ἴῃ [οὉ, Ῥτον. δηά 
Ῥϑ4]πι8. [π Ατσαῦὶς ἴἴ 15 υϑοὰ βρϑςια! γ οὗ Π6]], 

1ῤὲνγ “αν «υἱϑ ἐρεῖν ἐομσμε] ΟΥ, ὉΔΘΥ 
ΤἸ|Δ 19 ὉΠΟΘΙΣ ῬΟΠΕῸΘ βΒιιοοῖῃ. ὍΤῇδ ἱπλᾶρὸ 
ΔρΡΘαῖβ ἴο Ὀ6 θη ἔγοπὶ ἃ βοῦρεηῖ, [15 ῥτΟΥ 
δ!1ρΡ5 ΟΥ̓ΘΟΓ [Π6 σπηοοίἢ ἴοηριθ. Οἔ, γον. 
ΧΧΥΠΙ. 22. ΟΥ ““Τοηρυθ᾽" 15 (δ κθη βΠΔΡΙῪ ἴογ 
ννογάβ, ἃ5 ἴῃ γον, ἢ. 16, 6" 5Πὴ6 πιδίζοίῃ ΠΟΥ 
ὙνοΓ5 σπηοοίῃ : ἢ" ς, 5. ἵν. 21. 

10. έῖγον ἐδομ 1δορ) [1,ἴ. ὍΘΟΙΑΓΙΘ 
ὉΆ ΘΙ συϊιῦγ. ΡῈΠΙΒησηθηΐ ἕο! οὐν5 οὗ σου Γ55, 
θα [5 ηοΐ ὀχργεϑοθή. Ὑλι5 Ηρ], πὰ Καγ, 
ἐς ἄδοΐατο {ΠΕ ῚΓ σι ,᾿} νυν ΒΙσ ἢ 15 1655. ἐογοῖ]6. 
ΧΧ. κρίνον αὐτούς. 

ὧν ἐῤεὶγ οαυη εομησοὶ ] Α5. ἃ ἀϊγοςΐ γοϑαϊε οὗ 
ἘΠΟΙΣ οὐνῃ πηδοπίηδίίοηθ. ΤῊΘ πιᾶγρίηδ] Γὸπ- 
ἀστὴρ “ἔτοπ, ΟΥ "΄ΟυΣ οὗ, {Π6ῚῚ ον 
σοιιη56Ἶ5, ὁ. 6. ἰοξ {Π6ῚΓ σοι η5518. δ ἔγυσίγαίθά, 
5. Ρτοίεγγοαά ὈΥ βοὴ σομηπγεηϊδίοῦβ, δηὰ [245 



[ν. 12---ό. 182 ῬΡΘΑΙΙΜϑ. ΝνΝ. ΝΙ. 

: Ἡςν. } 5πουξ ἔογ [ογ. δεσδιιβε ἰτθου ἀεξεηά- 
ἐν 61 τῃεπα: [εἴ τΠεπὴ α͵50 τῆδῖ ἰονε τῆν 
2ι Με ϊθέ ἸΔΠῚα δε 7ογίῃ! ἴῃ τπεῈ 

12 Εογ ἴῆου, ΙΟΚΡ. Μη δΊεβ5 τῆ8 

2 Ηλνε πιεγοῦ ὕροη πε, Ὁ ΓΟΚὉ; 
ἔογ 1 ἂρ εκ: Ο ΤΕ, δαὶ πε: 
ἴοῦ ΠΥ Ῥοπε5 ἅτε νεχϑά. 

2 Μῦγ οι] ἰβ αἷδοὸ βοῦε νεχεά: δυῖ 
.Ὧε».. τὶρῃτεουϑ ; νντἢ ἕλνουγ ννητ ποι ᾿σοπλ- που, Ο ΠΟΚΡ, μον ἰοηρ 
ἀρμοιςς Ρ 888 Πἰπὶ 88 τοὴῥ ἃ 5}1ε]4. 4 ἘἈεζυγη, Ο ΙΟΚΡ, ἀεἸῖνεῦ ΤΥ 

ΡΞΑΙΜΜΨΥΙ. 801}: Ὧἢ 88 ν6 ΠῚ6 ἔογ τῆγ ΠΊΟΥΟΙεϑ᾽ 52Κα. 

: Φατία)ε εονιδίαἑις ἐκ δἕἑρ οἰεῦνας. 8 δγχαμᾷ 9 ἔογ ἱπ ἀθατῃ ἐῤέγέ ἜΦΑΝ ἘΤΕΣ “ς ΝΦ 
ἦτ ἡγιμνιῤλοίλ στὸν δ Φι 165, τηδπηῦγαηος οὗ ἴδεε : ἴῃ ἴδε ξῖάνε ἃ ΤΣ 

ΓΟτ, Το πε οἰ Μιυςοἴδλη οα Νορίποιἢ ἴπροι ννῆο 584]] σῖνε τπ66 {ΠδηΚϑ9 ἜΝ ον π, 
ΕἸΗΙ 9 Ἢ ΘΠ πη ἢ, Α ῥβα πῃ οὐ ἰλαν!ά, 6 1 ἃτπ ννεαγυ ἢ ΤΥ ρτοδηΐηρ; “μὰ 

αὐ'ν, 98. “Ἰ ΟΕ), τεῦυκε πιὲ ποῖ ἴῃ ᾿ἰ8}1 τῆε πίρῆς τπᾶκα 1 τὰν Ὀεὰ ἴο !Οτ. 
() τΠηῈ δηρεῖ, ποθ Τοδδβίεη 

. - χάδι 2 

ΒΥ Πι; 1 ννδῖθυ ΠΥ σουςἢ Ψ ΙΓ ΠῊῪ κὶράς. 
πὲ ἰῃ ΤΥ ἢοῖ αἀἰβρί Αβια. 

πὸ δι Ποῦ Υ οὗ {πὸ Απεῖοηΐ Ψεγβίοηβ, 0ΧΧ., 
γυϊξ., ὅγγυ. Εογ {86 ἔιΠ]Π]πιθηΐ 566 2 5. ΧΥυΥΙ!, 
22. 
)ῶν τϑον, ἄς. Ἰανιὰ ἴδιι|5 4555 5 {Π6 {Γιιὸ 

τηοῖϊνο δηά }ιι5{|Ποδίίοπ ἔοσ ἱπιργοοδίοηβ. ἀϊ- 
τροϊρα ἀραϊηδὲ ἴῃ6 ρθη δπθπλ 65 οὗ {ΠῸ Κίηρ, 
ΔΛ Ποπὶ ἢδ Γοργθϑθηΐβ; 566 ποίθ, Ὁ. 2. 

11. ὀοεαμσο ρος ἐρεπάσε ἐῤερῇ Οτ, δπὰ 
ἂο ὕπο Βμ 619 Υ ὕποτι. Τὴ 5}6]16Γ ΤΉΔΥ͂ 
τοίοῦ ἴὸ ἃ ἰϑηΐ, οὐ Ἥὀνθγῃαηρίηρ νυ] η 85. 

12. εονιῤαςς ῥίνη] 1.6. βυϊτοιπά, 85. ΜῈ Π 
186 ἰαγρδ 58 1614 υνῃιςῇ σονογεὰ ἴΠ6  ΒΟΪῈ Ὀοάγ. 

ῬΒΑΙΜ ΚΥἹἱ. 

ὙὝΠ15 5 {π6 ταί οἵ (Π6 ρϑπιζθητιαὶ Ρ541Π|5. 
[1 ννὰβ σοπηιροσοά 'ἰπ ἃ βδϑάβϑοη οὗ ὀχίγεπλθ ἀθ- 
ὈΓοσϑίοῃ, ΡΓΟΌΔΟΌΪΥ γΠδη της ῬΘΑΙ πηῖδί ννᾶ5 ἀδη- 
ΒΟΓΟΙΒΙΥ 5ἰςεῖκ, δηὰ τοσοίνης δοςσοιιηΐθ. ννΒΊΟἢ 
πιαάθ πὶ απιϊεϊραῖο δη ορόη ουΐογοακ οὗ τε- 
δ6Ι]ΠΙοπ. δ0οἢ δὴ Π]|πηῸ55 ἰ8 ποῖ τπηρηϊ οπρὰ ἴῃ 
[Π6 Πιϑίοτῖς)] Ὀοοκ5, Ὀιῖ (Πογ τὸ ρ]αη ἀπά 
ΨΟΥΥ ΠιιΠΊΟΓΟΙΙ5 ΔΙ ἰδίου 5 ἴο ἰξ ἴῃ {Π1Ὸ Ῥ54Ι ΠΊ5, 45 
ἴοι ᾿ηβίδηςθ: 585. Χυὶὶ. ς, ΧΧΙ, 14. ΧΧΥ. 18, 
ΧΧΧ, 2. 7-τ-τ-ο, Χχχὶ, 9. 1ο, ΧΧΧΥΠΙ, 79. Χ], ἀπά 
ΧΙ, [ἴ ΒΔΓ ΠΙ 765 αἶϑὸ νν ἢ [Π6 ἐΓαπϑασς ἢ 5 
Ῥτθοσάϊπρ [Π6 γονο]ὲ οὐ ἃ υβαίοπη, ὑνῆοϑο τηδοἢ]- 
ΠΔΙΙΟΠ5 σοι] ΒΟΔΙΌΘΙΥ πᾶνε βΌΠΘ ΟἹ 50 ΟΡΘΗΪΥ͂ 
μαὰ ποῖ αν ἃ Ὀόθη Γ ἃ ϑόάβϑδοη ὑπ4]6 ἴο 
ἀἰδοθαγρο ἢϊσ Κι ἀιιτιο5 ; 566.2 5. Χν, 1---ὄ. 
ὝΠΟ 5: Κηθβθ5 ἰ5 ἀπάοιυ ον τοραγάθα Ὀγ [Π6 
Ῥϑδ]μηϊθῖ 45 ρατί οἵ {π6 σπαβι ϑοπιθηζ ἀϊιθ το 
ἴῃς ρσγοδὲ σὐπηθ, νυ πῖσἢ Ὀτοιρῆς ἀϊδργασε δηά 
ΤῊΪΒΡΥΥ ὌΡΟΩ ἢ]5 ἰδττου ὙΘΑΓ5, 

ΎΠΟΓΟ ἃγὸ ἴῆγοθ αἰνιϑίοηβ ΟἰθαΎ πιλγκοά : 
(Π6 ἢγϑῖ, 1----.3. δηὰ τὸ ἰαϑῖ, 8---τος αν βοῇ 
[χορ Ἰἰπθ5 : (ἢ6 τα! 16, 4--7, ἢδ5 ἔοι, 

ἤσμιο 7 86ς ἀῦονυθ οἡ 5. ἵν. 
8,.»"] 866. τ (ἤτο. χν. 21. [ἴΐἴ ος- 

οὐῦ5 ἀραίη ἴῃ {πΠ6 {Π|6 οὗ ἃ ροῃ τοι 14] ῬΘΔ4]1Π, 
χιϊ, ἴὑροη {Π6 οἰρητἢ (566 τηάγρ.) οὐ ὁ“ ὁσίανς ἢ 
ῬΓΟΣΔΌΪ, πηθᾶῃβ ἢ ἃ ὕκ455 νουϊςθ, ΟΥ̓ ΔΟςΟΠὶ- 
Ραμ ηθηΐ. 

1. Ο 705] Ὠανὶά υ.555 ἴπ6 παπιὸ [οπονδῇ 
ΟΧΟΪαϑίνοὶυ ἴῃ 1ῃ1]5 ρϑαῖὶπι. Ηὸ μᾶ5 πὸ ἤορδ 
θυϊ ἴῃ 186 ρήδοθ οὗ νῖςῃ μα πᾶπιθ 15. ἃ 

ἴσα. 

Ρ᾽οάσο. Ἐθθικο, δηροῦ, ομαϑίθη, ἀἸβρ᾽δαβιτγε.---- 
Θᾶσἢ τνογὰ ἰηνοῖνοβ Δη δοκηον)οάρπιεπι οὗ 
ἄθορ ρι]ῖ. αν! ἔδοϊς τμδὲ ΠῚ5 δίη ἢδ5 [οιπὰ 
Βὶπὶ ουΐ. ΟἿ, 5. χχχνῆ τ. Πογεπιδῃ δάορῖς 
ἴῃς ΘΧργοββϑίοῃβ; 566 ἢ. Χ. 24, ΧΧΧ. 11. ΧΙν]. 
48. Οιὧιγ Ὀ] βοᾷ ον τι8ὸ5 {πο πὶ ἃ5. ΟἿἹΓ τὸ - 
Ῥγοϑοηίΐδεινο, Ὀοατηρ ἴπῃε6 Ὀυγάθδη δηάὰ ρεπδλ 
οὗ ΟἿΙΓ 51η5, 506 ποῖθ Οἢ υ-. 23. 

Ω. ῥεαὶ πε] Οἵ. 5. χχχ. 2, χ] 4; [6τ. 
ΧΥΙΪ. 14, ἀπά ΧΧΧ. 17. 

] ανι αὐραζ] ΤΠΟ ννογά ᾿ἱπιρ] 165 χα Πλιιβιοη, 
ἃ ἀτοορίης 45 οἵ ἃ ὈΠ πιο ρ᾽αηῖ.---Ναγ. 

72} ὁο9 ΑΚ ἰπ [οὉ, 1Π|5 ἀόποίΐεϑ ἃ ἀἰβοαβθ 
Ῥοποίγαιίρ 186 νος ἔταπλθ, δηὰ σδιιδης 
δχογιοϊδίηρ δηρυϊσῃ. ΟΥἷν [00 ἱν. 14, χχχ. 
17, 20, ΧΧΧΙ. 10--ο21. 

38. Μν «ομῇ ὙὍΠδ βουὶ, σοηβοίοιιβ οὗ ρι]ῖ, 
δι ετϑ χορ ηρῖγ, ἔτ πιοῦὸ (ἤδη ἴΠπ6 τογίγο 
Ὀοάγ. “Νεχιά," πὶ 115 ἀπά ἴπ {πε ρυθοοαίης 
γΟΓ56, ΒΟΥ ΟΙΥ ΘΧργοϑϑοβ ἴΠ6 ἔοτος οὗ (πΠ6 Ηε- 
Ὀγονν, νν ΒΓ ἢ ἐπιρ 65 ΘΧ ΓΤ ΠῚ ἴογγον δὰ ἀἰσπηαγ. 
ὅρὺ Ῥς, χχχ. . ὙΠΕῸΙ,ΧΧ. τι56 1Π6 ννογὰ ἐτα- 
ράχθη, δἀορίοά Ὀγ οἷ 1 οτά, Το. ΧΙ. 27, 
οὐ ῃονν ἰ5 ΤΥ 5011} (γοι]δὰ.᾽" 

4. Κειμγ] ΟΥΡΕ, χα. τιν ποτ ὈΟΙἢ οἤδιιθθϑ 
ἴδ γοριθβοηζοα: “ Κοεαγη, Ο Ἰνοτὰς μον ἰομς 3" 
5866 αἴϑὸ Ῥβ. ᾿χχῖν. 9, 1ο, ννβθιθ "ἢονν ἰομς ὁ 
15 {πὸ Κογ-ποῖθ. 

δ. πὸ γεριοηιδγαπεο Ὠανὶᾳ βροδκϑ οἵ ἴῃοϑο 
Ὑνῆο ἀϊθ, ποῖ δοίην ἀο]νογοὰ δὰ βανοὰ : 568 
-. 4. Ἐογ διιοῦ ἵμοῦὸ 15 πΠῸ ὁρρουίαπιν ἴο 
σοἸοδτγαῖο {πῈὶ πιοῖογ οὗ Οσοά, οὐ ἴο ρῖνο Ηἰπὶ 
{παπκ5. Βιιῖ ἀπάογ {π6 οἱά ἀϊδροηδαίίοπ ἃ νεῖ] 
Βιης οὐοῦ (πὸ Ἰηϊοιτηράϊαίε βἰαίθ οὗ ἴπε ἀθ- 
Ραγίο, αν ἃ κπὸνν {παΐ {ἴθ ννὰ5 {Π6 δθάβυη 
ἴον βουνίηρς Οοά, απὰ τῃαΐ πον ]οάρὸο ϑυῆϊοοὰ 
ἔον ρυδοίίοαὶ ρυγροϑὸβ ἀπ|}]} {π6 116 δηᾶ ἱπὶ- 
του Δ} 1γ. ἀϊτπα]Υ αητϊοϊραϊοὰ Ὁγ {πΠ6 ῬΑΓΑΥΟΉ5, 
ψογὸ Ὀτοισῆῖ ἴὸ ᾿ξ ὈὉγ ΟΠ τσ. ὙΠῈ ςεββα- 
οη ΟΥ̓ αοΐϊϊνο βουνίοθ, ον οὗ γοπλο γαησδ 
οὐ ἀδνοίίοη, ἀοθβ ποί αδἰἕεοϊ {π6 χυρϑίοη οὗ ἃ 
δαυΐιτο τοοιογαίίοη, Ενθη (86 ϑανίοισ δίῃ, 
ὟΒὸ πἰσῃξ σουπεῖῃ ννἤθη πὸ πλᾶῃ οδη ἡνοσκ.ἢ 
Οπ ἴδπα ριοοῖβ [μδῖ [με Ῥϑβαϊπιϊδὲ ἰοοκοὰ ἔοζ 



ν. η)---2.] 

7 Μῖπε εγε ᾿5 σοπϑβιιπιε δεσδιιβα 
οὗ ρτϑῖ:; 1 ννάχεῖῃ οἱά δεσδαβα οὗ ]] 
Τ]Π6 ΘΠ 6ΠΊΪ68. 

ἽΜλι8.7. 8.“ [ερατῖ ἴοπὶ της, ἃ]1 γε ψγογκ- 
δς μα. ΕΙ5. οὗ ᾿πΠΙυ Υ ; ἔογ τῃῈ ΓΠΟΚΡ Βδῖῃ 

Σὲ 13 μεαγά {ἢ νοίςβ οὗ ΤΥ ννεεβρίηρ. 
9 Πα ΓΟᾺΡ Βαῖῇ Πελγά ΤΥ διρ- 

ΡΙἰσατίοι ; [86 ΓῸΚΡ Ψ}}}} γεσεῖνβ ΓΩΥ 
ΡΓΆγΕΓ. 

10 ,6ες 411 πλῖῆθ δῆθπλῖοβ 6 45ΠΔΠ|- 
δα δηὰ βϑογε νοχϑά: ἰδεῖ τῆδπὶ γεΐιγη 
απαὶ Ὀς Δ5ῃδηηδα βυάβηϊγ. 

βςἢ τεβιουδίοπ, 866 [ηἰγτοάυςοίίοη, ὃ 18, ἀπά 
ποίεβ. οἡ 5. χνὶ. (Οοπιραγε [15 υεῦβο 1 
Ἐξ, χχχ. 9, δηᾷ 534]. χχχυ!. χ8. 

ἐπ 1 σγαυε] ἴπ 5860], Ηδάεϑ, (ἢ6 ηβθθη 
Μ ΟΣ, ὅ66 Ὠοΐς οἡ Ϊοῦ Χ. 21. 

.6. »ιαζε 1 γριν ὀεά ἰο ταυΐρη] ὝῊΘ ἘΓΔΠ514- 
Τοη 15 ΠΠ ΓΑ], πὰ Ὄχργοϑϑοβς (ἢ6 ἘΓῸ6 5θη56 οὗ 
16 Ηεῦγοννυ, Οοιηραγο Ηοχηογ, " Οἀ.᾽ ΧνΠ]. 
102, 3, λέξομαι εἰς εὐνὴν ἤ μοι στονόεσσα τέ- 
τυκται, αἰεὶ δακρυσ᾽ ἐμοῖσι πεφυρμένη. 

«υαἱεγ] Ογ, “" ἀγεῃοῇ." 

7. εονοεμ»θ] δα ΒῖθΒ ἃ ὝΔΥ, ἃ5 ἃ Ῥδττηθηξ 
{τεϊτοὰ Ὀγ τπιοΐῃ8. Ῥβ. χχχί. ο; οἵ. [οὐ χυὶ!. 7. 
5γ 7] ὝΎὍΠα νψογαὰ 15 υυϑϑα ἔγοαυ ΠΥ ᾿η Τοῦ 

(ϑε6 ποῖθβ οὐ (Ὁ. Υ. 2, Υἱ. 2),) δΔηἀ τλθδῃ5 ὑγο- 
ῬΕΤΙΥ ἴῃ6 γγιθῖ οσδιιδεά ὈΥ ένα ΟΥ̓ πη} 51 
ἱγεαίτηθηΐ : ἴΠ6 ποχέ οἴδιιϑθ Ἄχ ρ αἰ η8 [ἢ6 βρεοῖᾷς 
σι56 : [ῃδί νυ ῃῖοἢ πιδάδ ἢ15 ργοϊοηρϑοά σοηβηθ- 
Ἰηθηΐ 50 Βαγά ἴο ὈΘΑΓ νγᾶ5 [Πδὲ Π15 ΘΏΘΠΊ165 ἡ ῸΓΟ 
ϑεάυς!ηξ ὨΪ5 ΡΘΌΡΙΘ, δης τηδίυσιηρ {ΠΕΙΓ Ρ]οίϑ. 

«υαχεῖ οἰ] ἌὙΤδυ5 ὙΠροοσιῖι5, “ὁ {ΠΟῪ 
ὙΠῸ ἅτ Ἰοῃηρίηρ βίον οἷα ἴῃ 4 ἀδγ : οἱ δὲ 
ποθεῦντες ἐν ἤματι γηράσκουσι. "1ὰ.᾽ ΧΙ]. 2. 

8. δεῤανί, ες. ὙὍΠὲ βυάδάρη οσἤδηρο οὗ 
ἴοῃο ἰ5 ςμαγαςίογιϑίῖς οὗ αν ά. ὙΏΡΓΟ ἴα πὸ 
ἰηΐογναὶ Ὀδίννοθη 1[ῃ6 ϑἴγιρβιε πὰ [15 γθϑαϊί, 
Νο βοοπεσ ἄοϑθϑ ἢ [66] τπαὶ ἰβ ῥγάύθγ Πᾶ5 
τοασμοαᾷ {86 Τογὰ (ἤδη 6 ἰ5 δϑϑιγεὰ οὗ [15 
εβσδοΥ. 

θ. Τδὲ Δοκῃ ῥαὶῥ ῥεαγ] ΤὮ5 ννογά, 
ἔννςς τεροδίςα, ρίνοϑ {Π6 ἕαςξ, τὴ6 ποχξ οἰδιιβο, 
“ἐ 0} τοςεῖνο,,"" 2. 2. δοζορῖ δηά ργδηΐ, βἰδῖοβ 
ἴδε εβεςξ, οὗ [π6 ργάγοσ, ννβιςοἢ 5 γοργεϑεηιοὰ 
ἃ5 Δῃ δοςορίβα βδοῇῆςο, (Ἃἔ, 5. νυ. 32. ὙΤΒυ5 
Ηυρβα. 

10. Ζεὶ αἰῆ Οτι, ΑΙΙ πηῖπθ δηθπλθ5. 8881] 
89 ἀϑῇδπιθά---Β}811 ὕατ Ὀδοῖς, Ηδσῖο, ἃς 
1η 126 Ῥγθοθάϊῃρ ρ541π|, οἷζ νεγβίοῃ, ἕο] νην 
{πὸ ΧΧ, ἀπά Ϊθγοπιθ, ϑυ βεϊυι68. ἃ ΡΥΔΥΟΓ 
ἴογ Δη ἀββϑουίίοη: αν 5 ΠΊΡΙΥ ϑἰδίθβ ἢ15 σθιπ 
ἰδπίν οὗ (Π6 σεϑα]ῖ. ᾿ 

σ0γε εχ Τἢ6 54Π|6 ογάὰ νης αν ά 
Ὀδεά (0 ἀδϑοσιθε ΠΙ5 ΟΥ̓ ΠΊΙΒΟΓΥ, τυ". 2. 

ΤΗΣ εἷοβθ 15 ἥγπι, οοπιρᾶςΐ, νυ ἢ ἃ σἱπρ 85 
οἔ οἰλϑῃίης βυνογάϑ. 

ΡΘΑΙΜ5. ΝΙ]. ΝΠ]. 

ΡῬΟΑΙΜ ΝΠ. 
τι Ὠραυϊά 2γανόίά ἀσαΐμϑέ ἰδέ ν»ιαίζεθ οὗ Δϊς δηι6- 

εἷός, 27γογέσσίη ἀρ ἱπηιοσέηον, τὸ 8) λιϊά 
ἀξ σεοίὰ ἀξ ἀόγέπει, απαὶ ἐδὲ αἰρείγμαίοηι οὗ Δὶς 
ἐγ: 7 65. 

ϑμιρραίοη οὗ αν, ΏΙΟΝ ἢς σαηρσ τππίο (ἢ6 
ΓΠΌΚΡ, οοποοηρ {πὸ ἔνογάβ οἱ (συ ἰῃς 1 Οτν, 
Βεπη]δταϊία. δ 

ΓΟΚὨὮ τὰν Οοά, ἰπ τπεε ἀο 1 
Ρυΐ ΠᾺῪ ἴΓιδῖ: 886 πὲ ἔτοπὶ 

411 τῃεπὶ τῃδῖ ρεβεςσιιῖε πη6. δηά ἀθ- 
ἰϊνεγ τῇδ: 

2 [,68ῖ Π6 ἴδαγ ΠΥ 801] [κε ἃ ]Ἰίοη, 

ῬΘΑΙΜ ΓΚ]. 

ἼῊΙ5 Ῥ541ΠῈ 15 ΣΘΏΘΓΑΙΥ δαάτγηςἀ ἴο Ὀεϊοηρ; 
ἴο {Ππ6 φδυγὶγ ἰδ οὔ αν, ν ἤθη δὲ {ΠπῸ6 σοι 
οὗ 8541} ἢ6 ννὰβ σδ᾽ υτηπίαῖεα ὈγῪῚ {Π6 σου ΓΊΘΙΒ 
οὗ {π6ὸ Κιηρ, ννῆοϑβο θδ ουϑΥ δηὰ πη8]ῖς 6 ννθγῸ 
Ὀεοοοσλίηρ πηδηϊξοϑί. ΗΠ5 σΠΙοξ ΘΠΕΠῚΥ 15 ΓΟρΓθ- 
βοηϊδά 45 ἃ ρϑβοῃ οὗ ρτεδῖ Ἰηἤπθηςθ, ἀπά ἢϊ5 
Οὐ Ῥοϑίζοη 15 οὐ ΘΠ ]Ὺ οπθ ἴῃδΐ οχροβθά ἤϊτὴ 
ἴο εῆνΥ. ὍΒΟΓΟ Ἀγ 1πάϊοδίίοης ἰῃδΐ [δ6 ρεΓ- 
βοουοη δὰ σοπίϊπιδα ϑοιὴθδ {1Π|6, δηὰ τνᾶς 
ἸΙΚοΙγ ἴο σοηξίπυθ. ΤΠ ρϑαϊπὶ 15 γοιη γκαῦ]α 
ἴῸΣ νἱνδοῖίυ, σταρὶ ἃ δηὰ νἱρογουϑ ὑγϑηβ 1 0η8, 
δηΔ νἱν ἃ ἱπηΔΡΈΓΥ ---- ρΡοίηῖ5 τϑοορηϊζοα ὈΥ̓ 
Ενναϊά δηὰ οἴου οὐ ς5. 85 ΤΑ Υ ΚΙηρ ἃ ΡΌΠΙΙΠ6 
Ρτοάμυοσξίοη οὗ αν! 5 γοιῖῃ. γ᾽ Καγ, ονν- 
δνοΥ, γοίεγ 1ἴ, σμιοῆν οὐ ἴπ6 στοιιπάὰ οὗ οοη- 
ποοίίοῃ νυ" ἢ ΟἿ ΠΟΥ ρϑα πη5, ἴο ἴδ ρϑυοά οὗ [ἢ6 
Κιηρῖβ ἢιρῃῖ, ἢ δρθοῖαὶ τϑίογεησθ ἴοὸ [ῃ6 
συγϑος οὗ δῃϊ πηι ; ἴππ5 ἴοο Μτ ΤἬΓΟΡΡ. 

ΤῊς 5ἰγυσίατε οὐὨἨἁ  ΤΠ15 ῥ54]πὶ 15 αἰδρυΐοά. 
ΤΠ ἢγϑ ραγί οἵ ἔνθ νϑῦϑθβ οἰοϑθβ υν ἢ 5614, 
Ἐννα]ὰ ἀἰνάε5. {[ΠῸ6 γτοπιαϊ πάθον (αἴ ν. 11) ἱπίο 
ἴνγο ραγίβ, ϑᾶςἢ οὗ δ1ὶχ νϑύϑεβ Ὶ δυΐ (π6 ἰαϑῖ 
γΟΓΘ6 βία παβ ΡΥ ΔΌΪ]Υ Δ] 6, 85 8η αὐδει]αῖίοῃ : 
ἴῃι.5 Καὶ ὅβίοσ, 

δῤίγ σαίο] ΑἋ τηυϑῖσαὶ ἴογπι, ὑπ ϊὶο ἢ ρῥτὸ- 
ὈΔΌΪΥ ἀδποίεβ ἃ ᾿γγῖς 8] σοπιροβι(οη ΘΧρυ βίης 
τηθηΐδὶ ὀχοϊἐπιοηῖ. Τῆδ Ατὐδῦις τνοχὰ ἔοσ ᾿ἰγτὶς 
ῬΟΘΠῚ5 ἈρΡρϑδῦβ ἴο 6 σοηπεοοίοα ν} 1; Ὀυϊ 
1Π6 ΘΕ ὙΠΙΟΪΟΡΎῪ 18 πποεγίδϊπ. ᾿ 

Ομ.Ὁ] ὙΤῆῈ πάπα ἀοθβ ποῖ οσςσυγ πη {86 
ὈΟΟΚ οὗ ϑαπΊιοὶ, ἃ ἔδοϊ ννῆϊςἢ ροϊπίβ ἴο τῆς 
Ἰηάδροπάθηςθ, ἀπά ὈγΟΌΔΟΪΥ αἷϑο, 45 Ενιδ]ὰ 
οὔϑεγνθϑ, ἴο {π6 δη} Υ οὗὨ ΤΠ 15 ᾿πβογιρίίοῃ. 
[ ἀεδίβπαΐος δοῦπῆθ ραγίιζδη οὗ 8541}}5 ον 
{τἰῦ6, ὁπ ῆο 5βμαγθά {Π6 βιιβρίςϊοῃ δηὰ δηνΥ͂ 
οὗ [06 Κιπρ. [{ 85 θδθθὴ βιιρροβθά ἰο ἀε- 
δίρῃδίθ (ἢ6 Κιηρ Πἰπιβοὶε, Ὀὰξ 1 566Π|5 ἰο ὈΡ 
ἃ ῬΓΟΡΟΙ πᾶπιθ. [15 πιϑδηϊηρ, “" ΕἸΠιορίδη," 
ΠΊΔΥ ΡΟΞΒΙΌΪΥ ΓΕΙΟΓ ἴο 5ΟΠῚΘ ΡΘΥΘΟΠΔ] σῃατδο- 
τεγιβέῖς, ἀδγκηθθα οὗ 801}, οὐΓ οὗ σοιηρὶοχίοῃ : 
οὗ. [6γ. ΧΙ. 22; ΑἸγῸ5 ΙΧ. 7. 

2. 1. ῥέε] ὙΠῸ 58π|6 βυάάθη σῆδηρο ἔγοπὶ 
{Π6 ο΄ ΈΓΆ] ἴο 16 5: ΠρΊ]ΑΓ μᾶ5 Ὀδθη ποίϊσθὰ Ἰὴ 
ιν, 6; 586 4]50 ΧΥ]. 11,12. ΑἸποηρ Ὠαν 8 
ΘΏΘΙΛΙΕ5. οπα ἴοοϊκ ἴπ6 Ἰοδά, ὍΠ]5 πᾶν ΓΟίΌΓ 
ἴο 540}, οὗ ᾿νῃοηι [ἃ πλσῃξ πλοϑί παΐυγα!ν Β6 

Μ5,ΡΦ4:. 



1ὃ4 

γεπάϊηρ τὲ ἴῃ ρίεσεβ, ψγ ἢ} 6 ἐῤέγε ἐς 
ΛΗΕΟΣ 5 ἔηοπο ἴο ἀδίϊνθουγ. 
ΜΩΣΩ͂ σέξ- . 

νεντν. 2 Ο ΙὸκΡ πὰ νά, 11 ἢᾶνε 
ἄοῃπα 1}15; 1Ε τῇεγα δ8 ἸῃΙΦΌ Υ ἴῃ ΠᾺῪ 
Βαπάϑ, 

4 [1 ἢμανε γενναγάεά ὃν] υπῖο 
ἢϊπὶ τῆαϊ ννᾶ8 δα ρεᾶσε ἢ πιὲ; 
(γεα, [ Πανς ἀεἰῖν ἐγεα ἢϊπὶ της νυ ἢ- 
ουξ σάυι86 5 ΠῚΪΠ6 ΘΠΘΠῚ :) 

ς [μετ τῇδ ΘΠΕΠῚΥ ροβαςσιῖα ΠΥ 
80], Δηἀ τὰκ 1:; γεα, δῖ ἢϊπὶ γεδά 
ἄοννῃ τὰῪ ἢ ἀροη τῆς οαγῖῃ, δηά ἰδῪ 
ΠῚΪΠ6. ΠΟΠΟῸΓ ἴῃ ἴῃς ἀμ5ῖ. δοίαδῃ. 

6 Ατἴβε Ὁ Ι͂κόοκρ, ἴπ τῇϊης Δηροι, 
[Πρ τῆν! Ὀδοδιθε οὗ τῆ γὰρ 
οὗ πλῖηε ἐηεηλεβ: δΔηἃ ἀννακα [ὉΓ Πιὲ 

ῬΘΑΙΜ5. ΝΙΙ]. [ν. 3--τ1. 

9 τῆς Ἰυάρπιεπε ἐδαὲ τῇου Παϑῖ σοπι- 
της. 

7 50 5Π4}} τπΠε σοῃρστεραίίοη οὗ τῇς 
Ρεορὶε σοπιρᾶ85 {πες ἀδουῖ: ἕογ {Πε}γ 
β Κ65 τῃεγοίογα γοζυγη ἴπου οἡ ὨΙρῇ. 

ὃ ΤΠε ΠΟΚΡ 5841] Ἱμάρε τῆς ρεο- 
Ρἷε: Ἰυάσε πιὲ, Ο ΙΝΟΚ. “ δοσογαΐπρ ἢ "- 
ἴο Ὑ1Υ Τρ Ἀτεουβηε88, ΔηΠα Δοςογάϊπρ' ἴο με : 
ΠλΪΠ6 Ἰητεστγ ἐῤαΐ ἐς τὰ τη6. ᾿ 

9 Οἢἱ ἰεῖ τῇε νιςοκεάημεϑα οὗ (μεῖς : 
νος Κεαα σοιὴς ἴο Δη δηά; δι ΘΔ] 5ἢ ὃ Ἢ εν 
τῆς [υ5ῖ : ὅογ τῆς τίρβτεους (ὐοά {πίε " ἡ 
πε ὉΟΕΣ Δι το Π8. - 

ΓΜν ἀείκηος ἧς οἔ (σοά, νΠϊ]ςὴ Ἶ 
πρὸς {6 ὈΡΓΙΡἢς ἴῃ ἢεαγί. 

11 ἰ(σοά ᾿Ἰμάσειῃ τε ἐδπιεδηε, .΄ 

βαϊὰ 1ῃφὶ 6 ννὰβ πὸ ἃ Ἰοῃ, τσὶ νυ ποῖὴ {ΠΟΘ ΓΘ 
σου]ά Ὀ6 πὸ πιδῃ ἴο ἀεϊίνογ, [{ σομ]ὰ 5οδύοοὶγ 
ΔΡΡΙν ἴο δῃϊπηει, νυ ἤοϑθ νθΑροη5. ΜΈΓΟ 5 ΠΊΡΙΥ͂ 
ΓΑΙ πρ5. (Οομηρᾶτε Ἰοὺ χ. τ16.5Ὁ. ἼΠδ ἐχργοδ- 
5]00}5 ΓΡΟ4]}} [αν] 5 ΘΑΙῪ ἘΥΡΕΉ ΕΙΣ, 1 5. ΧΥΊ]. 

384-37. 
3. ἐῤ᾿] αν ἃ αἱυάθς βτβὲ ἴο {πΠ6 σῃᾶγρο 

ἴπ μόηογαὶ, [ἢ 15 (ΠῚπρ ΟΥἨΛΝΠΙΓ ἢ 1 ἀπῇ δοςσιιοά, 
{θη ϑροςῖῇεϑ ᾿ξ πηογὸ αἰ βΕ] ΠΟΙ 45. 4 ΓΙ] 4] 
ἃςῖ (ἰἀϊογηδίιοα}}Υ ἐν], οὐ αι ν, ̓ π ([Π6 μαηά, 
85 ἴῃ ᾿Π5 Γι Ππ]6 ηΐ οὐ οὐδ: οὗν α 5. ΧΧΙΥ. 12.1.3} 

ἴΠΘη 45 ὁπ οὗ 456 ᾿ηργα ταθ πὰ γοδοθογΥ. 
δ οἢ δοσιιβαςίοηϑ δοσογά ἢ [15 Ροϑιτοη δὲ 
8411}}8 σουγέ, απ νὰ Ἐπ ννῸ}}-Καόννὴ 5115- 
Ρἰείοη5 οὗ τῆς Κίηρ, Ὀιξ σαῃ βοάγοοὶΥ Ὀ6 ὁχ- 
ΡΙαϊποά ἢ γσείεσεηςο ἴο αν 5 Πιρῃϊ ΠῸΠπι 
Αὐβαϊοιη. 

4. 1 ῥατυε ἀείυογοῇ ὝῊϊ5. Ἰπίογργοίδτοη 
ἢα5 Ὀδοη ηιιοσιοποα, διιΐ 15 ἀοίοηοα Όγ Δ0]6 
οὐςς ; ἀηαὰ ΨΥ ΒΟΙΠΟΥ ΟΥ ποῖ 1 ἸΠΔΥῪ ΤΟΥ ἴο 
[πὸ {γδηϑασίίοηϑ γοϊαίθα Ἰῃ τ ὅ. χχῖν. 4. 7. δπά 
ΧχΥΐ, 9. νπθη αν ἔν σο βραγοά 8541}}}5 Πρ, 
1 {Π]Ὺ ΟΧ ργόβϑοβ ἢ15 βΌΠΟΓΟΙΙ5 σῃαγασίογ, [Σ᾽ 
ΚΑΥῪΥ τόπάογϑ ἴπ6 ϑννοσγὰ 5 ἀιπρίαςοά :7 θὰ. {ΠῈ 
τιαθαπίηρ. “ ἀοΙ νογοά. "ἡ Βοϊοημ5 Ργορουν ἴο 
τὴ. Ηρῦτοινν νου, δπὰ 5 δοςσορίοᾷ Ὁγ Εννδὶὰ 
δηὰ Ηπρξοϊά (νπο τοραγὰ [ἴ 45 ἴῃ ΟΠΪΥ 5θηϑὲ 
δε βοά ὉγῚ Ηοῦτονν τἰβαμο), αοῦ ΑΌθη Εγγα, 
Καμοδι, δηά ϑόνογαὶ πιοάοιῃ ΟΥΙΟ5, 85 (ΔΙ νη, 
Μιςῇ., οξς,, ΤΟΙ. Καὶ βου. 

5. »μηδ ῥοπομγ] ΟΥ̓, " ΒΙΟΓΥ., 45 ἴῃ 5. ἵν, 2. 
ΕΠΠΟΥ νογὰ τρὰῪ 6 δεοςσορίοα, Ὀι ὁπ ΟἠΪγ 
5ῃ ἃ 1ὸ ϑοὰ, ὙῊ5. ραβϑάμο δι ρρογία {ΠῸ 
ΔΙασογοῖις τοχῖ ἴῃ {παι ρβϑα]η. 16 5656 οὗ 
ΡΟΙΘΟΠΔ4] αἰ ΠΥ δὲ 50 θαγν ἃ ρογιοά ἴηὴ [)ὰ- 
νὰ 5 ΠΡ 15 το] γΚδΌϊα, τς ννοτὰ (ωαδοά) οο- 
οἰπ5. ΤΟ ΘΠ ἴῃ ρϑαἰβ σοπιροβοά Ὀγ {Π6 
κΚιηρ. δὼ [πἰτοά. 

Θ. ατοαζο ϑὸν »ι] ΤΠ ΔΑ. Ν, ξΟ]]ον" 8. {πὸ 
οἰ νογϑίοπο, θα. {πὸ σοπϑοίγαςσξοη, που ἢ ποῖ 
ἔτι ἔγοιη ἀουδῖ, σροπὶα γΑίμογ τὸ Ὀ6. “ἀν ΚῈ 
ον πτὸς Τλοι μαβῖ οτάδιπος Ἰπάρπιρηϊ." ΤὨυ5 
Ηρ! ὰ αμά οἴποῖβ. (Οἷς [Ὁ ν!!. 6. 

7. εο»»"βα..}1] ΟἿ νογβϑίοῃ ἰ5 [Πτοτὰ], δπά 
δῖνοβ ργοῦδΪΥ {Π6 ἔσθ δθῆβο, νὶζΖ. [ἢ [Π8ΐ 
σάβο {80 ᾿νῇο]6 ὈΟΑΥ οΥὨἨ πὸ ρθορίθ ν0}}} ςοπὶς 
ἀτοιης ὙΠ Π6, Γϑοορηὶχίηρ ΤΉΘῈ Ὧ5 ἴθ ΠρΠΐος 
Οἱ5 μιάρο. 
ὑῶν ἐρεῖν σαζο} ΟΥ, ΔΌΟΥΘ 1, ἰ. ἐ. ΟΥΕΓ 

{πὸ σοηρτορδτοη. Οοά ἰΞ τοργοϑοηϊοὰ 85 ΡΓΟ- 
οι ΠοΟηρ {Π|5 ϑοπίθπορ ΠῸΠπὶ ΗῚ5 ΤΠΓΟΠΘ ΟνΕΓ 
ἴΠ6 ἀ55ΘΙΔὈΪγ, Πα {ΠΕ τεϊιγπίης οὐ ρα. (Οἱ 
Ρϑ, Ἰχνι!. τὃ. Ενεγυ {τἰπ]ρΡἢ οὗ τιρῃϊ 15 τε- 
βαγάοα ὈγΥ αν ὰ 45 {πὸ σϑβυ]ῖ οἵ ἃ ρεγβοπδὶ 
ἱπτογνθηϊίοη οὗ {6 στρῃΐθουβ [πάρε. 

8. ἡμάρσε »ιε, ἄς. ΟἿ ῥ5. χνῆϊ. 20, ΧΧΥΪ. 1, 
ΧΧχν, 24, ΚΠ ΠΟγΟ {Π6 Ῥϑδὶ πηϑὲ [45 ει φοςογάϊηξ 
ἴο ΤΥ τιρῃθοιϑηθβ5. 

ἐπίεσ νιν} 1. ὁ. Ἰτοράοτῃ ἔῸπὶ ρα τ ΜΊ τὸς 
ἔογοηςς ἴο {Π6 βρϑςίᾳὶ σμαᾶγρα, 

ἐπ πὸ Οἵ, ὌΡΟΠ 1Ὧ9, ἃ5 ἃ τοῦε. (ἱ. 
Οὔ χΧΧΙΧ. τὶ “1 ραΐ ὁ τἱρεϊθοιιβηθββ, πὰ 

1 ΟἹ πο πὴὸ; τὰν Ἰμάρτηοηϊ ννᾶ5 85 ἃ γοῦὲ 
ἀπ ἃ ἀἰαάοπι," ΤῊϊΐβ οοπδίταοιίοῃ ἰϑ χιϊξα ἴῃ 
δοσογάδησο ΜΠ Ηεῦγεν ἀδᾶρε (Ηυρ[.). ἀπά 
560 ΠῚ5 ὈΓΘΙΞγΔΌ]6. 10 ΔΠΟΙΠΘΓ ΒΙΟΒ [85 Ὀόθῃ 
Ῥτοροβεά, “εἰ 1 ὍὈε ἄοῃςξ ἴο πε." ΤὍ8ε ὁοη- 
βοϊοβησθ9. ΟΥἩ ἱπίορ ΠΥ 5 ἔγοαυ θην δϑϑτιθά 
Ὀγ [λαν!α, ἀπά πιοΐδ Ἔβρθοῖα! Υ νΥΊΓΠ τοίοτεπος 
[0 ΘΑΥῪ δασυβηξίοηβ; διιο ἢ ἀβϑογέοη ἰ5 5:8 
Όν 81 Ῥαι)]} ἀςοϊαγατίου. {παῖ ἰουομίηρ {πὸ 
ΤΡ τεο δι οθ5, Ὑν ΒΓ ἢ 15 Ὁ ἴῃ6 ἰᾶνν, ἢδ ν᾽45 
Ὀ]ΑΠΊε]οα5, ΡΆ]]. 1. 6. 

Θ. ἐγιοι 7} [ἢ 186 βρεςϊῆς βϑθρῆβε οἵἉ ἰδϑβιϊπξ, 
ΔΘΘΑΥ Πρ ; οἴ, Ῥ5. ΧΙ, ς; [οὉ ΧΧΙ. το. 

δὲ ῥιαγίς απά γε] “ΤῊΘ Ποατῖ," 85 πὲ 
5ϑδῖ οἵ τῃ6 τπἱπάογβίαπαίηρ δηά ἐδθ ΜῊ, οἴδε 
γοΙ 5, Οὗ παῖ γα] ᾿πηρι11565 δηά αἴεςξίοπϑ. δοίἢ 
ἴπ ςοπίγαβξ ἕο πιοῦδ οαζνγαγα ΔΡΡΘΆγδῃςοβ. (ἱ. 
ΡΞ, χχν!. 2, 8Δη4 566 1 5. ΧΥΪ. 7. 

10. λήν ἀεΐφηες ἱς οἱ Οοιῇ Οὐ, ΜῪΥ βμιοϊὰ 
48 ὌΡοΟΠ 6οἀ: Δλὴ δχρύθϑϑιοη ΠΟ ἢ ΠΥ 
ἀοποῖς {παΐ ἢὶβ βῃϊδθιά οὔ ἀθίδποι ἀορεηάς 
ἀροη Οοά, παῖ μὲ ἰγυβῖβ ἴο Οοά ἴο δοϊά 
Η!5 5μιεἰ ἃ ονεσ δῖπὶ, οὐ {μαξ ἢ σοιηπιῖ5 5 



ν. 12--- τ. ῬΒΘΑΙΙΜ95. 

πὰ (σά [5 ΔηρτΥ τοὴϊ δὲ «τυἱεῤοά 
ΕΥ̓ΘῪ ἄδγ. 

12 [[ δα τυζὴ ποῖ, ἢς 1} ννῃεῖ 
ἢϊ5 ϑινοτά; πὲ ἤδαῖῃ δεηῖ ἢῖ8. δονν, 
δηά πηδάε ἴξ γεδαγ. 

12 Ης δαῖῃ αἶβδο ργεραγεά ἔογ ἢϊπὶ 
τἢς ἰπϑῖγαπηθηῖβ οὗ ἀδαῖῃ; δα οτγάσ!π- 
εἰ ΠΙ5 ἀγγοννβ ἀρβϑίηβ [ἢ6 ρεγβεσιοτβ. 

ΤΟΝ 14 “Βεμοϊά, ἢς τγανδη]εῖ νντἢ 1}1- 
νοὶ το. 4. φυϊῖγ,) ἀπά δίῃ σοπιυεῖνοα πλἰβο θῇ, 
}ιπιες σ᾿ 
ἐξϑι Δη4 Ὀτουρῃϊ ἔοσῇ [Ἰςθῃοοά. 

πους τς 'Ηε πιδάε ἃ ρίϊ, πὰ ἀϊσσεά ΤΌ, 
ἡ τῶ δῷ ὦ πὰ ἰς [Δ]||Θἢ ᾿πῖο τῃ6 ἀϊτοῇ τυδίεῦ ἢ6 

{τς 9. 15. ΠΊΔ66, 
δξ τὸ. 2. 
Ῥγον ς.4, [16 Ηἰβ π]δοῃ!ε 504} τοῖυγη ἀροη 

ἀοίδηςς ἴο σοί, ἰακίπρ “ὁ ἀροη Ἵ ἴῃ ἴπ6 ποῖ 
ὈΠΟΟΠΊΙΛΟΙ 56Πη56 Οὗ “" Ἱποιπμηδθηΐξ προη." 

11. ὙΠ πιοδηϊηρ δὲ {πὸ νϑῦϑθ, 85 ἴῃ ΠΊΑΓΡ., 
ΔΌΡΘΑΓΒ ἴο Ὀ6, Οοά ἰ5 ἃ τβῃΐθουβ πάρε (Πθηςο 6 
{πὸ σοππάρηῃςο οὗ {Π6 τἱβηῃΐδοιιθ τπΔ}}, δπα 88 
δος Ηδ 5 νυγδίμ μι} ον ἀαγ. ὙΠῈ νοσὰ 
τοπαάογρα ὁ’ ΔΠΡΎΥ ᾽ πιθᾶπ5 ποΐ πηεγοὶν (μὲ σοά 
ἔθεϊβ, Ὀυϊ {4 Ηδς πηδηϊεϑίβ, ὑυγδίῃ, ποῖ ὈῪ οὐο- 
σΑϑΟηΔ] Οἰζθιγβίβ, διιΣ ὈΥ σοπίϊπιιουϑ ᾿πάϊσᾶ- 
(Ἰοη5 οὗ Ηἰ5 ᾿ηἴθηξ ἴο Ρυηϊδῃ ἴΠο86 νν ῆ0 σοη- 
ΕἰΠΌΔ}}Υ ργόνοκε Ηἰπι. 

12. »ιαάε ἱ γεαάν) 1,11. δοῦ 1ῦὺ ρτὶ καῖ, 
οὐ ἤχοα ἴἴ. νη (πὸ Ὀονν 15 Ὀθηΐ δηὰ οἴγυηρ 
Π6 ὙνΑΥΓΙΟΓ Ρ͵δοθ5 ἴΈ ἴπ [Π6 ΡΥΌΡΕΙ Ροβιίξοῃ. 
ΤῊΠΘ τοβοιλποθ οὗ {Π1|85 ραϑϑᾶρε ἴο [1 6υῖ. 
ΧΧΧΙΪ, 41, 42 18 ΥΘΓΥ δίκη; [ἴ 45 {Π6 5816 
τιοίαρῃογ, δηὰ ἴῃ {Π6 βᾶπὶὲ ογάθ. Οοὰ δχο- 
οὐππν Ηἰς ννοῦκ οὗ Ἰυάρῃηηθηξ 15 [ΠΟ ΓΟρΡΓῸ- 
βοηϊοα 45 4 ννδτίοσ, ῆοὸ τϑὶ νυ μοῖ5. ἢ]5 ρ! - 
ἰοηρ βϑννογά, ῃὰ ἔμθη βαδ(ίαΐθϑθ ἢ15 ΔΓΓΟΥ5 
ΜΓ Ὀϊοοά. 

18. ,30ν δί»»] ἰ.6. ἕοτ {Π6 5 ΠηΘΥ. 
ῥὲ ογάαϊηπείρ.. ῥογεεειογ ἢ ΓΓῊ 5. {γδηβ᾽δίίοη 

18 ἀδἔθηϑι 16, δηά ΓΟ] ονν 5 Θοπ6 δηςσϊθηΐ ν᾽ ΓΒΙ ΟΠ 8. 
Τηε Ηρῦγενν ννογὰ οσσυγβ γα ΠΥ ἴπ [ἢ 
55η56 ““ῬΌΓΘΙΘΙ;᾽" 566 σφῃ. ΧΧχὶ. 46: 1 8. χυ!]. 
τ; 5. χ᾿ 2. ΑΔ ΠΊΟΓΙΟ 5[ΠἸΚΙΠΡ᾽ ΠΑΡῸ 18 ἤονν- 
ΟΥΕΥ ρῥγεβοηίθά ὉΥ δὴ δχδοΐ γϑηάογίηρ, Η9 
Ἰδοῦ Η1Ξ ΔΙΙΟῪΒ ΖΊΘΥΥ οπ08. Τἢ]5 
ἶ5 δαορίθα ϑοΠΟΓΑΙΥ ὈΥ πιοάδγηῃ σοϊηπιθηΐϊα- 
ἴοΙ5, δπὰ 5 ϑιιρροβεά ἴο αἰιιάβ ἰο {πε οἱά 
σιιϑίοπη ΟΥ̓ σονογπηρ; διίζον -οδὰς νυ ἴονν 
ἀϊρροὰ ἱπ πδρῃῖδδ, ἡ Π]σ ἢ σαι ῃϊ ἤγθ πὶ ρα55- 
ἵπρ ἰπγοι ἢ ἴμ6 αἱγ; ἕξ. ΕΡἢ65. νὶ. τό. ὙΠΟΥ 
ΘΓ υἰϑοα ϑρϑο δ! ἴῃ αἰΐδοκίηρ ϑἰγοηρ πο] 5, 
85 5061}|5 ἴῃ Ὀοτηαγάπηθηϊβ, δος τη Ὀ0}] 4: 8 
οὔ ἤτε. [15 ἴο δ6 οὐβογνοά [ηδὲ Οοὰ ἰ5. ἤθγὸ 
Γορτεβοηζοα ποΐ 85 δοΐιδ!} ϑίτΚιπρ, θὰ 85 
γτερασγίηρ ἴο δίσκο ὙΠΕῈ ϑίππογ, ψνη0 ἀϊδτθ- 
ΒΑγάβ. βθηογαὶ νναγη 58, ΠΊΑΥ δ δἰαστηθὰ Ὀγ 
᾿πάϊοδίοηβ οὗ ἱπηπηηοηΐ ἀσῤβιγαςτίοη. 

14. ῥὲ ἰγαυδι οι} ὙΤῃ6 ϑίπποσ, δρδίηβέ 
ψΠοπὶ Οοά ἀϊτγοςοῖβ8 Ητ8 ἀσγοννβ, 15 γεργοβοηϊεᾷ 
ἴῃ 106 νΕΙῪ δςῖ οὗ ρεγρεϊγδ!πρ σὔτηθ, ῥΓ6- 

11. ΝΠ]. τϑ8ς 

ἢ5 οννῃῇ δεδλά, δηά ἢϊ5 νἱοϊεπί ἀθα]ηρ 
8.}} σοπιε ἀἄοννῃ ὕροῃ ἢ]5 οὐνῃ ραΐδ. 

17 1 νν}}}] ργαῖβαε τὴς. ΠΟ δοςογά- 
ἵηρ ἴο 5 τἱρῃτθουβηθθδ: ἀπά ν"]} 
8110 Ργαῖβα ἴο τῃῆ6 πᾶπὲ οὗ ἴῃς ΠᾺΡ 
τποβὲ ΠΙρἢ. 

ΡΘΑΙΜ ΝΠ. 
Οοαά᾽ς: σίογγ ἰς νιασηβοαὶ ὧν ἁϊΐξ τυογές, ἀγα ὃν 

λὲς ἐσὺξ ἐο Ὥ!α7,. 

Το {μὲ με Μαυβεῖαη ἀροὴ ΟπΈ ἢ, 
Α Ῥϑαϊπὶ οὗ ανι!ὰ. 

() ΙΟΚΏὮ ουγ ],οτγά, μονν εἐχςο]- 
ἰεμς ὡς ΤΥ παπα ἴῃ 11 τῇς 

δαττῃ ΤΠ νῆο Παβὲ 8εῖ [ΠΥ βίου ἂδονε 
16 Πεοάνβῃβ. 

ὙἹΟΊΒΙΥ σοπορινοά, δηά ἰδϑυΐϊηρ δέιογνναγάβ ἴῃ 
4 ''Θ. Τμε Ηθῦτονν ννοτζὰ ἴον [ἴ6 ᾿πο] θα τ 6 
ΓΛΘΔΠΙηΡ; ΟὗἨ ΘΠΊΡ(]η655 δηὰ {4} Γ6. 

16. Ηε νιαώφ α 211, «γιά ἀϊσρεά 1 ΟΥ, ΗΘ 
ἄπ, ἃ Οἱῦ, διὰ βοοορϑθὰ ἰδ οὐ. 

16. Ὅὅἢο τπδίδρου ϑθοὴβ ἴο 6 σοπίϊημοά: 
ὙΠ116 [6 81:ΠΠῸΥ 5 ἰπ [ἢ6 ριζ, νυν Β ἢ [6 5 ἀϊρ- 
δίηρ, [Π6 πιᾶ55 οὗ δὺ}] μι σ ἢ Π6 Παὰ τπγοννῃ 
ὮΡ [4115 'ἴπ δηά ογυιβῆθϑ ἢ ΠῚ. 

εὐ» ἀἰοαυ"} 1.4. 1411 ἴῃ; 866 ποίδ οἡ Τοῦ 
ΧΥΪ. τό. 

Ρβαυμ ΝΠΙ. 
Α ῥϑ54]πὶ 'ἴῃ ρτϑῖ86 οὗ [ϑῃονδῇ, Λ  ΠΟ56 ΡΊΟΓΥ 

5 Θ66ὴ 'ἴῃ ἴΠ6 ἤοάνθη δῦονο δηὰ ἴπ6 θαγί! Ὀὲ- 
ποδίῃ, απά ἴῃ Ηἰ5 σαγὸ ἴογ {ῃ6 Ἰοαϑί οὗ Η!Ὶ5 σγθα- 
ἴυτοβ, 1. ΤῺ 5ισ δῖ Οὔ ἢδ ΒἴαγΓΥ 5Κ165 ϑιιρ ροσίβ 
αἱ ἴῃς τοὶ ρίδησθ (ῆ6 τποιρδῆξ οὗ Οοάδβ υπ- 
ΔΡΡΓΟΔΟἢΔΌ]6 πα) οϑίγ δης πιδῃ 5 1η5] τ ἤσᾶποα ; 
Ὀμΐ ἃ ἀθθροσ πιθάϊδξοη ςοη βγπι5 [Π6 ἀβϑιγαη 6 
{πηι (σοά οσαγὸβ ἔογ πιδὴ 85 ἔογ Ηἰ5 ςδιϊείοβί 
νοῦ, ὑτὐ. 3. 4, δΒανηρ στοινηθά πὶπὶ νυ ἢ 
Εἴοτγ, δηὰ 5οῖ 4]} {Πηρ5 ππάθγ ἢἰπὶ, δηὰ τηδὰθ 
ἢἰπὶ Ηἰδς νἱσερογοηῖ,. ὍΠ15 1468 15 186 ροϊπί οὗ 
{π6 ρϑαὶίπη, νι ἢ 15, 580 ἴο 54Υ, ἃ ροδί!ςΔ] 
τηραϊδίοη ἀροη {π0 ἀδϑοτιρίίοῃ, ᾿ῃ Οθδη. 1., οὗ 
ΤγΔη 5 σγϑαίϊοη δηᾷ ογρίπαὶ δϑῖδίθ νυν ἢ Οοά. 

ΤἼΘ Βγροίμεϑιβ, ἑσυπάδαά οἡ Ὁ. 2 (1π νυν Ιοἢ 
{π6Ὸ πιοοῃ πὰ βἴδγϑ ΟΠ]Υ ΓΘ τηθητ]οηθ), (Πδΐ 
Βανι ὰ νυγοῖα {Π15 ρϑα]πὶ δὲ πιρῇῃϊ, 45 6 θὰ ἢ 8 
ἤοςκβ αἱ Βοϑί θῆθμι (1 5. χυ!. 19). 15 ἱπιργο- 
Ὀ4ΌΪ6, «οἷ. Τοῦ χχν. 9, δηὰ τρϑάϊοββ ὙΠ6 
{που ἢϊ ϑιιρροϑίθα Ὀγ (86 βι5ἢξϊ οἵ [6 ἤθάνθηβ, 
οἵ Οοὐδδ πηα]οϑῖγ δηά πιδηβ [1{{|6η6 855, 15 
᾿που 2016: δηὰ τηιϑὶ ἤᾶνο οσουγγοα το ᾿λανιὰ 
ποῖ ΟὨΪΥ ἴῃ 5 θαυ! οϑῖ ἄάγϑ, δυῖ οὐΐθη ἴῃ ἢ18 
σδμοσιογεα {Π|6, 

ΤΠῃ6 νογάς οὗ {Π6 ρῥϑαὶπὶ ἢᾶνθ ἃ πιᾶρίολὶ 
σἤδιτη. ὙΤΠοΟΙΡῊ ἔδνν δηὰ ϑἰπρ]6 ΤΟΥ σᾶγΓν 115 
ἴατ Ὀδγοπαὰ [πὸ ΠΠΏΔΡῸ5 ΟΧργοϑϑοα, ἀπαὰ διε δὲ 
ἃ ννογ]ὰ οὗ ἱποιιρῆῖ5 αηὰ 5 ηΠπιθηῖθ. ἢ. ὁΧα 
Ρτεοβοά, ὑΥΠΙς ἢ δοθπὶ ᾿πάθοα οἠἷν ἴο Ὀ6 {ὩΠ]}Ὺ 
Ἐχρί αἰηοὰ πὰ γϑδὶ χε Ὀγ ἃ Γοίογοηςο τὸ (ἢ γϑῖ 
(Π6 ϑοη οὗ Νίδπ, ἀπά ϑοη οὗ Οοά, διῃὰ πλδῃ᾿ 8 
[ἀφαὶ ἴῃ μυμμ]δίίοη μὰ βογγ. 
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5 ΜΝ ἃὮ 4“0υῖ οὗ τῆς που οὗ δαδας 
[εν πά 50 ΚΠ Πρβ ἤαβῖ τῆου | ογάλ πεὰ 
»ωκάρά : δῖγεηστῃ Ὀεσδυβα οὐ τῆϊη6 δ ΘΠΊ 168. 

παῖ τπου πιρῆζεδῖ 5111 τῃ6 ΘΠ ΘΠ 
Δηἃ τὴ6 ἈνβηρΈΓ. 

2 Ώδη 1 ςοηβίάθγ ΤΥ Πεάνβηβ, 
{ἢε ννοῦκ οἵ τὴγ ἤηρετβ, [ἢ6 πλοου δηὰ 
τῆς 5ἴαγβυ ννῃϊςἢ τῇου ἢαβῖ ογάἀλιπεά : 

ΡΘΑΙΙΜ5. ΝΠΠ. ἷν. 2---6. 

4 ὄνν μας 15 πιδῃ. παῖ ποὺ δγῖ ὃ 108 7. τ. 
ταϊη άπ] οἵ ἢϊπὶ ἢ ἀπά τΠε βοὴ οὗ πηδῃ. 
τπδλῖ τοι ν ϑ᾽ἴδϑῖ ἢΠΙπ ἡ 

ς ἔογ ἴδοι μαβῖ πηαδάς ἢϊπὶ ἃ {1{π||6 
ἴονγεῦ [ἤδη τῆς δηρεΐβ, ἀηα ᾿μδβῖ σσγονγῃ- 
εἀ Πΐπι νν ἢ ρίογυ δηὰ Ποπουγ. 

6 Του πιαάεβδε ἢϊπὶ ἴο μανε ἀο- 
ΠΛ ΠΙΟη ΟΥΘΓ ἴῃ6 ὑνογκβ οἵ τῇγ μαπάϑ; 

[{ι5 υποργίδιη υνμαΐῖ ᾿πϑιΓυτηθηξ 15 ᾿πἰθηάεά, 
ΟΥ ννῆδῖΐ βἴγαιη οὗ τπιιϑῖς, Ὀγ ΟΥ̓ ; 11 566 ΠῚ8 
ἴο ἢᾶνθ Ὀεθη οπιρὶογδὰ οἡ ἸοΥἕᾺ] 5. γτῖηρ οὐ- 
(Ἀϑ810115 ΟΥ̓́ ρΓα156 ἀηὰ {πη κδεινίηρ (055. ΙΧΧΧΙ., 
Ιχχχῖν.). ὙὍΠῸ Οτεοκϑ δὰ ἃ ϑογδη ᾿γγὰὸ δηὰ 
αἶδο ἃ ᾿ογίδη πιοὶοάν : ἂἅπά ΟἿ ΠΊΔΥ δα 
ἃ Ἰγ6 ΟΥ πιλοϊογ οἵ δίῃ. 866 1 8. χχυ! 
2, 3. 4. 
᾿Ἶμο Ρβαϊπιῖβὶ 5η58 (υ. 1) [86 ῥγαΐβϑθ5. οὗ 

Τεπονδὴ 1 5 οὐ πᾶῖηθ, ἀηὰ 1 ἰῃαξ οὗἉ 4]]} 
Ἰπδίγιςίοα ὈΕΠσίάεγβ οὗ Η!5 ννόσκϑ. 

1. :ῤγν παριο] ΤῊ τηϑδηϊηρ 8 ποῖ δι ΠΊΡΪΥ, 
“Ἡονν δχοο]]θηΐ γί μοι ἴῃ ΠῚ Π6. Θσϑθη 18] 
τίσι ε5 οὗ ΠΟ η685, σοοάηοϑβ, δηα στη] βίγ,᾽} 
θυζ, " Ηονν ὀχσθι]θς ἴῃ πᾶ δηᾷ ἔπι: Ποὺν 
ΘΧΟΟ]Ϊθηξ τη ΤΏΙπΟ δάογα !θ δειεῖθ8, χα Πι θά 
Δα πιαάθ Κηονίη, ἃ5 πον ἀγὸ, 'ἰπ Τ᾽ κἰπε ουΐ- 
νναγὰ νου Κ5!} Κν. 1, 2 ΧΡ θ55 ΠΟΠΟΙΞΟΙΥ͂ 
δηΔ ΔΌΓΟΡΕΥ, δἕίον [ῃὴ6 τηδηπεῦ οὗ ἨἩθΘΌγεινν 
Ῥορίτυ, (Π6 Ιάθαᾳ οἵ (σοά 8 πηα]ϑίηΥ δα ννϑῃ- 
ἀϊοι5 σοηἀεδορηβίοη, νν ΒΙ ἢ 15 γορϑαϊθά τη {μ]] 
[ΟΓΠΊΘ, στ. 3, 4) ὅἅζς. 

αὖοτε δὲ ῥέαυοη.] ΟΥ, φρειθαρθ, μῤομ 1ὲ 
ῥδεαυεμα. 5" Τδοι Παβί δεῖ ΤῊΥ ρβίογυ, {παϊ 15, 
᾿λαϑί βίδπηιροά {Π6 ᾿πᾶρὸ οὗ Τιηθ ᾿πΠη16 πιᾶ- 
)εϑῖγ, ὑροη 16 βοανὸπβ, δπὰ γοῖ ἀοἊῖ σοη- 
ἀεδοθηά ἴο γόνϑαὶ ΤΥ 861 ἴο τλδῃ ὈΥ πρδγ δηά, 
ἴο 50ΠΊ6, [655 βἰβηϊηοδηΐ τοκοη5.") 'ΓΓΠ15 Ἰηΐοτ- 
Ῥγοίδιοη 51:15 {πὸ πηροτί οἵ [6 ρϑδϑϊπὶ, δ 
οὗ Ὁ. 3. Ὠϊοἢ ἔοϊςονν5. Οπο ννογὰ (5. Νοῖθ 
δὶ Θη4) οὗ ἴῃ6 Ηροῦγονν ἴθχὲ 15 οὔδουτο, δηὰ 
ὯΟ Θχραπδΐίοη οὗ 1[ἴ, ΟΥ̓ Ὼἀογιναίίοῃ, βαϊϑίδο- 
ἴοιγ. 

Δ. δαδες απά «ποι. ὙΠῸ ἵνο ννογή5 
50 ΤῸ Πάογοά ἀγὸ αἰΙβ ηρ αἸϑποά ἴῃ 1 5. χν. 2 δηά 
ΧΧΙΪ. 19. ὙΠῸ βγβί πιθδηβ (6Γ. νἱ. τα. 1Χ. 21.) 
ἃ γουηρ σἢΠἃὰ δῦονς ἴῃἢ6 ἀρὸ οἵ ἱπίδηου {παῖ 
Ρἰαγ5 ἴῃ {πὸ δίτθεῖβ, ἀπ 45Κ5 [0 Ὀτοδα ([,8Π|. 
ἵν. 4); ἴπ86 βοοοῃά (8.6. 2 δίαςς. νῖϊ. 27) ἃ 
γοιηρ ἱπέαπί, ποῖ γοῖ νυοαπρά, τηδί 1|5ρ5 δῃηὰ 
Τηυ τ Γ5 ΒΟΥ ΕἸ Ύ ἁγίου ας σου 645, 

ογἐαίπεά εἰγεησί ] ΟΥ̓ ""Τουηκεά βίγεηρτῃ ᾽" 
(85 ἴῃ {6 πλᾶγρὶΠ), 1.4. [Π6 Ορίπίοῃ οὗ βἰγοηρτῃ 
ΟΥ Ρίοτγ. ΟἹΟΥΎ ἰ5 ἱπηαρθά ῶ5 ἃ ρβαΐδοθ οὐ 
ἴοννοσ, ννῆϊο (σοὰ ἢ45 ἑουηάοά, [6γ. χν!. το; 
δηά τΠ6 Πἰρ5 οὗ γουπρ σπΠ]άγθη δηὰ ᾿ηίδηΐβ ἰᾶῪ 
115 Πιϑὶ βίοπθ. Ομ άγθη δηά ἱπίλπίβ ἰΠδΐ ογῪ 
ἴο Οοὐ νὴ βοδγοοὶν ἁγίςσιυ αἴθ πλι [ΘΓ ΠΡ΄5, 
δηἋἀ οδίχιπ ἔγοπι Ηἰπὶ ἀἰϊγεςν, ΤὨγουρἢ τῃ6 

, ΔΓΓΑΠΡΟΠΊοηΐ58 οὗ Ηἰ5 ρῥγονϊάθηοθ, οὐ 6786 
Κπγουρῇ 186 μαπηάς οὗ ραγεπίβ, πϑοάξα] 5}- 
Ροτγῖ, ἀθοίαγεο ΗῚ8 ΡΊΟΥΥ 85 σοπβρι ΠΟΙ 5ΙΥ 88 
ἴδ ΒἰδυγΥ ροὶβ. Ἂ᾿ἀσοογάϊηρ ἴο [ἢΠ]5 ἰῃίθγργο- 

ἰφίίοη [Π6 νοΐοθ οὐ ὉσῪ οὗ γοιης ἰηΐδηΐβ ἀπά 
σμ] ἄτη, ΟΥ̓ [15 βίη. ΔΓ δηὰ τρᾶγνο!]ουβηεϑ5 
(ίογ νοῖοθ 15 ἃ πηίναοϊς οἱ (ὐοάβ ργονιἀθπορ), 
ῬΓΟΟΪαΙτη5. [ῃ6. ᾿πΠπιΐθ βου οὗ σοά. Βιιῖ 
ΡΟΓΠαρ5. [πὸ νοϊοθ ΟΥ̓ ΟΤΥΥ͂ οὗ γουηρ σὨάγοη 
δηᾷ ᾿ηΐδης5 15 ποῖ ᾿πϊεπάεα ἕο Ὀ6 5ρθοι}} } ποῖρά 
85 ἱπάϊοδίιηρ Οοα 8 ργονιάθησο; δυζῖ ΡΕΠΟΓΑΙΥ͂ 
(Π6 ρ881πὶ ἀθβουθθ5 {Π6ῚΓ ΠΕ ρΊ ββϑηθβϑβ δηά ννδηξ 
οὗ Δ}} (Ὠῖηξξ8 ννῆϊς ἢ Οοά γε]ίονοβ, ρηγασμοσ είν, 
Πγοῦρμη (6 ᾿πηϑί ΘΠ Δ} }γΥ οὗ ραγεηῖβ οσ 
ἔγιοη 5. 

ὄφεαμσο Οὗ ἐῤίπο ἐπθρηθ} ΤΟ σοδιΐο ΤΉΪΠΘ 
ΘΠΟΠΊΙ65 (Ρ5. χῖν. 1), ψγἘῈῆο ἄδθην ΤῊΥ ρόνίογ, 
ΟΓ οαγὸ ποῖ ἴο 566 1ἴ, δηά ἴο 5δ{ἰϑίγ ΤῊΥ ἐπε ς, 

ἐῤαὶ ἔοι τηψρισεὶ αἰ  , ἄς. “ὙἼΤΗδὶ Του 
ταὶ Ρῃϊοδί, ΌὉΥ ἴπ6ὸ ψνοπάσθγι! νογκ8 οὗ ΤΗΥ͂ 
ῬΟΜῈΓ Δη4 ροοάποβ5, 51}}} ογ 5: θῆςσο [ἢ6 ἱἱρ5 οὗ 
{πὸ ΘΠΘΠΊΥ Δηα ἀνθηρογ." ὙΠὸ νογὰ ὁ ἀνθηροῦ 
ΤΏΘΔΠΒ “᾽ ΔΠ ΔΥΘΠΡΘΙ οὗὨ δ ΠΊ561ξ, ννο νναἱῖβ ποῖ 
ἴοτ Οοά ἴο ἀνϑηρο," οὐ, ὁ οπ6 ψ»ῆο (Πιγϑῖβ ἴοσ 
δηἃ ὈΓοδίΠδ5. τόνοηβο; "ἢ ἤρηςθ, ἃ ““ νἹο]οηΐ, δΓ- 
τορδηΐ οπρ." 

{{ε ποῦν ἀπά δὲ ἀϑρησογ] 866 Ῥ5, χἧῖν. χό. 
Α ΜῈ] -Κηονὴ Ηθθγαιδιῃ ἔοσγ "" 16 νϑηρεζιὶ 
ΘΠΘΙΏΥ." 

8. ἥοη 1 εοπείάον, ἄς. ἢ ὙΠῸ πηϑαηϊηρ 15 
( ὉΓ 845 Οἴϊρῃ 45 1 ςοπϑιάου," ἄς. ΤΠ ἴθιτῃς 
ορ ογοὰ μᾶνὸ {πὸ ἔοτοθ οὗ {π6 ργεβεηΐῖ, νυ Ὲ}} 
{π6 ἸΙάρα φὐἀάοά οὗ" πογαθοη." 

ἐδ αὐογα οΥ ἐν βησογε, ἄς. [ἢ Εχ. δ. το, 
ἐδε ἥηισόν οἵ Οοὰ νου κΚβ πηγοίεβ; τη ΧΧΧΙ. αϑ, 
ἐξ ννυτος {πὸ Τ ΑὉ]05 οὗ (6 1υᾶνν. 

4. ρα! τ ριαπ δα “Παῖς 15 ἔτγαι! 
τὴδπ πὶ ἼΠοι. τεπιοπιυογοδε (τη. νὴ. χα) 
ἢ, ΟΥ ἴμ6 δοὴ οὗ πιδὴ παῖ ἼΠοι νἱδιιοβὲ 
(σε. χχὶ. ας 1. 24: Ρ5. ἰχν. 9) διαὶ" ὍΒΕ 
Ρἤγαξο 15 να θ ἴῃ 5, σχὶν, 3--9ο. 

δ. «ἃ εἶς ἰοςυεν τδαη ἐδὲ σησε] Τῖ, “8 
ΠΠῚ1ῚῸ Ἰοννῦ τπΔῃ Οοά,᾽ οὐ “ἴδε ἀϊνῖπο ἡδίιγε ς᾽" 
ψἸ ἢ ἃ ρ]αίη γοέογθησθ ἴο σρη.]. 16, ννῆθγο πηΔη 
185. ἀφβουοαὰ 845 τπδάδ 'η ἴΠ6 ᾿πηασὸ οὗ σοά, 
Δη ἴο . 28, ἃ5 Ἔχις ιϑηρ ἀοΠΊΠΙΟῚ ΟἿ ΘΑΥ 
ἀπο 9564 85 Οσοά. ὙὉδδ τηδδηϊηρ 15, {παῖ τηδη 5 
Ὠδίιιγθ, 85. ΟΥΙΡΊΠΑΙΙΥ ἔγαπηθά, νγᾶ5. αἰνηθ, ΟΥΓ 
ἃ '{π|6 Ἰοννοῦ ἴδῃ ἀϊνῖπο. ἃ δοιλοννμαῖ ἀἸΕ- 
ἔογθηξ ἱπιρογί 15 σοηνογοὰ Ὁ {π6 τομάθπηρ οὗ 
[6 1 ΧΧ., ἔροπι νι ἢ, δηὰ ΠπῸΠπὶ ονν σὴ 
Θχροβιίοῦα, {πὸ Αὐϊπογίχοα ψογϑίοη ςοηλθ5. 
ἼΠεὸ νοτὰ ΕἸΟδΙπη, Ὀδϑιάθς {ὑπ αἀἰν πη ΠΔΠῚΘ 
οὐ ἴῃο ἀϊνιηθ ὀϑϑρῆσθ, ἰ5. ᾿ἰϑϑὰ ἴῃ Ῥ5. χου!. 7, 
δηά ρογῆδρθ "5. ἸΙΧχχῆ. χα, 6, ἴον ""βῬοννοῖβ ἀεὶ- 
ποὰ Ὀγ ἴῃ6 μροαΐμθη," δηὰ ἴῃ σ 5. ΧΧν}. 13, 

Ρ-..δ.3 
ΗἩςδε. ς. ἃ. 



ν. 7)--ο.] : ΡΘΑΙ,Μ5. ΝΠ. 

ὅτ. σ5. ΦτΉοι; ᾿λβϑὲ ρῥιυῖ 4]1 ἐίηρε ὑπάεγ 8 οὐ τῆε 864, σημαὶ τυῤαίτοευεῦγ ρδββειῆ 

Ὁ. 
οεπλο {ΠπῸ Ὀελβῖβ οἵ τῆς βεϊά; 
ΙΒ 

ίεεῖ: 
ΤΑΙ βῆεερ δηά οχεη, γε, δπά 

8 ἼΠε [ον] οἵ [δ αδἷσ, δῃά τῆς β5ἢ 

τὨγουρἢ τε ῥδίἢβ οἵ τῆς 8648. 
9 ΓῸΚΡ οὐἦ ]ογτά, μον εἐχ- 

σα] απ ἧς Τὴγ πᾶ ἴῃ 41} τῃς 
δα ! 

ἴοτ “186 τῇ ἢ γ σριγιῖ5 οὗ (6 ὑηϑοθη νγοσὶὰ,᾽" 
Ὀιϊ ἄοοϑβ ποῖ Δρρεασ δῆγνθοσε ἴο σηθδῃ αΪ9- 
ἘὈΠΟΕΥ ““ Δηρεῖ5.᾽" 

. «ΧΑ «ρεὲρ ἀπά οχεη, ὅς. Α5 ἴῃ [ΠῸ 
1η.. “Ἢ ΕἸος Κα ἀπά οχϑη 4]1] οὔ ἐῃοπὶ,᾽) ἄζε. 

ΕἸοςΚ5, οὗ Ξῆθορ δηὰά ἴθ ϑυηδίοῦ Δη1Π14]5, 
ΟΧΘῚ δηά νυ] Ὀεοδϑῖβ οὗ {Π6Ὸ δβο]ά, 411] Ὀονν ἴο 
τῆλ 5 ἀοπιπίοη. ὙΠῸ χεΐοσθηςσθ 8. 8[}}} ἴο 
ΓΔ} 8 ΟΣΙΡΊΠΔ] οδίαίο, ΒΒ ἴῃ ἢϊ5 ἔ8]}|6η οβίαίθ 
Β6 σι ]}ε8, Όγ δί δηὰ νἱοΐεποθ, 186 σσθδίϊοη, οὗ 
Μ ὨΙσἢ, ΟΥΡΊΠΑΙΙΥ, ἢ6 ννᾶ8 σοπδίιϊοὰ [ἢ6 
τιρῃῖδι! Ἰοσά, 

8. Τ7ρε )οαυὶ οὔ δε αἱν, δ». Ηρῦ. “Ἐον] 
οὗ ἴπὸ δι᾽. δηά ἤϑ᾽ιεβ. οὗ ἴῃς οὸδ, ἵγάνϑ!]!ης (51Π- 
ΒυϊΑγ) Ππγουβὴ (ἢ6 ραΐῃ5 οὐ ἴῃε 9645.) ὍΤῇδ 
διπσυϊασ “ὁ ἰγανθι ηρ " σδηποῖ ΓΟΙῸ ἴο β5}}65 
(ρῖιιγα]), τπρητοπθὰ 788 Ρεέογθ. ΤῊ ρἤΓαβο, 
ὁ ρδῖῃβ οὗ [6 583648,᾽) διιβεξεδίβ ἴπ6 1άθ οὗ ἃ 
ΤΩΑΔΙΙΠΟΙΥ {χανογδίης {ῃ6πὶ: [86 βυγίαςο οὗ οσόδῃ 
θείης οἴη, ἰῃ [πὸ οἰ 45ϑις8 (“ 11. 1..21.2}) δὶ ἰϑραϑῖ, 
ἀοϑογι θα 45 ἴπ6 ρδίῇῃβ οὗ {6 868, Ὀιὲ [Π6 1η- 
ἴοσγῖοσ οὗ ἴπθ σγοαῖ ἀθθὸρ πουθῦ 50 εδβογεα. 
ΤΠο πηρηζίοη οὗ πλδῃ 15 ὙΏΟΪΥ ουἷΐϊ οὗ ρΐδςθ, 
δηὰ ἴῃ6 πηραηΐῃρ 15 ργοθ ὉΪγ {παΐ νυ Ιςἢ [86 
Αὐϊδοτὶ χε νεγβίοη σοηνογϑ: ὁ ον] οὗ ἴΠ6 
αἷγ δῃὰ ἤδβι[θϑ οὗ τῆς 964, δηᾷᾶ δυθΥΥ Ἴγοδίσο 
ἐνοσγνν όσα ἰγανογβίηρ (6 5θογοῖ ραΐῃβ οἵ 
Οὐοδδη, 5 β0]οοΐ ἴο τηδη." ὙὍΠῸ ἰδησυαρο οὗ 
ἴῃ Ἰαϑξὲ νϑῦβθβ, 7, 8, οὗ (ῃς ρ84}πὶ 15 ρορίϊ!οδὶ; 
δηά 1ῃ6 61110518 ᾿τρ] 16 ϑθοὴβ Ἐχργεβδῖνο 1ἢ 
δΌΓΝ ἃ 5[ΓΔ]1η. 

9. Ο ΖοκΡ οἱμγ 1ογά, ὅς. Α τορϑιξοη οὗ 
[ἢΠ6 ὀχεϊαπιδίίοη νυ ὑνΒι ἢ [Π6 Ρ841πὶ σοπλ- 
τιοηςρή. δέου δη δπιιηοδίοη οὐ Οοα δ Πη1Γ8- 
οἶος ἰῇ ἤθάνεῃ, θαγίῃ, δηὰ 868, δηᾷ Πίν ρ»ιόγείος 
ἴἢο απ. 80. ννὸ ἰοᾶστὶ ἴπαΐϊ (Π6 ἰα5ὲ ἰορὶς 18 
(6 ρυγροτί οὗ {ΠπῸ ρ841πὶ:; νν ΓΟ ἢ ἀοϑοθπα8 ἔτοΠὶ 
Ὠεάνθη ἴο δαγίῃ, (ΠῸ τηογὸ ραν ἴο νι ἄθηςος 
5 κίοτγυ, πιδηιϊςΘϑῖθα ἴῃ {6 βαγίἢ Ὁγ δἰ ἔϊ5 ἴὸ 
τη. Κι. 6, 7 τὲ αιοῖϊεά τη ἴμ6 ΕΡί5116 ἴο 186 
Ἡρφῦτοινβ 1]. ὅ, 7, 8, ἔτοπὶ 6 ΧΧι: δηὰ 
ἅτε δρρ θὰ, υ. ό, ἴο ΟΠ τβι᾽ 8 δι πλ]Ἰδτίοη, δηά, 
«-. 7η. ἴο Ηἰς οχαϊίδίίοη ἴο βρίοσγ. Βυΐξ [ῃς 
ΔΌΠΟΥ οὗ 1ἴῃ6 ΕΡί5116, βϑᾶγ8 (ὐδινίη, ἀοεθβ ποῖ 

εχρουπά ἴδε ρϑδαὶπὶ, Ὀὰΐ ΔρΡΡῚΥ 1{; ἀοε5 ποῖ 6χ- 
Ρἰαΐπ 115 ρυγροτί, Ὀιιξ ΔΡΡ]Ι65 1η ἃ παΐιιγαὶ νΥΑΥ͂ 
ΒΟΠῚΘ ΕΧΡΓΘΘΒΙΟη5 'ἰπ ἰἴ. Ὑὕὴδ βΘΠΟΓΑΙ ρΌΓρΟΘΟ 
οὗ 18 18 ἴο ἀσβοῦδο 1ῃ6 ἀἰρτγΥ οὗ πιδῃ 845 ἃ 
ΠΈ{1|6 Ἰοννοῦ ἴδῃ {ῃ6 δῆρεὶθ, δαηὰ γεῖ οστοννηθὰ 
ἢ ΒΊΟΥ: 80 ΟΠ γιϑί νν88 πηδάθ ἃ {π|]6 Ἰοννοῦ 
ἴπδη 1Π6 δηρο]8 δηά σσοννηεα στ ὑπράγα]16]- 
οἱ ρίοτγΥ. Τὸ ντιΐεσ Π]βἰγαΐοβ (Π6 Ρ54]πὶ 
ἤτοτῃ ἴῃς ΠΠἴ6 οὗὨἩ πηᾶη5 ἰ404] δης Γοργοϑοπίδενο 
ΤΑΊΒΟΓ (ἢΔΠπ ΕΧΡ]ΔΙΠ5 1ἴ 45 ἰἴ σᾶπιὸ ἔγοπὶ Πᾶν], 

Α 5 παν τοιλατκ ἀρ 168 ἴο ἴπ6 χιοϊδιοῃ 
οὗ ν. 6 ἰῃ τ Οὐγ. χν. 22. ΤῸ ψογάβ οὗ [Π6 
Ῥδ541πὶ ἂῇὲ ιιοΐδα ποΐ 48 ᾿ξ, ἴῃ {Πεῖτ ρῥ]δςθ, ΠΟΥ 
τοίογγοα ἀἰγθσῖγ ἴο ΓΟ γϑι 8 ὀνθηῖυδὶ ταῖρῃ, 
Ὀυΐζ 48 δΔἀτηπρ 4 παῖ! γα], πηξογοθά, Δρρ]οα- 
ἔίοη ἴο 1{, Δηἀ 48 ΡΙΌΡΟΙΥ ἴο Ὀ6 υιϑοὰ ἴῃ "]ιισί τας 
ἴοη οὗὨἩ ἴ. (ΟΝ γιβδί, (ῆ6 1464] οὗ πιδῃ 5 παίιΓο 
δηά {τι Ἀοριθβοηίδενο, 18. στρ ἀοβογδϑὰ 
(δυϊ ποῖ οὗ πϑοθβϑυ οὐ Ρ ΠΥ Ἱπτοπάρὰ ἴο 
Ὅδ ἀρβοπθοα ὈΥ ᾶν!4) ἴῃ Η:5 διΐαγο ἰη βη 16 
δονΟΓΟΙ ΠΥ οὐοῦ ἴδ6 βρι δὶ ννου]ά, ὈΥ {Π6 
ννογάϑ, ψῃϊςῆ, οἡ ἴπ6 ἔδοθ οἵ ἴἤθῃι, ἀδϑογὶ δθ 
τήδῃ, οὐ γαίῃού, {ῃε ἢγϑε τῆδη, ρἰδοορὰ Ὀγ σοά 
δ {πΠ6 δοηΐ οὗ ογεαϊίίΐἼοη, ὍΠῸ ρβϑδαὶτη αῇοτάϑ 
ἘΠ6 ἤἢγϑί ὀχαπΊρὶθ οὗ ἃ ρ841π| νυγτ6η ΟΥΡΊΏΔΙΙΥ, 
1 ΤΑΥ͂ Ὀ6, ΠΠουΐ ἀπ ἀϊγεςΐ σοίογοησο ἴο 
ΟἸγῖδέ δηὰ Ηἰβ5 ἀδύ, Ὀιιῖ δαπητης 8 ἢ δη 
ΘΆΞΥ Δη4 ἡδίιγα! ἀρρ)σαῖίοη ἴο ἔμεπὶ, δηὰ 11.5- 
ἰγαΐϊϊηρ {πὸ οἰγοιιπηδίδησοβ οὗ {ποπὶ ὄνθη ἴο {πὸ 
ὑπ κηόννῃ διΐαγε 50 ροϊ τάν, [παῖ 1ἰ 15 ΒΟΔΙΟΘΙΥ͂ 
Ροβϑβί 6 ἴο βδιιρροβὸ (πὶ {πὸ ἀἰϊνὶπο δριπῖ, νηο 
ΒρᾷκΚὸ Ὀγ {πὸ 108 οὗ [αν ὰ (2 58. χχῖ!, 2), ἀϊά 
ποῖ ἰηϊθηα δυςῇ Δρρ]σδίίοη, απ δάαρί 1ῃ6 
Ῥογίγαιζαγε οὗ τη ἴο [15 ξιΐανο ἀϊνίηθ το 8]1- 
ΖΔ[ΊΟη. 

[Ιπ Μαῖίί. χχὶ. τό {πὸ τννογάβ οὗ Ὁ. 2 δἵδ 
συοίΐοά Ὀγ οὔ νογὰ Η]ΠΊ561} ποῖ 85 ἱπάϊςδεηρ 
[πὸ δεθοιδηῖς ομαγδοίοσ οὗ {Π6 ρϑαὶπι, Ὀὰδ ἔῸΓ 
[Π6 ρυγροβο οὐ ποίϊοϊηρ {πμοῖσγ {τὰ ἢ Ἰῃ ἃ σοπ- 
βρίσιοιιβ ΘχαπΊρὶθ. ΟΠΠάγοη, ὈγῪ {μεῖς Ηο- 
51Πηπη848 ἴο ἴῃ6 ϑοη οἵ αν ά, βμβαπιεὰ {Π6 
δοῦῦος ἂδπά Ῥἤαγθοεβ ννῃο νυ ποσὰ Ηἰ5 
ΤΊΪΓΑΟΪ65 ἀητηονδὰ , 45 {ΠῸ Θη ΠΊῖ65 οἵ ΟΟοά ἴῃ 
᾿λανιἀ β {ἶἰπτὸ δα πππιονοὰ ΗΝ. ΜΌΠΘΟΓΒ, ἴῃ 
Βοανθῃ, φαγίῃ, δηά {86 νυἹὰς 868. 

ΝΟΤῈ,; οὐ ῬΘΑΙΜ ΥἹἱΙ. 1. 

ΒΥ ἴδε Ἑάϊογ. 

2, (Π6 ΚΟΠΟΓΔΙ 9696 15. ΤΟΪΓΔΌΪΥ οἰθαγ, δῖ 
(6 σοηϑίγαιςτοη 15 ΠΟρ ΘΙ ΒΘ γ᾽ ο αγγαβθοά, [ἢ 
ἴδε τοδάϊπρ Ὀδ6 σοιτοςῖ ἴ[ἢ6 νογὺ ἰ8 ἴῃ (6 11|- 
Ῥογαῖϊνθ. ὮΓγ ΚΑΥ͂ δεςερίβ (Π18, απ γοπῆογβ 
1Π6 ραβϑαρο, “ὄν ῃο πρῃίοϑέ ἤᾶνο δεῖ ΤῊΥ 
Εἰοῦγ ἀροὸη ἴῃς Βοάνθηβ." Βΐ πο ἰηϑίδησθ 
οδη ὃδο ἑουπὰ οὗ ἴμ6 σοπηδιηδίίου οὗἨ [δ γε]ᾶ- 

ἔνθ ργοποῖιη ἢ {Π6 ἱπηρογδίϊνθ, ποὺ ἄοοϑ ἴξ 
866 πὶ ἴο Ὀ6 Βτγαπιπηδ τ 4}}γ Ροββι 016. Μοβί σοπι- 
τπρπίδίογϑβ βιισροοῖ 4 ἤδλνν, ψΠΙΓἢ (ΠΟῪ διιρρὶν 
ΥΔΙΟΙ5Υ, ποη Πονονοῦ δοσθρίϊπρ ἀποῖπεγ 5 
ςοη͵οοΐατο, Ηπρβο]ά ννου]ὰ τοδα ΠΠ ΠΣ), “ὙἼὝΒοιι 
Πιϑῖ 5," ψὩ]Οἢ τοηονβ 8}} (ῃς αἰ ΒΊσιγ, ἀπὸ 
15 ςοπῆγιηξα ὈΥ ὑμ6 γοπάδγιηξ οὗ ἴῃ Ταῖς. δά 
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ϑδγῆδο; Ὀυΐϊ ἴἴ 15 ᾿τχιργοῦδὈ]6 ἐῃδὲ 50 σοπιπιοη 
Δηά δαβ8ὺ ἃ ννογά νου] Ὀ6 αἰδβρίαοσθὰ Ὀγ τῆς 
οὔβουγε ΠῚ". [ΕἸ 25ο ἢ ϑυρρεϑί Π2Π, ἢ. 6. 

(ἐρχίρηάβ," ψΠΙΟῆ, 48 ἃ γὰγὸ ννογά, τρῃΐξ 
ὍΘ ΘΑΒΙΪΥ τηϊδιιπάἀογοίοοά πὰ υυτι θη νυν] ἢ 
οἴδον νόον εἶς. ὈΥ ἰγδηβογιθετθ. ϑοπια οἱὰ νοῦς 
δίοῃβ ῃδὰ ργοῦδΪΥ ἃ ραϑϑῖνθ Οὐ πϑιιῖθὺ νογΌ, 
ψΒοῖμοσ {π6 πιρῆ. οὗ 11), ογ, ργοῦδοὶγ, βοπης 
1655 ςοπιπῖοῃ νεγῦ; ΧΧ. ἐπήρθη, Ν α]ξ. “ 616- 
ναΐὰ οϑί." ὙΠι5 ἴοο [πὸ ΕΝ δηὰ Ατϑῦ. 
11 18 οἰοασ παῖ {πὸ 1,ΧΧ΄ μΒαά ἃ βηϊίδ νοτῦ, 
ψἢ 29 48 ϑδυδ)]εςῖ, τη πος Μ5. Τὸ ψνογά 
ΜΠ πλοϑὲ ΠΟΑΓΥ σογἐϑροηάβ ἴο ἐπήρθη ἰδ 
2): 5.6 ΧΧ-, [γ΄ χιῆ, ᾿ς. [1 5. 5ρΘΕΪΔΠ]γΥ 
ΔΡΡΙΙσαθ]ς ἴο {πὸ πεῖρῃϊ οὗ ἤδϑανθη, 45 Οοα 8 

ΡΘΑΙΜ ΙΧ. 
1: Ταυϊά ῥγαΐείλ σοί 707 ἐχέσμεἑτερ οὗ ιεαζρυπθρ, 

,1 215 πιο ίίλ οἱἐέγς το 2γαΐε ἀξνι. 13 472 
2γαγείά ἐλαέ ἀξ μιὰν ἄανε ξαέ 19 ῥγαϊζεέ 
ἀέρι. 
Το {πὰ οὨίεί Μυκιοίδη ὑροὴ Μυιῃ-ΔΡῬεη, 

ῬΒΘΑΙ,Μ5. ΙΧ. [ν. 1--. 

αδοάε; ςἔ. [οὉ χὶ, 8, χχὶὶ. 12: Ρ5. οἷ". στ 
δαὶ. ν, τό, 11}. 12, ἵν. 9. ὍὅΒδ Ἰόζίογβ, υῃ ἢ 
ΓΟ ὈΠΙῚΚΟ ἰπ ἴπ6 Ἰαίθ ἔοττῃη, ἀο ποΐ αϊῆος 
ν]ά6]γ ἴῃ [ἢ δησϊεηΐ ἱρηδθοῖ, 2.6. ΔΛ Ξ Ἴ22, 
ΔῸΧ Ξ- 7; 8εὲ νορίιέ, “Μέϊ. ἀγςοἢ.᾽ ρρ. εσ, 
13ς, πὰ Μ.΄. Ε, 1,οηοιτηδηΐ, " Εϑβαὶ σγ 8 ργο- 
Ραξδίίοη ἀδ [᾿Δρῃαδεῖ ρμέπηϊςίοη," Ρ]. 1, 1872, 
ννθοΓα [Π6 ΓΕΘΟΠΊ]ΔΠς6 15 ούθη πιο 5 Πκίηρ- 
ὙΤΠΙ5 ννᾶθ ΡΓΟΌΔΟΪΙΥ ἴπ6 τεδάϊηρ Ὀεΐοτο ἵδβοπις: 
ΒΘ Ποῦ [Π6 ἘΓῚ6 οὔθ ΓΠΔΥῪ 6 πηιορρξεοποά, δυξ 
1 σοπΊρΡΙ]Θ ΟΙΥ 584{15865 (ῃ6 σοπάϊξ]οηβ οὗ 8εη56 
δηᾶά ςοπϑίγιισϊίοη. ἴπ ϑιισῇ οδ865. Πονγονογ, 
1 ΤΩΔΥ 6 Ὀεβί ἴο δάπιης [Π6 ῬγοθδΌ ν οἵ Ὧπ 
ΘΙΤΟΓ, δηὰ {Π6 ᾿πιργΟ Δ ὈΠ]ΠΥ οὗ 4 σοττεςσοῃ 
ὙΥΒΙΓΝ νν}}} σοπιηπιδπά σοπογδὶ δϑϑθηΐ. 

Ι ν"}]] β'πρ ργαῖβα ἴο τῇ γ πδῆχθ, Ο τδμοιι 
τηοβῖ Η!ρῇ. 

23 ΝΏεη πλῖὶπε ἐποπλῖα5 ἀγα τυγηδά 
θαςΚ, {Πᾶν 5}}4]1 [8]}] δῃὰ ρεγίβϑῃ δὲ τὴγ 
ῬΓΘβΘηςΕ. 

Α Ῥβαϊ οἱ ᾿ανιὰ. 

ὙΨΠ1,7, ργαῖβε ἐροό, Ὁ Το, ψ  ἢ 
Ϊ ΤΥ νΠΟΪ6 Πεαλγί; 1 ν}}} βῆενν ἰοστῃ 

411} τὴγ πιαγνϑὶϊοιυβ ννοσγκβϑ. 

4 ἔογ ἵτθου Βαβὲ πηδιπίδι με ΓᾺΥ̓ ἐΗε δ. 
Γρμς ἀη4 τὰν σδιβε; ἴδοι βδἴεβι ἰῃ ζῤον ἀκεῖ 
τπε τῆγοηδ Ἱμάρίηρ; ἴἿ τίρῃϊ. 

ς Του Παβῖ τεδυκεά τῆς ἢεαῖῃεη, εὐρὸν ΤῈ 
ΟἸΣΝΕΣΣ. 2 1 νν}}] Ὀε ρἰδά δηά γε)οῖςβ ἴῃ τῆς: 

ῬΜΑΙΜΊ ΙΧ. 

ἼΤῊ15 15. ἃ ρϑαϊμη οὗ ἐπαηκϑρίνιηρς δέίογ [Π6 
ἀείρας οὗ ἔογοι τ ΘΠΘΠΊΪ65 ; 5866 στ. ς, τς, δηὰ 
17: δῖ ἃ {{π|6, ἤοννθνοσ, ννῆθπη [Π6 ὙὙΓΙΟΥ ννᾶϑ5 
811 Ἀεβοῖ Ὀγ δάνογβαυιθβ. ὍΠδ ἀδίθ ἰ5 ποσοῖς 
ἰδιη, Ὀὰ1 1ἴ ννα5 ργοῦδοϊυΥ σοπηροβοά οἡ Ἰλαν 9 
ΤοΐαγΠ ἔτοπΊ 8ΔΠη ΘΧροά το ἀραϊηδί (Π6 δ. 5 
οὐὁ ῬῃΠισιπο5. Βοίμ (15 δηά [Π6 [ΟἸ]οννης 
Ῥ58|π| (560 ἰηἰγοά, ἴο 5. Χ.) ἀγὸ δυγαηρθά, ἱΒουΡ ἢ 
Ἰοοσοὶγ δηὰ ᾿πσοοπιρίοίεϊγ, τη δἱρμαῦείὶς ογάογ, 
ΘΕ Ποὺ ἴο ἔδο! !αῖο ἘΠ ῚῚ τεσ! δίϊοη ᾿π (Π6 [δ Π1ρ016- 
ΒΟΓΥΊςΘ, ΟΥ̓, ΠΊΟΓΘ ΡΙΌΌΔΟΪΥ, ἴο δὰ [Π6 ΠλΘΠΊΟΓΥ : 
[(Π15 θείης, {κὸ πηοϑῖ οἵἴμοσ φἱρῃαθοι!ςαὶ ῥϑαἰ ΠΊ5, 
οὗ ἃ ἀϊάδοϊίίς ομαγασίογ; 866 Ῥϑ5. χχν. ΧΧΧΙΥυ, 
ΟΧΙ. Οχῖχ. οχῖὶν., (ἤγοο οὗ νυ] ἢ δγὸ δϑουι θα ἴῃ 
1ῃ6 {168 ἰο αν ά. Ῥϑαὶπὶ5 {1|15 τγδηρϑὰ 
ΔΤῸ Υοίογγοα ὈῪ βοῆλα οὔ τς 5 ἴο 4 ἰδίου ροσιοά: 
θυΐ 1ἰ 5 αἀπηιτοὰ {π4ῖ ηο ἀοροπάξφησθ σδῃ δ 
ΡΙδοεὰ ὑροὴ [15 οὔ ουίοῃ (506 Κβίεγ, Ρ, 
ΧΧΙΠ,). δηὰ ἴπδὲὶ Ὀοΐῃ οὗ ἴπθϑθ ρ54Π|5 ᾶΓὸ δῖ - 
σἤαῖο ἴῃ ϑίγίθ, ἀπ ἤᾶνὸ πιαγκοὰ σΠαγδοίο Ί5Ε 16 8 
οἵ λᾶαν! ἄϊς σοπιροβιίίοη. ὙΠΘΓΘ ἈρΡΟαΓβ 4150 
ἴο Ὀ6 ἃ οἷοβθ σοπηδοίοῃ Ὀδίννεοη [ἢ]18 δηὰ (6 
ἴννο Ρτοσδαϊηρ ρϑα]πιθ; σομηρᾷγο {πὸ γβί νϑῦθ6 
ΜῈ (Π6 οἷοβο οὗ {ῃθ βονθητῃ δηὰ [6 ὑνΠοΪ6 
ἵοπο οὗ {π6 οἰξῃίῃ; ἴῃι5 Βρ. ἊΝ ογάϑινογίῃ. 
Το σἰγυςσίαγο 15 Γορα] ΑΓ, [6 Θαιι4] 5 ΧΟΡ 65 

οὗ ἔουγ νϑῦϑοβ οᾶσι, [6 αοἴοϑθ οὔ ἴννο Ὀδίηρ 
τηδικοὰ ὈὉγῪ ΗἸββδίοη δηὰ δεϊδῇ. 

Μωιρ- ἰαδόοηῇ ΑὉ οὔϑουγα ἰοσπη, ΡΓΟΔΟΙΥ͂ 
[6 ΠΑπΊ6 ΟὗἩἨἁ βοιὴθ νγὸ]}- Κπόῦνῃ πιοοάγ. ὙΤΠδ 
τιθδηΐηρ πᾶν Ὁδ, “ ἀ16 ἔογ {Π6 5οη;᾽) Ὀπὲ {Π6ΓῸ 
ΔΓ ΠΟ δτουηάβ ἔοσ ργοῦδΌ]α σοη]θσίαζε. 

τῆοι αϑὲ ἀεδβϑιγογεά {μὲ ψίςκεά, τῆοι 
--- 

1, ἃ. ὙἼθοθο ἵν Ὸ γόῦϑοβ, ΓΟ λγ Ὁ ]6 Ὸγ 
ΑΙ δηὰ ἴοτοθ οὗ ὀχργοϑϑίοη, Ἴσοηῃβίδξ οὗ 
ἔοι οἶδιι565, ες ἢ ἴῃ Ηθῦγονν Ὀοριπηΐηρ νυ ἢ 
{6 Ιϑίΐογ 4, ΑἸθρἢ. 

1. σῤέαυ “ογ1δὴ Οτ, τϑοουπῦ; [Π6 5λπι 
ογὰ ὨΙΓἢ π᾿ ΧΙΧΟΙ 5 το πογοαά “ ἀροϊαγο." 
[τ [5 τ] ΘΠΕΙΥ σομλ Ι"θ ἢ ὁ6 ππδγνο]]οι 5 
ψΟΓΚ5," 8ΔΠη ΘΧριθβϑίοη ὙΠΟ ΓΘοΓβ. Βρθο δ! 
ἴο Αοίβ Ὀγ ὙΠ ἢ Οοά 54νὸβ δηὰ ῥγοΐοοίβ ΗῚ5 
Ῥθορὶθ. ἔχ. 11. 20, χχχὶν. το; [οβῇ. ἰ1}. ς. 
ΚΑγ. 

38. ΤΠ 18 νοῦβο βίδίος 6 σδυϑθ οὐ ἐμπ4ηκε- 
δίνης, διε [Π6 σοηποοΐίοη οὗ [που ρΡῊΣ 15 Ξοπο- 
ναὶ ΟὈδοιγοά ἴῃ οὐ νογϑίοη. [11 βῃοι)]ά τὰπ 
ἴηι5, ΒθΘοΔΒΘ ΤΩ ΘΙΘΙΠἾΘΒ 810 τυγποὰ 
Ὅ86ΙΚ, δείσας ὉΆΘΥ ΒΌΧΙΠΌ]16 δπὰ Ροσὶ ἢ 
Ὀθζοσθ ΤᾺ οουππύθηϑησθ. [αν δ81{τ|- 
Ὀιυϊΐο5 15 ΥἹσ ΟΥ̓ ΠΟΥ ἴο (Π6 πιδηϊεκίατίοπ 
οἵ Οοὐδβ γἱρῃξοοιιβ ἄηπρογ. ὍὉδδ6 νἱοΐογυ τηᾶν 
ἢᾶνθ Ὀδθη 16 τόβυϊξ οὗ ἃ βιιάάδθῃ ρᾷπῖς. Οοἱ 
Ἰοοκίπς ἀοννη ἔγοτῃ {π6 ἴἤγοπθ, οἡ ν ϊςἢ Ηδ 
βαΐ 45 υάρο οἵ ἴΠ6 σοπῆιϊοεϊς (οἴ, 5. νὶἱ!. 7), 
[γονν ἴποτὴ ἰηΐο σοηξιϑίοη. 866 ἔχ. χὶν. 24. 

4. τῤοι ῥα. γιαϊπ!αἰπεά 1,1. 45 1ἴπ τηδγρ. 
Τηδθ, 2. 6. ὀχεσυϊοά ΤΥ ἰυάστηεηῖ. ὍΤῊὴδ 
τράβοῃ οἵ (ἢδί τηδηϊοβίδιοη 15 δίδίθα. [ἰ μὰς 
ἴο υἱπάϊςφίο (6 ιι5[ σδιι56. 

5. ΤΠ ΟΙΟ ἀρρϑᾶγϑ ἴο Ὀ6 ἃ Γείδσοηςθ ἴο δου, 
Χχυ 19. Ανδῦ οὗ Θχίογηπηδίίοη, ργονοκοὰ Ὀν 
δτοδὶ ογῖτηοβ οὗ {π6 Πεδίῃθη, ννοιυ]Ἱά βθότῃ ἴο Ὁδ 
ἀοδουιθοά, βδυςῆ 485 [δανιὰ τυλροὰ ἀρδιπϑῖ (6 
ΑἸ] ο 65 ; 506. 2 5. ΧΙ, 21. (ΟΙρΡΑΙΟ 84|50 
Ὠδιῖ. ΙΧ. 14. 



ν. 6---τ3.} 

ἢδϑῖ ριιῖ οὐυἱίπεῖγ πᾶπὶα [ὉΓ ανογ δηά 
ἐνεῦ. 

τ, 6 '0 τῇοιι ἐπεπιγν, ἀεβίγι τοι ἅγα 
κόμας ΟΠ ἴο ἃ ρεγρεῖιδὶ επὰ: δπὰ τῆου 
ὑος ας ἀδϑίγουεα ςοἰ|65; ΤΠΕΙΓ ΠηεΠΊΟΓΙΔ] 
εἰ ἦδ ΡεΓΙ5ἢεα νι τ θη]. 
οὐ 7 Βαυῖ ἴδε ΓΟΚΡ 584]} εηάιγε [Ὸγ 
ἐμ ΝΟΥ; ἢς δδῖῃ ργεραγεά ἢὶ5 τἤγοης 
σσαί, ἰογ Ἰμαρπηεηῖ. 
ἐῶ, 8. Απά 48ε 584]1] πάρε τῇς νγου]ά 
 1}ὴ τ]ὶρῃτθοιϑι685.9. Π6 5}4}} πλὶ Πἰβῖοῦ 
3: 3». Ἰπάσπχεπτ ἴο {Π6 ρεορὶε ἰπ ὑρτρμε- 
μεν Π 658. 
ἽΝ 9 Τῆε ΓῸᾺΡ αἷβο ψν}}} δε 'Α τε- 1 

Ἂ διιλοσ, 

Θ6. Ο τδομ οηρρῺν) Τῆο σοπδίγισίομ 5 
αἰ Πςας, 5066. Νοῖο δὲ εηὰ οὗ ρϑβαΐπι, Ὀυΐ ἴῃ 
ποδί ργοῦδὈ]6 γοπθτηρ ϑθοπὶ5 ἴο Ὀ6, 119 
ΘΈΏΘΙΩΥ͂ ΔΓΤΘ ΟΧυϊποῦ, ἐπ ΤΣῊῸΪΠΒ ΖΟΓ ΟΥ̓́ΘΣ, 
δηδ ᾽1ὴ6 οΟ10198 ΤΠοΟῸ πδεὺ ἀθβίσονθά, 
ὍΒΟΙΣ ΥΘΥΙΥ ΤΙΘΙΏΟΥΥ 88 ῬοΣβμοά, Ε(Οἱἵ. 
ἔχ χν. “--6; Ὠεαυῖ. χχχὶὶ, )ό; 158]. χῖν. 20; 
]οὉ χνι. χ7. 

7. «δαὶ οπάμγε] Ἀλίδετ, 18 βοαῦθά, 2.6. οἡ 
86 {Βγοπο οὗ Ἰυάρτηοηί. ὙἼΠΘ ϑογθηθ Π1Δ] ΟΞ ΕΥ͂ 
οὗ ἴπ6 δἴθγῃδὶ Πιάρε 15 σοηίϊγαϑῖεὰ ἢ τΠ6 
5: ΓΙ 65. ἀηαὰ ονογΐῆσγουνν οὗ δν}] ππρη. Οἱ 
Ρφ, χχίχ. το, ςἰϊ. 12, 26. 
γεραγε] Οὐὶ, “" ἐβι4}0]15ῃη6ἀ." 
8. 1δὲ «υογἰΠ ΤῊδ σρεςῖα] ραϊτηρ ἕοσπἢ οὗ 

ῬΟΜΌΓ 15 ἴῃι1ι8 πηδάθ ἃ ρ]εάξε οὗ [π6 ὕπῖνοῦϑδὶ 
τεῖσπ ΟΥ̓ 7υπῖσο, 411} {ππρ8 ροϊπέηρ ἴο ομθ 
οηά, 1Π6 ρογίοςϊ πιδηϊξεσίδτίοη οὗ τιρῃίθοιιϑ- 
ΠΕΒ5 ὈΥ ἃ ΡΟΓΒΟΠΔΪ τηδηϊϑίαιίοη οἵ Οοά: δη 
ΔητιοΙραϊίοη, οὗ νυ ηϊςἢ [ἢ τοα]!χαϊτίοῃ, νυ ποῖ θοῦ 
π ν 5 ργεβθηΐῖ οὐ ποῖ ἴο αν! τηϊη, θοβδη 
ΜΠ τῃ6 ἢγϑὶ, δπὰ νν7}}} θὲ σοπιρΙεῖοά ὉΥ τπ6 
56ΠοΠά, σοπλίηρ οὗ οὐν 1 οτά, 

, 8. Τδὲ ΠΌΚ. αἰδο αὐ], Κα ὙΠ5 τοπάου- 
ἸΠΞ 15 ῬΤΟΌΔΟΪΙΥ σοττοοῖ, ΠΟ ΡῊ ϑοπὴς ΡΓΟΙΟΥ 
“δηά τὴν {π6 ΠΟΚῸ δ 6,᾽ οΥ̓κ 30 {παῖ [Π6 
[ΚΡ πιὰ 6." ὙΠὲ τέβιε οἵ τἱρῃίθουβ 
)υάρτηθηΐ νν1}} Ὀ6 βϑουγγ ἔογ {Π6 ἱπ]αγοά. 
4 γρξμφε)] ῬΥΟΡΕΥ͂Κ, 45 ἴῃ ἴΠ6 τηαγρίπ, ἃ 
ΕΒ Ῥίαςθ, ἃ ἔοσί οἡ 1Π6 ϑιιπηπ ΟὗὨἨ Δη ἴπ80- 
σΘΘΞ ἢ] 6 τοοκ (Κα Β ίσομο ἴῃ {π6 ἰαΐθ ννατ), 
δῇ ἃς οὔιθη αῇογάρα ἃ τοῦιρο ἴο Πανὶ ἴῃ 
ΒαΤῚΥ ἀδγβ οἵ οχῖ]θ, Οἵ, 2 8. χχὶ! 3: 5, χοΐ. 2. 
οῥγεμοΠ Οτ, ὕὉ88 δὐζιϊοῦῖθάα, τ. σγιιΞἢ- 

οὐ. ὙΠὲ Ἠεθγονν πνογὰ Ὅσσυγβθ ΓΆΓΟΪγ. ΡΒ. 
Χ, 18, ἸΧχΙν, 21. ᾿ 

10. ἄποιυ ἐδν παρῃθὴ ἱ.6. Κπονν πὰ τϑλ]126 
θα ΤῊΥ πδῖπὸ ἱηνοΐνοθ, νἱζ. 1ῃ6 αἰ τ θυΐοϑ 
Οἱ Οὐά πιληϊξοοίοιὶ ὈΥ ἃςίβ οὗ τἱβῃςοοιβηθ85 
ἈΠ4 ον, Ῥς, χοῖ. 14. 

1). ἰη Ζιοη] ὙΤῊ15 ργονοβ (ῃαξ [ῃ6 ρϑδὶπὶ 
νᾺ5 σΟΙηροβο ΔΕογ (ἢ 6 ἰγδηβίοσ οὐ ἴῃ6 αὐκ ἴο 
ογαβλϊοια.. 1 1Ππογοίογθ, τη ἀλίθ αεορηθὰ 
ἰ πο ργθοοάίηρ ρβά]η 6 σοττγοςΐ, [η15 ἀοο5 ποῖ 
ὑκίοηξ ἴο 1Π5 βΆπηὸ ΕΤΟΌΡ. 

ΡΘΑΙΜ5. ΙΧ. 1ὃ9 

ἔιρε ἰογ ἴῆε ορργεβββά, ἃ γεΐιρε ἴῃ 
Ἐ1π|65 οὗὁἉ ττοι!]6. 

ΙΟ Απά τῇεν τῇδε Κηονν ΤΥ Πδπλα 
ψ}}}} ρυῖ πεῖν τγαβ ᾿η πε: ἔογ ἔθου, 
ΓΙΟΚΡ. παβδῖ ποῖ ἔογβακεη τπθπὶ τῆλε 
566 Κ τῇδε. 

11 δίηρ ῥγαίβεβ ἴο [6 "ΟΡ, ψῃϊςἢ 
ἀνν!]θῖ τη Ζίοη : ἀδοΐατε διμοησ τἢ6 
ΡΘορΙα ἢ15 ἀοίηρϑ. 

12 “ΝΏεη ἢδ πιλκεῖῆ ἱπαυϊδβιτίοη ςΟεπ.ο κα 
ίογ ὈΪοοά, ἢ γεπιοιδεγεῖῃ τἤδπὶ: δα 
[ογροίζετῃ ποῖ τῃ6 οτΥ οὗ τῃ6 ᾿ Δα Π10]6,  Οτ, ᾿ 

12 Ηδνε πιογοῦ τροη πε, Ο Ιοκρ; 2. τὉ 
σοηϑιἀδγ ΠΥ τγοῦῦ]ε τυῤίεὺ 1 τ 727 οἵ 

2:οδίε] ῬΘΟΡΙΘ8:; δῃ ἱπιρογίαπεέε Ἴσἤδηρθ, 
5) 6 1ἴ 5ῆεννβ ᾿αν 85 βθῆϑ οὗ (ῃς δχίοπί οὗ 
ἢ15 τηϊβϑίοη, ἃ ἐογεσῃδάονιιπρ οὗ ἴπ6 ννουκ ἢ}}- 
ΒΠΙδὰ ἰπ Οἢγιϑι. Ὑῆς νόθα 15. ἱπηρογίδηξ 85 
ΤΊΔγΚΙΩΡ ἃ βίαρο Ἰη ἴΠ6 ἀδνοϊορπιεπί οὗ το]! ρίοι5 
{πουρῆῖ. αν ἃ ἢδ5 ἵννο ἤχϑοα ρυποῖρ]65--- 
Ομ {παῖ ἴΠ6 Ῥγέβθπος οὗ ἴπ6 [νογά ἰ5 5ρθςῖδ!]ῦ 
Τηλη! δϑιθὰ ἴῃ Ζίοη ἃ5 Ηοδά οἵ {πὸ ΤΠΕοσγδΟΥ, 
(Π6 οἴποσ παῖ ΗἸ5 τ ΡΥ δςοῖβ αγὸ ἴο ὃς ἀδ- 
οἰαγοὰ ἴο 4}} παίϊΐοῃβ. 866 ποΐθ οὐ Χνυ]]]. 49; 
δηᾷ [ηἰτγοά. ὃ 8. 

12. ἤεη δὲ »παάζειρ ἱπφωί οι ὼγ ὀίοοαη 
Ἀλῖμοσ, ΒΟῸΣ σμθπ Ηθρ σϑαυϊσϑῦμ Ὀ]οοά, 
Ἠξς τομε θογοῖ {πὲ. “ἈοαιΠγ ἢ "ἡ οχ- 
ῬΓόβϑοθ {πὸ Ηθθγονν, σῇ ᾿ποϊἀθ5. [86 ἰάθᾶ5 
Βοασ ἢ ἰπΐο δηὰ οχδοίϊηρ γειγι θθοη. ὍΤΠ6 
5ΔΠῚ6 τνοσά 15 σοά τὴ Οδῃ. ἰχ. ς, “Ὑουτΐ δοοὰ 
οὗ ΥΟῸΓ ἔνθα Μ.11 1 τραυῖγο" ΟἿ ῥϑ, χ. 12. 
ΒΙοοά, ἴπ {πΠ6 Ηοῦγονν “' ὈΪοοάπ,") 85 {6 
Βρθοῖδὶ 5θηβὸ οὔ “ Ὀ]οοάϑῃρα " (866. ποίθ οῃ 
Ρϑ, ν. 6), δηὰ ᾿πο]υάοϑ 4}} οὐ πλθὸ5. ἀρδιηϑὲ Πρ, 
Οοά 5 πὸ φοε (1.ς. ἀνθηροῦ οὗὨ Ὀ]οοάλ) οὗ 4]} 
Πυπιαηϊΐγ. ὙΠῸ ννογὰ "1 Π6πὶ "ἢ 15 υπάογϑίοοά 
Ὀγ πιοβῖ ἴο τοίογ ἴο ἴπ6 ορργεβϑθὰ ἴῃ {6 ξ0]- 
Ἰονῖηρ οἴδιιϑο (Η ἀρῇ.), οὐ ἴο [Π6 5θθκεϑιβ ἴῃ Ὁ. 
Ιο (Καν). [1 ἰ5. πιογὸ πδίιγαὶ ἴο τϑίογ 11 ἴὸ 
{πὸ “ΡΘΟΡΙ65" ἴῃ [6 ργοσθάϊηρ οἶδιι56, ἢ 
ὙΠ ἢ [815 15 ΠΕ πη ῖθ ᾽ν σοπηροίθα, 

1858. Ηκτυε »ιέγον μρορ »56Ὶ ΤῊ σἤδηρε οὗ 
ἴοπθ ἰ5 γομαγκαῦϊο : [86 ΠΟΘ 5114] σοῦγϑο οὗ 
{Π6 Ῥοδὶπηῖσι 5 που ρ ἢ 18 ἔγοπι σοπηρίαιηΐ ἴο 
ὈΓΔΥΘΥ, ΤΟΙ] οννοα ᾿πιπηραἸδίοΥ ὈΥ (ἢ6 56η55. οὗ 
ἀο]νοσγάποθ; Ὀμὲ {Πεγὸ 15 ἃ ργοΐουπηα πιοδηϊηρ 
1 {Π|5. ἔοσ νγῃ1]6 τῆς {πουρης οὗ (σοά 5 ϑραγοῃ- 
ἰηρ ̓ υάρπηλοπίϑ ρῖνοβ σοηπάρηςο ἴο {Π6 αἰθιςϊοὰ, 
1 Ὀπηρ5 Πιάάθη 5ἰη5 ἴω τοπιθι γδησο: δηὰ 
πο Πανιἃ ρῥγοῦδθ]Υγ ντοῖε {Π}5 Ρ54]πὶ 
Ὀοίοτο 5 σοπβεοίοποῦ νᾶ Ὀυγάοηοὰ ἢ 
ἀοαάϊγ οὐπιθ (ἴο νυ ῖσἢ Γῆογὸ 15. ΠῸ ΤΌΌΓΘηΟ6 ἰὴ 
1Π15. οὐ ἴδ ξο]Ποννὴηρ ΡΞα]πλ)ς 15 θαυ]γ [6 μαά 
ὈΘΟῊ ραϑϑοά [ἢ σοθηθβ. Οὗ νἱοϊοησο; Π6 [0] τῃ6 
πορα οὗ τπροῦογ. δηά πὸ ννὰθ. βυγγουηάοα ὈΥ 
ἀοχηρδῦῖς Θη πΊ105. ΝΟΙΝΙηρ σδη Ὀ6 πιοῖὸ {Ὑπ|6 
οὐ τοπάσγ {παη {Π15 γον] ΟΥ̓ ρο]ηρ, ν ΠΙ ἢ 
ἰ5 δῖ οῆςὲ ζο] ονγεά ὈΥ πὸ τοπηουιῦγδηςο οὗ ἴῃ 6 
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αἱ ῬΞ. γ. τ6. 

(ἤδη ἴῆδί Παῖς πιο, ἴδοι τῆδὲ [1 τ65ῖ 
ΤῊΣ ὕρ ἔτοπι ἴῃε ραῖςβ οὗ ἀδδῖῃ: 

14 Τῆδ 1 πιὰν 8μεν ἔστ ἃ}1} τὴν 
ΡΓΑῖβα ἴῃ τῆς ραῖεβ οἵ τῆς ἀδλυρῇτεγ οὗ 
Ζίοῃ : [νν}}} γε]οῖςς ἰπ τὰ Ὺ βαϊναδτίοη. 

ϊις Τῆς πεδίμοη ἅγὰ διηκ ἀονη 
ἴη τῆς ρἷτ ἐῤαὲ {Π6γ πιδάε: ἴῃ τῆς πεδῖ 
ννΠἸΓἢ ΤΠ Πα 5 {πεῖ γ οννη ἔοοῖ τάκβη. 

Ι6 ΤΠπε ΠΟΚΡ 15 Κποόοννὴ ὁγ τῇς 
Ἰυάρπιεπε τυῤίο ἢ6 αχεουζεαῖῃ: τῆς 
νυν Κεά [5 βϑῃδγεά ἴῃ ἴῃς ψνόσγκ οὗ ἢϊ5 
οΥῇ μαπάβ. ΗἰἸρραίοη. δείδῃ. 

ῬϑΘΑΙ,Μ5. ΙΧ. [ν. 14---20. 

17 Τἢς ψιοκεά 514}1 θὲ τυγποά 
ἴηἴο Π6]]. “μά 411 τῆς παϊίοπϑ τπδῖ ἔογ- 
δεῖ σοσα. 

18 ἔογ ἴῃε πεεᾶάν 5}4}1} ποῖ δἰνγὰυ 
δε ἰοτροτίδηῃ: τῆς ἐχρεοζδτίοη οὐ τῆς 
ΡΟΟΥΓ 58Π4]] ποΐ ρεγβἢ ἰοὺ ἐνεγ. 

Ι9 Αγίβε, Ὁ [ΟΚ; ἰεῖ ποῖ πίδῃ 
ΡΓαν 81}: ἰδ τῆς ἢεδίμεη δὲ Ἰυαρθά ἰη 
τη 5ιρῆϊ. 

20 ευῖ τῆςπὶ ἰπ ἔδαγ, Ὁ ΓΚ: ἐῥαὶ 
πε πδίϊοῃβ πᾶν Κηονν {Πειηβαῖνεβ 9 
ἐξ μί τλεῆ. δεϊδῇ. 

ξοράποος ΟΝ ννα8 νοῦ “δ ηρ Πἰπι ὺΡ 
ἔἴτοπι ἴπ6 ργαΐθϑ οὗ ἀθαίῃ." [11 ἰ5. πθοά]θββ, δηὰ 
βοιηονίῃδί ἤάγϑῃ, ἴο ἀββϑιπηθ ἰῃλί αν! ἴῃ 1ἢ15 
γΟΙΞ6 5. 5 ΠΊΡΙΥ το] Πηρ [Π6 ργάγογ, ὮΙ ἢ ἢ 
μλά οὔἴετγοά Ὀείογε ἴτε ὀχροάτοη, οὗ ν Βῖς ἢ 6 
15 πονν σοἸ γαίης [ἢ διισςῦβ5. 

14. ἰπίδὲ σα] Α5 ΒΈΠΟΓΑΙΥ ἴῃ ἘΠ 6 δαϑί, 
(Π6 οἰϊγ-ραίοα. ννόσὸ {πΠ6 ρίασοβ οὔ ρυΌ]1ς 45- 
5Ε ΠῚ] γ. [ἰ αἀἰοτα ἔγοπιὶ ἴη6 ἀγορὰ οἵ ἴδ6 
Οτόοοῖκς δηά τὸ ἔογιπι οὗ {1π6 Ἀοιηδης, Ὀδὶπς 
1ΠπῸ ρας ννῆογο {Π6 οἱ θγβ δηὰ {πὸ Κιηρ πδὰ 
{ΠΟΙ δϑλῖ, νυ βόγ [ῃ6 ργορῃοίβ ἰδ ρῆϊ, ἀπά Δ]}} 
δτοδὶ ρυδ]ὶς ἀππομπησετηεηῖβ οὗ ννθαὶ οὐὁ νος 
ΜΌΓΕ τηπάθ, ΥΠογ ΡΌ]ς πποιγηΐηρ ἀπά ρῥυὃ- 
Ἰῖς {πη κϑρινπθθ ννογὸ ῥγοςϊι πιο, 866 δι σ. 
ΙῚ 5. ἵν. 18, ΙΧ, 18: 2 5. ΧΥΠ. 4; [6γ. ΧΥΊ. 
το ΠἾ, ΧΧΧΥΙΙ. 7: [οὗ χχῖχ. 7 ἢ 

ἀαμσδίογ οΥ Ζίοα] ὙΠῸ ρογβοηι βοασίίοη οὗ 
ἃ ῬθΟρΡΪδ 85 ἃ ἔδπ)αδὶθ, νν ΠοΊ ΠΟΥ τοῖθεῦ, νἱγρίπ, 
οΥ ἀδιιρῃίογ, ἰ5 σοτηποη ἴῃ ἴπ6 Ἡεῦτοιν απ ἴῃ 
ΟἴΠοΥ ἰληριᾶροα, Ηδτγο [ἢ τλοδηϑ ἴΠ6 ΡΘΟρΪς οὗ 
7εγιβαίθηι, τοραγάθα ἴῃ {ποῖγ Ἀ]141 το ΔΕ ΟΠ 8810 
ἴο {πε "" Θἴογπαὶ σοηρτοραίοη" (Ηαρῖ.), οὗ 
ὙΠ ἢ ΖΊΟΠ 18 {π6 τοργοϑοηΐϊδίινο οὐ δθοάο. 

1 «υἱὲ! γοϊοϊ] ΟΥἍ, “ἼΔΑΣ 1 πΊΑΥ τε)οῖςθ.᾽" 
σε. χίῖοςς. 

15,16. ανιά τονογίβ ἴο ᾿υάρτηθηΐς δἰγεδάν 
οχοουϊοὰ. ἘΕτοχῃ [Π6 Ἔχργοβϑιίοῃβ ΠΕΙῸ τιϑοὰ 1Ὦ 
ΤΊΔΥ. ῬΕΓΠΑΡ5, Ὀδ6 ᾿πίρστοα ἰπαΐ [86 σἰγαϊα Κ6ΠῚ5 
οὗ ἢϊ5 ἔοεϑ μαὰ Ὀδεη [Π6 ᾿πηπιοά δῖος οσσδϑίοη οὗ 
ἐποῖν ονογίῆγονν. 

16. ΤΠε νεοῦβα βῃοιϊὰ Ὀς τοπάογεά, “" [6- 
Βονδῇ πδῦι τδᾶθ ΗΪΣΒ6ΙΖ ποτα (ἴπιι5 
τ Καγ, γῈῸ τοίοιϑ ἴο ἘΖΕΚ. Χχ. 9, ΚΠ Ογο {Π6 
Α.Ο Ν. [α5 “" πηδάδ πγϑε]ῦ Κπόννη," Εννα]α δπὰ 
1011), ΗΞ͵9 πεῦῃ οχϑθουνοὰ Ἰπάρτηθπῦ, 
ΒΏΔΙΪΩ Ὅη)9 ψίοκοαὰ ἴῃ ἢϊ5 οὐ ιδηᾷὶ- 
δ κο}. ὌΝ 

ΗἸἰσσαϊοη] ῬτΓΟΌΔΟΪ δη ἱπίο]πιάθ, ρἱνιπρ 
ΤῊ ΙΙ510 4] ΘΧΡΙΘϑϑίοη ἴο ἴῃς ἔθ ] 155 βυρρεσῖθα ΌὉγ 

Οοὐΐἷξ Ἰυάρτηοηΐ, [ο]] ον ὉΥ δεΐδῆ, ογ ἃ 
5 ΕΡ οἵ δαγρ-ϑ Πρ 5. 

17. {ωγμε] Τιτι, τούτη θά, οὐ ὑπσῃθά 
ὍΔΟΙς ἰπῦο 81601. ὙΠῸ Ξἰδίθ 50 ἀδϑιγιδίοά 
15 (ῃλί οὗ {πῸ ἀδσρατγίοα ; [ἴ ΠΟΙ ΠΟΥ ἀθοϊαγεϑ ποῖ 
ἐχοϊυάε5 πὸ ἀοςίτηθ οὗ τοι δυτίοπ [π|- 
τιθδίοΥ ἔο!]οννηρ ἰδ ϑβοραγαϊίοη οἵ ϑοιυὶ 
δη Ὀούγ. ὙΠῸ δχργεβδϑίοη ὕασηθά ὉδοΧ, 
Ὡοΐ ΤΠΡΓΟΙΥ “τυγηρα," 15 ν ΠΟ 5] Ὺ ὑπάοτγοίοοί; 
1 ᾿ΠΊΡ]165 ἃ βίμποϑϑ ἰῃ 16 ρῃπὶβῃπιθηΐ, ΜΚ Πιοἢ, 
ΑἸ ΠΟΙ 11 ΠΊΔΥ ποῖ ὨδΟΘϑβαγν ἰηνοϊνο, γε 
ΠΟΓΔΙΠΙΥ͂ σι οσίβ, {π6 ἐογοθοάϊηρ οὗὨ ἃ ἰογγδὶε 
ΔΠ4 ᾿ἰγγόνθγβι Ὁ ]6 ἀοοπι. Οοπιρατγε Αςίϑ 1. 2:. 

19. γεσαιη 1Δἴ, “6 βίγοῃρ. ὙΠ ῈΓ ἰ5 
Δ ΔΗ ΓΒ 6585 Ὀδίννοθη ἰπ6 ννογὰ “ πηδῃ " ([ῃ 
Ηδθῦγονν, δαουῤ, ΥἹἱ], 4), ὙΥΒΙΟ ἢ τηθδηϑ τοδῖ, 
Δηὰ ΠῚ5 δεῖ, ΠΟ ἢ ἱπΊρ}165 ϑἰγοηρίῃ : δεποὲ 
(μ6 ροϊπξ ἴῃ [Π6 ργανου οἵ [6 [Ο]]ΟΝ ΠΕ νοῖθα, 
Ιοΐ {Πρ Ῥθορὶθβ κπονν (παῖ ΠΟΥ ἃτὸ ὁ" πιλη." ΟΓ 
ἐγ ΔΚ." δηά {πογοίοσο [Πδὲ {Π6ῚΓ υἹοϊθηςε 15 
Ἱσταῖ! ΟΠ 8] 45 ἰἴ 15 ἢ{1|6. 

ἐπ τῶν σἱἰσῥι] Οτ, “ θεοίογο ΤΥ ἕδος ἢ (56 
Ὁ. 3), ἴῃ ΤῊΥ Ριθδβθηςο, 85 [πάξε οὗ ἴῃ6 ΕλΠΝ. 

20. μὲ ἐρερι ἱπ αγ] Οτ, “δεῖ ἱεπῸΓ 
ονοῦ {Ποηη.,᾽" ὁ. 6. 1οξ ἔοῖτοῦ Ὀ6 γγαγϑὰ δραϊηϑὶ 
{Π6π|, δησομηίοιηρ δπὰ ονογι γον ηξ {μ6π|. 
ὙΤῊ5. 18. ΒΕ γα ΝΥ δοςερίοα 85 ἴδε πιοσί ῥτῸ- 
ὈΔΌ]6 πιραπίηρ; ἰΐ ἰ5 ρίνθη ΌΥ̓ Ααυΐ ἀπά 
ὙΠπεοοάοτίοη ; Ὀυΐῖ [86 Ηθῦτον σνογάὰ του τ 
ἴπ6 σἤδηρε οὗ ἃ Ἰείίεγσ (δὲ ἔοσγ Π, ψΜΙοδ 
ἔοιιπὰ ἴῃ βοῖιαὲ Μ558.; 866 ᾿ς Ἐοβϑβί); ἃ5 
βίης ἰπ {Π6 Ἰοχί. τὸς. 1Ὲ τηθδη5 “ἃ τοδοβετ," 
Δηὰ ἰ5 τοπάογοά “ἃ Ἰἰαννρίνεν" ὉΥ τὸ ΕΧΧ,Ο 
ψυϊξ., δγύ., Ατσαῦ., δῃὰ 2Ἐ1τη. (ϑυπιπι. ἃ 
(αν 5); [π6 τεηάθης οὐ 186 οἴδυθο κου 
τῆ5 Ὀ6 ““βἶνθ {Πόπὶ ἃ [ράσο ἢ ογ,") ΟΥ̓ ὁ! 8 ἰεβϑοῃ 
(56. Τάς. νἱ], 16); ἃ 5θῆδθ ὙΥΒΙ ἢ ἀρΡΩβ 
ὙνῸ}] δυο α ο 1Π6 σοπῖοχί, ἀπά ἴῃ δοσογάληζε 
ἢ 1)αν ᾿ς ΡΠ ποῖρ]οβ; 5866 Ἦὶβ ργάσεγ [Ὁ 
ϑοϊοπιοῃ ἰῃ 58. ἸΧΧῚ, 8---ῖἰὑχ. 

ΝΟΤΕ, οἡ ῬΘΑΙΜΟ ΙΧ. 6. 

ΤὮς σοπάθγηρ ἴῃ {π6 ἐοοί-ποΐθ ἔοΠ]Ποὐν5 ΗΠ ρ- 
[ο] 4. Ηοσ ακος ΔΝ 85. ἃ ςο]]οσίνθ πομη, 
[οἸ]]οννοὰ Ὀγ ἃ ῥ᾽ πγαὶ νοῦ. ὍΠιι5 ἰπ [0 Γ. [ἢ 
17. ἸΝΟΊΟ ν, 8. πὰ 1 ΠΊΔΠΥ 5. ΠΉΠΔΥ Ῥαββαρθ5, 
ἔνε γΠογα (6 νοῦ ἐο ον 5. ἰπϑίοδά οὗ ργϑὸ- 

σράϊηρ {Π6 σι )]οςξ. Ἰ5,, ἴῃ [6 ϑϑῆϑε “τους 
ἴο 8η Θη4,᾽ 15. {πι8 σοπηθί θα ννῈ ἢ ὁ’ ἐπε, 
ποῖ Ἰὰς “ὁ τιιΐπ5,)) 85 ἴῃ τποϑὲ οἱ {πὸ ἀποιεπί 
γεγβίοηβ. ΠΡ 186. ἴῃς ἡοΐ πηρτγο 806 ΟΟη]Ε" 
ἴυτε οὗ ἃ ἔτιοῃα. 



γν.1-- 4.} ΡΘΔΙ,Μ5. Χ. ΙΟῚ 

ἴακεη ἴπ τῆς ἀδνίοθβ παῖ {ΠΟΥ ἤδνα "Η:Ὁ. " ; ΡΘΑΙΜ ᾿ "ἢ ἀϑῦπε Υ ΟΝ 
Ι: Φωυϊα εογεία οί το Ομ ο7 1ἀΦ οπέγαρε ογίλε ν - ; τ, 

τοίοξιά. 15. 776 ῥγαγαά 75. γορσάγ. ιὸ Τε 3. Ἐογ ἴδε ψίςκεά, δοδβίει οὐ 8 φρυίοι 
᾿ 2γωέσεείά ἀἐς εον άέηεε. Τραγιβ ἀδβίγε, δηά | Ὁ] ββθεῖῃ τῆς ςο- δύὐμικεῖέ, ΔῈ 

: “ 
ἐε᾿ ΗῪ ϑ8ταπάςβε του δίγ οἵ Οὐ νεῖΐοιιβ, τυῤοῦη τῇς ΓΚ Δρμογγεῖῃ. [φὲ ΖΟκδ. 
ΠΣ ν [Γοκρὺ τοὖγ ᾿ϊάεβε τῆου ἐῤ)- 4 ΤΠΕ νψοκεά, τῆγουρῃ τῆς ῥηάε ΠΗ 
Ἃς φοἰΓ Ίη τἰπη68 οὐ ἴγοιδ]ς οὔ 8 σοιπίεπαησα, ν}}}} ποῖ 866 Κ ΤΠ ΤΕΣ 
τὰ 2 'ὃὖὃὕΤΠε νοκεά ἴῃ ῥὶς ργάε ἀοῖῇ αἵογρ Οοά: Ἰί(σοά ἐς ποῖ ἴῃ 41] ἢδ ἴβ το σοι, 
μὰ ΡεΙβεσαῖε της ροογ: “ἰεῖ τε θὲ ὀτβουρῃῖβ. Αἰ  λόμῳ 

ῬΒΑΙΜ Χ, ΔΟΓΠΟΓΙΥ οὗ βοπηθ ἃποϊθηΐ νϑγβϑίοη5 (ΒΘΠΘΓΑΙΪΙΥ 
ΤῊ15 Ρ5δ]πὶ 15 ΟἸΟβοΥ σοηποοῖθα ἢ [Π6 

Ὀγεσράϊπρ. ὙΠ ἱρῃαῦδοῖὶς ἀγγδηροιηθηῖ 1Ἰη 
ἴδε Ηςῦτγενν, τοι βρῇ ἱποοιηρ]εῖθ, ἀρρθᾶγϑ ἴο Ὀ6 

Ἀδυοθίηϊοδὶ, Τάγρ., ΚιπΟὮΙ, ἢ Α4. πὰ 
5γπι.), δὰξ 186 ἴγιιθ τοπάθ πρ 5665 ΓΑΙΠΟΥ 
ἴο Ὀ6, ΤΟΥ, ἐῤὲ 2007, 8΄.Θ θηβπδιθὰ πὶ 

σοπίϊπυδά, Δα ποτα ἅτ πιαγκοὰ ςοἰϊποίάθηοοεα ὕμ9 ἄθνιοθβ, ΜΟΙ ὕμοΥ, ἐῤε «υἱοζεά͵ 
οὔ σίγ]Ὲ δηὰ Ἰδηριδρο, νυν ἰςἢ 'ἴπ βοπια ἰπθδίδηςε 809 ἐπηδβιπθά, 
ἃγΓὸ ΡΟ ΠαΓ ἴο 68 ἴννο ρϑϑ]πη5. ΠΏ 656 ἔδλοΐσ, 
ΤΟΡΘΊΠΟΥ ἢ [ἢ Οπιβϑίοη οὗἩἨ ΔΗΥ͂ 51} ΕΓΞΟΓΙΡ- 

8. 16 «υἱεζε δοαςίο!}} ΟΥ, οχαίδ, [1 
“ἰρηρ5," 45 ἰἴ νγεῦο, ἃ ΠΥπιὴ οὗ ρῥγᾶϊῖδα ἴῃ 

τίου (ΒΟ ἢ ἴῃ {Π6 ἤγϑε ὈΟῸΚ οὗ ῥρϑαὶπη5 ὁσσιιγθ Ποποὺγ οὗ ἢΪ5 ον δτεθά, 
Εἰβοννῆογε ΟἿ]Ὺ ἴῃ {86 151 ἀηὰ 12Γἃ ρΡ541Π|5}, βᾶνθ 
Ξδιϊϑποα πιοϑῖ στὶς ταί [ἢ15 ἕοτγπηβ ἴῃ6 ϑεσοηά 
Ῥατὶ οἵ οὔθ σοτῃροϑιτοη ; ἴπιι5 ἴῃ ἴῃς ΧΧ. 

απά δίεσειρ ἐδε εουείοι 1 ὙῊΪ5. Τοπ θυ ηρ 
ἜΙσἢ ἔο] ]ονν5 ἴῃ6 Τάγρ., ΔΌρη Εχγα, δηὰ 
Ἰτη0}}) 15 ἀρρτονθά ὈΥ ϑοπιὲ οἵ 1ῃς δὈ]οϑὶ 

᾿ξ 5 σοπηθιηθα νυ ἢ [Πῃ6 οἵδ, δὴ ἀυγδαηροπηοπί. ογιτῖςς (Ηιυρῆ,, Ῥεγοννῃς, Μο]}}}; ἴἴ ξῖνοβ ἃ 
ΜΉΪΟΝ αἴθςῖβ [Π6 πυπιρθοτγίηρ οὗ 4}1 ἴῃ [Ό]]ονν- ἔοσγοι]Θ δηὰ ϑοτρίιταὶ ϑθηθθ. Ὑπὸ νυἱοκρά 
ἸῺ ρβαϊτιβ, ὙΠΟΓΕ ἰ5, ἱπάἀεεά, ἃ ΥΟΥΥ 5ι γι κὶπρ ποῖ ΟΪΥ σοιῃγηϊ5 ἴπ6 οτμηθ Πἰπϑο, Ὁ 
ἀϊβέγεπος δεΐίνγθεη ἴπ6 ἴοης οὗ {πουρθΐ δΔπὰ ργοποιιποθβ οἴμεγα ΠΑΡΡΥ ἰπ ργοροιίοη ἴοὸ 
δε !ηρ, {π6 ργεσθάϊπρ ρβαὶπὶ θεΐπρ ΚΘΏΘΓΑΙΥ͂ 
{Ππυπιρηδηΐ δηα Θχι]ηρ, [Π15, οα [Π6 σοΠίΓΑΓΥ, 

ΓΠΟΙΓ ϑδιισςσθϑϑίι] ν]Δῖπν ; ἴῃ δὲ Ρδι}}5 ννογάϑβ, 
“ἐηρΐ ΟΠΪΥ ἄἀο [πε 54πι6, Ὀιῖ μανς ρ]οαϑβιιτα 

ΤΛΕΠΔΟΙηρΡ ἀπά τηουγηα!; Ὀμὲ {818 ΤΥ ὈῈ (συνευδοκοῦσιν) ἰπ ἴμοπὶ ἔπαϊ ἀο {Π6π," Βοπὶ. 
Ἀσσουηΐϊοα ἴογ, 1 ννὲ βδιιρροϑθ, 845 560 ΠῚ5 ρὑΓὸ- '. 32: ἃ ΡῬᾶδϑαρθ ἴῃ ΨὩΙΟἢ {Ππ6 ἔξο!ηρ 15 ἀ]- 
ΒΔ 16 (θα ποῖε ου υ. τ), μδῖ, δἴτεν ςε]εδγαεῖηρ τροῖγ σοπποοῖθα, ἃ5 ἴῃ 1ηΐ5, ἢ σοπίεπιρέ 
ἴΠ6 ἀοῖραϊ οὗὁἨἠ ἐογοῖσῃι Θηθηλῖθϑ, ἴΠη6 αὶ πιϊϑὶ 
ἴμτῃς ἢϊ5 τη ηα ἴο πὸ ᾿πἴοσγῃδὶ ςἴαΐο οὗ [9γδο]. 

οὗ Οοὐἷδβ ΚΧυάρτηοηΐβ. Οἵ, Ρϑ. χχ. 18. 
«οδογε δὲ 1.0 Κὴ αὐὀῤογγεῖ δ] Ἐμοῦ, 85 

ΤΗτουρβουῖ πε τεῖρῃι οἵ Ἰδανι ἃ ἃἂπά ὑπάεῦ ὩΡΑΥΪΥ 4}1 οτίτἰος ἄρτθὸ, 89 ἀθβῃ:βϑῦῃ 96- 
τηοϑί οὗ ἢ 5 β:σςεββοῦβ, ῬΑ] Ἐβίης νγὰ5 ἰηξεδῖθά ἢοσδῃ. ὙΤἼδ Ἀπ Π6915 [5 σοπιρίοῖθ, “' ὈΙΟβϑο τ ἢ" 
ὉΥ Ὀπξαπάβ, πὰ ἀϊδιυγθοά Ὁ ἃ ἐβοϊίουβ πο-. δηὰ “" ἀθβρίβοι ἢ " μανίηρ ἔοσ οδ]θοῖβ βδύθγα!!γ [Πδ 
ὉΠ. ὙΠὲ ἰγαὶῖ5 οὗ Ἵμαγαςσίοσ πιοδί ρῥτοπηΐ- 
πρηΐ ἴΠ ἴΠ6 ρϑαὶπὶ ἅγὸ ἀθϑου θα υἱν] ]γ ἴῃ (Π6 
ἢγβὶ ςῃδρίετϑ οἵ τῃ6 θοοκ οἵ Ῥγονογῦβ, ἀπά ἴῃ 
Ῥβαϊπη5 ννῆϊοἢ Ὀοϊοηρ ἰο (ἢ ἃρὲ οἵ [αν]ά. 

ςονθίοιιβ πηδῃ ἀπά [επονδῇ, [Π5 σοη ἤΓΙΠΙηΡ; 
[Π6 ὀχροβιίίοη ἤογο ρίνθη οὐ Ὀοίῇῃ οἶδιι565. 
Οἰδοῦ οὐςβ, ἃ5 Ενν., Οσ5., ἴακο “ἴΠ6 σονεῖ- 
Οἱι5 τηδῃ 845 [6 σιιδ)εςξ, ἀηά ἴῃς νϑγὺ {Ὁ 

ΤῈΘ βἰγυσίυτο οὗ 186 ῬὈϑΑΪτη 15 ἴΠ6 5ΔΠ|6Ὲ ἃ85 ἴῃ [6 96η86 ““ΣΘΠΟΊΏΓΟ .) 866 ποΐθ οἡ Ϊο 
1ῃἱ οἵ [6 πἰ πίῃ. 

1. «αν ο7 Ὑἢε ργεοβάϊῃρ ρβα]πὶ ἐηἀ5 υν ἢ 
ἅη Δρρεδὶ ἴο ᾿εῃονδῇ, 8ἃ5 {πὸ τιρῃίΐθοιιβ [μάρο, 
ἀραιηϑὲ ἐογεῖρη Θηθπγ65- [Ἃἢ6 Ρβαϊπηϊσὲ πον 
ἴυγη5. ἢΐ5 ἱβουρηϊβ ἴο ἢἰβ οὐγῆ σουπίγυ, ἴῃ 

ῖἱ. ς; ἴδε σογνοίουβ τη στοποιηςθθ, 6 σοη- 
ἴεπηη5 ομονδῃ. ὍΠ6 856 η56 1 1156] 5 ροοά, 
Ὀιΐ 655 βιὰ ἴο {Π6 σοηΐοχ. Γ᾽ ΚΑΥ 
ἴακοϑ [6 νϑγὺ ἴῃ ἴῃ6 56η86. “" ρῖίνθβ [Δ η Κ5, 5ς, 
ἰο Πιπηϑοῖῖ. ον 1815 ἢξ [45 ἴπ6 διιῖδογν οὗ 

ΜΠ ΙΟΝ Πα 8665 ἃ ργενδίθηοθ οὔ οτίπιθβ, νυ ἰσῃ «[ἐτόπα, “’ ἀνάγιιβ ἀρρίδιιάεπβ 5:0," ἀπὰ Αα.; 
ἱπάϊςαίεβ ἃ βϑυβρεπβίοη οὔ Ἰυάριπεηί, ἀπὰ ς4}}5 πλεονέκτης εὐλογήσας; ἴδιι5 ἴοο ΟἿ πηᾶΓΡ. : 
ἴον ἀἰνίπε ἱπιεγροβιείοη. 

δίάκες ϑομ ἐδγοε} Οτι, “" άοοξ ὙΒου," 
'ς. ΘἸΕΠΟΓ ἐἰ ογ65,᾽" 50 85 ποῖ ἴο 566, [,6ν. Χχ. 4; 
δ ΘΑΆΓ5," ποῖ ἴο ἤεδγ, [,4π|. 111. ς 6. 

ἐπ επισε 9 ἐγομφί] Ἐοξοστίης ἴο ἰχ. 9; 
ΜΙ ΠΕΤΕ (Π6 5,π|6 Ῥἢγαβθ, ἃ ΝΟΥ ρου ΑΓ ΟΠ6 Ἰη 
Πεῦτεν: (δ6ϑὶ ὀχριαἰπεὰ Ὁ Ηρ(θ] 4), ἰ5 υθθά. 

2. Τῆς ἤγϑε οἰδιιϑο πιᾶγ δὲ γεπάθγοα “" [ἢ 
Ἀττοξδησε οὗ ἴπε νι οκοά {Π6 ΡΟΟΥ ἰ5 οἡ 

ἢγο," ΤΉως 1Π6 ,ΧΧ.΄., Οορι., Νν αὶς., Α 4], 
ϑγτῃ,, Δηὰ πιοβὲ οὗ {Π6 ἰδίου σοπιπιοηίαζοτγϑ. 

Ὀυϊ [6 νοῦ 5 ἰγαηϑίτινθ, ἀπά 5 ξυ]]}οννθά ΌὉῪ 
8Δη ΟὈ]εςΐ 1η 4}1 ΟἾΠΘΙ Ρᾷββϑαρ 5 ὑνῃογα 1ἴ ΟσΟΙΓ5. 

4. ΤΠι!5 νεῦβὸ ἀγανν οὐὔἱ [πε }} πιοδηὶηρ 
οὗ [ῃ6 ρῥτθοβράϊηρ οἶδιιβθ. [{ 5ῃοι]ά Ὀς τοπ- 
ἀοτοά, πὸ ψίιοκϑοᾶ ἐπ ὕὍδ0 ποὶρδῦ οὗἩὨ δ18 
ΒΟΟΙΙ. Α5 ἴον ἴΠ6 νἹοκοά ἴῃ {πὸ Πεὶρῃΐ οὗ 
ἢ15 βϑοόγῃ, "Οοά ν}}}} ποῖ τϑηυΐγο᾽--- [ΠοτῸ 
5 πὸ Οοὐ!᾿ --(ϑυςἢ ἅγ6) 4}} δὶ5 [που ρ ἢ 15.") ὙΤΠΘ 
ννογὰ ““ΨἸΟΚοα" 15 τῆγῖσο τορεαῖθοὰά νυ τἢ 
ΒΡΕΟΙΔ] Ερῆδϑι5.. ὙΠῸ Ηθῦγονν τνογὰ σϑη- 
ἀογοὰ “του ρῃ [ἢδ ργιάς οὗ 5 σοιιηίθηδηςο " 

ἸΣΙΚ ἀρτοοθ ὙὙ [Π6 τλΑγρΠ8] τοπάθηρ. πιθληϑ ἢ ΥΆΠῪ ἴῃ (Π6 Πεῖρδξ, ΠῚ ης ἀρ, οὗὨἨ ἢΐ5 
τεηάεσίηρ οὗ (πὰ βϑεσοηὰ οἴδιιϑ μὰ5. ἴΏ6 ποβί]β, σογγοθροπάϊηρ ἴὸ {6 1 ἴῃ “850 
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ς Ηἰς νγᾶγβ ἅτε αἰνναγβ ργίονοιβ ; 
ΤῊΥ Ἰυάριμεηῖβ αγέ ἴὰγ αὔονε ουὖζξ οὗ 
18 βίρῃϊ: ὧς ΤΥ ἃ}1 ἢϊ5 δῃειηῖαβ, Πα 
Ρυβειῃ δὲ τΠεπὶ. 

6: Ης μαῖῇ ϑεαἰά ἴῃ ἢ 15 ἢεαγῖ, 1 5}4]} 
123... ποῖ δὲ πιονροά;: ἔογ 7 «ῥαίϊἑ ᾿ ανοῦ δὲ 
αὐ ἀδαηθ Ἴν φἀνετβιτγ. 
ΑΝ  “Ηϊ5 τροιτῃ ῖ56. (11 οὗ οὐ Γβ Πρ; 
“ Βοπι. 3. Δηά ἰάοςεῖς απὰ ἔδιυά: ὑπάοσγ ἢΪ8 
[μευ ἴοπρῃε ἐς ΠΟ ἢ] εἴ δηά ᾿ νην. 
γ πῷ 8 Ηε ποῖ ἴπ τῆς Ἰυγκίηρ Ρααβ 
ἐπίφιν. οὗἨ τῆε. νι] ]αρεβ: ἴῃ ἴῃς βεσγεῖ ρίιοαϑ 
ΙΗο. ἀοῖῃ δὲ πιυγάογ τε ἱπποσεηῖ; ἢ 5 
ἀιτωἶν λοη- 
Φείτος. 

ἐγε8 ἰδί6 ὈΧΙΝΙΥ 86ῖ δραϊηϑὲ τῆς 
ρα δὶ ΟΟΥΙ. 

᾽ 7 ΜΕ Φ .Φ ϑ 

ἘΠ ΦΉΣ 9 Ης ]οῖ ἢ [ἢ νναὶῖ ἰβθογοῖὶν 45 Δ 

8:15 πα δάϊιποο," οὐ ἴῃς Οσειτδη Ἡοςπηδ- 
ορκοῖ. “δ ΜΠ} ποῖ γοαα γο ̓  γοίου ἴο τ. 13, 
ψ Πότ [Π6 5αὴθ6 Ηρθτονν ννογὰ 15 τιοοΐ, 

αἱ! ἐἰς ἐδοι ϑι.] Ἰλανϊὰ ἄοο5. ποΐ βροδᾶκ οὗ 
1ηῃ6 ννοτάσ, Ὀμΐ οἵἩἉἁ ͵τῆ6 ᾿ἱππογτηοβὶ τποιρῃϊβ, οὗ 
ἴῃς υυὐἱοκοὰ ; ΠΟΣῚ ῥγαςσίσδὶ, 1 πᾶγ ὕὲ Πα] ς- 
ςοηῃδοίοι5 ΔΕ 15Π|. 

5. κγίσυοι 1 ἈδίμοΥ “' ἥστη,᾽" 5ἰοάξαϑι δηά 
ςοηβιβίθης ἢ [ἢ6 νσκοά, 85 δος, Πᾶ8 πὸ 
ἴραν οὗ τδη οὐ σοά. Τλι5 Ηπρὲ. ἀπὰ οἴ οῖϑ. 
Οε5. “ἀγα ]6," 45 1ηὼ [ἰοῦ χχ, 21. Ἐνν. 
ἴλκεσ ἴπΠ6 ννογά ἴῃ (6 5686 “" νἹοϊογϊοιι5.᾽" 

,3}γ αὖόοαε ομἱ ΚΓ, ῥὶς εἰσδ] ἼἼΠε ἰδίου 
ΜΟγάβ. ΠΌΔΙ δηα ὀχρίδῖῃ τἢ6 ργοσοάϊηρ, 
Οοὐβ }ι5ῖϊος 15 ηοΐ βυϑροηάοᾷ, ὑας 11 15 αῦονς 
δηὰ Ὀδγομά {πὸ ψνοκοά πιδῃ 5 5ρθεγε οὗ νἱβίοῃ. 

6. ,μονη] «ῥα πελιὸν δὲ ἱπ αὐ ογη}} ΟΥ 
ΥΔΊΠΟΥΣ, 1 Β.Δ11 ΠΟΥΟΣ Ὀ6 τηονθα, ππῖο 
δοιυθσαῦϊου πὰ βομθσϑύϊομ (ο7 »}) ἐ:- 
“οὐπίαη! 5), ἩΏΪΟΒ «ὐἱδ δὲ ὀχθταρὺ ἵΤΣΟΤΩ 
οδΙδιιλῦγ. ΤῈ νἹοΚοὰ ἰοοῖκϑ ἔογνναγὰ ἴο ἃ 
Γυἴὰγὸ οὗὨἨἍ ὩΠΌτγΟΚΘη ὈΓΟΒΡΟΓΥ, ποῖ ΟὨΪΥ ἔργ 
ΠἰμηϑοΙ, θὰ ἔον Π15 ἀοϑοθηάδηΐθ. ΉΙ5 ΑΡΡΘΑΓΘ 
ἴο Ὀ6 ἴπο {τ πιοδηϊηρ, ΠΟΥ νου] τη6 ἐ6- 
Βο ρύοη οὗ ἴΠ6 δά πιδη 5. ἔθοϊηρμ5. Ὁ σοιῃ- 
ΡΙοῖς ἰδοῦ ἢ; οἵ, Ῥ85. ΧΥ, χά. ΧΕΙΧ, τὶ δηὰ 
[Ὁ χχι!. 8. 

7---10. ΑἥΦρυύδρῆϊς ἀδβοτιρίίοη οὗ ἐϊβογάθγς 
ὙνΠ ἢ ἴῃ [πὸ ῬΘΑ] πλσῖ 5. της τησδάς {0 ὈΪΕΥ 
ἴπ Ῥαϊοθίῖπο, ὙΠ {Γι 15 τ ρ  δοθπὶ ἴο ὈοΪοηΡ 
ἴο ρον] ηρ Βοάοιη, δῖ ργοῦδὈΪν ἀἰόβοτιθς 
τπεὸ νἀ, Πδιϑανασθ ποῦ ]ο5, ἢ γοϊαϊπρά 
μαθιῖ5 ἕοστηο οὐ ἀόνο]οροὰ ἴῃ {πὸ ἰγοιἱοὰ 
ΡΟ ΟΣ Ἀν Π ἢ ργϑοράθα [ἢ σι Π σης οὗ 
(Π6 κιηράοιῃ. ὉὙΠ18. ρασϑαρὸ 15 {πογοΐογο ἴο 
Ὀὸ τοραυ οὐ ἃ5 ΟΠ ΔΙΊΟΠΡ ἸὩΔΩΥ Πα Ἰσ ΔΈ ΟΠ 5 οὗ 
δῇ ΟΩΥΙΥ ἀαΐθ, 

7. ιτὠιοίοεν ῥὶς ἰοισιἢ Α ἀοβηιῖῖθ ἱπιαρθ, 
ΒΌσΒοσηΡ ἃ δἴογο οἵ νϑποι: «οἵ. ΙΟῸῸ χχ. 
12, 12. 

8. τἰϊασοῇ Ὑὴὸ ΗἩρδτονν νογὰ 15. 5ρο- 
ΟἸΔΠΪΥ υϑοὰ οἵ ἱποϊοςοὰ δηά ἔοι πο να ρ65, 

ΡΘΑΙ.Μ5. Χ. [ν. 5-ῖς 

Ἰίΐοῃ ἴῃ ἢϊ5 ἄδθῃ: ἢς [Ιοτἢ ἴῃ υχδῖῖ ἴο 
ςαῖςἢ τῆε ροοῦ: ἢς ἀοιῇ σφίςἢ τῇς 
Ροοῦ, ννγῆεη ἢξ ἀγαννεῖῃ ἢΙΠπΠὶ [10 ἢ] 
Ὡςῖ. 

10 ᾽Ης οστουομεῖῖ, αϑπάὶ Ὠατη δ᾽ εῖῃ ΜᾺ 
ὨἰπΊβ 6], τῆδῖ τῇς ῥοῦ ππὰγ (Ἱ] "ΡΥ ἢ 
Ἦ]5 βἴτγοηρ Οἤδβ8. τὰκ 

11 Ηε Παῖῃ εαἱά ἴῃ ἢἷβ μεαῖτ, (σοά "- 
Βατὴ ἰογροίίεη: 4ἢ6 Βιάδτῃ Ὠΐβ ἔασε; "δα 
ἢ ψΜΨν}}} ονογ 8566 21. 

12 Ατῖβο, Ὁ κοκρ; Ο (σά, τ ὺρ 
τἢϊη6 Παηὰ : ἔοτρεῖ ποῖ τῆε ' Βυαπιδὶς. "Πν 

12 ΥνΒεγείογε ἀόοῖῃῇ τῆε νἱοκεά ἡ 
σοηϊεπηη (τοά  ἢς διαῖῃ 5.14 ᾿π ἢ! 
ἤδαγῖ, Που νν]ῖ ποῖ τοχαῖγα 12. 

14 Τῇοι ἢαβθῖ β6θη Ζ0; ἔογ ἴδοι 

Ἢ 

ἴῃ ψνῃΙοἢ ἴῃς ἀρτὶς]Γ4] ροριιδιίοη ἀπο 
τοροῖθοῦ [ῸΣ ργοϊθοϊοη αραϊῃηδὲ δυσὶ 8554}15. 
ΤΠ τ ΌοΥ ν αἴςμοβ {Ππὶ ᾿ῃ ἀπιδιιδῆ. Οἵ. ἈΚ. 
ΧΥΪ 11, 12. 

ἐδε ῥοογ] ΤῆΘ Ηθῦγενν τνογὰ ὀσοιγα οπἱῦ 
ἴῃ 1Π15 ρϑαὶπὶ πεῖδ ἀπά δἵ σ. 14: ἴδ6 εἰν- 
ΤΛΟΪΟΡΎῪ ἰ5. ἀουδίι!}, Ὀὰξ [6 5θηβα ἰ5 οἰδαῦ 
ἀείογηλποα Ὀγ 186 σοηΐϊοχῖ. 

9. ΗΣ "ει, ς. (ούτε γ ἀπά νν6}] γοπάογο 
ὈγΥ τ Καγ: 89 1ΌΣΚΒ 1π 89 σογοσγὶ 885 ἃ 
ἸΣοπ πῃ 818 14|γ: ποῖ εἶμ 48 ἴῃ ΑὐΝ.: [δὲ 
ἸΙοη ᾿ἰ65 νγαῖῖ, ποῖ ἴῃ ἢϊ5 ἀθπ, θὰϊ ἴῃ 186 {μιςκ 
Ὀπιβηννοοά οὗ [86 πη ]6. 

ἐῤε ῥοογ] Τῆς ννογτά, ἔπεα ΠΥ 50 τεη- 
ἀεγεὰ, ἀρ ποῖ πόθ ΠΗΡΙΥ φρονοῦν, ΜΉ Β 
ννοι]ά αν πὸ α[ἴἰγαοίίοη ἔἕοσ ἴῃς τοῦδε, δυΐ 
εἰ σΟΠΓΟΠΟΒ5:) 11 5 {ἴΠ6 ΠΟΙΙΉΔΪ τογπὶ ἕου ἴῃ υϑὲ 
ΜΠῸ ἀο ποῖ ἰηῇϊςξ ἱΠ) ΓΥ, πὰ ἄγ ἀπᾶῦὶς ἴὸ 
Γοϑιϑί 1. 

εαἰοΡ] Τῆς πιϑίδρῃοῦ οὔδηροβ; πὸ πΊλη- 
Βαυπίογ, πιοτὸ οὐδεν 1Πδπ 1Π6 Ἰίοη, σδίςο5 Π5 
ΡΓΕΥ Ὀγ ἀγαννῖπρ πῃ ἱπίο ἢ5 ποῖ. ΟἿ Β5. ἰσ. 
ις, 

10. Το τοπάοτγιπρ ἰ5 φυοβεϊοηθαά (566 Νοίξ 
Ὀο]ονγ), δὰ [ῃ6 γί οἰδιιθὸ γοίογ ργοῦδθὶν ἴο 
{πὲ ροοτ---- Απά σγυσῃοα μὸ βίη κα ἀυνπ, απ 
[Δ}15 ὈῪ 5 βίγοῃρ οπδβ, ἢ] ρ]655.᾽" 

11. ὙὝΠῸδ σθηΐγαὶ {ποιρμξ τοσυγβ, {μ6 Καγ- 
ποΐο οὗ [86 δαά πιλιῖβ γοίγαιη ; 566 «". 4. 

12. ἐῤὸ ῥιωγδίο] ὙΠὲ βᾶπῖς ννογὰ νἸὰ 
'ἴπ τ. 9 (ὐ Ποῖ βὸθ ποῖ6) 5 γοπἀθγεά “" ροῦτ." 

185. ἢ ῥιγοξογε] 1.6. ΔΝ ῊΥ ἰ5 1 ρογπιϊ το 
παῖ [πὸ νἸοκοά δδοιὰ ἀθπΡρ 89 Οοὐὲ (δὲ 
54ΠΊΟ νογὰ 85. “ΔὈΒΟΥγο ἢ ἢ ἴῃ α΄. 3. ΤῊΣ 
ἴοο ἴπ 86 ποχῖ οἴδιιβο, ἢ Του ΜΕ] ἠοῖ τὸς 
αυῖΐτο " σογγοθροηάς ΧΑ ΤΥ ἴο ἰχ. 12. “ΛΠ η 
Ηδ πιακοῖῃ Πιηι ϑιοη. ἴῸγ Ὀ]οοά." [π [δὲ 
ΑΟΝ. τὸ οβδιρο Οὗ ννογάβ. οὔξοιγοβ {πΠ6 (ΟΠ 
ποσθοῃ οἵ {που ἢϊ, 

14. Τῤοι ῥα «φορὰ ἢ ΔΎ οι ἢΔῸς 

τοίογοποθ ἴο [πΠ6 Ὀαά τηδη5 τπουρθῖ, " Πέ 
Ψ11] ΠΟΝΟΓ 5606.) τ. 11. 



Ηε Ὁ. 
ατεΐλ. 

ν. 15---. 

ὈεΠοΙ ἀεϑε πλιβοῆιεῖ δηά βρίτε, ἴο τε- 
αυϊτα 22 ψΨΙῊ ΤΥ Παπά: τΠῈ ῥΡοοῦ 
Τ᾿ οπλπλτῖοῖῃ ΠΙΠΊ561[ ππῖο ἢ; ποῖ 
ατῦ της ΒεΙρεγ οὗ τῆς ἐμτΒο 688. 

ις Βιεακ τῇου τῆς ἅγπὶ οὗ τῆς 
Ῥκ 30. το. γος Κα δηὰ τῆς εν} γιαμ: 566 Κ οιἝἋἷ 
ἐἀ45. 13 
τό. το. ἢῚ5 γι Κοάηρβο ἐἐ ὦ τῆοι πη ποηθδ. 
Ἔτσ. 10. 10. 
ὥσι. 5. το. 16 “ΤΠ [ΚΡ 2: Κιηρ ἴογ ὄνεὲγ 

“)16] Ἀλῖμοσ, “ριπεῦ," (ῃ6 ννογά 15. θά 
ΘΡΟΟΙΑΙΥ οὐ ἐηραίίδησθ, οὐ ἔγοίηρ ὑπάοῦ 
ὙΓΟΠΡΙΙΙ συ θβογπρ; 566 ποῖθ ἡ [ἰοῦ Υἱ. 2. 
Οοά 8665. οπ (6 ομϑ δ'ἦάθ {π6 οὔπλθ, ἡ (ἢ6 
οἴμεγ 1η6 αἀϊδιυγθδηςο οὗ τοῦδ] ἔδει της, ἢ 
16 ᾿πίϑθης ““ἴο του 1{,᾽) ΟΥ ΠΊΟΥΘ ΘΧΔΟΙΪΥ, 
ἴο ἴακοὸ ἐδε «υξοίο »ιαϊεν ᾿πῖο Ηϊ5 Παπά, 85 ἴῃ 
16 Ῥγδγεγ- ΌΟΟΚ νεγβίοη: 8580 Ηιυρἕο]α. ΤῊΣ 
τηθδηϊηρ ““ Τεηυ 6" 15 ϑροοηάδγυ, δπὰ ἀοϑϑ 
ποῖ ὄχργεόϑϑ ἴΠ6 οηΌγε ΟΥ̓ΊΓΙΘ 56 η56 οὗ [ῃ6 
Ηεῦγονν. 
δὲ ῥοογ] Τῇ ροοῦ τήδῃ Ἰθϑανοῦ αἰ ἴο 

Τῆθο., ὅ66 ποῖθ οἡ συ. 8, γπογο ἴΠ6 584Π}|6 
νοτγὰ 5 τιϑοὰ, 

ἐῤε μαι δεγί ἢ] Α51ὴ σ. 18, {π6 ἴγρε οἔ Δ]} 
ὙῸ ἂύὲ ἀδϑοϊδίε; ςἕ. [οὉ Υἱ. 27. 

15. «εξ ομ Α ψοτζγὰά βρθοῖδ!ν σμαγδεῖεγ- 
Ἰσ!]ς οὗ [6 ρῥϑαὶπι, 'ἰπ 1ΠῈ6 56 η586 “σα γ6,᾽" δπά 
ἐ ρυηἰ5ῃ.". Ὑποὺ Βμδ1ῦ ΒΘΑτΟΣ οαὖὺ ἀμαά 
λυπμ Ἀΐ8 σὶἰοκθοάμποββ, μη ὙΒοτ Βα] 
ποῦ Ζ:πὰ (ςἴ. ΧΧΧΝΙ. ,6; 1541. 1. 12) ἀισδὲ 
ἴο ῥεπῖσδ, ἀῸ1}} 4}} νοϑῖξε οἵ 18 δχιβίθηςα 
ἰ5 Δῃη! ἰἰοά. ὙΤῊϊ5 ἀρρϑᾶγβ ἴο 6 ([Π6 5ι:ρ[ο5ὲ 
ΘΧΡΙΔΠδΊΊΟΙ : [ἴ 15 ΠΙΠτοχα], ἀρτδεβ ἢ Π6 οἱὰ 
ΝΠ ΧΧο Ννυ]ε.. Τάτ. ὅυ., ΤΙ οοά., ἃπά 
5 Ὡς 61 164 ὈΥ πιπην ογο5. ΟΥΒοΥ ἱπίογργοία- 
(ἰοης, σις 45 παῖ ργοροϑθοὰ ὈγΥ Ηιιρξ,, ἂς 
655 ϑα:ἰϑίδοίοσγυ. 

16. ὙΠε εἴοϑθο οὗ {πὸ ρϑβαΐὶπὶ 15 σοηβάρηξ 
δῃὰ {Παρ μαπί. ϑυγὸ ἴηι Οοα 5665, [868 
Ἐς Ἰπῖσὲ 15 δυγ (πα Ἠδ Μη} ριυιπιδὴ ἀπά 
εἐχιογπηηδέθ τ οκοάμποθθ ὙῊϊ5. ἘΓΛηϑοη οὗ 

ῬΘΑΙΜ65. ΣΧ, ΧΙ. 

δΔηὰ ενεγ: τῆε Πεδίμεη ἅγα ρεγβῃςεα 
ουξ οὗ ἢϊ5 Ϊλπα. 

17 [ὁ κΡ. ἴπου Παβὲ μεαγὰ [ἢ ἀεβῖγε 
οἔτῆς μυπλθ]ε : τποὰ ννητ ἤργεραγε ἘΠ εὶΓγ ᾿ ΠΡ ΩΣ 
ἢδαγῖ, ἴοι ννη τ σδυϑε τῆ 1η6 ΘΑΓ ἴο ἤΘᾶΓ: 

ι8: Το υάὄὀρε τῆς ἐλιῃε !εβ8. δηά 
{πε ορρτγεβϑεά, τῇσι {πῸὶ τηδη οὗ {Π6 0. 
ΘΑΓΙΝ ΠΊΑΥ ΠΟ πΊοΓΕ Ἶ ΟρΡργεβϑ. ᾿ 

[δ6]1πρ, σοιηπλοη ἴῃ {πΠ6 Τανιάϊς ᾿51]π|5, Πα5 
115 ργθραγαίίοη ἴῃ [ἢ6 ἰαϑί οἰδιιϑθ οὗ [6 ργθ- 
σράϊῃρ νοῦβο; [Ὁ 15 ᾿πάρϑὰ 4 γϑοιγγθηςο ἴο {Π6 
ΠΟΠΊΠΊΘΠΟΙηΡ δίγαιη οὗ ἴῃ 6 οἵἢ ρ54]Π|. 

16: ῥέα ῥεη] Α ϑρϑςῖαὶ ροϊηξΐ οἵ σοπηεξοίίοῃ 
Ὀοίννθθη [δ ἴννο ΡῬβ8ΑἸ ΠΊ58, 566 'χ. 19, 2ο. δὲ 
{π6 Ῥϑαϊπιιδὲ ἴΠθγῸ ργαγεὰ ἔργ ἢ6 γτεραγάβ ΠΟΓΟ 
ἃ5 ΔΟσοΟΙ Πρ] Ισμοθά. Εννα]α (' Οταπη.᾽ Ρ. 264) 
ἴλκοβ ΠπῸ ἰαϑὶ νους ἃ5 8Δη ᾿πηργεσδίοη, ἃ ΓΆΓΟ 
᾿ηϑίδηςθ οὗ δῃ ἰάϊοπι σοπιπλοη πῃ ἄσγαῦίς : Ὁ 
1ῃ6 ΑΟΝ΄ μα5 1π6 οἱά ΝΨΝ. «δπηὰ τηοϑὶ οσιτῖοβ ἴῃ 
115 ἕανουσ. ὍὙὴ6 ρῆγαβε 15 πουιηδὶ; οἴ, θυ, 
ἷν. χό, Υ]}}. Δο; [οϑῇ. Χχχῆ. 12, χό. 

17. ἐρομ «υἱὲ ῥγεβαγε] ΟΥ̓́, ἃ8 ἰῇ ΤΊΔΓΕ., 
εὐ ρΟΓΔΌΠ5}. ἴῃ [Π6 δθῆβθ οὗ ϑἰγοηρίῃοη δηὰ 
σοπιέοτί: Οοα 5ἰγεηρίμοης ἴπΠ6Ὸ ποατγί, σοῃ- 
ΒΥ ηρ (411 }} Ὁ τῃς6 ΔΙ] πηθηΐ οὗἉ ργαυϑυ. 

18. ἐῤὲ ὕπαρ ἐρε ἐαγ! 1 ΤΓὮΘ 5ᾶπὶ6 ψνογά 
(Πτο Ὁ ἔγΔΙΪ πιοτίδ] τηδη, νυν Π ΙΓ ἢ 15 πιϑϑὰ ἔννῖοδ 
ἴῃ ἴῃ ἰαϑί νϑγϑϑβ οὔ πὸ ργεοθάϊηρ ρβαπι, αν 
ΠΟΙ ᾿γᾶγϑ ἴῃδὶ ἴῃ6 Ποαίΐπθη ΠΊΔΥ [41], δπὰ 
Κηονν (παῖ (ΠΟῪ ἀγὸ πΊοῖῈ πιοιίδὶθ; ἤοτο, (παῖ 
Ὀεὶπρ ννϑακ, οὗ ἔπ6 φασί, ϑαγίῃν, {πὸ πᾶν Ὀδ 
ΠῸ πλοσὸ ἴογγῦϊθ, ὙΠῸ οἷα οὗ ννογάς ἴῃ (Π6 
Ηδφῦγενν 15 δι Κις, 85 ποι ἢ ἴῃ 1 ,ἀτίη 1{ ἸΥΈΓΟ 
ΓΟΠ γα ὁε πὸ ἰογίθαῖ ΒοΟΟ 6 ἴογγδ,"" οὐ ᾽ῃ 
ἘΠ ΡΊΙ5ἢ ἸΟΟΒΟΙΥ ὁ ὯῸ τηογε Οοἡ διῇ ἰεΐ {Π6 
ὙἹ] 6 156 ν]οϊθηςα." [{ 15, μοννονθῦ, σουτθοῖν 
γροὰ ὉΥῚ Μν Ετ]ο, ἴῃ δὴ δάπλιγαϊς ες τοῦ οἡ 
16 τον βίοη οἵ οὐσ ἰγαιϑίδίίοη, [Πδ ϑιισ ἢ ΡἾΔΥ 
ὉΡοη ννογάς ἀοδϑβ ποῖ δοςογά νυν [ῃ6 ρϑηϊ5 
οἵ οἷιγ ἰδηρθαρο, ἀπά οὐδῆϊ ποῖ ἴο Ὀ6 δάορίοά 
ἴῃ ἃ γογβίοῃ ἰηϊοπαθα ἔοσ ρορυϊαῦ .56. 

ΝΟΤῈΣ οὐ ΡΘΑΙΜ Χ. 10. 

ἙΔΟΝ ννοσγά ρτεϑοηίς βοῖηθ ἀἰδβηςσ! γ. ὍΤΠ6 
ἢτβῖ αἰδιιϑο 15 γοξογγθᾷ ἴο 6 σαρίοῦ Ὀγ ΟἹΓ 
ΑΟΝ. υ]ον πε {πὸ οἰά Υ Ν., τὴ6 ἈδΌΡΙΠ5, πα 
ὈΥ ϑοῖηθ τηοάοσῃ σοπιηρηϊδίοιβΒ. ΠΙᾺ ἢ) ἰ5 
ἴῃ ἴαςῖ ἁ. λ., δυῖ ποῖ ἰς {|||6 ἀοιιδὲ {[ιαΐ 
3 -- 5 Ἵ,.,2.6. Αἄἕ4. θλασθείς. ἴπ ἴῃς Ξεσοηὰ 
οἴδυβο 2 2ΓΠ, αἰϑὸ ἁ. λ., 15 δά πο ἴο πιοδῃ 
ῬΟΟΓ ΟΥ ψτεΐςποά, Ὀυΐ 45 σιισιοςὶ 1 ἀρθβ ηοΐ 
δοσοτά ἢ 282. [ἴ πιδὺ Ὁ ἴακθϑη, 45 ἰὴ 1ῃς 
Ιοοί-ποΐο, ἴο Ὀ6 8η θριἐμεῖ δά ἀδὰ ἰο σοπιρ]εῖα 

ΡΘΑΙΜ ΧΙ. 
1 ϑαυϊα ἐπεσεγαρείλ ἀϊρισε ἐπ Οοα ἀραΐμεέ 
ἀξ ἐπιγπίω. « 11: Ξγουλίεμες ἀπά γμσέες οὗ 

Ψοι.. ΙΝ. 

{πὸ νἱσίαιγο, ἸΥΥΘΣ, πὸ “6 ἢ]5. σέγοηρ οὔθβ," 
ἷ5 νΔΓΙΟΙΒΙΥ γοπάθγθά ; ὁ ἢ]5 βίγοηρ 18 ν5,᾽) “εἰγ6 
Κραλίοπ, Ἐννν., ΟΥ̓Δ γοὰῦπρ ΠΙοη5,," Κοϑβ., ΟΥ̓ 85. 
ΑΟ. “6 Π15 πιεη οὗ τηῖρῃὶ :" δηὰ (Π15 15 βίπα- 
ΡΙεδὲ δηὰ πιοϑὲ ργοῦδοϊθ. Ὑμ5 ϑυγη. μετὰ 
τῶν ἰσχυρῶν αὐτοῦ: 56 ΕἸοϊά, : Ηοχαρῖα,᾽ ἴῃ 
Ιοσ. Τὸ σθηΘγΔΙ τροδηϊηρ 15 οἰοαγ; Ὀι (ἢ 
ὙΠΟΪ6 νοῦβο 15 ἃ σϑιηγκαῦϊο ἰηξίδηςσο οὗ οὔ- 
50ῈΓ6 ἀπ τυρροά σοπϑοϊγιυςζίοη, τοραγάθα ουθῃ 
Ὀγ ΗΙΖΙΒ 845 ἃ ργοοῦ οὗ βᾶγὶγ εἰδίο, 

Το ἴΠπ οπϊοί Δυβιοίαη, 44Ἢ 2 εαζνε οἵ Ὠανὶά. 

[Σ᾿ {πε ΠΟΧΡ μι 1 πὶ τταβῖ: Ποτν 
ΒΔΥ γα ἴο ΠΥ 80ι}}, ΕἼ]εε ἂς ἃ διγὰ 

ἴο γοιγ πιόμηϊδίη 

Ν 
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«Ἡ λὉ.2.2ο. 

2 Ἐογ, ἶο, τῆς νιςκεοά δεπά ἐῤεὶγ 
δον, ἴπΠεγ πλλκα γελν {ΠΕΙΓ ἌΓΓΟΥ 
ρου τῆς 5ἴγίησ, παῖ ΓΠ6Υ παν ἦ ρτὶ- 

“ἐκ ἀαγής. γ}}Ὺ βῇοοϊ δῖ τὴ6 ὑρτγρῆϊ Ἰη Ποαγῖ. 
Ἡφε. 

4. {τς ἰουπάλτοηβ. δ6 ἀεβίγογεά, 
ννηαῖ σλη τῆς τρῃϊθουϑβ ἀο 

4 “ΤῊε ΓῸΚῸ ἰς ἴῃ ἢΪ5 μοῖγ ἴεπι- 

ΡβϑαιΜ ΧΙ. 

ἼΠ|5 ρΞαὶπὶ Γοβο 0165 [ἢ6 Ῥτεσοάϊπρ ἴῃ ἴοῃο, 
Ὀυΐ ΓΟΙΟΓΒ ΔΡΡΑΓΘΠΙΓΥ ἴἰο ἀϊἴεγοπε εἰγουτη- 
δίδποοϑ. δε τοδὰ οἵ πηϑῆδοθς δηά 1π5}}}8 
οἴετγοά ἰο αν, δῃὰ οἵ 4 βόπογαὶ ονογίῆγονν 
οὗ δῖ μουν; δι (Π6 ϑριγς οὗ [6 Ῥοφίπηϊϑῖ 
15. {4Π41}], σοηβοίουβ. οὗ ὩρΠΡΉΠΕ655. (3, 4), 
δὴ σοηπάεπι οὗ Οοὐἷδβ σγἱρῃϊεοιιϑηθβα (7). 
ἼΠεβο ἔαςί5. ροϊηΐ οἰθασῖν (Ενν. βᾶγϑ. “ὁ Ἰη615- 
ΡῬυΐδΌΪγ ) ἴο 1Π6 Ροβιτίοη οὗ αν! ἃ δἵ 5410}᾽5 
σοιγῖ, ἡ ἤθη ἤτϑί ΒΟΥ ΘΟ ΒΙ Υ Θηάδηρογοά Ὀγ οᾶ- 
Ἰυπιπίαΐοτβ. ὍΠΕ 5ἴν}6 15 ἀπιτηδίοα, ϑοηλενν ῃαΐ 
οὔΞξοιτο ἴῃ ἴ[Π6 οΥἸΡΊηΔ], ἢ γριὰ {γδηϑ: 005, 
σμαγασίογισίς οὐ ἴη6 ϑδιῖϊοῦ ᾿ανιάϊς Ρ84Π|5. 
ΤΠ βδσπισίαγο σῃθν"β ἃ πηαϑίογ- απ, ΤῸ ἢγοϑὶ 
Ἰὴ6 δηά [ῃ6 ᾿αϑῖ νϑῦβὸ ἀσγὸ ε]αςι ! δίογγ, δηά 
ΘΟΧΡΓΟΘ5 {Π6 ροιτηδποηΐ σοηνϊςοίοη οὗ (π6 ῬϑΑ]πὶ- 
151. ὙὝΠῈ τἢγοθ γοσϑὲβ δῆογ {Π6 Θχοϊαπιδίίοη 
Γείευ ἴὸ 1ῃ6 σοιη56}5 οὗ τππιὰ ἔπιθπάϑ (1.--- 3): 
(Π6 τἢγθθ ξΟ] ον ης ἀδοϊασο {Π6 ἡυάρπιοηΐ οὗ 
7ββονδῇ (.---6). 

1. ΕΜ] 1ιῖ, Ῥ199 79 ἴἢο ΥΟῸΓΣ Σ: ΟὉ- 
ἰδὶπ, Ο ΡΙσάβ. ὙὍὙπΠὲ ρ]ιγαὶ νοῦ 15 Ὀδδί 
ΔΟσουηίοα [ῸΣΓ 8ἃ5 ἃ ΡΓΟνΘΓΌΪΔΙ ΘΧΡΓΘΘΒΙΟΠ, 
Πλαν! 5 ππεημά5, ΡΓΟΌΔΌΙΪΥ ἴῃ 41} ϑποογιν ΚΘ 
]οπαίμδη, ἵ 8. χίχ. 2. πτροά δἰ ἴο ἰδκθ 
Πιρμΐ, ἃ5 σμι] άγθη ἠ0σε!ρὴὶν τῖρμξ οὐγ οὐἱΐ ἴο 
διγά5, “" ΟΥ̓ το 1π6 πιοιιῖλιπε," [Ιἢ ΟἾΠΟΥ Ρ85- 
ΒᾶΡῸ5 Πρ νο5. τὸ σοϊηρηαγοα ἴο ὑἱγάς. [ΠῈ}5 
αν ΠΙπΊβ ἢ, τ 5. χχνὶ. 2ο, "85 οπ6 ἀοίῃ 
δυπί 4 ραγίσιἀρὲ οη 1δο πιοιιπίαϊπ5.) (ΟἹ, Ἐς, 
οἷ]. 6,7). Βιγὰ [5 ἃ οο]ϊθοῖϊνο ποιπὶ, ποῖ ἴο δ6 
Εχρίαιπθά ὈΥ δῃὴ δἰΠρ5θ, ἼΚο ἃ δἱγάὰ "ἢ (866 
Πονθνοῦ οὐ σα] ηοΐς ὈΘ]ον") ΟΥ̓ 85 4 Ὀϊγά,"" 
ἃ ςοηϑίγιοσίίοη Ὑνπῖσἢ νου] Ιεανθ (ἢ6 ρ]γαὶ 
Δρρ θὰ ἴο αν! 5 οὐ 8οι]. [1 15 ον: ἀθηΐ 
(Πΐ βυσῇ δάνϊςθ ννοι]ὰ ποῖ μᾶανθ Ὀδθη ἴθη- 
ἀογθά, οἴ μποῦ ΌΥ {τιοπάβ οὐ σονοσγί ἴοοϑβ, ἴο 
(86 Κῆρ ἤθη Π6 Ὀδοδῖπθ ἀννᾶγὸ οὗ {η6 σοη- 
ΒΡίγαου οὐ Αὐβδίοπι; [ῃ6 οσςαϑίοη οὐ ψνΠΙῸἢ 
50ΟΠΊΘ ΟΥ̓ 5. πο] παῖ {115 ῥρϑαὶπὶ ννὰ5. σοπη- 
Ροϑθοά. 10 ε]12Ζϑςἢ. 

2. Τῆῖ5 στῇ [6 ξΟ]οννῖηρ σοῖο βίδίοθϑ 
{Π6 στοιι παᾶβ ἴοσ βυσῃ σοιηϑοῖς; 1η {ΠῸ ΡΑΞΒΑΡῸ 
)ιδῖ φυοϊορα ννὲ τοδά, 8541} 5βρακθὸ ἴο Τοπδίηδη 
ἢϊ5 βοη, απά 19 αἱ δὶς τεγυαηΐς, ἰῃλς ΤΠῸῪ 
5ῃοι ἃ Καὶ] ΤἩλανιά, σ 8. χῖχ. 1. 

2γιαἶδΠ]Ἔ πὰ ἄδ ΚΏθ8585. ὅ4ι1 ᾿πἰεηἀθά {86 
ΠΧ ἴο Ὀ6 ἄοπο δὶ ηἱρῃϊζς, Ὀοΐἢ ἴοσ ἴῃς 
ΠΡΚΘ. ΟὗὨ ΞΘΟΓΕΟΥ ΔΠΩ 50ΓΡΓΙΒΕ; ἤοησθ οηδ- 
{Πδη᾿5. δύνισθ, 1. ς. “ἢΙἀς ἘΠγβο6] ἀπ} [86 
ἸΠΟΓΠΙΠΡ. ἡ δ66. αἷϑοὸ σ. 1ἵἱΐ οὗ [δ΄ 58 πιθ 
ἐἰαρίογ. 

ΡΘΑΙ,Μ5. ΧΙ. [ν. 2--6. 

οἷε. τὴε Γιοκτὴΐἦβ τἤγοπα ἧς ἴῃ Βεᾶνεῃ: 
15 γε ὑοῃο]4, ἢ]5. Ἔγε 45. τγν, τῇς 
σὨ]άτγεπῃ οὗ πιδῃ. 

ς Τῆς [ΟΚΡ {τίεῖῃ τῆς τρῃΐςοιι: 
δας τῆς ψιςοκεά δηά ἢϊπὶ τΠδῖ ἰονεῖῇῃ 
γιοίεηςα ἢ15 50} ἢδίοιῃ. 

6 ἴὔροη τῆς νοκοὰ ἢ 541} γαίῃ 

8. ρὲ )οισιάα!οη,] 5ς. ΟΥ̓ Π δῖος ἀπά ΠΕΣ, 
ΤΠΟ Ηρῦγονν τνογαὰ ὁσσιγ5 ΟΠΪΥῪ Πογὸ Δι. ἃ [Δ], 
ΧΙΧ. 1ο, ΜΉΓΕ 566 ΙΏΔΓΡ. [ἴ {Π6ΓῸ πηξδηῆς 
ἐχηρῃ οὗ γαηκ᾿" Ὀὰΐϊ [πὸ βριγδὸ ΤΑΥ͂ ΔΡΡΙΥ 
ἴο 411 {1{|0 ᾿πϑι τὰ ΟΠ 5. δηα ΓΙ ΠςΙρΙο5 οἡ ΨΠΙΟΣ 
ΡΟΌΪΙς οτγάοσγ δηὰ ϑδίείΥ τεϑῖ. ὅϑύτη. ἢῆ5 οἱ 
θεσμοί: Ϊ]ΘΕγΟΠΊΘ, “ αυΐα ἰορῈ5 ἀ55! ραίς βιηί. 

φυῥαῤ εαπ {δὲ γιφῥίοος 4053] 1.1. “τὰ 
τξῃΐθοιβ, ψνμδΐ ἀοοίῃ μὸν" Ὀὰΐ ῥγοῦδοὶν Ἰὴ 
1Π6 βθῆβθὸ οἵ οἱγ γογξίοῃ: [86 {π|ὰ {πεπά 
ΤΩΙΡΉ βυρρεβέ, Ὑν ΠΑ Μ1Π στρ θοιισπδϑ5 ἀυδι 
{Ππ66. ὑνἤθη [ῃ6 νΟΓῪ ἐοιιπάδιίοη οἵ υίς Β΄ 
ον γον ιΠοη ἴπ6 Κρ ΠΟ 5δουϊὰ 84- 
ΤᾺ ΠΙ5ΙΘΓ ἢ πι5Έῖσ 15 γοῦν ἔοον 

4. ΤΠ δβννοῦ οὗ ᾿Ὠανιά. Ὅῆδ ΚΙΠΕ ΠΊΔΥ 
ΓΕΙΡῚ ἢόγο, δὰ: [ομονδῆ, {Π6 οπἷγ ἵγυς Κἰπξ, 
Ϊἴβ ΄ὴ {ἢ6 βδῃςίυδγΥ οἵ Ηἰ5 ραίδςεθ, ΗΙ5 [πτρπὲ 
15 ἴῃ Πρᾶνθῃ. 

Ἰϑριῤίε] Οτ, ἐἐῥίδςθ:" οἡ {πῸ 56 οἱ (δὲ 
νγνογὰ 866 ποῖθ οἡ 5. ν. 75. [5 ἀπάοιι θι θα ῦ 
ΔΡΡΙΙοα ἴο {πΠῸ δροάς οἵ σοὰ ἴῃ μδάνεη, ριῸ- 
ῬΑΌΪΥ αἶϑοὸ ἰὸ (ἢ6 ΠΟΙΥ τδθογπδςὶο: ἤογὰ {δὲ 
ΓΟΓΤΏΘΓ ΔΡΡ]ΙσΑἰίοη 56 5 Ργθίογα]6. 

1γ}] 8966 ποῖίθ οἱ Υἱΐ. φ. [1 15 ἱΠ γί ηξ ἴο 
οὔβοσνθ ἤονν ΘΑΠῪ δηὰ πον βίγοπεὶν (85 
τῃουρ ἢ ἴοοκ ροββεβϑίοη οὗ αν ̓5 ἢθαγί, 

6. “παγες ΤῊ Ϊ5 ἰ5 {πὸ ΠΠ6 γα] τοηάθπηρ οἱ 
186 Ηεῦγοιν, δάορίοά ὈΥ {πὸ 1ΧΧ., Νιυΐξ. 
7δγοόπιθ, ὅυτ., πὰ πηᾶην στ ἶς5. ὙΠῸ πιείΔ- 
ΡΒογ, (ποι βοπηθοιν ῃαξ Παυβῃ, ΤΩΔΥ δὲ ἀδ- 
ἰθπάρα, ποῖ ον ΘῈ  ἃ5 ἃ σοη[ιϑίοῃ οὗἁ ἱπιᾶρβ5, 
δυΐ 45 σοπηρατγίης {πὸ Π45})68 οὗ Πρ πίπε. ΔΠΠπῈ 
διά θη] Υ, δης βιιγργιϑίηρς (Π6 οὐ πλῖπ4], το ΠΕΙΥ 
σογβ {πγοντῃ νοῦ (ἢ ῬΓΕΥ. δοπῖδ σοπιπιεη- 
ἰδἴογβ ἔο ]ονν ϑγτηπηδοῃι5 (566 ΕἸεϊά, “ Ηθχ.)) 
ΜΉΟ ἴδκεβ {π6ὸ ψνογὰ ἴῃ {6 ϑεῆϑθε οἵ οολὶβ 
(ἄνθρακας), ΟΥ Ὀταηάδ, δυὰς νοι δα ΒΟΠΙΥ 
(Ηρ). ΟἿ στεροπῆς ἕλικες, " Ρτοπὶ. 
τοδλ; Διὸς μάστιξ, "1].᾿ ΧΙ. 47: ἀϊβεγεηῖ, 
Ὀυῦ βοπηον παῖ 5 πλιᾶγ ΠρΌΓΟΚ. 
ἥνγε ἀπά ὀνγίγισίοηιο] ὝΠΟ τοίθγρησο τὸ ΟΕ. 

ΧΙΧ, 24 ἰ5 οἰδαῦ, δ)ἀ ΒΌΠΟΓΑΙγ τοσορηϊζοά. [ἢ 
(ἢε ἀσδίγιςιίοη οὗ δοάοπὶ δηὰ Οοιποπμᾶ 
Ῥγορῆρίβ δηά Ῥϑδὶ δὲ βανν [ἢ6 στοδί δχλπι" 
ΡΙΘ «πὰ ἴγρε οὔ ἀϊνίπε ᾿μάρτηεηϊ5; ς, [ὁ 
ΧΥΠΠ ας. 

ῥογγιδίς ἐρηρε 1] ὙΠῸ Ηροῦτενν τογά, πο 
15 ΓΆΓΘ πὰ ΟΌβοιΓΟ, ΡΥΓΟΌΔΟΪΥ τηδᾶηβ5 “ἃ ΠΕ 
Ὀ]αϑι." Εν... ΗΖ. ὙΠῸ ννογά οσουτς ἐπ 
Δ ΠΟΓΟ ΟἿΪΥ ἴῃ δ. οχῖχ. ς2, νΒογθ [ἴ 5 τδη- 
ἀογοα “" Βουτου," δπὰ ἴῃ 1,41. νυ. στο, ψΒεῖῈ 
ἰ5 σοπποοῖεὰ τ ἢ ἐαπιίπθ: 664 Ὀἷαϑὲ οἵ μοιτογἢ 



ΒΟ τ, 
ας ὀμγηεύερ 
Ζεν»εβετέ. 

τον, 
“ον ἐκδφ 
εἰν τά. 
10) τ, 
“τὺ. 

ΤΉΣΡ. σα» 
ἀσεανί απά 
ϑ ἀξαρί. 

γ. 7-- 6. 

ΒΏΔΓΘ5, ἢτα δηά δγιπηϑίοηθ, δηὰ ἴδῃ 
Βογγιῦ]ς τειηρεβῦ: ἐῤίς ρα ἐξ τὴς ροτ- 
τίοη οἵἉ τῃεῖγ συρ. 

ΙΏΔΥ Ὀ6 ΡΓΟΙΟΓΔΌΪΣ ὄνεη ἴο [ἢΠδΐ- ργοροβεά 
δῦονθ. [,ΧΧ.΄ πνεῦμα καταιγίδος. 
}ογηοπ ΟΥ ἐδοὶγ ἐμρ ΤῊΙ5 ἸάἸοπΊ, ΥΘΓΥ σοπτι- 

ΤΏΟη ἴῃ δογιρίιγο, ἀπά δαορῖθα ὈγΥ οὐΐ 1 οτά, 
ΟὐσιΓα. Ποία ρχΟΌΔΟΪΥ ἔογ [6 ἢγϑί {ἰπ|6. 866, 
δοννενογ, [οὉ χχὶ. 2ο. [αν βρϑᾶκβ οὗ ἢι5 
ΟΥ̓ ΟΡ ἰπ ἃ ρ54]πὶ οὗ {παηκϑρινίηρ, ΧΧΙ. ς. 

7. δὶς εομπίεπαηπος ἀοὴῥ δεῤοίά {δὲ ὠργὶι) 

ΡΘΑΙΜ5. ΧΙ. ΧΙ. 

7 Ἐογ τῆς τἱρῃΐεουβ ΟᾺΡ Ἰόνειῃ 
ΓΙΡ ΘΟ 5Π 688 ; ΠΙ8 σομηΐεηδηςα ἀοῖῇ 
ὈεμοἹά τῆ6 ὑρτίρῃϊ. 
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Ἀδίμποσ, 889 ὈΡσὶκῦ ΜΨ11 ὈθποΙὰ Η18 
οοΟαπύθμ 8800: (διι5 (6 Τ Αγ. δηά δῖος σοπλ- 
τηρηΐϊδίουβ, Ενν., Ηυρῇ,, Ηἰϊχ., Ῥεγ., Καγ. 
Βοίῃ ΕηρΠ 5} νϑγϑοη5. ἕο ον {Π6 1,ΧΧ.. πὰ 
νυ. “ἼΤΟ Ὀδϑμοϊά {πὸ δες οὔ σοά᾽" οχ- 
ῬΓοβδὲβ {π6 Πρ μοϑὲ δαί οὐ Ὀ]θβϑοάηθββ.; 566 
Ῥβ. χνῆ, 1ς, ἃπά, ΠΊΟΓΘ ΕβρθΟΙΆ Ϊγ, τ [ΟἈ. 
11}. 2. 

ΝΟΤΕ οἡ ῬΘΑΙΜ ΧΙ, 1. 

ὙΠῸ ΠΧΧ, μάνα ἐπὶ τὰ ὄρη ὡς στρουθίον: 
1 ΠΊΔΥ σιρροβδὶ ἃ ἀϊογεηϊ γοδάϊηρ, ᾿πϑίεδά 
οὗ ὩΣ “γοὰῦ πιοιυηίδιη,," 2. ὮΝ Π, 2. Ζ. 

ΡΟΑΙΜ ΧΙἧ. 
ι μανία, ἀεί είς οὐ ἀμνεατε εορεογί, οσαυεία 
δ οΥΓ Οοά. 4. 4“ίὲ εονι)ογίείλ ἀνισε πο 
Ουά'ς ἡμίσνεος ὁπ ἐδέ τοιϊοξεά, αγιαἱ εομῇ- 
ἄιτό ἐπε Ουαί᾽ς ἐγ ῥγορεῖσσς. 

Το (ἢ οἢϊεῖ Μιυριοίδη ἔα ρομ ΘΒοταϊπ ἢ, 
Α ῬῴαϊΪπὶ οἔ Ἰλανιά. 

Ι! ΕΓΡ, Τοκῦὺ; ἔογ τῆλε ροαϊγ 
τλῃ σοδδβοῖῇ ; ἔοσ ἴῃς [(λἢ- 

[ᾳ} (11 ἴτοπλ δπιοηρ τῆ6 ΤὨΠ]άγοη οὗ 
ΙΏΘΗη. 

2 ΤΠΕΥ 5ρεᾺκΚ νδηϊν Ἔν ΥΥ οἠς 
ννἢ ἢ5. Πεῖρηθουγ: τον βαττεγίηρ 
|Πρ5 ἀπά ψψιτἢ [4 ἀουδ]ε ἤδαγὶ ἀο {ΠΕΥ 
βρεᾷκ. ᾿ 

ῬϑαιῖΜμ ΧΙ]. 

ΤὨΙς ρ54] πὶ γοϑοπ Ὁ] 65 ἴποβο ννῃϊςἢ ργοοθάθ 
ἴ ἴῃ [6 «ἀδοοτρίίοη οὗ ργεναϊθηΐ ΠΥΡΟΟΓΙΞΥ 
πα πΠροα]Ιη655, ἀπὰ 1 15 ργο Δ ὈΪγ σοπηροϊοα 
ἢ (Ποτῃ, Ὀεοίηρ, ἃ5 ὮΓ Καγ ροϊηϊβ ουῇῖ, ἃ 
ῬΓΟΠΊ 56 {πὲ (ἢ6 ἔουτ ΕἘΠπ|65 γερεαϊθα Ῥγάγοῦ, 
“Ατίβο. Ο Τ,ογὰ "ἢ ({1. 7. ὙἹ]. 6, 1Χ. 19.) Χ. 12} 
508}] 6 δηβυνογθά. 

ΤὨδ ρ54]πὶ 15 ἀϊν: θά, δῖ οπά οὗ συ". 4, ἰπῖο 
ἴνγο δηι4] ραγῖβ, ἐάσῃ ΟΥ̓ ἔΟυΓ νεῦβοβ; {Π6 
ἴοππιοῦ ρᾶτῖ ἢ45 ἴη6 ρῥγδγοῦ, [86 βοσοηὰ (ἢ 6 
ΔΆΞΘΙ. 
δε») }} ὙΠῸ6 οἰρμίῃ, οὐ οςἴανε, [6 

Ὀα55:; 566 5. γἱ. 

1. φοάϊρ.. αἰ Π ὙΠῸ ἔουτηοῦ ννογὰ ἀθ- 
ποῖίοϑβ ῥἰοῖγ, [6 βεοοηά, σἰθα[αϑίπθϑϑ ἴῃ 1411. 

2. Το ςοπεοίπιςοίίοη νου] ϑθοῖῃ ἴο Ὀδ, 
“ἰ ϑ!ῃοοίμηθθ5. οὗ ᾿ρ5 ἢ ἀουθ]ς πραγ ἀο 
δεν υἱΐοτ." ὙΤΊΟΥ σροακ Παιετηρς ννοτάβ ἢ 
ἰγοδοῃογουϑβ ἰηΐεηΐ. 

«υἱἱῤα ἀομὀίε ῥέαγ] τ ΟἾτγοΟ, ΧΙ. 132: Ῥτον. 
ΧΧ ΘΟ. [|| ΠῚ ἃ Ποασί δπὰ πραγ." 
ζςομρατα ΗοπΊοῦ, “11. ΙΧ. 212. 3132, Ὅς 
χ᾽ ἕτερον μὲν κεύθει ἐνὶ φρεσὶν, ἄλλο δὲ βάζει. 

τηουηίδίηθ, 8ἃ5 ἃ δϊγά, ΤΪδ6γοῆθ μᾶ5 “ἴῃ 
πιοηίοπλ.᾽" 

4 ΤὮῆε ΟΡ 584]] συῖ ΟἹ 11 Ηαῖ- 
τογιηρ [Πρ5, σπά τὴ6 τοηριια τῃδῖ βρελκ- 
εαἢ 'ργοιά τῃϊηρϑ: ΗδεὉ. 

4. ΝΟ ἢανε 5414, ὟΝ ἢ ουγ τοηριιε ΠΑΘΩ͂Ν 
Μη] ννεὲ ῥγένδὶ]; οὐγ ᾿ρ5 ἴχγέ οὐγ Ηεν. 
οη: ννῆΟ ἐς ἰογά ονὲῦ υϑὴ πἰδυονιι 

ς Εογ τῆς ορρτεββίοη οὐ τῆς ροοῦ, 
ἴον ἴῃ 5ἰσῃίηρ οὗ τῆς. πβϑβάγ. πονν νν}]} 
Ι «τίϑθ, βδατἢ τῃ6 ΤΟ; [1 ν}]}} 5ξεῖ 
ῥίγη ἴῃ βαίεῖγ ον ῥθπ ἐδαὶ ᾿ ρυβειῃ 
δῖ ὮΪΠ,. 

6 ΤΠε νψνογάβ οὔ τὴε ΓΟΚΡ ἄγε 5 3 ὅδ, 
Ρυτα νγογάβ: “ας βιΙνε {τἰεὰ ἴῃ ἃ Αιτς ΡῈ. 18. 50. 
πᾶςε οὗ εαττῇ, ρυ πῆρα βενεη τἰπηεβ. Ῥιον ζοῖς Ργχγον. 30. 5. 

' ΟΥ, 
“σον α ο»- 
ΝΣ» τ 7}. 

38. 2γομά ἐῥὶπσἢ ὙΠΟΙΡΒ 1655. ΠΟ γᾺ] τἤδῃ 
{Π6 τηϑγρ. (Π15 ΘΧργοϑϑοθ Ὀδίίοσ [ῃ6 ϑθπβθὸ οὗ 
1η6 ΗΘΌΓΘΥ ; 566 [ζδῃ. νυἱῖ, 8, 2ο; ἔσν. χιοςς. 

4. ὌΠ ΠΙ5 νϑῦβθ ἀθϑοσῖθεβ ἴῃ6 βρϑςῖδὶ ἔογτη 
οὗ {Π6 ργονδίοηΐ ρα, τΠ6 αΌιι5α οὗ [Π6 ἰοηριο, 
ΡΓΟΌΔΌΪΥ ἢ ἃ Βρ6ςΙ8] τγοΐεγθησε ἴο σοιιγί5 
οὗ ἴᾳνν, {π6 {γι απὴρῃ οὗ ἴῃ6 ἄδικος λόγος 
(Α ἰβίορῃ. " Νιιῦος ᾽). 

οἱ ἐϊῥ᾽ ἀγό οι οτυη] Μοτθ σοΥτθο Ύ, 85 ἴῃ 
ΤΏΔΓΡ., 819 Ψ 2 πα, ννῈ ἀδορεηὰ οὐ {πεόῖὴ 
ἴογῦ ϑιισσεθθ, 541. ΧΧΎΠΙ ας. ὙΠῸ ποχί οἰδιι56 
Τοίουβ ἴο χ. 4) ς) 12, ἄς. 

5. ῥ 7 ὁ αἱ ῥίρῃιῇῆ ὙΠῸ Ηδθθγονν 5 οὔ- 
8οιιτο, Ὀϊ ΤΔΥ ΡΓΟΌΔΟΙΥ Ὀδ6 γεπάογεα, “1 νν}}} 
Ῥυϊ ἴῃ ϑαίοιυ ἢϊπιὶ ἀραϊπϑὲ γΠοπὶ πλδη ρα ΒΘ ἢ," 
ΟΥ, “1 ν]Π} ραΐ πὰ ἴῃ (Πα 5αίθίυ ἔογ ννῃϊ ἢ 
δ ρϑηΐβ" Οἵ. ΗδΌ. 11. 2, νυ] ἢ ὁμου]ά Ὀ6 
τοπάογοα ἐΡδηῖοίἢ," 2.6. Βαβίοποίῃ ἴο 1[5 οηά. 
Ηιῖχ., Καγ. (ἢ χ. ς. 

6. 7ρε «υογά ΑἸ ννογάξϑ, οΥ̓υἐογαποος 
οὗ 1ἴπΠ6 ] οτά, πὰ ἴῃοβὸ ἴῃ ραγίοιίατ νυ ῃϊςῇ 
{Π6 Ῥβαϊπηῖδὲ πραγάὰ ἴῃ ἢΪ5. ποαγέ δῃὰ ἢδ5 Ἰι5ὲ 
τοοογάοα, ὟἿὙσξ, ῥϑ. χυὶ. 10, ΟΧΙΧ. 140. 

ἐπ α ἤεγπαο 9" εαγι δὴ Οὖὐ᾽Ἁ, “ἐμ ἴῃ6. φαγί: 

Ν 2 
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7 ἼΤμου 8841: Κεερ τπεπὶ, Ο ἸοκΡ, 
"δῦ. ἴμου 5ῃΑ]ς ργόβεγνε ᾿τῆεπι ἔτοπι τ ]δ 
ἱπ, ἐφενν ΘΘΠΘΓΛΙΊΟΙ ἴου Ἔνθ. 
ὙπεῸ ἢ 8 Τῆε ψ]οΚεά νναὶκ οἡ ἐνεγν 546, 
Ἐεὺ.., ΏεΩη Γἢ δ ν]οϑῖ πλθη δῖς Ἂχαϊτοά. 

ἐκ πεν ΡΘΑΙ,Μ ΧΙ. 
τ κταίξος ατίά εοπ ' αὐ οί 7 ἀρίαν τι ἀεδ. 4.276 

2γαγνοίά δον γασμλησ φησ 5. 4“1|4 ῥοασίεἦ 
Οὗ αἰπίριδ ὙΦ Ὸ. 

Το ἴδε ᾿ομϊοῖ Μυςὶοίαη, Α Ῥβαϊτὰ οἵ ᾿)ανὶά. 

ΟΥΝ Ἰοηρς ν]τ τῆου ἰογρεῖ πης, 
Ο Ιοκρ Ὁ» ἰογ ἌἼνογὴ μὸν ἰοης 

νι του ἢ146 τῆν ἔαςε ἔτοπὶ πλὲ ἢ 
2 Ηον ἰοὴρ 5}4}} 1 τὰκε ἼἽσουηβεῖ 

ΪΠ ΠΥ 8ουΐ, ῥ(υϊηρ ΒΟΓΓΟΡ ἴῃ ΠΥ 
σαγε ἀλ]ν ἤονν ἰοηρ 5Π4]} πηῖὴς 
ΘΠΘΠῚΥ ας εχαϊτοά ονοῦ πιὸ 

4 (ὑοηβίάεσγ σϑπά ἤξαγ αλε, Ὁ ΓΟΚΡ 

1 τσ, 
φυε» τ. 

ῬΘΑΙΜ5. ΧΙ. ΧΊΤΙΙ!. ΣΙΝ. 

ὮΥ Οοά: Ἰιρβίεῃ ταΐπε ἐγεβ, ἰεβὲ 1 
βίδθρ τῆς τἱγέρ ὁ} ἀβδῖῃ ; 

4 Ἰ,εβῖ ὨλΠῈ ἘΠΕΙΥ 8ᾳν, 1 ἤᾶνε 
Ρτενα]οά ἀραϊηϑῖ πὶ; ἀπά ἴῆο5ε τῃδζ 
τγοῦ δε πιὰ σε]οῖςε ννῆεῃ 1 πὶ πχονεά. 

ς Βυι1 ἢαὰνς τγυβῖεά ἴῃ ΤΥ πΠΊΕΓΟΥ; 
ΓᾺΥ ἤοατγῖ 508]} γα]οῖςα ἴῃ ΤῊΥ βαϊνδτίοη. 
61 ν}}] 5ίησ υπῖο τῆς ΓΟΚΡ, δ6- 

σάυ88 ἢς ἤαῖῃ ἀδαϊ Ὀουπο αν νυν πῇ 
ΙΏ6. 

[ν. 7-ὶ. 

ΡΟΑΙΜΟ ΧΙΝ. 
ι Ταυϊά ἀεεγίῤοίλ 4λ6 εογγβίίονι οὗ α παίμγαί 

ριαπ. 4 “716 εοπυϊμορί ἐἀς τοι ζει ὧν {4 δὰ 
οὗ ἑλεῖν ἐσπεομες. ἢ 476 κίογίοίά ἐπε τὰς ταί- 
τατον ὁ7) Οοα, 

Το [πὸ οἢϊοί Μαιυςοιοίδη, “Γ[!. δια οἵ Ὠγανὶα, 

ΗΕ “[0ο] Παῖῇ 5αἰά 1η ἢϊ5 ποδτῖ, ἽΝ 

Τῤέγε 'ἰς πὸ Οοά. ΤΠΕΥ ἅτε 

{π6 Πιγηδοθ, ΟΥ̓ σΓΌςΓΙΌΪ]6, ννὰ5 ργοῦδοΪΥ βχοά 
ἴῃ ἴῃς φαγί ἢ : 566 5.1} 6γ5 ὁ δοηρ οὗ {π6 Β6]],᾽ 
“.1ι. ΠιίΖιρ ἴα κ65 ογος, “' ΘΑτί ἢ," ἰο μᾶνὸ {Π6 
τηθδηΐηρ οἵ γαΐς, "ἃ ΔΓ," 25 ἴῃ 5. ἰχν}]. 20, 
ΗΘ... ηὰ τοπέογς, "" τηϑ] ο ᾿ηΐο Ὀᾶι8.) ΤῊ 
τοαίηρ 15 ἱπρϑηίοιιβ, δι11 ὨΠΠΟΟ θαυ; ἂπά 1 
Ιοβθϑ (6 ροϊπῖ. Οοά δ ννογὰ ἰ5 {πἸεά, 115 ΡῬΡΌΓΙΥ 
δηά εβσΔοΥ ἃγὸ ἰοϑῖθά, Ὀγ ςοπίας! ΣῈ} [ἢ6 
οατῃ, δηὰ ἴΠ6 δα παῖιγο οἵ πιδῃ. 

7. ιτῥορι] ΤὮΘ ΡΟΟΓ δηα ΠΕΘΑΥ, Ὁ. ς. 
ἐδ: φεπογα οη ΔῊ Θχργοϑϑίοη οἵΐοη υϑ6ὰ, 

8ἃ5 ἤσΓο, ἴῃ ἃ Ὀδὰ 5εηϑο; ἴδ5 ἰχχν!. 8: δι. 
ΧΧΧΠν ς, 20; δηὰ ἴῃ {δ Νενν Τοβίδηηεηϊ, 
ἡ γενεὰ αὕτη. 

8. αυαἰλ] Οὐ, ψίοκοᾶ τ9 ῬΓΙΟΥῚ] 
ΔΌΟΙΟ. 

«υδεη ἐδε οἱἱον 1] ΤἈΘῺᾺ ὙἹΔΙΔΊΩΥ ΘΧΘΙῦΒ 
8017 διηοῃβ Ὁ: 9 ΟὨΣΙάΥΘΩ ΟΥῪὨ ΣΩ2Θ8. 
ἼΤΠυ5 ναὶ, δαμὰ Καν, ννῆο σοπιραᾶσγεβ {Π6 
ἀοδογσρίοη οὗ ἴῃ6 ῥσγοῆιραΐε βοη, 1 θιῖ. Χχι. 
20. ὝΥΠΟΓΟ [Π6 54π|6 ννογᾷ οσσιισθ. Ηρέεά, 
ΓΟ]]ον οα Ὀγ Ῥεγοννηθ. γοηογβ {πὸ ϑν τὰ “ὁ γὰὈ- 
Ἀ16.} δα {πϑγθ ἃγὸ ποὺ ἱπαϊσδίοηβ οὗ ἀθηιο- 
ογαίίς πιονεπηθηΐβ ἴῃ {Π6 (τὴ οὗ Π)λανιά. 

Ῥβαιμ ΧΙΠ. 

ὙΤὙΠΙ5 νὰ Ψγιδη ἰῃ ἃ [{ἰπ|6ὸ οὗ ϑθνεῦδ 
{ΠΔ] δηά Ἂχῃδιβίοπ, Ὁ. 2. ποῖ ἱπργορδΌὶν, 
{κὸ [6 ἔννο ργεσεδάϊηρ, ἤθη αν ἃ ν 85 ρὰτ- 
βιιοά Ὀγ δι. [{|5 γοιπαυκαῦϊο ἔου {π6 σοπίγαβί 
Ὀδίινοθη {πΠ6 Ῥϑλὶ πηϑῖ 5. (τοι ὉΪ]6 δηὰ αἰ] ο[ΊΟη, 
Δηα [6 ἀθὸρ ᾿Ἰηνιαγάηεθς οἵ ἢ15. ἔδιἢ, ἤὸρὸ 
Δηα ρσταϊ τάδ ἴο της 1, οτά, “«". 6. 

1. Προευ Ἰο"σ] 1,1ῖ. Ηονν ἸΙοηξ, Ο 1], οτά, νυὶῖ 
Τῃου ἔοϊρες πιο, ἴογ ονοῦ Ἴπῃε ἀοιῦ]ς 
4ΙΙΘΘΈΟΝ. ι ἃ ϑἰπρὶο οεἰδιιθθ, οὐ νυ σῇ ἘΠΟΓΟ ΔΓΟ 
ΟἾΠΟΓ ΘΧχωτρΙ65 (ἸΧΧΙΧ. ς, ΙΧΧΧΙΧ. 46), 6Χχ- 
Ῥύοβθθς Ἡδίυγα Υ δηα ἔογοι ὉΪΥ τἢ6 τὰπλ]ῖ οὗ 
1ῃ6 Ῥροαϊπηιϑὶ 5 που ρ 5 ; (ΠΠ}ν ἀγαννῃ οὐἵ ᾿ἴ 
ψου]ὰ κίδηά, “μονν ΙοηΡ ὁ βιγοὶν ποῖ ἔογ θνοῦ δ" 

ῥίάε τὸν Κι] ΟΩΥ. Τοῦ χι. 24; ῥα, 
Ιχχχῖχ. 46. 

2. αζε εομμβεῇ Οὐ, δ00Ὁ}10 ΘΟἸΠ5618. 
᾿ανιὰ τοργεβθηΐβ ὨΙΠΊΘΘΙΕ ἃ5. πηρα!φτπρ Ρίδη 
Δἤογ ρίδη. Εσομῃ ἴἢ6 {Ο]ΠΟννπρ οἰδιι56. “ὉΥ 
ἀαγ,᾿ 1ἴ πΠιΑΥ Ὁδ ᾿ηΐοστεα [πδὲ 6 βρϑδκϑ μετὲ 
οὗ ηρῆϊ: ςἢ, Ρ5. ἱν. 4. 
ἀκα] Οτ, ΨΥ ἄδν ; ἴῃ πιρῃξ 5 ρβαςξϑϑὰ ἴῃ 

Βιαγδϑϑίηρ ἱπουρἢΐβ, (η6 ἀδγῪ 1π ὈΪΕΟΥ βοστονν. 
δὲ εχαϊιεά ουεν γι] ΠΝ Ἀρρϑᾶγβ ἴο Γείεγ 

ἴο τῆς ἰαϑὲ νϑῦϑὸ οὗ ἴθ ργεοθάϊηρ ρϑβαϊπι, δπά 
ΡΓΟῦΔΌΙΥ ἴο δὴ ᾿παϊνίάιι4], βιισ ἢ 45 Ποερ, οἵ 
(υδῆ. 866 5. νἱ}. 

38. ἐσρίφη γιίπο εγο ὙὌΠῸ6 ογο5 δεαϊπιπιοί 
ὈΥ ννγοδγίποβϑ Οὐ βοῖτον δῖε ᾿ἰρῃοηθὰ ὈΥ ἰδὲ 
Ταν νὰ] ΟΥ̓ βίγοηρίη, οὐ ἤορθ. ΟἿ χ 5. ΧΙΥ. 
27, 29; ΕΖτγὰ ἰχ. 8. [πὸ 1815 ρᾶβϑθαρὸ Ὀανὶά 
Βρδῦκβ, κα Εχγα, οὗ {πῃ τηδηϊοϑίδεοη οὗ 
Οσοάςβ ἔδνοιιγ. 

ἰκεΐ 1 οἰκρ τθὲ οἱρορ 9 ἀεα!ὴ Οτ, πιοέ 
ἔουοὈΪγ, ἂ5 'ἴπ 1πΠ6 Ηθθγονν, “16 1 5]εερ ἴδε 
ἀφαῖῃ." ΟἿ, [Γ᾿ 11. 29..." 5166} 8ῃ δίθγῃδὶ 5ἰδερ.᾿" 

4. ἰῤοιε Ἰραΐ ἐγομδ᾽ε »5] ὯΔΥ ζοθε. 1: 
ΑΟΝ. ΠΟ] ον 5 (86 1.Χ Χ. ἀπά δ αἱρ., δὺς ἴπ ποτὰ 
ΤΘΔΠ5 5|ΠΊΡ᾿Υ, ΤΥ δάινουβαγιεβ, ΟΥὐἨ Ρεγθθουίοῦδ. 

1 αν» »ουεΠ] 5. χ. 6. 

5. Βμὲ1 ῥαυε ἐγμεφ ὙΠῸ [15 Θπιρ δῇς: 
υὺ 88 701 191 δΑ 8 ὑγηυδῦθὰ ἐπ ΤῈ} 
ἔτδοθ. Τῇ ραβδὶ ἴοῃεθ ἰ5 δορὰ ἴο 58ΕῊ 
[δὲ τῆτουρμουϊ (86 {πἰἱ [6 {ππιδὲ ἢᾶ45 δεθῃ 
πο ᾷκοη,. [ΙΕ 5 {86 αδδιάϊηρ μαρὶς οὗ {86 ' 
ῬΘΆΪΠη 515 50]. 

πν ῥεαγὶ σραϊὶ γοϊοϊεἿ Οὐ, “16ὲ τῇῦ βεληῖ 
το]οιςθ." αν ἃ βρϑᾶκϑ οὐ {μ6 τγϑβι] ντῃδη δ 
{γιϑὲ 5041 6 γονναγάθα ΌΥ 1ῃ6 Ἂοἰνεγαποῦ, 
ννῃΙ ἢ πὸ Κπονῦϑ 15 δῖ παπᾶ. 

ῬβΑιΜ ΧΙΝ. 

ὙΠΟ ρϑαΐπα, ψΠὮ ἔδνν Ὀὰΐ ποῖ πηϊηγροχίληϊ 
νδυϊδίϊοηϑ, οσσυΓβ ἔυσῖοα : 866 11}, [ἢ (15, {εδο’ 
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ςοτγαρῖ, {ΠΕΥ ἢανα ἄοπε δροπιίπαθὶα «γα αἱΐ τορεῖμογ θεσοπης ἴ ΠΙτῆγΥ : 1676 [Ηδδ. 
ΕΣ ΣΟ] 

ψγοτκ8. ἐῤεέγο 'ς ποης τῆαϊ ἀρεῖ ροοα. 
2 Πα ΙοκῸ ἰοοκεά ἄοννῃ ἔτοπι 

ἤδάνθη ὕροη τῆς ΤΠ] άγεη οὗ πηεη, ἴο 
566 ᾿Γ {πεῖ νγεῦε δηῃγ τῆδλι αἰά υὑπάρτ- 
βίδηά, “πα 5β66Κκ (σοα. 

'Σ ποη6 τῆδι ἀοεῖῃ ροοά, πο. ποῖ οΠα. 
4 ἔλνε ]] τῇς. ννογκοῦβ οὐ ᾿π|ΖΌ Υ 

πο Κπον)]εάρε ννῆο εδὶ ΠΡ ΠΙῪ ρβθο- 
Ρἰε «: ΓΕ εαῖ Ὀτγεδά, δηα ο4}} ποῖ 

ΓΗ -ςὉ. Ὁροη τῆς ΓΟΚΌ. ἘΣ ὁ Βοπι. ἢ. : ἐλε 
ὑῶν ς ὙΠεῖα ἰνγαγα ΤΠΘῪ ἴῃ ργεδῖ ἔξαγ: κά α΄ εον. 10. 4 ἼΠΕΥ ἅτὰ ἃ}1] ροηε δϑβί4θ, {ΠῸῈῪ 

᾿ ν δῇ, δα ἴῃ {86 ς τά, Θοά, ΕἸοΒίπι, 15 864 οοη- 
βίδηίυ. Βοίῖῇἢ ρ541π|8 ἅγὸ δἰζστιυϊοὰ ἴο ᾿ανὶά, 
Ὠοτ, ὙΠ (ἢε ἐχοθρίίοη οὗ ἴῃς ἰδϑῖ νϑῦβε (566 
Ὡοΐ6), 15 ἴῃοσε ΔΩΥ ᾿πίογηδὶ ἱπαϊσδοη οὗ ἃ ἰδίου 
οΥρίη, [{ ἀθβοῦιθθβ 'ῃ ΒΘΠΘΓΑΙ ἰθστη5 ἃ βία οὗ 
ΡτΟΗΊρϑοΥ σοπηεςίοα νυν ἢ ἃ ργδςίοδ] δ μεῖ5πι, 
1π ἰῃδῖ τεβρεςΐ ηοΐ 5 5 ΠΕ 14} }Υ αἰ ἜΤΙ ηρ ἔγοπὶ 
ργεσθάϊηρ ῥβ8]π|5, ἴο ννῆϊςἢ {πογδ ἀρρϑδγ ἴο Ὀ6 
ΒΟΙῚΘ Γι δίθησθθ, Ὑδι5 ὨΓ ΚΑΥῪΥ οὔϑεγνθβ: 
“ΤΠ 1Κ6 ΧΙ, [ἢ15 ρϑαϊτὴ επάβ νν ἢ Ἰοη ΡΠ, ἀοβῖγα 
ἴογ Οοὐ 8 βαἰνδίιοη." [ἢ υ. 6 ννὲ δαᾶνε ἴΠ6 τ|ρ- 
σῃοῖ οὗ [6 ἀφ) θογδίίοης δ] ἀθά ἕο ἰῇ ΧΙ]. 2. 
δηΐ ἴῃ σ. ς ψὰ πᾶνὸ [6 “στρ ῃζθου5 βόποσα- 
τίοπ, "ἴῃ σοηΐΓγδϑί ἴο χὶϊ. 7. 

ΎὝἢο σἰγιοίασο σϑβοιιθ]ο5 ἐμαὶ οὗ αν! 5 
ΘΔ] ἰθϑὲ ρ 54], Χὶ. ἢ ἵννο ραγίδ, [ἤγθο νοῦβθ5 δδοἢ, 
1--.3, 4--ι..0ὕὕῴ νυ] ἢ δῇ ο]δοι]δίογυ οἰοϑθ. 

1. Τὸ ὯοΠ Ὑῆὸ Ηεῦτγονν 15 ΠΡΌ ΑΥΪΥ 
τ ἢ ἴῃ νοσγὰβ ὀχ ργεβϑίηρ [ΓΟ γ, ἢ {86 ἴῃ - 
ΒΟρΡΑΓΔΌΪα ποίϊϊοη οὗ υνἱσκοάηθθθ. Ηδγὸ [Π6 
νογὰ σμόθεη ΌὉγΥ αν, παῤωΐ, τοθδηβ5 1Π|- 
ὈδοΪ6, 4 ναρ!ά, ννογησοιτζ οοϊ, πο ννἤοβο ἤοαγί 
δηά υπάογβίδησιηρ ἀὸ ἀορταάοά, ᾿ποάρδῦ]θ οὗ 
5δεῖηρ {τ ἢ. [{|5 4 ννοσὰ ΠϑνοΥ 56 οὗ ΠΊΟΓΘ 
ὨδίτιΓᾺ] ΟὈἰ 56 η 655, δι οὗ βρίτιίι4] σοστιρίοη. 
Ηιρέο!α, νἬοσΘ σΟΠΊΠΊΘΠΙΩΓΥ 15 5ρΘΟΙΔΙΪΥ νᾶ- 
Ἰυφῦϊε ἔογ ἀἸβεσ πλπφίϊο ἴῃ Θχρίδίηϊηρ ϑυς ἢ 
ΘριτΠοῖβ, ρῖνεϑ ϑονογαὶ ἰηβδίδησεβ, διποηρ [ΠΟΤᾺ 
Ιϑαϊδῇ χχχίὶ. 6, “ἼΠ6 νὴ]θ ρεύβοῃ (παδαὶ ἃ5 
Ἰὴ Π15 ρᾷΞβ8 ΡῈ) 01} ϑρϑδὶς υ] δὴν (μποῤαία ὶ, 
δηὰ [5 Ὠθαγί 01} ννοσκ ᾿πϊαυγ.") δὲ αἷθο 
ποῖθ οὐ [ο0Ὁ [1]. το. 
δαὶ «αἰά ἐπ δὶς ῥεαγῇ [Ιῃ ἢὶ5 ἱῃπογπιοϑῖ 

ΟΟΠΒΟΙΟΙ5η655, ἰῃ6 βοαΐ οὗ ἐποιρης δηά σοη- 
νστοη. Α οςοποϊιιβίοη ἴδυ5 ἔοπηοὰ ἰ5. πὸ 
ΠΊΘΙΕ ΓΟΘῚΠῸ ΟὗἨἁ σΟΠΓΙ5ΙΟἢ ΟΥ ῬΟΓΡΙΘΧΙΥ οὗ [Π6 
ἀϊδουγοῖνε ἐδου γ, Ὀαξ ἃ βιὰ σοην!ςξίοη, 
ὟΝ μοίδεῦ ἴΠ6 ,“οοἱ Ξρϑδκϑβ ᾿ἴ οιἱόξ ογ ποῖ, ἢθ 15 Δῃ 
δἰ μοι, "" ΟΟά [5 ηοΐ, ϑιιςἢ 15 4}1 ἢϊ5 ποιῇ: 
506 χ, 4: ἴο ν ΏΓἢ (Π6ΓΘ6 15 ΠΟΙ ἃ γοίογοηςθ, ἴῃ 6 
{ποι Ὀοΐηρ πονν πλοῦε εἰσ! Πς ΠΥ Ὀτουρῖ 
ουΐ. 
ἐογγ 1] Ὑὴδ βαπὶῈ ννοσά 85 ἴῃ Οξη. νἱ. 

11, 12: κ“4}} έϑῇ ἢδὰ σοττιρίοα ἢϊ8 ννΑῪ ;᾽" 
ΒΟΓΟ “ΠΟΥ ᾶνο σοττυρίοά, ἢανὸ τηδάθ δθοιηῖ- 
Π4Ὁ]Θ, ΠΕΘΙῚΓ δοϊϊοη." νὸ μάν ἴῃ {15 νϑῦϑο 
[6 οινναγὰ ρῥτοοίβ οὗ {86 ᾿ηνναγὰ ξοα οβϑηθ55 
οὗ {πὸ ἴοο!Ἱ. 

ποῆφ ἐῤαὶ ἀρεῖ φοο] ὍΤῊϊ5 ρῆγαϑθα ἴῃ {ῃ6 
Ἡδῦτονν σογγοβροηβ ΘΧαοΥ ἴο (δε οἴδιιβα 
ἐ ἘΠ 6γῈ 15 ἢο Οοάα," Ταῖ Ἔχ ργεβϑϑεϑ (ἢ σοῃ- 
ψἱςτΊοη οὗ {Π6 ἔοοϊ, [ἢ]5 ἀδοίαγος [ῃἢ6 {τ 845 
Τεραγ5 ὨιπΊβο  δηα ἢϊ5 οἶδσ5. Ηυρίοϊά οοη- 
Βι(|6Γ5 [ἢ15 85 ἃπ ἀγριπηοηΐ δραϊηϑῖ {Π6 σεΐοσεηςθ 

ἰο ὍΟϑθηῃ. Υἱ., ϑδίῃεθ οὔθ ἕΆΤΑΣΪΥ ννὰ5 ἴἤθη ροοά : 
Ὀυΐ τς Ῥβα]πιίϑί ϑρθακβ οὗ ὑπθε]!ἜΥ 5 8 ΘᾺ ἢ. 

Δ. {ρὲ ΖοκΡ, ἃς. ΤὍΤα ἴοο] Ἰοοῖϑβ ἴηΐο 
ἢϊ5 εαγί δηὰ βηάβ ἴπεγα πο Οοά; Ϊοβονδὴ 
Ιοοκβ ὑροῃ {π6 ϑοὴ5 οὔ Αάδῃῃ ([Π6 παίιγαὶ 
ΙηΔ40), δηὰ ἤπαβ ποῆθ ννῆο Πᾶνθ τἱπάεσυϑίδη!ηρ 
Δηὰ 5.θκ σοά; ςἴ. Ρ5. χ. 4. [{|15 δνιάδηξ (Πα 
αν! ἃ βρϑακϑ ΟὨΪΥ οὗ {86 ργδἼξιςδὶ δἰ πειβὲ : ἴῃ 
τ. ς ᾿ἴ6 ϑᾶγϑ' ΟΧρΡΓΘΕΘΙΥ, “ ΟΟά 5 ἴῃ ἴΠῃ6 ροπο- 
ταίίοη οὗ {Π6 τιρῃΐθοιϑ:᾽") δὰ [Π6 ΘΧΡΓεβϑ ἢ 5 
ἀδηοίθ ἃ βθπογαὶ, 411 Ὀὰξ ΙΝ γβαὶ, σογγιρίϊοη : 
βιιοῆ, Ποννονοῦ, ἃ5 15 παρ ]εὰ ἴῃ ρᾶβϑαρὲβ δά- 
τηϊοἀ ἴο τείεσ ἴο αν 5 ϑαυ]οσ {ξε . ςἔ, 5. 
11. 4, ΜΏΟΓΟ 1Π6 5ᾶπηὸ μοιρῇἢΐ οσου5. 

8. αἱ γοπε α.|646] ΤὨϊ5 οχρίδιης δηά 
11π|115 [6 τηθδηΐηρ ; ἴμθὸ ψογὰ (.α7) 5. υϑεὰ 
ῬΓΟΡΕΟΙΙΥ οὗ δροϑίδίοθϑ, ἰἢοβϑο γῆο ᾶνθ Κπονη 
Οοὰ δηά ἔογβακοη Ηϊ πη. 
,μἢ}} [1ἴ., γταποῖὰ : υϑο χοροῦ οὗ 

ΤΑΙΚ ΟΥ ΜΜΙΠΘ, ἤόῖθ οὗ {6 σοχγυρίιοη οὗ ἃ 
Ὠδίυτε ΟΥΡΊΏΔΙΥ ροοά. Οἵ. [οὐ χν. τό. 

δὲ Ῥδ}]} ἔγηϑ5 [ἢ15 ρϑαὶπὶ νυ] τογγ Ὁ] 6. ἔτος 
ρδιηδί ἢϊ5. ὉΠΌΟ]Ιονιρ σουηΐγγγλθη, Ἐπ. [1]. 
ϑοπὶθ δ οη5 οὗ ἴῃς ΓΧΧ, ᾿Ἰπϑοτὶ [6 ΟἿΟΣ 
γΟΓΞΟ5 ὨΙΟἢ δ. δὰ] δά άϑ, 1ο--- 12, ςο]]εοίεα 
ἔτοιηῃ αἀἰβεγεηξ ρβαϊπιθ; δ ῬγΟΌΔΡΙΥ ἴῃ ΟΥοΣ 
ἴο πιᾶκθὸ ἴῃ6 ἴοχέ ἄστθθ ἢ {π6 αυοίφίοη. 
ΤΒυ8 ἴοο ΟἿ ῬυδυθγσθοοκΚ νογβϑίοη, ἀδγινοὰ 
ἴγοτῃ {86 ΨῸ]Ρ., νυ ιςἢ ἕο] ον {ὴ6 1ΧΧ. 

4. »1} ῥεορἰ)] ὙΠῚ5Ξ ργονὸβ [πὶ Οοάπξ 
ῬΘΟρΙθ, "ἴἢε τρῃΐθου5 ξεπεγδίίοῃ," τ. ς, ἃτὸ 
αἰδιηριυ βῃοά ἔτγοπὶ 186 ον] ἀοεγβ. Ὑὴ6 οὁχ- 
ὈΙΓΟΘΒΙΟῊ ὁἸΩΥ ΡΕΟρΙ Θ᾽" 15 ΡΘΟΙ]ΠΙΑΥΙΥ δι} 40]6 ἴο 
ἃ Κιηρ. 

«υὸ εαὶ μῷ γν ῥεοῤίε αν ἐξεν σαὶ ὀγεαἹ] ὍΠῸ 
βξυγε οὗ δδίπρ ἃ ρϑορῖθ, σοηδυπηης ἀπὰ ἀθ- 
ΒίΓΟΥ ΠΡ 85 σοπ  ΓοΥο, 15 σοπηηοη ἴῃ Ηθῦγενν 
δΔηὰ οἴμεσ ἰδηρυαρεθ; οὗ. Ναπι. χῖν. ἡ; Ῥγον. 
ΧΧΧ ΙΑ; [41|. 1]. τό : Ὀμξ [ῃ6 σοπδίΓιςίϊοη ΟΥ̓ 
[Π6 βοσοπά οἴδιι56 15 ἀοι έπι}: 1 ΤΥ πΊόδη, 
ΘΔΙΙΠΡ ΠΥ ΡΘΟρΪΐθ ΠΥ δαὶ Ὀτοδά, ποι γίϑῃ {Ποπη- 
βεῖνοβ ΟΥ̓ ΡΥΟΥΪΩΡ ὑροπ ἰμοῖη: ς΄. δημοβόρος 
βισιλεύς, Ηοπι. 11,1. 2211 (Κ4γ); οἵ, δαί 
ΤΑΥ͂ ΡΘΟρΪΘ, {ΠΟῪ Ἰῖνθ οὐ, δ] ΠΥ ΘΠ) ΟΥηρ {Π6ῚΓ 
ΘΑΞΥ δηά ἰυχυτίοιι5 δ: ἴ{η5 Η ππρίεϊά, ν᾽ ῃο 
ΠΟΙΊΡΑΓΟ5 8. ΧΧΙΙ. δό δῃηὰ 9. ὝΙ5 566 ΠῚ8 
ΤΟτΘ ἔογοι 6 ἔπη (ΠῸ σοτηπιοη οχρ δπδίϊομ, 
Δῃὰ ΤΥ ὃς {π6 πηρᾶηϊηρ οὗ [86 τοπάθπηβ 
βρώσει ἄρτον, 1 ΧΧ, 

5. Τρεγε] ὝΔοτο, ῃ δὲ 15,  βογὸ Οοά 5ι:- 
ΡΓΙ965 {ποπΊ, τηδκίπρ Ηἰβ ργέβϑηςθ {ε]ῖ, Ηδθ Ι5, 
ἴῃ ἕδλεΐ, ἀιιοηρ ἰῃΠο56 νῃοτῃ [ΏΘΥ τὸ ἀδνουσην, 
186 τϑμΐθοιβ ψεοηεσαίίοη. [{Κκ6 νὰ Ὀολϑὶς 



198 ΡΘΑΙ.Μ5. ΧΙΝ. Χν. Π ξτξς 
ἴογ Οσοά ἐς ἰῃ τῆς ρεπεγαδίίοη οὗ τῇς ΡΘΑΙ͂Μ Χν. 

ἀπώτων: αν ἀεεεγίῥωίά ἃ εἰδίξεπ οὐ ΖΤ[δρ- 
6 Ὗε δαᾶνε 5ῃμαπιεά τς σομηβεὶ οὗ 

16 ροοῦ, θεσαυβε {πὲ ΓΟᾺΡ ἐς ἢ]8 
ταίιρα. 

"Βευ.ῳ, 7 ΤΟΝ ταὶ τῃ6 εαἰνατίοη οὗ [5- 
εἶνε, ὅς. ΤΑΘΪ τυεῦε εοπις οὐζ οὗ ΖΊοη ἰ ννῆδη τῃ6 

ΤΠῸΚΡῸ ὈΠηρεῖῃ ὈΔοΚ τῆς σδρενιν οὗ 
ἢ185. ρΡεορίε, [λοοὸῦ 514}} τε)οῖςε, αηά 

Α Ῥϑδϊ οὗ ᾿Πανιά. 

Ι΄ αν ῆο 5}8}} 'δϑιἀς ἴῃ ΤῊΥ͂ κι "' 
τἈΡαγπδο]ς ὃ ἡνῆο 5881} ἀννεὶ! ἰη Ἤν. 

(γ Ποὶγ 1} τ ύς 
2 ᾽Ηε τἈδὲ νγδί Κεῖ ἀρτίρμτγ, ἀπά 15,» 

ννογκεῖῃ τὶρῃτθουβδηθθ5, ΔπΠα βρϑάκεῖὴ 
ἴϑγδεὶ 5411] Ὀς ρἱδά. 16 (τὐτὺ ἴῃ ἢΪ5 Ποαγῖ. 

βίδτιοὰ ὉΥ ἃ βιιδάθη αδἰἴδοκ {ΠΟῪ τὸ δίας κ ὈΥ 
ἃ ὈΑηΙΟ; ἴ0Γ 500 ἢ 15 {Π6 ἴγι16 ἕοτοθ οὗ ἴΠ6 ψψογαϑβ 
τοηάογοα ΠΟΥ ψνεγὸ ἴῃ ργοδί ἔδδι," 1. ἐῤὰν 
͵βανεά α« αν; ἴδε Ἡδῦγενν ννογὰ 15 υιϑϑρὰ 8]- 
ννᾶγ5 οὗ βιιάάδῃ ἴοστγογ : 5. 111. ς δι5 "" νυ 6 
ΠΟ ἔραγ ννδ5,᾽) 2.6. πὸὺ ουϊνναγά σαιιϑο ἔογ δ] αυπη. 

ἐπ δε ρεπεγαιίοη οὗ ἐδὲ γισῥίεοι.)]Ὶ ΤῸ ἐχ- 
Ρτεβϑίοη 15 δρῃδίις : Ηδ ἄννε} 5 τη {Πθπὶ 85 
Ι,ογά, δανίουγ, πὰ βοῦγοθ οὗ ἰδ ἀπὰ ϑἰγοηρίῃ. 
“ΦῊδ6 Ψ8ο τουςσῇθβ γοῖι ἴοι ο ἢ ο5 ἴΠ6 ἀρρὶς οὗ 
Μίπο ἐγθ."" Τδιυ5 γαίῃ, “" 5411, 588}, νὩῪ 
Ῥεγϑοσυΐοσε ἴδοι Με" 

6. 7. ῥᾳτυε «ῥα Ἐλαΐδοῦ, οι Δ Ὺ 
ΒΏΔΙΔΘ (ἰ.ε. 5'τνὸ ἴ0 Ὀ4[Π6) 5:9 ΘΟἾΠΒ9] 
ΟΥ ὍΏὼ9 ὨΌῸ2 Ό]Θ, ΚΟΣ ΦΟΠΟΥ͂ΔΕ 18 18 Τ6- 

ζὰ 50. ΤΠο ὀχργοβϑίοη 15 δ᾽ Προ] : γόι, ΠΛΔΥ͂ 
βίσινο ἴο ονογίηγονν [ἢ σοιιη56] οὔτ πιθοκ, [Π6 
Βρθςεῖ4ὶ] οὐ]εςΐ οὗ Οοὐβ ἰονς, θὲ ἴῃ νδίπ, ἔὺσ 
ἢδ ἢᾶ5 ἃ 5ιιγο γεξυρθ “ΓΒ ννοτὰ σοιιη56] ροϊπί5 
ἴοχΧ. 2. ὙΠῖ5 νϑγβο νου]ὰ ννῈ}} Ὀοδτ αν] 8 
Ῥοβιτίοη οἡ διιςἢ Τσσδϑίοηβ 85 νγὰ πὰ ἢ] }Ὺ 
ἀεβοσι θὰ 1: 5. χχὶμ. 7--ς14. 

7. ὙΠΙ8 νοῦϑὸ ργοβθηΐβ δοῖηδ αἰ ΒΊσΪΥ ; 1 
᾿πΡ]| 165. τὴ6 ϑδρεςίαὶ ργόβοῃηςθ οὔ [θῃονδῃ ἴῃ 
Ζίοη, δηά ἰπογεΐοτε ἃ ρου Ἰδίογ ἔπη ἔδὸ 
βοί(ηρ ὋὉἢΡ οὗὨἩ {π6 ἱρθογηδοὶο: δπά (Π6 οΟΥΠΟΥ 
αἰδιιβθβ, ποι ἢ σαραῦϊε οὗ Δποίθοῦ Ἰηἰογργείδ- 
(ἰοη, ἀγὸ ποτ ἡδίιγα! νυ αηάἀογϑῖοοά ἰῃ γοίθγοηςα 
ἴο {π6 ΒΑΌΥ]οΟΠίϑἢ σαρίιν!γ. [{πᾶγ, νου 
ΔΩΥ 5θγίουϑ οδ]θοΐϊίοη, Ὀ6 τοραγάθα 845 ἃ ἰδαΐδ 
δαάϊτοη ἴο {π6 ρβδ]πὶ, δάδρίηρ τ ἴἰο {Π6 οἷγ- 
οἰηϊδίδηςο5. οὗ [5046] ἴῃ δχῖο: Ὀὰϊ (πὶ [ῃς 
ὙὙΠ0]6 ννᾶ5 σοπιροϑθά αδἱ [δὲ {Ππ|6 18 ἅἃη ἢγρο- 
ἘΠ6515 βοδύσοὶ γοσοης!] οδθ ]6. νυ ἢ της ἀθδθοῦρ- 
ὕοη οὗ {πὸ ρθορὶθ, ποῖ μοαίμοηβ, Ὀὰϊ δροϑβίαϊοϑβ, 
ἴῃ 16 ἢγϑὶ ρατῖ, οὐ ἢ [Πὺ ἐχ ργοβϑίοη Ἰη [ἢ 
βΒοοομα ραῖΐ ἐουΐ οὗ Ζίοῃ,᾽") ψῃθη ἴΠ6 584η60- 
ἴμαΓΥ νν5 ἀοϑοιγογοά. 

Οὐ [δὲ οἴμογ δἰάθ, Ὧσ ΚδΥῪ Ἴσοπϑιάογϑ ῃδὲ 
{πΠ6 ννογάς. "ουζ οὗ Ζίοη" 5 τΠ6 [06] 155 οὗ 
Πανὶ ἴῃ ἢϊ5 διρῃξ, ννπθη 6 ἢδά Ἰοῖς {πὸ γᾷ 
ἰπ Ζίοθη. Ὑπὸ δχργοβϑίοη “Ὁππρ Ὀάοκ [ἢδ 
ΠΑΡ ΝΥ "ἢ 15 υυϑϑὰ ΡΟΏΘΓΑΙΥ οὗ ἀθ! ! νγδηςο ἔγοιη 
δἰπιοιϊίοη, ἃ5 ἰη [Ὁ ΧΙ]. το. [π ἴδε βοηρ οὗ 
θοῦογαι, [ἀρ ν. 12, 11 5 υδϑοὰ 1η ἴΠ6 Ἰιΐογαὶ 
ϑ6η58, ὍΠο βίγυσίυγο οὗ {Π6 Ῥ511Π|, 566 ἀῦονυς, 
8 ἔλνουγδῦϊο ἴο [Π6 δι ρροεϊοη οὗὨ [5 ἰηίορ γ. 

ΡῬβαιμ ΧΥ. 

ΤΠ5 Ῥϑα]πὶ 15 βιιρροβεά ΟΥ̓ ΠΊΔΩΥ ΟΥ]Ο5, 
Βοίἢ ἀποιθηῖ ἀηὰ πιοάογῃ, ἴο μάνα Ὀδθη σοπ- 

Ροβοὰ Όγ αν ὰ ἔογ 186 ρτϑαΐ ἐξδίῖναὶ νιβεη 
ἢθ Ὀγοιρῆΐ {Π6 ἀκ ᾿πίο 1η6 ΔΌΘγ86]6 δἵ Ζίοη; 
8566 2 5. Υἱ. 12--ἰτ9ρ. ὙΠΟΙῈ ἃσὸ ϑυ!ῇῆσιϊοηΐ 
δτοιιπάς ἔογ δοςορίπρ [ἢ 15 ἀδΐθ 85 ργοῦδθιο, 
1 ποῖ ςοπδίῃ. ὅὙΠὸ ρϑαϊὶπὶ Ὀοδγα ἃ β' γΙΚιηΡ 
γτοϑοιηδίδηςο ἴο {ῃ6 χαίῃ, νυ ἢ σε] Ὀγαΐοβ ἐδ 
βο θη δηΐγαποο οὗὨ {Π6 ἀγκ ἱπίο ἴῃ6 γαίθβ οὗ 
Ζιοῃ; {π1|5 ΠΊΔΥ ἤᾶανα Ὀδόη χοςιοα Ὀεοίογε (δε 
τΔυογηδοῖὶθ νἤθη [Π6 ἀγκ ν 85 ρ]ασεὰ ἴῃ ἢ. [ξ 
νν 85 ΞρΘΟΙΔ ΠΥ Δ Οσσαβίοη οἡ ννῃϊςἢ [δ πιϑγαὶ 
Δα σριγιίυδὶ σοηάϊτοηβ οὗ ρεγτηαποηΐ δοςορῖς- 
Δης6 5ῃου!ά Ὀ6 ΟΡΘΠΪΥ ῥτος]αιπιεά. ΑἹ] σπιῖοῦ 
θΘΑΓ υνἱΐηθθοβ ἴο ἴῃ αἀἰρη γ δηὰ ροόννογ οὗ ἴδε 
βίγ!θ, Ἵδμαγδοίοσιϑιιος οὗ αν ᾿ς. ρϑ4]πὶ5 ({8ὺ5 
Ηιϊίζιρ, ἔν., ΜΟΙ]; 566 αἷ5οὸ ἐπῸ οὈὐϑογυδίίοπϑ 
Οὐ “ ᾿5αΪπὶ5 σῇ σγοποίορίσδ! νΥ ἀγγδηροά," Ὁ. 18, 
εἀ. 1870). ϑοπῆθ ογι(ο5. (ε. σ. Βε] ἔχϑοῖ δπά 
Καγὴ) δμοϊάᾷ τπδὲ ἴἃ ννὰβ ντ θη Ὀγ δυνά ἰπ 
ὈΔηΙϑηπηθηΐ, δηά ροϊπί ἴο [6 σομπποςοίίοη οἵ 
(Βοιρ 5 Ὀεΐννθεη [Π15 δηὰ [ἢ ργεσθάϊηρ ρϑδ]πὶ, 
ὙΠΟ Ὲ ΠΟΥ Αβϑίξη ἴο ἰῃδῖ ρεγοά. 

1. αὐίάε] Οτ᾽ 85 ἴῃ Ππλᾶγβ., ΒΟ] ΟὟΣΕ, 25 ἃ 
ἐλνουγοα 5θΕεγ (παροικήσει, 1,ΧΧ.: 4υ]5 οἸΠΕπ5 
ἀϊνογβαθιίαγὶ ψόπεπια). ὙΠοῖο 15 ἃ ἤπο ἀἰ5- 
(ἰηστοη ἴῃ {86 ἴογπλβ, ἴῃ6 Ὀδ]ΐονοσ 15 δά πο 
8ἃ5 ἃ “οἐἰεν, πὰ ἴΠοη ἰδ κ65 π᾿ ρ 15. ροιπηδηδηῖ 
αὐροάβς (Α. Ν. ἄννεὶϊ, κατασκηνώσει; ιΧΧῚ 
ἴῃ ἢϊ5 Εδίῃογ᾽β ἀνθ] τηρ. 

ἐσῤενμαείο] ΤῊ ὀχ ργεβϑίοη γεΐογβ ἴο {86 ἰοπΐ 
ψνΒιςῇ Πᾶν ρει μεὰ οἡ Μοιιπῖ Ζίοη ἴο τὸ 
σοῖνο ἴἢ6 ἃυῖκ : 566 2 5. Υἱ. 17. 

ῥοὶν ῥη ὝΤΠο ἈΠ] οὗ Ζίομ Ὀδοδπηθ ΠΟΙΪΥ ΡΥ 
{π6 ΘϑιδὈ]Π ϑῃπιοπΐ οὗ τῆς ἀτκ, τῆ ϑγιηθοὶ δηά 
Ρἰοάξε οὗ ἴπ6ὸ Πινῖπθ Ῥγόδοημοθ, Τῆς οριδεῖ 
νΥΑ5 ΡΓΟΡΕΟΙ͂Υ δρρ θὰ ἴο 1 δὶ οῆςθ ὃγ δνυιὰ 
ΟΠ ἰδῖ15 οσσαβίοη; ἰῃι5 Μίοςος ς8}}5 Ηοχγοῦ 
{86 τηομηΐδιη οὗ Οοά," Εχ. πὶ. σς ἴῃ σϑίο- 
δης6 ἴο [μὲ ἢγϑι τηδηϊεϑίδίοη οἵ [θῃονδβ. 

2. α«υαΐξεῖδ μῤγὶφῥι) 11. ρογέθοι. Ὑδαε 
15. 8Π δνυϊἰθηξ τοΐογρησθ ἴο ἴπ6 σοηῃάϊθοη οἱ 
ΑὈΥΑΠΔΠ1 5 ἀοσορίδηςο, “ “1 ἰᾷ Ὀδέοτγο πιο, ἀπά 
6 ἴδοι ρεέγζεεῖ," Οφη. χυῖ. τ. ὙΠῸ νοσά ἰ5 
σοηπϑίδηιΥ υδεὰ ἴο ἀεηοΐε ἃ σοηπίϑίεηϊ δηά 
[ΠΟΓΟΙΒὮΪΥ σοηϑοϊθηίοι5 ᾿ΠἶῸ ; 566 ῃοίθ οἱ 
μὰ ̓. χα. Οομηραῖε δ: ςἱ., ἃ ρ541πὶ ὑγἢῸ 8 

ΓΒ ἃ Οἷοθθ γοϑοπ] δῆς ἴο ἴἢΠ15, δηὰ ννᾶϑ 
ΡΓΟΌΔΟΌΪΥ σοτηροβοά αἱ ἴἢ6 βᾶπιὸ ἀδίο; {185 
ΕννΑ]ά. 

«υογάε γὶσῥίεοοισησ (Οοηίγαςίοὶ σὰ 
ΤΟΥ ΚΟΥ οὗ ἰηϊημγ,,") Ρ5, χῖν. 4. Θγοιηδ 
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4 Ηἐ ἐραὶ ὈΔςοΚΌΙΕΙΏ ποῖ νι ΠΙ8 ΠΟΠΟΥ ἴο υϑογγ, ΠΟΥ ΤΑ κοεῇ τενγαγά 
ἴοπριια, ΠΟΥ ἀοοῖῃ εν] ἴο ἢ]58 πεῖρῃ- δραίηϑβε [πε ἱπποσεηῖ, Ηδε παῖ ἀοεῖῃ 

ΟΊ, ωλ. θοῦ, ΠΟΥ τΆΚΕΙ. ἋΡ 4 τερίόδοῦ 4- ῷἋΣπ6868 ἐῤέγισε 8Π4}} πανεῦ θ6 πχονεά. 
οτ, ππ.  φαϊηβῖ ἢ]8 Πείρῃρουτ. ΡΦΑΙΜ ΧΥΙ. 
ἐἘΕχοὰ. . 4 [πη ψγῇοβε δγεβ ἃ ν]]δ ρείβϑη ἴ8 ΠΤ τ εμνμ 
25. : δ ΟἸΠΩ͂, 12 ΠΣ δὲ Ο7 ἢ 7 Ὁ, ΩὉ 764 0 

Τεν.65:36 ςοητοπηπεά ; δας ἢ Βοποιγοῖῃ ἴπεπὶ Τ“οέα.7}, Περί 9 Οοα 70» 2γεσωγυαίοτι. 5 376 
εαε, 43, τῆλι ἔδασ τηΠεὲ Γοκρ. 1414 ἐῤαὶ ϑννεὰτ- «ἀσιομά ἠδὲ ἀοῥε ο7 λὲς εαὐδέην, οὗ ἐάε γέρα». ἡ ον, 

ἔτει. 18. 6ἴἢ ἴο δὲς στη ἢγῖ, δηα σἤδηρεῖῃ ποῖ, γεσίονι, απο ἐϊ)ὲ ἐνεγέασίρς. ἃ εὐτῶγῃ 
Η . 54 |πὶ δ 

δ 5... 5. 41Πἰ ἐῤαὶ ρυϊτζεῖῃ ποῖ ουξ ἢ 8 "ΜΙιοΒίαμι οἵ Ὠανίά, ϑαυϊα, 

οὔϑεγνοϑ, “" [5114 5014 πιᾶρῃδ νἱγίιι8 δϑξ, εἴ 
Τηδῖου ΟΠ} 1π.. [ἢ ἴΠ6 ποχῖί οἶδιιϑο, “" 5ρθᾶῖκ- 
οἵ (Π6 γῖἢ ἴῃ ἢ5. Βοαγί " τες 8}}5. “ἐν ἃ 
ἀουῦ]ε πραγ ἀο ἴΠποῪ βρθακ," 8. Χχίϊὶ. 2. 

3. α«υἱήΥ ῥὶς ἐοπσμε) Τ,1ῖ. οἡ ἢΐ5 ἰοηραθ; ἃ 
ἔογο 8 ]6 ἰάϊοιαι, Γοργοβοητηρ ἴΠ6 5ἰαπάθγοιιβ 116 
8ἃ5 ἃ 5ἴογε οὗ νϑποῖῃ; 566 ᾿ς, χ' 7: ἴδογὸ 1ἴ 15 
51:4 ἴο Ὀ6 υὑπάθγ {Π6 ἰοηβι6, ΤΟΔΑΥ ΤῸΓ ιι56, 
ποθ Ὸη ἴΠ6 τοηρι6,᾽) Το ἴἰο ὕὲ ἀϊ5- 
οδαγροά, Οἱ εἰ. ς- 

4ο.-ῤ ουἱῆ (ΟΕ, Ρτον. 1}. 29. 
ῥὶς πεϊσῥόομγ] Δ ἀιβογθοηΐ νγνογὰ ἔγοπι τπδέ 

τιϑοὰ ἴῃ ἴῃ6 ρῥτεσθάϊηρ οἰδιθθ. ὙΠδαὶ ἀθηοίοβ 
πε ηδογ, 1815 ΠΊΘΙῈ ΥἹΟ ΠΥ. ὁ 

ἡαζειρ μὴ] Βείίεῦ ἔπη [Π6 τρᾶγρ. Τῆς 
ΤΑΙ πῃ] Δίου ἴακε5. ἊΡ (δε 116, ἀπά εἰγοιιδἔεϑ 1. 

,.4. 1π«υρονδ εγε., ϑζις. ΤΣ ΑΟΨ, Ιου 5 
{πὸ ΧΧ. δηὰ Νυϊρ., πὰ 15 ϑιιρρογίδά ὈγῪ 
ΤΏΔΩΥ Πσοπ)ηδηΐϊδίοτβ (ἕνν., ΜΟΙ], Ηυρξ.), 
δυΐ {86 οἷά [εννιδῃ ἱπίογργείδιίίοη (ἼΤ Αγ.) 15 
ΒΟΏΘΓΑΙΙΥ δοσορίθα, δηὰ βινοθ ἃ τΟΓῸ ἔογοιὉ]6 
ΓΛΘΔΠΙΠΡ, ὁ Ὧ6 15 ἀεβριϑεὰ ἴῃ Π5. ΟΥ̓ ΕΥ65, 
ΔΠα Ὑνο  ]655, δηὰ ἔδαγοις οἵ 16 [ΚΡ ἢ6 
Βοποιεῖῃ." ΤὍῆυβ ΗἸΐΖιρ, [εἰ] 1!1}25ςἢ, Κἂν 
(νῃο τείριθ ἴο 2 5. νἱ. 22), δπά [δ6 
Ῥβαϊῖοσ, “6 {παῖ ϑοιθῖ ἢ! ποῖ ΟΥ̓ ἈΙΠΊΚΕΙΕ, 
Ῥυΐϊ 5 Ἰονν]γ ἴῃ ἰδ οὐνὴ δγεβ,) αν] ἃ ἴῃ 5 
ΤΉΔΚΕ5 [Π6 οχίγεπιοϑί δι ΠΥ (ροογηθθβ οὗ 
ϑριτ, Μαῖϊ. ν. 2) ἃ ἌἽδίεῖ σπαγασίογϑις οἱ 
Οοὐβ ρεξορίθ; 58εὲ6 5. χχῇϊ 6, ΚΙ ΠΘΓΕ 115 ὁχ-ς 
Ῥ͵Γοϑβιοη 15 Δρρὶ δὰ ἴο ΗΙπὶννῆο ννγᾶ5 “" ἀδϑρι θά 
Δηα τε]εςίοα οὗ πηθη," [541]. 1]. 2. 

ἰο ῥὶς οαὐπ ῥμγ!] 1 ἃ τῦδῃ πιδάθ δη υΠ- 
Βυλγάρα οαἵῃ ἢ ννᾶ5 Ὀοιιηὰ ἴο Κθὸρ 1 1Ὲ 1 
ἰπ]} το ΠΙπλ56 1 ΟΪΥ, Ὀαΐ 16 1 Ἰηνοϊνοά ἀοίηρς 
Ἔν] ἴο οἴμοῦβ, {Π6 [μνν ργον:ἀθὰ ἃ ἴγεϑραβϑ- 
οἴου ηρ ; 566 [ον Υ. 4, ς. 6. [ἴῃ {Π6 ἔΟΥΤΊΘΥ σ856 
ἢς νγὰβ ποῖ δ᾽ϊοινοά ἴο αὐ ἴἴ; 566 [,δν. χχυ]!. 
10, ΠΟΙ [6 βᾷπὴ6 τυνογὰ 15 ιιϑο. Τἢὰυ5 
ΗιϊΖ., ΜΟΙ], Καγ. [πϑίοδὰ οὗ “"ἴο ἢῖ5. οὐνῃ 
Βυγ" (ἢ. ΧΧ. Ἠδ5 ““ἴο ἢ΄5. ποὶρῃθοιτ,)" 
τῷ πλήσιον αὐτοῦ: 566 4150 ΝΕ. πὰ 5 γπ). 
ἃΡ. ΕἸοά, Οὐ Ῥβδ]ίου, 45 Ῥεγοννὴθ οὔβογνοϑ, 
ΠΟΙΆ] Π65 {Π6 ἔπνο τοπάθηρ5. 

ἐραηφεῖδ πο] Οτ᾽, “"αἹΐοβ τ ποῖ; 58εὲ 1δϑί 
Ὡοΐδ. ᾿ 

58. τμγ7}] ΤῊΘ ρῥγο  ] ϑη (566 πλᾶγρ. το ἢ.) 
15 δἀπηιοά ἴο ΔΡΡΙΥ ἰο ἀθδ]πρα Ὀδέννθθη 
ἴϑγδο  θβ, Ὁ (Π6 ῥτησΙρ]6 ἀπάοι θα] ἴῃ - 
οἸυάο5. 411 αὔυϑεὲ οἵ τἰϑιιγγ, ἴο ννιςἢ [86 συ ΐη 

οὗ δρπουϊατε ἴθ ΓΓΔΪΥ ννᾶ5 δἰ υϊεά ὈῪ 
ἘΚοπδῃ ρορδίϑβ, ογδίουβ, δηὰ ϑἰδίθβπηεη. 

ἐαζείρ γεαυαγα 866 ἔχ. χχῆ]. 8: Πουΐ. 
ΧΥΪ, Το; Δηὰ σοιηρᾶτε ἴΠ6 σμᾶγρο οὔ [ἐμοϑμᾶ- 
ῬδΒδὶ ἴο 5 ᾿πάροβ, 2 (ἤτο. χὶχ. 6,7). ὙΠ15 
ἈΝΑΓΠΙΠΡ, ΘΥΘΓ ποοάθα δηά σοπϑίδηε τορϑαῖ- 
σα, ΠΕ οἰοβθοθ ἴῃς Κρ 5 δπιιπηογδίίοῃ οὗ [86 
σοπάϊ!οη5 οὗ οἰ] ΖΘΏΒΠΙΡ τη {Π6 ἔσθ [5γδεὶ. 

ὧε »ιουξ} 866 χ. ὅ, ΧΙ. 4 (ἴο ψ βοὴ 
{ποῖρ πιᾶὺ ὃ6 ἃ Γείεγοης 6), δηὰ χυὶΐ, 8. 

Ῥβαῖμ ΧΥῚΪ. 

ἼὨΙ15 ρϑαὶπὰ 15 Γαι γ ΚΑ ῸΪΟ ἔοσ 115 σΥ ΠΡΌ] ΓΑ] 
δρίτ; [ἢ ΠΟΠ6 15 ἴη6 ἐδ τἢ ϑἰσοηροσ, [Π6 ΒΟΡΘ, 
Ἰηάοραὰ (ἢ6 σετγίδιηϊγ, οὗ ἱπηπιογίαὶ [πἴρ, πιοῦα 
ΓᾺΠ]γ ἀενεϊοροά. [ἴ 15 δου θὰ ἴὸ ᾿ανιὰ ὈγῪ 
δὲ Ῥοῖθγ οἡ ἔννο πηοϑῖ ϑοϊοηη Οσοδϑιοης; 566 
Αοἴϑ 11. 2.5, ΧΙ. ον δι {Π6 ἀδία 15 φυρϑβίοη- 
εἀ, δπὰ ϑοὴθ οὐἹῖϊος (45 Ενναὶά, ννῆο ΠΥ 
ΤΕΟΟΡΏΪΖΕ5 18 Θχοθεάϊηρ Ὀεδυΐγ) Βοϊά 1 ἴο 
Ὀοϊοης ἴο πε ρογοά οὗ σαρίϊνιγ. [{ 15, Βονν- 
δυοσ, [11] οὗ ἴῃ6 8ριτγιῖ οὗ αν ; 1 15 σοη- 
ποοϊθα ἢ 186 ρ841π|5. ἢ] ἢ ργέσοάθ δηά 
ἔοΠ]ονν [Ὁ ὈΥ βενεσαὶ που ρἢ5 ἀπά ὀχργοβϑίοηϑβ; 
Δηά [Π6 5[γ]6 15 γτεοορῃ!Ζοα ΟΥ̓ οΥ ΕἸ 5, συ} 
σδρίϊοιι5 ἰὴ {Π6 ηιρϑίοη οὗ ᾿λανιάϊς διίῃοτγ- 
5Π1Ρ, 85 “" θΕΙΟηρΊηΡ πα 65: ΟΦ ΌΪΥ ἴο ΠΙρἢ 
Δηθυγ " (ΗΙζχΙρ), πὰ Ὀεδυηηρ οἸθασ ἴΓάσο5 
ΟΥ̓ ἰτδηβδοίίοηθ ἰη Πλανι᾽ 5 γοῖρῃ. ὙὍΠῸ ἔγοϑῆ- 
655 δηὰ νἱν ἃ οο]οιϊγίηρ, ἴπ6 να δηά 
ὈΓΠΠΙΑΠΟΥ ΟΥ̓ ᾿ΠΛΔΡΈΓΥ, ΤΔΥ ΡΟΪπξ ἴο ἴδ ΘΑΥΪΥῪ 
Ρογίίοη οὗ αν 8 σοῖρὴ γα γεῖ 1ηὴ6 ἀδτκ 
αἰοιιὰ δὰ ἐΔ]]6ἢ ΟἹ ἢ15 βρι γι ; ἢοΐ ᾿ΠἸΡΓΟΌΔΟΌΙΥ 
5ΟΟἢ ΔΙ͂ΟΣ ἢ1]5 ΡΘΔΟΘΗ͂ΙΪ δος [Ἰουηθηῖ, ὅς θη [ῃ6 
Κίηρ 5 ἴῃ ἢ15 ἤοιιδθ, δηὰ ἴῃ ΓΟ ΚῸ δά ρίνθη 
Ηπὶ τοϑὲ τουπὰ δρουΐ ἤΌτη 4}} ἢ15 Θποιλίθ5,᾽ 
2 8. Υ]}. 1. 

ΗΙΖΙκ αϑϑίρης ἴΠ6 ῥϑαὶπὶ ἴο ἃ 5{1}} ΘΔΙ]ΘΙ 
Ρετιοά, «πὰ ἤπάς ἴῃ στ. 2, 3 ἃ Τοΐδγθησθ ἴο 
[86 5ρ01}]5 νος ἢ Ὠανιὰ ϑοηΐς ἰῸπὶ ΖΙΚΙαρ ἴο 
Ὧ15 ἔγιθπαβ διμοηρ ἴΠ6 οἰάθγβ οὗ [πάλἢ, 1 8. 
ΧΧΧ. ζό. Ηδ αδἷ50 ροϊηίΐβ οι {πε τεπιρίδιϊοηβ 
ἴο “᾿μαϑίοῃ δίζοσ Ἀποίμοῦ ρμοά," ἴο ννῆιςἢ 
αν ἃ βᾶγϑ ἜΧρΥΌβΒΙΥ {παῖ 6 ννὰβ ὀθχροβοὰ ἴῃ 
ΕΧΙΪΘ, 1 8. ΧΧΥ. το. 115 σοηθιάεγδίίοη 
Πᾶ5 το ννεῖρῃῖ; ὈοΐΪῃ τοπιάγκα σμονν (Π6 
ἱπηργεβϑίοη οὗ οπὸ οὗ ἴῃε6 δουΐεβὲ οὗ (σογπιδη 
ΟΥΙς5 ἃ5 ἴο ἴπθὸ Ὠανιάϊς σμαγαςίοσυ οὐ 1ἢ}5 
Βτοαΐῖ ρϑαϊπα. Ὑαῖ 11 15 ὑγρίοδὶ απὰ Μοβϑιδηὶς 
1} ποῖ Ὀ6 ᾳυεδιοπρὰ Ὁ ἴποδὸ νν ῆο σεοοὺζ- 
Π1Ζ6 {π6 δι μογιγ οὗ {πΠῸ Νανν Τοϑίδιηεηζ, 
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ΒΕΘΕΕΚΝῈΕ πιο, Ο (σά: ἔογ ἰῆ ποῖ οῇξεγ, ποῦ ἴάκε ὑρ τ εἰσ ἤλπηθ5 ἰῃ- 
τες ἀο ] ρυζ πιν ἴγυϑῖ. ἴο ΠΥ [108. 

2 Ο μιν τοι, τῇῆου ἢαβῖ βα]ά ππῖο ς πε ΠΟᾺΡ 25: ἴδε ροιτίοῃ ' οὗ θαι 
“ 100α.... [6 ΟΚ, Το ἀγὲ γ Πογά ἢ Α ΠΥ πηΐηα ἱπμογίϊδηςς ἃπὰ οὐ ἴὩΥ οὑρ: ἷλα 1. 
Ῥω τος. βοΟΟάηε658 ἐχίεπάεί ἢ ποῖ τὸ τἢεε ; τοι πηλϊ ταί πεϑῖ ΠΥ ἰοῖ. ἱπν 

2 μὲ τὸ τε 5.18 τῆαϊ αγό ἴῃ τῆς 6 Τῆς [᾿ἰπεὲ8 γε ]]ερ ἀηῖο πιὰ ἴῃ 25 
εαγῖῃ. δηά ἐο τῆς ἐχςεϊϊθης, ἴῃ ψνῃοπὶ ρ]εαβαης ῥίαεθς; γεὰ, 1 ἢανε ἃ βφοοαΪΥ 
ἧς 411 τὰν ἀε] νῆες. Πεγιῖαρα. 

4 ΤΠεῖγ ϑογγονγθ 504}} δῈὲ πλι}π|- 7 1 ν}} Ὀ]655 τῆς ΚΡ, νῃο μδῖὰ 
"0, ρ]πεά ἐδαὲ ᾿ Ὠαβίβη ἂεῦ ἀμοῖμογ σοί: ρίνεῃ τὴ6 σοιη561: ΠῚΥ ΓΕΙΠ5. Α͵50 ἰῃ- 
σῖτε εἰγε Ποῖ ἀσίηΚ οἴετίηρβ οἵ δοοά νν}}} 1 δϑἔγαςῖ πιὲ ἴῃ τῆς πίρῃϊ 8εΆ80 8. 

ὙΠο σἰγιυςίυγο 15 ΠΟΑΥΪΥ τορι ατ, ἔπ γῸΘ ραγίβ, 
{η6 τϑῖ δπά βθοοηά δασὴ ψἱἢ ἔΟῸΣ νοῦβθβ, [Π6 
{ηἰγάὰ νν ἢ (ἤγδο οπὶυ. 

Μιεῤίαηῇ ὍΤῆδ ᾿ηϊογργοίβτοη ἴῃ 1ῃ6 πδΓΡ., 
“ἐδ γοϊάθη ρϑαϊπλ,᾽" γεϑίβ οἡ ἈΔΌὈΙΠΙΟΑΙ διῖῃο- 
τίιγ; 1 15 δάορίοα ὈΥ ἴπ6 ΕΔΙΠΟΥΒ ΘΘΠΘΓΑΙΥ, 
πὰ βϑοὴβ ποῖ υπϑιιδῦϊο ἴο ἴπ6 ἥν ρ54Π|5, 
Ϊν1.---ἰχ., γνμογΘ 1Ε Τσσυῦθ: [τ 5 Θβρεοῖδ! ν 
δάλρίθα ἴο [ῃ]5 ρ54]ΠΊ, 50 γουηγκ4]6 ἴοσ τ ἢ- 
Π655 ἴῃ δριγίίυδὶ που ρῃϊ5 δηά ἱπιᾶρεσγ. Α 
Τθδηρ ΠΟΑΙΪΥ 4}Προὸὰ ἴο {Π18, ΥἱΖ. θννθῖ ΟΥ 
ἰγραϑαγο, 15 δοςσορίοα ὈΥ ΟἾΠΕΓ τηοάθγη ογιἰςϑ; 
ἴλυ5 ΗἰΙἱΖίρ, ἴον Οτόῖῦθι5 δηα 51ΠΊ0 15. 

2. Ο »"ν «ομἱ] [τπϑιοδά οὗ βιιρρί γίπρ [Π656 
τνογὰς τηοάθγῃ σοπιηιθηίαῖοσθ ἔοϊ ον [ΠῈ 
Δηποϊοπέ νουβιοῃβ, ΠΟ ἢ Πᾶνθ, “1 54] το 6- 
ποναῇ, Του δἵΐ πὴ [ογά," Ηεῦ. Δάοπδίὶ. 
ΟΕ, 541. ΧΧΧΥΠ. το, 11. 

»} φοοάμρ:: οχίεπενι πο ἰο ἐφεε] ΤΉ ΘΓΟ 15 
0 ἀοιιδὲ [Παἴ [Π15 τρηογηρ, 15 Ἰησογγεςῖ; [86 
Ηδοῦτγοιν πιὰ πιθᾶη, “Μν νν ε]]- θοίηρ 15 ποῖ 
ρον Τἢ66,᾽) οὐ “" ῬΡεγοηὰ ὙΠ6Ὲ 1" 2.6. 15 85 
πουρῃς σοτηρᾶτοὰ ἡν 1} ΤΟ; ΟΥ̓ “15 ηοΐ ἀρατί 
ἔτοπι ΤΏΘΕ,᾽" 56. “ ἀερϑηάϑβ νυ ΠΟῪ προη ἢ θ6.) 
Τῆς Πδηΐθ, ““σΟπΊΘ ἀϊσοββο ἃ )ιο: ἀ᾽ αἰἴτο 
ΠΟη ΓςΑ]πιὸ,, “ΡιγΡ.᾽ ΠῚ. 12. Οη ἴῃς σοῃ- 
δἰγαςοη δηά ἴῃς σοηποοίίοη νι [86 ἔοϊ ον - 
ἰη νϑυβθ 566 Νοῖδ δ ὁπὰ οὗ ρϑβδίπι. 

8. Βμὲ ἰο ἐῤὲ «αἰπ ἼΤὯδ σοπηθοίίοη 15 
ταις ἢ ἀϊπραϊοά : τα ἡνοι]ά ϑθθπὶ ἴο δὲ {Π|5: ΜΥ 
Ὑν 611 -Ὀοίηρ, νυ ΠΙ ἢ 15. νυ ΠΟ] }]Ὺ ἔγοπι ΤΠΘΘ, 5 ἔοῦ 
(,. 6. 15 δταηϊος ἔοῦ ἴῃς Ὀθποῆξ οὔ) βαϊηΐβ, ἴῃ οϑθ 
ὙΠῸ δῇὸ ἴῃ [ῃ6 ἰαηὰ (86. 411 ἴἔγιιθ [5γ46}1165), 
δηά ἔογ ἴῃς πΟΌ]6Ὲ (855, ΠΟΌΪ]Θ πῃ 5ρι τ), ἴῃ 
ΠΟΤῚ 15 41} ΤΥ ἀο! ρμῖ. ὙὍὙΠ6 ννογὰ “' ϑιηΐ5," 
8ἃ5 ἴῃ ἴπο Νὸνν Τοίδπηιθης, ᾿ποϊθς 4}} [ἢ 6 
ῬΟΌρΙῈ οὔ {Π6 σονοηδηΐ: 566 [,δν. ΧΙχ. 2, 8πά 
δἰβοννβογο ἴῃ 1Π6 Ρεπίδίθας. 

4. Τρεὶν σογγοαυς σῥαϊί ἐξ νερά “ΓΉΙ5 
τοι ἀουϊηρ 16 ΡΓΟΌΔΟΪΥ σογῖοοῖ; [{ὺΟΙῈῸΟ]]ονν5 
ΧΧ.-., ὅγγ. δηὰ Ν ϊρ., ἀπά 15 ρυεξουγοα ρϑηθ- 
ΤΑΙΪΥ ὉΥ ἰαίε οστς8. ὙΠῸ ννογὰ “᾿βογγονν8" 
ΠΊΔΥ, Ὠοννόνοῦ, τοίου ἴο ἰάοϊΞ, ἴπιι5. ἼΑΥΡ., 
Τ]εζοιηθ, δγιητη. 

ἐραΐ ῥαᾳείοη φἤορ ποίῤογ ψοὐ] Οτ, ἦν ῃο 
ψοὺ δηυΐποῦ ρμοά.) ΤὍΤῃὸ Ηρῦτον ννογά 
τοηάογοὰ “" παβίρη " οσσι5 ἴῃ [Π6 βπι6 ἔογῃη 
ΟἿΪΥ ἴῃ Εχ. ΧΧΙΙ. τό, πότ {πὸ ΑΟΝ΄. Βᾶ5 
δἰ μον" ἢεγ ἴο Ὀ6΄ ἢϊ5 νυ 16, ὦ. δ. ΡΑῪ ἃ ἀον 

ἔογ πού. Μοάογῃ σοιηπιϑηϊδίοτβ βΈΠΟΊΑ Υ 
Ὀγοίοσ [ῃ15 τοπάοσγίηρ : Ὀὰὲ [86 5θῆϑο “" μδϑοίθῃ 
15. Τοιιηά ἴῃ 411 {Π6 οἱά νογϑίοηβ, δῃηὰ 15 ἀδ- 
[πάρα Ὀγ (65. " Τἢθ5.᾽ Ρ. 772, νγῆο οὔϑογτεϑ, 
(μαὲ 1π6Ὸ ννογά πρύοσ ὁσσγα ἢ (ἢ6 95θηϑὲ 
οὗ ννοοϊηρ ἴῃ σγϑίογθηςθ ἴο ἰἀοϊδίτοι οἤθπηρϑ. 
ἼΤῊΘ τοϊδίίοη οὗ [Π6 ὑγουσῃρροῦ ἴο 5. 160] ἰ5 
ΒΟΏΘΓΑΙΥ τοργοϑοηΐϊθα 85 δὶ οὗ ῃ δά ]ΐογεβϑ, 
ποῖ οὗ ἃ 5ιιίοῦ; 566, μοννονοῦ, Ηοβ. υἱῖῇ. 9; 
ἘΖΘ6Κ. χνΐ. 32, 24. 
9 διοοά, ΓΠΙ5 15 ΡΘΏΘΓΑΙΠΥ υπάετείοοά ἴο 

πιόϑη Βαϊοία!, ἂ6 {που ρὴ πλϊπρῖθα νυ ΠῈ Ὀοοά, 
οΥἉ, “85 [Που ἢ ΟἸγοὰ ΟΥ̓ πχυγάογογε ."᾽ οἕ, [σαἱ. 
ἰχνὶ. 4. ΒΙοοαγ ἸΙδαζομβ ἀγὸ ποῖ τεςογαθά ἴο 
ἤδλνθ Ῥθθη οἴεγοά ὈγΥῪ μραίμοησβ: διυιῖ 1Π6 ἰοπῇ 
ΤΏΔΥ ῬΟΒΒΙΌΪΥ Ὀ6 ἀρρ]!δά ἴο νυῖπὸ πηιπρὶθαὰ τ 
δΙοοά, οὗ υνῆιςοἢ ἔδοτε ἰ5 πθηυθηΐ τπθητοῃ. 
[{ πιᾶγ, οννόνογ, 06 ποίοθὰ {παξ ου Ἐξνυρίίδη 
ΠΟΙ ΠΊδη5 [Π6 Ργδδῖ 15 γοργοβοηϊοα ἃ5 Ρ θγοηξ 
[(ῃ6 Ποδά οὗ ἃ Κηροιηρ ἤρατο, θοϑα δ]οοά 
Βριυγίβ ουξ 45 ἃ [ρδίιοη. 

ἐῤοὶ παριθ:}] 5ς. οὗ (86 156 ξοάϑ; ςΐ. ἔχ. 
ΧΧΙΙ, 12. 

5. ανιὰ ἐχῃδιιϑίβ [ἢ σορίοι!ϑ 1ἰ5ὲ οἵ Ηδ- 
ὈΓΟΝ ΞΥΠΟΠΥΠῚ5 ἴο ἀθβοῦθθ [ῃ6 ΠΟΙ ρ]δίθηθ8ς 
οὗ 1πΠ6 Παρρίηθβα ννΒ]Οἢ Π6 Ὠδᾶ5 ἴπ ἴπ6 1.οτά, 
ἴδιι5 ἀγαννίηρ οὐἱὸσ ἴπθ πιραηΐηρ ἱηνοϊνοά ἴῃ 
υ. ,χ. Ἑδοὴ {τδ6, δα ἰδηλν δά [15 ονγῃ 
᾿πῃπογϊίαποος Ὀι{ ἴο Αἄγοῃ ἃπὰ ἢ5 ϑϑοοά [δὲ 
Ιογὰ διὰ 58:4, “1 ἂπὶ ΤΥ ράᾶγί, δηὰ {μπὲ 
ἱπμογιίαμποθ ἃπιοηρ ἴπ6 ἙΤἢ]άτεπ οἵ [9γδεὶ," 
Νιῖτι. ΧΥῚΪ, 20, ὙΥΠΟΓΘ 566 τϑῦ Ταν ἃ οἰ4|Π|5 
(δῖ ἱπῃογιίαποθ ἔογ ὨιπΊβ ΙΕ ἃ5 ποδὰ οἵ [86 
ὙΠΡΟσγΑσΥ, δηά ἴγρο οὗ Ηἰπὶ νγῆο ἰδ δποϊηΐς 
οα Ῥυιεβῖ, δά Κίηρ, δπὰ [οὐτὰ οὗ 8]}. 

6. {ρὲ ἐπε: ὙΤἼδ 11π68 νυ ἰςἢ πιαγκοά {δὲ 
Ὀουπάδγοθα οὗ ἃ Ρῥτορεσίυ ; ς. [οϑῇ. Χυΐ!, 5. 
ν Πεγο ΑΝ. Π45 “ ρογίϊομϑβ." ὙΠῸ νγογάϑβ πᾶ- 
[ΌΓΑΙΥ ἹΠΊΡΙΥ ἃ πον ριαπῖ, ἀπά δοςογὰ νἹδρ 
{Π6 νῖονν (δι [ἢ ]5 ρ5α]πὶ ννὰβ σοπηροβοὰ νι εῃ 
᾿ανιὰ τοοκ ἃΡ 818 ἀροάο ἴῃ [ΘΓ 54 6Π|. 

ἐπ ρίεασαπὶ ρα ὙΠ Α. Υ. τοπάουϑ ἴπε 
5ΔΠΊ6 ννογὰ “"ρ] 51 γ6 5" ἴῃ [οἵ’ ΧΧΧΥΪ. 11. 

1 ῥατύε α φοοαίν δεγίασε] ΟΥἉ, “ΤΥ Πογλϑέ 
15. ὈδΔι ΓῺ] ἴο πΊ6,᾿" ΒοΟΑΪΥ ἴῃ 1156} δηά 1 
ΓΑΥ͂ ἀρργθοϊδίϊοῃ. 

7. αὐῤὸ ῥα γσίεη ψιδ εοιροΠ ΓΓῊΪ5. ΠΛΑ͂ 
ΤΟΙ ἴο ἃ βρθοῖαὶ ἱπειπιαῖίοη οὗ Οοὐ 5. νυἱῦὶ! 
ἰουσμ πη δ15 βεϊπηοηΐ; οἷ. « 5. χχῆ!, 9---12 



ν. 8:-.-.1.} ΡΘΑΙ.Μ5. ΧΥῚ. 

ἐΑοιϑα..5. 8.41 Πᾶνε 8εῖ ἴη6 ΓΟΚΡ αἰνγαγβ δε- 
ἴογε πὲ: θδοδιθα ἀφ 15 δῖ ΠΙΥ τίρῃῖ 
Πμιαηά. 1 5Π41} ποῖ θὲ6 πιονβά, 

9 ΓΠεγείογε πιῪ ἤβατῖ 15 ρ'δά, δπὰ 
ΗΟ. |. ἸΩΥ ΡΊΟΓΥ τα)οίσειἢ : ὩΥ ἢσβῃ 50 
Μάραεν. 8041 ᾿τεϑῖ ἴῃ ἤορα. 

Αςῖ5 2.3.1. 4 ν 
ὅς 13. 35. Ιο “Εογ τῆου νν1 ποῖ ἰεᾶνθ ΠΥ 

δΔηά 2 5.0ν. το. Οὐ 510 δη οσοδϑίοη πὸ Κιηρ 
νου] ά ποὶ ξΔ1] [0 βθοῖκ σουηϑ5εὶ οὗ ἴῃς [,ογα, 

»} γε! ὙΤἨ6 τοῖηβ (111. Κιάπογ5) ᾶγὸ ἴο {86 
Ἡδῦγοννβ τῃ6 δοδαΐ οὗ ἔδεϊηρ πα οπιοίοῃβὶ 
566 [0Ὁ χίχ. 27: δηὰ [815 γθῦβθ ἱπρ0}165 (Πδῖ 
1Π6 ΠΑΡΡΥ οι ἰοπιοπὲ μλὰ Ὀεθη ργοσθάθα ὉῪ 
ΔΏΧΙΟυ5 πιρα Δ] ἢ 5 δἵ πρῆϊ, δου Γ δϑϑοςϊαῖοα 
ἴῃ αν πιϊπαὰ νυ ἢ 56] οχαπηπδίίοη, δη [Π6 
Βα γ ἢ ηρ Οὗ πιδη 5 5ρι γι ὈγΥ Οοά; 566 ΚΚ5. ἵν. 4, 
ΧΥΠ. 1, δηᾶ ξογήραγο [οὗ χΧχχιδ. 14-- τό, 19. 

8--1Ο. ΤΉ 5 ραβϑᾶρὸ ἰ5 φιοίοα Ὀγ δι Ῥεῖοσ 
(886 πιαγρ. τοῦ.) 45 αἰγοσῖν, οὐ ἴῃ 115. ΒΙρμοδὲ 
56Ώ56, ΔΡΡ]ΟΔΌΪ. ἴο ἴῃ6 ΜΝ οβίδῃ. [Ἐ σοηίδι 5 
Οὔ οὗ ἴδ νϑγγ οἰθαγοϑί δηά σἰγοηροϑί ἀθο]αγα- 
τ[ἰΟη5 οὗ Ὀεϊθῖ ἴῃ ἃ Ὀ]οσϑοὰ διξυγιγ νυ ἢ σδη 
δ6 δάιικοά ἔγοτῃ [μ6 ΟἹά Ταβίδπιεηῖ. 4.5 βυς ἢ 
1 5 γσεσορη χε ὈΥ δηοϊθηΐ Δηα τηοάεσγη ἰηΐεῦ- 
ΡΓΕίοσβ, ΠῸΠ6 ϑρεακίηρ οὐΐ ΤΙηογὸ ΟἸθαΓΎ ἴῃδη 
Εννδὶα, Ρ. 249: “1ἴἰ ροῦβ θεγοηά ΟἾΠΟΓ ᾿νοσγὰ 5 
οὗ αν, ποσ 15 δηυτῃηρ σογγοβροπάϊηρ ἴο 
1 Γοηά ἴῃ ἰδίοσ Ηοῦγονν υντῖεῦβ." ὙΠΕΙΘ [5 
Ὀυΐ οπϑ δάθηιδῖθ ὀρ δηδηοη Οὗ δυο ἢ ἃ ἔαδεῖ, 
νἱΖ. [αι [6 ϑριγιί οὗ Οἢγιεῖ, ΠΟ ἢ νν 45. ἴῃ 
αν! 45 ἃ ργορθοὶ (5ε6 « Ρεῖΐ. 1. 11 δηά Αςίβ 
1]. 30), πιονρὰ δηὰ Ἴοηῃίγο] θὰ ἢ]5. υἱΐογαποοϑ, 
50 παῖ, ννΠ 016 {ΠΟΥ Θχργεϑθοαὰ δ] ἢ]5 ον 
ὙΘΑΥ ΠΏ 5, (ΠΟΥ σση οί ὀςογεραπά τὲ σίονν 
ἐραὶλ «“ῥοιμά γμοϊίοαυ ἴὰ ἴῃς γοϑυστοσοη οὗ 
Ομ τσ. Μο]], ἡ. τοι, ἀγᾶνγϑ οὐκί [Π}15 νἱδὺν 
ὙΠ ἢ]5. 504] 4Ὀ}Πγ δηὰ ᾿πϑι 5 ἢϊ. 

8. ἐανε «εἰ..«αἰπχυαγε Βοίἢ νγογὰβ δχ ργδβϑ 
τλοϑὲ ἔογοι δὴν ἴἢ6 σοῃίημοι8 γσοδ) χζδίοη οὗ 
186 ἀἰνίηθ Ῥγεέβθηςθ. 

“ῥα! πο δὲ νιουε] Ο. Ῥ5. χ. 6. 

Θ. »"»ν ἰοῦ] 1.6. ΤΑΥ͂ 5011], ΟΥ̓ 5ρι Γι  ; πηδη 5 
ϑδριγτι4] πδίιτο, ΝΒ ἢ 5. ἢΪ5. {Γὰδ φίογγ, ἴῃ 
ὙὙΠΙΟἢ 15 ἔουηά [Π6 ἱπιαρὸ δηὰ ᾿Κκοποσς τὸ σοά. 
ὙἼΠ6 ὀκργοβϑίοη ἤγϑοι ὁοσσυγα ἴῃ Οεη. χΧΙΙΧ. 6, 
ὙΠοτα 1ἴ 5 υϑοὰ ὈΥ [ΑΠΌ ἃ5 5ΞΥὡΠΟΠΥΙΠΟΙΙ5 
ΜΙ 6 508]; 566 ποίϑ τῇ Ιοσ. δὍ'ὲ ἢδνθ ἰδιι5 
1 1Π15 ρᾷββαρο {Π6 [Ὠγθοίο]α ἀϊν!ϑίοη οὗὨἨἉ ͵ΤηΔΠ᾿ 5 
παίαγο: {πΠ6 Ποαγῖ, ἃ5 106 βδοδί οὗ ἴΠ6 πάογ- 
ϑίλπαϊηρ; {Π6 δοι!], 48 ἴῃς δροάθ οὗ βριγίίιδὶ 
ἰπϑιϊηςῖϑ:; δηά [6 βοβῇ, οὔ Ὀοάγ. Εδοὴ ἢᾶ5 
[5 οννῃ ὈΪ]οβοίησ: ὄνθὴ ἴη6 Ἰοννοϑῖ 5 βϑοιγο οὗ 
δηάιτγαησο; ἔογ ποιῇ {Π6 ννογαὰς "' 5Π4}} τοϑῖ 
ἴῃ Βορε᾽ πιοδῃ ὈΥΙΠΛΑΥΙΪΥ “ὁ ὙΥ11}} ἀνν ]]} ἴῃ ϑθοιι- 
ΠΙΥ,") ΟΥ ““ςοηπῆάρηςε," [πα σοηβάρηςς ἰη- 
νοΪνοΒ {Π6 που σῆς ΟΥ̓ ρου θοῆς ΟΥ Γοϑίογᾶ- 
[ἰοη. Ἰλανιὰ ϑροακίηρ αϑ ἃ ῥγοῤῥοῦρ (Αεῖϑ 1. 
10) 865 ψογάβ ν ἢ ροὶϊπξ ἴο δποί πο {{{ 6, 
ΤΠ Ἰδϑὲ "νοι 45. ""5}}8}} γε 'ἴῃ Βορθ᾽ σογτο- 

5011 ἴῃ 61]; πειῖπαγ νης τῆου βυθοῦ. 
της ΗοΪγ πε τὸ 8ε6ὲ Ἴογγαρ- 
τίοῃ. 

11 Του ψΨ}]ῖ δμενν τὴς της ρδῖῇ 
οἔ Πα : ἴῃ ΤΥ ργέβοηος ἐς πιΐημεθ5. οὗ 
]ΟΥ; αἵ 1ὴγ τίρῃς παηὰ ἐλόγε αγέ ρ]εα- 
51.Γ658 [ΟΥ̓ δνΥΠΊΟΓΕ. 

Βροη ἴο χΥ. 1, “5}4}} ἀπυεϊ ἴῃ ΤῊΥ ΠΟΙΥῪ 
ἈΠ," ννβεσγθ ἰῃ6. ϑδπὶῈ υϑγὺ ἰ5 ϑοὰ ἴῃ [ἢ6 
Ἡερτον. 

10. ἐπ ῥεϊΠ “Το 5860], ΠΟΙ, 48 αἰννᾶγϑ, 
(ἢ6 αδροάβ οὗ 1πη6 ἀθραγίθφ. Οοά νν}} ποῖ 
Ιεᾶνθ ἴῃ 500} ἰπ ἐπαὶ Ἰηξογπιοάϊδίθ βίαϊο ἱπίο 
ὙΥΠΙ ἢ 11 ραβθο5 αἵ ἀθαῖῇ. 

ἐῤίης Ηοΐν Ομ] ΤΠ ϊ5 15. ἃ ἴγιιθ σοηάογιηρ ; 
{πῃ6 ννήγὰ Ιγθᾶη5 ΟΠΘ6. ὙΠΟ 5 ἴπ6 οδήθοϊ ΟΥΣΓἁ 
Ὀδατοῦ οὗ αἰνίηθ σσάςο (Ἐ5.ἸΧΧΧΙΧ, το, ]. ̓ ς νν ΠΟΓΟ 
ΑΟΝ.. Βᾶϑ “ 541ηἴ5..)), ΟΥ̓ ΘΥδη {6 Ὀοβίοννου οὗ 
τᾶς; ἴῃ ὙΠΙΟἢ 5δηβ86, {βου ἢ σάγοὶγ, ἃ 15 
ΔΡΡΙΙὰ ἰο Οοά Η!πλβο]ξ, ἃ5 ἴῃ 5, οχὶν. χ7; 
760. π]. 12, ποῖ Δ. Υ. μᾶς “τη ΓΟ 8}. 
1 ππυϑὲ Ὀὲ τείογτοὰ ἴο (γιϑὲ οἡ ἴΠ6 δι ΠΟΥ Υ 
οὗ δὲ Ρεῖοσ, ψῆο ἴῃ Ὀοΐῃ ρβϑᾶρθβ οἰϊδα ἰῇ 
(86 ΣΔΔΓΡ. Δ550} 7165 [Π]5 δρριιοδίίοη ἃ5. ἃ ἔδςϊ 
ἘΠΙνογβαὶν δαάπι θὰ ΌΥ ποθ σι οπὶ ἢὸ δά- 
ἄγοϑϑος, δὲ τοδάϊηρ οὗ ἴπ6 Ηθῦτονν 15 σοη- 
ἰοβίθα ὑνῃθῖΠ Γ "" ΠΟΙΥ͂ ΟΠ 65, ΟΥ̓“ ΒΟΙΥ οπο,᾽" 
δα ἴΠ6 ἰαίτεγ Πᾶ5 {πὸ βιιρρυτγί οὗἩ ἃ]} δηςσίθηξ 
νουϑίομϑ, οὔ ἴΠ6 ριοδίοσ πιιπιθοΓ οὗ μΜιΠ55., 
Ἔβρθοί!Υ ΟΥἨ ἴῃ δεϑὶ δπὰ πιυϑὲ δηςϊθηΐϊ, οὗ 
τὴ6 Νὲνν Τοδίδιποηῖ, δηὰ οὗ Δ0]6 οὐ ς 5. 

ξονΡ 1107] Τ1}1|5 τοπάοτης δμου ἃ 6 
τοίαίποά; 1 Ο]Π]ον 5. {πΠ6 ΠΧΧ.. (διωφθοράν, 
ΝΪε. σογγιριοῃσπι, δυγ. 1ἅ.; [ῃ6 (Βα θο ἰ5. 
ἀοιιδίξω!, 566 Βιιχίογε, "1 οχ. (ἢ. Ρ. 2274: ὑπ 
ἃ5 ἴῃ ἰοχί ϑδίδπαάβ ἴῃ6 τπΔΠΙ ΠΡ “" ΠΟΥΙῸΡ- 
ΓΙΟῚ ἢ 15 16 πλογθ ῬγΟθ4016): ἴῃυ5 )᾽ Καγ, 
ΚΊΔιι55, πὰ Δῖο]], ννῆο ΓᾺΠ ̓Ὶ }ι|ι511Π65 11 Ὁγ 
Γοίθγθηςθ ἴο οἴποῦ ραϑϑᾶρεβ (85 [οὔ ΧΥΙ]. 14; 
Ρ5. ΧΙχ. ο, ἵν. 232, ὙΠΟΓΟ [τ 15 αἀἰϑη ηρ ϊϑπεάᾷ 
ἔτγοτῃ {Π6 ρῥΙϊ, δηα τοπάθ. εὰ ΟΝ. ““ἀεκίγαςίοη 1)" 
Ὀείίεγ, 85. πόγθ, “" σοστιρίοῃ ). ϑοηλε σοπι- 
γηεηΐαϊοῦβ (Εν. Ηαρί,, Ῥεγοόνν 6) τόπήσυ (Πε 
ννοταὰ “ Ρ]1,. 2.6. ὁ βύανθ;" ἃ ἰγαηϑίαϊιυ ἴο 
νΒΙΓἢ {Πότ 15. ([Π6 γϑγγ βϑγίοιι5 ΟὈ]θοιη [Π δὲ 
1ἴ πλακοὸ5 Οὐά ρῥγόπγ55 [Παἱ ΗἸ5 ΗΟΙΪΥ ()πὸ 9}4]}} 
ῃοΐ ὕ6 Ὀιγιοὰ, δπὰ {παῖ τ σοηϊίταᾷ.οῖς. δὲ 
Ῥεῖογ ἀπὰ δῖ Ρδιι!] (Α οἷδβ 11. 21, ΧΗ]. χ.ς---- 7); 
[π5 Ὀεῖηρ ἴῃ ἔπεϊ 640 4} γ7 ορροβοὰ ἴο σοχηπς ἢ 
86η56 δῃά ἴο Ηοΐϊγ δνπί. ἽΠὸ πιθδημηρ ν ἃ5 
50 ΟἸοαΓ ἴο ἴπ6 [νυ ϑἢ αῦθιη5, [παῖς ἀηδυῖο ἃ5 
{ΠΟΥ μΌΓῈ ἴο γτθσοηςιο ἃ νΠ} αν α 5 Πιβίοιυ, 
ΠΟΥ ἱηνοηΐϊοα ὑπὸ δῖε παῖ πὶ ὑοὰγ ν᾽ ᾶᾷ 
ῬΓεβογνοα ἔγοπὶ σοτταρίίοη. Μο]]. 

11. ἐδὲ ῥα! οὶ ,ε] Ῥτοτη ἴἢ6 σοηΐοχί 1ξ 
ΤΏΔΥ Ὀδ Ιηΐογγοὰ (Πλῖ [η6 Ῥβαϊπ δὲ βρεακβ οὗ 
1Π6 νΥΑῪ ἴο δἴθσηδὶ 118 ἴῃ σοπίγασε ἴο σοιτιρ- 
το δηὰ {πὸ δροάθ ἴῃ δ5θο]. ὕμδὲ 11 18. τη 
1 ἴῃ Οσοά, οὗ ψὨῖσοἢ 1Π6 ΠΟΙγ Ὀδοοπιθ ρᾶΓ- 
ἴλκοῦβ Βεη δἀπμεὰ ἱπῖο ΗΙ5 Ῥγόβεηςθ, νυ ῃοῖδ 
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Ομ Πσί βεαϊοά αἱ Ηἱὶ5β τρῃξ μαπὰ ἀϊβρϑηβοβ 
Ρἰδάβιυγεβ (1Π6 βαπὶα ννογὰ ἃ5 ἰηῆ υ. ό, Καγ) 
ἴοσ δνθγπηοσο. 

ἼΠΟ ρ581πὶ ἰ5 Μοβϑίδηϊς ἴῃ [η6 Πρ οϑί 56ῆϑε : 
δηαὰ νγέσγε ᾿ξ ποί σαρδῦϊο οὗ ἃ ἱπνοξο! ἀ Δρρ]ὶςδ- 

ΡΘΑΙΜ5. ΧΝΙΙ. [ν. 1, 2. 

ἔοη, ἴο αν πὰ ἴο (ἢ εῖϑέ, {π6 ᾿δίϊοσ δοῃδ 
νοι] 5δ [57 [Π6 ἀεπηαηά5 οὗ ἃ βουπὰ Ἐχορθ- 
515. [|{ δάπογοβ. αἵ οὔσδ οἰοβοὶν ἴο ἴΠδ [πογδὶ 
ἰηϊογργοίδίίοη, δηὰ δοσογὰβ νυ ἢ 16 τονεδ]δά 
τηϊηὰ οὗ 1Π6 δρίτι,, 

ΝΟΤΕΘ οὐ ῬΒΑΙΜ ΧΥΙ. 2, 23. 

2. Τὶ ἰ5 δργοοὰ ἰπδὶ ἐοδαϊδὶ τλθδῃβ ρῇγ- 
5:04] ροοά, ργοβρογ Ὑ ΟΥ ΠαρρΡίηθβ5, Οὗ, ΠΆΓΟΥ 
511], “6 νν6}}- θοίηρ,,) 25 αῦονθ. ὍὕΠὸ πιοδηϊηρ οὗ 

ἼΝ 15 σοηϊοκίοά : 11ξ. ἀροη ἴπ60. (τ) Α τηϑδῃ- 
ἵπρ γδπιπιδίϊ δ! } Υ Ροσβϑι Ὁ] 15 “4 ἀθδε οἵ ἀαὶγ 
Ἰπσατηθεπὲ ὑροὴ ὙΠ66:" ἴἢϊ|5 Β6Ήἢ] δηὰ [584ΚῚ 
(φιοῖοα ὈγΥ Μο]]), ἀπά 1)γ Καγ, ψνῆο τθηάήθσσ, 
Οὐ ΤΩΥ ῬΓΟΒΡΟΓΥ Π45 ΠῸ οἶδ ὑροη ὙΠ 66," 
ἦ.ε. 5 ἃ ἴτε γιδ οὗ ΤΥ Ὀουπηίγ. (2) Ονογ 
δὰ ῦονο, Ὀογοπά; οἵ, ὀχιϑίβ ποῖ δᾶνθ ἴῃ 
ΤΠρε; Πᾶ5 πο Οἴδεῦ δουγοθ, Ὑἢδι5 ϑυτημη., οὐκ 
ἔστιν ἄνευ σον. ΤῈ ΟΠλ]4., "615 ποῖ γίνῃ 
βάν ὈΥ ὙΠ6ε6." ὅγγ., “15 οἵ ΤΠπος." [ἢ 

τοις ἴΠ6 ργθροϑιίίοη 41: [45 [Π|6 5Βθσοπ δ γῪ 

δηὰ βοιθθνμαΐ σάγὸ πιόληϊπρ “ργαίογ.)") ςοξ, 

Εννα]ά, “Οτᾶπι. Ατδθ." ὃ “91, ς 4}, ἰε 
πορίοςίο, 6 ροβίμβαδιΐο: Ὀιΐ πὸ οἰθασ ἴῃ - 
βίδησος οὗ συ σἢ τἰϑαρὸ ἀγὸ ἔουπά ἴῃ Ηοῦτον. 
Βοιίς οι 5θοπὶ5 ἴο δοςορῖ {Π15 νἱδὸνν 6 σοπη- 
ΡᾶΓ65 ἴογ {Π6 5θῆϑε 'ἴῃ 5. ἰχχῇϊ, 25. (2) “Ονοῦ 
ἼΠΘ6᾽" 15 [Π6 τηοϑὲ οὔν!οιι5 ἀπά παίυγαὶ σοη- 
δβίσιιςίοη, δηά, 1[ δοςσερίθα, πηυϑὶ Ὀ6 υπάογβίοοα 
ἴο πΊ6Δῃ, “ΤΟΙ δϑίθοιηθα οὐ ἰονοά ἤδη Το :" 
ἃ Ἰτοΐεβ νυ ῃιςἢ δβῆττηβ ἴῃς ορροβιίθ, “1 ἰονθ 
ΎΒΕΘ ἔασ αῦονθ 411] {παΐ Ῥεϊοηρ ἴο ΠΊΥ ννγ6}}- 

Ὀειηρ." (4) Ηυρξ. 5ιιρροσῖ5 (Πα 63 ΠΓΛΔΥ͂ 
τθδῃ ἐΓΟὨΪγ.᾽ ΜΜΒΙσἢ ννου]Ἱὰ ρῖνθ "" ΠῚΥ δαᾶρ- 
Ρίη655 15 ἴθ ΤΏθο δἱοπθ:" δυΐ πὸ ᾿πδίδηςο οὗ 
5Β0Γἢ ἃ πιθδη!ηρ οΔη Ὀε δας, (-ς) Ῥογονν πὸ 
ννουἹὰ τοδὰ Ὅ2 ἔος 3. Ὑνο Νῖ55., οπα οἵ 

Κοππὶςοοίϊ, οπο οὗ δ οϑϑι, μανὸ 2, Ὀυΐϊ {Π6 
ἐπιθη δίίοῃ 15 βοαγοοὶν δἀΠγ15510]6 ἃ5 Δῃ δνᾶ- 
βίοη οὗ ἃ αἰ βίο] γ. ὙΠῸ βϑηθγαὶ 5θηϑθ, ΔΙῪ 
ΠΔΡΡΙΠ665 15 οἵ ΤΠ ΘΟ ΟἾΪγ, ἰῃ 50πΊ6 ἔωογπι ΟΥὅὨἩ 
ΟἾΠΟΓ 15 ΚοηΘΓΑΠΥ δοσορίθα. 

8. [ΧΧ. τοῖς ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ αὐτοῦ, 
ἐθαυμάστωσε πάντα τὰ θελήματα αὐτοῦ ἐν 
αὐτοῖς. Ν Οἱ. "1ῃ ἴογτὰ 6}115, τα ΓΙ ἤσαν! Οπηπδ5 
νο]ιηΐδῖθϑ »εας ἴῃ 615.) 501. ἕο ϊονν5 186 ἴοχῖ 
τος, οπτηρ Π2Π. ὙΠ6 Μδϑογεῖῖς ἴοχὶ ἀρρθδγβ 
ἴο Ὀ6 σοττυρῖ; ἰἴ 15 ποῖ ΟΠΪΥ οὔϑειγε, Ὀυΐ 
566Π|5 ἴο ἱπίγοάπςσθ δὴ δ]ίθη τδοιρῆῖ. ὙΠῸ 
ΕΧΧ. πᾶν πᾶνε γοδ, ΠῸΠ ΚΝ ἫΝ ὈΥῚρν 
ὯΔ ἸΥ̓́ΒΠ 5 ἽΝ ΠΟ ΡῸΓ [Π6 φαϊηΐβ ΨὴΟ 8Γδ 
ἴῃ ἴῃ ἰαπά, Ηδ παῖ τηᾶρηβοά 41} ΗἸ5 ἀο- 
ΠΡ ϊ ἴῃ {Π6π|.} Τακίηρ ἰῃς Ηδοῦγενν ἰοχί 5 
ἰξ δίαπαβ [ῃ6 σοηῃβίσγιςςίοη ἰοαϑὲ ρθη ἴο οὔ»- 
)εσς[οη 18 {πΠ84ΐ νυν ςἢ σοπηθοῖβ {Π15 γεσϑο ἢ 
(86 ρῥγοσδάϊηρ, 85 1 1ῃ6 ἔοοϊ-ποίο. 

ῬΡΑΙΜ ΧΥΙῚΙ. 
1: )οαυϊώ, ἐγ εογάίφρες οὗ ἁἰς ῥεσργν, Ἄ«γαυσλ 

ΒΑΚ Ττῆς τίρῃς, Ο οκν, αἵ- εἰβῤῆω: 
το Π Δ ὑῃῖο ΤΥ ΟΓΥ, ρῖνα δὰγ 

εἰν οΓΓ Ονά ἀζαΐμσέ ἁϊ ἐπενπσσ. τὸ 21 ! ᾿ῊΞ:Β. 
σἠνείλι ἐδεῖν φγ͵ώς, ἐγαέ, απα ξασεγηίσε. 13.716 61 ὙΠΥ ΡΓΑΥΕΙΣ ἐδοΐ ὅ οειμ ' ποῖ οὐζ τοῦ σμΣ 
2γαγείά ἀψαΐγεέ ἐφέπε ἐμ ἐο όηες οὗ ἀξ ἄοβέ. οὗ [ειρηεα 1108. ΠΡ οἵ 

Α Ῥγαγεγ οἵ ᾿λανά. 2 [,εἴ ΠΙῪΥ 5εηΐθησε σΟΠΊΕ ἔοστἢ 

Ῥβραιῖμ ΧΥΙ. 

- ΤΏΪ8. ρϑαϊηὶ 18 αἰἰγιδιϊοαὰ ἴο αν πὶ (Π6 
ἰποσγιρίοη, δηὰ 18 βοηογα  γ δάἀπηοὰ ἴο ᾶνὸ 
[π6 τπαγκοά σμαγδσίθ  8[1.5 οὗ ἢ]5 θϑαγὶγ δίγ]6. 
[ἢ 50ΠῚ6 Ροϊῃΐϑ 1ἴ ΓΟΘΟΠ Ὁ]65 [6 ργοσθάϊηρ Ρ54]Π|, 
διῖ 1 ννὰ5 δνι θη] νυγ θη ἀπάογ εἰ οτγοηξ 
Οἰγοι πίη 65 : ΒΟΠῚδ ΡΘΟΌΠΔΓ ΘΧΡΥΘΘΘΙΟἢ5. ΔΙῸ 
Τουπά ἴῃ Ὀοῖῃ, 1η Ὀοΐἢ {ΠοΓῸ 15 (Π6 ἀθοϊαταῖίοη 
οὗ οπίγα ἔπ ἴῃ ἃ ἔπίαγε 16 (νΠΙΓἢ πᾶ 
ΡΓΟΌΔΟΌΪΥ δοςοιπΐ ἔον {πογ Ἰαχίδροϑβιιοη [ἢ 
ἴῃς Ῥ5α]ῖογ); ὈιΕ τὴ [Π15 {ΠΟΙ 15 ἃ ἀθορογ ὉΠ 6 
οὗ ᾿παϊρηδίίομ, (ἢ ς οὐττοηΐ οὗ τποιρῃς δηά 
ἰδηριιαρε 15 ποῦ νοῃοπηοηΐ δηά δὐγιιρί, 86 
ὙΥΤΙΙΟΓ 15 ΘΟΓΟΙΥ {τὰ ᾿ηνναγ Ϊγ (.--- τ), δπὰ 
Οὐϊννα γα Υ Ορργοβϑοά δηὰ ρεϊβροι θα, ΤὍΤῆθ 
ἔθο!ηρϑ, ὑνῃιοἢ παισὶ ἤανο ροϑϑοϑϑυὶ [αν 
γνῆθη 54] ““ρυτγουθα Αἴ σ ἢϊπὶ ἴῃ τἢ6 δ] θγ- 
πε85 οὔ Μδοη," 5. χχί, χό, σοι] ποῖ Ὀ6 
Θχργοϑοθὰ τῆογο υἱν!άϊγ; δπὰ Πιίζιρ, Βοπὶ 

ΜΟΙ] ἔο]]οννβ, 15 ργοῦδΪΥ τρηῖ ἴῃ δ ϑϑρπῖης 
1Π6 ρϑαϊπι ἴο {ῃαΐ ρεγιοά οἵ 1λαν!α 5 116. 
ΠΣ ρβα]πι 15 σα] δὰ ἃ ργάυεῦ (Τ ΡΒ ]Δῃ): πὶ 

ΤῊΔΥ Ὁ δ5 πὸ δηςσίοηϊ δηὰ βοποτς ὨδηΊῈ ἴῸΓ 
{πό86 ςοπηροβίτοη8, ὙΠ ἢ αἰεγυναγὰς Οζα 
ἀϊβογοηΐῖ ἀθοιρησζίίοης. νυ τοίογοησε ἴο ΓΠΟΙΓ 
᾿τυγρίσα] υ8ὸ, οὐ πλιιδῖοαὶ δοςοιπῃρδηϊπηθηῖ; 
Ὀμξ πιοῦὲ ΡγοῦαΌΪΥ Ὀθόδιιθς αν ΠΙπΊβοὶε 
(4}1}5 1ἃ ἃ ῬΓΑΥΘΙ (4. 1), διὰ ἀσνουΐζ δι ρρ] 1 ς- 
[ἸΟἢ 15 115 βρόςϊα] οσμαγαςίοβίῖς. ἔοι ΟΠΕΓ 
Ὀ541π|5 (ἰχχχν]., Χο. ΟἸΪ, Χ}}.}) Ὀοαγ [Π6 51 Π|6 
ὉΠ|6 : 5:5. δἰϑὸ {80 δι ϑοσιρίίοη οὗ Ρ5. Ἰχχῇ., 20. 
ἼΒ6 β'σασζιγο 5 τόρ αϊαγ, ΠΏ οἰδιισθ5. οὗ (ἢ ΓΟδ 
Ἰη65 δ ἢ : Ὀμΐ {πὸ αἸνΊ βίο Π5. ἀγὸ Ποΐ 51 ΓΟΠΡΙΥ 
τιαγκοά, ὀχοορί δἱ (ἢ θηὰ οὗ σ᾿. 12. 

1. τὲ γῇ 1. Ζ. Ἡθατγ δπά νἱπάϊςαῖο 86 
Τρ μίθοιι σλσο, αν ΙἀθηΈῆ65 ἢἰ5. σδθδ 
ΜΓ τηδῖ οὗ στρ δουβηθ58, νν ἢ ῖο}λ νγᾶ5 4554: 
ἴῃ πὶ, δηα Θρεᾶκϑ ἴῃ ἢ]Π|. 



ΓΗςοῦ. 
ἀξ ποέ 
μισυξα,. 
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ἔτοπι ΤῊ ῥγεβεηςε; ἰεῖ τη ΪηῈ Ἔγεβ δ6- 
ἢ] τῆς τῆϊηρβ {παῖ ἀγὰ Ἔαιδί. 

2 ΤΠπου Παβῖ ρίονεα πιίπε Ἠεαγῖ; 
ἴῃου. Παϑὲῖ νἱβίτϊεά σφ ἴῃ τῆς πίρῃῖ; 
ἴοι. ἢαβὲ {τεὰ π|6. ἀπαᾶὶ 5ῃηαἷϊσ ἢπά 
ποιῃίηρ ; 1 δὴ ρυγροβεά ἐἠσὲ ἴὩῪ 
πλοῦ 5}8}} ποῖ γαηβσγεβ8. 

4 (ὐοποετγηΐηρ ἴῃς ννογκβ οὗ πηεη, 
ὉγΥ τε ννογά οὗ τὴγ [ρ5 1 πᾶνε Κερῖ 
γιό 7γογηι τῇ 6 ρϑτῃβ οὗ τε ἀεϑβίγογετγ. 

ς. Ηοϊ]ἀά ὑρ πιγ ροίηρβ ἰῃ τῆν ραῖῃ8. 
ἐδαΐ ΤΥ ἰοοϊϑίαρβ 510 ποῖ, 

6 1 πᾶνε οδιϊεά ὑροὰ ἴπες, ἔογ 
τποὰ νη] ἤφαγ πιὸ, Ὁ (ὐοά: ἱποϊης 
τ 1η6 δὰγ αηἴο πη6. πα ἤδαῦ ΤᾺΥ 5ρεεςῇ. 

7 ὅΠδνν (ΠΥ πλαγνε]]οιβ ον πρκιηά- 
Ι ΓΟ τ, ἐλαξ 

Π685.). Ο τῆου ᾿τῃδλί βανεβδῖ ΟΥ̓ ΤῊΥ ταρέεέ 
τρῆς Βαπά τῆεπὶ ψνῃϊο ἢ} ρυς τἢεὶν ἔέεπι 
{τιι5ῖ 125, 1δέε ἴτομι τἴῆοβε τῆαλξς γίδε ῸΡ ἡγμθ ἰη 

ς ες ,γονε 
αραϊηεὶ ἐδ έηι. ἐλοεέ ἐλαῦ 

8 Κεερ πιὲ 485 ἴπε δρρὶε οἵ τῆε ΑΒῈ μα 
εγα, μΙάθ πιὲ ὑπάεγ τἢε βῃδάονν οὗ τὴγ "᾽ν »Ἴὴὲ 
ὙΠ 05. ΕΗ». 

9 Βτοῖὰ τε ψίςκεά [πὰς Ὄρργεβ8 ἘΤΕΜΗΝ 

»} 7] ΤΠ Ηδθτγενν ννογά, νυ] ἢ ρόπο- 
ΓΑἸΥ πιθᾶῃ8 ἃ Ἰουῇι! ϑῃουϊ, ἤοῖδ ὌΧριθσϑο5 
[ῃε Ἰουιάπεββ δηὰ δαγηδβδίποϑθ οὗ 16 δπίγοαϊυ 
ἐ ΡΓΔΥ ΟΣ," ἴη τὰς ποχῖ οἰδιιϑ6, τη6 ἀδνοιῖποθοθς 
οὗ πὸ ἔδοιηρ ἴο ΙΓ ἢ ἰἃ μάν υἱίογαπορ, 
Βοίῃ ψογὰβ ἅτ ἔδιι5 σοπιθιπρα ἴῃ Ρ5. ἰχίἊσ, 
]6γ. νι. τό. 

ἐβαὶ σοτέρ, ς.ἢῚ ΟΥὍ, “"ἔγοπι 1ρ5 νου 
δυ}6. 

Ὡ. »» “ἐπίεποῇ ΟΥ̓, “ΤΥ ᾿πάἀρπιοηΐ .} 
186. ννογὰ 1πλρ]165 ἃ ἀεοϊαγαίίοη οὗ πὸ σρῃΐ- 
ΘΟΙ5η655 Οὗ ἢϊ5 σδι.56. 

δε ἐῤίποι δαὶ ἀγ ἐφμαῇ Οτ, αρσιεμὺ- 
1088; 86. [ἴῃ6 ὈΡΓΡΒΐηθ85 οὗ [ἢ6 βιρρ)οδηξ 
ἴογ }υ5ί|ς6. 

8. ἼΠΙ5 νοῦ Ὄχρῦθβϑθβ ἴἢ6 σοηβοϊ οι 5η 655 
ποΐ οὗ 51η|655η655. Ὀυΐ οἵ 5 ποθοῦν ; ἴῃ 54] πὶ- 
ἰϑὲ πϑϑάβ, διὰ ἰην 168, [Π6 ΠΕΟΙΥ͂ ργοόςθς5 οὗ (εϑῖ- 
ΠΡ δηὰ σοβηϊπρ, δὰ ἢ ἃ σογίδιπίγ (Πδὲ 
1ξ νν}}} γόβα! 1η ἃ γοσορηοη οὗ Π8 ἱπίερτιγ. 

ἐμ ἐδὲ πίφῥῇ)] 866 ῃοΐβ οἡ χυϊ. 7. 
δος βώωσὲ γί »»ε] Αϑϑαγθὰ π|δ, 85 ροϊὰ 

ΟΥ̓ 5ΝῈΓ ΌΥ ἤταθ. 866 χὶϊἹ. 6, χχυΐ. 2: [0Ὁ 
ΧΧΙΠ. τὸ; ΖΕςΟἢ. χὶϊ!. ο; δηά τ Ῥεῖ. 1. 7. 

απά τἐαΐῥ πα ποίῥίπ] 1,1ι.,|Ὑ Ποῦ νη ποῖ 
πὰ, 85. ΔΗΥ͂ ἀγοββ, 865. ΔΠΥ δ.ΠῸῪ ΓΟΠΊοπΊ- 
ὈγάΠσὸ ΟΥ̓ ΡυΓΡΟΒΘ. 

1 ανι ῥμγβοιο4)] 866 αϑῖ ποίθΘ. ΤῊ15 τεη- 
ἀσεπηρ (ΙΓ τοϊδίηρα 85 Ὀγ Ὧσ Καγν, ννῇο σοπη- 
Ρᾶγο5 [6γ. ἷν. 28) 1Π1Ρ]165 ἀδ] θογαῖθ ρΌΓροβα 
ὉΠΟΥ͂ βίγοης ρτονοσδίοη. 

δαὶ »ν πο σραΐἑ ποὲ ἱἰγαπσσγο ΟΥ, 
εἰ ΤῊΥ Π]ΟΌ ἢ ἈΓΔΉΒ, ΓΟ556 ἢ ποΐ." ἐσανια ἀϑϑοσῖϑ 
μὲ (Π6 σϑϑι!ς οὗἩ [86 {τἴὰ] νν}}} Ὀ6 (Ὠαΐ 6 18 
ἀεεοϊαγοά ἱπποσθηΐς ἴῃ τποιρῃΐ ἀπά πη τνογά. 
ὙΠ:5 τοη ΠΡ 5θθ5 οἡ πο ΚΠ ΟΪ6 ργοίογδ]ο, 
ϑίηςε {πΠ6 οδ͵]οςξ οὗ ἢῚ5 ῥγαγογ 15 ἴο ορίδίῃ 
ἃ τοσορπηιίίοη οὗ Π]18 γρῃΐ, . 1. 

4. Οὐπεργπίηρ ἐδεὲ αυογᾷς οὔ γι" ΟΥ̓ 88. 
1. Αἀδπὶ; ἴῃς πδίυχαὶ πάη, 1λανιὰ σοη- 
[ἰη165 5 ἀεΐθησθ, Ηἰ5 ᾿πίθπξ 15. ρα, ἢΙ8 
ννογάβ ἱπποςοηΐ, δΔη4, 245 ἴον ἢ15 σοιγϑθ οὗ ΠΠσ, 
ἢ18 δςίβ 35 ἃ παίῃ αὶ πηλη, ἢ6 ἢδ5 Ὀδθη ρυϊάοα 
ὉΥ Οοὐ᾽ἷβ νοτγὰ, δηὰ Κορέ δἰ πλβεὶ ἔγοιη ἴῃ 6 
ΜΆΥ5 οὗ {86 νἱοϊοηῖ. [αν ΠΊΔΥ ΡΟΞΒΙΌΪΥ 
ΤΟΙΕΥ ἴο ἃ βρεςίδὶ] ἰδπηρίαϊϊοη ἴο ἀο ἃ νἱοϊεηΐ 
δηά ςπιοὶ δεῖ, δυο ἔοσ :ηϑίδηοθ 848 ὑνΏθη 

΄ 

“ονς ὀαάς ᾿ἰτὰ Κ}} 54}, δηἃ ἢ]5 δγε «“ῥαγεά 
ἢ, δοίης ἴΠ6 [,ογὰ δ δποϊηϊοα "ἡ (ι 58. 
Χχίν. το). Ὑὴδ σοηϑδίισίοη οὗ [656 οἰδι565 
ὈΓοβοηΐθ δοπθ Αἰ βης 165, ὈὰαΣ ἴΠ6 ροηογαὶ 
ΓΛΟΔΠΙΠΡ Δρροθᾶῖβ ἴο Ὀ6 ΠΟΥΓΕΟΓΥ οχργοβϑθα 
ὈγΥ ἴδε ΑΟΥ. 

5. Ηοίά , ε. Ἀδίδοσγ, “" Ποϊάϊηρ ἔπε ἴο 
ἼΤὮΥ ἰγᾶσκϑ ἢ ΤῊΥ̓ ΚΟΪΠΡ5 ΤΑΥ͂ ἑοοΐβιορ5 Πᾶνα 
ποῖ Ὀδθη τηονρά." ὍΠδὸ σοῃϑιίγιςίοη 15 50ΠΊ6- 
ννῆδὶ ἀπ σας, Ὀὰ [ὴ6 βΟΠΘΓΔΙ ΠΟ ΠΙΠΕ 15 οἰ αγ, 
1ῃαι αν ὰ Κεοοριηρ 516 Δ ΠΥ 1η ἴγὰςΚ8 τπαγκοά 
ογ ἢΐπη ὈγΥ ΟΟὰ ἰ5 ργεβογνθα ἔγοπι ονογίῃγονν. 
᾿Ὀανιὰ 5ἰαίθβ ἃ ἔδεϊ δηὰ δεςοιυηῖβ ἔοσυ ἴἴ, {5 
σοπηρ δι ΠΙ5 ἀθίθποθ. ὙὍΠ6 ννογὰ “πον " 
18. σμαγαςίθιιϑις οὐ 1λαν 8 δίγ]6 (566 χ' ό, 
Χχν. ς); [{ΠΠΊΡ|165 ἃ νἱοἰοηΐ 5ῃοςκ. 

6. 7 ῥᾳυε εαἰϊδὴ ΤΟ 1 15 ορμαδίϊα. 
“1 ἤδνο δ] θα, 1, βυςἣ 85 1 66] πηγ 561 ἴὸ Ὀ6." 
[τ πιαγκδ [ἢ6 ἰγαηϑιτοη ἢ ἢ 5." ἀροϊορὶᾳ ρτὸ ν]ᾶ 
5114" 15 σοτηρ εῖοά, ἢο ἴὰγηβ ἴο ΡΓΑΥΕΓ. 

7. Το πιαγρίπαὶ σοπάογηρ Οὗ {Π15 γϑῦβθ, 
ΠΟ ἢ ἀργθθθ ἢ {Π6 Ῥγδγεγοῦοοϊκ, 15 ριὸ- 
ὈΔὈΐϊν οοττοςί, Ὀὰϊ τῃ6 Α. Ν. φῖνεβ ἃ ροοά 
56η56, δηΐ 15 ἀοίοπάθα ΌΥ δ0]ὸ στο. ὙΠΘ 
αιιοϑζίοη νυ ΒοῖΠεΓ [Π6 ργοροϑιίίοη Ὀεΐογο " τρῃς 
Παηκ " 5ῃου]ά Ὀὲ τοπάογθα “" Ὁγ “οὐ “"δραίηϑι " 
ῖ5. ὀρθῇ ; θοίῇῃ σοηβέγιστοηβ σα ἴθ η80]6 ; {Π6 
Ἰαϊῖϊογ δ 'ἰπ 115 ἕδνοιισ Ρϑ. ΧΧΥΪ. 12: Μ|ς, 
γ. 6: ΧΧ.ς Ννυὶρ. Ηἰμρίοια, Ποννενοῦ, σᾺγ8 
«υἱέῥομέ ἀομόἑ ἴἴ τηθη8 “" Ὁγ ΤῊΥ τρϊ Παπὰ ;, " 
(8 ἴοο γ Καἂγ. 

8. αῤῥίε οὗ ῥὲ ε»Ὶ] Τῇ Ἡρῦγονν Ὄχργϑθ- 
ΒΟ ἰ5 ὄν τῇοσο [1}] οὗ τϑηάρθγηοϑϑ “16 
ΡΌΡΙΪ, ἀδιιρῆΐοσ οὗ ἴῃ εγθ." Βοῖμ ἤξιγεϑβ ἰπ 
1ῃ15 νεῦβο ἄγὸ ἔοιιπὰ ἴῃ πιοβὲ Του] Ρ ΡαΘΘαΡῈ5 
οὗ πὸ Ο. Τ.: τῃ6 δαγιοϑὲ τῇ Τθουΐ. ΧΧΧΙΙ. 
1ΙΟο, 11; ἃ ὈΟΟΚ ΘΥΘΓ ρῥσγοϑοηΐ ἴο {π6 τηϊηὰ οὗ 
(86 Ῥϑα]πιῖὶϑί. ὙΠῸ δποϊθηΐ Εργρίϊδηβ ῃδά {πῈ 
ἰού ὁ ΟΠΠΔ οὗ τῃ6 αγε" [ῸΓ ἀδηπρ ; 566 
γο]. 1. "ΕἰβϑαΥ οὐ Ερυρίίδῃ ΗἩ!βίογγ," ποΐςε 2ο. 
(ομηρᾶγδ κοράσιον ἀκ “" ΡΕΡΙ]]Δ.᾽" 

μπάεγ ἐρὲ «ῥαάοτυ, Κςα.] Οὗ, Ἀπ ἢ. τῷ; 
Μαῖϊΐ, χχη]. 47. 

9. ἐῤαὶΐ οῤῥΥει: »Ἰ6] Οτ, ἐνθῃο ἀεβϑβίγον 
ΤᾺ0,᾽) οὐ, ““νναϑῖθ Ππ|6,) 8Ἃ5 ἴ86 Α. Υ. τϑρηάθσϑ 
[15 ννογά, [54]. χν. 1. 
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"Ἢ... π16, ἡγοηι ΤΥ ἀεδα Ϊγ επεπλεβ8. τοῖο 
Ὁ Ζω " 

πῶς (ΟΠΊρᾶβ8 Πη6 Δροι, 
Αἰ χέρέμονν! 10 ΠΟΥ τα ἰποϊοβεα ἴῃ {ΠΕ ονγη 

τ : ψνἢ τῆδιγ πιο {ΠῈῪ δρθακ 
ΗεΡ. ρτομαϊγ. 
γ7λε ἐἰᾷε- 
κερς δ 1 Ἐμον ἢᾶανθ πον Τοπηραβϑβεά 8 
Δ ας ἀπ Ἰὴ ΟἿΓ δῖερθ ; Π6 γ Πᾶνε 8εῖ {Π6]Γ Ἔγεϑ 
ομδοΓ. Ὀονίηρ ἀονῃ ἴο τῆς δδυτῇ ; 
ἐλδ)μ) 15 ἂς : : οἷς: 
α ἰΐρα δαὶ 12 ΠΠΙΚΕ 45 ἃ Ἰἴοη ἐῤαΐ 15 ρυεεαν 
ΠΡΉ ΓΕ ΟΥ̓ ἢΪ8. ΡΓΕΥ; «πὰ ἃ8 ἴζ νεῖ ἃ γοιμὴρ 
μῶν Ἰίοη "]υγκίαρ ἴῃ βεογεῖ ρ]αςα8. 
ἸΗ εν. 12 Ατίβε, Ὁ [κοκρ, ᾿ἀἰἸϑαρροιϊηῖ 
ΣΕΌΦΗ . . - 

ἀκ κε. Ἀϊπὶ,) ςαϑῖ ἢἰπὶ ἀονη: ἀεἰϊνεῦ ΠΥ 

ἀεαάγ ἐπθριθ] ἼΠ6 Ἡρθῦγενν ΠΔ8 “' ΘΠ πη Ϊ6 5 
1η 50ι1].,᾽ 2. Φ. ἴη Ποῖος ηϊθηΐ, 51} ΓῸΓ ΤΥ 
ἀεβίσιοϊίοη. ὙΠ6 τηδγρ. “ὁ ἀξαϊπϑῖ πὶγ 501}]," 
ἰ. δ. ἃρδιηβῖ ΠΥ [16,15 ἀθίθηβι]6 (566 Κηςἢι, 
ἃΡ. Ηυρξ), Ὀυΐ ἰεδ8 ργοῦδθϊθ. 

10. Τρεν αγὸ ἱποίοιοά ἐπὶ ἐῤεὶν οπυπ ζα41] 1,11. 
ΠΘΥ ἤᾶγο αἰοβοα {Ποῦ ἔαί,᾽) 5ς. (ποῖγ Ὠραγί, 
ὙΠ ἢ ἔγοπι βο -Ἰηἀσθοηςσθ 15 δοσοπὴθ ἃ ΠΟΙ 
δε! 1655 Πρ οὗ ἔαί. 566 5, οχίχ' 7γο. Τ ΒΟΥ 
ΓΘ ΠΟ ΤΟ ΟΔΡΔ40]6 οὗ ΚΙπαΪγν οπιοίίοῃβ, ΟΥΓ 
ΠΟΥ ὀχοϊαάθ ἔποπὶ δἰϊορείμοσ, ὍὙΠοΓε 18 {τ ἢ 
Ὀοΐῃ ρῥΒγϑιο!ορῖοδὶ δηὰ τπογὰ] ἴῃ {815 τοργο- 
βεηίαίίοη, Τῆς Ποαγῖ ἴῃ “ΓΔ1{Υ̓ ἀδροηογδου ̓ 
ὈδοοπΊθ5 ϑυρριϑη, απ Ἰοθθ5 115 δι ιβο ρ. ὉΠ ΠΥ. 
Ηρ] 5ῃὸννς τῃδῖ ἴῃ Ασδῦὶς {πΠ6 υνογὰ ἤθῖδ 
γοπάογοα “Ὃ (4 τηθᾶη5 86 ρθΓΙ ΑΓ ΤΠ, ΟΥ 
δ᾽ ΠΊΡΙΥ {86 Πραγί: δηὰ ἔγᾶσθβ [6 Ηθῦτονν ννοσὰ 
ἴογ ἢαγί ἴο 186 βᾶπι6 πηιϑδηίηρ, ὦ, πραγῖ, ρτο- 
ὈΟΓΙ͂Υ “4 ἔδλτγ ἰυπὶρ." ὙΠυ5 ἴοο δομηαΓ., ο5., 
Οὐ5. Οαἡ πο ρόπογαὶ σοηποοίίοη Ὀεΐινθθη [6 
Ῥῆγϑοιςαὶ ἂπὰ πιο] ϑγπιρίοπμϑδ, 5ε66 ἢ θυΐ, 
ΧΧΧΙΙ. τς; 5, Ιχχ!!. γ; δηὰ ἰοῦ χν. 27. 

11. εο» ρα... ΤὮι5 ““ 54}}} ἀπά ἢϊ5 πηθῆ 
εογιραν το αν πὰ ἢ15 τηθη γοιπά δῦοιζ ἴο 
ἴΔΚ6 {61,1 8. ΧΧΙΙΪ. χό. 

δοιυΐπν ἀοτυπ ὁ ἐῤὲ εαγι 8] Οὐ, ""ὔο οδβῦ 
γιὸ ἄοννῃ ἴο ἴΠη6 δασίῃ." ὙὍὙΠὸ ἤρυτγςε γτοίθτβ ἴο 
Π6 ἸΙοη ΒΓ ἢ ΗΧΕΒ ἢϊ5 γα οἡ ἴῃ6 ὈΓΟΥ, 50 
«ἴθαῖ 11 8115 ραγαϊ γβοά ὮὉγ ἴογγοσ. ΤῈ Ηοῦτγονν 
ΓΛΑΥ Ὀδ6 τεπάογοα “ΤΟΥ δεϑῖ {ΠΕ6ῚΓ γος {παῖ 
ἐῤεὶγ 2 ΓΦ ΥΔΑΥῪ ἘΔ}} οἡ ἴπ6 φασίῃ.᾽" 

12. 11 αΓ ἃ δον, ὅζς. ΗἨῚ8 11 ΚΘΠΘ5Β5 18 
88 ἃ ἸΙΟῚ ΘΑΒΟΣ ἴο Σοπᾶ. [πη ὑοῖῇ οἸδιιθ6ξ 
[π6 ἸΙοη 15 γοργεβθηϊθαά, ἃ5 ἴῃ πε ργθοθάϊηρ 
νι γ55, σΥουσΠηρ ἢ 115 ἐγ ἢἤχθα οἡ {Π6 
ΡΓαν, δαρὸῦ ἴο ΒρΠΠΡ δηὰ τοπὰ 1. ΟἿ Ῥϑ5, 
Χχ. 7 Οπε ρΡϑύβοη 15 οἰθαῦὶν ἀοοισηαίθά, 
«οι! Ὀὲ]095 541}}, νυ ἤοϑο ἱπλᾶρὸ ἰῃ αν εἶδ πιηὰ 
νν5 δϑϑοοϊδίοα νιῖῃ τῃαξ Οὗ ἃ ἰίοη, ὈοΟϊΏ ἔογ 
ΟΥ̓] δηὰ ἔοσγ φοοά ; 866 2 8. ἱ. 22. 

18. ἀμαῤῥοίη!] ΟΥ̓ “ργενθηΐ," “" σΟΠΊΘ 
δοΐοτο ἢΪ5 ἔδοο :. τῃ6 ἸΙοὴ ἢ48 118 ἕδτθ ἰονναγάβ 
ἼὮ6 ῥγϑγ, ἴῃ δεῖ ἴο βργίηρ, ἴῆς ΓΟΚῸ 5 θη- 
{τολίοα ἴο βἰδηά ϑιάάθη]νυ ἴῃ ἔγοηΐ οἵ ἰΐ, δηὰ 
ἃττοβὶ [5 ἰΙεαρ. ΟΕ, 5. χυῇ. 4, ς. { νουἹὰ Ὀ6 
Ὑ7611 ἴο τεΐϊδίη [86 ννογὰ “ργευθηϊς " δΒοῦδ 85 ἰῃ 

ΡΘΑΙΜΘ5. ΧΥῚΪ. ἷν. το--Ἴξ, 

801 ἔοι ἴμ6 νὶοκεά, ἢ τὐῤηεῦ τς τὴν ἴον 
ϑυνογά : ὙΠ 

14 ἸΕτοπλ τππθη τυῤίεῦ αγε τῇγ υὺν 
βαηά, Ο ΙῸΚἈΡ. ἔϊοπλ πλδὴ οὗ ἴδὲ ξ, μα, 
ΜΟΙ], τυῤιοὐ ῥᾳυς τῇλεῖὶγ ρογίίοη ἴῃ ἐπ 
ἐῤρὶς Ἰιίδ, δινὰ ννῇοβε δε} ]γ τῆου ΠΙΪεβῖ 
ἢ τῆν Ὠἰά ἐγεαφαγε: ᾿τΠΘῪ ἀγα ἢ}}} ἔθ πος 
οὗ σῃΠ]άγεη, πὰ ἰεανα ἴῃ γαϑῖ οὗ {ἢ εἰγ ἐπ ει, 
σπεὀείαπες ἴο τῃεῖγ ὈαὈ68. ἂς 

Ις Αβ ἴογ πιὲ, 1 νν}}} ὈεΠο]ά τὴν 
ἔλσθ ἴῃ τὶρῃτεουβηθββ: 1 5}1]} θὲ 98- 
τἰ5η6 4, Ψψηδη 1 ἀννᾶκα, νυ τὴγ {π{Κο- 
Π688. 

4}] Θἴ114Γ ρᾷβθβϑδᾶρεβ. ὍὙδι5 ἴδ Α. Υ̓. ἴὰ 
]0οὺ χχχ. 27. 

εασὲ ῥί»ι ἀοαυη}] ΟΥ̓́, "" ξαβδίεη δῖπὶ ἄον τ 
{πὸ Ηδῦγονν ργαρἢ Δ} ἀθϑοπθοβ {πα δεῖ οἵ 
Ρτεϑϑίηρ ἀοννῃ (Π6 στουςδίηρ Ὀεαϑῖ, Κοοριπς 
πῖπὶ 1 (6 Ὀαθ6, γθδσῃογοιθ ρΟϑ ΠΟ ἢδ [5 
ϑϑιηθά. Ὅὴδ βαπὶς ννογὰ 15 υϑοὰ ΧΥἹ. 39, 
ΙΧΧΥΪ. 21. 

φ«υδιεοῦ ἐξ ἐδν ««υογ Βδῖμεν, Κι Όγ ΤῊΣ 
βυνοῦὰ : ΔΙΓΠΟΙΡὮ {Π15 ΘΟΔΙΟΘΙΥ͂ ΟΧΡΓΟσϑε5 ἴπὲ 
ἔογοθ οὗ τς ογίριηδὶ; τ, ὁ ἀο ἼΠου, ΤῊΥ 
ϑυνογά, ἀθίνοσ ΤΥ 50], ἄς..." ΤΥ στογά 
Ὀεῖηρ {δπ15 ἴῃ ἀρροβίτοη ἢ “ὙΒοΙ." Τδὸ 
Α. Ν. τοργοβθηΐθ [6 νυ κοα 85 ἰπϑιί ΓΙΠΊΣΠ5 
ἴῃ Οοὐβ μβαηά; ἃ ἴσιις τβουρῇϊξ τη [561 (5:8 
511. χ. ς), διιῖῖ ποῖ δάαριοά ἴο {ΠῸ σοηϊεχίὶ, 1ῃ 
σῇ αν 5 δηθηϊθ5 841Ὲ δοίζηρ ἀφαρμὶ 
σοα. 

14,͵ ἔγορι γι, ἄς ἢὮ Ας ἴῃ {π6 ΠΙΔΓΣ. 
Εσοπὶ πηθ ὉγῪ ΤῊΥ μαπά, Ο ] οτγα. 

9, τῤὲ «υογίΠἢ ὙΠ6 “ Μνου]α " Βετθ πιθλῃ5 
ἰοπηρογδὶ οχἰβίθποθ, {π6 ννου]ὰ οὗ {πιὸ δά 
5656, σουγοθροηάϊηρ ἴο αἰὼν ἱπ {πὸ Ν. Τὶ... 
ἐ(ἢς σμάγοη οὗ {Π15 «υογίά,") Τιὰκὸ χνὶ. 8. 
Ὁ ΟΥ̓ [π6 νοῦ] ἀοεβ ποῖ δχργθβθ, 85 οἱἵ 
ἰάϊοπι ταὶρῃξ ἀο, πιθὴ νΠο ᾿ἶνα ἴῃ {π6 νου ά, 
Ὀὰξ ψῆο ἂζθ οἵ ἴἴ, ἀογινίης ἔτγοιι [ἴ ἴπῸΓ 
ΤλΟῦνε8 δηά οὐ͵οςί5β.Ό. ὙΠὴ6 πιθπὶηρ ΟΟΠῚΕ5 
Οὗἱ Ἔνθ ΠΊΟΓΕ αἰἸσΕΙΠΓΕΥ ἴῃ τπὸ ποχὶ οἰδιιϑδ, 
«υδοῦς «υῤοΐέε ρογίίοπ ἐς ἐμ ἐδὶς ἐς, ννῦο δᾶνὲ 
ΠΕΙΟ 4}} τῃδί 15. ἀιιὸ ἴο [θπλ, 41} (παι ΠΟΥ Οἵ 
ἴο γεςεῖνο: 556 [Κ6 χνὶ. Ὡς. 

ῥίά ἐγεασμγε] ΟΥ̓, 5[ΠΊΡΙΥῪ “" βίογεβ," 5ς. ἰοοά 
βίογεά ὉγῪ Οοαδβ ργονιάθησθ ἔογ ἃ}} Ηἰδβ οὔγϑδν 
ἴμγοβ, υϑοὰ ἴο βδ[ } ΥΎ ὈΥ τῆοϑθθ “νγῆῸ διᾶγε 
ἰϊνϑὰ ἴῃ ρἰδάβιιγα ᾿ροη ἴπ6 βασι ῃ," [45. ν΄ ἐς. 

ἔραυε ἐδεὲ γε, ϑι5.7ὺ Ὑ15 15 ἃ ὑ ΓΥ ἱπιροτς 
ἰδηΐ σἰδίοπιθηΐ, ϑῃθονῖπῷ πονν οπίγεϊν (δὲ 
Ῥεδὶπιῖσὲ δηὰ [οὉ (χχὶ. 172) ἅρτθθ 5 ἰὁὸ [δὲ 
οουγϑο οὗ Οοὐβ ργονίάδησο ; Ὁ σορυάϊδιπῇ 
{πὸ ἀοςίτηθ οἔ τεϊσγιδαξίοη ἴῃ (Π15 116, ἜΧΑ 
᾿σοΟΥΓΟΘΡΟΠαΙηρ ἴο πΙΔη 5 ἀδϑογίβ. 

156. ὙΠῸ πιρδηϊηρ οὗ [ἢ|5 υοῦϑα, ἴῃς πιοϑὶ 
ἱπηροτίαπε ἴῃ 6 ρβᾷίτη, 5 πιις ἀϊδρυϊοά, 
ΗΔΡΡΙΪΥ ἴμοσα ἰα πὸ ἀοιδὲ 88 ἴο ἴδε {πετιὶ 
56Ώ56. 

. 



ν. 1. 

ΤΠο Ἰδηριιδρὸ ἰ5 συ ἤτθθ ΠῸΠῚ ΟὈΞΟΌΓΙΥ. 
Ϊ͵ βσαγ8 [αν ἃ ἃ5 Ὀεΐογο (υ. 6) δ ρ ΔΕ ΔΙ ΪΥ, 
1, συ ςἢ 45 1 4π), ροοῦ, ρεγβεσυ θά θυ Ἰηποςθηΐ, 
δηἂ Οοίάΐβ ἔτίθηα, 5}4}} θθῃμοϊά ΤῊΥ σουηῖο- 
Ππᾶησ6 [ἢ Πρηϊδοιιβηοθθ. 850 ἴδ ἴποῦα 18. 0 
ΘῈ πίη [14] αἰβόγεποθ Ὀεΐννθθη σςοπιηηθηϊαΐοῖϑ. 
Ἰαντὰ δεῖ δρδϊπϑὲ [ἢδ ργοβρεγν οὗ Π15 ΘΠΘΠΊ 65 
16 σἴπρ]ς ἔλοϊ (δὶ ΠΟ 15 ϑιιγο οὗ ἃ νἱπάϊςδίοη 
οἵ Ὧ195 ΠΙΡΉΪΘοΟι5η655 ἴῃ Οοὐἷβ Οὐ ῥγόϑθῃςθ, 
Βυῖ {Π6 ποχί οἴδιιϑο βοθϑ πῃ σἢ ἰαγίποσ, "Ὁ ἤθη 
Ιὐνδῖκο." ννἱᾶϑαΐϊ οδῃ {Πλῖ τθδῃ ἡ Νοῖ ἔτοιὴ 
ϑίθερ, [νὰ μαά πο {βοιρῆϊ οὗ 5ἰθορίηρ ; ποῖ 
ἕγοτῃ {π6 ῥγόϑεῃξ ἀδηρεῦ, [Παΐ Παά ηο σοηπεο- 
τἰοη ἉΨΊΓ τϑροβα; ννδδί σοι!ὰ ἰ Ὀς Ὀυΐϊ ΠΙῸΠῚ 
ἀθαῖ 3 Ηἰβ5 δὁποιηῖοϑ ΔΙῸ δαϊισῆθαὰ ἴπ (15 1Πἴο 
ἢ [6 πιά τγδασυγος οὗ γον άθηςθ; ἤθη 
Δανὶὰ ἀνναῖκοϑ οὐυΐ οὗ [ῃς 8]6δθρ, υυϑισἢ Μν}}} 6 
[πΠ6 ἐπά οὗ 411] μαρρίποϑβα ἴο ἴποπὶ, ἢ6 ΨὉν}}]] Ὀ6 
βας πο ἢ Οοά [ἰκοπθος, ὍΤΠῸ ννογὰ 
Ἰκοηθοα ἄοοβ ποῖ τηθᾶη ἴῃ6 ὁΠΠΚοη655 δηὰ 
ἱππαρο᾽ οἵ Οδησβὶβ ᾿., Ὀυΐ τπ6 Εοτπι οἵ σοάὰ 
Η πΊ56 1, σα]]δὰ ἴπ ἴῃς Ν. Τ᾽. μορφή ἀπὰ εἶδος, 
οὗ  Ὡϊςἢ 4}} ννγα Κποὺν 5 [δι 1ζ 15 ἱποοηῃςοὶν- 
4016. Ὀμϊ οὗ ψὮΙΟἢ νὴθ δ6] ον [δαὶ 1 νΥν1}} Ὀ6 
ὈοθεΙάὰ ἀπὰ στρα] χοὰ ἰπ (ἢ6 Ῥεύβοη οὗ ἴῃ ϑοῃ. 

ΡΘΑΙΜ5. ΧΝΊΤΙΗΙΙ. 

αν Ῥε]ονοά, 15 γα ΠΊΑΥ ἐγϑὲ 686 ννογάϑ, 
ἴῃδὲ νυ θη [16 ννᾶ9 βΌηΘ, δηα [ἢ 5166 Ρ οὗ ἀθδίῃ 
ἰοττηϊηδίδα, 411 Ἰν15 Ἰοηρίηρβ νου ]ὰ Ὁ 5ας5ηοὰ 
ὈΥ {πὸ πηαηιξεβίαιίοη οὗ [μαι ΕΟΓΠΊ. 

ΤΠῸ ριοςθθ5 ΟὗἩἨἩἁ βδοπῖὸ Οειπηδη οὔ ἰς5 ἴῃ 
ἀθαὶ της ἡν ἢ (ἢϊ5. ἴοχὲ ᾿ς ἰπϑίγιςςινθο. Μοςῖ 
ΟΥ̓ ἸΠὸπὶ ἃγὰ αι Ι5ϑποὰ ἴῃδῖ 16 ρϑαὶτη πγιιϑὲ 
Ὀοϊοπρ ἴο 186 {ἰπ|6 οἵ Πᾶν ἀ, δηὰ βἴποθ {ΠΟῪ 
Πο]ὰ 1Παξ ἢο ἱπάϊσαίϊίοης οὗ 4 διυΐιγο [δ ἃΓδ 
ἴο ὈῈ ἔουπά δ {πμαξ ρογοά, {ΠΟῪ αἴξοπιρίὶ ἴο 
ΟΧρΙΙη ΤΑΥ͂ ἴπ6 ννογάβ: [Π6 ϑθῆβο ἤοννόνοῦ - 
ἷ5 ἴοο οὈνίοιιβ ἔοσ ἃ πιᾶη οὗ γϑαὶ ἱπϑιρῇῃϊ ἰηΐο 
ἰδησιιᾶρο ἴο το]εςΐ, απὰ ἐπειθίογο, ἰπ βριίο οὗ 
[6 σοποϊυϑίοη ἴο νυ σἢ ΠΟΔΙῚΥ 4}} ΟἿΟΣ ἀγρὶ- 
τιθηΐ5 ἰθδά, βοπὶθ δὺ] 6 ὈμΕ ἀπδογιρυ]οιϑ σοπ1- 
τησηΐδίουγβ γορυαϊδίο ἴῃς 1λανιάϊς Δ ΠΟΥΞἢΪΡ, 
Δ Πα Δϑϑὶρῃ [15 σοπιροϑιοη ἴο {Π|6 {ἰπ|6 ἤδη, 
8ἃ5 (ΠΟΥ δβδιιπηθ, {πΠ6Ὸ ἴοννβ Βαά Ἰοαγηθὰ 1ῃ6 
ἀοςείγιπθ οὗ Πηπλογία! Ὑ ἔγοπι {ποῖ Ῥογϑίδῃ 
σΟΠηΙΘΓΟΙΒ, ΨΌΓΥ ἕδνν ροϊηΐβ ἴῃ ὈΓΉ}Π04] 
ἜΧΟρΟϑ5. ΔΙῸ ΠΊΟΓΕ οογίδίη [δὴ ἰμαΐῖ [αν 
ννγοῖθ (Π6 ρβ841π|, ἀηὰ (δι (ἢ]5 Ἰοχὲ ἀθοϊαγεβ, 
ννῆδΐ 5. οἰθοννῆεγο ΟἰθαΎΥ ἱπεϊπηδίθα, 4 στη 
ὈΘΙΙΘΓ πη ἃ ἔυϊυγγ οὗ ὈΪ]οβϑθάηρϑυ γοβοσνϑα [ῸΓΣ 
186 ἔσθ σΠ]ἄγθη οὗ σοά, 

ΝΟΤΕ οὐ ῬΘΑΙΜ ΧΥΠ. 2. 

ΘΟΠΊΘ οΥς5 (Ηρ, Εντνν., Μο]],) τοπάογ {πε 
ἤτοι πτοσγὰ ἴῃ ἴΠε βεσοπὰ οἰδιιβε ("51 8Πὶ Ῥιιτ- 
Ροββά," Α.Ν.) “δι γ τπουρμῖ ἴπ πιο." ΤῊϊ5 
ΠοΟΠΊρΡΙοἴ65 [6 δεπίεηςθο, 5 βγαπιπη δ. Δ ΠΥ ἴδῃ Ὁ] 
(Παυρξ, ἐαῖκε5 1 25 86 ἰηῆῃ. ΨῈΠ δ ΠΧ}, δηὰ 

ΡΡΑΙΜ ΧΥΠΙ. 
ΤῬαυΐά γαϊεείλ Οοα γ0γ λὲς »7ιαπίγοαϊ απα η267- 

τεΐ σις ὀΐδεοῖηιρ5. 

Το ἴΠ6 οπίοῖ ΜαυΞιοίαη, 4 δ ιαῖνι οὗ Ἡανὶά, [ἢ 6 
βεγναηΐ οὗ ἴπῃε ΓΟΚΡ, ψο βςρᾶάκο υπίο ἴῃς 

Ῥξφαιμ ΧΥΠΙΠΙ. 

ὙΤἬΙ5 ῥϑαΐπὶ 15 {πε Ἰοηροβῖ, δηὰ 'π ϑοτὴδ 
ῬοΙηΐβ ομο οὔίπμο πλοβί ἱπηροτγίδηϊ, οὗ [Πο86 νυ] ἢ 
ἅτ6 δἰἰτιδιιϊοά ἴο αν! τη {Π6 ᾿πβογιρίίοηβ. [ἰ 
νγὰ5 ςοηροϑβο δἤοτ [6 σοπιρ]οίς ϑιι δ) ραἰίοη 
οὔ αν 5 ἐογοῖρτηῃ δηθπηθθ, νυν ἤδη 4}1 ἴγᾶσο8 
οὗ ορροβιτοη ἔτοπιὶ 8411}}5 ἔδπν μδὰ ρδϑβοὰ 
ΑΆΥ, Δης, ἃ5 ΟΓΕΙΟΒ ΡΈΠΟΓΔΙΥ ἄρστεὸ (560 ἔνν., 
ΗΠ 2.), ἔογ ἴμ6 ὄχργεϑθ ρυγροβδὸ οὗ ἃ ριυ]ῖς 
{πδηκερίνιηρ, δηὰ ςο]εγαϊίοη οὗ ἃ ϑδϑῦῖοβ οὗ 
Υἱσϊογιθς. 850 πὰς ψνὸ ραΐπογ ἔγοπι ἴῃ6 ἰπ- 
βορίίοη, ὙΓΏΙΓΠ 15 τεροδῖοα που νου δῖ Πη 
ἴλ 2 8. ΧΧΙΪ.. δηὰ ν᾽ᾶς ργΟΌΔΟΙΥ ἴδκθη ἔγοπὶ 
ἃ ΠσοΟΠίοΙΠΡΟΓΑΤΥ σἤΓΟΠΙςΪθ, Οἡ πὸ οἴποῦ 
Βαηά, 1 ἀρρεᾶῦϑ ἴο ἢᾶνο Ὀθθη τι τἴδη Ὀοΐοτο {Π6. 
δτεδλῖ 51π ννᾶς σοϊητοα ΠΙσΓἢ ἤτον ἃ ἀαγκ 
βϑῃδάον ονϑὺ [6 ϑρίγιΐ οὗ ἴπ6 Κιπρ δπὰ ἴῃῸ 
διαί οἵ ἢϊ5 Κιπράοση. ὙΠοΙΟ 15 πο δ᾽ υϑίοη 
ἴο ἀοπιοϑῖῖς ΘΠ ΠΊ165, ἢο πα! ςσαίϊοη ΟΥὮὨ ΓΟΠΊΟΓΒ6 
ἴου Ξβρϑοῖδὶ σι: 411 ἔοοβ ἂγὸ συδάιιοά, ἀπά [86 

ἢὰ8 {Π6 δι ουν οὗ Γ,ΧΧ,, ἀδικία, Ν αἱ. 
“ 1η14 1145," Τάγρ., ΓΦ, (- σογγιριϊοη" 
(ἢ δη αἰτουτιδέϊνθ, πόοννθνοσ, “’ σορΊΑΥ πιᾶ- 
Ἰυπι ἢ); ὅγτγι ““εν]}.} ὙἸΪ5 5 ργοῦδθὶν {πὸ - 
ἴπ|Ὸ σοδάϊηρ δηὰ σγοηάογίηρ. 

ΠΟᾺΡ ἴῃς ψοτάς οἵ "[π]ς βοπρ' ἴῃ (6 ἄδν ἐλαΐ " 2 θακι 
16 ΓΟΒῸ ἀαϊνεγοα ᾿πὰ ἔγοιῃ (ἢ 6 Παηᾷ οἱ Δ}] 22. 
᾽γ}15 Θη 6 ΠΊ165, πα ἔγοηι (ῃ6 Ὠδηά οἵ 858] : Απά 
ἢδ σα, 

ΨΨΠΠ1Ι, Ἰονε τῆθα, Ο ΤοκΡ., ΠΥ 
ΒΓ ΠρΡΤΗ. 

ῬΘΔΙπηδὲ, σοηβάσοπι ἴῃ (οὐδ Ξαϊναίΐοη, Ἰοοκβ 
ἔογννατά ἴο ἃ ρϑδοθίμ! δπὰ ρ]ογίοιιβ ἔμΐιγα ἔοτ 
ἈΠ ΠΊ561 δηὰ ἢΪ5 βδεοά. Ὑοθ6 δἀπὰ οἴδου ποίϊοεβ 
τᾶκα ἴ ΒΙΡΏΪΥ ργοῦδΌ]ο ὑπαὶ ἃ ὈΟΪοη,5. ἴο 
1Π5 ρΡογίοάα ἀδβογιρθα 1ῃ 2 8. ν]].----ἰχ, βρϑοῖαὶ 
ΤΟΙίδγθησο5 ἴο ἡ ΒΟ ἢ χν}}} 6 ροϊηϊθα οὐξτπ {Π6 
ποῖοϑ, ὍὕΠα βϑίγὶε οἵ {Ππ6 ρϑα]πὶ 15 ϑῃς ἢ ἃ 58 
Ὀεβί5 {Π6 πιαίυσιγ οὗ λᾶαν ς ροπία5: [ξ 15 αἵ 
ΟἾΟΘ6 ΓΟΠΊΔΙΚΔΌΪΕ ἔῸΓ Υἱροῦγ απὰ ργάᾶςθ, 11} οὗ 
Δύομαῖς ρταπάρθαγ, ἀπ γοῖ ἔγοθ ἔγοπι δογαρὶ 
ἰγαηϑτοη5 δηά ποι ρἢῃῖ5 ἰαδοιγίηρ ΚΟΥ υξίογς 
ΔΏςΘ, ἔογοίηρ, 85 1ἴ ννεγο, ἰδηρααρο ᾿πἴο κβἔταηρο 
ἔογτηβ, ΜΠ ἢ τπακα βοπὴθ οὗἁὨ {πΠῸ σα ΠΟΥ Ρ581Π18 
ἀϊδίου! το ἀπάἀογβϑίδηά, (ὅδ6ὸ βοῖὴλθ ἤπθ βθηθ- 
ΤᾺ] ΤοΙηγΚ8 ὈῪ Εννα]ά, “Ὁ. 1.᾽ π|. Ρ. γ8.) 
ΠΟ ᾿πίοτγηαὶ ᾿παϊσδίϊοπβ οὗ δ πουβῃὶρ, δηά 
[86 Θχίου ] δυϊάθηςθ, ἃΓῸ 50 σοηνϊποίηρ, ἐμαῖ 
ΜΙ ἔννο ὀχσορίοπϑ (Πρηρογκο χη ΟἸβμδιβθη, 
5606. [ηϊγοά.) στιτος οὗ 4}} βΞοῇοο β, ὨΘΠΘ ΠΊΟΙΟ 
ΘΑΓΠΘΘΕΪΥ {παη Εν] ὰ δηὰ Ηρ, δοςορῖ 1Ὲ 85 
ἴδε ργοάυςαομ οἵ αν!ά; (πε οπο, ἱπάθοά, ΌΥ͂ 
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ΤῊ.» 
»»"} γοοξ. 

2 ΤῆΘ ΓΟᾺΡ ἐξ ΤᾺΥ̓ τοςκ, δηά ΤΥ 
[ογῖγοβϑ. δπᾶ ΤΑΥ͂ ἀε]νεγεῦ; πὴ (σοά, 
ἔ ΠΥ βδιγεηστῃ, ἴῃ ῃοπὶ 1 νν}}} τγαβῖ ; 
ΠΥ ὈυιοΚΊοτ, Ὧπα τῆς ἤογῃ Οὗ ΤΩΥ τὰ: 
ναῖίοη, σηπαά τὴν ὨΙΡῊ ἴοννγεγ. 

41 ψ1}} σ4}} ὑροη τῆς [ΟΚ Ὁ. τῦδο 

Ὑν Ὡς ἢ [ἢ6 Δ ἘΠ ΠΕΙΟΙΥ ΟΥ̓ Οἵ ΠΟΥ Ρ581ΠΊ5 ΤΠΔΥ Ὀ6 
ἰεϑίθοα. ὙΠῈ ΒοΪο βριγίξ οὗ (6 Κιηρ, 45 μοδά 
οὗ ἴῃς Τ ΠΘοσγΆΟΥ, ρεγνδάθϑ [Π6 σοπιροβιίοηῃ. 
ἼΠΟ ρϑδὶπι 15 ποΐ ἀἴγθοῖγ Μοβϑίδηϊς, ἀρΡΪγ- 

ἴῃ 45 ᾿ἴ ἄοθβ ππα ΒΕ ΟΠΔΌΪΥ ἴο {πὲ Ρούβοῃ, 
δεῖβ ἀπα [δο]]πρ5 οὗ αν, Ὀμὰϊ ἴγρὶςδὶ ἔθαῦς- 
ἴηρβ (Πγοιυρῆοις ἅγὸ ἀϊδιιηςῖ. ΑἸ] ὀνοηΐβ ἃγδ 
Ἰάθα!χοά, ὙΠῸ ρογϑοηδὶ πιδηϊξεβίαπ!οη οὗ 
Οοά, 186 Κιπρ᾽α τγιρῃϊθοιιδηθθβ, ἢ1]5 τηϑϑίοη ἴο 
[86 Ποφίῃρῃ, ἃ5. ἴπ61γ Ποδά, υ. 41, ἀπὰ ἴθ ς ΠΟΥ, 
49. Ροϊηΐ ἴο Οοὐδβ δποϊπίθα δοῃ, ἴῃ Δ  Ποπὶ 
186 ργοσπηϊβο ἴο αν δηὰ [5 βορὰ ἢᾶνθ δῃ 
ΔΌβοϊαϊο δ] Π]πιοπὶ. ὙἼὙννο τηδδηϊηρο τὸ ποῖ 
ἴο 6 Ἰοοκεοά ἔοσ, δῖ {Π6 ἴσιο δης [π ΓᾺ] πλθδῇ- 
ἱπρ, Δρρ] σα] ἴο {π6 ἴγρθ, ἰ5Θ ὄνξῆ πιοσα 
ΘΠ ΓΕΙΥ ΔρΡΡ]Ποδ]ς ἴο [6 ἀπε γρο. 

ἼΠ6 τηδί σα] βυϑίθπι 15 Ρεσυ] αγ. ΕἸγϑ ἤνθ 
βίγορθϑ, ἐδοῇ οὗ ἴἤγϑο νοῦϑϑϑ, δϑηάιηρ υυτἢ {Π6 
αἰνΊϑιοη δὲ προς: 1Π6η ἔνθ βίγορμεβ, δαςῇ 1Π- 
ΟΓΡΑΞΙΠΡ ἴῃ ἸΘηρΊῃ ἢ 84η Δγγαηροιηθηΐ ργοῦδϊν 
ἀοίουτηηδα ὈΥ 5ρ6ς]8] εἰσοιπιδίαηςοβ, [ἢ]15 ὈΘΙην 
ἃ ῬΓΟσΘββίοηδὶ ἤγπηη, Ὀιΐ βογυϊηρ Δα τ  γ Ὁ Ϊν ἴο 
ΟΧρΙθθ5 {Π6 ονογῇονιηρ {μαηκἤιΪηθ55. οὐ {πὸ 
δτολὶ Ῥξαὶ πλισ ᾽ 5. Ὠρδγί. 

δὲ τεγυαηπὲ οΥΓ ἐρε 1.055] ὙΤὨ15 ἀδϑιβπδίίοῃ 
15. οἴοῃ φίνεη ἴο αν, θοίἢ ἴπ 1Π6 Ρ54]ΠΊ5, 
(ΙΧ. ΙΙ, 13.) ΧΧΧΝΙ., 85 ΒΕΓΟ, ἴῃ [Π0 ᾿ΠϑΟΓΙΡΌΟη, 
ΙΧΧΧΙΧ, 3. 20,) δηὰ ἴπ ἔπε Βίβίουίοαὶ ὈοΟΚΘ: 
566. 2 5. 1]. 18. ΥἹῖ. ς, ἀηὰ νἱ]. 10-- 29. ΝΥ ΠΟΓΟ 
αν! ἃ 565 ᾿ξ πὸ 1658 ἴδῃ εἰρῆϊς {Ππ|ὸ5 ἴῇ ΟἿΘ 
ῬΓΆΥΘΓ. [{τρᾶτκβ δὴ ΟἢςΘ, δηὰ 15 δρρι θὰ ἴο 
Ῥτορμεοίβ, δηὰ βρέξαι ἰο ρϑιίβοηβθ, δος ἢ 85 
Μοβϑεβ, [οβῆυδ, δηὰ [ανιά, υνῆο βουθγα! 
ὍΝΟΓΟ οηςγικίοα ἢ Οοὐἷδ ννοῦκ ἴῃ ογς4ὶ 
Θροςσῆβ. Ὅς τείογοηςοϑ ρίνεῃ ἀῦονο δῃονν τἰἢδΐ 
1)αντὰ ννοι]ὰ ποῖ ᾿Ὠοϑιίαϊθ ἴο τι5ὸ ἴ Οὐ ΠΙΠΊΘΟΙΕ, 
ἃ5 ΘΧρΓΟΒΘΙηΡ 18 σοηβοίοιιβηθθα οὗ ἃ βροςιδὶ 
οΑ]]Ππρ, απὰ ἱηννατὰ ἀονοίδαμοθο: ἴῃ θοίἢ 
Τοσρθοῖϑ 1ἴ σογγοϑροηάϑ ἴὸ [ἢς {{|ὲ σοῃϑία ΠΥ 
ἀϑϑιηθὰ ΕΥ̓ ἴΠπΠῸ Δροβϑί]θ5 : δὲ βοπι. 1. 1: 
ΤΙΣ ἴα; [41π|081. χ; 2 Ῥεῖ, 1.χ; [πά6. αἰ; 
Αρος. 1. 1. 

σραζε...1δὲ «υογάς ΟΣ ἐδ. “ο7] ΕΧΑΟΟΪΥ 186 
ΒΆΠῚΘ ἔούπλ} 1 5 πδοὰ τη Ποιῖ. χχχὶ 32ο. ὙΠῸ 
ΤΟίογοησΘ 15. ΘΥΙΔΟΠΕΥ ᾿ηϊοηοά ἰο πιαῦκ {Π6 
ῬΘΟυ]ΙΑΥΥ 5ο]θπλη σμαγαςσίοεγ οὗ {Π6 βϑοὴρ. ὙΤῊΘ 
Ηθρῦγειν ννογὰ ἀθηοίοβ ἃ ΠΥπιῃ δάαρίοα ἴοτ 
τοο!δοη, ΟΥ 5πρίηρ ἢ (ἢ δοσοιηρδηϊ- 
τηεηΐ οὗ 1Π6 ἵγτε. (ἀοπιρασς ἔχ. χν. σα ; ΝαΠ,. 
ΧΧΙ. 17. 
“ονι ἐδὲ ῥαπά 9 ϑαιῆ Τῆς ᾿αϑὲ δηὰ [6 

οἢϊοίοδε οὗ Τλαν 5 ρουβοηδὶ Ἐπ: 65; 845 50 ἢ 
ΒΟ 15 ΒΕΥ πηδητὶοποὰ ἴῃ πὸ ἱπϑογρίοη οὗ ἃ 

ἴ οὗ ξθηθγαὶ {παηκδρινιηρ, ὙΒΟΙΠΘΓ 1Π6 
ἸΠ5ΟΓΡΌΟΙ ννᾶ5 νυσγ ἴθ Ὀγ 1λαν!, ΟΥ, ἃ5 506 115 

ΡΘΑΙ,Μ5. ΧΝΊΤΙΠΙ. [ν. 2-- 5. 

ἧς τυογίγ ἴο Ὀε ρτγαϊβεά : 80 5}4]] 1 δὲ 
βαγοά ἔγοπ ΓῚΠ6 ΘΠ ΠΊ]65. 

4 “Τῆς 5ογγοννβ οὗ ἀξαῖῃ ἘΟΙΠΙΒΆΣΣΣ “Ῥκαν63 
οἀ π|ὲ, ἀπά τῇς βοοάβ οὗ ̓ὑπροα]ν ᾿ἐῖεν, 
᾿Τδη τηδάς πηὲ δἰγαϊα. 

ς Τῆς Τ᾿ ϑούγοννβ οὐ Ἠ6]1 φοπιραββθὰ ονεώς. 

πιοῖὸ ρΡγΟΌΔΌ]6, ὈΥ ἴΠ6 σοπΊΡΙ]οΓ οὗ {815 ρογέοῃ 
οὗἉ τῆς ρβα]ῖογ. 

1. 1 «υἱὲ! ἰοαε δε ΤΠ Ἡεῦτον ννογὰ ἀ6- 
ποῖός ἰοηάογ αῇἰοςοίοη, πὰ ἰ5 οἰϑοννῇογο υοος οὗ 
Οοάϊπ ἴονο ἴο πιδῃ, ποΐ οὗ πιδη 5 ἴο σοά. [ἴ 
ΤΉΑΓΚ8Β ἃ Πρ ἀδνοϊορπιοπί οὗ ἴπ6 ϑριγιίυδὶ 
Ἰηδίηςί. ὍΠΙ5 νοβο 15 οπιὶ σὰ ἴῃ 2 8. ΧΧΙΙ. 

Ω, »ν γοζ] ΤὨΘ οἸπιαχ 5ῃμου]ά δ6 ποίεά: 
ἴῃς γτόςκ, οἵ οΟἸΠΗ᾿ σοπηθ5 ἢγϑι 25 ἴῃ6 ρίδος οὗ 
τοῖυρο, ἴπθη τἢ6 ἔογίγοβς ΟΥ̓ ζαβῖπ 658, 95 ἃ 
Ρίασε ὀδγθίν ἐογεῆρα, ἤθη [Π6 ρεγβοηδὶ ἀθ- 
Ἰνόγοσ, νβουϊ σι οθο Ἰηϊογνθπίίοη δϑοᾶρὸ 
νου ϊά ἤᾶνθ Ὀδθη ΠηροσϑΌΪθ. 16 ϑεςοπά 
ἢ] οὗ ἴῃ νεῦβϑθ νδι65 ἴΠ6 ΟΧΡΓΘΘΘΙΟη5; “ὁ ΤΩΥ̓ 
δ ΓΟΉΡΊ " ΟΥ ΤΟΟΙΚ (4 αἀϊδεγοπὶ τνογὰ ἔτοπὶ 
οΠ16[, υἱϑοα οἵ Ηοτγθῦ, ἔχ. χνὶ!. 6, πὰ οὗ [6- 
Ὠοναϊν, “1Π6 τοςκ οὗ ϑβαϊναϊίοη, " πη ἴη6 δοηξ 
οὗ ΔίοΞξοσ, θα. ΧΧΧῆϊ. 4.1ς, 1ὃ, 30, 11 (966 
αἶδο ποΐο οἡ ἃ 8. ἰϊ. 2), ἀουθῖ]ε55 ποῖ ΜἹἢ- 
ουΐ τι ἔδγθησθ ἴο {π6 σονοηδηΐ ΟΥΟΥ ῥγοόβοπῖ ἴο 
[Π6 πιιηὰ οὗ "ἐῤὲ σεγυσπὶ ΟΣ 1δὲ 1 Κι 2 κε τᾺΥ 
ϑῃιο].," Βτβέ υϑοὰ ἴῃ τοίογοηοθ ἴο ΑὈΓγαΙῃ, 
Οεη. χνοα ; 566 ποΐδ οἡ 5. 1. χ: ἐκ 1Π6 Πόγῃ οὗ 
ΤΑΥ͂ ΒΑΙνΔΓΊΟΙ," ΟΥ “ΤΥ ΒΟ οὗ καϊναίίοῃ." 
ὙΥΒΟΙΠΟΥ 85. βΒΥὸπΊῦο] οὗ σἰγεηρίῃ,-- 80 πιοσῖ 
Ἑσοπηηοηΐδίοτβ δποϊοηΐ δηά πιοάετγῃ-- -οΟΥὙ οὗ 
ΠΟΙ δηά αἀἰρηῖν, τῆς Ἰάδ4, 85 )γ ΚΑΥ͂ 5ἤονν5, 
ΤΟΥ ΡΌΠΟΓΔΙΙΥ ἀεϑοσίαίοα ἢ [Π6 νογὰ ἴῃ 
1ῃ6 ῥ54]Πὶ5 ; 506 ΟΧχ!]. 9. δηά 1 5. 1). 1ο. δηά 
σΕ ΤΚθῸ 1. ὁ : ᾿ΑΞΕ]γ, “Ἢ πὶΚ ΠΡ ἴοννου, ἢ οἵ 
τπουηΐδίη οαβέϊθ, ἃ ἤριιτθ νυ] Οἢ σοπΊΙΠ65 186 
Ἰάρας οὗ ρογίοσς βδϑσιγῖν δηά ἀϊρηῖν. [1 15 
τοι γκοά ([)6].) ταὶ ννὲ βάν ἴῃ {Π15 νΈγθο 
βόυύθὴ δρροὶἰαίοηθ οὔ [ϑῃονδῃ, ἴῃς τηγϑὰς 
ΠΌΠΊΌΟΥ ὙνΠσ ἢ ἴῃ δδογοά {πίηρε ΞΥΠΊΌΟ]1765 
Ρεγθοϊοη. ΟΥΠΟΓ δριμεῖς ἀσγὸ δὐάοὰ ἴῃ 2 8. 
ΧΧΙΙ,, ὁ ΤΥ ΓΟ ο, ΤΥ ΘΑΝΊΟΙΓ, ἡ ΔΡΡΑΓΟΠΕΥ 85 
ΟΧΡΙΑΙηϊ ες ἴΠ6 πλοδηϊηρ οὗ 1Π0 ργεσοάϊηρς ἤρυγεβ, 
δεῖ τοραγάεά Ὀγ Εννα]ά 45 ρατί οὗ {πὸ ογιβίηδὶ 
ἰοχί. Τὴ ννογάβ “ἢ ΔΥ ΠΟπλ 1 Μ011} γυϑῖ “ἡ τὸ 
{πΠ6 Κογποίο βίσιςκ Ὀγ αν ἴῃ 55. Υἱ]. δηὰ χι., 

ΡγΟΌΔΟΪν 16 οΔγ]}οϑὶ οὐ ἢ15 ρ581Π|5. 

8. 1 «υἱ]] εαἰῆ ΟΥ, “51 «411. Τλαντὰ 5ρε8κ5 οὗ 
ἃ ΒΟΠΟΓΑΪ ΓΕΒῸΪ Οὗ ῬΓΑΥΘΓ, Δοσοπιρδηϊεα ὈΥ ἃ 
τεςορηίίοη οὗ ἀϊνιηθ ροοάποβϑ, ἰῃ6 οὈ]οςξ οὗ 
ἀονουξ ῥγαῖϑθ. 

4. Τρε «ογγοαυς 97 ἀσα!δ εογηραν εα »πε] Οτὶ 
ὍὍηή᾽Ὅ6 ΟΟΣΒ οὗ ἀθδῦ ΒΌΣΓΟΌΣΠἀθ ἃ 116. 
ΤΠ ΑΝ. ΟΠ] ονν9 16 ΧΧ. πὰ Χυὶ]ς. 
(ὠδῖνες, ἀοίογοδ, ἴπι15, ἴοο, ἴπὸ ἼΤ ΑΓ.) : 566 4190 
Αοἴϑ 11. )λ4: δηά {6 Ηοῦτγονν ψογά οσςγβ 
[γθΊ ΘΠΓΠΥ Ἰῃ {Πλ 56η56 ; 566 Οεβ. 5.ν. Βυῖ 
ἔγοπι ἴῃ 0] ονν πη νοῦϑο 11 15 οἷος ἴπαΐ ΠοδΙῊ 
15 ἤΟΙΓῈ Γοργοβοηΐθα ἃ5 ἃ δυηΐοῦ : Βα βυστουπάϑ 



ν. 6--τἰτ.] 

τὴς αδοιϊ: τῆς ϑηλγεβ οἵ ἀξατῃ ργα- 
νεηϊζεα π|ε. 

6 ἴῃ τὺ ἀϊβίγεββ 1 ςδ]]εἀ τροη τῆς 
Τοκ. ἀπά οπεά ὑπο ΠΥ (4: ἢδ 
Πελγά- ΠΥ νοῖςε ουξ οὗ ΠΪ5 τΤεπλρ]ε, δηά 
ΓᾺΥ ΤΟΥ οαηθ Ὀδείογε ἢϊπὶ., εύέμ Ἰηἴο 
15. ΘΆΓ5. ᾿ 
 ἼΠεη τῇς δαγίἢ 5βἤοοκ δηά ἴγεπι- 

δΙεά ; τἈ}6 ἐοιιπμάδιϊομϑβ αἷθο οὗ τῃ6 ἢ:}}5 
τηονεα πὰ ννεῦα βῇῆακεη, Ὀεοδιιβα δ 
νγᾺ8 σντοόῖῇῃ. 

8 ἼΠεῖε ψψεηΐ τρ ἃ ϑποκε ἴοι οὗ 

ῬΘΑΙΜ5. ΧΝΊΙΠΙ. 

ἢ18. Ποϑβίγι]5. δηά ἤγε ουἍ οὗ ἢϊ5 που τῇ 
ἀδνοιιγθά : οοαΐβ νγεγα Κιπάϊβά ὃ τ, 

9 Ηε Ρονεὰ τἢς Πεᾶνεπβ ἷβο, δπά 
ολπλδ ἀονγη: δηᾶ ἀλγίηθϑβ τᾶς ὑπάσγ 
ἢϊ5 ἔδοϊ. 

ΙΟ Απᾶ ἢε τοάβς. ἱροὴ ἃ Ἴἤογα, 
ΔΠ4 αἰά ἢΗγ: γελ, ἢδ ἀϊά ἤγ ὕροη τε 
ννηρ5 οὗ τῆς νυ ]ηά. 

11 Ηες πιδάς ἀλιίκηθθβ ἢ]5 βδογεῖ 
Ρἷαςε ; 818 ραν] οη τουπά ἀρουῖ Ηϊπὶ 
τὐεγε ἀλτκ νγαῖοτα σπαά τῆς Κ οἰου ας οὗ 
16 5ΚΙ168. 

(6 δβεϊὰ ἴῃ νης 6 5θο κα ἢ15 ῬΥῸῪ ἢ ἃ 
δυπίηρ πεί. Ααυΐα σχοινία. ΓΓὮΘ τοδάϊπρ 
ἴῃ 2 5. Χχῖ! ς ἰ5 ἀϊβεγθης ((“ννανο5." ΑΓ. 
ΟΥ̓“ ὈγοάΚοΥβ )), πὰ 15 ργεξεγτεὰ Ὀγ Βανδ)ά, 85 
Κοορίπρ ἴο [Π6 54π|6 τηϑίδρῃοσ ᾿ῃγοιρῃουΐ [ἢ6 
ἴννο οἰδιποα οὗ ἴῃ6 νεῦβθ. 80 ἴοο ἴπ6 ρᾶϑϑαρθ 
556Π|5 ἴο ἤανε Ὀέθη γοδὰ ΌγΥ Τοηδῇ, 1ϊ. ς, ν ῇο 
ὉΠαΟΙ δ ΘΩΙΥ πδάὰ (ἢ15 δπὰ {πΠ6 ἔἴνγο ἔυ]Π ον πη 
γΈΓβθ5 1 15 τηϊηά. 
“Ποοάς ὁ ὠπφοαίγ »ιεπ]ῇ 1Ἰοοὰβ οὗὁἨ Β9118], 

(ἢ αὐρϑίγαστιοη ΟΥ̓ ρειβομῆσδίοι οὗἩ ἀοσδίγιο- 
ἔνε νι ἸσΚειῖποθθ. αν ἃ 565. ἢ: ΠΊβο ἢ, 50 ἴο 
ΒρΈδΚ, ἰἴῃ ἃ ρ]αΐπ βιυσγτοιυπάρα ὈγῚ ἴπῸ Παπῖογ 5 
Ἰϊμθβ, ὑΚΉ 16 411 σἤδπος οὗἨ ὀβοδρο 5 οσυΐ οὔ Ὀγ 
ΓΙϑηϊηρ τογτοηῖβ. ὙΠῸ γοδάου ΠΊΑΥ ΠΟΠΊρΑΓΕα 
[αηϊοῖς ἢπὸ ἀδσϑοτιρίίοη οὗ “{π6 Ποδάϊοηρ 
ϑ'ν ΟΡ " οὗ ἃ βοοα [ο]Π]οννίηνρ ἃ σἴοιτη γαϊβοὰ 
δι ἀοη]γ ὈΥ {πε Εν} Οπε; "Ῥυγρ.᾽ ν. 112--- 
129. 866 κου. ΧΙ. τς. 

58. ὙΤΠΞ νοῦθα 15 ποῖ ἃ τορεϊτοη οὗ τῃ6 
Ῥτγεσθάϊης. Ὅς σοτγάβ νῃϊοὴ ἴπθη βυγγοιιπαάςα 
ἴπε Πεϊὰ ἀγὰ πονν ἄγαννῃ οἰοϑο (ἀϊ δγεηΐ νογὺβ 
ἃΓ6 υϑεὰ ἴπ ἴῃ6 Ηδοῦτενν), ἤθη Πραῖῃ ϑἰαπάβ 
ἴῃ ἔτοηΐ ἴπ {μὲ δεῖ οὗ ςαϑϊίηρ 186 ποῖ. ὙΠῸ 
53Π|6 ννοτα “ὁ ργονθηϊοά, ἡ ΟΥ̓ “᾿σᾶπὶ6 ἴῃ ἔγοηϊ οὗ 
ΤᾺ, 15 ιϑϑὰ 5. ΧΥ. α 2 ; ΠΟΘΙ 566 ποΟῖρ. 

θΘ. ὠμήγε. σαι. 
ομέ 9. ῥὲς ἱεριρι] ΤῊΪ5 ρᾷϑϑᾶβε 15. ζοῃ- 

Εἰυϑῖνο 85 ἴο ἴῃη6 υϑὲ οὗ {Π6 ννογὰ ργονίοιιϑ ἴο 
ἴῃς ετοςτίοη οὗ ϑοϊοιποη β [ΘπΊρ] 6: ἃ ροϊηΐ οὗ 
δτελῖ ἱπιρογίδησθ ἴῃ 115 ὈθδΓ 58 ὈρΡΟΠ ΟἾΠΟΓ 
Ρ51]πὶ5 - 566 ποῖΐδ οἡ 5. ν. 7 δηὰ οἱ Χὶ. 4. 

͵.ἅ--1565. 5 ράϑβϑαρθ, υπϑιΓρασϑθα ἴῃ 50Ὁ- 
᾿π} ΠΥ πὰ σταπάξιγ, ἀθβογίθεβ ἃ Τ ΠΘΟΡΔΗΥ, 
ΟΥ ροξοδὶ πηδηϊξοϑίδιοη οὔ {πῃ6Ὸ [Ι,οτά. 
Ναΐαγαὶ ρῃθποπιθη ΘΌΡΡΙΥ ἔδ6 ἱπιΆροΥΥ, ἀπ 
ΤῈ ἀοροσιθοα ἢ {πὸ πιησίε ἀηὰ βυαρῆϊς 
ΔΟΓΏΓΑΟΥ Τσδαγδοίοηϑδῃς οἵ Ηρθῦτενν ΡοεΓΥ: 
ἐλγῖπαυακο ἔο]οννοὰ ὈΥ ἄξηϑθο σπιοκο, Ὧη οἱἵ- 
Ὀυγϑί οὗ ἤδπιθ, ἀπά βῆοννεγξ οἵ δαγηίηξ ςολ]5: 
ἴδεη Πεανυ οἰουάς, ἐμϊςκ ἀλγκπεβο, ἃ βουπὰ 
ἃ5 οὗἩ σμαγίοι- ΓΠ6 615 βροά ὈῪ στιν υνἱπάϑ ; 
δίδοκ τηυπάοτοϊοιιἀ5 το ΌΥ συάάςφη ἢά8}65, 
ἴδεῃ ἴῃ σγαϑῃ οὗ {πιπάσγ, [Ἐῃονδῃ 8 νοῖς: 
βιαϊ!ξίοπος ἰῃἰοστηϊ προ ἢ ἔγεαυθης Πρἢϊ- 
ὮΠΡΒ. [πὶ ἴῃῆς Ὀὑπεῖ δοσοιηῖ οἵ [αν "5 
σικίογιεβ, 2 5. Υἱῖϊ.,), πὸ πιοηϊίοῃ 5 πιδάθ οὗ 

αΐζυγαϊὶ σοην πίοηβ, Οὐ ἰξ 15 Ὠφλτγά ἴο τγοϑϑῖϑξ ἐῃ6 
ἱπιργοβϑίοῃ {πὶ ἴΠ6 5] πηϊϑὲ ἀοϑογῖ 65 ἃ βίουπι 
ὙΠΟ Πα ϑανν, ἀπά ἰπ νὨΪΣἢ ἢδ γα] ζεὰ (6 
Ουϊνναγὰ τηδηϊϑίδίοη οὔ Οοάβ Ῥγόβοηςοδ. 
11 48 Ὀδθη οἴϊεῃ τοπηαγκοὰ ἤονν ΠΊΔΠΥ ρτοαῖ 
Ὀδίι]65 ἤᾶνο Ὀδθη ἔοιυρμς ἀπ άςὶ (Π6 σοἰγιΐο οὗ 
{Π6 οἰοπιοηΐβ, ἀπά ὑπαΐ ποί πΊοΎΟΪῪ ἴῃ ϑασγοά 
Β)5ΙΟΓΥ, 85 ἰὴ [οϑῇ. χ. το, σι, αἵ Βείῃ- όοτοῃ. 

7. «δοοῦ ἀπά ἱγεριδίς] τ ΚΑῪ ὄχργϑϑϑθος 
[ἢ ΡγοποπΊδβίᾷ (ξδϑῇ, γϑ85}} οὗ {ῃ6 Ηὗγοιν 
ὈΥ ““ιδι]οὰ δηά αιακοά:" θὲ τἴλ6 ΑΟΥ. ἰ5 
δοσυγαία δηά ἵγιιθ ἴο παίυγο, ἢγοξε [Π6 5ῇοςκ, 
{πη ἴμ6 ἰγθμ Ὁ] ηρ ; Π5 [Ὀγοπηθ, ὁ“ σοπητηοΐᾷ 
ἐβί εἴ σοῃίγοπλτ." ΟὟἿ ἰγαηϑιαΐοῦβ ᾿πίθηςοη- 
ΑἸΪγῪ δνυοϊἀθα ϑιιςἢ Δβϑοηδησθβ 85 ἃγδ σΟΙΠΠΊΟΙ 
ἴῃ πηοϑβῖ δηοῖθηΐ ἰδηρυδροβ. 806 ῃοίθ οἡἢ χΧ. 18. 

8. ομὲο ῥίς ποιέγ 4] ΟτΥι ἐἐἸη Ηἰἴβ δηδοΥῦ :" 
«ἢ, θυ. χχχὶὶ. 22: ἰὴ [τὰ 6] 05. (οιηρᾶγο, μονν- 
ΘΥΟΓ, Ὁ. 1ς. 

9. Ηε ὀοευεά ἐδε ῥεαυεης 850 ἷἰπ 1ῃ6 ϑδίοστωη 
{Π5 οσ]Ἱουβ Ἰοννογ, ἀδδοθηά!ηρ οἰοϑο ἀονῃ ὈρΡρΟοὴ 
{Π6 οαγίῃ, τοϑίηρ οἡ {Π6 ἢ1]-[ορ5: 596. Ρ5. 
σχΐιν. ς. 

10. δ εὐ γμθ)] ΑΚ ςο]εοςῖῖνε ἢουη τηοαπίηρ, 
Ἑσδογυδῖπι. ὙΠ 6 σπογ ᾽πὶ ἃγὸ Γοργοβθηϊθα ἃ5 
Ὀ απ ἰῃ6 ἴἤγοηθς οὗ Οσυὰ (ςἔ. ἔεκ. 1. 4--- 
28, Δῃὰ ποΐό οὐ Ὅδῃ. :1|]. 24), ἴἴ πᾶν ὃ6 
85 5ΞΥ ΠΟ] 1 Ζίηρ (ἢ6 ἀρθηςῖθ5 οὗ πδίισο Τῆς 
ΓΙϑ Πρ ϑίογιη 506 Κβ ἴο ἴπ6 ὅ6δοσ οὗ [Π6 ἀρρύοδεῃ 
οὔ σπδγιοῖ- ἢ θ6]5 (Ε χεῖς. 1, τό, δίς.) ΤΟΙ ΠΡ ΟΥΘΥ 
{Π6 νδυ]ὲ οἵ εἰοιιά, Μυ Ῥόγοννπε βᾶγϑ5 ἴγῸ]Ὺ 
[Π6 ννογὰ "" σμ γι θ᾽ 15 4 “σγὰχ ἱπϊογργοίαπι.ἢἢ 
1 885 πὸ ϑογμίξις οἰγτηοίοργ: Ὀυΐ [η6 ννογὰ 
(ἢ Οορῖϊς Χοτοῦ, ογσ Ηδγθ Ὁ) 15 οὕ Ἐξυρύδη 
οτρῖπ, ΡΓΟΌΔΌΪΥ ἔγοπι “" Καγαῦυ ᾽) ἴο σϑβαᾶρθ, οὐ 
ΠΔΠΊΓΠΟΓ, 55. ἃ ἤριιγο, χαλκήλατος. 

ἀπ ,“3»] Τα Ηθῦγονν ννογά ἴῃ (π6 βοςοηά 
αεἶδιιϑθ ἰι5 ἀϊβοσγοηξ ἔγοπι ἰπαΐ τοπάθγοα “ ἀϊὰ 
ἤγ" ἴῃ ἰμ6 ἢγϑί. [115 ΝΟΥΥ γάγθ, αϑοὰ ἴῃ Ὠδι. 
ΧΧΥΤΙΙ. 49 οὗ 1ῃ6 ϑννοὺῦρ οὗ δῃ ϑαρίθ, [πῃ 2 8. 
ΧΧΙΙ τσ, {Π6 σπδηρε οὗ ἃ Ἰεϊίεγ (τ ἴογ ἀ) βῖνεβ 
ΦῊς νγᾶβ 86δη,᾽" ΡΥ ΌΪΥ ΔΠ ΟἸΤῸΓ ΟΥἨῺ[Γ4Π- 
βου ρίίοθ. ΤῈ νϑιδίϊοη οὗ γολάϊηρ ννὰ5 οἱ δ 
ἴ4πη [6 νογβϑίοη οὗ 6 ΕΧΧ.; ἴῃ ΘαπΊΕ], 
1Π6γ. αν ὥφθη, Ὀμξ Ὠεγα ἐπετάσθη. 

11. ἀαγάμο. ὙΠῸ ] οτγὰ 15 γοργοβεηϊθα 85 
ἰλκίηρ Ηἰ5 ἰοηρογασγ δροάδ, ραν οηθά, 50 ἴο 
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12 Αἴ τῆς δτγρῃζπεββ ἐῤαΐ τυᾶς Ὀε- 
ἴογε ἈϊπΊ ἢϊ5 τῇς Κ οἰοι45. ραβ56 4, ἢδ]] 
φἰογες Δ σο4]5 οὗὨ ἢτε. 

121 1Πεὲ ΠΟΚΡ αἷϑο τῃυπηάεγεά ἴῃ 
{πε ἤδανθηδ, δηᾶὰ ἴῃς ΗΙρἤεβε σάνε 
ἢ15 νοῖςθ ; ἢ41] εἰοπδς δηα σοαΐβ οὗ ἢζγα. 

14 Ὗδελ. ἢε βδεηΐ οἷἱξσ ἢϊ5. ἈγΓονν 8. 
ΔΠΩ οοατῖογεα τῆδηι; δηά ἢδ 5ῃοῖ οι 
Ἰρῃτηίηρβ, δηὰ αἰθοοπηπίεα τἤοιῃ. 

ϊς Ἴδη τῆς οδαπηεὶς οὐ ννδίογϑ 
γνεα δθεη, δηκ τῆς ἐοιιηάαδτίοηβ οὗ τῆς 
ννογὶ ἃ ννετς ἀϊβοονεγοά αἵ τῆν τεδυκς, 
Ο [Ι,οκΡ, ἂἵ τῆς δίαβι οἵ τὴς Ὀγθαῖῃ οὗ 
(ΠΥ ΠοβΓΙ]5. 

16 Ηε βεεπὶ ἤοηλ ῦονθ, ἣἢς ἴοοϊ 
"Οτ. σγέαέ τη. ἣς ἀγενν πηε ουξ͵ οὗ ᾿πηδην νναδΐοτϑβ. 
φρῖ )ς7:. 

17 Ηε ἀεϊινεγεά πιὸ ἔγοῃ ΠΥ 
Β[ΓΟΠΡ ΠΟΥ, δηά ἔγοιῃ τΠπ6πὶ ᾿ν ΒΓ ἢ 

ΒΡΟΔΚ, ἁπλϊάςι δοσυπλυ]αίοα πηλ8595 οὐ οἱοιιά. 
ΤΊ]ετο Ηδ οἴ τϑθοη, Ὀ81 ΠΟΑΥ, ονου ἴΠπ6 Ὀδί]6- 
Βεο]ά. (Οοπιραγὸ δι, ἵν. σα; 5. χον. 2. 

12. “41ρὲ ὀγίσρίπες, κε. ἢ ΤΗΘ ΠΙρηΐηρ 
Ὀγεᾶκϑ {Π6 εἱου 5, {ΠΟῪ δτὸ γι{ἰρά, ἀϊδρογοοά ἴῃ 
βοδίζογοα τῆδϑϑθβ, ἀόννῃ Γι 5}65 [6 [21] (ϑἰογοά 
ὉΡ ἰῃ Οοὐ δ ΔΥΠΙΟΙΙΣΥ͂ ἀραϊηδὶ (Π6 ἀδΥ οὗ Ὀδί]ο, 
Ἰοὺ Χχχυῆ!, 22,23}, πη ρ οα ν ἢ ΠΟῚῪ ἤδκος; 
οὗ ἔχ. Ιχ. 22. Αποΐμοῦ γοπάοτίηρ χργοϑθθς [Π6 
55η56 ποτα δοςυγδίοϊν, “Οὐ οὗ [Π6 ὈΓΙΡ πο 55 
Ὀεΐοτο Ηἰπὶ ποῦ ραβϑθα Τῆγουρῃ Ηἰ5 εἰοιιά 5 
ἢ4Π]5Γοη 65," ἄς. Ηυρῇ. 

18. Τιο τυπάον ἔο]ονβ, Οοάϊξ νοῖςθ ργος- 
ποιπηοιηρ ᾿ἀρτηθηί. ὙΠὸ ᾿αϑὲ οἶλιιδθ 15 οπλῖ- 
ἰοὰ ἴῃ 2 δ. δηὰ ποῖὸ Όγ ἃ ἔδθνν Νί55, δπά τῃ6 
ΧΧ.ὕ: Ὀυζ 1Ὁ 18 τοϊδ πραὰ βΈΠΟΓΑΙΥ ὈΥ οΥς5, 
85 ἀοσοῦ δῖηρ [86 ᾿πηηηθάϊδίθ ΘΟ ΓΓΘΠΓΘ, ΟΥ̓. ἢ“ 
Ἰηζογτγιιρίοα σοπίϊπιληςθ, οὗ [ἢ 5βἴογπι. 

ΗΔ] 15 γάγὸ ἴῃ Ῥαϊθείπθ, Ὀιῖ, ἤδη 11 ξ4]15, 
σδιι565 [ογὉ] 6 ἀοϑῖσγυσιοη; 5866. ποίδ οἡ 
Τυ5ῃ, χ. σι. 

14. ΤΠ οἴθςος οὗ {πῸ βίοιτη. Τὴδ ΘΠΟΠΊΥ, 
ἴοο, ΓΕσορηΙχο [86 ἱπάϊοδίίοης οὗ νύυδίῃ: ἃ 
βυάάρδῃ ῥδηὶς 5ε1Ζὸβ ἔῃθπὶ, δηα {ΠῸΥ̓ ΔΙῸ δῖ Ὅὔςθ 
ἀϊεο»ηπιεί; 566 Εχ, χῖν. 24, Ώογο [ῃ6 58Π16 
νοσὰ 15 υ56ά. 

15. εραπποὶς 9.05) «υαἱεγἢ Ὑπὸ ΗἩρῦτγον 
ΡΙΌΡΟΠΥ ἀδποῖθα {π6 945 οὗ Ῥοσσθπῦβ ἤονφ. 
ἴπρ ΤΟ Ρἢ 4 τόςκγ αἰσίτγιςϊ ; ςἢ, []οὉ νἱ. ας, 
δηὰ ποῖθ οἡ 5. χἹ σ. Δα πλδὺ υπάοτοίδηά 
[815 ράβϑαρθ ἴο πιδεδὴ {πδ΄ [Π6 γόος κϑ νογο ΟἹ ς, 
ΔηἋ {Π6 ννδίογβ βίη Δ ΘΟ 5} Ὺ συν ΔΙ] οννοά ἀρ; 
50 ἢ ἱπάοοα ἀρροατβ ἴο Ὀ6 ἃ ΠΟΟΟΘΞΑΓῪ ἹΠέθγθησδ 
ἔγοτῃ ἴΠ6 ῥδγα] 6} οἶδιισο, 16 ννογάβς υϑεὰ 
τγουρθουΐ [ἢ 15 ἀδβογ ρίοη τος 8]}} ἔχ, χῖν. δηὰ 
ΧΥ., ἃ Ῥᾶσϑαρο σΟΓΓΔΙΠΥ ργοβθηΐξ ἴο [αν 5 
τη. ΒῸγ [Π15 τοαβοη Ελνδὶ  ργεΐογο [6 γοδα- 
ἱπρ 2 58., ΛΥΠίσῃ ἰηδίοδα οὗ “" νναΐοιϑ" [45 
εἰ 808." 

ΡΘΑΙΜ5. ΧΝΤΙΗΙ. ἷν. 12---22. 

Παϊεά πιὲ: ἔογ [Π6Υ ὑγεῦε ἴοο δἴγσοηρ 
ἔογ π|6. 

18 ΤΠεΥ ργενεηῖεα πὶς ἴῃ (6 ἋΔΥῪ 
οὗ τὴν οαἰαιητγ: δῖ τῆς ΠΟᾺΧΡ ννγᾶβ 
ΙὮΥ 5ζἴαγ. 

19 ἢε Ὀγουρῇῃς πιῈ ἔογίἢ αἷ5ο Ἰηἴο 
ἃ ἴατσα ρίαςο; ἢθ ἀε]νεγεα πγ6, δε- 
σαιβα ἢδ ἀο]ρῃταά Ἰπ πα. 

20 Τμε [ΚΡ τενναγάθα πὸ λ0- 
σογάϊηρ ἴο ΠῚ Τρ  Θοιιβ8Π 655; δοςζογά- 
ἴῃ ἴο τὴε οἸοφη 685 οὗ ΠΥ ἢληάβ ἤαῖῇ 
ἢ τεσοπιροηβοα πῆς. 

21 ἔοΓῚ Πὰνς Κερῖ {πε νναγβ οὔ ἴδε 
ΤΟκΌ, ἀπὰ ἤανε ποῖ ψιοΚεαϊν ἀερατ- 
εὐ ἔτοπι τὴν (σοά. 

22 ἔογ ἃ]] ἢϊ5. μά σπηοηῖβ τὐεγε Ὀ6- 
ἴογε πᾶς, δηά 1 ἀϊά ποῖ ρυιῖ Ἄννδὺ δἰ5 
βίαζιιδ5. ἔγοπι ΠΊ6. 

16---19. αν! πονν τοϊαίθς ἴῃ Ὁ ]ΔΙη ἰεῖπη5 
(Π6 τοϑυ 5 οὗ 16 αἀἰνίπο ᾿ιμάρτηοπε, ΓΕΙΕΙΤΙΠΕ, 
Βοννγενθγ, ἴο ἴῃ ἤξιυτοβ Ῥγεν Ομ 5} Υ οτηρὶογθά. 

16. ὙΠ τοίθιοποθ ἴο 16 ἀο]νογαηςε οἵ 
Μορος, ἴθ “ἰφογνδηῖ οἵ Οοά." 5. εἶθασ Τίκ 
ννογά τοπάογοα “δ ἄγονν ΠΊ6 ᾽" ΟΟςῸΓΒ που ΒετῈ 
Ὀυΐ ἴπ Εἶχ. 1. το: ΠΟΙ ἰξ ἰς δος ἴο δχρίδιῃ 
1Π6 πιρδηϊηρ οὗ ἴπΠ6 παπῆὸ Νίοβεβ. ὙΠὸ ποίεε 
οη [ἢλξ ραβϑθᾶρὸ ξῆρυνϑ (ῃδ 11 ἰ5 Ββυρείδη, [κ 
ὙΟΓΑ παῖ ΓΑΙΥ 5 ὉγΥ [Π6 ργποθββ, 00 επί 
Δης Ἰτοοζ ἴθ σἢ]ὰ, ὙΠὸ »ηᾶπν «υαϊόγε Ῥοὶπίβ 
ὈδςΚ ἴο σ΄. 4. 

17. »"Ρρ σἱγοπσ ποριν})] αν ρτΟ ΟΥ̓ 
Βοος Ὀποκ ἴο (Π6 ἢγϑίὶ ἀδιϊνογαηος ἔγοπι 81], 
ὈμΓ 1Π6 ΟΧργοβϑίοη 5 ΚΘΠΘΓΑΙΥ ἰδκοη ςΟ]]εῦ- 
{νο]γ. 

18. ργευεηπίε νι] 8566 α΄. ς. 
19. αἰαγρε ΤΠ ὅς, ἱπῖο ορϑη φτοιπά. 

Ὡοΐ εο»ιῤαι"οἱ ὉγΡ Ποοάβ ΟΥ πείβ, τ". . ὕ: 
866 ἴοο ποῖδ Οἡ ἵν. 1. 

ἀεί ῥιεά ἐπ »ιε] ὅ66 ποΐβ οἡ χχίϊ. 8. δῃά εἴ. 
2 85. χν. ζ6. Ὑἢὲ οχρτγοβϑίοη ἰδ ἱμοτγου μιῇ 
Βανιάϊς. 

20---24. ὝΠΟ πλοταὶ οδιιϑο οὗ ἰδο ἱπίει- 
Ροϑιϊίοη, ψΉΙΟἢ ῥσονθθ δηά γουναγάϑ ἱπποῦξηζε. 
ΑἸ(Που ἢ {Π|5 ραθθαρο πρἢϊ μανὸ Ὀεεη τ 
αἴϊεγ αν α β [4}] δῃα τοσουογυ,, ἰξ 15 [Ὡσ πιοῖξ 
Δρρτζορτίαίε ἴο ἢἰβ ργονίοιιβ σοπάϊίοπ. Τὴὲ 
ἈΒΘΟΥΠΟΠ5 οὗ τὶ ῃϊεθοιιβηθβϑ, οἴθδηποβς οἵ μλπαϑ 
(ἢ χχῖν. 4). ὅζς., ἀγὸ σοπάοπηηρα ὉΥ 50Π|Ὲ 
ΟΥΙο5. (566. ΒΙΊΘΕΚ, “ ΕἸη].᾽ ρ. 62.) 45 ἱπάιοδί- 
ἵπρ ῥγἀθ δηά 5] νγοίδηςς, Ὁ 566 ποίξ οἵ 
ν. 8. 

21. αυϊεξοάϊν ἀερατγιεά ζονι »ην Οοα] Ῥανὰ 
565 ΠΊΔΩΥ ΟἶΠΟΓ ντογάβ ἰπ πο ρεμίεηι!α 
Ρ5ΔΪ]πὴ5 ἴο ἀοϑοῦῦθ ἢ15 οὐ στ, Ὀυ1 πεῖ 
1565 1Π|5, ϑΥΒΙΟἢ ᾿πΠρ] 165. ΚΠ 1] δηά ρογπιδίδιξ 
Ἰσκοάηθθθ. Ὅἢθ σοηῃβίγιισ!οη “ τοὶ [7 
Οοα" 15 ᾳιοριοηδα : δῖ 1ἴ τος οὐ δ 
δυϊβογιίυ, υΧΧ,,, δηά πλδηΥ ἰαΐθ σΓΠ ΕΓΒ. 



 ἀὶς 

". 

ν. 23---.33 ΡΘΑΙ.Μ5. ΧΝΊΤΙΙ. 300 
23. 1 ννγλ5 4150 πργίρῃς ᾿ Βεΐογε ἢ]η1, 

Ἀπὰ [1 Κερὲ πλγϑ6} ἴτοπὶ πλίπε 1η]- 
4υϊγ. 

24 ΤΠεγείογσε ἤδῖῃ τὰῆ6 ΓΠΟΚῸ τε- 
ςοπιραπϑβεὰ πι6 δοςοσγαϊηρ ἴο ΠΥ τὶρῃϊ- 
ΘΟιι5Π 658.) Δοσογαϊηρ ἴο ἴῃς οἰ ηΠ688 
οὗ πιῦ παπάς ᾿ἴῃ ἢ5 Ἔγεβίσῃζ. 

2ς νΙΩ τὰ πιεγοῖα! του νἹῖ 
βῆενν {Πγ56] πλοῖο! ; νυ δὴ τιρρ- 
Γ σης πιδη ἴδοι νν}]ῖ 5ῃανν τ γ56] ὑρ- 
τσῃξ ; 

26 ΝΒ τὰς ρυγὰ του ψν 1] 5ῃενν 
τἤνϑε! ρυγο; ἂπὰ νν ἢ τῆς ἐτγοννγαγά 
του ννὴτ ἐ 5ῃανν τῆ γ86 1 ἐγουναγά. 

27 ἔστ ἴδοι ψητ βανε τῆς ἁἢ]ιςοτεά 
Ρεορία : δῖ νη Ὀυίηρ, ἄοννῃ δΙρἢ 
Ἰοοκϑβ. 

238. ὡῤγὶφ}}} Α᾿Α5 Αὔτγαπι, σσεη. ΧΥΊ!. 1. 
δ"γογε μοι Ἐδῖμοῦ 45 {π6 τλᾶγρ., ΚΠ 

Π τα," ἴῃ ΤᾺΥῪ τοϊατοηβ ἕο ΗΠ. 
ον »ρεέρε ἱπίφι!}}] ΑΔ ΝΟΓΥ ἱπιρογίδηϊ δέδίθ- 

τιρηΐ ἴῃ 115 ὈΘΑΤΏΡ ΡΟ [ΠῸ το] βίουβ. σοη- 
5βοϊοι5ηθ55 οὗ αν ά. [{ γεσορη!Ζ65 Δη ἱπυναγὰ 
[οπάρηονυ ἴο δἰῃ, ΠΑΥ͂, π΄ ἱπῆογοηξ 5: {{||Π 655, 
Ὀυϊ πε Κορέ ΕἸΠΊΞΟΙΕ ἴῃ συδγὰ ἀραϊηϑὲ τ. ὙΠῸ 
τοπ ογης ἰ5 5: ΠΟΥ 1Π|6γα], ἀπά (ἢ 6 5θῆς6 ἴἢι|5 
ΘΠ] οΠοἀ 15 Ργθεγδῦ]ϊθ ἴο δλΐ ϑιιρροβδίοα ὈΥ͂ 
Ὠεϊτχϑοῦ, 561 Κορί τλΥ 561 ἔγοπι 5η, (ῃδὲ 1ὲ 
τηρῆς ποῖ Ὀδ πιγ βίη.) οὐ Ὁγ Ηυρέ, ““ἔτοπι ἃ 5] 
[ΔῈ 1 παῖρξ αν σοτηπ 6." ΟἿ, 5. 11, ς, 
κΣ Ε γνβ βΒῆδρθηῃ ἰη ἰπίᾳιγ." ὍΘ γοίογθηςθ ἴο 
ἃ 5Ρ6.ἷδὶ ἰεπγρίδίίοῃ, βιρροϑίθα ὉγΥ 1 γΓ Καγ, 
85 ἐσ. 2 5. Χχὶν. 2, ἰ5 Ροββϑιθϊθ, Ὀὰΐϊ γαῖθοῦ 
να Κοης τῆ ΔΥραπΊοηϊ. 

24. Α τορεϊϊοη οὔ Ὁ. 2.0, 8ῃ διῃρἢδίς 
ἀθοϊδγαϊίοη οὐ Ἰπίορ ΠΥ, σοποϊαάϊηρ νΠ} δη 
ἌΡΡ6Δ] ἰο Ηϊτῇ ννἢο 5εοιἢ [Π6 Ἰηποῦ ΠΊΔη, 

25---30. ΑἜ ξόπογδὶ νιον οὗ Οοά᾿ 8 ἀθα]ηρϑ 
ΜῈ (ἢς 7υ5ῖ ἀπὰ 186 υη]υϑῖ. 

25. »ιερμη Οτ, “ ργδοϊουϑβ.᾽" 

20. »ηοευαγαά Οὐ, «υὐδ ἐδεὲ ῥεγύεγος ἐδοι 
“δετυε ἐφγεοὶῦ ̓ οαυαγά. [1 15 βίγδηρθ (Πδΐ 
οἷν ἰγδηβ]αῖοῦβ δμουὰ ἤανὸ υϑοὰ [Π6 54ΠῚ6 
ΜΌΓΑ ἔννῖσθ, νἤρη αἰ ογοηΐ νυογάθ τὸ ρίνεη 
1π 1ῃὴ6 Ηροῦτονν. [ἢ ἀραιηρ ννἢ {Π6 βοοά, 
Οοάὰ εν Ηἰδβ ἄρρτγονᾷὶ ὈῪ πηδηϊ βϑίπρ αἵ- 
{πΠΡιῖ65. ϑιπιῖᾶγ οὐ ἰάθητίοαὶ ἰῇ Θεϑοηςο: ἰῃ 
ἀρ! ης ἢ ἴΠ6 νυ ]ςΚοα Ηδ Χμ 115 δε Γι [65 
Δ ΉΙΟΝ ἅγὸ σογγοϊδενο, ἴῃ ἢπ5ῖ ργορογίίοπ ἴο 
{Π6Ὶ1Ὁ ἃςί5 (566 Ε οπη. ἰ. 24.-.-28}: Ηδ 585 [Ποῖ 
ἴο Ὀ6 πιπρά ΟΥ̓ {ΠΕΙΓ οὐ ρονοβοηοθβ, ΤῊΘ 
ΤΟΠ οΤΓΙηΡ ὁ" 5Ππενν {ΠΥ501Ὲ ἔγονναγὰ ἡ ας ἰπ|- 
ῬΟΓΙΟΓΌΥ ΘΧῬΓοσβος {π6 ΗΘ Όγονν, ἀοτινοὰ ἔγοπι 
ἃ τοοῦ πηοδῃΐηρ “ἴο ἔν πε: “Ἢ 5πον {Πγ 50 ἢ 
ἴογΐμοις ἡ ΠΟΙΊΘΘ5 ΠΟΑΓΟΓ; ΠΟΙ 5 ἴῃ6 ΤΟΟΓΘΙΓΘ 
ἴο "ὁ Υτεβί της 7 ἴο ὈῈ γωθοϊοα ; 11 15 4 πποληϊης 
Μ ΙΟῊ σογίφίἱν Ὀοοπρς ἴο ἴῃ νοῦ, ἴῃ ἀποίῆθι 
8Πκἰ πρατ]ν 4}Π6ὰ ἔοπη. ὙΠῸ 1 ογὰ 950 ἀθὰ]5 

νοι. ΙΝ. 

28 Εογ τὰοι νης ΠΙσῆς τὴν ᾿σδπάϊε: ΓΘὴ 
τῆς ΓΟΒῸ πὶγ (ὐοά Μ1]] δα] Πρ θη ΠΥ ἠδ 
ἀλγκηθϑ5. 

29 ἔογ ὃγ τπεε 1 πᾶνε 'γιη τῆγουρἢ ΤΟ 
Ὁ ἴΓΟΟΡ ; 8ἅπ4 Ὁγ πὴ γ Οοὰ Πᾶνε ] ἱεαρ- 
δα ονοῦ ἃ ψΨψ]}]. : 

20 4: ῶν (σοά, δ15 ννὰὺ ἐς ρεγέεςι: 
δίῃς ψοτγά οὗ {ῃε ΓΟΚΡ ἰ5 "ττοα : ἢς ὁ Ῥα τα. 6. 
: 11ῶ. 140. 
15 ἃ Ὀυςκίοῦ τὸ 4} τἢοβε τῇδλξ {τιϑβῖ Ῥῖον. ὁ κε. ἐπτες ὴ 
ἴῃ ἢΙΠ1. ΔΗ͂Σ 

41 “ἔογνῇο ἐς (ὐοά βᾶνε ἴπε οΚ Ὁ ΠΗ 
ΟΥὙὉ ΝΟ ἐς ἃ τόοςκ 8ᾷνο οἷἱγ (σοά ἢ Το, ἀν σι 

᾿ ' κι ΡῈ, Β6. 8. 
12 1 ἰς (Τοά τῃαϊ ρίγάςτῃ πι6 Ὑν ΙΓ 1κπὶ. 45. 5. 

βδΓΘΠρτῃ, Πα τη Κοῖῇ ΠΥ ννΑΥ ρετγίεςϊ. 
23 Ηε πιακεῖῃ τὰν ἔδει {Κα πη α5᾽ 

ει, ἀπά βεζεῖῃ πιὸ ὕροὴ ΠΥ ΠΙσἢ 
Ρἰάςα8. 

ἢ 1ὴ6 ρούνοῦθο ἃ5 ἴο Ὀσίηρ {ποπὶ ᾿ηΐο ἴῃ- 
ΘΧΙΓΙ Δ Ὁ]6 ΡοΥΡΙΘΧ ΠΥ δηὰ ἴο ονεστῆσγοινν (ἢ 6Π}. 
τ ΚΑῪΥ τοίους ἴο ἴ,ον, Χχν]. 21, 24.) ὙὙΠΘΓΟ, 
Ὠοινονοσ, ἃ αἰ ογεηξ ννοσγὰ 15 υ5οα, 

28. »ῃν εαπαϊ] ΟΥ̓ Ἰαΐρ. ΤΠὴδ ννογὰ 
15. 5ΡΟς 4}ν ἀδρὰ οὗ {π6 ροϊάθη σπα ϑῖ!οκ ἴῃ 
{Π6 ἐφθγηδοϊο, Ὀμξ ΚΈΠΟΓΔΙΥ 4͵50 ἃ5 ἃ 50 1100] 
οὗ ἴδ πὰ ργοβροπῖγ ; 86ὲ ἰοῦ χν!!. 6, διὰ 
ΧΧΙΧ, 4: ἃ ρᾷβδαξξ ψ ΒΊΟἢ ΓΟΒΟΠΊ 165. {Π|5 νΟΓῪ 
ΟἸΟ ΒΟΥ, απ τλΔῪ μᾶνὸ Ὀθοοη ἴπ 1ἢ6 54] Πλ1515 
τηϊηὰ. αν! Πἰπηϑ6} 15. σδ] ]οὰ {Π6 ρῃϊ (μεσ, 
85 ἴῃ (Π15 ρᾶ554 50) Οὗ [5γ86], 2 5. χχὶ. 17: οἱ. 
1 Κι. χί. 26, χν. 4, ἀπά 5 σΧχΧΧχί!. 17. 

29. γι ἐῤγομσ ΠΪ5. ΓΟ ΓΙ ηρ 15. ΡΓὸ- 
ὈΔΌΪΥ σοτγτγοοῖ ((Πι15 ὅγγ., Ηπρξ, Ηἰτχ.}); ἐπ6 
ΠλᾶΓΡ. 15 δοσορίοα Ὁγ νν., Ῥοόγοννῆθ, Καν, 
Δπα ΟἸΕΠΟΓ 15 ρΥΔΠΙΠΊ ΔΈΟΙ φοβϑῦϊε; δι 
᾿λανι ἃ ϑθθπὶ5 γαῖ ΠΕ ἴο γοίοσγ ἴο ἴπΠ60 ϑρϑοὰ οὗ 
ἢϊ5. Ριυγϑαϊ ἀπά οπϑίαιρῃϊ. Αα. πὰ ὅδγῃηι. 
δραμοῦμαι. 

ἃ ἐγοοβ] ϑρθοῖα ΠΥ τἀ οὗ Πρ -ἀττηοά ἔγοορ5 
βοηΐ ἴο ρθη δὴ ᾿ηνδάθα σοιιηΐΓΥ: δ. Κ. 
τσ οὗ τὴ6 Απηδίοκιῖος νὴ Ὀυγης ΖΙΚΙαΡ ; 
5651 8. ΧΧΧ, 8, 1ς. 

α «υαἱΠ Τλανὶ πιὰν τείεγ ἴο 186 ϑἰοττηὶηρ 
οἵ Ζίοηῃ, ἃη ᾿πηρογίδηϊ Θροςἢ ἴῃ 15. Πἰἴὸὶ αηὰ 
ἃ πίρ οἰπημαχ 1 {Π|5 ράθθαρο; 500. 2 5. σὶ 
6---ο ἀηὰ σοπιραγὸ [06] 11... ὙΠ ΗΐΡτονν 
ννογὰ τῸγΓ “Ἰραροα "15 πιο δρθοία!ν οἵ τῆς 
δυν Βουπάϊηρ οὗ {πὸ Ὠπά, δον 50]. 11. ὃ ; 
4511. χχχν, 6. 

80. ἐν" «ἢ Οτ “τοβποά ;᾽) 566 ποίβ οἡ χὶϊ!. 
6: ἴδ βριιο ὁσσιγῦβ ἔθ] ΠΓΥ. 

381. « γος] ὙΠῸ τοξτοπου ἴο οι. ΧΧΧΙΣ. 
4 (5Ὲ ποῖο θῇ ὑ". 2) 15 ΠΟΥ πη} 15 ΚΟ Ό]6, 

382. »ῃιαζοῖρ »η»Ρ αὐαν ρέγσβε ΔΝ τὰ τοίου- 
δποὸ ἴο τα. 30, 45 {15 ᾺΥ 15 Ρεγίεςι, ΟΥ 
Νίδιϊ. ν. 48. : 

33. ῥίπδ᾽ 6 806 ποῖθ οὔ τ. 29ς. (ἕ 
ΗδΌ. "]. 19. ΒΊΟΝ 15. νἀ ΠΕΥ ἴακεη ἔτῸπὶ 
{η1|5. Ηἰϊχ. Ενναά (Ὁ. 1. π|. ῥ. 729) (4}}5 

Ο 
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ον 
οὐ ἐΔ 
γε ζη δες 
πον ἀπο 
"μετ βῥέϊφα 
ρΦ. 
[Ηϑεοὺ. 
28 
αν οέφς. 

34 Ης τελοῃεῖῃ ΠΥ ἤδη 5 ἴο ννΔΓ, 
80 τῆλε ἃ ον οἵ 5ἴδεὶ ἰ5. Ὀγοκβη ὉΥ 
ΤΑΪΠ 6. ΔΓΠΊ8. 

45 Ποὺ Παϑῖ αἶβδὸ ρίνεη πὲ τῆε 
8016] οὗ ΤῊ βαϊνατίοη : ληὰ τὴν τίρῃϊ 
ἢαπά ἢαῖῃ Ποίάεη πιὸ ὑρ. ἀπά ἐτὴγ 
ρεητ]εη6 55 ἤλτῃ πηιδάς πλῈ ργελῖ. 

46 Του ἢαβὲ επ]λγρεὰ ΠΥ 5ἴεῃ8 
πηάεγ π|6, τῃαῖ ΠΥ ἔξεϊ αἸά ποῖ 5}}1Ρ. 
271 Βᾶνε ρυΐϑβιιεα πλ]Π6 ΘΠΘΠΊ16 8) 

ἀπά ονεγίακοη τπεπ: ποῖμοῦ ἀἰά 1 
τὰγη ἄρα! η {1}} {ΠΥ ννεγα σοηβαπλεά. 

28 1 ανε ννοιιηάεἀ τῆςπῃ τας ΠΟΥ͂ 
ννεγε ποῖ δῦε ἴο γίβε : {ΠῸῪ ἅτ [4 ]]|εη 
ὉΠΟΥ͂ ΤᾺῪ ἔδεῖ. 

29 Εογ τῇῃοι Παϑὲ ριγάβά πὲ νὴ 
βίγεηρτῃ ππῖο τῆ6 Ὀαῖῖ]ε: τοι ἢλβῖ 

αἰϊοπίίοη ἴο ἴῃς 4υλ}1Ποδίϊοηβ οὗ αν, 845 ἃ 
ὈογΏ ΓΙΠΟΥ ΟΥ̓ΘΥ πθη: ἤγϑι οὗ 4}} ὁπ πθὰ ἡγῇ 
ἃ 5ΙΠΟΥΎΥ ἥαιηο, ἃ ρΡοϊηξ ἴῃ ἴμοβὸ {{π|6ὲ6 οὗ 
Ρ͵ᾺΙΛΔΓΥ Ἱπηροτγίδηςο, ογοαίθα, 50 ἴο ϑρϑαᾶῖκζ, ἴὺσ 
νναγίαγο, σαραῦϊθ οὗ ἱπητιθη86 οἤογῖ5 ἀηὰ τ1}- 
Ἔχ διιδίοθα ΟΥ̓ ρῥγοϊοηροαὰ δχογίίοηβ: ἢ ποίδϑ 
Ααἶδο ἴδ6 ροϊηξ ἴθ νης αν αἰ ογοά ἔγοπὶ 
{η6 Βεοῦοθβ οὗ οἰαβϑὶς δης 4} γ, ἢ15 ἀϑου ΡΈΟη 
ΟΥ {Πἰ5 πδίιγαὶ οπάοντηθηῖς ἴο ἴῃς βρθςϊαὶ 
ἔδνοιυγ οἵ [ϑῃονδῃ. 866, ποννόνου, “1.1. 178. 

γι» δὶ ρίας" ΜΥ ἀοπηϊπίοηβ ἢ ἘΠΟΙΓ 
[ογίγοσϑος, γος κα ἀπά πιοιηΐαίη5. ὙΠῸ “τὴν 
15. δ ρηδῖῖς ; αν νναρεὰ ἃ νναῦ οὗ ἀδίδηςθ, 
ποΐ οὗ Ἰηναοίοη; Ὀιΐ οἴ, δῖ. ΧΧΧΙΙ. 12. ΤὴΣ 
ὑνογά5, Πουνονθῦ, τοίου ὈΓΙΠΊΔΓΙΠΥ ἴο (μ6 Βιηά, 
ΤΟΠΊΔΓΚΑΌ]Θ 41|κὸ ἔου βροοά δπὰ “" βξυγοίοοϊοά- 
Ὡρ55;, Τπλρίγαη, ἐ Ν, Η. Β." Ρ. τοο. Οἵ ϑοηξ 
50]. 11. 17. 

84. .ο ἐῥαϊὶ, ζε. ΟΥ, Βο ὑπαῦ ΤΥ ΔΙΤΔΒ. 
Ὀθπὰ ἃ ὈΟῊῪ ΟΥ̓ ὈΓΟΠΣΖΘ:" ὑὕγοηχο, ΒΙΡὮΪΥ 
τοπιρογοά δηά οἱαϑίϊς, τνοϊ ϑδἕθοὶ, Οὐ Ὀγᾷϑ5, ννᾶϑ 
υυϑοά ἔογ ον 5 γ (6 Εργρίίδης δηά [5γδοὶ ἴοϑ. 
ΤῊς τοπάογίηρ "" 5100} " ξοΠ]ονν5. 4 ἈΔΌΒΙηΙς Δ] 
{τδάιτοη, Κιπίςμ!; Ὀὰΐϊ ““ΡΎΙΟΥΓ γα ογαΐ αιιατη 
ἔογγ ΠΟΡΏΙΓΙ5 τι5115.᾽) Γιὐογοί5, ν. 128ς. ὙΠῸ 
ἔοτοο δηά 5Κ1}} γοηυγοα ἴο Ὀδηά 4 Πογοβ ον, 
ΑτῸ βρόκθὴ οὗ ὈγΥ ροοῖβ. ἔγοπη Ηοπιοῦ ἀοινῃ- 
τινας, ὙΠῸ τεπάοπηρ “ὁ Ὀοη ἢ οΥ “" Ξἰτοίςἢ ᾽ 
15 ΜΌ]] ἀορίοπάοα Ὁγ Ηπρίοϊά, να τπ6 Ηοῦγενν 
ἔοστῃ ρῥγοβεηΐβ δοπλὸ αἰ" σ]1γ. 

385. Τρος ῥαυΐ αἰτο σίυεη γιὸ ἰδὲ «ῥίεϊ[) 
ἼΠΙ15 οἰατιθθ 5 οὐ θὰ ἴῃ 2 5. Τἢυ5 ΑἸαχ 
ΒοΙἀ5. Π15. ϑῃιεϊὰ ονοῦ 86 ποαὰ οὗ Τδυςεογ, 
ὙΠῸ Β6 ΚηθοΪα ἢ Ὀεπάδαὰ δονν. 

1} μεπίοιο.] Οτῷ, εοπερισοπείοα; ἴἰτ, Ἠὰ- 
ΤῊ] ΠΥ, {Π6 σοτγεϊδε ιν συλ! ν π΄ τηδη: {πὸ 
ἴογπὶ ἰ5 ποῖ ιι9ρα οἰβοινβοσγο οὔ Οσοά; δεῖ ςοἢ 
[54]. 1Χ}]. 9. δηὰ ποῖδ οἡ σ". 1 οἵ [15 ρβΆ]1η. 
ΤΒΟ ΧΧ΄ἅἧ ὅγγ., 550π|., ἘΠποοά. δηὰ Δ τ]ρ., 
ἴακο ἴη6 Ἡροῦτγοιν ννογά ἴο πλοδη “ΠΥ ςΠἢ45- 
εἰϑουηθηῖ," Ὀὰς {πὸ ΑΟΥ. Πα5. {Π6 ϑδυρροτζί οὗ 

ΡΘΑΙΜ 5. ΧΨΊΤΙΠΙ. [ν. 34--τ-44. 

ΤΙ θάπεά ὑπάθγ πιῈὸ ἴποθς (ἢαΐῖ τοϑε 
ἊΡ ἀρδι!ηβῖ Πη6. 

40 ποι ἤαβῖ αἷβο ρίνεῃ πὲς πε 
ΠΕςΚϑ οὗ πγίηθ ἐπαπηΐεβ; (ηδτ { τπηϊρὴτ 
ἀσβῖγου τἢθπὶ ἴπδϊ Παῖς τη6. 

41 ΓΠΘΥ οτεά, δυῖ ἐῤέγέ τὐας ποπε 
ἴ0 βάν ἐῤεέγι: ουεη ἀπῖο τῆς ΓΟΚΡ, 
διιῖ πε δηϑνγεγεὰ {Πεπὶ ποῖ. 

42 ἼΠεη ἀἰά 1 Ὀεαῖ τπεπὶ 5Ππ|8]] 25 
τῃς ἀμδὲ θείοτε τῆς ννῖπά : Ϊ ἀϊά ολϑῖ 
τῇδ πη) οι 45 ἴῃς ἀϊτγῖ ἰπῃ τῃὴ6 οἴγθοῖξς. 

43 που Παβὶ ἀε]νεγεά πηὲ ἔτοπι 
τῆ 5ιΓΠν]ηρβ οἵ τῆς ρεορῖὶε; ἀπά τποὰ 
Παβϑῖ πιδάς π|Ὲὲ τῆς ἤειὰ οὗ τῆς ἢιδδ- 
{πεη: ἃ ρβορίβ τὐῤοπ 1 ἢᾶνε ποῖ μα. 

πο} Κηονγῃ 5}14}} δοῦνθ π|δ. 
ἌΣ: 

44. [Α,5 βοοῃ 85 {ΠεῈΥ ἤδᾶγ οὗ πιε, “μα. 

ΠΟΔΙῪ 411 πιούογη οτος, Τμυ5 ἴοο Δα. 
ΟΠΒαϊά. δπὰ Ηθῦγονν ᾿ηἰογργοίογβ. 

86. Τροιι ῥαᾳεὲ επίαγρεοί Οτ᾽ πηδὰθ νυ Ἰάς 
ΓΟΟΠῚ ἔῸΓ ΤῊΥ̓ 5ἴορβ, οἰθσιηρ ΑΥΨΑΥ͂ 4]} διη- 
ἀγδῆσοβ: 566 5, ΧΧχὶ, 8: γον. Κ΄. 12: ἔοῦ 
{Π6 σοηνοῦθο 566 ποῖ οἡ [Ὁ Χυῖῖ. 7. 

ἐραὶ ρῶν ἢ πὰ ΤΑΥ 8Π01608 40 ποῖ 
Β11νΡ: {Π6 νογὰ ἀδηοῖος πηϑιοδά ηθ55, ἃ δι πξ 
ὙΑΥ Οὐ ἴο Ρ γ 51:64] νυ ΚΠ 655, 

389. «“κὐάμεῇ] Ὀονθᾶ ἄοπηῃ; [Π6 5Δ2π|ὲ 
νΟΓᾺ 5 υϑοὰ Κ᾽5. ΧΥ]Σ. 13.) ὙΠΟΓΟ 566 ηρῖΐδ. 

40. Τρῤοιι ῥα αΜὸ σία »ῖ 1δὲ πολ 
ἰ.Φ. σαιβοά ἰδοπὶ ἴο ἔπτη Ὀδοκ Ὀοίογο ΠΊΕ. 
[,1ἴ. ἢ ὝὙὝΠοΟΙυ ἢαβὲ ρίνθη ΠΊΙΠΘ ΘΠΟΠΊϊ65 ἴο πὲ 
(ΌΥ {861γ) πϑοκ:" της δᾶπηθ ρῆγαβθ ἰ5 υϑοὰ πῃ 
πἰχοά. χχὶ. 27, νΠΟΓΟ 1 15. τηοσς ΠΟΙΤΟΙ 
τοηοτγοα “1 Μ]}} πα κὸ 4}1 (Π]Π6 ΘηΘπλθ5 ἴυΓἢ 
Π6ῚῚ θά. Κα ἀηῖο {Π66.᾽" 

41. ὌΠ 5 νοῦϑο 9θθπ15 ἴο Γοου ἴο ἃ ΥἹΟΥ͂ 
ΟΥ̓ΘΙ ἀοπηοϑ'᾿ - σποπηῖθ5, ποῖ οὐδοῦ [Π6 ποαίμεπ, 
νν Ποὺ ννοιἹὰ ποῖ σα] οὐ ἴπ6 [ορά: ὑπ] 85 
ἱηάερα 11 6 ἀοοαπιρά {παῖ ἃ ρατῖϊα! Κπον]οξε 
δηὰ ἀγομά οὗ {πὸ [ογὰ Πδὰ ρεποῖίγαϊθά πὲ 
ΡΟΌρΙο5 Βογάογπρ Οὐ ἰβγϑθὶ, δηᾶ ϑρεᾶκιης 
σορπαῖο ἀϊαἰοςῖ5. 80 ἔδγ 45 Κπονυ]θίξο 15 οὐπ- 
σογηοά, 86 ἔπος {μὲ 1η6 πάρι οὗ [6ῃονδῃ ν᾽ 
ἔλταιαγ ἴο 1πΠ6 ΜΟΔὈΙ 65 18 ργυνοὰ ὉΥ [5 
Οσσυγτθηοθ οἡ ἴδ πονν ἕδιηοιιβ ἱπϑοτίριίοη οἱ 
Μοσμα: δον ἴΠ6 ἤπ] ἀοέθαι οὐ Μοδδ {Πΐ 
Κηοινν]οάρα πιαῦ πᾶνθ ἰβειθὰ ἴῃ ἔργ οὔ Πϊππ. 
ἌΝ Βοβο δι ρου οτγ ἴὸ ΟΠ ΕΠ 5ἢ ννα8 ργονε Ε΄ 
ἐποῖτγ οννὴ ἴοϑὲ οὗ πρῖ. ΟἿ }ιιάρ. χὶ. 24. 

483. ἐῥὲ ῥοαδ φΥ 165. ῥεαίῥεη ΟΥἉ, “ πελὰ οἵ 
παϊοῃβ." αν! σιν ἴῃ 5 ἔογεῖση σοπαι 5 
ἃ ΡΙοάρο οὗ τὸ ἔα] Π]πιοπὶ οὗ ΔΜ ὀββίδηις ῥτῦ- 
ῬΒοοίοβ ; 508. ὀβρεοῖδ}}γ Ῥ5. 1, 8. 

44. 41: τοοη ἂν ἐδὸν ῥέαγ, δίς. Ἴ ΘΟ ΔηΒΜῈΓ 
ΟΥ Δῃ δαβίθοσῃ ἴο [15 ϑονογεῖη 8 ΘΟΠΊΠΊΔης, 
“ρ Ποᾶτ ἰ5 ἴο οὔογ." Καὺγ τοίδιϑ ἴὸ 2 ὃ 
ὙΠ. 9, το; 5. χχὶϊ, 27. 58]. ἵν. 

ὥραν. 

" Μοὶ 
[πὶ οὐ Ε] 

“ 
, 



Δῦονε ἴποβα {παῖ Γβ8 ῸΡ ἀρδίηϑδί πΊ6: 

σεδρη!] ΟΥ̓, ΖΙδὺοΣ τ9, [1ἰἰ.- 116 ἴο ΠΊΘ, 
1.6. ἃ5 ἴῃ τηᾶγρ. Υἱοὶ ἔεισπεά οὐδάϊοποθ, [ῃ6 
ΟὈδάϊθηςσε οὗ ἔραγ: οἴ. δυῖ, χχχὶ!. 29; 5. 
Ιχυϊ. 4, Ιχχχὶ. ᾿ς. Ὑπὺ5 Ἀοβ., ΗυρΕ, ΚΑΥ, 
δα. [π ἴδε σογγεβθροηαϊηρ ράβϑαρε οὗ 2 8. ἃ 
Ὑνογὰ 15 τιϑϑά, 51 ἘἸῪ ἀοσιηρ ἴῃ. ἔογηι, δὰ 
ὙΠ ἢ [Π6 54π|6 Ππηρδηϊηρ. 

45. ὁὲ αῇ'αϊ4)] ἼΤΠ6 Ἡδῦτγενν ννογά οσςσιγ8 
ΟἾΪ ἴῃ [15 ρᾶβϑδαρθ, [ ργΟΌΔΟΌΪΥ ΠηθΆΠ5, 
ἐἐ 0}}} Πδε γε] ηρ." οβ., ἔνν., Ηπρῇ,, ἄς. 
σῇ, Μῖὶς. νι. 17. 

46--56ο. Τα ἐπυηρμαπὶ οἷοθο οὐ (Π6 
Ἀγτλη αἱ οὔςθ ρῥγοϑεηΐβ ἴῃς Ἰοδάϊηρ {ποι ρ ἢ 5 
οὗ βυδιζαάθ ἔργ ἀθ];νογάποθ, δαπα ἄστη {γιβῖ 
ἴῃ Τοπονᾷῇ, ἀπά ῥγοάϊοῖς {π6 ΔΙ]ΒΙπθπς οἵ 41} 
Η!5 ῬγΟΠΊ 565. 

46. Τόε ΖοκῸ ἰΐυε! }}] (ΟἿ, Ῥ5. χϊ. 2, 
“ {ἢ6 Ἰινίηρ Οοά," δηὰ υ. 8, ““ἴῆς Οοά οἵ 
ΤῺΥ 116.) Ἐννα]ά ἰλ|κ65 1 5 Ὧῃ ἀγομδίϑμῃ δα}- 
γαϊθηΐ ἴο ““ ΒΙοββοά ρὲ σοά." 

47. αὐυοησείδ »6] ΟΥ̓, ἐν ῃο ρίνοῖῃ ἃ- 
νεηρετηδηΐς ἴο ΠΊ6,)) ΟΥ “' ἀιναγάδι τγοίσγδιι- 
[ἴοηϑ ἴο π16 :" ςοἴ, 2 5. ἵν. 9, το; 8Ἃη ἱπηρογίαπί 
Ράϑϑᾶρε 85 Ὀϑαυηρ ἸΡροὴ [αν 5 σμάγδο- 
ἴογ, αηὰ ἢἣϊ5 τορυάίδίίοπ οὗ ργίναϊο δοῖβ οὗ 
γϑηρόδηςθ. ὙὍῃὸ γείδεγθηποθ ἴο 2 85. χ. 4, 
Κουὺοδίηρ {Π6 ργονοσβίίοη ἴο {π6 ννἂῦ οἵ ΠΟ ἢ 
[Π1|5 ὨΥΠῚη ΠοἸοὈγαΐος ἴΠ6 γσεϑυ β, 15 οὐ 50ΠῚ6 
γῖαθ, Ὀμὰξ (6 5ἰδίοπηθηΐ ἰ5 βϑησγαὶ , ἴῃ 8]} 
διισσθϑθος αν ϑανν γαῖ θα τνο ι5[ς6. 

σμδάμε! }} ὝἼΤΠ6 Ἡδῦτενν ννογά οσςσιγϑο ἔνν!οΘ 
ΟἾΪΥ (5εε 5. χὶνὶ!. 3) ἴῃ [815 56ηβε; δας ἴῃε 
ΓΟΠάΘΓΙηΡ τοί οἡ βοοά διξϊπου, δηά 15. Δ6- 
σορίθα ὈΥ οτῖῖοθ. [{ 45 ἴῃς 5ρθοῖδὶ πιθδηὶην 
οὗ Κοορίηρ ἰῇ ϑι]θςίίοη, 45 4 ἤοςκ ἴο {Π6 
βῃορῃογά. Οἱ. Ῥϑ5. 1. 9. 

48. 1ῤε υἱοίρη! »αηῇ ῊΘ Θχρσοβϑίοη ΤΊΔΥ 
Ὀδ ΒΘΠΟΓΑΙ ; 566 ηοΐθ οἡ ὡ.. 17; δαΐ, σοπϑοιἀουῖπρ 
1Π4ι (6 ῥρϑαὶπὶ βρθοῖδ!γ σοχμηπηεπιογαῖος ἀ6- 
᾿ἱνεγδηςθ ὕγοπη 411 ΘΏΘΠΊΙ65, (Πογα 15. ΠΟ γϑάϑοη 
ὙΥὮΥ (15 ἀἰδεϊηςίνα ἀπ δοσαγαίο ἀοϑιρπαίίοη 
8Ποιυ]4 ποΐ ροϊηΐϊ ἴο 8541], [ῃ6 σῃϊοῖ οὗ [αν 5 
ῬογβθσυοΥβ, Δη4, 85 80 ἢ, ΟΧΡΙΓΈΘΘΙΥ ἡλπιρὰ ἴῃ 
1Π|Ὲ νεσγ δηςιθηΐ, [ἢ ποῖ σοπίεπιροσαγυ, ἱπϑοσῖρ- 
ὕοη. 

ν. 45--50 ΡΘΑΙ.Μ5. ΧΝΠΙΙ. 211 
"3.6. [Πεγ 5041] οὔεγ πιὲ: ᾿τῆ6 βἴγδηρειβ ἴδοι Παβὲ ἀ6] νεγεὰ της ἔτοπι τῆς ἐγ|05: Πρ 
ὁ, ες 588]] "" 5 δπιῖς ΓΠμαπηβεῖνεβ ἀπῖο η6. ἰεπῖ πηδη. ἡθ4.5.4ἡ 
ἰὐγν 45 Τα βἴγδηρογβδ 85Π1]}] λάβε αὐγὰᾶυ, 49 “ἽΠεγείοτε ΨΠ]Π 1 1 ρίνε τῆδηΚϑ “ οσπι. τα 
Μῆρά ἀηὰ Ὀ6 αἰταίά οὐὲ οὐ τπεὶγ οἶοδβα ἀπῖο τπεε, Ο ΠΟΚΡ, ἀπιοηρ τς ἢ64- ἕον 
.ΗςΡ. ἐσ. ρἰδςεβ. ἴδῃ. ΔΠπὰ 5]ηρ' ῥγαῖβδε58 πο ΠΥ πᾶπ|6. “Ὁ κς 

46 Τῆς Ιοκ ᾿ἰνεῖῃ; δπά δ] εββεά 5ο (ὑτεαῖ ἀε]νεγαῆςσα ρσίνοιῃ ἢς τὸ 
ὧδ ΤΑΥ͂ τοςῖκ; ἀπά ἰεῖ τὴε (σοά οὗ ῃγὺ ῖ5 Κίπρ; δηὰ βἤῆδβνγειῃ πλεῦου ἴο ἢ]8 
βα]ναῖίοη δὲ εχαϊτεά. Δῃοϊηῖοά, το [)αν!ά., Δπά ἴο ἢΪ5 βεβά 

ἐΗΘΒ. 47 1 ἰς (σοὰ παῖ ᾿ανεηρεῖῃ πε, [ΟΥ̓ δνδγπΊογα. 
ἐἴενκ- ἈΠᾺ 5 δά πεῖ} τς ρεορῖὶε ππάογ τη6. ΡΘΑΙ,Μ ΧΙΧ. 

; π΄ ἈΡι 15 τς ἀὐνῦν ὲ ἐν ΤΠ Πμλος τς 77ε ἐγεέσίμ γε σἦφιυ σοι ς εὐογγ. ἢ 7142 τυογὰ 
τς νὴ, : γ6ἃ, ΟἹ Π|65ζἴ ΠῚ6 ᾧῥβΡρ Δὲν ργαζ. 15 δαυϊά Κ»γαγείλ 70» ργαςδ. 

Το ἰῃς οἤϊοῦ Μαυὶςοῖδη, Α Ῥβαΐγη οὗ θανιά. 

49. 581 Ραι], οπι. χν. 9, Δρρ]165 {Π|5 ἴο 
ΟἿΓ 1 ογὰἄὰ. ᾿ανιὰ εὐ ἀθηεν σροακβ ἢ ἃ 
σοπϑοοίοιιβηθαο (πδΐ ἢ15 Πηισϑίοη, ἃ5 μῃοδὰ οὗ [6 
ὙΠΔΘΟσΓΔΟΥ, δηά, 845 5:1ςἢ, ξΟΓΘΓΌΠΠΕΓ δηᾶ ἴγρο 
οὗ Ομγιϑῖ, ννᾶς ποῖ σοηῇηδά ἴο [5γδοὶ: 1ξ ἴῃ - 
νοϊνοά [π6 ργοοϊαπιαίίοη οὐ Οσοά 5 τλῖρῆϊ δηά 
ξοοάμποϑβ ἴο {πΠ6 Ὠρδίῃθη, υὑπάουδίθαϊγ ἢ ἃ 
νον ἴο (6 ἔα] ΠΙτλθπξ οὗἨἉἁΤὴ6 οὔρίηδὶ ργΌπΠΊ56 
ἴο Αὔγαπι, θη. Χι. 2, 2, ἃπά [6 οχίοπειοῃ οὗ 
(οὐ δ τηογοῖθ5 ἴο 41} παίϊΐοπβ. Οἱ. 5, ᾿χνὶ. 
4, Ἰἰχχὶϊ. αὶ. 

5860. Τὸ εἷοβα οὗ {πὸ Ὠγυπὶη γοίογϑ, 85 
ΟΓΙΕΙ 5. βΘΠΘΓΑΙΥ δάπηξς (ΗΙΐΖ., ἅς.), ἴο {Π6 
βοϊδιιη ἀθοϊαγαϊίοη σοχηπιαπισαῖοιἑ [Ὠχοῦ ρἢ 
Ναΐμαῃ, 2 85. Υἱ1.: 866 Θβρθοῖδ!γ στ. 12---τό, 
246---29. 

᾿αυϊ] ΤῊ ]8 15 [ῃ6. ΟΠΪΥ͂ ἀρθι ἢ ἴῃ Ὡς ῇ 
Τλανϊὰ ὨΔΠγ65 ὨΙ ΠΊ56 18, 1 τῇδ ὍΘ ννἢ γοίογθηςθ 
ἴο 86 δρϑςῖδ] ργοπλῖδο τῃσοιρὴ Ναΐῃαη “το 
(ΠΥ ϑογναηῖ αν," οὐ Ὀδοδιι56 (6 ρ541}πὶ ννᾶ5 
᾿πίοηάδα ἔοσγ ρυθ]ις τοοϊδύοη, τοπαϊπάϊηρ [ῃ6 
ὙΠΟΪς παϊίοη οὗ {π6 στοιιηἀθ οὐ ὑνῃισ ἢ {Ποῖν 
Δἰ]ορίδποθ το ἐπ ουδὲ οὗ αν γοϑίϑά. 
Τὸ χυσβίίοη ννβεῖθογ {πὸ τοχί οὐ [η6 ῥ54]π| 

ἷἰβ. ΠΊΟΓΕ Δποῖδηΐ ΟΥ ΤἸλογ6 δοσυγαίθ ἰη [Π6 θοοΚ 
οὗ ϑαπλ}Ὲ} ΟΥ̓ Ποῦ Πᾶ5 Ὀδθη τημοἢ ἀϊδοιισοθά. 
Βοίἢ ἰεχίβ ᾶνθ ᾿ηΐογῃαὶ ργοοῖβ οὗ ἱπάδθροηά- 
δη08 δηά οὐἹρηδ} γ: ἴῃ ἔδλοξ 1Ὲ 15. ἢονν δά- 
ταὶ τῆδξ ποιῖμποῦ σουϊὰ παν Ὀδθη ἰάθη 
ἔτοτη ἴθ οἴμογ: πού ἂγὸ ἔπ6 ἀδνυϊδίίοηβ ροπὸ- 
ΓΑΙ σι ἢ 45 σου]α Ὀ6 δοςοιιπίοά ἔοσ ὈΥ ἴηλο- 
οπγαΐο ἰγαηβογρίίοη. ὙΠ6 τποϑὲ παίπγαὶ πὰ 
ῬΓΟΌΔΌ]6 ΘΧρ]απαίίοη 15, {παὶ Πᾶν τοινατγα 5 
[6 Ο]056 οὗ ἢ15 γα ῥτεραγρὰ ἃ σενιβίοη ἔῸγ 
Ρυδ]ς γοοϊδέοη, 

ῬΘΛΙΜ ΧΙΧ. 

ἼΠΙ15 ρ541Π|, ἘΠΙΊΝΕΓΘΑΙΥ τοραγάθαά ἃ5. ΟἿΘ 
οἵ ἴῃΠ6 φτγοίζουηαοθε «δαπὰ χιοϑῖ αβδοΐηρ οὗ 
᾿ανιὰ θ᾽ σοπιροϑιτοηβ, 15 ἜΞρΟΟΙΔ]Υ τοπλαγκο 
ΔΌΪΘ ἔογ ἴπ6 γινιὰ σοηΐϊγαϑί, πὰ δὲ [ἢ6 9Δ4Π16 
ἘΠ6 (6 'ΠΠΟΙ ΠΑΥΓΠΊΟΠΥ, ΨΏΪΟΝ [ἴ τεοορ» 
ὨΪΖ65 Ὀεΐννθθη {ΠῸ γοϑι] 15 οὗ πδΐυγαὶ ἃπὰ τὸ- 
νοδὶ θα τοὶ]; ρίοη. ὙΠῸ Πόδνεηβ, 415 Βδσοη ΟὔὈ- 
56 γνθ5, ἀθοίαγα ἴῃ6 βίοσυ, θυ ποῖ Π6 νν}}} οὗ 
Οοά: (δδῖ 15 Κποννῃ ΟἿ ὉΥ Ηἰ5 ἰανν, τὸ- 

Ο2 
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“Οεπ. τ. 6. ΗΕ “ἢεδνεηβ ἀεοΐαγε τῆς ρίογυ οὗ 
(σοά; 1ηἀ τῆς βιπιαπιεηῖ 5ῃοτ- 

οἴἢ ἢ!5 ῃαηάγννογκ. 
2 ἴδὰγ υηἴΐο ἀν υἱζεγεῖῃ βρεεςῇ, 

δηά ῃἰσῆς ὑπῖο πἰσῆς βῃεννεῖῃ Κπον- 
ἰεώσα. 

γοδὶθὰ ἴο πᾶ 85 ἴῃς φογξοεςξ δχρτθϑϑοη οὗ 
(Πα νν}, ἔοσ ἢ15. σοηνογϑίοῃ, ἐηδίτιςιίοη δηά 
Βιυϊάληςο, 

[1 ψ ουϊά ἀρρθαγ ἴο Ῥεϊοπρ ἴο {Π6Ὸ 54πὶθ 
ΡθΠΟα οὗ ])ανια 5 ̓πΠἶς ἃ5 ἴπ6 ργεσράϊηρ Ρ54|Π|, 
ΓΙ Ἀν ΠΙ ἢ 11 Πα5 δὴ ᾿πτπηαῖο σοηηοοίίοη. Αἵ 
{πὸ οοδὸ οὗ [δὲ ρῥϑαὶπι (566 “"τ. 43,40) ἴΠὸ 
Κιῃρ ἀοςίαγος ἢ15 τ] θη ἴο ἴπὸ Ποδίῆθη: ἴῃ 
{Π15 ἢ6 ἀνν 118 ἤγδξ Ὡροη {πὲ ργοραγδίίοη Ὸγ 
5.0ἢ ΜΌΓΚ ὈΥ παίῃγαὶ ἀρθηςῖοβ, {ποθὴ Ὡροη 
1 ἸηβἔΓιιπηοηἴ5. Ὀγ ΨΥ ΠΙΟἢ ἰξ σου] ὃς οἸἑςίοά; 
ἴῃ Ὀοΐὴ βρϑακίης ᾿η δοσογάδποο ΜΈ οὐγ]οτὰ 
δηὰ Ηἰ5 Δροβῖϊεβ (εἴ, Μίαϊξ. ν. 4ς, νἱ. χό6-- 
41: Δςίβ χίν ἱς--17, δηὰ χνὶϊ. 24---1); 
Ἰανιά, 1ἴ πΠΊΑΥ Ὁδ ἴογ {815 γϑάβϑοῃ, “4115 ἢ Π}- 
56 1Γ ἃ ϑεγυδηίΐ οἵ σοά, στ΄. 11.132. ΤἼο ῥβα]πὴ 
ἢδ5 Οἵ ποὺ ἱπά!σδίϊοηϑβ οἵ ὈοΙοηρῖηρ ἴο {πῸ Κι ̓5 
βιιηην δΔηἀ ΠοροδΙΪ τδηηοοῦ, 5. ἴῃ οἴποῦ 
ΟΔΥΙΥ͂ Ρ54|π|5 (566 ποΐθδ. Οἡ Χν"]. 23}, ἢὺ [ιᾶ5 
τ) σοῃβοϊουϑηθ55 Οὗ Ἱππογοηΐ δηὰ ϑοσγοῖ βἰη- 
Γ]Π658, τ. 12, δῃὰ οὕ 186 ἀδῆροσ οὗ ἔΠΠπᾷ 
ἴπῖο ΜΉ 8ιη, Ὀὰξ ᾿ἴ 15 οἰοασγ ὑπαὶ ἢ6 Πᾶ5 
πο: σοτηπηῖῖοα {πὸ στοαΐ {γαηβ 55 ΟΠ, ἔγοτα 
ὙΎΉ 1 ἢ πο Ργαγϑ ἴο Ὀ6 ρῥγοβογνοά, 
ὝΠΟ 15 4 πιαγκοὰ αἰἤότοηςσο Ὀοΐννθθη (ἢ6 

εἔν 6 οὐ {η6 ἔννο ροστίοι5 οἵ ἴῃδ ρϑαϊπι. ὍΤΠδ 
ΤΟΥΤΛΟΓ ἢ85 {ὯΠ|6Γ δηὰ τποτὸ ναγιθὰ σδάθηςοβ, 
{πὸ ᾿Ιαξῖοῦ 15 ποῦ μοϊηϊοαά δηά Ἴσοπιραςοῖ; Ὀυζ 
{Π0γῸ 15, ποῖνν τ ϑιδηάίηρ, ἃ ρογνδάϊηρ Πᾶγ- 
ΤΊΟΠΥ͂, ΓΡΟΟΡΖοα ΟΥ̓ ΘονεΙῸ οΥ165. [ἢ Ὀοίἢ 
(Π6 ἰδηριιαμο 15 δ οὔσὲ ἔογο ῦ]6 πὰ ϑυνοοῖ, 
ΜΠ ΓΥρηϊιθηξ ἀγΟ ἢ 415Π|58 ἃπἃ νἱν!ὰ ἹΠΊΔΡΌΓΥ ; 
δὰ τ ἢδΔ5 Ὀδεη ποϊδὰ {παῖ πὰ Ὀοΐῃ ἵμόγὸ ἰ5 
ἃ {ιπάαπηοηϊαὶ θη ΠΥ οὗ σἰγισίαγο, δαςῇ 
σοηϑιϑίπς οΟὗἩἨἉἁ ξουγίθοη οἰδιιβοβ, ἀγγαηροά ἰῃ 51Χ 
ΟΥ ΟΕ βίγορῃοβ οὗ πραυὶγ θαι] ἰορησίῃ. ὍΤΠ6 
ΤΟΥΤΊΟΥ ΡογΊΟΠ, 45 τα ῆς Ὀ6 ΘΧχρθοῖοα, 15 ΓΙΟΠΟΓ 
Π ἸΠΛΆΡΌΓΥ, 106 παι γα 5116 οἰοπηοπὶ οὗ Ροδίγγ : 
[ΠῸ Ἰαιίοτ, ἴῃ ἀθὸρ πὰ ΠΟΙ ἔρο] πρθ, τονο- 
᾿πθηΐ8 οὗ ἃ ἤραγί βιγτϑὰ ἴο 115 ἀθρίῃβ ὉῪ Οοεβ 
ἶανν. 

1. ἀδοαγ 7 Οὐ, “"τοσοιηΐ." 
ΟοὐἽ] ἩΗξεῦτγενν, “ΕἸ;  πᾶπθ Ὡς ἢ ἀθ- 

Ποῖος [6 ΠηΔ]ΞΥ δηὰ ροννεῦ οἵ σοά. [ἱ 15 
{80 Οἡἷγ Π4]Π6 ὙΥΠΙσἢ Τσσαγα ἴῃ ἴῃ6 ἤτγϑε ρατί 
ΟΥ̓ [Π1|5 ρϑϑ]πΊ, ἀπὰ ἤότὸ οησα ΟΠΙΥ͂, 1η σἰ παρὰ 
ΔῸΓ 0515 [0 {Π6 ἡρπλὸ [Ἐπονδῇ, νυ ΒΙ Πἢ 18 τι5οα, 
ΝΟ σΊν ΟΙΥΎ, ΒΟΝΟΙ͂Ν {{Π|605 ἴθ 1Π6 βοσοηα ρατί. 
1λαν] ἃ σφε] γαῖθβ ἴηὸ σίογν οἵ ΕἸ, (ῆς Οὐοά οἔ 
ῃδΐαγο, ἴ[π6 ἑπεὺ οὗ Τόμονδῃ, ἴῃ6 (σοὰ οὗ τῆς 
((Ὁνοηδηῖ. Εἶχ. υἱἹ. 2. 
σῥοπυο ) Οτ, Ῥτοοι ει θῦ}. 

2. τὐἰεγοδ Προ] 1. “ἐρουγοί ἐοτίῆ 
ΒΡΕ ΓΒ." ΑΓ ἢ ἀΔγΥ ονεγῇον5 ἢ αἰ γᾶ ο5 

ΡΘΑΙ,Ν 5. ΧΙΧ. ἷν. 1 -- 4. 

4. Ἴρῤέεγέ 15 ΠῸ ϑρ6θΟ ἢ ΠΟΥ ἴδηρσαδρε, "ον 
ΕΓ υ ῥέεν ΤΏ ΕΙΓ νοῖςα 15 ποῖ ποαγά. ᾿ς 

4 δ᾽ ΤΓΒεὶγ Ππε ἰ5 ροπς ουέ τῇγουρῃ ὅν 55 
411 τῆε εαγίῃ, δηὰ {Πεὶγ ννογάβ. ἴο τῆε «-:-- 
εηά οἔὗὨ τῆς ννογὶ ἅ. [πὸ τῆεπὶ μαῖῃ ἢε ζ τς 
8εῖ ἃ ταδογηδοὶε ἔογ τῆς 5ιη, ὁ ΕιΞῚ 

1 ς 

ἴοτ, 7Ζ εν γα, αὐ. σἴσι 

[.}1] οὗἨ τηραπίηρ, ΜΠ ἢ 1[ἴ ἘΓΑΠϑπ 5 ἴο 115 5ιις- 
σθβοσ, ὙΠῸ νογὰ 15 υϑρθὰ βρϑςῖδ!ν οὗἉ τοὶ!- 
δίοιιβ δπὰ ργόρἤοῖς υὐἱζογδποθθ, 845 ἴῃ Ρϑ. 
ΙΧΧν"}. 2; Ργου. 1. 23) ΠΟΥ ΑΟΝ΄. [45 "ΡΟΌΓ 
ουΐ." 

σξεαυεῖδ ἐἀποαυίρσε] Ὑπὸ δῦσα πογὰ 
ΟὐσιΓ8. Οἰβοιν ΠΟΓΟ ΟΥ̓ ἴῃ ἴΠ6 ῬοΟΚ οὗ |οδ, 
χν. 17, ΧΧΧΥΪ. 2. [ἴ πιοδῃβ ῬΓΟΡΟΓΥ ὁ υϊοκ- 
Θη ἢ," ὁ Κοορϑιἢ δἱῖνος" 1Πδξ 15, σῖνθϑ ἃ {τ ΠΞ 
αυ!οκοπῖηρ Κπον]οάρε, 45 Πα ἢ σοπίεπρἰᾶ- 
τοη ΟὗἩ {πὸ 5ἴαγγΥ ἢγτηδιηθπῖ ἀυνακεηθὰ ἀθθρεζ, 
ΤΏΟΓΕ Βρί για] τοι ρηϊα {Π4π ἴπ6 ὉΠ ΠΕῖ5 
οὗ ἄἀλγ. ὙΠιι5, ἴοο, ἴῃ ἴῃ6 βγϑί οἰδυϑβὸ, 
ἐἰ ΘΡΘΟΟ ἢ" ἀδηοῖοα ὯΔὴ Οὐΐνναγά σΟΙΏΠΙΙΠΙΟᾶ- 
[ἰοη : “ Κπονν]θάροα," τη [Π6 βοςοηά οἰδιιϑο, (ἢ 
᾿ηνναγὰ ἀρρτομοπδίοη. Βίβῃορ Ἠσογπο γύπαγκϑ 
οὗ ἀδν πὰ πιρῃξ ἴπιι5 οσςσιριδά, [ΠΟΥ τὲ 
ἜἾΚ6 ἔτνο ρατῖ5 οὗ ἃ ἍἽποῖγ, σπδηῖηρ ἴθ ἢ 
ΔΙϊογηδίοὶ Υ {π6 ὑγαῖϑο οὗ Οοά." 

8. Τρονγε ἱξ πὸ σῤοεῶρ, ὅς. ΤῊΝ ἰγδηβἰδοη 
Εἶνοθ ἃ οἰθασ δθηβο, νν 6]}} δάαριθα ἴο [Π6 οοη- 
ἰοχῖ; 1 15 ϑιρροιοά ΌΥ {Π6 ἀηοϊθηΐ νΈγβι ῃ5, 
Δ Πα 50Πὴ8 στ τς 5 (ΔΙΊ ΠΏ 6), δηὰ 15 Ῥταπιπιᾶ- 
ἘἸσΔ]ν ἀθξεηϑι 19. ΟἸΠΟΙ τοπάθγιηρϑ ἀΓῸ ῥτὸ- 
ρῬοβοά, οὔ νῆϊοῃ ἴῃ6 ἔννο πλοϑὲ ρΈποΓαὶν 
δοσορῖθα τὸ (1) “ὙἼΠδί 15. πὸ βρϑέζῇ, η0 
ψοϊάς, ῇοσο βουπά 15 ποῖ πραγα." λέ. (8ὲ 
Βροο ἢ δηὰ νογάβ ᾿νΠΙ ἢ 16}} οὐ (οὐδ βίου ῦ 
ἅτ Βοαγὰ ὉΥ 4}} (18 ντπηρα, Ηἰϊ,., ΜΟ]}). 
(2) “ὝΠοτο ἰ5 πὸ βρϑθςῇ, ἴμογὸ ἃγὸ "0 ΜΌΓγ(β, 
8}} ᾿πδυιά]Ὁ]6 15. ΤΠΟΙΓ νοῖςα 17 ἴῃ Οὐγ Ῥ5Δ ΕΓ, 
Ηιρέ,, ἔνν., Ῥογοννῆθ, Καγ. Ὅῇε τοηάεπηξ 
ἰ58. ΠΟΤᾺ] ἀπὰ φγαπηπηδί!σαὶ, Ὀὰϊ ᾿ζ Τπέγοάιιοῦϑ 
ἃ ἰῃουσ ἢΐ νυ Π]ς ἢ 15 βοαγοοῖν ἴῃ ασσοτγάδῃςε νετῇ 
(Π6 ῥγοσθάϊηρ απὰ ἔΟ]Ον ΠΡ νΈΓβοθ, 

4. Τρεὶν με] ὝΜΠὲ ἰγαποϊδείοπ 18 οχαςῖ, δυῖ 
{π6 πιεδηίηρ 15 ἀϊβρυϊοά, ὙΤῊΘ ννογά “}1η6΄ Πα 
ἰῃ Ηοῦγονν (Π6 ϑροςϊδὶ δρῆβθθ οὗ ἃ δβοιπάλγ' 
Ἰπὸ πιαγκίηρ {π6 οχίθηξ οὗ ἀοπιϊπίοῃ : ἰξ 5 (Π0.5 
πἀπἀειβίοοά ἴῃ (Π15 ρᾶβθαρθ ὈὉγ Ηιυρί!ά ἀπά 
ΒΟΙΠ6. ΟΙΠΟΙ ΟΥσ5, ἀπά ἀρΡΡΑγΘΠΕΥ ΟΥ̓ ΟΟΓ 
ἰγαπϑίδῖοσθ. ὙΠῸ πλοῦ ρόπογαὶ, δηὰ τἢῃς οἰάεεῖ. 
ἱπιογργοϊατίοπ ἰ5 “"βοιηά,᾽" ρθε! ν βουπά 
Ριοάιιοεα ὈΥ Πατρ-Ξἰ ηρ5, οὐ, 85 Ὀσ Καν μοί άβ, 
“Π6 τορι λΌνο σἴτίηρ." ὙΠῸ 56η86 ἴδ εἰ!- 
εἰϊοά 55 (ῃ6 σοπίοχῖ, δας [τ ἰ5 ποῖ βιιρροπεί 
Ὀγ Ηθῦτονν τἰϑᾶρθ. [ἢ] 41} οἴμοΥ ραϑϑᾶρδϑ {πὲ 
ΚΑΥ) πιόδηβ οἰἴμοῦ ἃ τηθαβισίηρ Ππ6, οΥ 8 πὶ 
ἃ Οἵ ςσοπάιιςϊ), ἃ Ριθσορὶ οὐ ἀξογεος ΠΟΥ 
χοῦ] ἃ πὸ ας βοηθ6 Ὀ6 ππϑι 4016: ἴΠ6 ἀθοῖθ 
οἵ ἴθ Πόλνθηβ σοθβ ἔογίῃ, ργοοϊαἰπνπε ἰδὲ 
δἰοτγ οἵ Οὐυοά, ἀδηά {π6 ἀπῖν οὗ νου ρΡΙηξ 
ἤιπι. δὲ. Νοῖο ὑοίονν, 



ον, 
αἷσε έν» σ. 
Οε 

ν. 5-ο.] 

ς ὙΝΠΙςἢ ἐς 25 ἃ ὑπ άἀθρτοοπὶ σοπι- 
ἵπρ οὔξ οὗ 8 σῃμαιηθεῖ, ἀπά τε- 
Ἰοϊςεῖἢ 48 ἃ ϑβἴγοηρ πιᾶῃ ἴο τη ἃ 
ΓΆςΕ. 

6 Ηἰδβ ροϊῃρ ἔστη ἐς ἔτοην ἴἢ6 Ἂεπά 
οὗ τῆες ἢξανβη, δπά ἢϊ5 εἴγος ὑηῖο 
πε ἐπά8 οὗ [: δηά τπεγα 15. ποιῖῃϊηρ 
ἢΙ4 ἔτοπῃ τῆς μεδῖ τῃθγθοῦ, 

γ Τῆς "αν οὗ τῃς ΓΟΚῸ ἐς ρεῖ- 
γεεέονίηρ. ἴεςῖ, ᾿ σΠοηνεγίίηρ τῆς 808}: τς ταβιὶ- 

ΡΘΟΑΙ,Μ5. ΧΙΧ. 

ΙΏΟΩΥ οὗ ἴπεῈ ΓΟᾺΡ ἐς βιιγα, τηλκίηρ 
ὑν 56 πε 5 ρΪε. 

ὃ Τῆς 5ἴδζυΐεβ οὗ ἴη6 ΓΟΚΡ ἀγέ 
τρῃῖ, γα]οϊοσίηρ τῆς δα: τῆς σοιῃ- 
τηληπάἀτπηθηῖ οὐ τηε ΓΟΚῸ ᾿ς ρυγο, δη- 
Πρ τοημρ τῆς ἐγεϑ8. 

9 ΤῊς ἔξαγ οὗ τἴῆε ΓΟΚΡ ὦ: οἰεδη, 
δπάυγίηρ ἔογΓ ὄνεῦ: τῆς Ἰμασπγεηῖθ οὗ 
186 ΠοκΡ ἀγὲ ἰττὰς ἀπά τἰσῃϊοοιι5. 4]- 
τοροίῃογ. 

ἐῤεῖγ «υογ4] ἼΠΕ Ἡδῦγονν ἀραῖη σγθς}}5 (μ6 
θοοκ οἵ [οῦ, ἴῃ νυ ῆϊο ἢ τῃ6 ννογὰ ποῦ υϑρὰ 
ΟσσυΓ5 ἔγοαΌΘΏΕΥ (566 Ο 65. “ΤΠ,᾽ 5. ν.); ἃ ἕαςϊ 
οὗ 80πΠΊ6 πηοπΊθηϊ, ἃ5 ὈΘΑΓηΡ προ {πὸ δηκὶ- 
ιν οὗ {Π15 ρϑαϊπι, δηὰ οὗ τῃμδαΐ Ὀοοϊ ; ἀπά 85 
τ ἀἸοαῖης {π6 Ἰηἤποηποθ οὗ ]οὉ ὕροη [αν 5 
τηϊηἀ, 84ῃ ἱπἤμθποθ ρευθᾶρϑ ππακίηρ ἰἴβο!  5ρ6- 
αἰ} (ο]ῖ ἴθ ἀδαὶπρ ἢ τ[ῃ6 ᾳυσδίοη οὗ 
πδίαταὶ γοὶρίοη. 

5. ὀρηίάεφγοο»"Ἱ ὙΠῸ ϑυτῆθο] οὗ γοιῦίμξι] 
ΒΟΌΣ δηὰ ΠΔΡΡΙΠ655, οὐὁἨ οὗ ἴθ Ὀοριηπίηρ οὗ 
ἃ θῖν Π|ἴὸ; δάοριθα ΌΥ οὖγ Ποτγά, τβουρὴ 
1 ορος 4] γοΐογοηςε ἴο (6 ὈΓά6. 

οἱ οΥ᾽ ῥὶς ἐρα»ιδεγ 06] 1]. τό. 
4: α τἰγοης »ιαπῇ ΘΟ δρι πεῖ 15 δρρ] δα το 

1Π6 διη ἴ Τά. ν. 421. ΕἸβόν βοῦε τὸ σοά, 
ΕἸ, οὗ Ὑν Βοῖὰ {Π6 51 15 ἃ ἴγρὲὸ; [54]. ἴχ. 6, ΕἹ] 
Οιῦρθον, “πε πρμίγ Οοά." 

6. κχοίηρ ζογι δ] Οἵ. Μις. ν. 2. Τῇῆε ἴπιᾶ- 
ΒΌΓΥ οἵ {Π1|5 γοῦβθ δῃου]ὰ ποῖ Ὀ6 ργεβϑθα 85 
ΡΓΟΘΟΠΕ ΠΡ ἃ ΠθΟΥΥ οὗὨ Π6 δαί ἢ 5 ἕοστη. ὍΤἢῃθ 
Ροεῖ ἀθϑοῦθεβ 5 ΠΊΡῚΥ νυ μδξ μῈ ΟΌΞοΓν 65. 

ποίδῥηις ῥι4 1 ἼΠε πραῖ οὗ {ΠπῸ 5η, ᾿ν ΒΓ ἢ 
15 ἴ86 σοπάϊππίοη οὗ ρἤγϑιοδὶ [Πἴ6, τθᾶσἢθ5. ἃ5 
ΑΓ ἃ5 1ἴῃ6 τοδομηρ οὗ μὰ ποανθηβ; ΤΠΟΥ 1η- 
βίγῃςξ 4]1, Π6 φι!σκοης 411. Ηδηςο ἴῃ6 Πίηθϑϑ 
οὗ {πὸ συπῖθοὶ, ἀπὰ οὗ (Π6 δρρ]οφίίοη ἴο (86 
ΙΓ ογὰ Οἢγισῖ ἀπά Ηἰβ ἀροϑίϊοβ, Κοῃ. χ. 18. 

ΤΠἼο σοπηθοίίοη Ὀεΐννοθη ἴπΠ6 ἔννο ραγίβ. οὗ 
[Π15 ρϑα]πη 15 φιοϑιοηθά, Ὀὰξ (Π6 ἀπαὶοσγ Ὀ6- 
ννϑοη [ῃς ογάρυ δά ᾿ρἢϊ οὗ {πὸ πίνοῦϑθε δπὰ 
Οοά δ πιοῦὰ] ἰδνν 165 ΝΟΥ ἄθορ. [{ 15 γθσορ- 
Ὠϊχοὰ Ὀγ Οτοεκ ρῃΠοθορῆγ, ὈΥ [86 νογῪ ννογὰ 
κύσμος ; δῃὰ Βγ (οπῇἤιςοί5, 8566 1Ππ6 «ἢ σἤΔΡ. 
δὲ 2 δὰ 4 οὗ {πὸ "“Τοδυηρ Υἱπρ.᾽ [ἴ 566 Π|5 
δίγλημε ἰδαῖ (ἢϊ5 πιοσῖ Ὀθδι ] οὗ 411 6χ- 
Ρτεββίοῃβ οὗ 50 ρτοδαῖ ἃ [πουρς σπου] ὈἊ 
Ἰδπογεά ΌὈγ ἃ ( γβειδη {π᾿ η κοῦ, 

7. Το ρῥγαῖϑθ οὔ σοάΐδβ ἰανν πον ἔΌ]]οὺν5 
ἴῃ ἃ ταριά ἢἤονν οὗ σῃογί οἰδιϑοθ, θασῇ ἢ 
ἃ ἀοιμόί» ὁεαὶ (1) 6].)}, Ἔχργοβϑίηρ [Π6 νγαττῃ 
Ἔπιοίίοη οὗ {πὸ Ῥβα]γηδὶ 5 ἤεατῖ, ὙΠὸ βγϑῖ 
Ὑνοσγὰ ἰηνοΐνθ8 4}} [δέ δ ὕθ δά, (6 ἰανν ἰ5 
Ρεγίοςῖ, ἃ σοπηρ]οῖο γονοϊαδτίοη οὗ (σοά 5. ψ}}}; 
1. δῖ δι 5 ννογάϑ, "" [6 ἰᾶνν 15 ΠΟΙΥ, δπὰ 16 
ςζοτηπδησπηθηξ ΠΟΙΪΥ, δηά 1ι5ῖ, απὰ μόρα," 
ἘἈοπΊ. υἱῖ. 12; ἃ ρᾷβϑθξο οὗ ὀχίγοπηθ ἱπηροτῖ- 
Δηςς, ςοπηροϊος ἃ5 ᾿ἴ 15. νὰ ΠΙ5 νον οὗ [Π8 

ἹΠΟΊΓΔΟΥ οὗ {π6 αν ἴο σοπίγοὶ ἐπ νν}}}, ονθὴ " 
Μ ΉΠῸ [6 5 ΠΏΘΓ 5. 1ΙῸΔσΟ σοηϑθθηΐίβ ἴο ἰἴ 85 
ξοοά, νυ. τό. 
ἐπ Γ "5] ΟΥ̓ 85. ἴῃ ΤῊΔΓΡ., ΤΘΒΌΟΣΙΙ Κα, 

1ῖ. Ὀγιπρίηρ τ Ὀδοϊκ, 5ς. ἔτοπι ἱρποόγάποο δηά 
51η : [π6 νγογά ἱηνοῖνοβ {π6 ἰάθα οἵ ἀθ]νθγδμοθ 
Δη4 ΓΕ Γβῃπηοηῖ. ὙΠ6 σοηνογίίηρ οΠΊοδοΥ ἀ6- 
Ροηάς, οἵ σουγθθ, ΠΡοῃ 115 Δρμ]ςδίίοη ἴο {Π6 
Βεοαστὶ ὈΥ {π6 δρὶ Πί, ἃ ροϊηξ ννῃϊοῃ ᾿λανιὰ πΠΊΑΥ 
ἢδνε ἀϊβοργηθὰ δῖ Ππρεγίθς ΠΥ, ἀπ ννᾶ5 ποῖ 
σοπηη]ςϑοηθα ἴο ἄθοϊαγο. 

ἐῤε οεἑροην} 50 ΞρΘΕΟΙΔΙΠΥ οὗ ἴδ Τ)θοδ- 
Ἰοριιο; 566 ἔχοά. χχυ. τό. 

δε σρηρίε] ὝΠῸΕ νγογά 15 τιϑϑὰ ἴῃ 115 οὔ ρίπαὶ 
δΔηἋ πδίιγδὶ ϑθηϑθ: 1 ἠδηοῖθα Οη6. ὑνῇοβο σοῃ- 
ΒΟΙΟιισηθ55 ΟΥ̓ ΓΡΆΒΟΠ 15 85 γοϑί ππαρνοϊοροά: 
1Π6 ὁ [ΕΘΕΠΊΟΠΥ “ἢ 50 0᾽165 ννῃδὲ 15 πϑράξι]: 1 
Γο]οςίοα, 18 Ἰθᾶνθβ [Π6 “" 5 ΠΊΡ]6" 5. Ε σοπάρηηηςά, 
πὰ ΤΠΡη ὁ" 51Π1016᾽ ὈδοοΟπΊοβ, πκὸ ΟἴΠΟΥ ΠΔΠγ165 
ἴογ ἋῺΟἿΥ ἴῃ Ηεῦγενν, ϑυποπΥ πιο υν] ἢ 
οἰ 510 6}].᾽ 

8. ερἱσῥίεπίησς ἐῤὲ ογε:] 866 ποῖθ οῃ ΧΙ]. 1: 
δηὶ σοπιραγε {πὸ εοἤτοϊ οὗ [86 ΠΟΠΘΥ [μὰς 6 
ἼΡροὴ ἴῃ6 οΥὸ5. Οὐ οπαΐῃδη, 1 5. χίν. 27. 
ΤΠ δχριοϑϑίοη ἱπο]ιάὰθς {π6 και οὗ σοχηξυτί 
Δα ἸΟΥ͂ 45 ννῈ}} ἃ5 Κποινν]θάρο. 

9. Τρὸ ἥαν ὁ 1δὸ Ποκὴ ΟΟαΙγ ἔραγ, 
[Π6 ἴσαγ οἵ γόνϑγθηςσθ ᾿πϑοραγαῦ ας ἔγοπι ἰονοὸ, 
ὁ ἢ] ἢ ἡθνοῦ [4116 ἢ}, 

Ζξε ἡμέ» "4] ΤῊΣ ογάογ ἴῃ ὑν μος ἢ [86 5χ 
ννογ 8 ἀθβοσι θὴρ Οὐ 8 ἰανν οσςιγ 5ῃοι]ὰ ὃς 
ΟὈβογνοά. σ, ΤΠη6 ἰανν, οὗ νυν μος ἢ [6 ᾿ππεῖλ- 
ΠΡ 4] ΡὈΥΙΠΟΙ͂ΡΙΘ 15 Ἰπϑίγασίοη (ΗδὉ. ἐῤογαῤ, 
ἔτοτη γαγαρ, ἴοᾶς ἢ). 2. ΤΠ6 (ΟΕ ΠΟΥ, 1. 
νναγηηΣ; Οοὐἷδ ἀρρϑαὶ ἴο ἴῃ σοπϑοϊοηςθ, 
ὈραγηρΣ νυ]ηθθα ἴο πὸ ἶανν. 4. δίαζιϊζοσ, οὐ, 
ΤΏΟΥΟ ἜΧΟΥ, Υἱϑιϊδί!οη 5, βοου τ ηρ ΟὈαάϊθηςο, 
οΥΓ σποοκίηρ ᾿πέπ πρεπιθηῖϑ οὗ (Π6 ἰανν. 4. (οτη- 
ΤΑΔΠἀπηρηῖδ5, ἐ. 4. Ργεςορίβ, Ὀοίίοσ ὑυπαοιοίοοα 
ἃ5 ΤΏΔη δάνδποεβ ππάθσ 1ῃ6 ἰολοῃίηρς οὗ ἴΠ6 
ἶανν. ς. ΤΟ ἔρασγ οἵ Οσοά, ἴθ βου το μαι 
οἵ {6 5οὺ] ἱπέογπηδα ὈΥ 1Π6 ἰανν. 6. ΤὩς-Ἤ 
)υάγστηρηῖβ, [πΠ6 ἤπα] δνναγάβ οὔ ἴῃς Οἷἵνεσ οὗ 
1π6 Ἰανν. ὙΠ οἸλϊβϑίοη οὐ “2ρεὲ γα" ἰ5 
ποῖσόαῦϊο. αν πιὰ πάνθ τοραγάοα ἰἴ ἃς 
ΒΥΠΟΠΥΠΊΟΙΙ5. ΜΠ “1ῃ6 ἰανν." πὰ 1 [15 
Ῥάϑβαρὸ Πὶ5 ΟὈ]οςξ 15 ρθε! ν ἴο 5θῖ ἔοσί ἢ [Π6 
Ὀοδιγ οὗ “πὸ Ἰανν " 845 ἴπ6 στ] οὗ 11ξδ, ἀπὰ 
1Π6 ἐχργοϑϑίοη οἵ σοάδβ ψ1]}. 

ΤΉ ἢ. 
ἐγμζᾷ. 
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Ιο Μοτε ἴο δε ἀεβίγεά χγέ ἐῤὲγ 12 Κεερ δας κ ΠΥ βεγναηΐ αἶβο 
“Ῥα. το. 1ἢδη ρο]ά, “γδϑα, [ἢΔη πλυςἢ ἤης ροϊά: ἔτοηι ργεϑαπιρίαοιβ «ἦηπς; ἰεῖ ἔπεπὶ ποῖ 
τον δι το, ΥΘΘΙΟΥ αἶ8δ0ὸ ἴΠΔΠη ΠΟΠΕΥ ἀπά τε ἢᾶνε ἀοπηϊηίοη ονεγ πιὸ: ἴμδη 5}4]} 1 
«Ἐπ τῖθ. ΒΟΠΘΥςΟΠΊΡ. θὲ υρτρῃῖ, ἀπά 1 5}}1] θ6Ὲ ἱπποσθηῖ 
ἘΣΣῚ Μογδονεσγ ΌγῪ {ἢεπὶ 15 [ΠΥ 86:- ἔτοηι τῆς ργεαῖ ᾿γδηβργεβϑίοῃ. ἸΟτ, νεβμωλ 
φγάῤιεν. ναπῖ νγαγηθά : σπά ἴῃ Κεερίηρ οὔ {Πεπὶ 14 [,εἰ τῆ6 ννογάβ. οὗ ΠΥ πιουτῇ, 
“νεό. Ο ἀβ γε ἰς στεαῖ τεψατά. δηά τῆς τηξαϊζαῖςίοη οὗὨ ΠΥ Πεαγῖ, 6 

12 ὟΝ Βο οδὴ τιπάογβίδπά δὲς εὐγοῦβὸ δοςαρίαθὶς ἴῃ τῆν 8ἰρῃῖ, Ο ΠΟΚΡ, ΙΗ : 
οἰεαηβα ἔμου πη6 ἔτοπῃ βεογεῖ ἡακέϊς. ᾿ΤῚΥ 51 ΓΕ ΠρΡΊἢ, Δηἀ ΠῚΥ ΓΕἀΘΕΠΊΕΓ. "τας 

10,11. Ὑ μο56 νϑῦβοβ ἀθβοῦῦθ ἴΠ6 οπλοίΐοπϑ 
ἔε!τ, δηὰ {πὸ οἤθοῖβ ἐχροποηςθά, ὈγῪῚ Οοά 5 56γ- 
ναηῖ. ΤΠ ἰανν Ἔχοιῖθοο (Π6 ϑἰγοηροβὶ Ἂἐἰοϑῖ Γεθ 
δηά 94[15Π65 {πθπὶ σοιηρ οΐοὶγ. ὙΠῸ ρστοδῖ Γο- 
νι ἰ5 )π| ἀοεβίπσ 1, ταῖμοσ (8Δῃ ἴῃ ἴἢ6 0]655- 
ἵη5 ἡ ΒΙΓἢ ἔρ]Ἰονν5. 

10. δῥοπεγεοριθ)] Οτ, “(ΠῸ ἀτγορρίηρβ. οὗ 
τῆς Πποπογσοιηῦ 1: (86 βαπλο ννοσγὰ ἰ5 υυϑεὰ χ 5. 
ΧΙν, 27. 

-. 12. 23ο εαπ ὠπάεγοαπά ῥὶς ὄγγογε 5] ΤῊς 
βίγαιη ἤόγθ σῆδηροϑ δι άθη]γγ; [Π6 δ] πη15ξ 
ΔΡΡ 65 ἴπ6 ἴᾶνῦ ἴο Πιτηϑο]. Α'5. ΤῸΓ οιτοῦϑδ, 
5:ὴ5 Οὗ Ἰπούδηςσθ, ΟΥ̓́ΪΠΠΥΠΠΥ, γῆ0 σαῃ ἀϊ5- 
σογῃ {ποι “Ηδ Κηοννθ ποίδμιπρ ὈΥ δ ΠΊ56 1} 
([8 ποῖ σοηϑείουβ οὗ βϑρϑεῖϊδὶ 511), γοΐ 15 Π6 
ποῖ {ΠΟΥ 1ι5ι|ῃ6α 5 (1 (οΥ. ἱν. 4); βοσγεῖ 
5:15, ΟΥ̓“ ΒΙά οι 51η5,.") ἡϑεὰ οἰθαηϑίηρ, 2.6. Ὀο(ἢ 
Ῥατγάοῃ δηά ὀχρίδτοη. 

εἰραησε 1] Μακο οὗ Βο]ὰ π|Ὲ βι }]61655. 

18. ρφγεμρρίμοις σἰπα] ΤῊΣ Ησδρτοιν ννογά 
50 τοηάογοὰ σοιγοβροηῖ 8 ἴῃ τηραηϊηρ ἴο {86 
ΡΙσβιιπηρίμοι8 51Π5, νυ] ἢ ἰπ Ναπι. χν. 20 δΓ6 
ἀεοϊαγοά ἴο Ὀ6 πῃραγαοπαθίο; ἴῃ σοηϊγαα !5- 
(τηστίοι ἔτοπι 51Π5 οὗ Ἰρῃογαποθ. Τῆς ἀϊἔεγ- 
ΘηςΘ ἰ5 ποῖ ἰπ [πὸ δεῖ, δῖ ἴῃ {Π6 ᾿πἰθηίίοη. 
Τῆς ἔοσππη οὗ ἴῆδ ννογὰ 18 ρϑοι]αγ, Ὀυζ ΟσσιΓ5 
51Χ [165 ἴῃ ἴΠ6 οχίχίῃ Ἀ5., τ." ργεϑυμηρίμοιιβ 

ΟΠΟ5:" νυν Ποῖ ΠΟΥ, 88 ᾿ 8ἰη5 ὑγοσο τ ϑ]Ζοὰ ἃς 
ῬΟΙΒΟΠΔΙ ΘΠΘΠΊΙΕ5 (ΚΑΥ), ΟΥ πΊοῦθ ΡγΟῦ ΔΟΙΥ 
ὙΠ τοΐθγοποθ ἴο {ΠΕ ῚΓ πιδηϊοϊ ἃ δηὰ ονογ- 
ὙΔΓΥΪΠΡ ἔογπθ, αν! βίης πιοτὸ ἴῃΔη οποδ 
τοδοποά, ἀπᾶ οησθ ονογραϑϑρά, ἴΠ6 1} ΑΓΥ Π1πὸ 
Ὀεϊννοθη ΘΙΤΌΓ ἃἂπὰ ργοϑιπιρίιοπ, δῖ {ΠΟΥ 
νοῦ ποῖ τοροδίθα γῆθη Ὀγοιυρῆξ ποπὶς ἴΠο- 
ΤΟΙΡΉΪΥ ἴο ἢ15 σοπϑοίοηςθ. 

ἐρὸ φσγεαί ἱγαμεσγοισίο] ΟΥ̓, ἐ' ἀπά ρι ΠΕ1655 
ἔγοπι ρύοαῖ γλη ΞΡ ὈσΘΟη : Ὁ 16 χνογὰ “" γτοδῖ 
15. σα ρῃδίῖς, σα] τααϊυγοά, ἔν ἀσνοϊοροα, 
ΝΜΔΥ ποῖ 115 οδιπιοϑῖ, ἰου σΠΙΠΡ ΥΔΥΘΥ Ἰηαϊσδῖς 
8η ἱπυναγά σοηϑοϊοι5π655 οὐ [4 Ὁ} ἴο ἴῃς 
5ρθ 04] τοπιρίαιίοη οὗ τῃς ΚκιπηρῚ 

14. ὙΠδ ῥγαυοῦ 15. βοηογαὶ, Ὀὰΐ ἢά45 ἀουδί- 
Ιοϑς ἃ βρθεῖαὶ γοΐργθησθ ἴο [Π6 ρ58}π|. ἃ5 ὅχργεϑϑς- 
ἱπρ 1ἴῃ6 γτόβϑ!ς οὗ ἀόνοιιξ πιράϊτδίίοη. ὑροη 
σου ννογκβ απὰ [οῃονδῇῃ 5 Ἰανν. 

»ν σἰγεησὶ] ΤΑΥ͂ ΤΟΟΙΚ, 85 ἰπ 8. ΧΥΊΠ. 2. 
72} γρώεεριογ ΤῊ Θχργοϑϑίοη οὐσιγα ἢγοῖ 

Οεη. χίνη!. τό, “ὙΠῸ ΑἸρΟὶ ὙΠΟ ἢ τοάσοηηοά 
τὰ ἔγοπι 4}1 ον!" ΥνΏρη ἀρρ]ιοά ἴο Οσοά ἰΐ 
ἰ5. Αἰννᾶγβϑ ἴῃ (ἢ δεῆθὸ οὗ ἃ Ἂἀοϊϊνογογ, ΠῸ 
ΤηδιηΐΔ1η8 {π6 σά οἵ ΗΙ5 ον Ρθορΐθ, απὰ 
ΥΔΏΒΟΙΏΒ8, ΟΥ,Ἠ, ΠΊΟΓΕ ΡΘΠΟΓΑΙΪΥ, δανὸθ ἴΠ6πΠ|. 
ἼΠΟ υ86 οὗ (6 ννογὰ ἴῃ ἰοραὶ {γαηϑαςι θη 5. 15 
βοοοηάδιυ. ὅδ06 Νοίδ οἡ [0Ὁ χῖχ. 2ς. 

ΝΟΤῈ οἡ ῬΒΑΙΜ ΧΙΧ. 4. 

ἹΡ ἔἴοπι ΠῚΡ, 85 ἰὴ Ατδῦ., ἴο ννιϑέ, οσ διηά, 
ἤδηςθ, “"ἴο δδ δίγοῃρ," 85 16 γδά!ςδὶ πιδδῃ- 
ἰηᾷς οὗ 4 ᾿ἰπο, οὔ “" Ὀοηά," (μαΐ ννϑῖς ἢ [4ϑἴοθηβ. 
Ιῃ [54]. ΧΧΥΙΙ 1. τὸ ἰξ 15 ςουρ]οα νι ἢ Ἰν, ἃ ργὲ- 
ςορῖ, δηά πλθδη8, ΡγΟΌΔΟΌΙΥ, 4 ἀθοῦθθ, οὐ. διπὰ- 
15 ἰἴᾶνγ: ἴῃ Εοῖκ. ΧΊν!. 2 ἀπά 2 Κ. χχὶ. 12, 
ἃ Ττηθαϑιγίηρ [1Π6: 1η 188]. ΧΥΠΠ, 2 11 ΠΊΑΥ πϑϑη 
ἐς φΓρηΡΊΙ ." τἢ05 Οεβ. ἂπὲ Κποῦεὶ: δαΐ 
εἰ ἄδογϑο "ἢ 15 ΤΊΟΥῈ δα ἰϑἰδοίοσυ, “4 παίίοη οὗ 
ἀδοῖθθ Ὡροὴ ἄθογοο;" 55. οἵ ἤχϑα γι]68, 5οῖ- 

{ἰοὰ ἔογπιβ. [ἔ βδοθπὴδ ἃ ὈοΪὰ ῥγοςθϑϑ, βοδγοοὶν 
Ἰυβιῆοα Ὀγ Ηθδτονν τἰϑᾶρὸ, ἴο ἴδκα ἹΡ ῃγβῖ ἃς 
ἃ ταραβατηρ [1π0, ἘΠῚ ΒΙΓΆΡΙΥ 45 ἃ σογά, ἴῃ δι 
ἃ8 ἃ Παγρ-εϑίγιηρ (1η6 τορυϊαίογ, ὨΣ Καγ). ἤθη 
48 {ῃ6 βοιιπά ρῥγοάιισθρά ΌὉζΥ 16 Βγρ-ϑί ΓΠῈ 
((ποιιρὴ ἴον {πὸ αϑδὲ σῆδηρο (Π6 δηδίοσυ οὗ 
τόνος ἴτοτῃ τείνω ταὶρῃς ὕὲ δἀάιιςο). " ὼς 
οΥδο," οὐ 16 σοπῖγατν, δά πμογοβ ἴο [ῃ6 γΓδάϊοα) 
τηοληΐηρ ἀπά υ56 οὗ {πε ννογά, πὰ γιο]ἀβ δῃ 
ἂρί δηὰ ἔογοι Ὁ]6 56η56, 

ΗΕ ΤκΡ ἤδᾶγ ἔδεε ἴῃ τῆς ἀλῪ ῬΟΑΙΜ ΧΧ. 
1 7}ε εἐλωγελ ὀέσετοίά {δε ξίμρ ἐπὶ ἀἰς ἐχῤῥοϊές. 

᾽ “1ὲγ εοηβάξηςς ἐρε Οοαΐ ᾿ς ΣμζτΟΜ7. 

Το [Π6 οἤϊοῖ Μυκιοῖαη, Α Ῥϑαϊγὰ οἱ Βαν!ά. 

οὗ ἐγόιθ]ε ; τῆς πδπὶς οὗ τε (οά ἸΣΤΕΕ ΝΕ 
οὗ [Δςο} 1 ἀείεπα τες; ΓΟ Ξἰβο 

ΞὉ. 
2 ϑεηὰ ᾿τπεὰ περ ἔτοπὶ ἴπς 84Ππ6- μᾳν χε 

ΡΙΙσφίοη5. οὔ [πΠ6 ρϑορὶθ οὐ Ὀεῆαὶέ οἵ ἴδδ 
κιίηρ, βοίηρ Το οὐ ἃ πηαγίῖαὶ ὀχροάπτοη; 
[Π6 ΟΠΟΥ ὀΧΡΙΟ5865 [ΠΟΙΓ ἸΟΥ δὲ ἢ15 {{ΠπΠΠῚΡἢ. 
ἼΠΟ δρθςῖαὶ ποίϊσεθ, στ. 77) 8, ϑδεῖῃ ἴο ροϊηὶ 

ῬΘΑΙΜ ΧΧ. 

ΤἼΙ5 ρϑαὶπὶ δηὰ (ἢθ Ὁ]Π]ονη Ομ6. ΓΘ 
ΟἸΟΒΕΙΥ σοηῃποςῖοά, ὍΤῊΪ5 ςοηΐαϊπ8. [ῃ6 511Ρ- 
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ἴυαγγ, Δηα ᾿ϑιγεηρίῆεη τἢες οὔ οὗ 
Ζίοη ; 

2 Ἐκπιοηθεγ ἃ1] τὴν οβεγίηρβ, δπά 
ἴαοςερῖ τὴγ Ῥυγηῖΐ ϑδογῆςε; δεΐίδῃ. 

4 (ὑταηῖ τῃδε δοςογάϊηρ ἴο τῆ! πε 
ον ἢδαγῖ, δηα ΑΠ1Π] ἃ} [ΠΥ σουπβεὶ. 

ς Ὗνε νἹ]} γεϊοῖςε ἴῃ τὴν βαἰνδτίοη, 
διὰ ἴῃ [Πδ πᾶπὶα οὗ οἵιγ (σοὰ ννε ν]}]} 

ν. 3--.] 215 

ϑΑν ἢ 5 δποιπῖαά , μα “Χ1}} Πδδσ ἢ] Πὶ 
Ττομὶ ἢ15 ΠΟΙν ἤσάνεῖι ᾿νν ἢ {πὰ 8ᾶν- ΗεΡ. 
ἴηρ' ΒἴΓερτῃ οὗὨ ἢϊ5 τίρῃε μαπά. ΔΝ ο΄ 

7 ϑοιης ἐγεδέ ἴῃ σῃδγοῖϑ, δηα 5οπγδ Ψἐς οί Τ 
Ϊπ Ποῦβοβ: διῖ ννα νν}}} γτοιθηλθοσ [ἢ 6 ὑΉΡΌ: 
πδπια οὔ 6 ΚΡ οογ (σού. ΔΒ 

8 ὙΠΕΥ ἅτε θγοιρῆς ἄονγη δπά κ ομας 
[4]1επ: δυῖ ννὲ ἃγὰ τίβεῃ, δηὰ βίδῃα Γλι 

φέγεηρίά οὗ 

παρε, 
5δεῖ Ὁρ σμγ ὈΔηπεῖβ : τῆ6 ΠΟκΡ (μ1Π] 
41} τὴγ Ρεττοηβ. 

6 Νον Κπον 1 τῃαῖ τες ΓῸΚΡ 

ἴο 186 ναγ ΜῈ (ἢ6 ϑγγίαηβ (566. 2 8. χ.' 
17---1 9}. Ὀμξ ἀγα ϑιμίδοϊε ἴο Δὴγ οὗ [Π6 ἔογοίρῃ 
ΜΓΒ ὙνΠΙΟἢ Οσσιριοὰ 50 ἰαγρὸ ἃ ρογίίοη οὗ 
᾿λαν 5 γοιση. Βοίῇἢ ρϑβ84]πη8 ἀγὸ αἰ θυῖοα ἴο 
αν ἃ ἴῃ πε ᾿πϑογιρ[ΊΟη8, ΠΟΥ 15 ἴποῦθ ΔΗ͂ 
ξυοά τϑάϑοῃ ἴο ηιιδϑδίίοη {πῸ αϑϑυγθοη, αν ά, 
ἃ5 ἴΠ6 γχοργοϑοηΐαίϊνο οὗ ἴῃς παίίοῃ δηὰ “56 Γ- 
ταηΐ οὗ 1ῃ6 Ἰιοτὰ," νᾶ. ηυϊθ Ππ5 δὰ ἴῃ 
Ρυϊίην σις ἢ ρΡοιοηϑ5 ᾿πῖο ἔπ6 πλοῦ τἢ5. οὗ {Π6 
ΡΕΟΡΙ6. Βοίῃ ρῥϑα]πι5 ννοῦὸ δου θη ΠΠ Ὁ σοπηροβοά 
ἴογ ρυῦ]ς δηὰ ᾿τυγρῖςδὶ γοοϊ δι! οη; ἀπ ννογδ 
ῬΓΟΌΔΟΌΪΥ συηρ ὈΥ ἴπ6 ροβίβ δηὰ ἴπ6 ῥθορΐθ, 
ΟΥ 115 ΓΕργεϑοηϊδίνοβ, ἴῃ (Π6 σουγῖ, οΥ αἱ ἴπ6 
ξαῖο οἵ ἴῃ6 τδρογηδοΐϊθ. Ἐνναϊά, ᾿νπο {πιηκΚ5 
1μαῖ [815 Ρ541πὶ πιδῪ ἤάνθ Ὀθθη σοπιροβεὰ ἴῃ 
ἀϑὰϑ τοῖρῃ, δάπρί5 ἴπδὲ {π6 Ἰαπριαρο, ἴΠ6 
γἰνἀ ἸΠΛΆΡΘΓΥ, 5 ρ]6 ρυδηάθυγ οὗ 5[γ]0, ἀπά 
ΔΆ ΘΧΡΓΟΘΘΙΟΠη5 οὗ {ππ5ῖ ἴῃ ἴῃ6 [οτά, ποῖ 
δι ραβϑθα ἴῃ ΔΗΥ͂ [ἘΠ Ρ]6- ΠΥ πη, ροϊηξ ἴο [ῃς 
ἔπι οὗ 1)αν!ά. 

1. ἐνομόἰε] Γι Α[ΟΓΑΙΥ ὁ" σίγα." 
ἀεξεμά 1ῤε6] ἼΏΘ πλᾶγρῖηα] τα ογηρ 15 

ποτα δοσιιγαῖθ; ἴΠ6 ΡΘΟρΪΘ ΡΓΑΥ ποίΐ τΊΘΓΕΙΥῪ 
ἴοτ ἴη6 βαίοϊγ, διιξ ἔογ {πὸ {τπρἢ οὗὨ {ΠΕῚΓ 
Κίς, ἴῃδξ Π6 ΠΊΔΥ 6 5εῖ οἡ Πιρῇ, γαϊβθά ονεῦ 
ἢ5 ΘποΙη165. 

2. δεὶ]ρΡὴ ΤᾺΥ ἈΘῚΡ ἴῃ {π6 τιλγρὶη 18 σοΥ- 
τυςΐ δηά ἔογοῖδ]6: τ[Π6 ΒεΙρ οὐ ννῃῖςἢ {πΠ6 Κίηρ 
τα δ  ἀδρεπά, ρ]οάροά ἴο Πἰπιὶ ὈΥ φτδοίοιι8 
Ργομ565. ΟἿ, Ῥδ. χχῖ! σ ἀπά τ Κὶ νη]. 20. 

“αποίμαγ) ὙΤΠῈ Μογὰ ϑιυ15 (Π6 τείξῃ οὗ 
᾿ανιά, νυν ἤθη {Π6 βαποίι αν ννὰ5 ἢχϑὰ ἴῃ Τογὰ- 
δλίετα, δὰ: (ἢς ἴθιαρ]θ ννα5 ποῖ γοῖ θα}, ὙΠΪ5 
Ρ54]πὶ ν'85 ῬγοῦδΟὶΥ γος θὰ Ὀγ [Π6 ρῥγίθβίβ ἀπά 
δα λν πηπλε ΔΕ] γ δῆοσ ἴῃ6 οἤδοσιίηρ οὗ 5δογὶ- 
(65, 

3. Ἀοριοριδεγ)]ὴ ΤΠῸ ννογὰ ἢᾶ5 ἃ ϑρϑςιαὶ 
Γοΐσσθρηςα ἴο {π6 »ηέμεδα ΜΠΟΝ (ἢ6 ρῥτίθϑὶ 
Ὀυτηξ ὑρὸη ἴμ6 δἱῖαγ, ἃ5 ἃ »ρπορογίαί, Δῃ 
Ἄρρεδαὶ ἴο Οοὰ ἴο τοιηδιεῦ (Π6 σῖνοσ. 866 
Ὠοΐεβ οἡ [ν΄ 11. 1, 2; Ασῖβ χ. 4. 

ἐῤγ 97εγίπς 9} Τῆς Κίηρ οἴδεγοα δου ῆςος ἴῃ 
ΡέΓβοη, ὀβρθοια! Υ οἡ στοδί ὁσοβϑίοηῃβ, 510 ἢ 85 
(η6 Ὀογιππίηρ οὗ 4 νγαγ, οὐ Ὀοΐογο ἃ Ὀδίι]ο, 
ὙΠ ΟΓΕ 18. Π0 ἱπίογέθγοποθ νἸἢ [Π6 ργοροῦ ἔμπο- 
[Ἰοη5 οὗἩ 1η6 ργθεβίποοά ἴῃ {ἢ]5 ; δῃΐπηδ]5 πιρἢΐ 
ὕες οἴδετοά απὰ 3δογιβοθρά ὉΥ 186 Ποδάβ. οἵ 
ἔλα !ε5. ὙΠῸ οὔετίπρϑ σοπϑοισιθά θοῖἢ οὔ (ῃς 
της ἢ, ἤη6 ἤουσ νυ ΟἹ] δηά {γαηκίῃοθηβο, 

ἀρΠρΠ. 
9 ϑᾶνε, [ΟΚῸ: ἰδῖ τῆε Κιπρ Πεᾶγ 

15 νγνἤεη νγα οΔ]]. 

δηὰ ψῃοὶθ Ὀυγηϊ Οἤἤδγιηρϑθ, ΓΕργεβοητηρ [Π6 
ξταϊτυάο δηὰ δὐϑοϊιίο ἀθνοίίοη οὗ [ἢ6 ννοῦ- 
ΒΏΙΡΡΕΟΓΒ. 

ἀεςεῤ1] ΟτἉ, ἐἌρρτγονθ," [1ξ. 25 ἴῃ [ἴῃς πηαγρ. 
ἐγῃακο αἴ." ὙΠῸ ρέορ]ε ραν παξ (σοὰ τηλγ 
τοραγὰ {π6 ΤΟἤθγιηρθ ἂ5. ἴαϊ, 2.2, Ὀεδτάηρ (ἢ6 
οςρᾷϑίοη, {πὸ Ὀόδὲ παῖ [8 Κιηρ σου] ρῥτγόβεηῖ: 
σοτήραζγο Δα]. 1. 8. 

5. Τἢ5 νοῦβο, ΠΟ ἢ σοποιοίς οὗ ἴῆγθο 
αἴδιιϑοβ, σοϊηρ]οίοβ πὸ ἤγϑε ἀϊνιϑίοη οὗ {Π6 
Ῥ54]π|. 

γεϊοὶς6] ΟΥ, ““5ῃοιυῖ:;" (ἢ6 ννογὰ ὄδχργθβϑθθ 
(86 71υ]ληξ σμοις οὔδ ποϑβὲ δϑϑιγοὰ οὗ νἱοΐογυ. 

6. δίοτυ ἄμπμοτυ ΠῚ ἼΠοθδ ννογάς ἀγὸ ΘΙ ΕΠΟΥ 
βρόκδϑη Ὀγ ἴῃ Κίπρ ἴῃ ρούβοῃ, οὐ Όγ ἴῃς ΗΙρἢ- 
ΡΙοδὲ σορυ ϑοηηνρ ἴΠ6 ἡδίϊοῃ. 

7. εβαγὶο!Ἵ ΤῊ Ρῥγοδιθιξίοη δραϊηβί Κϑθρ- 
'ἱη πυηογοιι νγᾶγ-ἤογθο5. ννᾶ5 οὐϑογνεα ὈΥ͂ 
1)αν! ἃ, ΜΠῸ σιγὰ οἡ ἢ5. σαπιραῖρηθ ΜἹἢ 
1πΔηῖτγγ : [ἢ 15 σῃονηρ δὲ οποθ οὔδάϊοηςς ἴο 
τῆς Ἰανν, ἀπά ἃ 1151 ἀρργοςοϊδίίοη οἵ τῆς νυϊϑάοπὶ 
οὗἩἨ Τπ6 ᾿π]πποίίοη. [|π ἃ βἴπιρρὶθ ἢ ηλ- 
[ἰοη5 ἰογτηι ἀφ Ὁ ]6 ΓῸΓ {Π6ῚΓ σμδγΟΙΓΥ (566 68ρ6- 
ΟἸΔΙΠῪ 2 8. ν]1}. 4, χ. 18), ἴῃς. Ὀδδὲ πὰ βιιγοδβῖ 
ἀεἔθησθ νγὰ5 4 ννὸ]]-ἰγαϊηθὰ ἈΥΥ οὗ ἔοοϊ- 
βοϊάϊοτς. αν! 5 ἀγΓΠΊ165 σοηϑιϑίθα οὗ [Π6 54Π16 
ΓηδίοταΪ5 δηὰ υ5ε4 ἴΠ6 54π|6 ννθάροηβ ψ]} σὴ 
οὗ οἹὰ ννοῆ 50 σΔΩΥ ρύθαΐῖ νἹσΐογοθ ἕοσ ΕΠ5- 
ΪἸληά, Ἐννδὶὰ πα8β βοοὰά οὐϑογνδίοηβ οὐ {Π|5 
Ροϊηΐ, “ Οὐοςἢ.᾽ 111. Ρ. 186. ἼΘΙ τλΔῪ ὈῈ 
ἃ τοίοσθρῃηςθ ἴο (6 ἔδεϊ οἴδίοα 2 5. χ. 18, 
ες Ῥαν!ὰ σἷονν ἐῤὲ γιοῦ 9Κ᾽ 7γοο σῃαποῖβ οὗ 16 
δγτγίδηβ, δηὰ 4ο,οοο Βογϑειηθῃ Ὁ ΨΥ ΠΘΙΓΘ 566 
Ὠοΐθ, 

8. ὙΠε νεῦθο σοργοϑοηΐῖβ ἴῃ δηςοϊραίοά 
τΈβα ] 25 δἰγοδάυ δομίοενοὰ ; τῆς δαΐζιτο νἹοἴΟΓΥ 
15 γα! ζρὰ Ὁ. ἔῃ. [Ιἢ ἔδεϊ (Π6 ἀπιδί κι γ οὗ 
Ηοῦγονν ὀχργεβϑίοῃ ἔοσ ραϑῖ δηά διΐιγο {ΠΠ|6, 
νΥΠΙΟἢ ϑουπθίπλθ8 οσσαϑίοῃ5 αἰ βΊσ ΠΥ 1π 1Π6 
ἱπτογργείδίοη, γοργοθθηΐβ [ἢ Ἰηνναγά βδίαϊο οὗ 
[πὸ βρθάκογ, ἴο ψβοιη ἴΠ6 ραϑδί ἂδπά ἔπΐιγο 
Βανβ 16 νυν] ἀη685 ἀπὰ σϑϑ} τυ οὐ [Π6 ργεβθηΐ. 

Θ. ἰοῖ δὲ ζἰισ 1 Τ)6] 1256 ἢ οὔϑογνοϑ (ῃδὲ (ἢ 15 
ἀοσιρηπδίίοη οὗ Ϊεμονδῆ, ριξ πο ἴῃ6 τπουΐῇ 
ΟΥ̓ {πὸ ρθόΌρ]ο ννΏ}16 ργανίηρ ἴογ {Πεὶτ Κιηρ, 15 
Τλν οι γΆ Ὁ ]6 ἰο {π6 δι πούϑῃρ ὈΥ αν ἁ. ΤῈὴΘ 
ΥΡΟΠπιοηΐ 15 ποῖ οποἸιβῖνο, θΕ νου] πᾶν 
σοποιάθγα δ] ννεῖσμς ᾿ἢ 1π6 σοηδιχιςζίοι σοι!ὰ 



ΡΘΑΙΜ5. ΧΧΙ. 

τίοπ : ΠοΠΟῸΓ ἀπ πιλ)]εϑγ παϑῖ ἴῆος 
ἰλιὰ ἀροη Μἰπι. 

6 ἔογ τῃοι πδβὲ ᾿ πιδάς ἢΐπὶ πλοβὲ Δ ΗῸΡ. ΠΩ 
δ]εββεά ἔογ ενεῦ: ἴποι. ἤαβῖ ᾿ πγηδάδ ὃς λδως- 
᾿ἰπι ἐχοεςάίηρ ρ᾽λά νυν ἢ ΤῊΥ σοιπιε- ἐἤεῦ 
Πᾶηςδ. ἀ τστεῖν 

γ ον τῆς Κίηρ {πιβῖεῖῃ ἴῃ Πα 

416 [ν. 1--. 

ΡΟΑΙΜ ΧΧΙ. 
1 ΑΔὶι ἐπαρμαοσίσίηρ Ὁ» νἱωίσγγ. 7 Οοηυβώρηςε οὗ 

»Μεοίλον σείσας, 

Το (Π6 ςἢϊοῖ Μιυριοίαη, ἃ ῥϑαϊπὶ οἵ θανίά, 

͵ Ἢ Ἑ Κιίπρ 588] )Ὸγ ἴῃ τὴγ βίγεηρτῃ, 
Ο ΙοκΡ; δπά ἴῃ τὰ βαϊναϊίοη 

ἤον ργεΔΕν 5Π8]} Πα τε]οίςς | 
2 ΓΒου Παβῖ ρίνεη ἢϊπὶ ἢΪ5 φαγί β 

ἀεβῖγα δ 4 ἢαβῖ ποῖ νι οΪάθδη τῆς 
γεαιεβῖ οἵ ἢϊ5 1ρ5. ϑείδῃ. 

2 Εογ τποὺ ρτγενεηΐεβῖ πἰπὶ ψ ἢ 
{πε Β]εβϑίηρβ οὐ ροοάηεβ5 : ἴποιι βεζζεϑῖ 
ἃ στοννῃ οὗ ρυγζα ροὶα οἢ ἢ]5 ἢελα. 

4 Ηςε κἅβκεὰ ΠΠς οὗ τῆες, ἀπά τῃοιι 
σάνεϑβῖ ἠὲ Ὠϊπι, ἐύέπ ἰεηρτῃ οὗ ἀὰγϑ8 ἔοΥ 
ἜνΟΓ ΔΠα ὄνου. 

5 Ηϊξ ρογυ ἐς ργεδῖ 'ἴπ (ῇΥ ϑβαΐνα- 

6 τοϊοά ὑροη. [1{ 15 βοννθυοσ ργόῦδῦϊο 1Πδῖ 
[86 {Γι Τ᾿ Δ ΠΡ 15. “ [Πονδῃ δᾶνὸ ἴθ Κίηρ, 
ΠΊΔΥ Ηδ ΔΠΘΝΟΓ τι5 νν ἤδη ννὸ (4]}. ἽὙ}ι|8 
Ηιιρῆ.. ἔνν., δηα πιοϑὲ πηοάσσιῃ σομπηπθπίδίουϑ, 
ΓΟ] νης [πε ΕΧ Χ. ἀπά ΝΡ. ὙΤΒῸ ΑΝ. 1να5 
1η6 Ηφοῦτονν ριυποιυαίίοη, ἴῃς Ταγρ., [ΘΓΟτηο, 
ἃηὰ ὅ0γ. ἴῃ 115. ἕδνοιιγ, δἀπὰ 15 ἀοίοπαθὰ ὉΥ 
126]., δηὰ τ Καγ. 

ἼΠΙ15 ρ541π| μᾶ5 ἃ σεηιῖηθ δίοβϑίδηῖς σἢα- 
ταςίετ, 1Γ ποῖ 85 ἀἸγθοῖ]ν γοουπηρ ἴὸ {πὸ Γαΐατο 
Κιηρ οὗ [5γαρ], νϑῖ 45 Ἰἀοα]! δίῃ (μ6 δηοιηϊεὰ 
τοργεβθηΐδίινε οὗ ἔῃ6 ὙοοοτάΟΥ. 

Ῥξαιμ ΧΧΙ, 

ΤῊ Μοϑιαπις σμαγαςσίοσ, ποίοα πὶ ἐΠ6 
ὑγοοδάϊηρ ρϑάϊπη, ἰ5. Ὀγοιρῆς οὐἱ ΔΓ πΊοΓε 
ἀἰβεη γ 1π {Π||5,. ν ῃῖσἢ δἰ ποι μὴ ἀοι δΕ[085 
βδιρροβίοά Ὀν {Πῃ6 {]ΠΙπιοπὶ οὕ {πὸ πορθϑ 
Θχριθβϑοὶ ἴῃ (ἢδί, ἀπά αἀἰγος!γ Δρρ] Ὁ]. ἴοὸ 
Θρ6ΟΙ4] οἰγοιπιδίδησοβ ἴῃ Π6 ΑἸπ ἢ ἰδῆ ἀπά 
ΟΥΓΙΔΠ ΟΔΙΉΡΔΙΡη, ρο 65 [Γ Ὀογοπὰ ἰῃς οσςδ- 
ϑίοη, πὰ Ἂαἀοβοῦθθθ. δϑρί γα ΠΟ Π5 δηὰ σοην!ο- 
(Ἰοη5 ννῃϊοῖ σου] ΟἿΪΥ Ὀ6 τα]! χοά τη {πὸ 1ἀ64] 
μοδὰ οὗ [|ὲ ὙΠοοογᾶσγ. ὍΠ15. νν45. (1 50 
ΘΙ ΓΟΠΡῚΥ ὈΥ (Π6 ἈλΌθιΙησ5, (ῃαἴ οποὸ οὔ πὸ ΔὈ]οβῖ, 
ἈΆ5ΗΙ, βᾶγβ, “"ΤῊ5 ννᾶ5. ᾿πτογρτγείοα οὐ {Π|6 
Κιηρ δ βοῇ Ὀγ οὐ ἀησιοπε τοδομθῦβ, δας ἴῃ 
ΟΥ̓Δογ ἴο πλοοὶ {Π6 βοβιϑιηδίϊςβ (1.4. ΟΠ Ἰ5Ε14Π5} 
16 15 Βοῖοι ἴο τπἱπογϑοίδηά 11 οὗ Πλαντὰ Βιπηθο [.᾽ 
ΤΠὸ σἰγισΐατα οὗ [Π6 ρβαΐϊπὶ Ὀθῆϊ5 ἃ ρέδη: ἃ 
5ῃογί ϑβίγορῃθε, ἴννγο γνϑιύϑθ5 ὙΠ ϑ6λῃ , ἴνοὸ 
Ιου μοι βίγορῃθϑδ, οαςῇ οἵ ἤνο νϑῦϑοβ, δηὰ δῃ 
Ε]αςυ]αἴογΥ ο]οΒ6. 

1. Τρ ἀϊπηο)] ὙΠῸ Ταγριτ γοηάθίβ (ἢ}15 
“ἼΤΠ6 Κιηρ- ΔΙ οβϑίδῃ." 

2. ἀργὴ Α ἀϊδέμποςξ 4] ϑίοη ἴο [6 
Ὑ 5065 ΘΧρΓΕΒϑθα ἴῃ 5. χχ. 4. 

39. γεσεπί ] ὙΠῸ νογτὰ ΒΥ ὁχ- 
ὌΓΘΘΘΟΘ. (6 ΓΟ] Πρ {πΠ4ξ ἴῃ μι 5. ἀγὸ οὕ σοὰ β 
ἴσθθ ἔλνοιι" ἀπὸ κγαςθ, 

Ω ἐγοαυη}) “15 νγᾶβ 1 γα] ἄοπο, Αἴζοσγ ἐμ 

ΓΚ. ἀπά τῆγουρῃ της πλεῖον οὗ τῆς 
ποϑῖ ΗἸΡῊ ἢς 5}4]1] ποῖ 6 πιονβά. 

8 ΤΠιμα μαμὰ 541] πὰ οιἱἋ ]]} 
(λϊηῈ ἐπεπλεβ: [ὮΥ τίρῆς Ὠδηά 584]]} 
δηά οιἂ ἴποβο τῃδῖ ἢαῖε τπδα. 

9 Ἴποῖι 504] πιᾶκα τποπὶ ἃ5 ἃ 
ΠεΥ ονεη ἴῃ {πε τίς οὗ [1π6 ἀηρεγ᾽ 
τῆς ΠΟΒΡῸ 5141 βννᾷῖονν τἤδπὶ τρ ᾿π 
ἢϊ5. ννγαῖῃ, δηά τη6 γε 584}} ἀένουγ 
τῇδ. ' 

εἷοθε. οἵ ἔπ Απιπιοη θῇ ννᾶῦ, λύθη Πανιά 
ἴοοῖκ {π6 Κπρ 5 βοϊάθη σγοννῃ, δηα 18 τνᾶς βεῖ 
οὐ αν 5 ποδὰ, 2 5. χὶ. 2ο; δυῖϊ {ποτὲ 
ΠΊΔΥ δε ἃ Γοΐοσοησε ἴο δ. νὴ]. ς, δπὰ Βίββορ 
Δ ογαφινοἢ ροϊηΐ οὐδ 4 σοπῃροοΐϊίΐοη ἢ 
Ἐδν. νἱ. 2 ; 566 ἴῃ6 ποχξ ποίθ. 

4. ΤῊΪ5 νΈΓθ6 τπδΎ Ὀδ ᾿πιοΓργοίεα 85 ΞΠΊΡΙΥ 
ΟΧρΓοθϑηρ Θχαρρογαϊθα ἐφ ] ὴρ5 Οὗ Ἰογα!ν ἴο- 
νναγβ. 1Π6 νἱοΐϊοτγίοιιβ Κιπρ, δι ἰἃ 5. ΠιοΙδ 
παΐιγα] ἴο γοραγὰ 18 45 οπθ οὗ (Π6 πηδῃῪ τηἀ]ς2- 
(ἴἸοπ5 1παξ {πὸ ἸΙάρα] Κίηρ, (ἢ6 Δ΄ ὀσϑίδῃ, νυ ΒΟπὶ 
᾿ανιὰ γοργεϑοπίθα, ννᾶϑ ργόβοηΐϊ ἴο ἴῃς Ῥϑα] πη 5: 5 
ταϊπὰ ; δι ρΡΟσ ΠΡ ἢ Θχργοβϑίοη τν ἢ ἢ οἵἴδοτ- 
ψΊ586 σοι] Πατγάϊν δ 75 |864, Π]655 Ἰηάερά ἰξ 
τοίοστοά ἴο ἃ ἔμξιγο 1 6.Ψ 

6. ὀῥμμεΠ ἈδΙΠοΥ, ἃ5 ἴῃ [ΠῸ πλΑΓΡΊη, 
“( Ὀ] Ασηρ 5:) 2.6. ἃ ΒΟΌΓΟΘ ΟΥΓΟΑΙ χαίοη οὗ 
Ὀ]εβϑίηρβ, δῃ 4] υδίοη ἴο Οεη. χίϊ. 2; οἵ, ΕΡΉ. 
1.3. 

«οἱ ἐδν τομμέοπαπεθ) Νοῖ ΠΊΘΓΕΪΥ Ὁν ἀϊ5- 
Ρίαγιηρ Βοοάποθα δηά ἔάνοιτ, Ὀιῖ ὈΥ δάπ)5- 
βδίοῃ ἴο ρεγϑοηδὶ ἱπϊογοουγθς δπὰ σοτητημηίοη. 

8. Τὸ [Ο]]ο ΠΡ νοῦβο5 ἃγὸ δά ἀγεβοοα ὈΥ͂ 
1Π6 ρεορῖοθ, οὐ ὈὉγ τη ΗἸρῃ-ρυοϑῖ, ἴὸ τη Κιηρ: 
(86 νἱεΐογυ αἰγοδάν οη 15 ἴο {πΠ6 πδίίοη δῃ 
ἀ5ϑιγαηςα οὗ σοηηαδϑί ΟΥ̓́ΣΓ 411 ἘποΠΊ165. 

θ. “ἴον οαϑη] ΤΠ5 πλῖρῆς Ὀς οχρί αἰηθὰ 
8ἃ5 ἃ Τοίογοησο ἴο {πῸ σοῃηϊεσε οὐ ἈδΌΡδῃ, 
ΜΓ ]ῊΓὮ νυ δ5 ἀοοιἀοα Ὁν [ῃ6 ρεγβοηδὶ Ἀρρϑάγδῃοδ 
οὗ {πὸ Κιίπρ ; ἴ(ῃ6 ΑἸλπΊιοηἴο5 νεγὸ (ἤδη δχίογς 
Τηϊηφίοα, ραστί ὈδΙης πιαάθ ἴο ρᾷβ5 [πγοι ἢ 
ἰὴ ὈτγΟΚ-ΚΙη: 2 ὅ. χ. 21. [Ε 80. 1ἴ τνου]ὰ 
ῦς 4 τοιηαγκαῦ]ο Ἰηϑίαηςθ οἵ (ἢ. Ὀϊεηάϊηρ οὗ 
βίποοι δηᾶ ἰοῃυ ἀθνοίίοη ΜΠ ἤθγοδ παι οηδὶ 
ἔθο!ηρ5, ΘΧρ] σφ Ό]6, (που ἢ ποῖ Πυ5π πο, ὃν 
{Π6 στ 6] πἰιϑᾶρὸβ οὗ 8}1 Ἀποιθηΐ νναῦίατο. [{ [5, 
ΠΟΛ ΈΥΟΥ, πιο ΡΓΟΌΔΟΪ ἃ βΈΠΟΥΤΑΙ ἀδπιηςὶα- 
([ἰοη οἵ ἀεοϑίγυςστςίοη ἴο {Π6 Ἔποπηῖθ5. οὗ ἴμ6 
Ιοτὰ. 



ν. το-τ ΡΘΑΙ.Μ5. ΧΧΙ. ΧΧΙΠ. 
Ιο ἼΠεῖγ ἔλα 5841} τῆου ἀεβίγου 

ἴτοπὶ {πε εαγίῆ. δηά {Πεὶγ 86 θα ἔτοῃλ 
διηοηρ τῆς ΠἢΠ]άτεη οὗ πλεῃ. 

11 Βογ {πεν ἱπτεπάεα εν] ἀραϊηϑβῖ 
ἴδε: [ΠΕΥ ἱπηλρίπεα ἃ πλβοἢϊενοιιβ 
ἄενίςα, τυῤιεὺ τῇῈΥ ἅτ ποῖ 40]ε 
ῥεγγότηι. 
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11 Βε μοι ἐχαϊτθά, ΠΟ ΚΡ, ᾿π {πε 
ΟΥΏ δἴτεηρτῃ: “9 ΨΜ|]1 ννὲ βίηρ διά 
ῬΓΑῖβα (ὮΥ ρονγεγ. 

ΡΟΑΙΜ ΧΧΙ. 
ι ιαυϊά εονιδιαϊ πιά τ᾿ σγοσί οὐδε α σοι η, 

9 1 διηιγοίλ ἐμ σγεαΐ ἀἰϊίγωσ. 23 Δ 2 γχαϊ:- 
είλ Οοω. ἴ Ον, “1 

: Δἑναΐ οὗ 
Ἔν 12 ὙΠετγείογα ᾿5ῃα]ς τῆου τηᾶκε Το τπε οἰοῖ Μαβίοίαη ἀροη ᾿ Δ ἢ] ΘΙ εῖ ἢ}. ΘΒ Π ΑΓ, (μὲ ὦ ΩΝ 

λώπας ἵπ6 πὶ ἴαγῃ {ΠεῚΓ ἰθαςοκ, τυῤεμ ἴθοι Δ Ρϑ5απὶ οὗ ᾿λανίά. 1 ΠΑ͂Ν 
“Ὁ 8ἢ4} πῆᾶκα γον ἐῤίμε ἀγγοτυς ἀρΡΟοη Μὶ “(Ἰοά, τὰν (σοά, ννὴγ Παβῖ 4“. 

ἃ ςοϊππλοη Θχργοϑϑίοη ἴοὺσ ρυϊηρ ἴο Πιρἢῖ ; ςξ. 
ΧΥΙ. 4.οθ. 6 ἹΠΊΔΡΈΓΥ 5 Πανιάϊς ; 5866. ποῖ 
οη 5. 111. 6. 

ῬΒΑΙΜ ΧΧΙΙ. 

ΤΠ5 ῥϑαὶπὶ ἢδ5 Ὀδθθη δἰννανβ ᾿ΠΟΧΡΓΘΘΘΙΌΪΥ 
ἄἀδὰγ ἴο {πὶ ΟΒυγοῦ, Νὼὸ ρϑδὶπὶ 5οἴ5 ἕοσίῃ 50 
Ποπιρ] οἴου {πὸ σοπιυϊηπδίίοη οὗ βυβογιηρ δηά 
ΠΡ Θου5η655, οἵ υἱίογ ργοβίγατοπ δης ἱπίογηδὶ 
86η56 Οὗ υπίοη νὰ Οοά, οὗ ρστιεῖ δπλοιητης 
ἴο ἀοβροηάθπου δηά ςεγίαϊπίΥ οὗ Οοαβ ιΐωγα 
τηδηϊοϊδίιοη οὗ Ηι!πηϑο, ΗἸ5 Κιπράοχῃ, δηὰ 
ΗΙἰ9 πρῃίθουξηθθθ. δε ἃῖὸ δϑϑιιγοὰ οἵ [15 
ΡΓορ δῖ 4] σμαγδοΐοσ ὈΥ ἀἰϊϑιϊηςί ϑίδιομπηθηΐβ 
'π 16 Νὸνν Ταβίαπηοηϊ ; ΌΥ γοίθγθησθβ ἴῃ 8}} 
186 Ενδηρο] 5ἴ5 ; ὈῪ {ΠΟ ΟΧρΡΓθ55 ποίοθ8 οὗ δα. 
ΧΧΥ. 4ς, δηά Ϊοβη χίχ. 24; ὈΥ 106 δϑογρ- 
Ὀοῃ οὗ οπὸ βδαυιηρ ἴο Οπτϑὶ ἰη Ηθῦ. 1}. 12; 
δῦονθ ]1, ΌΥ οἷιγ [οτὰ δ οὐνη δάορίοη οἵ [ῃς 
Πτϑῖ νοσάβ οὐ ἴῃε σῦοβϑ; 566 Μαῖΐϊ. χχυ!. 46: 
Ματῖκ χν. 34. [ἡ ἴδςΐϊ, 4}} (Π6 εἰγοιιπηδίδηοοβ 
οἵ {6 σγυςϊχίοη ἀγὲ ἀδβου δε ὰ νυ ἢ ἃ πιϊηιΐε- 
Π655 δῃά δοσιγαου ὙΠΟ οΠο5. ἂγὸ 4}1} Ὀυΐ 
πΠ4ΠΙΠΊοιι8. ἴῃ σασορηιζίηρ, (ἴπιι5 ἄνθη Ηπρῇ, 
ΠΟΙ 65. “16 σογίδι ΠΥ πιοϑὲ δι γι κίης σοϊποὶ- 
ἄδποε οὗ ἀείβι]8β ἢ τῃῸ ΠἰδίοσΥ οὗ ἴδδ 
Ῥαββίοη,..) "81 ε (πὲ ζαΐατο ἐπα ρἢ5. οὗ [Π6 
Ομδυτζγοῖ, ὀχίοηάϊπρ ἴο 41} πδίίοηϑβ, τὲ ἀερὶςιεὰ 
ΜῈ Θη0.Δ] σοπρ]εΐοποββ. 

{15 δἰἰπϑυιτοα ἴο Τλανι ἃ: ΠΟΥ ἰ5 [ΠΟ γῸ ΔηΥ- 
{πῖπρ ἴῃ {πὸ Ἰδησαδρο οΥ ἴοπο οὗ [πουρῆϊ νυ π] ἢ 
ἱπάϊοαῖοβ ἃ ἰδίοσ. ογἱρίη. [{ αδδοιιπάβ ᾿πάθοά 
ἰπ Θχργοβϑίοηβ ὙΠΟ ἢ ΟΟΟῸΓ ἐΓΟαΠΘΠΕΙ͂Υ, ΟΥ̓ 
ΟΧΟΪΆΒΙΥΘΙΥ, ἴπ Ρ5Α]ΠῚ8. ῬΌΠΟΓΑΙΥ δαπλϊτῖο ἴο 
αν Ὀδεη σοπιροσοὰ Ὀγ Πανὶ (806 τϑῆ οἡ 
τοὶ 0. 11, τό, 2ο. 26). Τὸ νῆδῖ ρεγοὰ οὗ 
5. δΠ6 τ 5ῃου!ὰ μὲ δϑϑίπθα πιαῪ 6 ὁρθη ἴο 
αυκβίίοη ; [Π6 ἀονοϊορπιεπέ οὗ Μίοβϑίδηϊς δη:1- 
εἰραίίοης ἴῃ πε Ἰδοῦ Ροσίίοη (27--- 21, Ποπη- 
Ρᾶγε ΧΙ. 42---50) ρΡοιϊπῖβ, ρεγπαᾶρϑ, 48 Μ0]]} 
ἈΞΘΙΠΊ65, ἴο ἴΠ6 []] πιαῖυ ΠΥ οὗ τηδηῃοοά ; 
Ὀυϊ τῆς ἤσυτεβ, ὑπάθγ νΒΙ ἢ [Π6 δποπγῖος δηὰ 
1Π6 Ξυβεγιηρς οὗ ἴπη6 Ῥϑαϊπιῖσὶ ἀγὲ γοργοϑοηϊοά, 
ῬΟυ] ἃ ϑρὸπὶ ἴοὸ ὃδ δυρροβίοαά ὈΥ {πῸ οἰγουτη- 
βίδῃςεβ οὗ ἢ15 Πιρμς ἔοπὶ 54}} (866 ὑνν 12, 
13, 16---21). Απά {815 ἱπηργθϑϑιοη 18 σοη- 
ἤτεὰ ὈγῪ (πῸ ἕασξ [μδὲ 'ἰπ πὸ ρατῖ οὗ 1} 15 
ῬΞΔΪπὶ ἅτὸ [ΠΟΤῈ ΔΗΥ͂ 5ῖρη5 οὗ {π6 σοηϑοϊουϑηθϑϑ 
οὗ γἐτεδῖ ἰγαπϑβγοϑϑίοη, βιιοἢ 85 οσσυγ ἰη ρθηΐ- 

μμάεγ. ΚῊΥ 5ΈΓΙΠ 05 ἀρδίηϑβῖ τῆς ἕλος οὗ {ῃεπὶ. του Ογβάκοπ πὶ τον ἀγέ τν Σ 

12. ἐμγ ἐδεὶγ μήν {π| “1ῃ5 5ῃου]άον :" τδηξ4] ρϑαὶπηα οὗ (Π6 ΚΙπρ᾽β ἰδίου γοῶγβ Βιιῖ 
μοι ἢ [ἢδ ἸΠΠΑΡΟΓΥ, 45 ἴῃ ἴΠ6 σᾶθ6 οὗ 4}} {πὸ 
ΡΙΟΡΒοῖβ, ΠΊΑΥ Ἐν ὑ τ βυρροϑίοα Ὀγ {Π6 ρογ- 
5004] ὀχρεγίθησθ οὗ {6 ννυτιΐοσ, 11 15 σογίαίη 
(παῖ [Π6 ῥσιηςῖραὶ ἴγα!8 ἀο ποῖ φρρὶν ἴο )αν!ά. 
ΤΎΠΟΥ δεῖ Ὀοίοτε τι5 δὴ ᾿πάϊνίάιια! ννὰο 5. Δ} 
οὈ]εςοξ οὗ τον ηρ δηά βοογῃ (6---8), νυποις 
ἃ ΠΟΙΡΟΓ (11), δυτγοιπάθά ΟΥ̓ ΘποπΊῖεθ νν ΠΟ 
ονειτηδβίοσ ἢϊπὶ (16, 20, 21), ἃπα ραγΐ ἢ]5 ξδ1- 
Τηθηΐθ ἀπιοπρ Πποπλ: ννῆοβο Ὀοπθϑ5 ἅτ ταςκοά, 
νν Ποβ6 ἤοαγί 15 Ὀγόκθῃ, ννῆο 15 Ὀγοιρἢϊ [πἴο {115 
ἀϊιϑὶ οὗ ἀθδῖῃ (14,1ς). αν ννᾶβ δ 0 {ΠΠῚ6 
νυ Ποιξ ἃ ΠΕΙρεγ; δὲ (86 σοιτί οὗ ϑδι1} μὲ ῃαὰ 
ἰοπαίμδῃ : ἰπῃ 15 ὈΔΠΙϑῃπηθηΐ ἢ6 ννὰ5 ϑυσγοιηάοα 
Ὁγ ΓΑΙ ΒΡ] ἔγιθπαβ.. (Π6 ΟἸΌοσπὶ ννόγο ϑΊἢ 
πὶ ἴῃ ἢὶ5 Ηρ ἴοι Αὐὐβαίοπι: ἔα ἔγοιῃ 
Ὀοίηρ ἀοϑριϑοά ὈΥ ἴπ6 ρϑορὶθ, {ποῖὶγ ἴον δηά 
δαγηϊγαί!οη ννόγὸ [ἢ6 σιι565. οὗ 15 ρϑιβθοι ἘΠ 0ῃ. 
ΝΟΥ σδῃ ΔΠΥ͂ Οἴμοῦ ᾿παϊν!άι4] 1π [ης βδοτοά. 
᾿ιδίοσυ 6 ροϊηϊοά οι, ἴο ννῇοπι ποθ οἰγ- 
συπιβίδηςσοϑ 1η {Π61Ὁ σοι δ ΠΔΈΟΙ ἀγὰ ἀρρ]  ΔΌ]6. 
τόσα ἢτγϑί ἴο ἰαϑὶ [ΠΟΥ ἂγὸ ἵσιιϑ οὗ (ἢ6 Μδη οὗ 
ϑούγον5, δηά οἵ Ηἰἴπὶ δἱοπο. 

ΤΠη6 ΟΠΪΥ οχρίδπαίίοη ὑνῃϊ ἢ πηθοίβ δηὰ 
584 [15Ε65 41} (ῃ6 σοῃά!Ἰοη5 οὗ ἃ βοιιπὰ ὄχόροϑις, 
τηδὲ νυ ῃῖς ἢ Πα5 Ὀδθη Πεϊά ἔαϑι Ὁ. ἴπ6 ΟΠΒιιτγοὴ 
ἴῃ 411] {ἰπ|65. ἀπά δᾷ5 ἃ ϑιιτὸ ἐοιιπάδίοπ ἴῃ 
Ηοὶγ δογίρζαγο, 15 (παῖ [6 Ῥ 54] πλῖδὲ ννὰβ πον 
Ὀγ {πὸ δριγιξ οἵ (γιϑί, 8ὲο (δῖ, ννβοῖθοῦ σοη- 
ΒΟΙΟΙΒΙΥ ΟΥἈΆὈΠΟΟΠΒΟΙΟΙϑΙΥ, ἢ6 στοσογάθα ἢ15 
δίΠιςτοη5, ἀηὰ οχργεββοά ἢϊ5 ἤορϑϑβ, ἴῃ Ἰδηρίιαρμο 
ὙνΒΙΓἢ ἐοιιηά 115 ρογίοςϊ δ] Π]πιθηΐ ἴῃ ἔθ ΔΝ 685- 
β:Δἢ, οὗ ΝΥ βουὴ αν! ἃ ιιπάου δον ννᾶ5, απὰ 
Κπονν ΠΙΠΊ5ΟΙΓ ἴὸ Ὀ6, οπο οὗ [Π6 νϑγῪ σπιοίοβί 
ἴγροβ. ΤΠΙ5 νίονν πάρα ἴ5 ποῖ ρϑου αγ ἴο 
ἴη6 (Ἰγιβιίδη Ομιγοῃ: [ἢ 15. ἐουηὰ ἴῃ ΘαΓΪγ 
ἘΔΌΡΙΠΙσΔΙ] νντγιῖογθ, ϑοπὶο οἵ ννῆοπὶ ἱπίογργοῖ 
ἴΠ6 ᾿πβϑοσιρῖίοη “ἴΠ6 Ὠιηὰ οὗ ἴπ6 ἀαννη" ἃς 
1π6 παᾶπὶὸ οὗ [ἢ6 δῃοομίπδῃ, απ βου γροὶ οὗ 
{πὸ τοαἀοιηρίίοη ὉΥ Οἢτισῖ, ψν ἢ] οἴ μοῖβ ἐὁ- 
οἷαγα {παῖ “16 ψνΒοΪὸ ᾿ἴ οὗ αν ννὰβ ἃ 
ἴγριοα! τοργοβοηϊδίίοῃ οὗ [ἢ6 δ ςβιδῃ :" {Π5 
1ηὴ6 “Ὑαἰκιιῖξ ΚἼαδάδϑῃ ; ἡ 566. ν πϑομο, “16 
1,οιάθη ἀδ5 νθϑϑίαβ, Ρ. 87. 

ΤΠΟβ6 οὔτις νὯοῸ τοίιϑο ἴο δοσορῖ αν 
ἃ5 ἴῃο δυῖμοῦ ἅτ ἰῃβπιιπορὰ 5 εἶν Ὁγ ἴδ 
ἀιβηςσι! Υ οὗ τγοσοπο]ηρ {πΠ6 ἀδβδοπρίοη ἢ 
ΔΗΥ͂ Ἔνθηΐβ ἴῃ πὸ 1Πἴὸ οἵ ἴπ6 Κίηρ. ΑἹ] δάπηῖῖ 
ἴῃς Ὀδδιῖγ δηὰ ρόννοσ οὗ (ῃ6 ἰδηριαρο, νυ ἰςἢ 
Ενναϊὰ ἀδοϊατοθ {χτὰ]γὺ ἴο 6. υπμϑυγράαββδῦϊο, 



2ιὃ 

; ἔδοι το (τ ' ἴτοπὶ Βεϊρίπρ πῖε, ἀμά 
ταὐἰναέίον. ὕγογ τῇ 6 ννογάβ οὗ ΠΥ τοάτγιηρ 

ῬΘΑΙ ΜΘ. ΧΧΙΙ. [ν. 2. 

2 Ο πὶ Οοά, 1 οἴ ἰπ τῃε ἀλγ- 
τπ|6. δυῖ τῆοιι Πεαγεϑῖ ποῖ; δηά ἴῃ 

ΤΎΠΟΥ ἀἰβᾶος δ ορείμοσ, 85 τῖρῃξ Ὀ6 ὀχροοίοα, 
ἃ5 ἴο ἴῃ6 ἀαΐο ἴο Γῆ 1 5ῃμου]ά ΡῸ σϑοιρποά, 
ϑοπῖθ, ὄν Ῥογονῆθ, ἰοϊϊονν Κίπιςῆι, (ἢ 6 
5:1 0116 δπὰ ππδογιρυΐίοιιθ ορροποηΐ οὗ Νῖθ5- 
ϑίδηὶς ἰπιογργοίδι ιοηβ Ροϊπίϊηρ ἴο οἷν 1 οτά, 
Δηὰ Ποϊὰ {πὶ 1 ννᾶ5 νυ γιτοη ὈΥ 5οπὶθ ὑῃ- 
Κποννῃ Ὄχι ἀυγίηρ (η6 ΒΑ Υ]Ο ΙΒ σαρν γ. 
Βιΐῖ Εννδ]ά βῆδννβ (ἔτοτὴ υσ΄. 4.272) ἰπδῇ 1ἴ πιυϑί 
ἢδνο Ὀδθη σοπηροϑβθα ννῃεη πε ἴθ ρ]6, οὐ [Δ ΌοΓ- 
Πδοῖο, ννᾶ5 γεῖ βίαδηάϊηρ. ΗΖ δι] θιιῖοϑβ 1ἴ ἴο 
]εγοπῖδῃ οἢ βγοιιηάθ νῃοἢ πο Οἴποῦ οΠς 
σοπϑίάογβ βδιϑίαοίοσυ. Μδαγοῦ ΟΌβογνοβ 150} 
τα τῆς δυῖποῦ πιιϑὲ πᾶν Ὀθεη ἃ τῇδη οὗ 
ψΘα ἢ δηὰ [ἢ δἰδίίοη, “41 τηᾶρπδ διςίοτγι- 
ἰλῖο ναϊογεῖ." 

ὝΠΟ ρϑαὶπὶ πᾶ5 [γος ἀϊβίίηςξ ραγίβι ΤΠ 
βιϑὶ (1---τι} ἀοβοροα (ἢ6 ἀθὸρ δηρι ϑἢ οὗ 
1Π6 βου σ ἈρΡΡΑΥΘΠΓΥ ἔογβακεη ὉγΥ Οοά, δηὰ 
ἀοδριβοὰ ΌΥ πιᾷη, 4] ογηδίηρ ΜῈ σίγοηρ οχ- 
Ῥτδϑϑίοηβ οὔ ἵσιιϑῖ η (σοι 5. ΠΟ] π655 δηά ἰονϑ. 
Ιῃὴ ἴπ6 βδοσοπαὰ (12---2 1), [Π6. οἸΓΟι Πιϑίδησοϑ 
ὙΥΠΙΓ. σδιι5ὲ [Π6 ΔηΡῸ 5 418 υἱνΊΥ ρογίγαγθα, 
διε τπ6 ἀοβογρίίοη 15 ὈΪοεπάθα νυ δαγησϑῖ 
δηὰ ἀδνοιιξ ϑ5ιιρρ]ςαίίοη. [ἢ ἴδ {πϊγὰ ρατέ 
(1:1---21}, 86. 5ἰγαίῃ σῆδηρος. βδυάάορηϊν, [ἢ 6 
Ῥ5.]πὶ “4115 οἡ 411 ἴο Ἰοὶη ἰπ ργαίϑιηρ Οοὰ ἴογ 
ΔΠ ΔΟσοπΊρ] 5ῃ 6 ἀθ! νοᾶπσθ, δηἀ ΔΠΠΟΙΠΟ65 
[Π6 ὀχίθπϑίοη οὗ σοά᾿β κίπράοπι ἴο 41} Κιηάγοας 
οὗ {Π6 δαγίῃ. 

ὙΠῸ τηθίγισδὶ συ ϑίθπι 18 ΓΟΡ]ΔΓ, ϑὶχ βίΓορ ἢ 65 
ΘΔ Οἢ οὗ ἔνθ νϑῦϑβοϑ, γυ} οἠδ Θ)Δοι ]ΔἴοΥΥ νϑῦϑο, 
{πὸ αατῇ, ϑοραγαίίηρ [Π6 βεοοπα ἔγοπι [86 Ὠϊγὰ 
ΒίΓΟΡἢΘ. 
“ εἰει} ϑραδαγ Οτ᾽, αγγείεὶ ῥαςῤ-σδαξῥαγ, 

ΠΟΓΓΘΟΙΥ τοπάογοα ἴῃ ἴμῈ πλᾶγρ. “ὁ πὰ οὗ ἴῃς 
τηογηΐηρ." ὙΠῸ ννογάβ οἴΠΘΓ ἀθβιρηαῖο ἃ {Ππ|6 
ἴογ τῃ6 ρυϊάχποο οὗ {δ ῥΡγθοθηΐου, οὐ, ποτα 
ΡΓΟΌΔΌΪΥ, 845 Ηοη ρϑίθοηθοΓρ 5ῃοννβ, {Π6Ὺ ᾿πάϊσαϊα 
ἴῃς 5ιιδ)]θοι-πηδίίογ οὐ [πὸ ρόθπι. [15 ἃ ἤρυϊο 
ἸΏΔΕΣ νῃισἢ ἴλ6 Ῥϑαϊπηῖϑὲ παρ ξ πδίιγα! Υ ΓΘ - 
Ῥγδβοηΐ ἴῃ6 σῃαγδςίοῦ δηὰ {ἢ βιι βθτημ5 οὗ {Π|6 

ΓΘΟῚ ὙΠῸ 15 δοῖ δοίογε ᾿5.. ὙΠῸ βύάσο δηὰ 
ΘΔΌΪΥ ΟΥἩὨ {π6 ΠΙπά, δηά 115 ἰονῈ οὗ βοϊδγΥ 

δηά ἸΟΕΥ ρῥ]αςοβ, ἃγὸ ἔγθα θη [ΠΥ ποίςοα 1η 1Π6 
ΒΙΌ]6 (4. σ. ὕδη. χὶῖχ. δὰ: γον. Υ. οὶ ΟΡ 
80]. ἰϊ. 8, 9, ΝΠ]. χ4), ἃπὰ σιιρροϑέ 51Π}}}65 ἴὸ 
ΟΓΓΑΥ {π6 σμαγασίεσ οὔ ᾿ανιἃ Ὠἰπιϑοὶ ἢ ἴῃ 
Ῥς, ΧΥΤΪ. 342: ἴῃς. Ῥϑαϊπιῖιϑὲ (ΧΠ]. 1) σοπΊρᾶγοβ 
1π6 Ἰοηρίης ἔογ Οοά ἴο {πῸ ρϑπίιπρ οἵ [86 
Βαιε δὔοσ [Π6 νναϊογεθγοοκβ. Νοῖ 655 1π|- 
Ρογίδης δαἵὸ ἴῃ6 ποίϊοοβ ἴῃ ΨΗ]Οἢ αν! ά 
(2 5.1. 19) σοπιραγοθ (ἢ6. ἀθδίῃ οἵ [οπαίῃδη 
ἴο ἰῃαΐ οἵ 4 τοὸὰ ΟΣ ΑΟΝ. “εδυῖγ :᾿ 5668 
ὙΤτιϑίγαῃ ὁ Ναῖ, Ηἰδῖ. ΒΒ. Ρ. 127} πὰ ὄβοᾶρθ 
ἔτοπλ ἀληρῸΓ 15 Τοριθοϑοηϊοα 85 ἴπὸ ΠΙρμΐ οὗ ἃ 
ΤῸ ἔτοιῃ 16 πυπίογ, γον. νἱ. ς. Α δι ΠΉΠΔΓ 
ΤΩΘΙΑΡΠΟΥ 15 ΡΓΟΌΔΟΙΥ τιϑοὰ πὶ [86 {Π|6 οἵ (Πε 
61} ρϑαϊη, ἀπά δοσογάβ νν6}} ν Π (Π6 516 
οὗ Τλανι ἃ, ποθ σοιηροβιοη5 δθουπὰ ἰη 
ΒΥΠΊΌΟΪ5 ἀταννη ἔγοπιὶ ἴΠ6 δηϊπλαὶ νου], Ἰῃ 
ὯΟὨΘ τηοτὸ ἔραιδηΐ οὐ τλογὲ δι πΚιὴρ ἴδ ἴῃ 

115 ρϑαὶπι. ὍΠὸ δριῖμοῖ “οὗ 186 τποτπίηρ " 
ΤΊΔΥ ΡΟΒΒΙΌΪΥ τοίογ ἴο {π6 Πίσῃ οὗὨἨὁἉ Ψ1{ἢε πιπὰ 
ἔτοπῃη (86 ΒΌΠΙΟΙΒ ἢ ΘΑΓΥ ἀν; ΟΥΔ, ᾶἃ5 ἰπ 
ΠΊΔΩΥ ΟἶΠΟΙΓ ραβθᾶροβ, ΠΊΟΥΠΙ ΠΡ ΠΊΔΥ 5ΥΤΉθΟΪ 6 
1Π6 ἀδ]νογδηςσο ἔγοπι ρογϑοσυζίοη; ΓΕ, [54]. [}}} 
8; Ηοβ. νἱ. 24: 2 8. χΧχῆ. 4 ; δι τη δΑβίογῃ 
ΡοείγσυΥ ἴπε ἤοττϑ5 οὗ [ἢδ στοθ, οἵ οὗ {86 ρᾷζεῖϊε, 
ΔΙῸ ι5ϑ 45 ἃ Πηϑίδρῃου ἔογ {ΠῸ γᾶγϑ οἵ [ἢς 
ΤΊΒΙΠΡ 51η; 80 δρρὶ]ιοδίίοη ἡ ΙΓ ΤΔΥ Βᾶτὸ 
Ὀδοη ἴῃ {Π6 πιπὰ οὔ [6 Ῥεαὶπ θέ, [{ ἰ5 οὔ- 
νίοιιβ {Πδΐ, νυν} }]6 σᾶς ἢ δηά 1} οὗ (Π 656 ἤριιττ 
ΔΥΘ δι! ίδοϊα ἴο {Π6 σμδγαςῖοῦ δηὰ ροσϑιθοῃ οὗ 
Ἰανὶά, ἘΠΘΟΥ ΔΡΡΙΥ ἰῃ ἃ ἔδυ ἀδθροσ ἂπὰ πιοτὸ 
ΒΡ᾿ ΓΙζιι4] δ6η56 ἴο Ηἰπὶ οὗ ννβοπὶ Πανὶ ὰ νι5 ἃ 
{γ06. 

1. οὖν ῥασὶ ἐδοι ζογιαζεπ »π6Ὸ 7] [π᾿ ἴδε 
Ρεύβοῃ οἵ αν ἃ (Π15 ννοι]ὰ 6. δὴ δχργοδϑβίοῃ 
ποῖ οὗ ἀδδβραῖγ, Ὀυΐ αἵ οῆςθ οὗ διπᾷζοπιοπί ἀπά 
οὗ Ἰοηρίηρ. Ηδὀ Κπονβ ἱπαΐῖ Οοά 15 ἔπ} ἐμ 
σοά; {Π6 ἔογϑακίηρ ἱπογοΐογο σᾶ Ὀὰΐ ἢδτο ἃ 
Ἰονῖηρ πτοίινο, ἴο Ὀ6 ὀΧχρ δ πο οἐτὸ (ἢ6 ἐπὰ σοπιο. 
Ιη {η6 ρϑύβοῃ οὔ (ἢγιϑε [ἃ ἀϊγοςῖβ. αἰζϑηίοη ἴο 
{Π6 σαι οἵ ἴῃ6 ἱπβ]ςοη. ὙΠῸ ννογάϑ “Ἰοοκ 
ὈΡΟῚ πιὸ ἴῃ ΟἿΓ ῬϑΆΪ ΟΣ ἅγὸ ἴδκϑη ἔτοπὶ ἴδε 
νυϊραῖο, νυ ῃιοἢ ἔΟ]]ονν5. {πὸ ΠΧ Χ.; ΠΟΥ τὲ 
ΡτοῦδοϊΙν ἃ ν͵οςς, Ὀυ 5ῃθνν ἃ {{π|6 δρρσθεϊδίίοῃ 
οὗ 160 ἘΞ] ϑῖς Ἰοηρὶηρ δέιογ Οοά. [Ι{ ἰ5 
ΟὈβογνδῦϊο (Παξ (Π6 εἰϊαίϊίοη οὗ 1ῃ}15 ρᾶϑϑαρθ ΚΓ 
ΟἿΓ ϑανίοιΓ (566 ΓΕ.) ἀρτϑθβ ἢ [ἢ6 ἼΑΓρΊΠῚ 
580 ΤᾺΓ δἂ5 τοραγάβ (ἢ6 νοῦ «αὐόαείῥαπὶ, δῖ 
[Ο]]ονν5 [6 Ηρῦγονν ἴῃ ἢ6 ννογάὰ ἰωριᾷ, ἴογ 
ν ΠΏ ἢ (6 Τάγρ. Πᾶ5 γηεΐμί γηα, νυ 1[Π6 5ᾶπ|ε 
Γηοδληηρ. Ετοπὶ {ῃ15 1 ΤΔγῪ, ρογθᾶρϑ, ὲ 
ἰηξογγοά (δι [86 ΟΠαίάθθ ραγαρῆγαϑθο 1ῃ οἱγ 
Τιογαά 5 {{πὶ6Ὸ τεβο θὰ, Ὀὰϊ ννᾶβ5 ποῖ ἰάἀθηξοδὶ 
ψ ἢ, τηαί ἢ οὐτγ Ροϊγρίοξξ. 
ῆοωμ ῥείρίιης »ι] ἈἈΔΙΠΟΓ, 85. 'ἴπῃ ΠΙΔΓΕ. 

ΤΊΟΙΩΑ ΤΩΥ̓ Βαϊναύϊου. ΤῸ {6 βοΟν πιᾶη 
16 ῥσόβθηςδ οὐ πιδηϊοϑίδιϊοη οὐ Οὐοὰ [5 Ἰάδηί!- 
οαἱ νυ} βαϊναῖίοη. ΤῊ ννογὰ “τὴ "15 6π|- 
Ρμδίις ; {86 βαϊνδίίοη νυ] ἢ 15 τ] Π6 ΟΥ̓ ΡΓΟΠΊΞῈ 
οὐ σονθηδηΐ; οὗ. 5, Χχ. 2, τλᾶγρ. 

σπά ϑο" ὝὙΜεθ6 ννογάβ ἀγὸ ποῖ ἰπ ἴδε 
ΟΥ̓ΡΊΠαΙ; [ΠΟῪ ΠΊΑΥ ἜΧρτΘ55 ἴπ6 ἘΓΘ 5οη88 ; Ὀυΐ 
[Π6 δἰ] ρ515 15 ἀπιιβιι], ἀπά 1 ἘΠΟΥ ἀγε οπιιοὰ 
ἴῃς πιοδηΐϊηρ νν}}} Ὀς. “[Γ ἔτοπι ΓᾺΥ̓ Ξαἰναίιοη 
ΑΓ {πὸ νου 5 οἵ πὶν τοδτίηρ." ὙῊΪ5 {0]Π]ονν5 18 
οἹά Οτθὸκ νογβίουβ( υΧ Χ., Δ4., ὅ γι. Ὑμροά.; 
8566. ΕἸ], “Ἡδχαρ δ᾽ ἴῃ ἰος.) δπὰ της Υυἱξ.: 
1ῖ5 ἀοξοηδοά Ὁ. Πεἰἴχϑο απὰ τ Καγ. Τ7πὲ 
ςοπδίγαοιίοη, ποννανοῦ, ἰ5 ἀἰβῆςα]ς, πὰ Ηυφίεὶά 
ἀϊνιθ5 τῆς εἰδιιϑθβ ἴπι5, "" Δῖγ Οοά, τὰν Οοά, 
ΜῊΥ μᾶσὲ Ἴ Ποῖ. ξογβακεη τοὺ δϑμεῦ αγὲ ἰδὲ 
ἵγογά5 οἵ ΤᾺΥ ΓΟΔΓΠηΡ.᾽" 

γοαγὶ!5] ΑΝΟΓΥ δἴτοηρ ννογά, υϑθα ρΓὺ» 
ΡΟ, οὗ ἴπδ6 τοὰσ οὗ {πὸ Ἰίοῃ : [ἃ ἀοποῖοθβ ἰδὲ 
Ἰουά «πὰ ὈιοΓ ουΐοτγ οὗ οηθ ἰπ ἴῃ οχίγε Ὁ 
οὗ Ξὔθουηρ τἢ5 8, ΧΧΧΙΪ, ῳ; [0Ὁ 1. 24. 
8: Μίασιίμοιν, χχνυῖ. 46, μα5 16 ὦτθοκ νογὰ 
ΜΝ ΠΙΘἢ σοτγγοθρουῦαϑ ἴο [ἴ πχοϑί ΠΟΑΓΥ, ἀνεβόησε. 



ΓΉΣ. 
ἴδοτα ἱπξ κ»ο 
εἰν ἐο 
ρί«. 

νυ. 3--το.] 

τἢ6 πίρῃξς ϑβεάβοῆ, ἂἀηὰ ἴδηι ποῖ 
51:1εητ. 

2. Βυῖ τδοιὰ ἀγὲ μοῖγ, Ο ἐῤομ τῆδι 
1 Παθιτοβῖ [6 ργαίβεβ οὔ [5γδεὶ]. 

4 Ουτ (ΔΊ οἴ τγιιϑιεά ἴῃ τῆςε : ΠΕΥῪ 
ττιϑῖδα, δηά τῆοι ἀϊάξε ἀδ] νεγ (ἢ δ η,. 

ς ΤΠΕΥ ογεά ὑπἴο τῃςς., ἀπά ννεῖα 
ἀε]ινεγοα : τῆ Υ τγυϑῖεα ἴῃ ἴἢεα, δηὰ 
γεγε ποῖ ςοπίουπαεα. 

6 Βιυῖ 1 4γι8 νγοῦπι, Δη4 πο πηδῃ ; 
ἃ ΤΕΡΓΟΔΟἢ οὗ πιεη, ἀπά ἀεβρίβεα οὗ 
τἢε ρεορὶςε. 

2. ῥεαγεεΐ ποῖ] 
Ὀγ ΠοΙριπρ ΠΊ6. 

αν» ποί “πη ΟΥ̓, "ἴστε 15 0 5:16 ποθ, Οὗ 
σοποαίίομ, ἔογ πι6.) ὉὍΠ6 σοαβϑοὶοθα ΤΠΟΔΠΙΠΡ 
Ὑ]Π5 ΠΟ το]εῦ; ς. [6Γ. χῖν. Χ7. 

8. ἡῤοῖι αγὶ ῥον} ΤΠε ἢο ποβ5 οἵ Οοά ἰ5 
ἃ ρἰδάρο οὗ ἀεϊίνεγαποο ἴο [ῃς βοΩϊγ : ἃ ροϊηΐ 
οὗ ᾿πηρογΐδπος ἤόγθ, 85 'ἰῃ ἴηε ἢιρηθϑξ 56η56 
ΔΡΡΙΙσΔΌ]Ὲ το Ηἰπὶ ννΒο δίοῃο δπιοηρ ἴῃ 6 5015 
οἵ πΊδη 15 “ὁ ΠΟΙΥ, ΠπΑγπλ]εβϑ, ἀπά θῆϊθα, σβοραγαῖθ 
Τγομλ δἰπηοῦα," ΗΘ. νἱῖ. λό. 866 δἷϑο ἔκ6 
ΧΧΠ 4. ΤῸ 1ΧΧἧ ρροαῦ ἴο ἢᾶνε δὰ ἃ 
ἀπἴογεοηΐ γϑδάϊηρ, ὁ ἴῃ [η6 βαποίπαγγ." Τα, 
ἴοο, ϑΥ1η.,) ἐν ἁγίοις ; 566 ΕἸοΪὰ, “Ηδχδρ]δ." 

ἐπραῤ“οαὶ, Κα. Οτ, “αἀννο! Ποϑὲ διηοηρ.᾽" 
Οοά ἰ5 ἴπι15 Γοργεβοηϊθα 85 δηϊῃγοηθά ἴη Ηἰ5 
ΒΑ ΠΟΠΔΙΥ, νΠΘΓΘ [86 Ῥγδῖϑοβ ἀπα δογαί!οηβ οὗ 
ΗΙ5 ΜΌΥΒΠΙΡΡΟΓΘ, συ] 1 Ζοὰ ΌὈΥ ἴδ ΓΘ 5 
Οὗ ᾿Ιπσθηῆϑο, γῖϑ6 σοη τ ΠΆ]ΠΥ Ὀεΐοτε Ηπ. ὍΠΘ 
ννΟΥ 66 ἸΠΗΔΌΙ 5 Ὁ) χοίουβ ἴο ἔπθ τἤτοπθ, οὗ 
ΜἸο ἢ (ἢ6 σΠογαδίπι, νοϑα ἔοιτηβ ὑνογα οἡ 
{πὸ πλεῦον ϑϑαῖ, ατὸ ἴΠ6 πλγϑίὶς ϑρροΥοΓβ : 
5606 ποῖθ οὐ χυϊ. το. ὙΠῸ τγοίογοπος ἴο {86 
εδηςσίσαγν 845 ποῖ ΟἾΪΥ οχι βίη, Ὀὰϊ δἰἰοηἀοά 
ΌΥ εογονι ἀ5. οὐ ννουβῃιρΡοΥβ, 15 γοοορη!Ζοα ὈΥ 
Εννα]ά δά Ηρ ξε]ὰ : 566 ᾿η γοαπιοίΟΥΥ τειηαγκϑ. 
ΤῊ ἄρΡΘᾺ] ὀχργοβϑοβ ΠῚ Ἰηδηϊδ τ ΠΟΥ 655 
δῃά ἀδ]σαογ ἴπ6 Ἰπουρῃς παῖ, δίποθ Οοά ἰ5 
Ἔνοῦ τοςσοινίηρ ἴῃς ργάγοῦβ οἵ Η!5 ροορῖθ, Ηδ 
Μ1}1 ΘΌΓΟΙΥ ἀηϑυνεῦ {Ποῖ ἴῃ (6 Ρεγβοη οὗ {ΠῸῚὉ 
ΤΟρτγοβθηΐδενο : ἃ που ἢϊ δηϊαγροα τροῃ ἴῃ ἴῃς 
ΤΟΙ Ον ΠΡ ν γβοβ, 

Θ. αε«ὑον»}}] Εἴ. Ϊοῦ χχν. 6; [54]. χ]ῖ. 24, 
ΤΊΔΓΡ.: ἃ5. ἢ [ἢ15 Ἰαί(οΓ ρᾷβϑαρθ ἴΠ6 ννογὰ ἀθ- 
ποῖΐδ5. υἱΐοῦ ΠΟΙ ρΡ]οσθῆθθθ. ἀπ Ὠυμη]δίοη, Ὀὰΐ 
ποῖ ρΡούβοηὶ β], οὗ ᾿νῆϊο ἢ {Ποῦ 15. πὸ 
ἀγασθ ἴῃ {Π15 δ ὀββίδηϊς ρϑαὶπι. ὍὙΠὸ βΌΠΟΓΑΙ 
το ἴδηςθ Ὀοίννεθη [15 ράβϑαρο δηά ἴΠ6 ρτο- 
ῬΠΟΟΙΘα. οὗ 1βϑδιδῇ, ἴῃ ὑν μι ἢ (Π6 5 θη 55 δηὰ 
διπι] δἰίοη οὐ Ὁ γιϑὲ ἀγὸ τοδὶ αἰβιης ιν ἀ6- 
Ρἰοἰοά, 15 οὗ ἐχίγεπηθ ἱπιροσίδηςε ἴῃ ἀείογπίη- 
15 ἴ86 Δρρ]ςαίοη. 

α γοῤγοαερ οὗ π 

ΔΙΒΘΟΙΣΟΒὺ ποῦ; 5ς. 

Οοπλρατο 5. [χῖχ. 9, 
ΔΡΡΙΠοὰ ἴο οὖγ [μογὰ Ὀγ δὲ Ρδι], Ἀοπι. χν. 2. 

ἀκριφοά οΥΓ τε ῥεορί] ΟἿ. 581. χ]ῖχ. 7, 
1.3. ὙΤῖ5 σουϊὰ ΟΠΪΥ ὍΘ ἀρρ] θὰ ἢ ἃ νΘΥΥ 
ΒΟΓΟΠΩΔΓΥ 5εη86 ἴο [αν ἃ. ὅ41.}}}5 ΓΌΓΥ νγᾶ5 
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7 5 ΑΙ! τὰν τῆαῖ 5εὲ τὴς ἰδ ρῇ της ὁ Μαιε 4) 
ἴο βφογῃ : {ΠΕΥ̓ 'δῃοοῖ ουζ τῆς 11ρ, τῆογ ἤΉ εν. 
8ῆαΚε τῆς Πεδά, ταγίηφ. “ 

8 “'Ηςε ιττυβῖεά οὐ τὰε ΤοκῸ 2ῤαὲ “ δῖοι, 47. 
ἢε ννοι]ὰ ἀείίνεσγ πὶ: ες ἢϊπὶ ἀε- ἕο, 
᾿νοῦ ἢϊπι, 1 ββείηρ ἢ6 ἀε]ρητοα ἴῃ Μέην οἰΓοα 
Ππ. :ο ΘΟ Ὁ, 

9 Βυῖ τιοι γί ἢ τῆλῖ ἴοοὸῖκ πλὲ Ὁ} “6 ἐς 
ουξκ οὗ {ἢ6 ννοπρ: ἴδοι 1 ἀϊάθε πλᾶκα 
πῆς Πορα τυῤέπ 7 τῦᾶς ἀροῃ ΠῚ πιο- ἀρλλοί με 
1Πεγ᾿5 Ὀγεδϑβῖϑ. ν δὰ 

ΙΟ 1 ννᾶ8 σαϑὲ τροη ἴπες ἔγοπι τῆς 

ἀπε 

ἐδυϑοά ΟΥ̓ {πὸ ἀἰγες Υ ορροϑὶίς ἔθε!ηρθ οἡ 1Π6 
Ρατί οὗ 186 ρθορὶθ. 

7. ΑΜ ἐρεν δαὶ «τὸ »Ἰ6] ΑΟΟΙραγο ἴῃ6 
ὑνογὰβ ἰῃ [Π|5 νεῦθο ἢ (Π056. τιϑοὰ Ὀγ 186 
Ἐνδηρο ϑῖθ. “6Α]1] [ΠΟῪ (Πδξ 8566. πη ἰδ ρἢ 
6 ἴο 5οογη," --ἰ μὰ κ6 ΧΧΙΝ, χς, “16 ρϑορὶο 
βίοοά Ῥεβοϊάϊηρ᾽"" (θεωρῶν, μέγα {πΠ6 1,ΧΧ, Πᾶ5 
θεωροῦντες) : πὰ ἀρδῖὶη ““ ἀογοα,᾽" Πότ (Π6 
Οτθοκ Πδᾶ5 ἐξεμυκτήρισαν, ἴπ6 ννογά ΠοΓδ ιι5ρά 
Ὀγ {Π0 1ΧΧ. 6 ὙΤΏΟΥ 5ῃλδκο {πὸ μοαά, 1, ΧΧ, 
ἐκίνησαν κεφαλήν: Μαῖϊ. χχνὶ! 290; ΝΜίδτς 
ΧΥ. 29; κινοῦντες τὰς κεφαλὰς αὐτῶν. 

8. Ἡ:"γιυϊεώ οα ἐδ 1.050} ΤὮΘ δάορίοη 
οὔ {π656 ννογάβ Ὁ. π6 ϑῃθιηϊθβ οὐ οὐγ 1 ογὰ 15 
(οι 1Ποὰ Ὀγ δι Μίδι πον ; 506 τηαγρ. τοῦ. [{ 15 
ουἀθης παῖ ΠΟΥ αυοίοα ἔχοι {Π6 ΧΧ.΄- 
νογϑίοη, μοι ἀἀἰσ ΠΟΙ τοιγοιη οτηρ {Π6 
ςοηΐοχί, ΟἿΓ ἰγαπϑίδιίοῃ δχργθβθϑος (6 {Π|6Ὸ 
πιοαηϊηρ, δυΐ ἴπ6 σοηποίγαςτοη οὗ (ἢ6 Ηδφῦγοιν 
15 βοιηδνν δέ ἀΙΒΊσ] : ΡγοῦΌΪΥ (Π6 οχαςῖΐ τρη- 
ἀογιηρ ἰδ " {τυδὲ ἴῃ [6 [ΓΟ ΚΌ; ἰοῖ ΗἸπὶ ἀθ νοῦ 
ἢϊ1π|.᾿ ὙΤῊΘ ννογάϑ δἰ ἴΠΕΓ ἃγὸ βρόκθη δι ΠΕΡῚ 
ὈΥ 16 Ρογβοουΐζογϑθ, οὐ σοίευ ἴο ἴῃ6 ὨδὈϊίιΑ] 
οχργοβϑίοῃ οὗ ἰγιυϑδῖ πον σαϑὶ ἴῃ ἴπ6 τδοίἢ οὗ 

ἘΠ6 51} Π ΓΟΥ, ΟὦΣ 15. ποὶν ΒΈΠΟΓΔΙΪΥ δάπτοὰ ἴο 
Ὅδ {Π6 ἱπηρογαΐίνο, 85 ἰῇ οἴπεσ ραβϑβᾶρθβθ νΠΟΓΟ 
(115 ἔογπι ὁύσυγθ. ΤῊΘ ΘΧΡΓΈΒΘΙΟη 15 6]]ΠΡ ΓΔ], 
11. ΤΟ]], 2.6. ΤῊΥ ννΑΥ, ΟΥ̓ ΤῊΥ οδΓγθ5.) 

“ἐοΖ)] ΤῊΪ]5 ἰ5 ργείογδο]θ ἴο ἴδ ππᾶγρ. ὙΠΟ 
ΘΠΟΠΊΪΟ5 ΒΥ ΜΠ ΠΟΥ ἸΓΟΩΥ “ἴοΥΓ Ηδ ἀθ- 
ΠΡ ίθα 1 πη." ὙΠῸ αἰἰδιίοη ἴῃ δι ΝΜ δίπουν 
ἜἼΓ ΗΘ Μη] μᾶνο μῖπὶ" (εἰ θέλει αὐτόν) σοΓ- 
τοβροηκβ ΠΡΑΤΙΥ ἴο {πὸ ΕΧΧ, (ὅτι θέλει αὐτόν), 
ἐγ Ηδ ν}}]} μᾶάνὸ δὶπὶ." [Ι1ἴ 5ῃουϊὰ Ὀδ6 οὔ- 
βογνοά [πα (ῃ6 Ηφοῦγονν ΟἿ 7γ}8Π}. “ΗἜδ ἀδ- 
᾿ρῃτοά τὰ Ἀῖπλ,᾽ 15 ἜΧΟΥ οαυϊναϊοηΐ ἴο ἐν ᾧ 
εὐδόκησα, “ἴῃ ΝΜ ΠΟΠῚ 1 ἃπὶ ᾿νο}]- ρ]θαβϑοά " (566 
ΝΊδτι. ἢ]. 172), ἀπ ἰ5 γτοπάογοα Ὀγ 1μαΐ ννογὰ ἴῃ 
ἔοι ρᾶβδᾶρὸβ οὔ {πὸ 1.ΧΧ, (5ε0ὸ ΤτοπΊη. 
«(οης. ̓  5.ν.). ὙΠ15 Ροϊηῖβ ἀἰγοοῖγ ἕο ἴδ6 
οἰ μοϊονθά δοῃ." 

9. ἀϊάεἰ νιαξε νη» ῥοβε] Οὐ, “"" ἀϊάβῖ Κϑορ πὴ 
τγυϑίῆι}.") ὙΠ Ῥϑα] δὶ γος δ}}5 [ἢ ϑυνθοῖ γι ϑῖ- 
ΓΪη655 οὗ ᾿πέδηου., Ἀν ισἢ ἢδ αἰγὶ θυΐοβ ἴο (Π6 
ἀϊγοςε ἱππιθησο οὗ σσοά, δηά ἰοηρβ ἔογ ἴπ6 
58 ΠΊ6 5656 Οἱ ΞΟ. ΠΙΥ ἴῃ ἢ]5 ὑγοϑοηΐ [γου] 68. 
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{Ἰδεῦ, 
“οἱ α ἀεζ- 
ἐν. 

ἐς. 
σλεπεαἦ 
ἐδεῖσ 

“πο ἐδς 
αρα με 
“δ. 

ΟΠ: ποὺ γί ΠΥ (ΟΟα ἔτγοηχ ΤΥ 
τοτΠ γ᾿ 5 θεῖν. 

11 Βε ποῖ γ ἔτοπι πὲ; ἰογ ἴγοιι- 
Ὁ]6 1 πεαῦ; ἔογ ἐδέγέ 'ς ἴποης ἴο ΠοΙρ. 

12 Μίδλην δι}}}5 ἤᾶνε σοπιραβ56α τη6: 
βῖγοηρ ὀμκέίς οἵ Βαβῆδλῃ ἤᾶνε Ὀεβεῖ πὴ6 
τουηα, 

12 ΤΕΥ 'ραρεά ὑροη πὲ «υἱὲ 
1ΠΕΙΓ πιοιῖῆβ, ἂὐ ἃ γανοηϊηρ ἂἀπὰ ἃ 
ΓΟΔΓΙ ἢ ΠΟ. 

14 1 δηλ ρουγεά ουξ [ἰκὲ νναῖεγ, 

10. 1 «υαςῷ ταὐὸ μβοπ ἐῤδε] ΑΑ το γΚΑ Ὁ Ϊ6 
ΘΧχργοόβϑιοῃ, ἃ5. 1ποιρὴ {16 σμΠ]ὰ ἀθρεπάοά 
ὙΥΠΟΙῪ δηὰ Θχο  ϑίν ον οἡ Οσοά᾿ 5 Ιονὰ ἴῸσ ρτο-σ 
τοςίοη. Τὸ {πὸ Ηοῦτονν 4}} ἀρϑιςῖοβ. τὸ 1Π- 
δίγιυπιοηΐαὶ  (ῃ6 [ΑΙ ΠΟΥ 5. σατο, {πΠ6 τηοί Ποὺ 5 
ἰοηάοιηθδα, τὸ τοίους ἴἰἴὸ Οοὰ ἃς {δοῖὶγ 
βοιγοθ,. Ὅς ὀχριώβίοη σογγοϑροπάβ ἴο (ἢδί 
Τοηογοα “"τγιιϑίο ἢ Ἰῃ Ὁ. 8: 566 δῖβο ἱν. 22, 
ψΥΠογὸ 186 θᾶ πὴ ννογὰ 15 πιθα. 

ἐροι αγὶ ρῺῪ Οοά)] ἱ... Ἴποιι αὶ ββονη 
ὙὝΠΥΘ96Ι ἰο 6 τὴῦ Οὐοά, Ὀγ σοπείαπε σαγὸ ἀπά 
Ιονε ἔγοπι τὰν ὑισῖῃ. (ΙΓ, 1581. χῖν!. 3. (Οοπλ- 
τα 4150 {πὸ ἀσβογιρίίομ οὗ ΒΟΙγ δηά ἐγιβίία]} 

σμἀποοά ἴῃ [{ὑκὸ 11... 22, 40, 49, 52. 

11. Μὲ πο γαιγκ 7ο»»ι »ι6] ὍΠῚ5 τοίους ἴο 
α01, “ἾΑΥ ἔτοπι ΒεΙριηρ πιὸ: ποῖθ ἴοο {Π6 
ΔηΠ 6515, Βο τοΐ ἔδγ, [οσ ἰγοι Ὁ ]6 15 ΠΘΑΓ, 

,)ὸγ Ἰρέγε 'ς πορθ τὸ ῥυΐ]ὴ Ὕἵταθ ἴῃ 115. ΜΠ] 
56η56 οὗ (γῖϑὲ, νι μδη 4 4}} ἔούϑοοῖκ Ηΐη δμὰ 
Πεὰ,᾽" δηὰ οἵ Ηἰΐπὶι οἱγ. αν πδὰ πιοβῖ 
ΡοΟΜΘΓΠΙΪ ΠΟΙΡΟΓΘ. [ἢ 411} 5. σου ]65: 506 1ἢ- 
ἱγοάποίίοῃ. 

12. ΤΠδ σΠαγαοίογιβίῖος οὗ {Π6 Θηθιη]θβ, νῆο 
ΔΙῸ [Π6 δροηΐϊβ οἵ (Π15 ργϑοαΐ δεῆ]ςοίοη, ἃΓα 
βίη ρίῃ, Πογοθηθθα, δηἀ Ὀάϑθηθδβ, γοργοβοηϊοα 
ππάογ {π6 ἤριγεθ οἵ Ὀ0115, ἸΙοη5. δηὰ ἀορϑ; 
ἴο ΜΏΙΟἢ ἴῃς 54] Πηῖϑῖ γοσυγβ ἀραὶῃ, οὐ. 20, 21, 
ΜΓ ΠΟΓΟ ἢ6 γοσδριτἰδίεβ 815 {Γ14]5. 

λίαμν ὀιωΐς ὀσφὺς εορ»ιρανοά »16] Ὧτ Ὑτῖ5- 
ἴγαπηλ (' Ναῖ. Ηἰβέ, Β.,᾽ ρ. 721) οὔδβοτγνθα [Παΐ 
εὐ Ρ0}}5 ἀπά θυ θ΄] Οὐ5 ἀγὸ νου πυϊηθγοιβ ἴῃ (Π6 
5ου ΠΟΥ νυ] ἀογπθ55 οὗ [πάρ 4. δηὰ δά ἐς {παῖ 
ὁ ΠΟΥ ἅτ ἴῃ 16 Παδιῖ οὗ ραιῃογηρ ἴῃ ἃ εἶγοῖθ 
τουπηα ΔΎ πόνο] οΥΓ πηδοσιδίοπιοα ΟὈ]θοΐ, ἀπά 
ΤΑΥ͂ Ὀς ΘΑΞΠΥ ἰπδιραϊοὰ ἰηῖο σμαγρίηρ ΜΠ 
1ΠΟΙΓ ΠΟΙΉ5 τ᾿ ἃ νἱνιὰ ροτγίγαδιγὸ οὗ {π6 γα ]6 
Ὑῆ0 ννοτὸ Ἰηϑεραϊοα ἴο οἸαπιοιγσ ἕογ ἔπ ἀδαῖῃ 
οὔ [658:ι15. Δία. χχν. 20. 

Βωιϑαη) ΤῊ αἰϑίγιςι οὗ Βαίδπαα, ἴο νυν] ἢ 
{Π6 πᾶαπὶὸ βαβῆδῃ ννῶβ τοϑίγιοίοα αἱ 4 ἰαῖογ 
ῬοΓΙΟά, 15 4 ὈδβΆ τς {ΔὈ] .Ἰαπᾷ ἴο {πὸ πουτῇ οὗ 
[πὸ τῖνοῦ Ὑασλῖκ, δῖ [ΠῸ ἴθγπι μογὸ πο] άδ5 
[Π6 σι ἢ ραᾳδίαγο- απ οὗ ΟἸ]οδά, ἜΙΟΝ ἑοσπποά 
Ῥαγί οἵ {Π6 δησίοηξς Κιπράοπι οὗ Βαβῆδη, δά 
νν 85 [ΔΤΏΟΙ5 [ῸΓ [ΠῈ 5126 ἀπὰ ὑϑδιιῖν οὔ 115 Ὀ11]5, 
ΔΠα 4150 ἴτ᾽ {ποτ Τογοςσ!γ ; ἔγεθοΠΕν [Ἀθη 
85 5ΥΠ100]5 οὗ (6 ᾿υχυτιοι!5 ἀη ἀη ΡΟ Κ᾽ ΓᾺΠ]ΟΓ5 
οὗ [5τ0]. Οὗ ουῖ. χχχὶ. 14. τς ΒΖΟΚ, 
ΧΧΧΙΧ, 18: ΑἸηοβ ἱν. χ. ὙΠῸ ςδαγαςζογ δος 

ΡΘΑΙΜ5. ΧΧΊ. [ν. 11--τό, 

ΔΠ4 4]1] πὴ γ θοηο5 ἀγὰ ἰοιζ οὗ Ἰοΐηϊ: "θι, 
ΤΥ ἤραγῖ 15 {Κα νναχ; 11 15 πιεϊτεά ἰῃ 
[6 πλιάβε οὐ πὴγ θοννείβ. 

1Ις Μγ 5ιγεηρτῃ 5 ἀγίεἀ ἃρ {{Κε ἃ 
Ροϊβῃεγά ; δηά τὰγ τοηραα οἰεανεῖῇ ἴο 
ΠΥ Ἰαννδ; πὰ ἴῇου ἢαβὲ Ὀγοιρῆς πὶ 
Ἰηἴο τῆς ἀιιβὲ οὗ ἀξδῖΐῇῃ. “Μυιη 

16 Εογ ἀὺρβ8 Πᾶνε ςοπιραββεά π|δ: ἡ, 
[ἢ 556 π 0 ]}γ οὗ τὲ ψιοκεά ἢάνε ἴπ- τ 
οἰοβοά τπε: ἄτιμα ΡΙεγοθα τὴν δδηάβ ες 
Δ τὴν ἔξει. ἀὐπι 

ἴπι|ι5 ῥγοβοηϊοα ἃγὸ δι γεηρίῃ, ὑγιάθ, δηὰ υη- 
Βοά]ιηθβς. 

18. Τρὸν χαῤεά ὠῤοη γιό «υἱ δ ἐδεῖγ »πομὶ}} 
Οὐ, ΔΘΥ ΟρΡοιπθὰ ΠΘῚΓΣ ΣΟῸ Ὁ Π8 ΡΟΣ Π|θ. 
Τῇ ἤρυγο σμαηρθ. ΑΔ [Π6 ἴοθϑ σοΠῈ6 ΠΟΛΓΟ 
{πὸ Ῥϑαϊπιῖϑί βθὸ5 τῇ {πο Ἰίοηβ, ΜῈ} Οροη 
͵ᾶΆνν 5. γόδιηρ ἃ5 ν ἤθη Αυοιῖ ἴο γϑηὰ {ΠΕῚΓ ριτῦ. 
ει. Μαίί. χχνη, 23) περισσῶς ἔκραζον. 

14. ΤΠΙς νοῦ αηπὰ ἴθ ἔννο [ΟΠ] ΊπΕ 
γοῦθο5 σοηΐγασε {Π6 ὀχῃδιιβίίοη δηά (ἢ6 ρονοῖ- 
Ιοβϑηο88 οὐ 1Π6 βρϑᾶκοὺ νυ Ἐπ Γογοοῖτν οἱ 
ἢϊ5. Θῃοπηθθ, Εδοῆ ψογὰ σϑοδ]]8 ἃ αἰδβίιποΐ 
ἔελίωγο ἴῃ οὐσγ [ογάϊ βυβογίηρο: “' ρουτγο 
οιἱ κὸ νναῖοσ," δ5 θη Ηὄὀ ϑ4ηΚ [δι ΠΠΠρ, 
ΠΑ] ἴο ὑδαῦ [Π6 στοβ5. (Δί ϊςξ. ΧΧΥΤ.. 32). Οὗ 
ψΒοη Ηδ 5ῃοά Ηἰβ Ὀ]οοάὰ προη ἰἴ ; (Π8 Ὀοπέβ 
τασκοῖ, 411 θυϊ ἀϊδ!οοςαῖοα Ὀγ 1Π6 σἰγαίη οἵ [Πξ 
διιϑροηοά ον : [πὸ Πραγί πιρὶθά, 50 ἴο ϑρθᾶκ. 
Ξβοηάϊηρ οὐξ 81} ἐἴ5 Ὀ]Ϊοοά ἴῃ Ομ βίγθδπι πιηρ 
νὰ νναΐου-- ἀοσογάϊηρ ἴο ΡἈγνβιοϊορίξί5. 188 
Ἰηπηθάϊαϊο σδιιβδς οὔ ἐμαΐῖ ἀθαῖῃ ὈΥ σγυοϊἤχιυπὶ 
(8ὸ δἰνθηρῖῃ ἀνθ ἀρ, [π6 θΟάΥ ραγομοὰ πὰ 
δροπίχοα ὈΥ {Πἰγϑῖ, (πὸ ἰαϑὲ δηὰὰ τποϑὲ τετιυε 
ἰογιπθπξ οὗ πε σπιο θά, τπδῖ νι ο ἢ ἃἰοπὲ 
ΔΤΌΠΕ 4Πη ΘΧΡρΓοσϑίο ΓΕ οι ρ ἴο ρἢγϑίοδὶ ρᾶιῃ 
ἔγοπη Οὔτ δανίοιυσ, {μ4ὲ ἐρὲν δογίρξαγο πιρὶὶ δὲ 
[]Π]Π1οὰ, 566 Ιομπ χίχ. 28: ἴπ6 τοπξιιθ οἰθυν- 
ἱπξ ἴο {πὸ 7ανν5, γε ἑογτοθά, ἀπάρθγ {πὲ σοπίτοὶ οὗ 
{π6 τα κῃ τΥ νν 1}, ἴοὸ υἱέογ [86 βονοη βγθαῖ Ν οἱάϑ 
τοσογάρα ὈΥ {Π6 ἐνδηρο ϑί5: 1πὸ Ὀοάγ δγοιεα 
ἴο {πὸ ἀιιϑὲ οἵ ἀόδίῃ, Ἰαϊὰ, Ἐμδὲ 15, ἴῃ ἴδὲ ξππινε 
(5.6. οὐσαὶ Νοῖθ οὐ [οὔ χῖχ. δπά ἤοῦθ οἡ 
«. 29}, ἱμβουμῆ ποῖ ἴο 866 σογγυρίίοι, ϑιικὰ 
σαηποῖ ΡΟΒΘΙΟΙΥ μᾶνς θθθὴ τπ6 ἔοιπῃ ἴῃ νἸοἢ 
᾿ανιὰ στρα] χοὰ μ15 οὐνγὴ δα βογιη 5, βυβιοιεπὶ 
{πο Ρ {ΠπῈῚ ΕΓΕ ἴο πᾶκα ἢὶπὶ ἃ ϑ5'π|ρᾶ- 
(Πἰχίηρ οχ ροηθηὶ οὐ {πὸ ϑρίτιτ, νυ μῖο βροκε ἢ 
ἢππ ἴο {πη6 ΘΒ Γοῇἢ, 

16. Τὸν ἄοσ: ῥαῦυς εοπιδαςσιοά πιο] ΤῊ 
᾿πιᾶοβ Ὀοσοπθ ποῦ ἀϊβιποῖ. ὙὍῈᾺῸ 5ρεῖκεῖ 
βοῦ5. ὨΠΏ5Ο ΙΓ ἰπ {86 ἀδδίῃσμοῦσ, συστουμπάο δΥ 
ἀορδ; Γοργοβοητηρ [6 ΠΊΡΆΠΟΥ ἀρϑυῖ5 οἱ (115 
εἰϊν. ὅεεὲ δΜίαϊί. χχνὶ. 67, χχνῇ 27--30. 

ἐδὸν ῥιογεεά γῆν βαγις παρά νῖν {6 δδὲ 
οτί τίς Νοῖς, Ἐεἰαϊπίπρ ΠΒοὰΐ ἀπν ἀουδὶ 
{Π|5 ἱπιεγργοϊαξίοη, ννῈ 866. {πὸ ἤθύσο 50 ἀμ 
{πΠ6 Βοιιπά 5 οὗ {πὸ Ἑδίοῦ ηΐογβ, τη [86 ὙΕΙ͂Σ 
δεῖ οὗ Ρῥἰογοίης (αὐψσίης, ἃ5 τὰς ννογὰ ἹΈΈΓ 
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17 1 ΤΛΔΥ͂ ἴ6]] 41] τΥ Βοηε5: τΠῸῪ 
Ἰοοκ σπα βἴδλγε ἵροη πΊα. 

3... χ8 ΤΠ ΠΟΥ ραΓῖ ΠΥ σαΓπηθηϊβ ἈΠΊΟΠΡ; 
9. ἴπεηη), ΔΠ4 σαβῖ ἰοῖβ Ὀροῃ ΠΥ νϑβίαγα. 

Ι9 Βυζ θὲ ποῖ ἴδῃοιι 3 ἔγοπη πΊ6. 
Ο ]οκρ: Ο πὰγ κἴγεπρτῃ, Παβϑῖα ἴπεα 
ἴο Πεὶρ πιε. 

20 [)ε]ῖνοσ ΠΊῪ 801] ἔτοσῃ ἴῃς βυνγογά ; 

ΤΏ6Δη5), ὙΠῈ τουρἢ δπὰ στ τΠ]655 ἢδπάβ, [6 
ἴθοϊ αῃὰ παπᾶ, δηὰ παρ {πὲπὶ ἴο (ἢ ΟΓΟΒ5. 

17. 7 γπιαν 1εἰῤ αἱ  »ην δοπο] Δ] [ἢ ἔγατηθ- 
Δ ΟΣΚ οὗ {π6 Ὀοάγ, ἜνΈγΥ ὈΟΠΘ, 50 ἴο ΞρθΆΚ, 
5ὶ τη οἷν ἴῃ ΘΥτ Ὁ]6 το! θῦ ἀπάογ {Π6 οἴγαϊη οὗ 
“πο πχίοῃ ; ἴῃ6 ὈΟΩγ οὗ πὸ στγιςιῇοά 15 ἃ 
᾿ἰντηε ἰοϑβοη ἴῃ Δηδίομηγ. ὍΠῸ [οΓΠῚ5. ἅΓΘ ἴοο 
έτη ἴο Ὀ6 ΕΘχρίδιηθαὰ ΌΥ πλοῦ ρῃγϑίοδὶ οχ- 
Ὠλιισίοη. 
εν ἰοοξ ἀπά σίαγο ἰῤοη γι] ΟἿ. κα ΧΧΗΙ, 

ὅτι ΜΝ ΟΓΟ {Π6 ΡΘΟρΪΘ ρ4Ζ6 οἡ ἴθ ἡφκεά ἔγαπιο οὗ 
τὴς δίδῃ οὗ βούτζονν5 Ὠδηρίηρ Ὀεΐοτε {Πδπὶ ἴῃ 118 
ἀν Τα] ὈδαιΥ πα ΔΡΌΠΥ. ΤῊἼΘ ἰδὲ ὑνογάϑ,"" βίαγο 
ὈΡΟῚ τὴὸ ἢ (πη Ηθῦτενν 33 Ἰδδ 1), ἤᾶνθ βϑπο- 
ΤΑΙ ἴΠ6 τηϑαπῖηξ οἵ Ἰοοκίηρ ὙΠ ΠΟΙ ΡΟ ΠΟΥ 
ΟΥΓ {ΠῸΠΊΡΗ οἡ ἃ ἔοθ. [{ 5 ἃ ρῆγαβθ ᾿οπηήοη 
ἰη ᾿λαν!άϊς ῥϑα]πιβ, δηά ἰξ ὀσσιιγβ ἔνὴσθο ου 1Π6 
ΔΙοΔὈΙ6 ξἔοηδ, 11π68.4. δπὰ 6: ἃ ροϊηξ οὗ 50Π6 
ἱπιρογίδηςθ, σοῃβιἀστηρ ἴΠ6 σοπηθοϊίοη οὗ 
Ἰλαν!ὰ ἢ ΜΙ οαῦ ὈοΙἢ ὈΥ ἀεβοοηΐ ἀπά τΆΠΉΪΥ 
ΟἸΣΟυΠισίδῃο65 : 566 1 8. ΧΧΙΪ. 2) 4. 8566 85. 
ΧΧΥΙ. 12, ΧΧΧΥΝΙ. 24. ᾿ἰν. 7, ᾿χΧ. Χο. 

18. ΤΡεν φαγὶ, ς. Ὅῆδ δεῖ ἀδβοσι δθά ἴῃ 
{Π|5 γθῦβο ἰ5 ποῖ ρρ !σΆὈ]ο οἰἴμο ἴο αν, οὐ 
ἴ0 ΔΠΥ͂ ΡΟΓΒΟΠΔΡ 6 ἸνἤΟσ6 ΠΙΒΙΟΓΥ 15 τθοογάρθα ἰπ 
πὸ ΒΙΌ]6, σανε ἴο ΗἸἾπὶ νι μοϑο ἀἰβοῖρ]8Ὲ βανν ἀπά 
ἀοβογί θεά ([ῃ6 ΔΙΠΠΙπιθηΐ ; 9866 [0ἢπ χίχ. 24. 
[τ ςοι]ά ἱπάδθοα Ο]Κ οσςιγ ἴῃ [86 σᾶϑο οὗ ὁπ 
ὙΠῸ δὰ Ὀδθπ βἰγρροὰ 85 ἃ ῥτοὶ πλίπασυ ἴο 
ΘχεσμΊΟη, 

19. δὲ ποὶ ἐῤομ ζαγ ΟἿ. σα'. τ ἀπά 11. 
Ο »ιν εἰγοισ ] ὙΠῸ Ποῦτονν τνογά, νη ϊςἢ 

ΟΟΟΌΓΒ ἴῃ ΠῸ ΟἴΠΟΙ ρβϑβῆρθ, ΠΊοαΠ5. ΞΟΙΓΟΘ ΟΥ 
βυδβίδηςς οὗ 4}1 βίσεπρίῃ, πόγο νυ σφροςίαὶ 
Τοίόσεηςς. ἰὼ ρῃγϑο 4] ὀχμῃαιξίίοη. (ἰοΙηραγο 
Ἰικὸ χχιὶ, 43, μοῦ ἴπῸ ννογὰ “" βίγοηρίῃς- 
ἐπιηρ " (ἐνισχύων) τοῖογβ ποῖ ἴο ϑρί γίτιι], θὰΐ 
ἴο ΡΠ γ βίο] σαυρροτί. (ἰοπιραᾶγο α80 ἴῃς ποχί 
γΕθὉ η 81 {1 |Κ6 νυ ἢ 1Π6 βρρΠ αι οῃ “ς Βαϑέθ 
ἴπεδ ἴο ΠΕΙΡ πιὸ." 

20. “ηο»κ ρε σαυογ ΤῊΪ5 τνογά, Δρρ]ςα- 
Ό]6 ἴο 1λαν!ἃ ἴῃ Ηἰ5 βοῦτὸ αἰβίγοβϑθ, ἰ5. Θ!ι]}γ 80 
ἴο Ουγ ᾿ογὰά. ὙΠῸ “" ϑινογὰ " ννᾷϑ ἴῃ ἴδοϊ [Π6 
5ρΈοἶ4] βσνυτηῦοὶ οὗἨἁ ͵{π6 δι μουν ὈΥ ν σῃ Ης 
διὰς σοηάοιηποά ἴο ἄραίῃ. ὅθ Ε οπι. χῆ. 4, 
ὙΒογο 51 ῬΑ} Θροακβ οὐἩἨ {πῸ Κονιαη ΤιΔρΊ5- 
ἰγαίο, ὙΠὸ ργάνεσ ἔογ ἀε]νογαησο ἔγοπι ἀοδῃ 
15 ΤΟρβαγάοα ὈγΥ σοπλὸ ΟΥ̓ 5. 45. ππϑι 140 }6 το 
ΟἿΓ ΔΑΝ ΟΙΓ: {πον πλιϑὲ Ὁ δ γΛΉ ΚΟΥ ὑπ- 
πη} οὐ ΗἰΞ ον ἡπογὰ8 “ τόπον [Π15 σὰ Ρ 
ἴτοπὶ τὴς,’ ΟἸΔΙΝΠ γοπιασκδ: "6 51 τοχοῖ 41115- 
ῬιΔ) ἀποπιοάο ἢος ΟΠ βίο δρίδυὶ ροϑϑὶξ, 

ι ἘΞ Σ ΟΣ ΓΥ ἀληιπρ ᾿ ἔτοπι τῆς ροννγεῦ οὗ τῆς ορρον ἘΞ 
ἄορ. φ»ιξ. 

21 ϑᾶνε πε ἔἴτοπη τῆς ]Ϊοπ 5 τηουτῇ : ταν μὲ 
ἴογ ἴοι ἢαλβῖ Πεαγά πὶς ἴτοπὶ ἴῆς Πογῃ5 ἐπα. 
οὗ ἴῃ τ] σοῦ. 

22 71 νν"}}} ἀδοΐαγε τὴν παπὶς ὑπο "Ηεῦ.5.12 
ΤΥ Ὀγαΐῆγθη: ἴῃ ἴπε πάθε οὗ τῆς 
σοηρτορδτίοη ΜΙ Σ ργαῖβε {Πεα. 

αιοπὶ Ῥδίογ ΠΟ ογῖριϊέ ἃ πλοῖο; σοβροηᾶθο 
ὯΠΟ Ὑγθο, ἔιι1556 ροΐθπί5 Ἔγορίμτη, “απ 5] 
ΡΟΠΟυΪο οσσιγϑιπὶ ἔογεῖ: αιδηΐο 50 }}1σθξ ρ] 115 
ἐδ ΥΈβΙ ῬΟΙΘ ἃ ΠηΟγΐο, 4 4Πὶ Ρ͵ΓΑΥῚ ΙΔΟΓΌΟ 
ΒΔΠΔΓΙ." 
, 8} ἀαγἠ πο) 1,1τ. “ΠῚ ΟἾΪΥ οἠθ :᾽ θέ [Π6 
Ὑνογα “ ἀδυ]πρ᾽" ΟΧργθθϑος {Π6 πηραηῖηρ τυ ἢ 
ϑΠΡΌΪΑΥ βτῆσθ ἀπά ροννεῖ. Ὅς ἴθιτη 5 δά- 
μλἰδὰ τη (Π15 δηὰ 1π ἴΠ6 σογτεβροπάϊηρ ρα58- 
βᾶρο 5. χχχν, 17 ἴο ΔρΡΡΙΪῪ ἴο ἴΠ6 500}, ἃ ἰϑῆρὸ 
Ρεου αν ἴο ϑανιά; Ὀχὲ 'ἴπ ννμᾶΐ Ργθοῖθθ 56η586 
15 αιιοβδιοηθά ἢ ΡΓΟΌΔΟΌΪΥ 8ἃ5 1π6 ὁπθ {πη ἰπ 
ΠΟΙ ρΔ 50 νυνὶ νυ ἢ ποίπῖηρ τμαξ Βοϊοηρ5 
ἴο τη 15 ῥγθοίοιιβ; ἃ δἰδίθπηθηξ ἔγιιθ οὗ εδοὴ 
ΤῊ ΔΠ᾿5 5011}, ἴγὰδ ἴῃ [ῃ6 Πρ μοσὶ ϑρηθθ οὔ {παῖ 
5011] νν ἢ] ἢ ννὰ5. ““ ρουγοα οὐἱ ὑπο ἀδδῖῃ " 85 
ἃ ΓΑΉΏ5ΟΠῚ [ῸΓ ΠιιπΊΔη γ : οἷ, 1541. 11}. 10 --Ξ12.Ψ 

ἐῤε ῥοτυεν 9 ἐδὲ «οσ] ἴῃ {πΠ|5 δπά {πὸ ο]- 
ἰοννίπρ νεῦβὸ {86 ἤριιγοβ, ὑπάθῦ ὙΠΙΓΒ [Π6 
ΡΟγβθουζοῦβ ἤᾶνθ Ὀδθη γοργεβεηϊθα, ἀγὸ Ὀσοιρ 
ἰορϑῖμοσ. ὙΠῸ ροννοῦ οὗ [6 ἄορ, 11ξ. “186 
Παπα,᾽" 15 ἃ ρϑοι]αῦ οχργοβϑίοῃ, δηα ροϊηΐβ ἴο 
106 ἀροηΐβ ΟΥ ὀχθουτοηεγθ; 566 Νοίθ οἢ υ. 1ό. 

21. ἐῤὲ ἐΐδοπ γπηομὴ} ὅδ686 Ὁ. 12. ὙΠῸ τὸ- 
[οΥΘΠ(6 15 σογίίη, δηὰ 1 ΒΡ ρ 65 δὴ δά οηδὶ 
ΔΡΡΌΧΤΠΟηϊ, τΥΘΓΟ 5 ἢ προάρά, ἀραϊηϑὲ {Π6 πηϊ5- 
Ἰητογργείδίοη οὗ υ. τό, ἀἰβοιιϑϑοα ἰῇ {86 στ] - 
ο4] Νοίο. 

ἔροι ῥᾳεὶ ῥεαγά »16] Ὕ Π15. οἰδιιθθ πλιιϑί σοῖο 
ἴο 1πῸ ἰαϑὲ βουγ, νυ ἤθη {Π6 ἴα] Ὀἷονν Πδά Ὀθθη 
᾿ηΒιοῖϊοά. ΨΥ Βοη (6 νοῦκ οἵ ἴΠ6 ΠΟΙΆ 15 
Ποπηρϊοϊεα, δὰ τοὶ ΠῚ} ἔθη, σοπιθθ 1ῃ6 
ΔΗΒΙΜΈΓ ΜΨΏΙΟΙ ἀ550Γ65 ἀθ] ] γᾶηςθ, ' 

ἐῤδὲ ῥογης οΚ 1δὲ τρρσογηα] Οτ, “6 νν»]ά 
θ115." δὼὸὲ Ὦγ Τιβίγαπι 5. στοιλατκ5 χυοίςἀ 
οαυ ἰοῦ χχχῖίχ. 9. ΗεἜ [:ἀῤπειθ5. ἴδ6 τότῃ 
ὙΠ (Π6 Θὁχεϊηςξ διιογος 5. 

2, Ὧἃ8. Τῆς ψΠο]6 βίγαιη σἤδηροθ: (6 
σου 5. τὸ ἀϊβρογβθα : ἔγοτῃ {πὸ ἀθρῖῃ οὗ δι- 
ΤΠ]Π]αἴοη, τ[η6 ρῥγοβίγαϊίιοη οὗ ϑ'σθηρίῃ, 1ῃ6 
ἈΡΌΠΥ οὗ ἀοαίῃ, πὸ ἀϊπιδὲ οὔ [Π6 στάνθ, [Π6 
ΒΡΘΆΚΟΥ ρᾶ555 δἴ οησὸ ἰπΐο ἃ ϑἰαίθ οὗ ρογίθεξ 
Ρϑαςδ δηὰ ὀχιδέοη. ϑ0ςἢ ἃ ἰγαηϑιίοη [αν 
ΤΔΥ πᾶν Ὀδόη 40]6 τὸ γ64}11χ6 ΟΥ̓ ὀνοηΐβ ἴῃ ἢ 5 
ον Πρ, οἶβο Βα τΠ6 τοργοβοπίδεοῃ Ὀσθη τΠ- 
ΤΌ] ἀπά ςο]ά: δι ἴῃ οΟγάογ ἴο το α]} 16 11 50 
Υἰν Ϊγ 15 5ΡΙΓΙ πλιιϑὲ ἤν Ὀδθη γαϊθοά ἰηΐο ἃ 
5Ρἤῃογὸ οὗ βριγίααὶ ΠΡ. νη βανὸ ἃ ΠΟῚΚ 
τηῦληΐϊηρ ἴο 4}} {παῖ πὸ ῃαὰ ὀχρθϑγι"ησοά, Χν6 
ΠΊΔΥ 4|50 50 ΓΕ] νῪ ἰηΐογ {Πμαΐ {115 ρβαὶηλ σοι]ά 
ποΐ αν Ὀθθη τι οη τη (Π6 πλιάςὶ οὗ δηις- 
[ἴἸοη8 50 ἰδιυτί ]6.---ἰ θη [Π6 1ΟΥ 'νοιἱά πᾶν 
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22 Ὗε τῃαλῖ ἔδαγ τῆε ΤΟ ΚῸ., ργαίβε 
πηι ; Δ}1 γα τῃ6 5εβά οὐ αςοῦ, ρ]ου Εῦ 
Ἀϊπι ; δηά ἔδαγ ἢϊπι, 41] γε τῆε δες οὗ 
ἴϑγδεὶ. 

24 ἔογ ἢε μαῖῇῃ ποῖ ἀεβριβεά πογ 
ΔΌΠοτγεα τῆς Δ ςτοη οὔ πε ΔΠ!ςῖοά : 
ΠΕΙΓΠ ΘΓ Παῖῃ Πα Πα ἢ]5 ίδςε ἔτοπι ἢϊπ ; 
δυῖ ννἤδη δε στε πηῖο Πΐπ), ἢς Πεαγά. 

25 Μύυ ργαῖβε «ῥα δὲ οἵ τῆες ἴῃ 
{86 σγεαῖ σοηρτερδίοη: [ νν}]} ΡΑΥ ΠῚῪ 
νονν8 δοίοτγε τποπὶ τῆδξ ἔδαγ ἢ Ππ|. 

26 ΤΠ ε πηςεεϊκ 5Π4]] εαἴ δηὰ θὲ ϑαζῖ5- 
Πεά: {ΠΥ 388}} ργαίβε τῆς ΓῸκΚ τῃδὲ 
86εΚ ἈΪη1: γοιγ ἤεαγῖ 88]] ᾿νε ἔογ ἐνεσ. 

27 ΦΑΙΙ τῆς ἐπά5 οἔ τῆς νγου]ά 5}8]] 
Γοιθηλῦδοῦ δηά ταὔτ πηῖο ἴη6 [ΚἈΚ : 

Ὀδδη Ρῥγειιαΐιγο; ποὺ οοιϊά [ἴ αν Ὀδθη 
νυγιθη δξίογνναγάς ὉγῚ αν, ἴῃ 5. οννη 
Ῥεῖβοπῃ, ἔογ {6 ϑι ἘΕθγηρ5 Δ1Ὸ γτοργοβεηΐθα ἃ8 
ῬΓοβοηΐ, δηὰ 845 [ογπλ δι! πρ 1η ἀοαίῃ. ϑρόκεη 
ἴῃ {πΠ6 Ῥοίβδοῇ οὗὔ Οἢγιδὶ 41}1] ἰ5 εἰθαῦ: 186 
{γδηϑΠοη ΟὗἨὨ ἔδο]ηρ σοτγτοβροπαάβ. Ὄχδςῖϊγ ἴσ 
{πὶ ἀοβοσγιθοά ἴῃ {Π6 145 νοῦϑοὸβ οὗ ἴηθ ς χγγὰ 
δηὰ (ῃ6 ἢγϑθξ ραγί οὗ {πΠ6 ς 41} ςσπαρίογβ οὗ 
ἰφαδῆ, ὑνῆογο {Π6 ον οὗ (σοά᾽ 5 5αογι βορὰ 9ογ- 
νηΐ 15 5ῃηαγοα ὈΥ (Π6 γοαάθεπιθα ρϑορὶο, δηά 
5ϑαοά Ὁ. 1Π6 φοπνεγβίοη οὗ {πΠ6 μοδίῃοῃ. 

22. 7 «υἱ ἀφείαγε] 866 ΗΘΌ. 11. 1.2, νυ ΠΟΓ6 
πεθοὸ ογὰβ ἃΥῸ ὀΧΡΓΟΘΘΙΥ δϑοιρηθά ἴὸ [Π6 
“ς (φρίδίη οὗ οἷιγ βαϊνδίϊοη " τπιδὰθ “ ρογέεςί 
{Πγου ἢ δ βθγιηρ 5." 

»} ὀγειργη ΟΕ, Μαῖί. χχνῆ!. το. 
24. Βδςῇ ρΡῆγαθα ἴῃ [15 νϑῦβὸ βηάς ἃ ἀϊ5- 

(ἰπςξ ὁοἢο ἴῃ Ιϑαϊδῆ. 866 ὄβρθοίδ!!ν [ἢ]. 2. 
25. ο77 ἐῤδεε] Νοῖ, ἃ5 (πὸ ΒΡ 151}. ΡΏΓΑ86 

ἸΠΊΡ]165, "" οι ΤΠ66,᾽} Ὀὰϊ "“ ργοςοδάϊηρ ἔγοτῃ 
ἼΠοΕ:" [Π6 δοιγοθ οὗ ργδιῖθθ 15 ἰη Οοά: Ηἰς 
δοΐ ΠΟΥῸ 5ῈΡΡ]Π 165 {Π6 πιοίϊνο, ΗΙ5 δριγιξ {π6 
δταςθ, οὗ ῥγδυου. 

ἐπ ῤὲ σγεαΐ εοησγέσαϊο»} Ἐνναϊὰ ροϊηΐς ουξ 
{παῖ {Π6 ΟΧΡΓΟβϑίοη5 ἴῃ {Π15. οἰδι56 ΠΆΡΙῚῪ παῖ 
[Π6 ΞΑΠΟΓΙΔΓΥ ᾿ν45 1 Θχἰϑίθησθ ἰη {Π6 {ΠπὴῸ οὗ 
1Π6 νυ τιΐογ, ἀπά παῖ [Π6 ΟΠ ΓΙ ΠΡ5. οὗ βαςγὶ ῇςθς 
λνοι]α Ὀ6 νἸςποβοθὰ ΟΥ̓ σγονν ας. οὗ νυ υγβῃρ- 
ῬΕΙ͂: 566 ποίθ Οὐ “". 3. 

26. Τρε »ιο4} Μρῃ οὗ Ἰοινὶ)ν βρι γι, θφυῖνα- 
Ιθηΐ ἴο “" Π6 Ῥοοτ ἢ ἴῃ οἵιγ 1 γα 5 ἀϊἰϑοοιγϑθο οἡ 
[πὸ πιοιιηΐ, 

“ῥα! εα1] Ὴ5 ΠΊΔΥ Ὀ6 υπηάογοίοοά οὗὨ [ἢ6 
58 ΤΊ σία] πιεδέ ραγίακεη οὗ Ὀγ ἔπεπάβ, δηά 
ἀπε ρ4 ἴο ἴῃ 6 ροοΥ, ὁπ Οσσδϑβιοηβ οἵ [ἢ ηΚ8- 
Εἰνιπρ. ὍΠδ 56η56 5 Θ]Έ4}}Ὺ ροοά δηὰ ἔγιδ 
1Π Γρίογθησο ἴὸ ἴῃη6. Απεΐγρθ, νοθ6. βϑδογιβορά 
Βοάν, οἴεΓγοα οπςθ [Ὁ 411 οἡ πὸ ὐὑσοβϑ, 15 ρίνθη 
85 5ριγί{τπ] ἰοοά ἴο {π6 {Δ} τὴ {Π6 Εις ῃδ- 
Γισ. Ὅῆῖι5 Εβθῦ!5 ηιοϊοά Ὁ Βρ. Υ ογάς- 
Δ ΌΓ ; 5660 4150 δέ) ῦ οἡ [5δίδῃ Ϊν. 2, ἀπά ποῖθ 
ΟἹ) ϑοηρ 50]. νι 1. 

γομν δεαγέ «ρα ἄπο Κο" διογ] Ἐσργ {παῖ 
ἰοοά ργέϑεσνοβ ὑὈρὰγ ἀπά δοιὰ] πίο θνοσ δίῃ 

ΡΘΑΙ,Μ5. ΧΧΊΙΙ. ἶν. 23---.21, 

Δηα 14}1] τῆε Κίπάγεάς οὐ τῇῆε. παδῖϊοπβ 
5.81} νγογβῃ!ρ θείοτε τπδα. 

28 Ἐογ τε Κίπράοπι ἡ: τπ6 ["ΟΚ᾽5: 
ἈΠᾺ πε ᾿ς ἴῃ6 βρόνθῦποσ ἃπιοηρ ἴδε 
ΠΑΤΙΟΠ5. 

29 ΑἹΙΙ ἐδὲγν δαὶ δὲ ἔλϊ ἀροη δαγῖῃ 
8.41] εαΐ δπὰ ννογβῆϊρ: 411 {πεν τῆλ ρὸ 
ἄοννῃ ἴο [ῃ6 ἀιι5ῖ 5Π.8}} θονν δεΐοτα ἢϊπη: 
ΔΠα ποπα οδπ ΚΕορ αἰΐνε 15 οὐνῃ 80]. 

230 Α 8ςεά 5}4}] βεγνε ἢϊπὶ; ἴξ 5}]]} 
θεὲ δοοουηῖεά το τῆς [ψογὰ [ογ ἃ ρεηο- 
ΓΔΙΙΟΙ. 

21 ἼἼεΥ 514]} σοπλε, δηὰ 5}}]} ἀ6- 
οἶαγε 15. Γιρῃιθουβηθ85 ππῖο ἃ ρεορὶςε 
δῖ 5Π.4}} θ6 θογῃ, δὲ ἢς Πδῖῃ ἀοῃε 
ἐῤὶς. 

᾿ς, ὙΠῸ γτοίργοποθ ἴο {Ππ|5 ἴῃ [οἤη ΥἹ. 1 15 
ΒΟΔΓΟΘΙΥ 4 θϑἐπ4 6. 

Ο7. ὙΠ ρόποσαὶ]) σοηνογβίοῃ οὗ (ῃ6 ἢοαίπθῃ 
15 ἀοϑοῦροά ἴῃ ἰοιτὴς ΜΡ ΏΙΓἢ Τουπᾶ {δοῖγ [8}} 
εχρἰπδίϊοη ἴῃ οὐὖὖἦ οὐ 5 ἰαϑὶ σοιησηϊσϑίοη ἰὼ 
Η!5 Δροβίϊοβ; 566. Μίδεϊ. Χχνη. 19. 2ο. ΤΠ6 
ΔητοΙρδίίοη, ποννθνογ, οὗ ἃ σθηογδ) σοηνογβιοῃ 
οἵ {μ6 ποαίμοη Ὀοϊοηρθ ἰο αν 5 βρῆογε οὗ 
«που ξ: 866 ποΐθ οἡ 5, χυ!. 49, δηά [ηἰγοά. 

290. 4} ἐρὸν ταὶ δὲ ἢ Τὴ τνογὰ πᾶν, 
85 ἴῃ ΟἴΠΟΙ ῥᾷβϑᾶρϑϑ, ἵπθᾶη “" Α}1] {πῸ πΉ ΚΠ ΥῪ 
οη ἴπ6 ϑδγίῃ "ἡ Ὀμ (Π6 βόπογΑ] ρυγροτί οἵ [ἢ15 
αἰδιιθθ ννοι]Ἱά ϑθεπὶ ἴο 6 ἴπδξ ποπθ 5}4]] 
{ΓΠῪ ΡγΌΘΡΟΓ δὺξ ἴΠο56 ψνῆο γϑοορη!θ (ἢ6 
Οοὰ οὗ αν ὰ 45 μεῖς Οοά ὈΥ ραγίακίηρ οὗ 
[6 βἸΗδβ νυν ῖςἢ τὸ οἴθιοὰ οὐ Ηἰ5 α]ἱΐαγ: [86 
βριπῖμδ] ἀρΡ]οδίοη 15 ΟὈν]ΟΙΙ5. 

30 ἀοαυη 1ο δὲ Δι. 7] 1.6. ἴο [86 σγάνθ, 566 
Ποῖΐδ Οἡ υᾧ᾿. 14. 

ῥοαυ ὀεΐογε ῥ'»ιῇ ΜΜΉΠΉΡΙΥ οὐ ἀηνν ΠΣ Ὺ 
δΔοκπον]οάριηρ Ηἰπὶ 45 ἴπεῖγ Κιηρ, 

πορθ σαη ἀεορ1 ὙΠῸ σοπηθοίΐίοῃ οὗ {Π]5 οἰδιξο 
ὙΠ (Π6 σοηίοχί 15 φιοϑοηοά, Ὀκξ ἴο υοκοη 
ἃ 501] Τηθδῃ5 ἴο γίνε ΟΥΓὁΥ̓ἴο ρῥγϑϑογγνθ 115 {Π|Ὸ 
16. ἀηὰ {πΠῸ πιοϑὲ οὈὐντοιιβ ἀπ παῖυγδὶ ΠΠΘΔΠΙΠΕ 
15. [πὶ διιρροϑίοα ὈῚ ουν εγβίοη: 4}} δἰϊκὸ 
ἀθροπά ἀροὴ (οά: (π6 ῥγόβρόγοιιβ πριιβὲ 
ὑνΟΥϑΠρ ἢ ΠΟΥ ἀγα ἴο δ (δά: 4}1 πιογίαἱϑ 
Τηυδὲ ον Ὀεέογτε Ηΐπι, ἀπ ποηδ σδη ᾿ἰνὸ σαν 
Ὀγ Ηἰ5 ριᾶ. 

80. 44 ««ἐ] Νοῖ πιογοὶν [Π6 ργόϑοηΐ σάςο, 
Ὀυΐ {πΡῚΓ ροβίογτιγ : θδς ἢ διισοθοάϊης βοπογα- 
τίοη οὗ νγουβῃρρογβ, Ὑν ἢ δροςῖα] 4]}5οη ἴο 
1Π6 στάςθ οὗ τοροπογδίίοη, ΟΥἿἉ, Ῥξς. Ἰχχχυι. 6. 

31. ἐῤῥαὶ δὲ ῥα! ἄοηό 1ῥὶ4] ΤΉ ΘΧΡΓοββιοῃ 15 
ΘΙΠΡηδίιο: τὸ ἀθοίατοθ {π6 σοιηρ]εῖδ δοσοπὴ- 
Ρ᾿ 5 πλοηΐ οὗ Οσοκ 5 ριιγροβο: 566 5. ΧΧΧΎΠς ςς 
ὙΠΟ ΑΟΝ΄ Πᾶ5 " Ηδ 5}4}} Ὀστηρ ἴἰ ἴο ρ455." 
Οἷἱ͵ὖ ϑανίοιγος ἰαϑῖ ννογά τετέλεσται, "" 1 15 
βηΙ5ηοα. "1 ποῖ τοίογσγιηρ ἀἰγοςΥ ἰο {Π|5 ρα5- 
5ᾶρθ, ἃ5 Ηθηβϑίοηθογρ ἀγριιθθ νυ] ἢ στϑδί ἔοτος, 
σΟΓίΔΙ ΠΥ ΘῈ ΡΡ] 165 ἃ ρογίθοϊ ΠΟΙ ΗΪΔΥΥ ὈΡΟΏ 
". 



ῬδϑΑΙΝΜ 5; ΧΧΊΤ, 

ΝΟΤΕ οὐ ῬΘΑΙΜ ΧΧΙΙ. 16. 

ΤῊδ οχίγοπιο ἱπιρογίδποθ οὐ {ἢϊ]5 ἰδχί, Ὀοιἢ 
ΟΠ {προϊοριοαὶ πὰ ογτςαὶ στουπάβ, ἀδπηδηάς 
4 [1] ᾿ηνοβισαϊίοη ἱπίο πε ἴγιθ τρδάϊηρ δηὰ 
τ ΡΑΠΙηρ οὗ {Ππ6 ῥγποῖραὶ ννοτγά. 
ΤῈ Ηρῦτον Μ55. παν "3, ἼΝ3, δηὰ 

ἸἼ3. Το ἤγϑι οὗ [656 15 {Π6 ἰθχίι5 γϑοθρίιι5 
οΟΥΠ6 Μᾳβογσα. [ἴ 5 (ηὴ6 οἠἱΪγ γοδάϊπρ ἔουπά 
ἴῃ [νυ ]5 ἢ δά οπ5. Οὗ 1η6 ΒΙΌΪΟ, ἀπά ἰἰ ἰ5 50- 
Ρογίθα ὈγΥ ἴῃ6 Τάγειπι. ὙΠῸ τηθαπίηρ, δο- 
σοτάϊηρ ἴο ἔπε ρυποίυδίίοη, ἡνο ἢ νᾶ Π65 ἴῃ 
ἴπε Μ55., νου]Ἱά δὲ εἰεμογ (1) “45. ἃ Ἰοη," 
ΟΥ (2) “αἰ ρριηρ,᾽" 56. “" ριθγοῖηρ," οὐ (3) 
ἐἤ ρροῖβ,᾽" ὁ" ΡΙΟγοοῖβ οἵ. ὙΠῸ βοοοπά πηθδλῃ- 
ἵῃρ, “"Ποαϊοηΐε5,᾽" 5. ψΜ 6} βιρρογίθά, [τ 5- 
511Π|65 ἜΝΘ, ἐααηὶ, ἴο 6 [6 ρ᾽ υγαὶ ΡτΕςΙΡΙΘ, 
ΜΠ ἀρόσορο οὔ Ὁ: 0γ ννῃῖοῇ βοοά δι ΠΟΥ 
σάη δὲ δε ἀυςεά. ῬὍΤΠ186 νᾶ Δρραγοηθν [Π6 
οἱά [εἰν] ἢ ̓πιογργοίδεοη οὗ {πὸ γοδάϊηρ, 85 18 
δῆσννη Ὀγ [Π6 Μαϑογα ρᾶτνὰ ἴῃ Ἰος.. νυν] ἢ οἰ δἕθϑ 
[ηδὶ ΝΘ ΠΠ ἀαρριοίᾳς οσσιιγα ἔν ῖσθ λυ ἢ ἔννο 
ἀἰβογοηϊ πιοδηΐηρο: πονν ἴῃ [54]. ΧΧΧΥἝ 12, 
ἴπ6 ΟΒΕΥ ραβϑαρο ἴο νης ἢ {πὸ Μίαβογα τοίρυϑ, 
{Π6 86η56 15 σογίδίη, “" 85 ἃ Ἰΐοῃ : ἤδγθ {Πογεο 
[Π6 Μαβογιῖε πλυβὲ ἤᾶνθ ἴακοη 1 ἰο πιθδῃ 
“ἰ ἐρἀἸεηίε5.᾽" 566 Πὲὸ Εοβϑὶ, " Κδὺ. [θςῖ. 1ν. Ρ. 
17. ΤΗς (Πιγὰ πιοαηίηρ αἰ 8. θὰ 5} ἈΠ Ὺ 
--ο-ἰξ ἴα κοβ ἐπ ριιποϊπδξίοι νυ ἢ ζεέγε, 5ς, τ 3, 
ἴογ ψ ῖσῃ {πῸῈὶ δῖ μουν οὗ δοπὶὲ Μϑ55. ἰ5 
δἀάδυςεά ὈΥ 6 Ἀοβϑὶ, 1]. ς. ρ. τό. [ἰΐ δρ- 
ΡδΑΓβ αἶδοὸ ἴῃ4ΐ (ῃΠ6 Τατριπιῖδὲ ἰοοκ (Π6 νοτά 
ἴο Ὀ6 ἃ ραγίς ρα. [ἢ {Π6. Αηΐννοσρ Ῥοϊγρίοιϊε 
(86 τεδάϊηρ ἴ5 5) ΥἹῈΣ Π2), “ἰ Ὀἰτίης ΤᾺ 
Παπάς δῃὰ τὴγ ἴθεϊ." [ἢ Δ δοη 5 " !ΡοΪγ- 
εἰοῖε᾽ δηά ἴῃ τῃ6 “ ΒΙΌ]. Μαρ. Ἀδθριη.᾽ {ΠῸ 
νογὰ8 δδλΝ 5 ἽΠ, 6.45 Δ Ἰἴοῃ," τὸ ἰπϑογίοά, 
ΡΓΟΌΔΟΙΪΥ, 45 Ῥοσοοκο (' Νοίας Μίβο. πη Ῥοτ- 
ἴδπὶ Δίοϑιβ, Ρ. 152) διιρροβῖβ, ϑοῆο γσυογθὶ 
γΊςῖηο ἃ ᾿ρ5] ϑυσρεγοηίθ. ΤῊς ἱπίογρτγοίδζίοη (χα) 
“5 ἃ ᾿Ιοη "ἢ ῥγοδοηΐβ ἸΠΘΈΡΘΓΑΌΪΟ αἰ Ίσ 165: 
δηὰ εὐοη (ἢ]18 ϑεῆβθ, ἔδι ΠΥ ἂς. 1ἴ 15, 5. ΟΠΪΥ 
ΟὈἰδΙπρα ὈΥ ̓ ΠΘΟΓΓΙηρ ἃ ρΑτΕςΙρΙθ, ὁ’ ννδίσῃίηρ "ἢ 
ΟΓΥ "" ΙΓ Πρ." ἔογ Π]σ ἢ πὸ Δι ΠοΓΥ σλῃ ὉΘ6 
δάἀάιυςεά. ΤΠ ἸΙοη σδηποί ὃὈ6 κα ἴο “αγγοιμια 
ἢ]8 ὈΓΘΥ͂, οΥἮἨῚο νυαΐςἢ 115 ἢαπᾶς δηὰ ἔδεϊ, οὗ 
ἴο 6 ἔδει. ὍΠῈ ἤραϊο 16 ἱποοηρτιοιβ. 
ἼΤῆι5 Εν], Ρ. 271, “Ἢ ΔΌΘΙ γοάοῦ ραςοὲ ἐδ5 
ΒΙὰ νου ἰπρόθεη, ποςἢ ρεμότγι ἀ45 ΒΙ]ὰ νοσὴ 
ΙἉ,ὄννθη υὐογηδιρί ΒΙΘ μοι." [Ιἡ ἔαςϊ {Πς6 ἤριιΓο 
οἔ {πΠ6 Ἰίοῃ ἢδ5 Ὀθθη δἰγοδάγν υϑοὰ ἴῃ 115 ργο- 
ῬΟΓ Ρΐδοθ, ν. 12. 
1 τρογοίοσε ἰῃς' Μαϑογρέῖς τρδάϊηρ Ὀ6 σὸ- 

ἰαϊηδά, 15 πηοδὲ παῖ σαὶ ᾿πίογργοίδιιοη ὁ’ ἔο- 
ἀϊοηῖο5᾽) ννουἱά σῖγα 1Π6 84Π6 56π86, ποι ρἢ 
ΜΠ 4. δοπλεννῆαξ Παγβἢ σοηβίσιοίοη, 85 
τηαἰ δΔάἀυρῖδά ἴῃ οὐγ ΑΟΥ. 

ΤῊς βοσοηὰ τεδαϊηρ, ᾿3, ἐααγα “ΠΟΥ ἀϊν 
ΟΓ Ρἱε θα," Π45. ἴῃ 118 ἕανοιυγ {πς ππδηϊπΊοι5 
σοηβοηξ οὗὁἨὨἁ Δ] {ῃ6 οἴΠΕΟΙ δηοϊθης Ψογϑιοηϑ. 
Απιοηρ ἴπ 656, σρεςῖαὶ ᾿ἱπηρογίαδησς αἰΐδοῃος ἴο 
{Π0 1 ΧΧ.. 48 ἃ ἰγαηϑίατιοη που δὴν Ρο5- 
5 0]6. Ὀϊ48, τοργοϑθητῖηρ ὑπὸ οἷά, ργε- ΒΓ ϑιαη 
ἰγδαϊτιοη οἵ τπ6 [ον58. ΤΠΟΥ τεπήσν Ε ὥρυξαν; 
πὰ ἅτὲ (οἰοννεά Ὀγ {πὸ Ν υἱρ. "Τοάογιηῖ ἢ 1Π6 

Αταδῖὶς ἀκ κῆδ, δῇ ἱπιρογίαπε υυὐιΐποος ἴο [ἢ6 4λλ.» ΡΟ 

55 η58, ΠΟΐῖ ΠΕΓΟΙΥ ““ ρογγαρογιηῖ",,) 25 δ αἸΐοῃ 
ΓΟΠάΘΓ8 1ἴ, Ὀι 4" ροΓξογανθγιηΐ 1 5866 Εχονίαρ, 
Ἴμεχ. Ατ.᾽ 5.ν. Τῇ ἴοο {Π6 ϑγγο- Ηοχ. 
(ᾳυοίεὰ Ὀγ ΕἸοΙά, “Ηδχ.᾽) τεπάθιβ 16 ΕΧΧ. 
ὈΥ ἃ τνογὰ ψῃοἢ σοτγοβροηάβ ἴο ἔτρησαν, 
ἔτρωσαν, ΟΥ̓ἔῤῥηξαν. ΔΉ 1Π18. ἄρτθ (ῃς 
“ἜΛΗ. ἀπὰ σορί. ὙΠῸ ϑυτγίας, δῃ ἱπάθροεπάϑης 
δυϊπογιγ, μᾶ5 Ω. 3.1.5, Γοάογιιπί. ΤΠδ ονϊάσηςο 

οἵ Αχια 18 σοπο]ιβῖνο 45 ἴο {π6 ἴοχέ γϑοοϊνοὰ 
Ὀγ ἴΠ6 [6νν5 ἰῃ ἴῃς ἐατν ΟΠ βιίδη ρεποά. Ης 
Εῖνο5. ἥσχυναν (8 τηραπίηρ ἀογίνοά, δοσογαϊηρ 
ἴο Ῥοσοοκοε, Ρ. 149, 1. ς., ἔτοπὶ {πε ὅσ. 22, 
Ριιάρίος!), οὐ, 85 ΕἸ] ἃ βϑἤδυνϑ, ἐπέδησαν, ΟΥ̓ 
συνεπόδισαν : Ἀδῃσ6. [οΥΟΠΊΘ “νη χογιπέ." [ἢ 
ΘΕῸ Γ σᾶϑ6 ἰξ 18. οἰθαῦ τπαῖ Ααιυΐα δὰ ἃ Πηϊϊα 
νοῦ. [{8 δνϊἀθηΐ [Παΐ βίησθ οπθ 5ρϑςῖαὶ οὔ- 
͵θςῖ ἢ Ααι}]4 ννα5 ἴο ορροβθ Ο γἰβιίδῃς, 
ἢ ψουὰ μᾶνὸ δάοριθα {πὸ γοδάϊηρ ΜΊΓ ", 
πη 16 ΠΊΡΔΠΙ ΠΡ “88 ἃ ἰΐοη," μαά ἴμον Ὀθοη 
Κηοννη ἴῃ 15 {{Π|6, 
νη τοραγὰ ἴο {μη6 Μαβοτγοίῖς ἰοχί, 1ξ 

τηϊσῖ θ6 ρυβογνοα τῇδέ {Π6 [ὁνὺ5 δᾶνθ σιρ- 
ΡΓΈΞοοα ἢ 1Π6 ρσγοαῖοδξ σᾶγο Δ}1 τολά η 5 
ὙΠ ἢ ἀο ἠοῖ ἄρστὸθ ἢ ἢ Ὠς Εοϑϑιὶ οὔ- 
β5οῦνδβ (Ἰὴ {Π6 “ Ὠ᾿εβογίδτίο ρυ Ἰπλ! πατ5.᾽ ΤΌ. 
Ιν. Ρ. 4), “ἔπτη οὐοσ ἴῃ6 ΜΙ55. τνὸ οὔ- 
δογνθ, ποῖ υυἱτποιξ ᾿νοποσ δηὰ ἱπάϊρπαίϊοη, 
[δὲ [ΠΡΓΘ 15 ΘΟΔΓΟΟΙΪΥ ἃ ΤηδΠΠβοΥρί, βολγοοῖν ἃ 
βῃθεῖ οὗ ἃ πιδηιιβογιρέ, ΘοαγΓΟ Υ ἃ γοδάϊηρ εἰ - 
ἔετιηρ, Πόννονοῦ 55 ΠΥ, ἔγοπη ἐπ6 Μίαϑογα, 
Ὑ Ὠϊ ἢ 4 [Θννϑἢ δοῦρα ἢᾶ5 ποῖ εβδεοοά, εογ- 
Γοοῖϊοα, οὐ σῃδηρεά, ἴο Ὀτίηρ ᾿ὸ ᾿πΐο δοςογέῖ 
ἢ 115 ἀϊτοοίίοπθ. ὙΠῸ Νίαθογοςίς τοχὲ ἃ5 
δα! οα ὈγΥ [δαοῦ ὕοη ΟΠ ΔΙ πὶ (δ επϊςς, 1.26) 
ἢδ5 Ὀθοη [Ὁ] οννοά Ὀοΐἢ ἴπ [ονϑῃ δηὰ Οἢτιε- 
[ἴΔη δά οηβ. ποι γοργά ἴο δηοῖίοπε δὰ- 
(πους, ΔΊ 55... φιοίαζιοπϑ, ΟΥ̓ νεγβίοηβ. ΜΠ σῇ 
ππάοι ὈιΘαΪγ ῥγόβεσνθ οὐ' ἱπάϊσαίο αἰ θγοηΐ, 
Δ, [Π ΠΊΔΠΥ ΤσΆ565, ῬγΘΙΌΓΑΌΪΘ τοδαϊηρβ." 

ὝΏρη {Πογοίουθ ἔμογο ἀγῸ ἃ ἔδυν ΔΊ 55, υυῃϊςῇ 
αἰὲν τοπὶ ἴΠῸ Μίδθογα, {πο ῖτ νδ]ιιδ 15 Θχοθοάϊηρ- 
Ἰγ ὁπῃαπορά ; ϑβρϑςῖ !}ν νυν ἤθη 1Π6Ὺ διὸ δι ρρουος 
ὈΥ ΘΑυ]ν νοι βίουϑ δηά δἀϊξίομβ. [)6 Κ οϑβϑὶ νυυτο5 
ἴπι5: “ὙΠἸΝΞ, ἐράδγιπηί. Κεπη. 39, ἔογϊθ 207, 
ὨΙΙΠΟ 242. ΠΊΘΙ15.137, Δα ΠΊΔΓΡ. 218, ΒΙΌΪα (π- 
Ρὶιῖ. Ῥϑαὶξ, 45. τςτό." Ὑῃὲ Μίαβογδα τη]. 
οη Νιιη. χχὶν. ο 5ἰαίοβ (ἢδξ ἴῃ Ῥϑαὶπὶ χχὶϊ. 
{πΠ6 ΕἸΠΙΌ, πα 15 16 155. τεδάϊηρ, 5 ΛΝ 2. 
ΟΥ̓ βρόθς!ῖα] ννεῖρηϊ 15 [Π6 [βοὴν οΥὮὨἨ Ἰδοοῦ 
Ὀεη ΟΠαϊπὶ ἈΙπΊΒο] ἢ, νμῸ σᾶγϑ: “ἢ 50ΠῚ6 
»ιουἹ σεεμγαίό ὈΟΟΚΒ 1 μαᾶνὸ ἐοιπά 1 νι ίθη 
([δὲ ΟἸΒ10) γ 3, ἀπά τεδὰ (Καὶ) Ν 2. Τὸ 
{15 1 πᾶν 6 δαἀοά τῃαὲ βοπὶὸ Δῖ55. ἤδνθ 
ὙἽἼΞ ; 4 τοδάϊηρ ν ἢ] ἢ Κις ἀπά οἵ μοσ [οὺν8 
αἰἰτθυῖθ ἴοὸ (γι δηβ, [1 15, Ποννθυου, ἴῃ Δ}} 

1 Ὅρδη Ῥάγπα ϑ1}} οΟὔξοτνοβ (Παΐ ἴπ Α55ε- 

Ἰαη 5 “Αοία Ματγίγπιπι Οὐδηϊ 1. τος μὴ 

ΟΟΟυΓ5 ἴοΥ Ὀογ ΠΡ ἃ τηαγίγτγ᾽ 5 ἰεεῖ ἰΠγουρἢ χ τ ἀὰ 
ΔΌρετ, 

Δ] ῳ 



5.25 ΡΘΑΙ,ΔΙ5. ΧΧΊΤΠΙ. [ν. 1--ἡ. 

ΡΓΟΘΔΌΙΙΥ ἃ σοπ]θοΐιγαὶ οππιθπἀδεϊοη, 51} 5{1- 
τυῖϊίπε ἃ σοιηπλοι ἔογιη ἰοῦ ἴπῸ ἁ.λ. ἼΝ2. [ὶῃ 
βοπιὸ Μῖδ55, τ86ὸ  Βα5 ϑιγεξ δ, Θνι ΠΕ} 

Ροϊπιίηρ ἴο {π6 γοδάϊηρ δ 5. [τ τητιϑὲ Ὀδ 
οὐὈξογνοά {παῖ {π6 σογειρίϊοιι Οὗ Ἱ ἰῃἴο ἡ 15 οπῃ6 
οὐ [8 σοπηπηοηθϑῖ ΟΥΓΟΓΒ ΟΥὨἨ ΤΓΔΠΒΟ ΡΓΙΟΙ (566 
ΗΙξλμκι5. τοηατκ αιοῖοα ἴῃ οτος] Νοῖθ οὐ 
Ρε. χχχυ]. χα). δηὰ ἴοσγ {86 πποβὲ ραγί ον! ΠΕ ]Υ 
ν΄ πουΐ δὴν ἰηζοητίοη ἴο Α]ῖογ [η6 βδθηβθ. ὙΠῸ 
πλπζι1} δοσυβαϊίοηβ οὐ ( τιδίϊδη πὰ [ον Ἰ5ἢ 
σρμ γον βία οῖ5. οὐδ ἴο Ὀ6 Ἰϊομοῖμοῦ δθᾶη- 
ἀοῃεά. ὙΠ6 βαυὶγ Μαβουῖθβ ν ἢ τοδά ἢ, ἃπά 
τη. ΟΠ γβιίδης ῆῸ ργοΐουτοα 12, βάν {86 
ΞΩΔΠῚΘ σόπογαὶ ᾿πτογργοίδίοη. 
( [86 νυ Βο]6 {πὸ ἀὐσιπιθηῖα ἰη ἔανοῦΓ οὗ 

ἽΝ Τοπδίαοεὰ ἀραγῖ ἔγοπι {πὸ ἰγαηβίδτοη, 
Δ ΘΙΠΠΡΙΥ ΟἹ οΥΙΕΟΔΙ στοιηάβ, ἈΡΡΟΔΓ ἴο 
ΡιορΡοηάογαῖρ; ΤΕ Βοννόνου, 2 Ὁ ᾿τοϊδιπθά, 
Ῥωσοοκοῖβ νίονν τῃαῖ 1 ἰ5 ΤΊΘΓΟΥ 4 ἀοξοσῦνα 
ἔογπι οαιίναϊοηὶ ἴο ὉΝ 2 15 ΞΙΓΟΏΡΙΥ συρρογίοά, 

[{|5 δοσοριοά Ὀγ Ἀοῖπκο, ΒΟΩΙ, Μοὶ], ῬΆΠΕΡς; 
δης ἴξ 15 παἀπητο ἕο Ὀ6 βγαπητ ΔΈ ΟΔ}}ν υηοὗῦ» 
Ἰοςποηδθϊο ὉγΥ Δυ ποῦ, 6 Δ εἴς, δηά Οε- 
560η, “1 ἤτρ. Ὁ. ς 26. 
ΤΠ ΝΣ, 3 δηὰ ΠῚ ἅγὸ ϑἰπιρὶν ναγδηῖδ 

οὗ ομε νογά πιὰ Ὀδ Δϑϑιιπιθά ; δηὰ πὸ πηρδη- 
ἴῃ ὁ" αἰ "18 Το γ ὈΪΎ σογίαϊη. [ἢ τδὸ ταιγά 
ἔογπι ἰἴ 15 ἀρρίεὰ ἴο ἀἰκρῖηρ ἃ Δ Ὲ]}, ἃ ἰοπιθ, 
«πὰ 4 οἷ: δπὰ ἴῃ ομδ ραδϑδᾶρὸ (Ὀ 5. χὶ. 6, 
ΜΠΟΓΟ 566 ποθ), ἴο αἰρρίπρ, οὐ ΡΙογοίης ἰδὲ 

Θαγδ., [ἢ Αὐδῦϊς "Ω -- εν - τῆς. ἴοο " 

ἴα ἰοσταπι: 566 Ετογίαρ, 5.ν. ΠΡ ἀπά ριογοὶ 
τὸ ὁπυϊναϊοηῖα ἴῃ. Οὐτθοκ, 1 φἴη, ἀπᾷ οἵδε 
Ἰδληριαροβ: πα νυν ἢ τγοίογοπσε ἴο {Π15 ρᾶβϑᾶξε, 
{πὸ οἰατοπιοηΐ οὐ Οὐϑθηϊι5, ΤῊ. Ρ. 671, "10- 
ἀϊοπαάϊ νογθιπὶ γα] πογδη αὶ 56 Π511 Δρ Ι551Π}6 (15 
ΠΟΘ. Π0.5 {τ θα τὰ γ,᾽ 15. ΘΑ ΠΥ, ΟΥ̓ Ἔνθ ποτὲ 
ΔΡΡΙΙσΔΌ]6 ἴο π4115 ἀγίνεη ἰηΐο ἴΠ6 Ὠδηάϑ ἀπά 
Τοοῖ, 

ΡΟΑΙΜ ΧΧΙΠΠ. 

Ζαυ ας ερτιάοπος ἐπε Οοιδ᾽ς σι αεό. 
47. 25. 01 
{: 23. 4. Α Ῥϑα]ι οἵ θανια. 
ὑς κν 6. ᾿ ; 

11, 12, 23. ΗΕ ἸΟΚῸ ᾿ς α ΤΥ 5περῃετγά; 1 
γ}) 11, 

ἸΛΑΡ ΕΝ 504]} ποῖ ννυδῃζϊ. 

2 Ηε πιακεῖῆ τὯθ ἴο ἴΐῈὸ ἀονχῃ ἰὴ 
ἐσγεοη ραβϑῖαγοβ: Πα ἰοδάςθτῃ πγὲ Ὀα5146 : πεν 
τῆς 5111] νναΐουϑβ. ΑΝ 

Ηε τεβζογοῖῃ ΠΊΥ 501]: ἢς ἰεφάειῃ ἔμ΄ 
τη6 ἴῃ ἴῃε ραῖῃβ οἵ γἰρῃϊτεουβηεβθ [0 ΣῊΝ: 

ἢϊ5 Π4Π16᾽᾿ 5 84Κ6. 

Ρφαιμ ΧΧΙΙΠΙ. 

ὙἼΠ6 ἔγοθῃηοθ ἀπά βηρὶθ ΘΟ] ΠΥ ΟΥ̓ 118 
ΡὈ534]πὶ βιιρρεβίῖ ἴο βοῖῃθὸ {παΐ 1 ννᾶ8 ϑυτι ἴδῃ. ὈγῪ 
᾿ανιὰ ἴῃ ὨΪ5 ΘΑΓΙΥ γδαγ8 οὗ ἱπποῦρῆςσο. Βυῖ 
566. τ. ς, δῃὰ ποῖθ. Τῆς δχρεγίθησθ οὗ [Π6 
ΤΑΙ πδῖ, αἰβο, 15. ὉΠΙΊΚΟ {παΐ οὗ ΔΠΥ͂ γοιίῃ. 
ΤΙ σἰπῖρὶς ἔλἢ δηά τραϊ χαῦοη οὐ Οοα 5 
Ρίεβθησθ ον ἀθησθαὰ ἴῃ ἴδε ρ58|πὶ γθο}} χ ὅ. 
ΧΙ. 427. (ΟΟἸΠΠΊΟΠ ΟΡΙΠΙΟῚ ἀρτεδϑ ΜῈ (ἢ Ἰη- 
βουρίοη, δηὰ 455 155 1Π6 ρμ54]πὶ ἴο αν! ; δηὰ 
[Π6 δϑουρίϊοη ἴο ἢϊπὶ 18 σο Πγηηθαὰ ὈγῪ ἴΠ6 σοη- 
ἰδηΐδ5, {Π6 ἸΠΊΔΡΈΓΥ, ον. 1. 2, ὅζε.. δηα ὃν {Π6 ος- 
σΓΓΡης6 οἵ ρἢγΆ565 σμδγδσίθγϑες οἵ ἴδ αν! άϊς 
ΡΞα]πΠ)5. ὙΠ656 ἅγὸ πιθης οηθα ἃ8 {ΠΟΥ ΟσΟΙΓ, 

Νοὸ ΟἸγιβδιίδη ἢγπηη τηϑοῖβ (ἢ6 νΔηῖ8 οὗ 
ΟΠ γιβεδη5. 1 ΓΓΙΔΪ πλογὸ σοιηρ θίεὶγ {πη [ἢ 15 
βίγαιη οἵ ᾿ανιὰ, νυ ῆ ἢ δοάτγοοὶν πϑράβ [86 
Πρ οὗ ΟΕ ΔΩ Υ ἴο ἀἰδο]οβο 115 [Ὰ}} ᾿ππρουχΐ, 
Ὀμὶ 5Π1Πη65, 580 ἴο 84Υ. 8ἃ5 ἃ ἤχεά ίαγ, ΟΥ̓ [15 
οὐ Ρϊ: αὖ. 2.. 3 ἀθβοῦ!ῦθ 845 ΔΡΙΪΥ ἃ5 ϑνογα5 
σΔη ἀοβοσθε [Π6 ρόδο οὗ 4 ( γιϑίιδῃ γ βίη ἸῺ 
ΟἸἠτσε ; ᾧ. 4, [6 ξραυθθϑηθοβ οὗ ἃ ( γιβίδη Ἰη 
[86 ᾿Ιΐογα] να] ον οὗ ἀθαί-ϑηδάθ; υ. 6, 1Π6 ροῖ- 
Ῥεῖ] ἀν ο]ρ οὗ [λΠ6 τοάθεπιθα ἢ Οοά. 
Οπὸ 5 ρροβιῖοη ΟἾΪΥ δοσοιηῖβ ΤῸΓ σις ἢ ροϊηΐ- 
οὐ ἂπὰ δαβν δρρ]οδίοη: 2.4. ἴΠ4ἴ (Π6 Ξ4ΠῚ6 
ἀϊνπὸ δριπὶ αἀϊοϊαίοα ([15. ἀποιθηΐ ρϑα]πὶ δηά 
τη βΌβρεὶ οὗ Ομ τῖβί. 

1. »»» “δεῤῥογἢ ΑἊ' σομηπιοῃ ἱπιαρθ ἴῃ 
ϑογρίατο; Οὐη. ΧΊΥΠ  Ις, ΧΙΧ. 24; Ῥ5, Ιχχχ. 
1: 541. χ]υ αὰς [ΘΓ ΧΧΧΙ. το; ἔχει. ΧΧΧΙν, 22. 
ΟἸμτβῖ, ἴῃ πὸ Νοὸνν Τοβίαπιθηξ,, ΔρΡΡ] 165. 8686 
1οχβ ἴῃ ϑοῖὴ6 ϑογέ ἴο ΗπΊ56 ἢ, [ἢ χ. 27, 28. 

ὙΠῸ ἴοτοθ οὔ ἐμὸ βἰπη πάρ οᾶπ ΟΥΪΥ̓ δὲ 
απαοιβίοοά 1 ννὸ σοπϑίἀεγ [ῃ6. ἄδερ 5οἱ τἀ 
1 ν ΠΙ ἢ 1Π6 Εϑίοστι βΒμορῃογα5 δα {8εῖγ βουκθ: 
{πὸ ρογροίια] ἀδηρογ ἔγομη βιιάάεη ἰογτοηῖβ, ἀπά 
ἔγοιη νεῖν δηά τ ῦθογβ: [Π6 ραγοδὶπρ {πιγεῖ: 
1Π6 ΘΟδη πίγεαηβ; δηὰ 1ῃ6 ϑδίδθίγ οἵ {δὲ 
Βῃθ.Ρ ἀοροπάϊηρς ἀροὴ {π6 ν]ρίαπος οἵ {δεῖ 
διιαγάϊαη. ΑἸ] ϑς ἢ {{1415 διὰ ἀδηρβεῖβ ΜΈΓ 
Κπονῃ ἴο Πανὶ, σ᾿ 5. χνῖ "34. αἷβὸ ἰὸ 
Ἰδοῦ «πὰ δίοβοβθ, τνδο βροδκ ἴῃ {μὲ οἰδο 
ἢγϑὶ αιοίοα. " 

1 «ρα ποῦ αὐαπἢ 856ε6ὲ Ὠδαΐξ, ἢ. 7. ὙἹ}. 9. 
ὙΤΠο δχργοββίοη ἴῃ πὸ ρβαϊτα 15 5βουίογ ἀπά 
ποτε ἀὐβοϊῖς ; 5. ἔῺ}} ἱπιροτέ ἴ5, “1 984} 
ἢοΐ, ΟΥ σδηηοῖ, ννδηΐ ἀηγ τ ηρ." ὙΠῸ Ργα ας 
Ὀουκ νογϑίοῃ, “ {Ππογοέογθ σδη ἰ ἰφοκ ποίδιξ, 
ΟΧΡΙΘ55:5 1Π]5 ΠΊΘΔΠΙΏΡ. 

2. οὐ] «υαϊογ Ματρ., νγαΐετβ οἵ αιμεῖς 
Π685: Ῥγαγογσθοοκ νογβίοῃ, "ὁ ννδίογβ οἵ (οιῃν 
ἔοτὶ." ὙΠῸ νναΐοῖς οὐ ϑῃιηοδῇ, "πᾶ 0 
ΒΟ ΠΥ" ([54]. νἱΠν. 6), ἅτὸ ποῖ ραγλ]οῖ. ΤῊΣ 
ἰπγᾶρο ὀχ ιδιτοὰ 15 ποῖ ταὶ οὗ {{π|0 "" 5: 1|π6885 Οἱ 
νγδΐογβ," Ὀὰΐ ταΐμον οὐ {Ππ|Ὸ6 ὁ 5: ΠῚΠ655 οἵ 1}Ὲ 
ἤοςκ," ὑπο, αὔοσ τοί ]οθς πγοῆοι. ἀτίπὰβ 
ΡΟΔΟΡΆΜΠΥ αἵ {π6 Ἰοπραβοιμηξ βίγοαπι. ΤῊ 
ΟΥΡῖπα] ννογὰ τἰϑοὰ ἴογ ῥασνέμγες (5θε ΝΟΙο 
ΟΟΟΙΓ5 Εἰβοννῆογα (1η ἴΠ6 Ῥεπ.} οὐἱν πα ΧΡ. 1ἦν 
ἴῃ 1015 βέῃβθ, {Π6ὸ βιιϑίληζινο γοηάογο τὰ 
ΟσοιΓ5 ἴῃ {πῸ Ῥ55. ΟΠ Πογα ἀπά ἴῃ ΧΧΧ 3 
Βοίἢ {μ656 ρϑδ]πὶβ ἀγὰὲ τορυϊοὰ [αν 5. 

8. γχευίογε }} ὙΠαΐ ἴ8, ὁ ΓΕἐΈΘΠΘΘ" «πὰ 
ἐ 4] Κοη5." ὉγΥ Ηἰ5 ϑδριγιῖ, ἰοῦ Τπ ογοου 
νὰ 1π6 ἡγοῦ], 845 {τ 5} ραβίυτγο δηὰ ϑνθΐ 



ῬΘΑΙΜΘ5. ΧΧΊΤΠ. 

4 Ὗεδ. τπουρῇ 1 νναὶκ τῃγουρῇ τῆς 
νον οὐ [πῈ βῃδάον οὗ ἀδδίῃ, 21 ν]]} 
ἔεξατ πὸ εν]: ἔοσ ἴδοι γέ νι πιὰ; 
ΤῊΥ τοὐ δηὰ τῇγ 5128 {πεν σοπηίοτγί της. 

ς Που ρῥγεράγεϑδῖ ἃ ἴδδὶς βείογε 

γ. 4--6.} 225 

του ἰδηποϊηζεδε ΤΥ Βεδά ψγἢ ΟἹ]; ΓΗεδ 
παξεοξ 

ΓᾺΥ ΟΡ τυπηηθίῃ ονεσ. “με. 
6 δυγεῖὶν ροοάπεββ ἀπά ΤΊΕΓΟΥ͂ 588]] 

ἔοΠ]ονν τὴθ 411 τὴε. ἀαγβ οὗ ΠΥ ᾿πέε: 
ΔΠ4 1 ψν}}}] ἀννε]] ἴῃ τὴ6 Ποιιδε οὗ ἴδε "Ή:εδ. 
ΓΟᾺΡ ἴἔοσ ὄνεγ. ἐν ελενῳ 

ὃ Ῥε. 3. 6. 
ας σα. 6. 

ΤῊ ἴῃ ἴῃ ργεβϑοηςσε οὗ ΠΊΪΠ6 ΘΠ ΕΠΊΪ65: 

νναῖογβ γος [Π6 Ὑνδπάογιηρ 5Π6Ὲ0Ρ : 566 5, 
ΧΙΧ. 7, ΤΏΔΓΡ. 86 ΟΥ̓ ΡΊΠ4] ννογὰ ἴῃ (ἢ6 ἔογση 
ἤογθ υυϑϑὰ ἰ5 οὗ γάγο οσσιιγγθησθ, ἘΠ] δονν ΒΕΓ ἴὴ 
{πε 55, 1 ὁσσιΓβ ΟὨΪΥ 5, Ιχ. 1.Ἅ 

ἐδο ραΐδε 9} γι φϑίφομαπεσς, ὅς, ὙΠαῖ 15, 
ἢς ραῖῃϑ οὗ 56 ΓΙΥ δι) ἃ ρϑδᾶςθ :᾽ 566 5. χυ]]. ς. 
866 αἰδὸο Ῥ5. ον}. γ; γον. ἱν. χὰ ἴῃ ΜΏΙΓἢ 
1π6 ὁ τΡς ραῖῃ," οὐ “ὁ ραίῃ οὗ τιριθοιϑηθ55,᾽" 
ΤΊΘΔΠ8 ἴΠ6 "" Ξ ΓΑΙ Π, βθουγο ραΐἢ,᾽) 245 ορροβϑὰ 
ἴο 1ῃ6 ““ ἀδνίουιβ, ἀδηροόγουβ ραϊῃ οὗ οὔ πιο." 
Νοῖο, [6 Ἰπηᾶρὲβ ἰῇ υὖν. 1, 2, 45γ 5) [6 Ρἢγ- 
5:08] ; {π6 ϑδρι γιξι4] ᾿πλᾶρο 1168. ὈΘμπά. [ἢ τὴθ 
α΄. Ὀδίογθ 5 ἴΠ6 ΡὮγϑι 4] ἱπλᾶρθ 15 'ῃ 80ΠῚ6 
βδοτί αραπάοηδά, δηὰ ἴῃθ σοηνοσγϑίοη οὗ (6 
80}} ἰο Οοά, δηὰ Ηἰβ5 ρυϊάδηςο ἴῃ ἴη6 ῥϑίῃβ 
Οἱ ΠΟ] Π685, ἃγὸ 41} Ὀυ οχργοϑϑοα, ὅ8εε Κ55. ἰχν. 
5, ΟΧΧΧΙΪ. 9. 
,ῶγ δὶς παγιος “αὐε)ῇ 866 Ῥ88. ΧΧΥ. 11, 

ΧΧΧΙ. 4, ΙΧΧΙΧ. 9, ἄς. “Νοῖ οἡ δεςουηΐ οὗ 
ΔῺΥ ἀοβογῖβ οὗ πηῖπθ, Ὀυζ οἡ δεςοιιηξ οὗ Ηἰϊς 
δτορῖ ΠΔΠῚ6 δηὰ 3 Π16 85 ἃ πλουο ἢ] δηὰ βΎδοΟυ5 
ὐοά." Εχ. χχχίν. ς ; 85. 7. Χ1ς ΥἹ, 4. 

4. Υεα, ἰδομρῦ 1 «υαἱξ, ὅς. ΤῊΘ ἵ᾿ππᾶρθ ἰς 
ΡΑΓΆΔΙΪΥ σμδηροά; ἢ 15 πο Ἰοηϑοῦ (Πδὲ οὗ “δε 
ξΕυλτάεα ὈΥ ἃ 5ῃερδεγά ; [ἴ 15 γδίμοσ [Π4ΐ οἔ 

᾿Α ΜΆΠΟΘΙΟΓ ἰπ ἴΠ6 πιάσξ οὗ 4 υδιθυ, ἀδγκ 845 
{ῃ06 φῃδάον οὔ ἀθαίῃ. [Ι͂ἢ ἴπῸ στηϊάσὲ οὔ [ἢϊς 

᾿ ἀΑγκηεθδ5 ἀπά ἤούγοῦ, κὸ (παΐ οὗ 4 Πουτὶ Ὁ ]6 
Ριϊ (1οὉ χχνι!. 3), ΟΥ̓ οὗ ἃ, ἄδτκ, ἀθθρ, 5ιη- 
655. γανὴ6 Ρεΐννεθη τηουηίδ! 5 (61. ΧΙ, 16), 
ΟΓ οὗ 4 υἣϊά, υπὶπμαδιίοα, ἀοϑοϊδίθ, νυ ]άοσ- 
1055 (|[6γ. 11, 6), οὐ ταίμοῦ, οὗ [{Π6 -βσᾶνε 
(100 χ. 21), 186 νναπάθγευ ἐς αὐλέδομξ γέαν, 
Βυιάεά «ηὰ ϑυρροιΐϊεά ὈΥῪ [6 τοὰά δηά 
ΒΔΕ οὗ ἢϊ5 ργοΐδεϊπρ ϑμορῃοτά, ὍΠδ βεςοηά 
οὗ τη6 ννογάβ, “στοὰ δηὰ ἰδῆ, 566 ΠῚ5 ΠΘΙΌΪΥ 
ὀοχρίαηδίοσΥυ οὗ 106 ἢτγβε; ἴπη6 τοὰ οὗ [86 
ϑῃορπεσγὰ (ΔΙ ΠσΔἢ νἱ]. 14) 15 ἃ ϑἴ ΔΕ βιρρογίηρ 
1ὴ6 Πα ΓΟ 5. δίερθΒ. [πη Ζεςῃ. χὶ. 7, [Π6 
βῃθρ θοῦ Ππ5 ἵννῸ δίανοβ : ΟΠ6 ἴο Ἰοδὰ (ἢφ ΠοςΚ, 
Δη (6 ΟΙΠΟΙ ἴο ἀείομα 11. 80 {ΠῸ ρτοΐοεϊ- 
' 5περμοσὰ ᾿μοῦο ΠΊΔΥ ρΟΞϑΙθΙΥ ὈῸ ἀν βοτγιροά, 
16 οὐσία! ννογὰ (5:1) πρὶ ογεά 586 πὴ5 ἃ 

ἕανουτιο ὀχργεξϑίοη οὗ αν, 2 5. χχῖὶϊ. το; 
Ῥ5, χυ. τ8 (Η60.). ες Ννεῖϊε συοξε5 Μο- 
ΓΙΕΙ 5 βεοοηὰ ἸουγηοΥ ἴο Ρεγβία, Ρ. 179, 88 
1Ππ|ϑϊγατίνο οὗ ἴπ6 ἰπλᾶρὸ οὗ {1158 νοῦβο: “ΝΘΑΓ 
Ιϑρϑῆδῃ ἰβ5 ἃ νδ]]δυ, ἱποοηοθίυ ]Υ ἀγϑάτυ, 
ἀσϑοϊαῖο, νυ δίογιθθθ, δ] θὰ (6 ΝΔΠΕΥ οὗ τῃ6 
ΑἸρεὶ οὗ Πθδι}." 

δ. Τδοιι ῥγεῤῥαγεσέ α ἰαδίες, ες. 51} ἃ 
ΠΟΥ ἰτῆλρθ. [Ἐῃονδῃ ἰ5 αν 5 ὈΓΙ ΠΟΘΙ ὀπίογ- 
ἰΔΙΠΟΓ πὰ ᾿οϑῖ. “ΑΔ ἰδὺϊβ (Ρτον. ἰχ. «2; 
541. Χχὶ, ς}) 5 βργεδά ἔογ ἢἰπὶ ἴῃ ἔ11}} βου ; 
ὮΙ5 ἴοοϑ ἰΙοοῖκ οὐ δηά ἂζὸ μείρ]θθβ ; [15 ῃποαὰ 8 
ἀῃοιϊηϊοα ἢ οἷ] (Ρ5. χὶν. 7. Εσοϊοβ, ἰχ. 8; 
1Κ6 νἱ}. 46), 80 [ῃδϊ ποίμ!πρ πλᾶὺ Ὀ6 ποράθά 
ἴογ ἸΟΥ͂ πὰ σῃδογξι π685 : ἢἷ8. στρ (55. χὶ. 6, 
ΧΥΪ. 5) ἰ5 [Ὰ]] δὰ τιιη5. ονοῖ." ὙΠὲ υγογάϑ, 
ἐπ ἐῤὲ ῥγέθέπες ΟΣ γπῖπὸ σμοηεΐδς," ὅζς., 5ὰρ- 
ξεϑὶ 50Πὴ6 5ρϑοῖδὶ ΟσσΑ5ΙΟὴ ΟΥ̓ ΘΟΠῚΘ τΕςοἸ]δοιοη 
οὗ (6 ραϑῖ ΠΟ ἢ Ποτὲ Ὀγθακβ ἴοσ, ὙΠΟΥ 
ΑΙῈ 1Π]Πυπῖγαϊοα (48 ῬοΥονν 6 ΓΕΠΊΔΓ 8) ΟΥ [Π6 
αἰγουπιδέδησεβ τηεπι!οηθὰ 2 5. Χχν]. 27---20, 
νγῆθη αν δηὰ [15 σοιῃρδηΐίοηβ, ἰῇ [ΠΘΙΓ 
ἰαϊμΐηθθθ ἀπά Ὑυθαυηθ55, ΈΙΘ το οϑῃεα δά 
Θπίεγίδιηδα τχουρὴ ΒΑγ21}141}5 χἰημπ655. 

Θ. κχοοάηοα, ἀπά πέγογ»} πηπαϊογοά, Ἰἰκὸ 
ξοαά Δηρ6}5 ϑεπί οἵ Οσοά, ἴγαοκ ΠΥ ἐοοϊίπίορϑ, 
Δηὰ δώγαμ τὴῦ ὙΥΠΙΠΟΓΒΟΟΝΟΥ 1 ρο; δά [ 
ἄννε]] τη 16 ἤουϑε οὗ [οῃονδῃ ““ἴο Ἰρηρίῃ οὗ 
ἀλγϑ᾽" (πιαγρ.). Ὑὴδθ ἱπηᾶρθ ἰῇ Ὁ. ς οὗ [6- 
ΠοΥΔἢ ἃ ὈΥΙΠΟΘΙ͂Υ δπίογίδι ΠΟΥ 18 σοπεπιεά, 
Α ΒΙΠΉΠΪΠΔΥ ἱπλᾶρο οσσυῖθ ῥβ5. Χχν. 4 δηὰ 
Χχχνΐ. 8. ᾿αυϊά 18 ἃ ρυσϑὶ (Ρ5. χνυ. 1) ἴῃ τῆς 
Βουδθ οὗ “5 ἔγιεπά αηὰ ρτγοϊθοϊοσγ,᾽" ΠΙΙοὰ ἴο 
αὐυπάδηςο νυ ἢ Ηἰ5 ρἰξιδ ),ῶγ ευεγ. 866 5, χχὶ. 
4. ὙὍΤπὲ οτιξίηδὶ ννοτά (566 Νοίθ) τεηάεγεά “1 
Ὑ0}}} ἀνν  !! 5 15 οὗ ἀου θέα! ἱπιρογῖ; ἘΠΘΓΘ ΞΘ ΠΊ5, 
ΠΟ ΟΥΘΓ, πο 5:ΠεΟΙοηΐ σγοιπα ἔογ Αἰ ζουηρ, ἐχ- 
σδρῖ 5 ἀῦονο, 1ῃς γοςεϊνθα γοπάθπηρ. 

ἼΠ6 ἔογοθ οὔ 115 ρϑβ8α]πὶ 5 ἱπηρδιγοὰ 1ηὴ ἴῃς 
Ῥγδυογ- ὈοΟΪς νογϑίοη ὈΥ ἴῃξ ιιθϑιτιοη 
(Ὠγουρμοιῦιῖ οὗ ἴπ6 Τα ταγο ἴδη55 ἴοσ (Π6 ργεέβοη". 
ῊΡ 5}4]} ἔβεά. ΗὄὌὀ 5}4}} σοηνεγί, [19 νν}} 
ἔρατ,᾿" ἄς. 

ΝΟΤΕΘ οὐ ῬΘΑῚΜ ΧΧΙΠΙ. 2, 6. 

ΩΦ. ὨΝΝῸ 5 οἴφη (θᾶγς Καγ, "5. ἰχν. τι; 
7εγ. 1χ. τὸς χχι. στο. ὅς, σουρὶοά ΜᾺ 
ἐν] ἀοσθϑ5," ἀπά 86ῈΠῚ5 ἴο ΤηθΔη ἃ βροῖ ἴῃ 
δι ἢ 4 ἀν ] ηρ ΟΥ  Ποπιοϑίθδα σου]Ἱὰ ὈΘ 
γἰδορά ἴῃ 4 Ὀάγγοη ἰαπά. ὙΠῸ οτἹἱβίηαὶ ἱππροζγί 
5. “" ἀνν ηΡ»." 

6. 3ΨΦ᾽, ἀσσογαά δ ἴο ργοβοηξ ρα ΠΟ ΔΈ ΟΠ, 

οι. [Ρ. 

ἰ5 ἴῃ ργεῖ. οὔ δ[υὺῦ, Ῥεγῆδαρϑ ἰὲ ἰ5 θοθέζεγ ἴο 
ΑἸτοῦ {πὸ ριιποτυδίοη (33), ἀπά πὰ5 τερατγὰ 

ἴ δ5 ᾿πξ ἢ βῆ. ἔγοπι 2.33, 126]. τϑη- 
ἄδτϑ “1 τοΐυγη, απμα ἀπυεὶ ἴῃ ἰῃς Ποιιβθ, ὅζα.;᾽ 
ςοπϑίγαυςτιο ρα βπδη5; {πΠῸ νγογάϑ ἴῃ 1[8}168 ὈΘΙῺΣ 
πηάογϑίοοί, 



226 

ΡΟΑΙΜ ΧΧΙΝ. 
ι Οοά": Ἰογτλίρ ἐπ 1Δε τυογία., 4.712 εἰδίζεης 

ΟΥ̓ Δὶς «ῥιγμμαί ἀιρραάο»ι,. 7 “πι ἐχλογίαδίοη 
ο γεζσίσε ἀρ. 

Α Ῥράΐ οὗ Πανια. 
“ Ὠειῖ. το. ἢ 
τ: ΗῈ “εκ ἐς τὴς [,ΟΚΡ᾽8, ἀπά 
ΠΉΡΑ ἐδνν τῆς Διΐηθ55 τῃογεοῦ; τῆε ννου]ά, 
τον, το, Δηά τῆ 6} τπδῖ ἄννεὶ] τἢεγείη. 
ὁ ἰοὺ 33.6.. 2 ᾿Ἐογ ἢδ Βδῖῃ ἐουπαοά [τ ἁροη τῃ6 
ἃ τη. 6. 8645, ΔΠ4 ε51Δ0]}5ῃ6ἀ 1Ξ ἀροη τῆς ἢοοάϑ. 

Ῥβξαιμ ΧΧΙΝ. 

ΤὨ15 ρϑαὶπὶ σαγτεβ οὐ [Π6 δίγαιη οὐ ἴθ] ην 
ψΨΠ νος ἢ [Π6 τννοηῖγ-Πγὰ σοποϊιάθα: {πδῖ 
ΕΧΡγέβ565 ἴΠ6 Ἰοηρίπρ᾽ ἴο ἄννε]]} ἴῃ Οὐσά᾽ 5 πουβθ, 
1115 ἀδβογιεβ (ῃ6 σπαγδςοίογϑίος οὗ [ἤοϑ6 ννῇο 
Δ1Ὸ δἀπρ2ιιοα ᾿πῖο [ἴ. [{ ςοῃϑιϑίβ οὗ ἴννο ραγίϑβ, 
οὗ ψῆϊοἢ [η6 ϑοσοηά ὑπάουδίθα! Υ ὈοΪοηρς ἴο 
8η Οςσᾷδίοη ὙΠοη {Π6 αὔκ, ἴΠ6 ϑγῆῦο] δηά 
Ρἰεάξε οὗ 1π6 Πιοτάϊς Ῥγεόβθηςθ, ννὰβ Ὀγοιρῆϊ 
Ἰηΐο {π6 βαησίιαιυ. ὙΠῸ οἷά Ηθῦγενν ἰηΐεγ- 
ΓΕῖΟΓΘ. ΡΈΠΟΓΑΙΥ Ποιὰ (ηδὲ 1 νγᾶ5 σοπιροβϑὰ 
Υ ᾿ἰλανιά, ψΏδη δαπγοπιβηῃθα Υ ἴη6 ρτορῃεῖ 

Οδά ἴο ἌἽβοοβο ἃ ρΐδοθ ἔογ ἴῃ6 Ὀιν)Πάϊηρ, νυ] ἢ 
ἃ Υἱθὺν ἴο 115 τϑοϊδίίοη υνῆθη ἴΠ6 ννοῦκ 5ῃουϊὰ 
Ὅδ σοχηρίεῖοά, ὙΠδ6 νγογὰβ ΠουθΥοσ βθοῖη ἴο 
᾿παϊσαΐθ ἃ ῥργθϑθηΐ ὀνθηΐ γαῖ ποῦ ἰἢδπ (Π6 νἱνιὰ 
Γοα] χαϊοη οὗ 4 διΐυτο ομθ. Ου [86 ννῃο]6 Χἱ 
56Ρ 5 [ΔΓ ΠΊοΓΟ ργοῦδ 6 (ἢδὲ Πανὶ νντοίθ [ἢ ]5 
δηὰ {Πῃ6 ας ἢ ρ54]πὶ ο Ὀ6 τοςϊτοα ἤθη {86 ατκ 
νγὰ5. Ὀγουρῆς ἔγοπὶ ἴπ6 ἤου56 οὗ ΟὐὈδά-δοχῃ, 
Δηἃ ρῥἰδοοά ὑροὴ Μίουπι Ζίοπ, 2 8. νἱ. 12. 
ΤΠ5 νν85 δὴ δυθηΐ οὗ {π6 στοδίοδί ἱπηρογίδηςσθ 
ἴῃ (Π6 παίΐοπαὶ ἢιβίοσΥ. ὙὍηδ ροβϑοβϑίοῃ οὗ 
[Π6 ἰαηὰ ννὰς βοαϊθὰ ὈΥῪ 186 σδρίαγο οὗ Ζίοη; 
[Π6 Κιηρ οὗ {ποῖγ οὐ ἀθ] θογαῖο σῆοϊςο ΓΟ ρηρὰ 
οὐϑῦ 1Π6 ῬΘΟΡΪΘ, δηά, δέϊοιι. ἃ Ἰοῃβ 56 Γ165 οὗ 
(γα ρῇ5, δϑίδὈ]Π σῃθα [Π6 ἂγκ, [Π6 ϑυτηῦο] 
Δηὰ ρῥἰεάρο οὗ ἴῃς ίνιπθ Ῥγάέβθηςσθ, πῃ {86 
οἰἴδά οὶ] οὗ τποῖὶγ σαριῖαὶ. ὍΤἈῸ δάδρίδιοη ἴο 
Ππιανρῖσαὶ 56. 15 ἐπε τ ἴ ννᾶ5. δυ θη Ε]Ὺ 
᾿ηἰοηἠ δά ἴο Ὀ6 τοοϊοὰ ἴῃ δἰζογηδλίθ ραγίβ, ριὸ- 
ὈΔΌΪΥ ὉΥ {πὸ ΗἸρῃ-ργιεδί δηὰ ἃ ἌἽἤοῖγ οὗ 
ΤΙ, ονῖοβ. Ασςοοτάϊηρ ἴο (Π6 ᾿ηϑοσιρίοη ἴῃ [Π6 
δερίπαριηξ, σοηβιπηδὰ ΟΥ̓ Τ αἰηχπάι!ϊς ἐγαδαϊ θη, 
" ννᾶβ σῃαπίθα ἴῃ [ῃ6 Το ρ]6 οἡ ἴΠ6 ἤγϑι ἀδΥ 
οὗ τῆς. ννϑὸκ : 4 τϑιμαγκδῦϊ." ἔαςΐξ, σοποιάσγηρ 
115 ἰγρίςοδὶ δρρ]οδίίοη ἴο ἴῃς ΓΟΘΌτ ΟΊ ΙΟἢ ΟΥ̓ 
ἈΒΟΘΠΚΙΟη οὗἉ οὐ Ἰ,ογά, 

ἼΤΠὸ ἀϊν!βίοη 15 πιαγκοὰ ὈΥ δοίδῃ, νυ. 6. ΤΟ 
βσϑέ ρογίϊοη ἰ5 δι δαϊνι θά τηΐο ἴῃγοε βίγορθ8: 
[η6 βοσοπὰ Πᾶ5 ἴννο βίγορμοθ, οαςῇ οἵ ἴῆγεε 
ΓᾺ}} νϑῦϑθϑ. 

1. ὙΠῸ ἀροϊαγαίίου οὗ 6 υπίνογϑαὶ ϑονο- 
ΓΟΙΡΥ οὗ 1Π6 [,οτὰ ἢ45 ἃ πηδηϊ σὲ ὈΘΑΓΙΠΡ 
ἹΡοη ἴῃς Γοἰγοιπιδίδποοβ οὗ (Π6 ρϑ4]ΠΊ, δης 6 
1 σῆδυνϑ αἴ ὁῇςθ {Π6 πηδ)εσίν οἵ ΗἸπὶ "ΠΟ νν 5 
δροιξ ἴο 6 δηι ῃγοηθδὰ ἴῃ Ζιοη, δηὰ Ηἰ5 σοη- 
εἰοσορηβίοη ἴῃ ἰδ κίηρ ὉΡ Ηἰσ5 αὐοάθ ἃπιοηρ ΠΊΘη. 

2. ἔον δοὴ] ΤΟ Ηρθγονν ἰ5 ὀπιρῃδίϊς, “Ὁ ἔοῦ 
ἴ ἰ5 Ηὄ νᾷο δαῖῃ ἔθυπάρα 11} 

ΡΘΑΙΜ5. Χ ΧΙ ΙΝ. [ν. 1--Φ. 

4 ὟΝΒΟ 5}]1] δϑεοεπά ἰηΐο τῆς ἢ1]] « Ρε σ:ς- ς. 
οὗ τὴ6 ΓΟΚῸ ἡ οΥΓ ψγῆο 5}}8]] βἰδπά ἱπ 
ἢϊ5. ΠοΙγ ρΐαςε ὃ 

4 “Ἧς τδλῖ παῖῃ οἰθδὴ βαπάς, δπὰ 7 13: 3: 
τ τς, 

ἃ ΡυΓα ἢεαγῖ; ννῆο Παῖῃ ποῖ [πεὰ ἃρ Ι Ἧς 
Ὦ]5. 8011 ιηΐο νδηϊ, ΠΟΙ ϑύνόγη ἀε- τ΄ λαπώς 
ςεί]]γ. 

ς Ηε 584]] γεςεῖνε τῆς δ]εβϑίηρ ἔγοπὶ 
{πΠ6 ΓΟΚΡ, δηά γὶρῃτεουβηεββ ἔτοπὶ {Π6 
(σά οἵὨ ΠΪ5 βαἰνδίιοῃ. 

ῥοῦ τδε “4 ΟΥ, ΟΥ̓́ΘΣ ἴΠ9 5688, 4]- 
Ἰυάϊπρ ἴο {π6 τὶϑπρ οὗ {86 ἀγγ ἰαπά ουοσ {πὸ 
ννδῖοιβ ἀθβουσ θα ἰη (σεηεϑὶϑ 1. ΤΠὸ Ῥβαϊπηῖςῖ 
ἀοδϑ ποΐ οὗ σοιιγβο γοίου ἴο βϑοϊορίοδὶ βροου]α- 
ἰἴοηβ, Ὀιξ ἀοβουῖθος. πδῖαγαὶ ρῃμοπογήθηδ, τΠ6 
Θατῇ γαϊδοὰ αὔονο ἴΠ6 5645, ρί γι ὉγῪ 16 οσοδῃ, 
δηά τοϑῖϊπρ ΔΡΡΑΓΟΠΓΥ ἀροῃ ἰἴ5 νυαΐοσβ. ὙΠῸ 
ςσοηίγαβί Ὀοΐννθθη 115 βί δ Ὀ} ΠΥ δηὰ 1ῃ6 ἀρρατγοπὶ 
ἸηΘΘΟΌΓΥ οὗ διιςἢ ἃ ἐοιιπάδίοη βογνθὰ δυῖ ἴο 
ἄδορθη ἢϊ5 ἀρργεμοηβίοη οὗ ἴδθ ΑἸπιὶρ μεϊηθϑς 
οἵ ἴῃς Οτρδίοσ. 

38. ἐδὲ δὲ!} οΥ 1ῤὸ 1οκ Ὁ] ὍΤΠΟ ἈΠῚ τ Ποτο 
ΗΙ5 βδποϊιαγυ 15 ρασοά, νυ μοί μοῦ ΔΙοιηΐ Ζίοη, 
ΟΥ, δέιεγ ἴῃς ὈυμΠάϊπρ οὗὨἨ ἁτῃ6 ἴδτηρὶο, Μιοιηΐ 
Μογίδι: Ὀὰξ ἰπ ΟἸἾΠΟΓ σᾶ56 85 ἰγρίςφὶ οὗ Ηἰξ 
δἴογηαὶ ἀθοάθ ἴῃ ἤόᾶνθη. 

4. Ηε τῥαΐ ῥαὶρ, ες. νὰ ϑε]οςῖβ ἔουτγ 
σΑταϊηδὶ ροϊηῖ5. οὗ σμαγασῖογ, ἔννο ᾿Ἰηΐθγηῃδ). ἴλνὸ 
οχίθγηδ), θάςἢ Πανῖηρ [15 σογΓε]αἴνο : ΟἰοληΠ 655 
οὗ μαπάβς σοιμηδιποὰ ἢ ΡΌΓΙΥ͂ οὗ Βρασῖ; 
ἔγθοάοχῃ ἔγομη νδίπ ἀθϑῖγοβ ἢ ΟὈβογνδηςς οὗ 
οαῖῆβ. ΟΥ̓δε ἔννο ἱπίογηδὶ ργίποιρίε5 (ἢ οπθ,. 
ΡΟ οὐ πραγί, ἱποϊυθς 4}} βοά ποθ (568 
16 πλδΥ Ί 4] τείογθηςθ) ἢ [Π6 Ο ΠΟΥ ἱηνοϊνοα ἐδ 
510] υραίίοη οὗἩ [π6 ῥσίης!ρ]6 οὗ 4}} υῃροά]πε58: 
ἴο ΠῚ ἀρ {Πδ6 501}} τἰπΐο υδ ΕΥ̓͂ πδΔΠη5 ἴο ἢχ 
[Π6 ἀοβίγὸβ ΡΟ ννῆσῖ 15 νσοηρ, 4156, ννογίἢ- 
Ι655, ἴο Ὀὸ Β||οὦ ἢ ἱπογάϊπαϊο ἀθϑῖγο, ἴἴ 
ἱποϊάθθ. 411 (δὲ 15. σοτηργοῃοπάθα υηάογ {6 
βοΠρίωΓΑ] ἰοστη 6151. (Π6 Ἰυδὲ οὗ ἔΠῸ δυο, 
1Π6 Πέβἢ, δηά {π6 ργάς οὗ ἴδ. ΟἸδαπηθοα οὗ 
Παηάβ, (Π4ι 15, ρεγίοοϊ Ποῃοϑῖυ ἴῃ ἀθα!ηρςε 
Ὀοΐννοθη τηδη ἂπά πηᾶη, ἃπάὰ οὈβοῦνᾷποθ οὗ 
οδίῃϑ5, νοῦ πηδίζογβ οὐ δϑροςῖδ] ἱπηρογίδηςο ἴο 
(06 Κιίηρ, δπὰ αΐγοςῖγ σοπηοοίοά ἢ ἰδ 
βδοιθηρββ οὗ ἴῃς μου οὗ Οοά. 

Οτ, “δ ̓]οβϑίηρ :" [06 ἂτζ- 5. ἐβε ὀίρεεἰησ] 
Ὠγ ΚΑΥ σοπιρᾶτοβ Οεῆ. Εἰς] 15 ὉΠ Θοοβογγ. 

ΧΧΧΙΪ. 29 πα χΧχχν. 9. 
γισῥιεοι πε.) ὍΤῸ τεοεῖνο τσ δου βη6 55. 15 

ἴο μᾶνθ {ῃ6 δι οὗ τὶρμίθοιιθποβο, ράσο ἴο 
ΤΟΒΟ ΠῚ Ὁ]6 Οοά πη Ηἰς οϑϑοπταὶ αἰτγιθυῖεβ, ἀπά 
σοηξογπην ἴο {π6 ἀϊνιηθ νν}}} δπὰ {πὸ ἀϊντηθ 
παΐυγο, [1 450 ᾿ποϊιιάος Π6 δι βίη αὶ ἕδςῖ οὗ 
δε Ποδίίοη, ἔοσ βιιςἢ ἃ πίῃ ἢδ5 ΓΡἰΟυ5Π 655 
Ἰπιριιϊοά ἴο δῖπι. [1{ 5 ἃ ρῆγαβε οὗ ρτεαῖ ᾿πὶ- 
Ρογΐαποθ ἴῃ ἰἴ5. Ὀοατίηρμθ προ ἴη6 ἀοοίπηδὶ 
(οασπίηρ οὗ {Π6 ρϑβα]πι5. ὍΤΠε πτλη ννῆ0 Ὀτηξ8 
186 σομάϊεοηϑ οἵ ἀοςορίδηςο, Ποποβγ οὗ Βρασῖ 

τὰς 
ἰὴ 
εὖραας 



γΥ. 6--τ. 

6 ΤῊϊΒ ἐς πε ρεπεγατίοῃ οὐἩ {βετὶ 
τηλῖ βδεεῖς πὶ, τῆλς 86 εκ (ΠΥ ἴᾷςε, 
Ὁ Ϊαςοῦ. δεϊδῃ. 

7 [μᾷτ ὺρ γουτγ Πεαάς, Ο γε ραίεϑ ; 
Δη4 δὲ γε [Πἴπ| ἃρ, γε ενεταβιηρ 
ἄοοῖβ ; δῃηά τῆς Κίηρ οὗ ρίογυ 514]] 
ςοπΊ6 ἴῃ. 

8 ὟΠο “ς τῃ1ι85 Κίηρ οὐ ρίογυ ὁ 
ΓΗ ΓΟΚῸ βίγοηρ δπά τιϊρῃτγ, τῃς 
ΓΚ πλὶρῃτυ ἴῃ δαίεςα. 

9 [Π{ ἂρ γουγ Βελ45, Ο γε ραῖεϑ ; 
ὄνεη [ἢ ἐῤέηῆι ἀρ, γε ενεταβτίηρ 

ῬΘΑΙΜ5. ΧΧΙΝν. ΧΧν. 

ἄοοτβ ; δῃηά τῆς Κίπρ οὐ ρίογυ 53}4]] 
ΠΟΠΊ6 ἴῃ. 

Ιο ὟΠο ἰ5 τὴι5 Κίηρ οὗ ρίογυ» 
ἼΤΠηε ΓΟΚΡ οὗ Βοβῖβ, με 19 τε Κίπρ 
οὗ ρίογγ. δϑεϊδλῃ. 

ΡΑΙΜ ΧΧΥνΝ. 
1 αυϊά᾽ς εογιάοηεες ἐπ ῥγαγεῦ. 7 412 Ξγαγείᾷ 
.)ο» γερείσείο; οὗ φέγισ, τό γα ,οΥ δε τε αλ 
,“Ζιείίοπ. 

4 } αἶρε οἵ Ἰλανιϊά, 

ΝΤΊΤΟ τπεε, Ο ΙοκνΡ, ἀο1 ΠΑ 
ὉΡ ΠΥ 80]. 

Δ ὈΡΓΙΡὨζηθ55 1η ἀθδ] 1 ηρ5, νν}}} τοσοῖνθ στᾶσα 
ἴογ βτᾶςϑ. 

Θ. ΤΡ; ἣα ἐδε φοπεγαι! θη} ΤΠΟ ννογά “Ὁ {Π15} 
15 ΘΙ ΔΕΪς, σα ἢ 15 [π6 ἔγαο σμαγδοῖοσγ, ἄς. 

Ο ὑαεοὐύ)] ὝὍὙΠΕ Ὄχασξ Ἴσοπηοοίϊΐοη οὗ [Π]5 
νογτά νὰ [6 βοηΐθησθ 15 ηιοϑιίοποά. ΤΠ6 
ΑΟΝ. ἔο]]ονγ5. [Π6 βοπογα τυ οὗ ἴῃς Οτθοκ νοῦ- 
βίοῃ5 (Α4ᾳ., 566 ΕἸο] 5 "Ηδ6χ.᾽). ὙΤδ πιαγρῖπδὶ 
τοπάθγιηρ, ΜΝ ΒΙΟΠ 5 διυρροτγίεά ΟΥ̓ βοπὶα οὗ 
[μὲ δοϊοσὶ σοπηπιθηϊδίογϑθ, Βα ρροϑοβ οἰἴμοσ δὴ 
6]1|Ρ0515 οὗ (ῇςΞ νογά “Οοά," οΥ ἃ νᾷῇοιβ 
ΤΌΔαΙηΡ ΒῈΡΡΙγηρ ἢ, οὗ νι ἢ {ποῖ ἃγῸ 
᾿παἸσδίίοης ὈοΐΪδ ἴῃ ϑοπῖθ ἃποίοπί Ψογϑίοηβ 
(ΧΧ,, νυϊξ. ἀπὰ ὅγτζτ.,) δπά ἴῃ ἔνο Μ|55. 
]ΔοοὉ πιᾶὺ μονγενοῦ Ὀ6 ἴάίκθη ἴῃ δρροβιξίοῃ ἴο 
δοπογαίίοῃ, ἢ σῇ σαϑ6 [6 πηραπῖηρ ἡνου]Ἱὰ 
δ, “1015 5 16 ρμοπογαίίοῃ οὗ ἔμοπὶ (πδὲ βοὸκ 
ἼΠ6ο, 15. 18 86 ἔγθ Ιασοῦ, {π656 1ῃ6 σὰ 
1 Πογοσβ οὗ {π6 Ὀϊοβϑίηρβ, [5γδο 65 ποὲ οἡ] 
ἴῃ πδπλ6, Ὀὰζ ἴῃ 5ρί γί." Βίϑῆορ νν οἴάσινονία 
ΤΕΐοΓβ ἴο [ῃ6 παγγαῖινα οὗ (σθηδβὶβ Ἰνθεγε [ᾶςοῦ 
15. ἀοϑο θά 45 βοοίπρ “"' σοά ἔδεθ ἰο ἔδςθ,᾽ δηά 
ΠΑΠΊΠΡ {π6 ράσο ῬοπΙε]: οἢ. ΧΧΧΙΙ, 20. ΕῸΣ 
(ῃ6 ιιϑδὸ οἵ 186 πμογὰ “ βεηογαδίίοη ̓̓  οἔ, 5. χίν. 
ς, ΧΧΙΙ. 20, 

7. ὙΠ15 νεῦβθ 15. δυθη! ν δυηρ ΟΥ̓ {Πα 
σοῖς οὗ 1 ον ϊοϑ, Ὀθατηρ ἀπά δοσοιηρδηΥηρ 
1ῃ6 Αὐκ 85 ἰἴἴ 15 ὑσοιρῆς ἴο ἐπα ραῖεβ οὗ {Π6 
ΒΑΠΟΙΌΔΓΥ, Οἵ οὗ (6 οἰϊ46] οὗ Ζίοη. ΘΤδδ 
Θριῖποὶ “’ ρνοσ]ασίίηρ ἀοοΥβ "ἢ Ρῥγέβθηΐβ 5ΟΠΊ6 
ἀιβηΠσ συ Υ : [Ὁ 15 γεξοιτοαά ΌΥ δοπὶθ ἴο {π6 δη- 
(ἰαΥ οὗ 16 ἐογίγοβα σαρίυγοὰ ἔτοπὶ [ἢ6 
76Ὀυϑιξε5 (866 δίδηϊ]ου, 5. δὰ Ρ.᾽ Ρ. 172}, ΔΥΘΓΥ 
ὉΠ 58 Εἰ9 Δ ΟΙΟΥΥ ΘΧΡΙηδίϊοη ; ΟΥ̓ 1ἴ ΠΊΔΥ ἀθϑοῦθο 
ἴπ6 ἤορθβ οὐ σοηνϊοεϊοης οὗ ἴῃ6 υυτιεγ, τ᾽ ῆοῸ 
τορατάθα {π6 Ῥιόϑθησθ οὗ [οῃονδῇ, βρη ποά 
Δηἃ Αϑϑιιγθά ὈΥ ἴπ6 ἀκ, 85 ἃ ρἱεάρε οὗ ρεῦ- 
Τλληθηςο: Ὀυϊ ΙΕ 5 τῆοτθ ργοῦδοϊο (μαξ [Π6 
Θἴογῃὶ μαΐθβ οὗ ἤρφανθπ, γοργοϑοηΐϊεα ὉΥ {Π6 
Βαῖθ5 {πγουρῃ σ ἢ (Π6 Ατκ ννᾶβ ραϑβϑίηρ, 
ἀνοῦθ τὰ {Π6 τηϊηὰ οὗ {πε Ῥ5αϊπιιβί, ὙΠῸ γοξου- 
Θπος ἴο {Π6 Αϑοεηϑβίοη οὗ οιιγ [ογὰ 15 τεοορ- 
πἰΖεά ὈΥ 411 {6 ΕαίΠοΓσ, ἀπ ὈΥ οἷἵγ ΟΠατςοῇ, 
ὙΒΙΟἢ Δρροϊηίϑ [15 ῥρϑαϊπὶ ἴο Ὀς γεδά δὲ {παῖ 
ξύολῖ ξοβίιναὶ. 

8. ΤὴΘ δῆβνγοῦ ΔΡΡΑΤΘΠΕΥ 1Π1Ρ]165 μὲ 
[᾿}}5 οηΐγδηςς οὗ [6 1,ογτά ἱπίο [86 ἐαυογηδοὶα 

ἴοοῖς Ρἴδοθ δέϊοσ ἃ σοηπυσδὲ δοῃίονοὰ Ὁγ Ηϊς 
Ἰηϊογροβιίοη. [{ θεϊοηρϑ ἐπογείογο ἴο 1Π6 σϑίβῃ 
οὗ αν γαῖμοσ {Πλη ἴο τπδὶ οἵ δοϊοπιοη. 
εἰ Θίτοηρ " δηἀ “ΠΙΡΏΕΥ "ἢ ἀγα ποῖ ΠΊΘΓΘ 5σγη0- 
ὨΥΠΘ; 186 ἴΌΓΙΠΘΥΓ ἀδηοίεθ Δῃ Θ5ϑθη [14] δῇς τ - 
Ὀυΐϊο, (ῃ6 βεοοπὰ [15 πιδηϊ[οϑίδίίοη Ὀγ δςῖίδ: 
ἴ 15 υδοά οὗ Οῃηδί, ““ὙἼὙΠῈ τα Οοά," 
581. ἰχ. 6. 

10. 126 ΤῸΚΡ οΥΓἹ δου] Ὑ8ὲ νογά 
εἰ Ποβί8᾽") ΠΊΘΔἢ5. “ὁ ΔΥΓΠῚΪ65 .᾽) δι [Π6 ΔΓΓΊΪ65 οὗ 
ἴῃ6 ΑἸΠΆΙΡΉΕΥ ἀγα ποῖ ΠΊΘΓΟΙΥ [ἢο56 οὗ ννδυ οΥ5 
τ] 6]Ππρ ΗΙ5. ΨΨ 1], ἀπ ἀοροπάθηϊς ἀροη Ηἰς 
ΑΥΟΌΓ ἴοΓ νἱσίοσγ, δὰ ἱποϊθ δηρο]5 ἀπά 1Π6 
ἨδΆν ΠΥ Ὀοάϊε5, 411 [86 ἀροηςὶοβ οἵ [ῃ6 ν]β: 016 
Δα [ΠΥ ]510]6 πηΐνογθθ, ὍΠῸ οριηθξ 18 σοη- 
ΒίδῃΕΥ υϑοα ἴῃ (ῃ6 ὈοΟΚΆ οἵ Κίηρϑ, ἀοιθε]6 58 
ὙΠ] τοίθγεησθ Ὀοΐ ἴο {Π6 ἀϑϑιγδηςα οἵ ροῦν 
ΔΑ υἱσίουυ νυν ]οἢ ἰδ ᾿ηνοϊνοά, δηὰ ἴο {πὸ διιὉ- 
ογαϊπδίοη οὗ 4}1 οὐὈ]θεῖβ οὗ ἸΙἀο]αΐγοιις μαίυ γος 
ὙΟΥΘΠΙρ ἴο {πΠ6 ομθ οπιηϊροίΐθηξς νν}}}. 866 
Ἐνν. “Οὐδβοὶ., ̓  Ρ. 81, ποΐδ. 

Ρϑαιμ ΧΧΥ. 

ΤῊϊ5 Ρ541π| σοηϑίϑίβ οὗ ὑγδυοῦξ δηα ῬΙου 5 
οὐδαι]δίοη5, ποῖ ἀγγαηροα ἴῃ ϑυϑίθπιδεὶς οτάρυ, 
ἃπὰ ΔΡΡΑΓΕΠΕΪΥ ποῖ τοξουγιηρ ἴο ΔΩΥ 5ρθοὶδὶ 
δνοηΐβ ἰὴ ἴῃ6 ῬϑδΙ ΠΊ151}5 16. ὙΠῸ σγοφί ὈθδιΥ 
οὗ {π6 ἰδηῆσαδρε, ὑπ ἔδγνθηου δηά ἀδρίῃ οὗ 
ἔδο]ηρ, δηὰ ἃ Ἵσϑγίδίη Ἰοξεποϑα οὗ {ποι ρἢξ, σοΠπΊ- 
Ὀιηθὰ νι ἢ δ ᾿πίθηβο 5θη86 οὗ 5ϊῆ, 866 οὐ. 7, 
11, 18 (ροϊηΐβ ΕΠ τοσορηϊχοα ὈΥ Ἐν δ]ά, 
ὈΡ. 2132 ἃπά 309), σοπῇῆτγπι ἰΠ6 ἱπβοτγιρίοη 
ὙΠΟ ἢ δβϑίρηβ [ἃ ἰο αν, ὈΥ ποτα ἢ ΠΛΔΥ 
αν Ὀδθη ντιοπ δὲ ἃ ρογίοά οὗ ἀϊϑίγοϑβ δηά 
ΒριΠΐ141] 50 β ΓΙ αἱ (Π6 Ἰλεογ ραγὲ οὗ 15 116. 
566 {6 ἰαϑί νϑίβθ, ννῃῖοῃ, ἐπουρῃ ἀουθε]855 
ΔΡΡτορτιδίθ ἴο {Π6 {Ἰπ|6 οὗ {Π6 Βαγ]οη Ξἢ ΘΧΊ 6, 
νοι] 6 4 ἢξ ὀχργθϑϑίοη οὐ {πὲ Κὶπρ΄ 5 ἔθ! ηρϑ 
ὙΠ θη ΘΓΔ6] νγᾶ5 βπιδη ὈΥ [6 τηοϑὲ ἰοσγὶ 016 
ΡΘϑ]οηςΘ τϑοογάθα ἴῃ 115 δηηα]5, 2 85. ΧΧΙν, 
ἼΠΘ ΟΠ]Υ 5εγοι5 ΟὈ]δοῖοη ἴο [ἢ 15 νἱθὺν τοϑίς 
ροὴ ἴδο ἔαςξ ἰῃδξ (Π6 ὑϑαὶπὶ 15 οὔθ οὗ "πὸ 
ΑΙρΡμα θεῖς ρϑαπΊθ, οοἢ γϑγθο ἴῃ {δ ἩρΡτονν 
ὈΘρΊπηϊηρ στ ἢ ἃ ἰοζῖοσ οὗ ἘΠ6 Ὡρῃαῦεῖ, νυ ἢ 
5016 ὀχοθρίϊοης (566. γι σα] Νοῖθ) ἴῃ ΓΟρῸΪΑΓ 
βϑι1σσοβϑίοη. Οη (ἢϊ5 δοσοιηξ σΒΙΟΗΥ Εἰνα]ὰ 
δηἃ οΟΥΠΟΓΒ, ἱπο ἀὴρ; Ῥογοννηθ, ἀϑϑρὴ ἴο 1 ἃ 
Ἰλῖς ἀδίθ, ρογῆδρϑ (ἢδΐ οὗ [ῃ6 θχ δ, ἴο ψνὩΙΟΝ, 
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4.5.5... 2 Ο πὴγ (ὐοά, 1 στγυβὲ ἴῃ ἴδεε: 
"τὸν 8. ἰοῖ πιὸ ποῖ ὃ6 ςῃαπιϑά. ἰοῖ ποῖ Πλ1Π6 ᾿) 
1511. 8. τό. Ἔστι τό. ΘΠΕΠΊΙ65 {ΓΠῸΠῚΡἢ ΟΥΕΓ ΠΊΕ. 
Στ. 4 Ὕελ, ᾿ἰεῖ ποπα παῖ νγαῖῖ. οπ {πες 

6 ϑῃαπηοά: ἰοῖ τῆῇδηιλ δὲ δοραπιεὰ 
ὙΠ ἢ τγαηβργαβδ νντῆοι σλιβα. 

ΦῬε..γ..:.. 4. δεν π|ὲ τῆγ νγαγβ,), Ὁ ΓΟΒΡ; 
ἃ δ ἐπ τοᾶ ἢ της ΤῊΥ ρα. 

ς Ἰ,ελὰ πλε ἴῃ ΤῆγΥ ττυτῆ, Δα τες ἢ 
τε: ἔογ τοι γί τῆς (ὐοὰ οὗ τὰΥ 
ΘΔ νδῖΊΟη ; Οἱ ἴῃεδε ἀο 1 νναἷῖ 411 τῆ 

ς Ῥς. το. ἀλγ. 

ες ΦΦΜΝ. Ἐεπιεπιδεγ, Ο ΠοκΡ. “᾿ΤῊΥ τεη- 
7::.33."5 ἄογ πηεῦοῖεβ ἀπά τὴγ ον! ΚΙ Π65568; 
τὰν ὁστυείς. ἴοτ τῆεγ δαῦε ῥδέη ἐνεῦ οἵ οἹά, 

ΡΘΑΙΜ5. ΧΧν. [ν. 2---τι. 

" Ἐεπιεθεῦ ποῖ ἴδε 51π8 οἵ ΠΙ͂ 
γουτῃ, ΠΟΥ ΠῚῪ ΓΓΔΗΒΡΟΓΕΒΒΙΟΠ8.: δοζογό- 
ἴησ ἴο ΤΥ ΠΊΕΓΟΥ ΓΕΠΊΕΓΩ 6 Γ τῆου τῆς 
ἔογ τῆγ σοοάῃεϑθ᾽ βᾶκε, Ο [,ῸΆἈ Ὁ. 

ὃ (ϑοοά ἀπά υὑρτῖρῃς ἐς τῆς [οκΡ: 
{Πογοίοσγα νν}}} ἢς τοᾶσῇ β᾽ ΠΕ ΓΝ 1ἢ τῆς 
ὙΆΥ. 

9 Τῆς πλεὲκ ψ}}]1] ἢε συ]άε ἰπ 1 ἀο- 
τηδηῖ: δηά τῆ6 πθροκ νν}}} ἢδ τελοὴ 
ἢ]5. νγαγ. 

Ιο ΑΙ] τῆε ρδῖῃβ οὗ τῆς [ῸᾺΡ ἀγέ 
ΤΑΘΙΟΥ ΔΠηα τγὰτῃ ὑπἴο 8.0 ἢ 25 Κεὲρ 
ἢ]5 ςονοηδηΐ δηά ἢ 5 16 5{]ΠΊἸΟΠ 165. 

[1 ογ ΤΥ παπιε᾿β β8κε, Ο [γοἈρ, 
Ρατάοη τλ]ηῈ ᾿ΠΙΦΌΙΥ ; ἴογ ἴξ 1: ρτεδῖ. 

ΒούνΟΥΟΓ, 5ΟΠῚΘ ΘΧΟΓΟΘΞΙΟἢ5 8ΔΓῸ 5106} ΔΓ]Ὺ τΠ- 
5140]6: 566 ν. 12. Βυῖ ννὸ Κῆονν ἴοο ΠΠ{]6 
οὗ 16 ὰνν5 οὗ Ηθῦτγονν ροθίγυ ἴο ϑσογΐδιη {Π6 
ἕοτοθ οὗ {πΠ1|5 οὐ]οςϊίοη; Μὔβίογ, 4 κοοὰ δι:- 
ΠΟΥ ΟἹ δι οἢ Ροϊηϊΐβ, αἰἴδομθβ ἢ πο ἴο 
τ: (πΠ6 οὈ]οςξ οὗἉ 1Π6 ἀΥΓΔΉΡΟΠΊΘΠ ννὰ5 σΟΓΙΔΙΉΪΥ 
ποΐ ἰο αἰξρίαυ ἱπροηιγ, Ὀὰὲ ἴο ΠΟΙΡ (Π6 πιθ- 
ΤΊΟΤΥ ; ἃ Ροϊηΐ οἵ ργδςίοδὶ ᾿ππρογίδποθ νν ΠΟΙ ΠΟΥ 
[Π6 ρ54]πὶ ν᾽ 45 ἱπίδηἀδὰ ἔοσ ριῦ]ς χες [δι!οη ΟΥ 
ἴοτ ργναῖθ ἀθνοίΐΐἼοη, ὙΤἼ6 σΑπὶ6 οὐϑογνδίϊοῃϑβ 
ΔΡΡΙΥ ἴο ῥϑ5. χχχῖν., ἴο ψ σἢ [Π15 Ὀθᾶτβ ἃ ΠΘΑΓ 
ΤοΞο Δ ὈΪαποθ Ὀοιἢ ἴῃ ἴοηο οὗ που ΡΣ ἀπα ὈοΔαΥ 
ΟΥ̓ ΟΧΡυΟβϑοη, 45 4150 ἴῃ 50ΠῚ6 ρθοῦ ΑΓ 165. ποΐ 
ΘΑΞΪΥ δοσουηίοαά ἔογ, Ὀοΐἢ οπλ της οἠθ ἰοζῖου 
(ν4ν), Ῥοΐῇ ἴοο τερεοαίηρ (Π6 Ἰοίῖοτ Ρἢ, δηὰ 
[86 τνογὰ ρα, 5ς. γϑάθθπι, δὲ [Π6 οἴοϑβδ. 

1. ἐο 1 ἐπ τομῇ ὙΠΕΓΘ ΤΟΔΥ ΡΟΞΞΙΟΪΥ͂ 
δ6 4 τεΐθγεπος ἴο {πὸ δχργθβδβίοῃ “" Πα Ρ ἢῚ5 
501} υηΐο ναηΥ.,᾽) ῥ5. χχῖίν. 4. Τῆς διπάδ- 
ΓΘΠΔ] ἀϊπειποσοη Ὀείννθθοη (ἢ6 φοῦϊγ δηά 
ὈΠΡΟΔΪΥ πιθη σοηϑιϑίβ ἴῃ [η6 οὐὔ]θοῖ ἴο ΔΒΓ ἢ 
{Π6 Ὁ διδοῖ οη5 ἀγὸ αἀϊγοοϊθα : διισἢ 15 {πὸ ὀχαςῖ 
τηραπίηρ οἵ [6 Ἔχργεβείοη; 566 Ὠ θυ. ΧΧΙν. 15, 
τηδῦρ.; 5. ΙΧΧΧΥ. 4, ΧΙ. 8. 

2. 1 γιω .. απραηπιε] Οἱ. Ῥ5. χχχὶ. 1, 17] 
ῖ541. χῖχ. 22: [ἢ6 Θχ ργοββίοῃ 15 βροοῖ! ν τἰϑοὰ 
οὗ ἀϊβαρροιηϊοά ὀχρθοϊδίοηϑ; σθοα. ͵οῦ νἱ. 20. 

ἰδὲ ποῖ »γιηδ ἐηπογιθ5] 80 5, ΧΙ. 4. ἃ ἔξεῖ- 
ἴῃ σοπιπιοη Θπου ἢ, ὈὰΣ ΡΘΟΘ  αΥΥ σἴγοης ἴῃ 
αν; ςἔ, 2 5. χχίν. 14. Α ννυγιῖοσγ ἢ [86 ΌΠῚ6 
οἵ τῇ Βαδυ]οηϑῃ Οχῖ]Θ τνοι ἃ γαῖ ποῦ Πᾶνα 
ΡΓαγοά [παῖ [Π6 ΘηθΠλ165 σῃου]α σολ56 ἴο {ΓΙ ΠΡ ἢ 
ΟΥ̓́ΣΓ ΠΙΠῚ, 

8. αὐαὶξ οπ 1.6] 8566 ΧΧΥΪΙ. 14; 158]. ΧΧΥΊ. 
8, ΧΙΙΧ. 23. 

ἐγασσγο ἢ ὍΠῃῈ Ηρῦτενν μᾶ5 [Π6 ϑρθοϊδὶ 
56η50 Οὗ [ΓοΔσἤ ΓΥ. ΡΠ Θη τθη ὈΓραὶς ΤΠΘῚΓ σονθ- 
πδηΐῖ, Υ ΠΟΙΠΟΓ ἴῃ τοίογοπσθ ἴὸ {ΠῸῚΓ Κίησ, ΠΟΤ 
Τγιοηἃ (ὁ νἱ. ας), {86 σδαγοῃ (5, ΙΧΧΊΙ. 
1). οὐ {ποῖγ σοά (ΗοΞοᾷ ν. 7. Υἱ.. 7). (οπιραγδ 
αἶβὸ [54]. χχῖν. στό, ΤῈ ΠΧ Χ,, ἀνομοῦντες; 
θυ ΔΑᾳ4.. ὅϑζγπ|., ὙΤδροοάᾶ,, πιοῦὸ ΠΟΙΤΘΟΙΥ 
ἀποστατοῦντες. 

«υἱέδοι και .6] ΤΠυ5 Ρ5. Ἰἴχ. 3. 4. Τίκτε 
15 ἃ ὈΠΘΓ ἸΤΟΗΥ͂ ἴῃ {πῸ Ἔχργδϑδίοη, 45 (δουρὴ 
ἰγδιίοτβ ἀπά ἀροβίδίοβ ϑουρῇῆϊ ἔογ ργεῖεχίβ, ὑθυΐ 
οουὰ ἢηά ποηο. 

δ. ἐπτδγν ἐγ Ὶ ὍΤῊΪ5 ἀσποῖοβ πιοῖδ ἴδῃ 
(Ἰρρᾷ πιὸ ἴο ἴπ6 Κπον]οάρε οἵ Οσοά5 {π01} τ" 
ΗΙ5 ἐλι α]ποθ5 ἀπά σγᾶσθ 15, 50 ἴο ϑρϑᾶκ, 
[6 δἰπηοσρβογε ἴῃ ὙΒιοἢ ἴθ ὈΘΙΕΥΟΓ ΠΊΟνΕδ, 
πὸ Τριὰς νΒισ ἢ βϑυϊτοιπάς δϊπὶ δηά ἀϊτιτίς 
ἢϊ5 βἴθῃϑβ. 

7. εἱπἢ ὙΠοΙΡ 15 ἃ ἀδὸρ σοπῃβοουξηῖβ 
οὗ οἷ ἴῃ ἰπ]5 νϑυῦϑο ἔνο Κιίηάς οὗ πε 21 
ἱπα!ςαϊοά, 5'ης οὗ γου μι} ραβϑίοη δηὰ {την 
δηὰ οἰπ5 οὗ ΔΊ ὑγαπερτοβϑίομ, βυςῇ ἃ5. [ϑ- 
Ιοπξ ἴἰο τλδίηγοῦ ἀρὸ. ὙΠῸ Ῥβαὶ πιῖϑὶ ἔρεἰβ ἢιπὶ- 
861 1ΙΔ016 ἴο Ῥιπιβηπηθηξ ἕογ ὈΟΙΉ; [815 οοῦ- 
ξεβϑίοῃ ρβοθβ ἐποτοίογε ξασίποῦ ἰμαπ {παῖ οἱ 
1οὉ χι. χό; ἤρηςὸ ἔῃ6 ἔθγνουγ οὗ ἴπ ἀρρϑᾶϊ ιὰ 
1Π15 ἀηὰ {ΠῸ ρσοοδάϊηρ νοῦβὲ ἴο [86 ἰδηάογ πιο’ 
οἶθβ, Ἰονιηρκιίπάμοβθο ἂπὰ ροοάποϑα οἵ ἰδὲ 
ΙΟΚῸ. ᾿ 

ἐγαποσγεισϊοη"] ΤῈ ἰ5 ἕο 6 οδβογνε {Πι 
[πὸ Ῥϑδϊπηῖϑὲ ἴῃ (ηἰ5 ἀπά ἴῃ {86 οἰευοπίῃ πὰ 
ΟΡ ΘΟ ΓΤ νοῦϑοϑ 0.565 [Π6 [ΘΟ υυογάϑ, 51η, [ΓᾺΠ5- 
δτοϑϑίοη, ἱπίχυ γ, πο Πανὶ ἐπιρίουϑ πὸ 
ΡοδίοΥ ἀπά ἴῃ ςοπιδίπδίίοῃ, υυβρη δὲ ἰ5 ὁ. 
Ρίοσιπρ ΠΙ5 ΟΠ στοαΐ σἱπ: οἷ. 8. ΧΧΧΙΝ 5: 
ΧΧΧΥΤΙ. 3) 4, 18, 11. 9.2, 9. 

8. εἰηπετ.] Νοῖ {86 ἀπροά!γ πιο πεκὶ 
ἀραϊπϑὶ Οοά, 5866. ποΐδ οἡ 355. ἰ. σς δυΐ [ΠῸ5 
ὙΠΟ ΟΥΓ ἔτοτῃ ᾿ΠΒ τ ΠΥ, οὐὁἨ πδίῳγαὶ βἰηπι ποθ 
ἴαθοβ ῃιυπιᾶηᾶ; 566 ]Ϊ. ς. 

9. Τρε »προξ αὐἱὶ δὲ φμίάε ἱπ ἡμάςπιπι 
Τῆς οπο οοπαϊίοη ον ἰ ἢ βίπμοτβ (868 τ. δ) 
ςδη Ὀιυι)ὰ ΔΠΥ͂ ΠΟρο ἰ5 "" Ρονοσίῃ οἵ 53ρΠ|.7 6 
1Π6 5θηβ86 οὗ νυοακηδβθ, Παρ οββηθββ, ἀπά (ὐἹ" 
{ττἸοη. 

10. τε ιοη ὙΠῸῈ Ἰαννβ ϑοἢ {πιῇ 
Ηἰ5 1}. ἀπά ἀρρθαὶ ἴο ἴῃς σοπβοίθηοο οὗ τηᾶῃ. 
566 ποί6 οἡ 58. ΧΙΧ. 7. 

11. ἐὸν ἐδν παριεὶς σαζε] ΑἹ] Δρρολὶ5 χ 
ΤΉΟΓΟΥ τοϑὲ ἀρόη ΓΑ τη [ῃ6 δἰἐΠΌυϊε5 αἰ 
ἅτ Ἰηνοϊνοὰ ἴῃ {πΠ6 Ναπιο [ϑῃμονδὴ: 56 



ν. 12---25.] 

12 ὑνῆλδι πιδλῇ ἐς δα τῆῇασλς ἐδαγεῖῃ 
τῆς [,οπ Ὁ 9 Βιἢγ 5841} ἢθ ἔδαςἢ ἴῃ ἴῃς 
ννὰν ἐῤαὲ ἢδ 58}2]} ςῆοοβε. 

12. Ηἰβ δου] ἴ53ῃ4}1 ἄννεὶ] δὲ δᾶβ6; 
αηὰ ἢϊ5 5664 5}]] ᾿Ἰπῃογῖς τῆς βαγτῆ. 

14 4Τῆδ 5εογεῖ οὗ τῆεὲ ΓΟΚΡ ἢ: 
ννἢ τῆδπὶ τπλῖ ἔδασ παι; ᾿ἰδηά ἢς 
Ὑν1}} 5βῆσενν τῆςπὶ ἢ1]5 σονεπδῃῖ. 

τ ι. 15 Μίπηε εγαβ ἄγε ἐνεῦ τονναγά τῆς 
ἐπ πι ΠΟΚΡ; ἴον 6 541} ἔρίυςκΚ πὶ ἔξεῖ 
ὌΡΗ ουξ οἵ {μα πεῖ. 
ἀρυνν ι6 Τυγη τπδθ ἀπΐο π|6. Δπά ἢδνα 

ΤΛΕΓΟΥ ὑροη πιὲ; ἔοσγ 1 ὧπι ἀεβοϊδῖα 
δῃά δῇβιςῖοα. 

17 ΤΒε του ῦ]ε5. οὗ ΤΥ ἤεαγῖ ἅΓῈ 

Τκ-Ὁ. 
τα δππέσσ 
ΝΒ ΌΨΑ 

'ξαι 
ἔγων. 32. 

τῳ ἸχαΖζ 
τ ρο. 

τ: ἕο 

ἂς. 
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εηἰατσεά: Ο Ὀτηρ του πὲ ουξ οὗ 
ὨῚῪ αἰ 5ἴΓΕ5568. 

18 ΤΙ, οοῖ ἀροπ ηλπε ἁἰςτίοη δηά 
ΠΥ Ρδΐη ; δηά ἔογρίνβ 41] ΠΊΥ 51Π5. 

Ι9 (ὡοπβιἀθσ πῆς δηδπηΐεβ ; [ῸΓ 
{πεν δῖα πΔηΥ ; ΔΠπ4 {ΠΕΥ δαῖε πὶὲ 
νὰ ἴστιθὶ Ὠφίγοά. ΕΗ 6δ. . λαϊνεά 

20 Ο Κεερ πιῦ 8ου], ἂπά ἀεἶϊνοῦ β, γμοοα 
ΓΘ: ἰεῖ πιὸ ποῖ δὲ δϑῃαπηθά; ίογ 1 
Ρυϊ ΠΑ ἴγυβῖ ἴῃ ἴῆε6. 

21 1,εἰ ἱμπίθριν ἂπά υὑρτρῃτϊ- 
ΠΕ85 ρῥΓέϑεῖνε 6; ἰοσ 1 νγδῖιὶ οἡ 
(δες. 

22 Ἐεάξεηχ [5γαοὶ, Ο Οοά, οι οὗ 
411 ἢ]5 τγοι 168. 

Χχχῖν. ς---)ῦ. ὍΤΠδ ρτοδίηθϑθς οὗ [ἢ6 βίῃ ὑγϑϑϑοβ 
ὭρΟυ ἴπο Ποαγί ἴῃ Ργορογίιοη ἴο 115 5θηϑινθ- 
655, Δηά [5 Κπουν]οάρε οὗ ἰ(ῃαξ ΝαΑπΊθ. 

138. «δα  ἀςευοῖ! αἱ εα5ε] Οτ, 8014 9 1π ξοοά- 
1.988, 7.6. ἴῃ ΡΓΟΘΡΟΓΙΥ͂ 5ριγιίυδὶ ἀπά θη ροχαὶ. 
“ Ἧἰξ 500} " πιϑδῃβ ἰἢ6 τηδη ἴῃ ἢ15 Ἤν ΡΕΙ͂ΞΟη, 
845 αἰπιποὶ ἔγοπη ἢ15 βδϑοοὰ οὔ ροβίθσιγ. ὍΤὴθ 
ννογὰ "ἐδϊάς," ΠΟ γα]γ “Ἰοάχε,᾽" ᾿ηἀϊοαίεβ [ἢδξ 
ῖῃο δϑοάθς πόθ δέζογ 411] 15 Ὀυΐ ἃ ϑο]ουγηϊηρ, 
ΟἿ ΘΑΓΠΪΥ ποπῖὸ Ὀιΐ ἃ σΑγαυδΏϑογαι. 

14. ΤΡὲ “εογο ὙΠῸ ψνοσὰ 5ίβη}ῆ65. οἷοθο 
Ῥεγβοηδὶ ἰηἰθγοοιγβα, ᾿ΠΠῸΥ σοϊηιηθηίοη; [δ6 
Ι,οτὰ ποῖ ΟὨΪΥ σουη56]5 ἀπά ἰηβίγιςί5. ἴῇοβθ 
ψνο ἔδασ Ηΐπι, Ὀιξ Δ014ε5 ἢ {Ποπὶ 45 {ΠΕΣ 
{πἰοπ. 566 Τοῦ χχῖχ. 4. Δηἀ σοπιραῦθ ΑΠΊΟΒ {ἰ]. 
γ. Ἡυρεά ἴῃ ἃ οὐ ἰς8] ποΐθ βἤθννβ {πὲ 1ἴ 15 
ῬτΟΌΔΟΙΥ ἀεπινοὰ ἔἴτοπὶ ἃηὴ Αταῦὶς τοοΐῖ, νυ] ἢ 
ΟΟΟΙΓ5 4150 ἴῃ ϑΎγίδς, ΠΊΘΔΠΙΩρΡ ““ βεσγοῖ δηά 
ςοηβάσηίια] σοηνεῖβε," Α4. δᾶ5 ἀπόῤῥητον, 
ΟΥΤΊ. ὁμιλία. 

αηα ῥὲ «υἱἱ “δεαυ] Οτ, ἂἃπὰ Η18 οονσοπδπῦ 
ο Ἰπδῦτποι ὕπο. Ὀΐ ΚΑΥ ἢδ5 “50 85 ἴο 
τήκο {Ποπὶ Κπονν 1ἰ,᾿ 2.6. 50 ἃ5 ἴο ΓΈΥΘΔΪ 115 
ἀἶδδρ ἱππὸσ πιϑδηΐϊηρς ἴο ἐΠ6πῚ. 

17. αγε επίαγρε)] ὮΝ 15 ΡΓΟΡΔΌΪΥ Ἐπδ 

ἔσθ τηθδηϊηρ, ποι ρ ἢ ἘΠ6 ἐγδηβιδίοη 5 σοη- 
ἰεβίθ, ὅδ6εὲ Νοίθ δεΐοντ. 

18. Ζοοῖ μῥοη] ὅ866 ποΐθ οἡ 2 8. χυΐ. 12. 
10. ἐγμοὶ ῥαίγε)] Οτὶ “" ΠαϊΓοά οὗ υἹοϊθηςθ,᾽" 

ἃ5 ἴπ {Π6 τῃδγρίη, 2.6. μαϊγρά ργοςσθράϊηρ αἱίο- 
ΒεῖΠΟΓ ἔτοπὶ ταδὶ ρον, νι ουϊ ι5ε1|Ποδίϊοη 
ἸΏ ΔΗΥ͂ ἂἃςΐ οὗἉ [15 οὐ͵οςξ : 566 ηοΐδ οἢ υ. 3. 

21. 71εἰ ἱπίέοσγ ἀπά εῤγισῥιπο] ὙΠῸ 
Ῥϑδ] πηι ργαγϑβ (μδί, ποΐνν ϑίδπαϊηρ ἴἢ6 βίης 
Δηα ἰγαηϑρτεβϑίοηβ ὙΠΟ 6 ἀθρίογοβ (566 Ὁ. 
7},) Ὧ6 ΠΊΑΥ Ποησθέογῃ 6 ργοβϑογνθὰ ὈΥ {6 
ἕανουγ οὗ Οοά, 5ἤθνγῃ ἴῃ {Π6 σοπησηιιηἰσδίϊοῃ 
Οὗ ΤηΟΓᾺ] ἀπά 5ρΙ ΓΔ] ργάςοβ, δὰ βοουγεὰ ὉΥ 
1 Πα] ννδιηρ. δαςοῖ ἃ ΒΟΡΟ 15. ἱπϑοραγαῦϊθ 
ἔγτοπι [6 σοπβοϊουϑηθβα οὗ δ᾽ϑοϊαΐα ἀθρεηάθηςσθ 
Ὄροη Οοά. 
"ν 1 «αυαἱὲ οἡ ἐδεε] 566 υ. 3. 
42. ὌΪς ἰαϑὲ νόγϑὸ ἴῃ [86 ΟΥ̓ΙΡῚΠ4] ἄοθς ηοΐῖ 

ἔο!Ιονν {π6 δ᾽ρῃδθθίῖοα] ογάθσ, δηάὰ ἰξ ΠΊΑΥ 
ῬΟΞΘΙΌΙΥ ὃ6 ἃ ρΡίοιιβ εὐασυϊδίίοη δάἀθὰ ἀπγπρ 
ἘΠ6 σαρίνγ. ὙὍἢε ροϊπί 15 ἤονγενοῦ ἀουθίξμ). 
ὙΠΟΓΟ 15 ποίου θχδιηρὶο οὗ (ἢδ ἱγστορ αγιῖν, 
Ῥ5, χχχίν. 22, δηά [Π6 Ῥγδαυεσ 5. οἠθ νος δὲ 
ΔΩΥ ἅΡῈ τρῆϊ ἤᾶνθ Ὀδθη οἤξεγοα ΌὈγ ἃ ρίοιιϑ [5- 
ΓΘ 6, ἀηά, 1 ΟΥ̓ ΔΠΥ͂, σογίδ! ΠΥ Ὁ Ῥαν!ά, 65- 
ῬΘΟΙΑΙΥ δἔϊεγ ἰἢ6 σϑ]ατ 65 οὗὨ ἢϊἷ5 ἰδίευ. γθᾶ 8. 

ΝΟΤΕῈΘ οὐ ῬβαιΜμ ΧΧν. 2, 17. 

2. δε ἀονιδίοηϑ ἔγοτα δἱρβαθεῖς ογάογ 
ΤΛᾺΥ ῬΟΓΠΔΡ5 Ὅ6 Δδοςοιηίοα ἔογ ἴπ ραᾶσί ὈΥ͂ 
ΞΡ ᾿πδοσυγασῖθα οὗ 1ὴ6 {γδηβογτθοῦο; {Π5 
ἴῃ τ. 2. “ΤΩΥ Οοὐ᾽" πᾶ Ὀδὲ ρας δέϊι 
41 {γιχςῖ ἴῃ 1Π66,᾽) ψ Πϊσῆ ριῖνοβ Ἵ2 45 106 ἢγβί 
τνογά. ῬὍὕΠδ οπηιϑϑίοη οὗ (ἢς ᾿δεζεῦ ἡ 15 ροβϑι Ὁ Υ 
ονηρ ἴο {πε πηϑρ δοοσηθης οὗ ἴννο οἰδιιβοβ, [ῃ6 
τιϊγαὰ οἴδυι5δ ἢ) τ. ς, ἀπά {Π6{Π|τὰ 4150 ἴἢ υν". 79 

ἴ οὗ ψὩϊςἢ ἀιδίυγο {π6 ρϑγϑ]] ] 5πὶ: [86 
γοΓβὸ ΠΊΔΥ πάνθ Ὀεραη Μὴ ἡ ἼΟ᾽. ὙΠ τος 
ΡῬεϊ τίου οὐ ΠΕΣ ἴῃ ἴῃ6 τϑῖἢ δηὰ τοί ψοῦϑθϑ 
ἀν ὴ35 ΡΓΟΌΔΟΪΥ οὐγπρ ἴο ἃ νΟΤῪ σομηπιοη δηὰ 
ὨδίιΓΔΑΙ] οττοῦ οὗ ἰγδηβοτιρίοη, 6 νυ τε 5 ΘΟ 6 
Ὀεπρ σδιρῶῆξς ΌὈΥ ἔπε Ὀορίπηιηρ οὗ [δ βεοοηά 
εἶδι9θ. [{ 15 ποῖ 50 ΘΑϑΥ ἴο ΞΌΡΡΙΥ ἃ ννογά 
Ὀοριηηίης ἢ ἃ ἢ ἴῃ τ. 8. [π [μὲ Τοῖτὸ- 

βροηάϊηρ νϑῦϑθθ, ᾿ϑ, χχχὶνυ. 18, γα, πᾶνθ (ἢ6 
ψνοτὰ 2, νοῦ ΤΔῪ ϑυρξοϑί δὰ ΠΡ, 
ἐἰ ἄγαν ὨΙΡὮ τηΐο,᾽) 85 ἴῃ 5. Ἰχιχ. 18 (ΗθὈ. 
10}: 566 8150 1,4π|. 111. ς-). Οη 6 Ἰα5ὲ νϑῦβϑθ 
560 Ἰοοίποίθ Κὶ ὅξίοσ, βοννενεσ, ῃο]ἀ5 ἴῆλί βιις ἢ 
ἀονιδίίοηβ ππάουθίρα!Υ ργοςθοά ἔτοπὶ {6 Δδιι- 
ΠΟΥ ἈΙΠΊ561 ἢ, πο 964 (Π6 δἱρδαρείῖς ογάθῦ 
8ἃ5 ἃ τηθδη5, οι 500] οἰ ηρ ΠἰΠΊ56 1 ἴο 1, 
« ΕἸηϊοιαπρ,᾽ Ρ. χχῖ.: ςἔ, [πγοά., Αρρεηΐϊχ, 

17. ὙΤ6 αιοϑεοι 15 νοΐ ποῦ ἸΔῚΠ οδι: 
6 ἰάθη ἱπίγδηϑινεῖγ. ὍΠ15 15 ἀδηιθά ὉῪ 
ΗἩυρίο]ὰ «πὰ οἴμογς; δὲ ὨοἸ ΖΘ Ο ἢ βἤθννϑ (Πα 
85 ΠΝ απ ἼΠΙΝΠ Τρθλη “ὁ Ἰπογϑαϑθ ἢ δηά 
ἐἐρηΔΏΓΕ,᾽,) 50 1ἢ]15 ννογαά ΠΛΔΥ 4150 τηθδη “ὁ ΘΠ͵ΔΙ6 
Ἐδοηλϑοῖνος :᾿ δηά [Π15 ϑθθ 5 ρΧΘ γδὉ]6 ἴο δ] ο - 
ἴῃ ἴῃς ἰοχί, 85 ἴῃοϑε οὔποθ ὑγοροβο. 
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ΦῬΞ.7. 9. 

ΡΟΑΙΜ ΧΧΥΙ. 
Ὠαυϊω γεαογίείἁ τοῖο Οοά ἐμ εορ βάρκες οὗ Δ: 

ἐμίσει. 

Α͂ }}7ήᾺαὔ οἵ Ὀανὶά. 

ὕΠΘΟΘΕ πιὸ, Ο Ιοκρ; ἔογ 1 μᾶνε 
ννΆΪ Κα ἴῃ πλὶπε ἱπῖερτιγ: 1 Πᾶν 

ἰγυϑῖεα 4150 ἴῃ τῆς ΓΟΚ; ἐῤεγεύογε 1 
804] ποῖ 51146. 

2 4“ Εχαπιὶης πῖθ, Ὁ Ινοκῃ, δμά 
ΡΙονε πὲ; ΕΥ̓ ΓᾺΥ Γεὶη8 Δη4 ΠΑ 
ἢεαγί. 

4 Εογ τὴγ Ἰονὶπρκίπάπεββ 1: Ὀεΐογε 
τηΐῃβ αγαεϑ: ἂπὰ 1 πανε νγαϊκεά ἴῃ τὴν 
ἔτ ἢ. 

ΡΘΑΙΜ5ρ5. ΧΧΝΙ.. [ν. 1--8. 

4 1 μανε ποῖ 84ῖ νυ ἢ νη ρεγβοης, "τι 
ΠοΙτμοτ νν}}} 1 ρὸ ἴῃ νυν ἢ ἀΙ55 απ ]ετϑ. 

ς 1 μᾶνε Παῖεά τῆς ςοῃπρτερατοη 
οὗ δον} ἀοοῖβ; δπὰ νν}}}} ποῖ 1 ψπὰ 
(ῆ6 νυ οκεά. 

611 ν}}}} νναβϑῇ πιῖης ἢδηάς ἴῃ ἱππο- 
ΠΕΠΟΥ : 50 ΥνΨ}}}} 1 σοιῃρδ58 τ ϊης δἰ, 
Ο μοῦ: 

η ὙἼΠαῖ 1 πιᾶν ρυ] 5 γῇ τὰς 
νοῖςα οὗ τῆδηκδρίνιηρ, δηά τε]] οἔ δ]]} 
(ὮγΥ ννοπάτγοιιβ ννογϑ. 

8 [Ι͂ΘἈΡ,ς 1 μᾶνε Ἰονεά τς μιαῦ ἕδος 
τλτίοη οὗ τὰγ ποιιβε, δηά τῃε ῥἷδοε ἐάσω ἐς 

Γνῆοτα ΓὨ]η6 Βοποιῖ ἀννε οι. 

Ῥβαμ ΧΧΥῚ.Ἱ. 

ὙὝΠοΓΟ ἃτὸ ροϊηΐβ οὗ Ἴσοηΐδοϊς ὈῬείννοεη [ἢ15 
πὰ (Π6 ἔννο ρῥγθοθάϊηρ ρϑαϊπηβ: [ἢ6 ρῇγαϑος- 
ΟΙΪΟΡΥ ἰ5 5: πλ}]ασ, ἴῃ δοπὶθ ρϑϑϑαροθ [ἀθη 108] 
(8.6 ποίθβ οὐ στ. 1, 3}, δηά ῖῃε ἰγϑίη οὗ 
ἰπουρΐ ψουϊά ϑδοὸπὶ ἴο δ 5ιιρρεβκίθα ὈΥ̓͂ 
(ῃ6 οοηάϊτίοηβ οὗ δοεςθρίαποθ δοΐ ἰογίἢ [ἴῃ 
(16 ἐννθηιγ-ἔου τ ἢ ρβϑαὶπι. ὙΠ6 ἴοπο οὗ δε]- 
ἴῃρ, 186 1] ϑ γατοηβ (2, 6, 12}, ἀπ [ἢ6 5ίγ]6, 
Δ1τὸ ἴῃοθο οὗ Ῥανιά; Ὀμὰΐ [Π6 δθϑβθηςθ οὗ 41] 
τοίογθηοθ ἴο {86 σοηβοϊοιιϑηῆθεβ οὗ 5ῆ, ὙΔΓ ἢ 
Ὠδιιηιοὰ ἢἰπὰ δέου 15 ργοδὲ 811, ᾿πάιοδΐοϑ δὴ 
Θδύ Ποῦ ἀδίθ {ῃ8η ἐπα ϑϑιρηθα ἴο ἴῃ6 {ννοπίῦ- 
ΒΡ ρϑα]πι. [{ πιᾶὺ Ὀοϊομβ ἴο 16 58π|6 ἀδίβ 
85 ἴ86 Βδοπ ἀπά {πὸ τυννοηίγ-ξουγίη, δηά 
Ὦδνθ Ὀδθη νυ τδη 5ΠΟΓΠΥ ἰοῦ (ῃ6 ὐκ ννᾶ8 
Ῥτουρπί ἔτοπι ἴῃ6 ἤουβῈ οὗ ΟΡδά-εἀομη. δοπὶα 
οὐ ς5. αϑϑίψῃ 1Ε ἴο {μ6 ρογοὰ οὗ 8815 ροσ- 
βοοπέοη, δ 1[Π6 τηθπῦοῃ οὗ [26 ἰδῦεγηδοὶθ 
Δη4 {μὲ δἰΐασ (6, 8) σλπ βοδσοοὶν Ὧδ τεοοπο δα 
ΜΙ ἃ ἐἰπ6 τ οη αν νγὰ8 ὑηΔὉ]6 ἴο ἃρ- 
Ρτοδοὴ {δμοπλ: οἴ μοΓβ. Ῥτείεγ {π6 ρογοά οἵ Δὃ- 
58] ΟΠ 5 σουοἱῖ, ἡ ΠΙσ ἢ ϑοθτ5 ἸπΠσουπΊρί ΌὉ]6 τυ ἢ 
(16 οατιθϑί ργοϊθδίδίοηβ οἵ ἔγεεάοπη ἔσγοπι 186 
ΨΕΟΙΥῪ 5105 υνῃϊο ἢ ἴμθη σαϑὲ {ΠῚ ἀάτκ βῃδάον, 
οὐ [αν 5 πραγ, Ηἰΐζιρ ἀγανν8 ἔγοπι [ἢ]15 δῃ 
Δτρυσπλοηΐ (ΒΓ ἢ [4115 οὗ σοιῦϑα ἢ ἘΠ 45- 
βυμηθὰ ἀδίθ) δρδίπϑῖ (86 Ἰανιάϊς δυϊβουβῃ!ρ, 
Δηἀ οἡ νεγῪ δ ρῃξ σγουπάς αἰ τ Ὀιι65 ἐμ6 ῥ541πὶ 
ἴο [ογέπηδῃ. ὙΠῸ στᾶσα ἂπὰ αἰ ρπηΥ οὗ (Π6 
δίγ δ ἀγὸ τθοορηζοὰ Ὀγ Εννδ]ά, ννῃο Πο] 5 Πα 
186 ρβδὶπὶ νγδβ σοπηροβϑὰ ἴῃ ἃ ἔϊπι6ὸ οὗ Ὡδί!οηδὶ 
υἱβιϊδίίοη ΟΥ̓ ΡΘϑ.]Θης6. 

11 σοηϑιϑίβ οὗ οπδ ἱπέγοάιυςίογυ γογϑθ, [Ὦγοο 
βδίγορῃεοβ ϑαςῇ οἵ [ἢγϑθ νϑῦβθβ, απὰ οἠδ οὗ ἵνγο 
γΕΓΞ65, Τογπληρ 4 ἘΠΟΠΊΡΔηΐϊ ο]056. 

1. ἐπ γιὶπο ἱπίεσ τ! 1}7}] ΒΡ. ὟΝ ογάξνυγοιτῃ ποΐδθς 
[86 τείεγθεηςθ ἴο τ. 2Σ οὗ ἴῃ6 ρτθοράϊηρ Ρ54]Π1. 
δΙΠΟΘΓΙΕΥ͂ πο Ὀοδὲ ὀχ ργοβδϑοβ [Π6 τηθδηϊηρ οὗ 
[πὸ ννογά, νυν] ςἢ 15 υϑοὰ οὗ βιηρ]6-οαγίθα τγθῃ: 
866 ῃοΐβ οἡ [0ὉὈ 1. 1. 

1 ῥαᾳῦυε ἰγμσε] 8566 ΧΧΥ. 2. 
σἰἰά6] ΤῸ 5110, 85 'π Ῥ5. ΧυἹ. ,6. αν 

5 ΨΠΠΠρ ἴο θὲ Ἰυάφεοά ἔογ ἴῃς ραϑέὲ Ὀδοδιιβ8 
δ 15 σομβοίουϑβ οὗ ἱηϊορτιγ, Ὀὰϊ μ15 σοηβάσηςθ 

ἘΠδ τη δαῦτο ἢ6 5821] 6 ῥγεβογνεὰ ἔτοπὶ ταῦ 
ἰαίίοπ (16 ὀχαςῖὶ πιϑδηΐϊηρ οὗ {π6 Ηθῦγονν ποτὰ) 
15 Ργτοιιηάδα οἡη ἢ5 σἰθαάζαςι {γαϑὲ ἢ (Π6 1] οτα, 

2. ὙἼὝνο ννογάς ἴῃ {πΠ|5 νοῦθθ, ὁ" ὀχδιηιηοἶ 
Δηὰ ““ {γγ.,᾽ ἅΓδ ιιϑϑὰ ΞΡΘΟΙΔ]ΠΥ οὗὨ 1η6 ῥργοςθϑϑ οἵ 
ΓΟΉΙΠΡ ῥτεοίοιιβ τηθίδ]β, ἃ στρθοίδρθοσ οὗ ἤἴε- 
αυδηξ Οσσυγγοποθ, 866 Ῥδς, χὶ! 6, χΥϊ. 3. 
ἼΠ6 ννογὰ σεηάθγοα “ὁ ργονθ᾽" 15 ἴΠ6 54ΠῚῈ ἂἃ5 
εἰ ἐρῃγρῖ " ἴῃ {Π6 56η56 οὗ ἰδδίηρ. Πᾶνα ντισίμϑ 
Ἦϊ5. ἱππτοϑὲ ἐποιρηῖβ δηά ἰδηάθησιθς ἰὸ δὲ 
1ΠΟΓΟΌΡὮΪΥ ϑογαηϊ θὰ : [Π6 Ὀγόσθβϑθ ΠΊΔΥ ὧδ 
Ραϊπίαὶ, τη6 το που 5. ἤγο πηι βοόσο, δυΐ δὲ 
Ὧδ5 ΠΟ ἔδασ ἔοσ {86 σϑβ]ῖ. 

8. «υαἰξεά ἐπ τδγ ἐγώ! 7 8566 ποίεβ οἡ Ἀϑβ5. ἱ. 
ἵ, Χχνυ. ς. ὙΠῸ ννογὰ “" ναὶ κοά ̓  1η Ηοῦτον 5 
Θπιρδίϊς, ἐπιρὶ γίηρ Ἰοὴρ δηὰ δοῖΐνα μ801{5 οἱ 
οὐδάϊθηςθδ. 

4. ταἷη δεγτοπ.] Οτ, ““τῆθῃ οἱ νην." 
Το 54πὶ6 ὑγοσά ἰς ιιϑοὰ ἴῃ 5. χχιν. 4. 

ἀμοορεδίογ ἢ 1 ἀ[ογαΠγ, “" μάθη ομδ5." Οὐ 
ἐγδηϑἰδίίοη ρῖνθϑ (6 {Π16 ΠΊΘΔΉΙΏΡ. 

Θ. «υαὐὸ »ιὶπε ῥαπά] Α5 186 ρηεϑίβ φαΐ 
οοπιπιδηάοά ἴο ἀο δεΐοτε {μεν ἀῤῥηοαεδεά [ἐν 
αἰίαν; Ἐχοά. χχχ. 17---2:ι. 808 4͵]50 [)ευϊ. 
χχὶ. 6, δηάὰ Μαῖί. χχυ!. 24, ΜΉ Οἢ 5ῃ 6.5 ΒΟΥ 
ΒΘΠΟΓΑΙΥ [ἢϊ]5 ϑυτῦο] οὗ δα ἘΠ Ὀϑϑηθ85 νὴ 
δάορίοά. Οἱ Ρ5. χχίὶν, 4. 

εογβα..1 ϑοπῖδ σοπιπηθηΐδίοτβ συρροϑε ἴμΔἱ 
Πανὶ ἃ βρθδκϑ οὗ ἃ βοϊθπιῃ ργοζεβϑίοη τουμά 
{86 Δ1γ; Ὀιξ ἔμογο 15 πὸ δ] δίοη ἰο 5υἢ ἃ 
σιιϑίοπι ἴῃ {πὸ ἰᾶνν, δηὰ 1π6 νγογὰ “" ςοπιρβ85 
ῬΓΟΌΔΟΪΥ πηδδῃβ πρᾶσ δηὰ ΒδὈϊζυλὶ ἀρργοδοῖ; 
Ηυρξεὶ]ά, 

7. Τραὶ 1 "παν ῥμόϊ 2] “ΤΪ5. τλδὺ ἱπιρὶῦ 
[4 αν γχροιϊῖοαὰ ρϑδὶπὴ οἵ {λμδηκϑειπῇ 
ὙΜ 8116 [6 βδογιῆσθ ννὰβ δοίπρ οβεγοά, βΒοίβ 
τμῖ5 δηὰ {μ6 ργεοθάϊηρ νεῦβϑὲ ΤΑΥ͂ οἰ Πογ τείεῦ 
ἴο 5δογ ἔςος οἤξγοά ὈΥ ᾿ἷβ σοπηπιδηά, πὰ ἰῦ 
Ρϑαὶπὶα ἀϊοϊδῖοά ὈΥ δίπι ἴο ἴδ ομοῖτς οἵ 
Ἰ μον ΐοβ, οὐ ΠΟΥ ΠΥ 6 υπάογοίοοά ἴῃ ἃ 
βρι τ] δθῆϑθ, ὙΠῸῈ6 [ΟΓΠΟΓ 15 [6 πιοξ 
Ὠδίυζαὶ δηὰ οὐνιουϑ ᾿πἰογργεϊδίϊοη. 

8. ἐῤὲ ῥαῤΙ᾽αιον ΟΥ, “ τεξαρε 3) (16 Βοιβξ 
οὗ Οοὰά ἰ5 τοργεθοηϊθα ἃ5 ἴ86 ἔπιὸ δοπῖε Οἵ 



"ΣΝ 

οι ἐᾷ. 

ν. 9--ἰ.] 

9 ᾿Οδλῖμεγ ποῖ ΠΥ 808] νυ ἢ 5ἰη- 
ΠΕΙ5. ΠΟΥ ΓΑΥ̓ [Π{Ὸὶ νυ τῇ ᾿ ΒΙΟΟαγΥ πηεη: 

10 ἴῃ ψῆοβε μδηάς 15 τη βοῃιεῖ, ἀπά 
ἘΠοῖγ τίρῃς Πδηά ἰ5 1] οὗ ὉΠ 658. 

11 Βυῖ 45 ἰογ πιὸ. 1 νν}}} νγαὶκ ἴῃ 
ΓΑΪΏ6 ἱπίερτγ : τεάθθηι πιθ, δηά ὃς 
τ οτοῖ αι} ὑπο π1α. 

12 ΜΥ ἰίοοι βιἰδπάειῃ ἱπ δη Ἔνεη 

ΡΘΑΙΜ5. ΧΧΨΝΙ. ΧΧΝΊΙΙ. 

Ρίαδςα : ἴῃ τῆε ςοηρτοραίίοηθ ΜΠΠΟΡῚΙ 
Ό]655 τῇς ΙΟΚΌ. 

ΡΟΑΙΜ ΧΧΥΝΙ. 
1 2Ζραυϊά τμσέα σελ λὲς καμὰ ὧν “ἦε 2οτσεῦ οὐ Οσοά, 
4 ὃν ἀξΐξ ἰσυε Το ἐἠέ σεγυΐές ὁ σά, οὖν 2γαγεν. 

4 τ αέρε οἵ Ἰ)ανϊά. 

’ [ ἪἫΕ [ΚΡ ἐς “τὰν ΠΙΡῃς δηά 2 ΙΒ. 
βαἰνδῖίοῃ ; ννῆοπη 501} 1 ἔβα ἡ 

Δϑυ πὶ οὗ 106 ὈοΘ ον οσ, τυ ἤοτο ἢ6 βηάϑ τεδιρα 
Δα ρῥγοϊθοϊίοη. ὙΠῸ ννογά, Βοννεένεσ, ΠΊΑΥ͂ 
ΒΙΓΊΡΙΥ ἀεποῖο “" μαδι τίου," Οοὐ᾽ 5 ἀννο]]πρ- 
Ρἶβδοθ. ἔσογ ἴδ ἐθοϊηρ, οἕ, Ῥ95, ΧΧῊ, 6, ΧΧΥΙ!. 
4. [ΧΙΠς 2. 

206 ε ρίας] ῊΪ5 νογβίοῃ ξῖνοβ [Π6 Γπ|6 τηθδῃ- 
πα, Ὀὰϊ {πΠ6 οΥἹρῖπαὶ ψνογὰβ ἀγὸ ργϑοῖθο δηά 
ξουτηλὶ; {πὸ ρἷδοθ ὑνθεγο ἴΠ6 ρίουυ οἵ σοά [5 
ΘΙΘΗΓΙΠΟΩ πιλοᾶη5 {Π6 ΠΊΟΓογ-56δί,  οτα 186 
1 οτὰ πιδηιϊ οι Η!5 Ῥγέβϑθηςθ. 

9. Οαἰδεν ποῇ ὍἼἘΘ ἔννο πιοδηηρθ “" 58- 
1Ποσ "ἢ δηά "" ἴκ6 ἀνναν Αγ σοπιὈϊηθα ἴπ ἐδ 
ΟΥ̓ΡΊΠΏΔ] ννογά. αν! ἃ ργαγϑ ποῖ ἴο Ὀ6 πυτη- 
Ὀογοά Ἴἢ 106 ΓΥΔΏΒΡΤΟΞΘΟΥΒ, ΟΥ̓ 10 5ῆδγθ 1Π ῚΣ 
ἔλῖθο. ὅ866 δίας. χη, 10. Οοιηραῖε 2 ΞΟΒΎ]υ5, 
“ϑενθὴ δρδιηδὲ ΤΠ Ό65," ς97---ὅ13,) δῃηά Ηο- 
ΓΑςΘ, “Οὐ: 11. 2. 20. 

ὀίοοάνγ »γεη}] 866 ηοίΐθ θη 5. νυ. 6. 

10. »εἰορὶς 7] Οτϑ, “σα ἄενιςο," ςοη- 
ςεἰνοὰ ἴῃ 186 μοαγί, δαϊ ὀχοουϊοά Ὀγ 186 παπά; 
{Π6 Θχργοβϑίοῃ ἀθηοΐος (ἢὴ6 ρτγοπιρι 6 νυ ἢ 
νυ ἢ ἢ [86 δν}] ρΌΓΡΟΘΟ 15 σδγγιθὰ ἱπίο οἰεςξ, 
μω] Κ᾽ ὀνγιῤδε] ὙῊΪ5 ροϊηϊβ δ [6 τπηδρὶ5- 

ἴγλΟΥ, οΥ ΠΙρῊ οἱ ςοΓβ οὗ 5σίαϊο ; [6 σογτιρίϊοη 
οὗ Ἰυβέϊςο ννὰ5 ἴθ, δηὰ εὐ 45 Ὀδεη, 1ῃ6 
σδηςοσ οὗ Οὐοηίδὶ ἀθϑροῖϑηιβ, ὙΤΠ6 γογάβ ἅΓδ 
[Ποϑὸ οὗ ἃ Κιπρ : ς, χν. ς. 

11. ἐπικβ ἢ} Γείοτβ ἴο σ΄. 1Ἱ.Ἅ 
γεάξο» »9] οτὸ βρϑο δ! ῦ, ἀθ νοῦ πλὸ ΠΤῸΠῚ 

1Πὲ εν!]5 ΒΊΟΝ 0.1} ονοσνν μοῖπὶ (6 σΌΠΥ. 

12. πη απ απ ῥίαεε) Οὐ, ὁπ 1909] ἐἀγτοπηᾶ: 
ὝΠοτα οπδ σδη δάνδηςο ᾿ν Ποῖ οὈδίσυςτοη 
οΥ ἀδληροῦ οὗ ΓΔ] }Π1Πρ. 8566 ΧΧΝΙΙΙ. ὙΏΘΓΟ ΠΊΑΥ 
Ὅδ ἃ τεΐξσσοποθ ἴὸ "" δαυ γ,.᾽" Δηοΐ ΟΣ Τηθδπίηρ; 
οὔ (ῆ6ς6 Ηρῦτονν νσοτά. αν, ἤοννονοσ, 15 
βρεαλϊκίπρ ποῖ οὗ ἢ15 οὐσῃ ὈρτΡὨίησθββ, δὰ οὗ 
1Π6 βΡΟΌΓΙΥ ἔγοπι ἀδηρο ΨΏΙΟΗ (Π6 Τογὰ 
νου ἢ 55ε5 ἴο ΠΙΠὶ 85 ἃ [δ {Π 1] δογνδηΐ. 

ἐπὶ δε εοησγεσα!!ο.} αν ἃ νοῦ σοπηροΐβ 
ἢ15 ἔδοϊηρϑ οὗ {πη κΚῆ] η655 ἴῸσ ἀσ]νογδηςσο δπά 
ΒυρΡοτ νυ ἢ (Βς ἀϊγ οὗ ργοσϊδιπιηρς Οοά" 5 
βοοάμπεβ ἴο Ηἰβ ρϑορῖοὸ:; ςοξ. χυ!]. 40, ΧΧΙ]. 
ἃς, Ιχνὴ!. λό. 866 αἰθὸ 55. ΧΧΧΙΪ, 11, ΧΧΧΥ. 
18, Χ]. 1ο. 

ΟΡΡΡΑΙΜ ΧΧΥΊΠΙ. 

ΤἬΗῖ5 ρϑαϊπὶ ὄχρύοβϑοβ ὩΠΘΠΆΚοη σοηβάδηςσθ 
ἴῃ πὸ πιιάϑε οὗ ὑγροπὶ ἄδηρογθ. ὙΠ6 ἜΠΟΙΉ 165 
οὔ ἴῃ). ϑδὶπιῖσί ἤᾶνὸ Ὀθοη ἐο!Πδὰ (νυ. 2), δὰ 
(ΠΟΥ 51}}1} τγοαΐοη ἢὶπι; [6 γεσυγτοποθ οὗ δῇ 
διδοῖς 15 ἱταμλϊηρηῖΐ (ν. 3); δὲ 15 Οἰοβοὶν 

νναίσοά (υ. 6); ΒΘ ᾿ΓΑΥ5 ΘαΓΏΟΘΕΪΥ, ποῖ ἡ ἢ - 
οἷνξ ἃ σοῃϑβοϊοιϑη655 [δέ Π6 ἢδ5 ἱποιιγγοά συ 8 
ΔηρΡΕΓ (υ. 9), Ὀὰΐ ΜΨΠΠ ἃ οογίαϊ πίγ τῃαὲ ἢΐ5 
ΡΓΔΥΘΓ 15 μοαγά, (δὲ ἢ ν}1}1 θῈ ἀθ] νογοά, ρᾶ55 
{Π6 σεϑὲ οὔ 15 16 ΠΡΑΓ (Π6 ϑδηοίμαγυ, ἀηὰ 
οἴετ 5δογιῆςθβ οὗ {πῃδηκϑρίνιης ἰῃ Οοά᾽5 ἰδθοι- 
πδοὶς (υ. 6). Τδ ἱπαϊςαίίοηβ, Ε ποῖ σοποϊυ- 
δῖνθ, γεῖ ροϊπέ παῖσαι! νυ ἴο ἐπ6 {ἰπὶὸ ννῇθη 
᾿ανιὰ νγᾶ5 ριιγϑιιθὰ Ὁ {Π6 τὴν οὗ ΑὈβδίοτη, 
ῬΓΟΌΔΟΪΥ ἴο 186 {1πὶ6 ψΒδη {πῸ ἰαϑὲ δηὰ ἀθςεϊ- 
ϑῖνθ Ὀδίς]6 ννᾶ5 δῦοιξς ἴο Ὀὲ ἔουρίι. Ἐννα]ά, 
ΒΟ, ΨῈ116 σϑοορηϊζίηρ (Π6 5: ΠΑ γ Ὑ οὗ 1Π6 
βίγ]θ το [αν ἀ᾽5, δϑϑῖρῃϑβ 115 δηὰ 16 ἐννοηΐγ- 
{πιγὰ ρβδὶπὶ ἴο ϑοπὶδ Ὡπίσηοννη δυῖῃοσ, μος 
{μα [86 ῬϑΙπηϊϑὲ τηιιϑὲ πᾶν Ὀθθη ἃ νϑδυτίοσ, 
ΟΔΓΓΥΠΡ Οἡ ἃ ἀεβρογαΐε βίγυρρὶθ οἡ ἴπ6 ἔτοηῃ- 
ἔἰετβ οὐ Ῥαίθβεπο; δηὰ δάἀπηκὶϊα (πὲ {Π656 πο- 
ἀοο5. ἃΓῸ ϑρθΟΙ ΠΥ ΔΡΡΙ]ΙσὉ]6 ἴο [86 οἰγοιπι- 
δίδποοβ οἵ αν 5 οχὶθ. ὙΠῸ ἱπίθγηδὶ ον]- 
ἄθηςθβ οὗ ᾿ανιάϊς δι βοσϑηρ ἅγὸ βίγοηρ, 88 
ΤΌΔΥ δ6 5ϑϑη ὈΥ͂ δχδῃλπδίίοη οὗ {ΠῸ τηδγρίηδὶ 
ΤΟίογθησοβ ἴο ΟἿΠΟΓ ρ541Π|5 (Ἔϑρθοῖ δ! !Υ ἴο {Π6 
{πϊγά), νι ἢ ἅτε δάπιοὰ ὈΥῪ Εννδ]ὰ ἂπά 
ΗΖ: ἴο θὲ ρῥγοάιυοίοηβ οὔ αν. Ηἱἰϊζὶς, 
ἀϊθγοραγάϊηρ (ῃ6 ρ]δίη ἱπάϊσοδίϊοηβ οὗ νυαγέαγο, 
αἰγθυΐο5. {πΠ6 ρϑ8]πὶ ἴο [εγοπιίαῃ, Ὀϊὲ στθοοὸς- 
ὨΪΖ65 115 σοππροίΐοη ἢ ἴπδὲ νν ΙΓ ἢ ργϑοθάθς 
ἰξ; 4 Ροϊηϊ οὗ ἱπιρογίδπος ἰῇ χείδγθῃςθ ἴο 
Εννδ] 5 ββδδυτηρίίοη. ὙΠῸ νοΐ ᾿581πὶ ρῖνοβ 
ἸΙΥΟΙ͂Υ δχργοϑϑίοη ἴο {π6 ἔδει! ηρα ἢ ]οἢ Πᾶνα 
ἜΥΟΓ σμαγδοίογιζοά [6 ἤθσοας οἵ σοά. 

ὙΤΠ6 τῆγ βηγῖοδὶ ἀττδηροιηθηΐ οὗ (5 ρ521πὶ 
15. ϑ ΠΚΙηρ ἀπά βοπηθυν δέ ρϑου Αγ, ΓΟ ὉΠ ΠΡ 
ὙΟΓΥ ΠΟΔΙΪΥ [ῃ6 Ἰαίίοτ ραγί οἵ {πὸ πἰποίθθηςἢ 
58Π1|, Ἔβρθς αν ἴῃ [86 σιιθάϊν!βίοη, οὐ ἀοι Ὁ ]6- 
αἱ ΟΥ̓ [86 οἴδιιθθβ, δχργεϑϑιηρ ὙΠ 5 ΠΡΊΪΑΓ 

ἔογοθ [ἢ σαρίἀ δ] :ογηδῆοηβς οἵ ἱπουρῃῖ5 ἀπά 
ἔθο!ηρθ. ὙΠῸ ἀἰϊνίϑίοη δὲ οηὰ οὗ υ. 6 ἰ5 ἀϊ5- 
ἘὈΠΟΕΥ πηᾶγκοά, 

1. »ν φῥῇ ὙΤδϊς 18 ἴπ6 βγϑξ, δηά, ἴὴ 1Π6 
ΟἸἹὰ Ταβίαπιοηΐξ, ἐΠ6 ΟὨΪΥ͂ ράσϑϑᾶρθ ἴῃ ὙΠ Γἢ {86 
ἴση “ΡΠ Ε ἢ 5 ΘΧΡΓΟΘΒΙΥ ἀρρ]Ποά ἴο ἴδ6 
ΓΟΚΌ; ΔἸ ΠΟ ἢ ἘΧΡΓΟβϑοη8. 81}}} οὗἨἉ« [Π6 58Π16 
θαυ} του μῈ οσουγ ἴῃ [8414}} (566 «ἢ. Ιχ. 
1, 20) δηά ΜηΠοδῃ νι]. 8. [πη ἴἢ6 Νεὸνν Τοβί8- 
τλθηΐ ννὲ τοδὰ ““Οοὰ 5 Ἰιρῃῖ," τ ]οἢη 1. ς: 
ΟἸγῖϑε {πὸ {τὰθ Ἰρ δι," ]οἤη 1. 7--ο; δὴ 
1η6 Απιῦ {πὸ Πσμξ οὗ ἴῃς ΟΠυτγοι, ον. χχὶ 
23. 

»ην “αἰυα ον] ΓΤ. Ἐχοά, χν. 2: ἃ ΠΥ̓ΠῚη ΘΓ 
ἰη 1Π6 τηϊπὰ οἵ αν. 866 αἷϑὸ [581]. [χ! ΣΧ, 
ΜΓ ΒΙΓΘἢ 5Πονν5 [Πδΐ ἴῃ ἴἢ15 ρᾶβϑαρθ “ΠΥ ϑαϊνᾶς 
τίοη ᾽7 15 δα ν ]θηΐξ ἴο “ ΠΥ ϑανιουτ." 
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δΡε. τ8.6. ὅτῃς ΤΙΟΚῸ ἐς τῆς βίγεηστῃ οὗ τὴγ [π ; 
οὗ ννῆοπι 5Π4]}1 δα δίγαιὰ Ὁ 

2 εοηῃ τῆς ννοκεά, εὐερ τηΐης 
"Ὴε. δῃρηΊ 5 ΔΠἀ ΠΥ [οαβ8, ᾿σΆΠ16 τΠρΟη Π6 
τ ρὲ τὸ δὲ Ρ ΠΥ βεβῃ, {ΠῸῈῪ βτυπλ δ] δληά 
ὌΣ [ο]]. 
.Ρ.36. .».,.Α,4Ἤ Ἃζ. “ΤΒΠουρῇ Δη Βοβῖ 5ῆοι4 ἐποδρ 

Ἀσλίηδῖ ΠΕ. ΠΥ Πεαῖί 5Π4]} ποῖ ἔθαγ: 
του σῇ ννὰγ δμου]ά γίϑε ἀρδίῃϑῖ Πη6. 
ἴῃ τῆι5 τοῦ 1 δὲ ςοπβάεηξ. 

4 Οπε ἐῤῥηισς ᾿ᾶνε 1 ἀεκίγεά οἵ τῆς 
ΤΟ, τῃαῖ νν}}} 1 βοοκ αἴεγ; τῆλ 1 

"0, ΠῚΔΥ 6ΜΜῈ]] ἴπ τῆς ἤουδε οὗ τῆς ΓΟΚῸ 
ἐψάς Ο 4}} τῆς ἀαγβ οἴ τὴν [Πδ, το ὃς ἢ ]4 " τῆς 

σἰγέησίδ Οὗ τῖν [,] Οτ, “" βτοηρΒοϊὰ οὗ ΠΥ 
116, ἴῃ Μ᾿ ΠΙΘΉ Πὰν 18 15 ργδβεγνοα ; οὗ, 1 ΠηΑΥ͂ 
Ὀδ, ““ ΠΊΥ νης σ᾽ τοηρῃο] ά." ὍΠὸ ὌΧργοϑβίοῃ, 
ΡΕσΌΠΔΤΙΥ βαρ ἴο Ἰλανὶά, ἀοο5 ποῖ οσσυΓ 
οἰσύνῃοτο, Ὀυϊ οἰαπάς Ἰη οἷοθο σοηποοῦοηῃ οὗ 
{ποιρῆς ἢ Το, χνῆ. τ. 8566 Αἷϑὸ 5. Ἴχν!, 
14. 

2. εἐαηιο μῥοη γιὸ 10 σαὶ πὸ γεν γε} ΤΉΘ 
ννονβ κ᾽ σα 6. ΡΟ τὴθ᾽ τη Ηοῦγον τγεργ ἴὸ 
νναγίατε (ΗΠ ΡΕ6]4), ἀπά σδηποῖ {πογοίογε ΔρΡΡΙΥ 
ἴο [ετοπαῆ. ὙΠ6 ὀΧργοβϑίοη, “ ἴο δαΐ 1 ΠΥ 
βο5ἢ,᾽" ϑιιρροβιοθα, ἀσυ θεῖος, Ὀγ [αν 5 δαγ]Ὺ 
ΘΧΡΟΓΙΘΏςσΘ, σΟΙΊΡΑΓΟ8. ὮΙ5. ΘΠοη68 ἴο Ὀεδϑί5 οὗ 
ΡΓῸΥ; οὗ, Ρ5. χίν. 4 ἀηά χχὶ!. 12, τό. ΤὮε 54Π|6 
ἤρατΓο 15 σοϊηπίοῃ ἴῃ οἰαϑϑὶς δυῖθουβ, σι. Ηο- 
ΤΏΡ, 11. 1ν. 2ς, ΧΧΙΙ. 347) ἃΔπάὰ ΧΧΙΝ, 212. 

ἐδεν “ἰρπῤίτ  Τλαν ἃ τΔΥῪ 4]}ι.Δ6 ἴο 50ΠῚ6 
Ὀηγοσογάθα ὄνθηΐ οὗ {π6 ννὰσ Ὀείογε ἢ6 ἤπηδ] 
βίγυρείο, Ὀκπὲ [η6 ννογάβ. ργΟΌΔΌΪΥ ἜΧργαβθ ΟΠΪγΥ͂ 
ἢϊ5 σογίδιπίυ οὗ [86 δῃπεπλιθϑ᾽ ἀϊδοοπηβίιγο. ΤῊΘ 
ννοσὰ “ΠΟΥ 15 ΕἸῃρῃαίίς ; “45 ἴοσ {δμοπὶ, 
{Πογ,᾽ ἄς. 

8. Τροισ απ δουῖ «ῥοιμά ἐπεαριρ) [ἴ 15 
ανἀθηΐ {παῖ ἴΠ686 πλιδὲ ὕ6 {Π6 '᾿νογάβ οὗ ἃ 
ἰεαάεγ οὐ Κίπρ; {Ποὺ ννετα ῬγοῦδὈΪν νυ ἴδῃ ἴῃ 
ΔΗ ΓΙΡΔΕ οη΄ οὗ δη ᾿πηπιοάϊαίο δάνδηςο οἵ ΑὉ- 
Βϑ]ο 5 ἢοβί, ννῇθῃ ὁ [526] δηὰ Αὐϑδ]οπὶ 
ΡΙ[επεὰ ἴῃ {ΠπΠ6 ἰδηὰ οὗ ΟἸοδά," 2 8. χν!ὴ. 26. 

4--6. ΤΠεθ6 ἔνγο νϑῦϑθβ Ἔν! θη! ΠΏΡΙΥ 
[μὲ 6 Ῥοαὶπηῖϊϑέ 15. ἴῃ ὀχ θ, Ὀμξ ἰ5 ςοπβάρῃς 
παΐ ἢ15 ἀδϑῖγο ν}}} Ὀ6 ρσταηΐοά, [μδῖ πὸ ν1}}} 
ΘΡΟΘΩΠγ σοΐυγηῃ ἴο ἴΠ6 β5δησίῃδγυ, δπὰ δὐρὶάθ 
Ἐποῦθ ΡΟΙΤΏΔΏΘΏΙΙΥ. 

4. τῥὲ ὀεαμὶν ΟΥ, “186 ρτδοϊοιιβηθβϑ." 
ἼΠο ννονὰ (ΒΙ ἢ ὁσςσυγδ δι βε]άομπι, ὁ. σ. Κ5. 
ΧΟ. 17, ΖοΟΒ. χὶ. 7) ᾿πηρ]|16ε5. στάςς, δοδαΐγ, 
ἰονθιηθθθ, 1γ)ανι ἃ βρϑᾶκβ ποῖ οὗ ἴμ6 οιιιναγά 
Ὀελιῖν οὗ {π6 βαπεοΐυδγυ, Ὀὰξ οὗ [Π6 σγδείοιιϑ 
αἰἰγιθυιθ5. ΜΉΘ 15 Πζιι4] ϑγυτηρο]χεά. ΟΕ 
(δῖ ἀοΠκμς ἀρβοησο σου] ποῖ ἀορτγίνθ ἨἢΙΠῚ, 
του ἢ, Κὸ ἃ ἴσιο [βγαθ δ, 6 Ἰοηροὶ [ῸΓ 
[86 οιζιναι ἃ ογαἀϊηδηςοβ, ὑνῃῖς ἢ ΘηδὈ]οὰ ΗΪπὶ 
ΠΊΟΓΘ ΥἸν Ϊγ ἕο τϑαὶχα (Π6 ᾿ην βι Ὁ] 6; 8566 [ἢ- 
τοί. ὃ 6. 

ΡΘΑΙ ΜΘ. [ν. 2--. ΧΧΝΊΙ. 

θεαῖν οὗ τῆς ἴκοκΡ, δηά ἴο ἱπαυῖς 
10 ἢ]5 τεπΊρΪδ. 

ς ἔογ ἴῃ {πε΄ ἔπιε οὗ ττουδὶε ἢς 
8641} Πίάθα πὲ ἴπ [18 ραν]]οη: ἰῃ 
Πε βεογεῖ οἵ ΠῚ5 τ θγηδο]ς 584} ἢε 
ἢϊάε πε; ἢδ 58}}] βεῖ π|ὲ ὕρ τιροῦ 
ἃ τοςκ. 

6 Απά πονν 5141] πιΐης μεδά δὲ 
{|πεὰά ἃρ ἀῦονε πλΐης επεπηῖες γουπά 
αδοιυςζ τηεὲ: τπεγείοσγε ψ}}}} 1 οὔεγ ἴῃ 
ἢ18. τΑθεγπαοὶε βδογιῆσεβ ἰοἔ Ἰου; 1 πὰς 
νΨ1]] 5'πρ. γοα, 1 νν}}} βίπρ ργαῖβθϑ ἱιπῖο ἐς. 
τῆς ΓΟΚ. 

γη εαν, Ο ΤοκΡ, τὐδέη 1 ον ἢ 

ἴο ΠΗΓῚ Οτ, ““ἴο ςοηίεπιρΙ "9." Τῇ» 
ΗἩθῦγονν ᾿πιρὶ 165 ἐδ! η σοηίετηρίαδτιης (δ. 
Ηυρ!.); {Πότε 18 ϑοῦὴθ Δ ΠΟΥ Υ ἔῸΓ ἀπο ντ 
Το Πάογιηρ, ““ἴο νἱδὶξ ὀνογΥ τηογηϊης:" ΓΧῚ 
Ἀδϑῆι, Μοπάθὶ. 

ἐπ ῥίς Ἰοιρ ] ΟΥ̓́, “ἐρα]αςθ." ΤῊϊ5 ἐχρὸν 
βίοη 15 ποῖ γοσι ποθ ἴο {ἢ δοϊοπιοηίδη ὑἐπ|- 
ΡΪο; {πὸ ἰαῦοιπιδοὶο σοηϑβοσγαϊθεὶ ὈΥ {πὸ υἱβιδὶε 
5υτα ο]5 οἵ Οοα 5 Ῥγεβθῆσε 15 βογὲ τησδηῖ. εξ 
ποίΐθ οἡ 5. ν. 7; ἴῃ 1ῃ6 ξο]] ον πρ ναθὲ ἰδ 
ῬαΪδοΘ 15 ΘΧρΡΓΟΘΘΙΥ οδ] θα 4 ἰΔθεγηδοῖο, οἵ [επῖ, 
Δῃ Δρρε!]δίοη ποῖ τπυςἢ υϑοὰ ὈΥ ἰαῖεγ πτιίαῖβ. 

5. δὶ: ραυϊομ] 1,11 ΓΑ ]]Υ, “’ ὈὸοΟΙΝ, 7 οου- 
δίγυςϊοὰ οἵ Ὀγάποῆοβ οὗ ἔγθοβ, δυΐ (86 νοτὰ 
15. υδϑοὰ οὗ ἴπ6 ἰδθοτηδοϊο, 5, ἰχχυῖ. ς. Τίκ 
ΘΧργοββίοηθ ἴῃ ἴδ|5 νεῦθο ἃγὸ ἢριγαίίνο, ληΐ 
8ῃδινν 1ῃδὲ 1γαν! 5 τηϊπὰ ἀννοῖε ΥΒΟΠΥ ὁ 185 
ΒΡΙΓΙΌΔΙ τοδὶ Ὑγ ὙΠ] ἢ (6 ἰδθοιπιδοὶο τερτθ- 
βρηίο, Ηδρηςε ἴδο ἱπίγοἀυςείοη οὗὨ {πὲ νογὰ 
ἐὸτοΟΚ," ΥΠΙΟΝ 15 ἔΑΠΉΠΙΔΓ ἴο αν (5ε6 ποίέ 
οη χνῇ!. χα), Ὀὰξ ἢᾶ5 πο 5ρϑςίδ] ςοηποοίοη δ} 
{Π6 ἰάθογηδοῖε οὗ [γα 54]6Π1. 

6. δεαά δὲ βεά Ὁ} (ΟΕ ῬΞε. ἴῃ. 4. ἴα 
{Π1|5 νόγβθ ἴπ6 Ῥϑδὶ πηῖϊδσί ππάοιδίθα!γ ργοάιοῖ5 
ἃ 5ρέξαγ δηὰ σοπηρ είς ἀε]νοόγαπος, δηὰ τεσίο- 
ΤαΙΟη ἴο 15 ἤοπῖθ δὲ [θγιι54]6ΠΊ. 

“αὐγίδεες Γ᾽ 7070] ΟΥ, 85 ἴῃ ἴμθ πιδγῃ, 
οἰ 5ῃουηρ:" {πὲ 15, οἴδγθά υυῖῖῃ 5βουῖϑ οἵ 
{Ππαη ΚΑ} οχυϊίδῖίοα, οὐ “ἢ (Π6 Ὀἰᾶτο οἱ 
{πιπηροίϑ :" 866. ποίθ οἡ β. Ἰἰχχχίχ. 1:5: 30 
ὙἹνΊαἸγ ἢδ τϑα] 1165 [Π6 ποᾶγ ἔτ Ρἢ. 

1 «υἱἱ τσ] ΤΏῊΘ ννογάς 1π Ἐρῆ. Υ. το δὲ 
ἴάκοη ἔτοτα πὸ 1,Χ Χ'. νογβίοῃ οἵ {ἰν}5 ρδϑϑαξὸ 

7--12. ΑΒ ἴῃ 50 ΠΊΔΠΥ ρϑδ]πὶ5 οἵ Ὀανὰ, 
{πόγο ἕο] ]ονν5. ἃ γαριά απὰ σοπιρίείο ομαπρέ 
οἵ ἴοπθ. 80 Ἰοὴρ 45 {π6 Ῥϑδὶιηϊδὶ ἤχϑϑ δι 
{ποι ἢ 5 ΠΟΙΙΥ οὐ Οοά 8 σταςὸ δηά ργοπηδὴ 
ἢ δᾶ5 πὸ ἔροιιηρ Ὀὰξ ον δηὰ ὀχυϊιδίίοη ; δυΐ 
ΜΉδη [6 τονογίϑ ἴὸ ἢ ονγῃ ϑἰδίθ ἢ 15 Ὀγουεῆί 
δῖ οποθ ἴο ἢΐ8 Κπϑὲβ ἴῃ θαγηδϑί, δἰπιοδὶ (δι - 
Εἰν6 ὈΓΔΥΘΓΒ. 

7. ὙΠε ΟΥ̓ ἰ5 ΠΟῸΡ ἔοσ πιϑγου, ποὶ ἰο 
νἱοΐουγ. ὙΠῈ βῃδάοννβ γε ΓΔ] ΠἸης οὐ ΠΥ 
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ΓΥ νοῖςε: ἢᾶνε ΠΊΕΓΟΥ 4͵]50 ΠΡΟΠ ΠΊ6, 
Δηα Δῆβννοῦ ΠΊ6. 

8 ! Ζ ῥέε ἰῤομ ταϊάεί, ὅ6ε εκ γε ΤΥ 
ἴαςε ; ΓᾺΥ Πελγί βδαϊά ὑἀπίο ἴῆθε, ΤΥ 
ἔαςς, [οκΡ, ΜΜ}} 1 5εςκ. 

9 Ηἰ!άε ποῖ τὴν ἔαςβ αν ἴτοπῃ πιε: 
Ρυῖϊ ποῖ ΤΥ ϑβδϑύνδηϊ ἈΥΨΑΥ ἴῃ ΔΏΡΕΓ: 
του ἤαδὲ ὕεεῃ ΠΙΥ δεῖρ; ἰεᾶνθ πα 
ποῖ, πείῖμεγ ἔογβακε πὸ. Ο (ὐοἀά οἵ 
ΤΩΥ ϑαϊναίίοῃ. 

Ιο νη ΤὩΥ ἔδῖδπεγ δἀπά τὴῦ πιο- 
πον ἔοσγβακε πηθ, τῆς τῆς Γοκ ἵν} 
ἴλΚε τε ὑρ. 

8. ὝΠο τηϑδηϊῃρ οὗ [ἢ]5 Ὀδδι {Ὁ} ΨΟΓΒΘ 18 
εἴοατ, Ὀιξ (Πὸ σοῃδίγαςξοῃ 15 αἰβῆς]ῖ. ΤΠ6 
ΟΥΡΙΠ4] τιῖπ5 ἴππ15, ᾿νοσὰ ἔογ νογά : “Τὸ 
ὙΠθῈ 5816 ΤῊ δοαγί, ἐπ ἀπόαυογ 19 ΤΡ εο»- 
ππαπά, “8566 Κ γεὸὰ ΜΥ ἕλος: ΤῊΥ ἴαςο, Ὁ 
Ιοτάὰ, 111 βοὸκ." ΎΠῸΟ Ῥϑδὶπλιδί ἤοαγϑ (Π6 
γοῖοθ οὗ 1ην! δίομ, 15 πεαγί δοσορίβ ἃπά λῃ- 
ΘΔ ΕΥΞ 1 δηά, ἴῃ οτάογ ἴο ὄχργοβα [6 σοπ- 
Ρἰεΐοποϑς ἀπὰ ρὑγοπιριπἀς οὗ ἢ15 δοσθρίδηςθ, 
Π6 ριιϊβ ἴῃ6 σοπιπηαηά δηἋὰ Ἄπϑννοῦ ἴῃ ἀϊγθοῖ 
Ἰυκίαροδιτοη. [Ι͂ἢ ρῥἱαδίη ππιπηραϑϑιομθα ργοϑδ 
186 τορι νου] Ὀ6 ἴῃ}5 ΘΧΡρΓέβϑοά : “ ὅεεκ 
γε Μγ ἔδλςορ," [δαῖ 15. {86 ἰηνιδίϊοη ὙνὩ ] ἢ ΠΥ 
Πεαγὲ ποασά, δηά δηβννεγθὰ δὲ οποθ, “"“ἼΤὮΥ 
ἴαςε, 1,οτὰ, ΜΜ111 ςθεὶς." ὙΠὲ Ὠεατί ρ᾽οδάς [ῃ6 
οοτηπηδης δηὰ ᾿πνιδίίοη : 1 δά άγοβϑος {56} δ 
οηςε ἴο Οοά: {ἢ 15, 1ἴ ϑᾶγ5, 15 ψνῃδῖ 1 πεαγά: 
ὙΏθη 1 ΠελΊά, 1 δηδυνογοά δηά οὈδεγεα. 

ὅδεεξ γε »γ ,αοε] (Οἵ. Ῥ5. χχίῖν. 6. 

9. λιν] Τῆς ψογὰ βῃουἹὰ Ὀ6 ογηιἰοὰ ; τὲ 
8 ὩΠΗΘΟΘΘΘΑΓΥ, δηὰ σαΐῖμογ ἐἰσριῖϑο5 [Π6 οἰοϑο 
σοηποςοη Ὀοίννεθη [Π|85. δῃηά [ἢ6 ῥγδοθάϊηρ 
γοῦϑο. ὙΠ Ῥϑδὶπλῖϑί σοπιθθ δὶ οπος ἴο 86εῖκ 
Οοά"Ξ ἕδος, δηὰ ἱπιρίογες. Ηΐπὶ ποί ἴο ἢιὰθ 1{. 
ὙΠοτΓΟ ἰ5 ἃ σοῃϑοϊοιιϑηθ55. οὗ βοπγθίῃϊηρ 'π Ὠἰπἢ- 
5 εἰ Ὁ τὲ τῊΔΥ σάϑ6 Δ4η αἰϊεπαίίοη, ἤθησὸ [ἢ6 
ποχί δαγησβὲ ρ]εδάϊηρ, "" ρας ποῖ ἀννᾶγ." Γα]θοΐ 
ποῖ (1ἴῃε ννοτγὰ 5 δι ρῃδέ!ς), “ἴΠ ἀηροῦ ΤῊΥ 56Γ- 
νδηϊ." ὙΠῸ ννογὰ “" ϑογνδηΐ ᾿" (βρθοιδ!ν υ564 
οὗ αν! ά, 566 Ὡοΐθ οἡ ἱπβογιριίίοη οὗ χνυῇ].) 
ἴῃ 1ἴῃ6 οτρίπαὶ σοπιοβ ἰαϑὲ ἴῃ 115 οἶδιιθθ 85 ἃ 
βιρεεσίοη οὗ ἢορο; ἤθη ΦΌ]ονγ5. [πὸ τγϑίθγθησα 
ἴο 15 ὄχρογίεπος οὗ ραϑί πηϑῦοῖθϑ, δηἃ ΡΥΑΥ ΓΒ, 
ΜΠςἢ δὲ ἔδεϊβ δϑβϑιιγεά σαπποί Ὀδ τε]οςιοα ὈΥ 
Οοά Πί8 ϑανίουτ: οὔϑεγνε (ἢ6 τεΐογεηος ἴο Ὁ. 1. 

10. ὙΠ Ι15 νοῦϑο ἄοες ποί ἱπιρὶν (μαι Ὀανιὰ 
᾿ιαὰ δοΐια!]Υ Ὀδθη ἔογβακθῃ ὈΥ ἢ 5 οννῃ ἐδίΠοΥ 
δὰ τηοΐμογ; Ὀϊξ 5 ΠΊΡΙΥ Ἔχργοββοβ, ἴῃ 4 ΨῈ]}]- 
Κπουγη Ῥτγονογθιδὶ ἔογπι, [η6 τπουρμὶ (Παξ ὄνθη 
Μογο Β6 ἔογβακθη ὈΥ ἃ}} ψνῆο Ἰονοὰ ἢϊπὶ πιοϑί 
ἰεπάογ!Υ οά ψου]ὰ πενοσ ρίῖνο ἢϊπὶ ἃΡ. ΤῈΘ 
ἴογτοε δηᾷ Ὀεδιῖγ οὗ βυςὶ Δη ἀρρεαὶ ἀοροηά τροη 
ἴ8ὲ ἔδο!ηρ [Πδὲ ἃ ραγθης 5 Ἰονὸ 15 [η6 ϑίσοπρεβξε 
δοπά τπαῖ σαῃ Ὀιηὰ πιδη ἰο τηδη, γοΐ ᾿ποοπλ- 
ῬΑΓαΌΪΥ ννεᾶκογ ἴΒδη {πὲ ἢ] οἢ ὈΪπάς πὶ ἴο 
Ουὰ. Ὑπὺβ Ηυρβ)ά, ἀπά (δἰνίη, πο οοπι- 

ΡΘΑΙ,Μ5. ΧΧΝΊΙ. 2 22 

11 4Γελοῆ πιε τ ννὰγ. Ο ΓΟΚΡ., 4Ρ5. 25.4 
Δηα Ἰελ4 πις ἰπ 8 ρ]αίπ ράῖῃ, Ὀεσδιβα δὶ στους 
οὗ ἴ πλὶπθ ΘΠ ΘΠΊ168. ! τὰ " 

12 [)εἶϊνοσ τὴθ ποῖ ονοῦ υπῖο ἴἢ6 φἐαέμοιέτα. 

Ὑ}}} οΥ̓ πιΐπα Ἔπαπλίθβ: [ῸΓ ἔα]5ε υνῖϊ- χάσεδ, 
ΠΕβ565 ΔΓῈ Γίβεη τρ ἀρδίηβὲ της, δηᾶ ἴϑλο οὗ: 
δ ἢ 848 Ὀγθδίῃθ οἷ σγμεϊτγ. 

12 7 ῥαά γαϊπίφα, ἀΠ]655 1 Πδά δε- 
᾿Ἰενεὰά το 86ὲ86 τῆς ροοάπεβ5 οὗ δε 
ΓΟΚΡ ἰπ τῆς ἰαπά οὗ τῃε ]ϊἸνίηρ. 

14 “Ναῖῖ οὐ ἴῆε ΠΟΚΡῸ: δῈὲ οὔιβε 31:54 (25. 
δοοά σουγᾶρθ, δηά ἢς 5},4]] βίγεηρίμεη Ἠδῦ. 2.3 
τΠϊης ἢδαγῖ : νγαῖῖ, 1 5ᾶγ. οη ἴῃς [ΟΚὉ. 

ΡᾶΓο5 58]. χὶῖχ. τς. ΗΖ ἰηέοτβ πὲ [Π6 
ΓΑΊΠΟΓ δηά τηοῖμεγ οὗ [ῃ6 Ῥβαὶπηιϑδὲ σνεσγὸ γοῖ 
Ἰνίηρ. 

«υἱὲ ας »ιο “61 Ηρστε, νυ δοπια Ἰποοη- 
ΒἰβίθῃοΥ, {π6 πλαγρὶπαὶ σοτγτοοίίΐοη ϑβιρροϑῖβ 
ἐραίμογ, "Ὁ ψΨΒΙΠἢ 1Ὲ γτοὐοοϊοα ἴῃ Ῥ5. χχυϊ. 0, 
ἍΝ Πογο {Π6 σᾶπθ υνογά οοσυτθ. ΕΠΠΟΥ ψνογὰ 
ΟΧΡΓΈσ565 106 ἔγ! 6 δθηθο, [ηλξ Οοά νν}}}] ἴδ κθ ὉΡ 
δηά ραῖποσ το Η:πλϑ οὶ {Βαΐ ΜΏΙΟὮ 15 δῦδη- 
ἀοποά ὈΥ πηδῃ. 

11. Το ννοτάςβ νυν" δηά “" ρ]δίπ ρδίῃ᾽" 
ΡΓΟΌΔΟΌΪΥ πλθᾶηῃ ἃ νΑΥ οἵ βαξεῖυ δηά {τυ Ρῇ, 
ἀδ] νθύδησθ ἃπὰ βοσυγιίγ. δὲ βᾶπὶιὸ ννογὰ ἴογ 
ὈΪΔ1π, 1. δ. Ἰόνθὶ, 15. υϑϑοὰ Ῥ8. ΧχυϊἹ. 12, ἴο ψ ΠΙΓἢ 
{πὸ ῬΑ] Πλῖϑὲ ΠΊΑΥ ΡΟΓΠΔρ5 γεΐοσ, δ68 4150 [58], 
ΧΧΥΪ. 7) Δηά 5, ΠΧ]! 1ο. 

12. εἰμεν γιὲ ποὶ ουεῦ ὠπΐο ἐδ «υἱἱ]] ΟΕ. 
5. ΧΙ. χ᾽ τι υηΐο [Π6 501}, 2. 6, ἀδϑίγθ, 85 ἴῃ 
ΧΧχν, 2ς. 

»ι)716 φηθηγι1651 566 ποίΐβ οἡ τ. 2. 
δε «αυἱίπει. 645] ἼΠΙ5 ΠΊΑΥ 566 πὶ Δρρ] 1 40 ]6 

ἰο Πλαν 8 ΘΑΥῪ 16, ἤθη ἢθ ν᾽ 85 Ὁ δ] πληϊ- 
αἰδὰ δηὰ ρογβεσιυϊζοα Όγ 1η6 σουγίίογα οὗ 541}; 
Ὀαΐ {π6 Θχιῖς οὗ ἴπ6 Κιηρ νγὰ5 Ὀτουρης δρουΐ 
σΠΙοΗ͂Υ ὈγΥ ἴπ6 Ὠιδοδιηδίοἢ5Β δηα σδ]Πη165 οὗ 
ΑὈΞδοπιὶβ βιρροσγίογς. 

ὀγεαιίῥε ομὲ ἐγμε!ν} Οτ, “" νἹοίθηςε ;᾽) ἃ [ογςὶ- 
Ὁ]6 ἰτπηᾶρὸ ποΐ ὈΠΟοιηπιοη ἰπ οἶδϑϑῖς ὙΓΓΟΓΘ: 
Ὀμΐ 566 Αςίϑ ΙΧ. 1.Ἅ 

138. 7 ῥαά “εἰπε ὙὝΔΜοθΘ. νγογάς ὄχρ θβϑ 
1η6 πιοδηϊηρ, δὲ [6 ϑοηΐθηοθ ἰ5 [2 πΊΟΓΟ 
νἱνα δηά ἔογςοι δ] νυἱπουΐς ἤθη. [ἴ 15 ἃ 
ΒΕΓ ΚΡ ΘΧΑΤΡΙ6 ΟΥἩ [Π6 νν6]]-Κπόοννη ἄρυτε, 
Δροβίορθϑίβιυ Ὀζσ ΚΑΥ σοπηραγος Οεηῃ. [1]. 22. 

0 “ἐδ ἐῥὲ σοοώμε..1 ὙΠῸ Ηδοῦτγεονν ρἤγαβο 
2 ΠΝ), νυν ΠΟ 15 ἔαγλ Π]Πατ, αἰπιοβξέ ρϑου]αγ, ἴο 
Αν!α, τηθᾶπβ ἰο ἰοοῖς ψ ἢ ἸοΥ δηά {ππππιρῇ, 

οἰϑονν θοῦ ΡΟΠΘΓΔΙΥ ἀροη {πε ἀεῖοας οὗ ϑποηλῖθβ 
(566. ποΐβ οἡ χχῖϊ. 172); θα ἤθῦθ, πιοσγθ ἴῃ 86- 
σογάδησθ ὙΠ 15. Ὀοίίοῦ πὰ ἀδεροῦ ἔροϊπρ5, 
ὌΡοη [Π6 ““ ξοοάπεοςς ᾽"" οἵ [εῆοναῃ. δὲὲ Εχοά. 
ΧΧΧΙ, 19, ἴο  ὨΙ ἢ ἴΠΟΓΘ 15 δὴ δνυϊάθης γοίογ- 
θῆςε. Ὅὕ[ο ὀχργθϑϑίοῃ 18 ΠΟΑΓῪ δαυϊνδίθηΐ ἴο 
παι υϑοὰ αὔονθ ἴῃ ἴπ6 ἔου γι ἢ νϑῦθθ, νυ ἤογο [ῃ6 
Ἡδροῦγενν Πᾶ5 4150 {πε σοηϑίπιςτίοη 1.51 ποϊςοὰ 
88 ροου]ασ ἰο Παν!ά. 
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ῬΡΟΑΙΜ ΧΧΝΥΠΙΙ. 
1 Ταυϊά 2γαγείλ «,γηποω δὲν ἀραϊηοί ἀξ ΦΡΦΡΙδς. 

6 “ ὀδοσἀὰ Οοώ. 0 21|ὲ 2γαγίδ ,ογ 11}ε 
2εοῤίε. 

ΑἹ δ ιαΐίηε οἵ Ὠανιά. 

| ΝΤῸΟ εἢεε ψ}}}1 οτγ, Ο ΤοκΡ 
{ἩεὉ. ΤΥ τος Κ; δὲ ποῖ 51|]εητ [το πια: 
τ ραρε. α Ἰεδῖ, ! ἴοι δα 5εης ἴο πιθ, 1 ὃε- 

σοπα κα τπεπὶ παῖ ρὸ ἄἀοννῃ ἰηΐο 
τῆς ρίξ. 

2 Ηξεαγ τῆς νοῖςε οὗὁὨ ΠΥ 51ρρ]!ς4- 
"τ. 5, [ίοη8), ΨΒεη 1 τ απο πες, ἤδη 
τὰς ογαείς 1 ΠΠξῸ ἋΡ πὶ Βαμα 5 ! τονναγά τὴν ΠΟΙΥ 
φ τὴ 
ἑανιεέμανν. ΟΥ̓ΔΟΪΘΟ, 

ἐπ δὲ ἰαπά οΥΚ᾽ ἐδὲ Ἰμυἱη5] ΟΕ. Ῥ5. σχυΐ. 9. 
ΤΠ ΘΧρυθβϑίοῃ 15 μα] ὈΥ βοπλθ στιςβ (Ηρ ἢ.) 
ἴο ἀδηοΐθ 5 ΠΊΡΙῪ “ὁ ἴῃ [Π|5. 118.) ἴῃ σοπίγδα!5- 
Ὀποίίοη ἔτοπι 560], οὐ ἴΠ6 βίαϊθ δέίογ ἀθδίῃ: 
Ὀὺΐϊ ἴῃ [86 ΥΟΤῪ ΠΟΙΏΘΓΟΙΙ5 ραββϑαροβ ΠΟΙ 1 
15 τιιϑεὰ Ὁγ ἴῃς Ῥτγορῃοίβ, ὀβρθσί"Πγ Ὁγ ἘΝ ΖΟΚΙΕΙ 
(χχν!. 20, ΧΧΧΙΙ., ΠΟΙ 11 ΟσΟΓ5 51Χ {{Π1|65},, 1 
ΘΝ] ἀθ ΠΥ πιθάη8 {πε ἰδηὰ ᾿πῃδυϊΠ δα ΌΥ ἃ γᾶσδ 
Ἰινίηρ ἴῃ ἴΠ6 1δὩγ δηὰ ἢ 1πῸ ρύᾶςθ οὔ σοά; 
Δα 500ἢ ἈΡΡΘΔΓΘ ἴο Ὀ6 15 τηθδηΐηρ μοτὸ. να 
Πᾶν Ἰοηρεοάὰ ἔογ, δηὰ ν 8 πονν δϑϑιγεά οἵ, 
ν 48 Γεβίογσδοη ἴο {Π6 ογ οἵ Οοά. 

14. Ἡδιὲ οπ ἐδὸ ΖοκΚΡ] ΟΥ̓. Ῥ55, χχχυ. 34, 
ΧΙΟΙ, ΟΧΧΧ. ς; Ρ͵ΟΥ. ΧΧ, 22; [58]. ΧΧΥ. 9. 

δὲ 9 χξοοά εομγαφε] Οτ, “θὲ ἥπῃ, ἀπά Ηδς 
ὙΜ1}}} δ γεηρίῖποθη ΤΥ Ὠεαγί." ὙὍῆδ Ῥϑαϊπηϊβί 15 
5116 οὗ {π6 σόϑϊς. (Οἱ, Ὠ)οαῖ. χχχὶ. 7, ἡ ΟΓΟ 
Μοβεβ δά ἄγεββοβ {ῆθϑθ ννογάβ ἴο [οξῆυδ, δϑοιξ 
ἴο σηΐογ ἴῃς ργοχηϊϑοὰ ἰαπά. ανιὰ πδά {παῖ 
Θχαῖηρίο Ὀεοίοσε ἢϊπη, ἀπά ςοι]ὰ {πειθέογο νυ δῖ 
ΔΊ σεγίαΙ ΕΥ̓ οὗ νἱσΐοτγ. Εσοπῃ ἤγϑε ἴο 1δϑὶ 
ἢϊ5 ἔδο!πρϑ ἅτ ἔπῆοβε οὗ 4 ἤεζο, ἀθρεπάϊης 
ὙΓΠΟΪῪ οὐ Οοά, δηὰ {δμογείογο 11} οἵ Πορϑ. 

ῬΒΑΙΜ ΧΧΥΙΠΠ. 

Τὸ ἰδηριαρσα, ἴοπο οἵ τπουρῇῃξ δηὰ ἔρον 
Ἰὴ [15 ρβαϊπ), ᾿πάϊςαίθ οἰΓοιηϑίδηςσοβ ϑ: ΠΑ Γ 
ἴο ἴῆοβο οὗ 16 οὔθ ἱπιπιθά θυ ργοςδάϊηρ. 
ΤΠηε Ῥβαὶπιῖιδὲ 15 ἴῃ σιοδῖ ἀδηροῦ, δ5. 50}- 
Ρ] ἰςα[οη5. ἅγὲ δᾶγπεβὲ δηά μ]αϊπί να, Ὀμΐ, ἃ5 
1ῃ (Πῖ, δηάὰ ἴῇ οἴμοῖβ, οὗ [Π6 ϑαπὶθ βθπΟΓΔὶ 
σμαγαοίεσ. ὙΠ ἰγδηϑιι οη ἔτοαὶ ὈγαΥεγ ἴο 
Ὀ]οσϑηῦ 15 βδιιάάθη δηὰ σοπηρ]οῖο : πὸ ἀοιυδέ 
ΟΥ̓ ἔδασγ σογηδιηβ, [86 ζαΐαγεα ἘΓΠΠΠῚΡ]} 5 γα] χοᾶ 
ἔογ {πΠ6 ἀποϊηίρα Κιηρ, δηὰ ἢ ρϑαὶπὶ σοποὶθ5 
ἢ 4 Βοροίαϊ ᾿πἰογοθϑβίοῃ ἕο [6 ρθορὶθ. [{ 
5. {π6 Ρργδγοῦ οὗ ἃ Κιῃξ. 
ΤΠ ρϑαὶπὶ ἢδ5 ἴῃγθ6 βίσορμδϑ, οὗ ἴννο, [ἤγθο, 

Δη ΤΟῸΓ νόσϑθβ, (Π 5 Ἰπογθάϑιηρ ἴῃ ἰδηΡΊΗ: 566 
[ηἰγτοάποίίοη, ΑΡρεπάϊχ. 

1. οἱἱοπὶ ἰο »ιῚ Οτ,Ἁ, ““ ἔγοπι τὸ," 45 ἴῃ 1Π6 
ΠΑΤΡΊ, ἃ ΡῬγορηδηΐ σοπϑδίγιςσςοη σΟΠΊΠΊΟΙ ἴῃ 
Ἡρῦτονν ἢ ἱηνοϊνιηρ ἵν Ὸ ργάγοῦβ, [παι Οσοά 
ψοιἹὰ ποῖ ΠΟΙ] δὴ δῆθννεσ, ΠΟΥ ἴυτῃ 
ΔΎΓΑΥ ἴτοπὶ Η!5 ϑεγνδηΐ. 

ῬΘΑΙΜ9. ΧΧΝΊΤΙΙ. ἵν. τ-σ. 

4 ᾿γτὰνν ἴῃς ποῖ ἈΝΑ Ὑγ] τπα 
ννιοκΚοά, πὰ νντἢ τῆς ννόγκεῖβ οὗ 1η1- 
υϊγ, ὁ ννῃῖ ἢ βΘρθακ ρεᾶσε ἴο {ΠΕῚΓ ἡ ἀπ ον τις 
ΠΕΙρΉΒουΓβ, δῖ τη]! βοῃ!εῖ ἐς ἴῃ τπεῖγ Πὺ 
᾿ρατγίβ. 

4 Ὅίῖνε τπεπὶ δοσοογάϊηρ ἴο τπεὶγ 
ἀδεάς, ἀπά δοσογάϊηρ τὸ πε ψὶςκοά- 
Π685 οὗ {πεὶγ ἐπάεανουγβ : ρίνα τῆ επὶ 
δίογ ἴῃς ννοσκ οὗ {πε ὶγ μδηάβ; τεπάεσ 
ἴο ἴΠεπὶ [ἢ εἰΓ ἀδβεγί. 

ς Βεοδιβε ΠΟΥ τεραγὰ ποῖ ἴῃε 
ννογκβ οὗ τῆε ΠΟΚΡ, ποῦ τῆς ορογα- 
το οὗ 8 μαπάβ, πα 5ἢ4]1] ἀδϑδίγογ 
τΠπεπι, ἀπὰ ποῖ Ὀ0}14 ΤΠ δῖ ὉΡ. 

50 ἄοαυη ἱπίο ἐδὲ ὯΝ 1.6. ἴὴ6 σταᾶνθ, οὗ 
5100], {π6 ἀΑροάδ οὗ {6 ἀοραγίοά, θυΐ τεραγο 
ἴῃ {Π6 β]οογλοῦ ἀϑρεςΐ ἃ5 (6 ρἷδσθ ὑὙΠΈΓΕ πιοη 
ΔΙῸ οσαϑὶ [ῸΓ {ΠΟΙΓ 5ιηὴ5;: ἰἴ 15 ποῖ, μοννένογ, 
δαιίνα]οπί ἴο μ6}]1. Τανιὰ ἄεβ ποῖ γϑα}126 ἴξ 
85 ἃ 5ἰδίο οὗ ἰουτπποηΐ, Ὀυζ οὗ ξογρει ιησβϑ, τΠῸ 
Ἰαπά ὑνῆεγὸ 41} {Ππρα ἀὸ ἐογροίζθη, νγῆθγα 
5 ΠΠΟΓΘ 46 ἰοβὲ νυ που ΠοΟρθ. 

2. ΠΩ μρ νῖν βαμά] Ῥταγοῖβ ΜΟΓῈ οἤετγοά 
Ὀγ 186 Ηδοῦγοννβ, ἃ5 ΌΥ τποϑὶ δποίθηξς ρθορίδβ, 
ἀηὰ 51}} ὈΥ Ὁ ἈΠΕ ἢ υρ]ῆἴοαὰ Βηηάς, 
Ουϊθρτοδὰ δ5 ἴο τεοοῖνα Οοάδβ ριῆβ. Οἱ. 
Εχοά, ἴχ. 29: [,ἅπ|. 1]. 9; Β5. ΟΧ]]. 2. 
ἐβη τ ΤῸ ννουβῆῖρροῦ τπγηθα παίξῃ ΓΑ] ]Υ 

ἰονναγάβ [6 ρασθ ὑν μετ (ῃς 1 ογά πιατκοά Η!:ς 
Ῥγέβθηςθ. Ετσοχη {ῃ15 δηδ οἴ ποῦ νοῦβθβ 1 ἈΡΡΘΑΓΚ 
(Πλὲ ἰμ6 εὐκίοπι, δὔογνγαγάς τἰηϊνογϑαὶ, γᾶς 
ΔΙγεδὰγν δάορίεά, νἱΖ. {πα οὗἩἨ  Τυτηίηρ τοννατγιὺβ 
[ῃ6 ΗοΟΙγ ΕἸ, «πὰ ἴῃ ἱπίθπείοη ἰονναγάβ 1Πὸ 
ΒΔΠΟΓΌΔΓΥ, Ἔνθ ἤθη δΌϑοηΐ ἔγοπι θιϑϑ πη. 
ὙΠ] ΒΥ {πὸ ογδοῖς {Πότ ᾿5 ἢοὸ ἀοιυδί (Πα 

Τλανϊ ἃ ἀεποῖοβ 1Πῃ6 ““ ΗοΪΥ οὗ Ηο]Ἰε5," νι Βο- 
{ποῦ ἴη6 Ηδθῦτονν ννογὰ πλθδῃβ “" ογδοῖὶο ᾽" ([τοπὶ 
ἀαῤαν, 5ΡΘΆΚ), 45 νγὰ5 ξουπλγγ με, οὐ “" ἕδγ- 
{Ππο5ῖ, 2. δ. νυδϑίογῃ γϑοθθα οὗ 1Π6 ἰφθογηδοῖΐο, ἢ 45 
ταοβί ογι εἰσ ἢονν ἴα κὸ 1. ΤῊ ννοσγὰ ὁσςιγβ 6Ἶ56- 
Ὑ ΠΟΓΟ ΟΗΪγ ἰη Κίπρϑ δηά (γοηῖοὶοβ. [{ πγιϑῖ, 
Ποννόνοῦ, 6 σοπηοιηογοὰ (ἢδὲ [Π6 ουϊνναγά δςῖ 
νγὰ5 Ὀχξ ϑυτηθο οὶ), ἀπά {παὶ [π6 Κίῃρ ΠΊΔΥ 
ἢᾶνθ βΊΡΙῪ μοὶ ὰ ἂρ 5 απᾶβ δηὰ δαάγοβθοα 
ἢϊ5. ργγοῖβ ἰονναγάὰς ἤδάνθη 85 [Π6 {τ αϑοάδ 
ϑῃδαοννοά ἔογίἢῃ ὈΥ [Π6 θαυ] βαποίμδτγ. 

8. γα »ι ποῖ] ὙΠῸ ἤρυτγο 15 ἰδιεδῃ 
ἔτοπλ ἃ δαπίογ ἀγανης Πἰ5 ΡΓΕΥ͂ ΟΥ̓ 8 ςοτγά, οΥΓ 
ἴῃ ἃ ποῖ, ΟΕ, Ῥϑε,. χι 9. ὙΤπυ5 ἴῃ ἴθ θοοΚκ 
οὗ ]οῦ, χχῖν. 22, σοα [5 βαϊὰ ἴο ἄγανν 186 
τηὶρ γ ἢ ΗΙ5. ρόονεσ. Ὅδδ ᾿πηπλίποπος οὗ 
5016 υν] ἀ6- ϑργοδάϊηρ ἡ ρπιοηΐ 15 ἀθηοίοα. 

δ. Βείαιμδὁ ἐδὲν γοσαγά ποῖ, ἄς. ἢ ὙΠΟ τοοῖ 
οὗ νυιοκράμποϑς ἰ5 {π15, 'π δοσογάλδηςθ τνιτῇ 41} 
{ὴ6 τοδοπίηρ οὗ ἴπη6 ΟἹά δπὰ Νονν Τοβίδσηρηϊβ, 
ἀδοϊαγρά ἴο ὈῈ δῃ ΟΥ]] ποαγὶ οὗ ὑηθεϊιοῖ, ΒΥ 
(Π6 ννοῦκϑ οὗ {πὸ 1 οτγά, δηά ἴΠ6 ορογαίίοης οὗ 
Η!5 μαπάβ, [ῃ6 Ῥϑαὶπγῖϑδὲ ἀδηοῖθβ Ἔβρθοῖδ!γ 186 



δ δ ἢ ΡΘΑΙ.Μ5. ΧΧΝΙΠΙ. ΧΧΙΧ. κϑς 
6 ΒΙεςθο4 δὲ τῆς ],ΟΚὉ. θεσδιιβα ἢ6 ΡΘΑΙΜ ΧΧΧΙΙΧ. 

᾿λδτῃ Πεαγάτης νΟἷΘΕ ΟΥ̓ ΠΥ 58 ΒΡ Πἰσατίοηϑ, Ι Ῥασιά ἐχλογίεἦ 2γίμεες ἰο ρσε ρίοῦν “΄'ἴ σ «ἰ 
7 ΤΗς ΓΟΚῸ ἐς ΙΏΥ βῖγεηρτῃ Δηά 3 ὧν γέασον οὐ ἀϊξ ῥοιυέγ, τα ἀπά ξγόώ. πο 

ΓΑΥ͂ 5861 4; τὶν Πεαγί τγυβῖθα ἴῃ πἰπ|, 2 εορίε. 
Δη4 1 δηλ μεϊρεά : τῃογείογα τὴν ἢεαγί Α Ῥβαΐηι οἔ Ἰλανϊά. 
ΘτΕΔΕΪΥ τα]οϊσετῃ ; ἀηὰ νι ΠΥ 8οηρ ΙΝῈ υμῖο τῆς Ινοκνρ, Ὁ γε "Ηδοῦ. 
ὙΨ1Π1 ργαῖβα Βἰη,. ταϊρῃῖγ, ρσῖνε ὑπῖο τὰς Ἰμολ 2 κε, 

Ἰ Ογ, λές 8 ΤΠε ΙῸΚΡ ἐς ἔτπεῖγ βίγεηρῖῃ, ρίοσυ πὰ βιγεηρτῃ. »κίρλτν. 
εν ῃᾷ ἢς ἐς ἴδε ᾿ϑβανίηρ ϑἴγεηρτῃ οὗ ἢΪ5 2 Οἴνε υπῖο τπ6 ΓΟΚῸ τῆς ρου ἘΡΑΡΟΒΝΝ 
ἀξ τρν, ἢ δηοϊηῖαα, ἀϊτς πηἴο ἢ]15 ΠΔΠῚ6 ; ὙνοΥβἢΐρ ἴῃς ΓΟΚΡ φίλῖς 

᾿ΠΠ Ὁ ϑᾶνβ [ὨΥ ρεορ]ε, ἀπά δ]εβ8 της. "ἴπ τῆς Ῥεδιτ οὐ ΒΟ] ΙΏ 88. ἀρ 
! Οσ, ἱπῃογΐδηςε : | [δεα τῆδηλ 4͵5ο. δηὰ 2 ΓὮε νοίῖςε οὗ τῃ6 ΓΟΚῸ ἢ: ὑροπ ἀρος Ἔϑα 
ἄχ τΠεῖ υρ ἰογ ἐνευ. τε νγαῖεῖδ: ἴῃ6 (σοά οἔὗὨ ρ]ογυ τῆι. μα». 

Ῥτονιἀθηίδὶ ἀθδ]ηρϑ δη ᾿ς 4] ̓ πέογυθη οη5 
οὗ Οοά. ΤΤμε ἀδηῖαὶ οὗ ἃ βρϑςῖϊδὶ ργονϊ άξῃσθ 
15 ἃ σμαγδσίθγιϑεῖς τπλδῦῖς οὗἩ ἸηΠᾺ 6] 1γ. 

ἀἰεε γο}} [1 Αἴοταγ, ϑμδιίοσ, 45 ἃ δοιιϑα ἴῃ 
ΓΌΪΠ5. 

διμά ἔδει ὦ] ΤῊ ΠΊΔΥ ΠΊθΔῃ 5ΙΠΊΡΪΥ, 
τοβσίοτο ἔμοόσὴ αἱΐζοσ ἴΠπθῚγ ἰοΐ4] τη, Ὀμῖ [Π6 
ννογὰ8. 5θθπὶ ἴο ΔΡΡΙΥ͂ 5ΡΘΟΙΔΠΥ ἰο ΑὈΞαίοτη, 
ὙΏΠο56 οὐὔ͵Ϊοςξ ννᾶ5 ἴο ἔουηά ἃ αὐπδϑίυ, οὐ ἴῃ 
Ἡδοῦγονν ἰάϊοπη, ἃ Βοιιϑ6: 566 Ἐχοά, 1. 21. 

6. δὲ ῥαὶρ ῥεαγ Ὄμε ρῥγάγογ Ὀγηρϑ (Π6 
Ρἰδάσο οἵ δ] ΒΙπιθηΐ τη [6 σοπηρ᾽θῖθ ἀβϑιγαηςθ 
οἵ ἀϊνίπο ἕδνουσ. Ὅῃ6 βιιρροβιίοη (Παὶ ανιά 
Γοσοινοα Δῃ δΔησυγοῦ ἔτῸπὶ ἢ 6 ὁ" ΟΥΔ6Ϊ6,᾽ οὐ [πδὲ 
[6 δάἀρὰ [ἢθ656 γϑίβοβ. ΔΗ͂οΥ θ᾽ νΌγδησθ ἔτοπΊ 
ἀληροῦ, τοδί ΠΡΟ ἃ ΠῚ υοπεηϑίοη ; ἀσνυοι 
ῬΓΑΥΘΙ δηὰ ςογίδιηΐγ οὐ (σοά 5 ἔδνοιγ δ ἴῃ- 
ΒοραγδΌ]ο: {Π6 οἰοιιά5. ψ ΠΙσῃ μδὴρ ονοῦ [6 
ἀϊνίπε ργέϑθηςθ ἃγὸ ἀἰβρεγϑοὰ ὈΥ ἴῃ6 Ὀγθδίῃ οὗ 
ῥΓΑΥΟΥ. 

8. ἐδιὶν σἰγεησί 7 ὙΠῸ σἰγοηρί οὗ Ηἰβ 
Ῥϑορίθ, ποῖ “" ἢ15 βί γοῃρτῃ,,") 25 ἴῃ [6 τηδΓρΊη. 

σαυΐης στο! ] ΤῊΘ ννογὰβ ἃΓῸ 5 ΠΡ ΔΓ 
εἰμ ρῃδίϊς, ᾿βί γοηρὶῃ Οὐ ΒΑ] νΔΕ]Οη8,᾽ ᾿πιρ᾿ γιηρ {παῖ 
811 ἔογπιβ οὗ δβαϊνδίοη ἀγὸ ἀογινθά ἴο ἴΠ6 παίϊοη 
Κγουρἢ 1π6 δποιϊηϊοά Κιηρ, ῃῸ {ππ15 σίαπαϑ 
οὐκ 85 ἴπ6 στεοδί ἴγρ6 οὗ {86 ϑανίουγ. 

9. Μεά ἐρεν Οτ, ὕὑθπὰ ὑπό. Οοὰά [5 
Τορτοβθηϊθα 845 ἴῃ βῃθρμεσοῦ [5γΓ86]; [86 ννογά 
τοηάογοὰ 61ΠῸ ὉΡ᾽ πιϑδηβ Ὁθαγῦ ἰπμθπὶ 85 ἃ 
Βῃορθογά Ὀθαγο ἴῃὴ6 ἰατὴρθ ἰῇ 15 ΔΓΠῚΒ; 566 
[541]. Χ]. ταὶ, χὶνὶ. 4) δηὰ ΙΧ]. 9. 

ῬΩΑΙΜ ΧΧΙΧ., 

᾿ανϊὰ, 45 δ Κορὲ δῖ5 ἐδίμοτ᾽ 5 ΠΌῸΚ δἕ 
ΒΟΙΒΙμοπλ (1 8. ΧΥΪ. 11}, ΠΊΔΥ μᾶνθ υνῖί- 
Ποσϑοαά ϑιιο ἢ ἃ βίοιτηῃ οὐ ἰδυπάογ, ΠΡΠϊηΐπρ, 
δηὰ γϑίῃ 85 15 ἤόῦὸ ρὰϊηΐοά; ραίοπηρ τουηᾶ 
[Π6 βυπιπ οὗ Ηρηοη ἴῃ (ἢ6 πογίῃ, ἂπά 
δῃακίηρ, δὲ [η6 ἰδϑῖ, [6 νυν] ἄογηθθς οὗ Καὶ Λα 65 ἢ 
ἴῃ [πὸ βου, Ὑῆῃθ ρμοὰκ οὗ Ἡδσδπποη οδη 
δ6 56θῃ, δἰπιοδὲ [πγουρὴ Π6 ννῇοΪῈ οχίθηξ οὗ 
16 ρτγοπγϑοά ἰαπά, ἴο τῃ6 Ν Δ]ΠΟΥ οὗ Ὧπο ᾿οδά 
8ὲ8 (θη δίδηπἰεγ 5 "5. ἀπά Ρ.᾽ Ρ. 39ς; Τποπὶ- 
δοη 5. "1,.. δῃηά Β.᾽ Ρ. ὄχι). [ἰ 5 παίυγα! νυ 

ἱπίτοάυσοά οἡ [15 δοσοιηΐ, ΟΥὁἨ 45 [ῃ6 πΡτο- 
βοηΐδίῖνο οὗ ἃ τηουπίδϊη γάηρο: Καάθϑῃ (Νοῖθ 
1). ἰονγαγάβ Ερυρί, ἃ5 ἃ ν6}1-Κηοννῃ, ἀϊϑίδηΐ, 
δηα νυν} νυ] ἀθ τθ55. 

566 ἃ ἀδοοτρίοη, ῃ ΟΝ Πςοη᾿β ΕἼΤ τάνοὶς,᾽ οὗ ἃ 
βίοστηῃ δί Βαδίρεοκ (Νοῖβ 2), ἀπά ἴῃ δίδῃϊου 5 
“[{ἐννῖϑῃ ΟΠυγομ᾽ (ΝῸ]. 1. Ρ. 149, χϑὲ οά.), 
οὗ 4 ἰδυπαογϑίοστῃ δῖ 5118]. 

ΤΠΕΙΧΧ. δάά ἴο ἴπ6 {Π16 ἃ ρῆγαϑο, ἐξοδίου 
σκηνῆς, ὙΥὮΙΟἢ 566 ΠῚ5 ἴο ἱπα σαῖς [δὲ {Π6 Ρ812] πὶ 
νν 85 51 η 5 (1.εν. ΧΧΙΠ, 42) οὐ 116 1α5ὲ ἀδγ οὗἉ [Π6 
Ἐεαβὶ οὗ Ταθογηδοϊθβ, [ἡ {Π6 πιοάθιπμ 5Υ1)ᾶ- 
Βοριιθ5 ἴξ 15 δρροϊηϊθα ἔογ [86 ἢχϑέ ἀδὺ οὗ 
Ῥεηϊθοοϑί. 

1. Οἷνό μπίο δὲ Ζοκρ, ἅς. ΤΠ δηροῖς 
τουηά (με ΤΏτγοπο οὗ Τεμονδῇ, [5]. Υἱ. 3, δΓ6 
᾿ην δά ἰο πηγαῖς ΗΙ5 ννοσὶκ, δπὰ ἴο ρᾶὺ ἴο Ηἰπὶ 
δεῖξε γονθγθηςοο (ςοιρ. [001]. ό, 7; "5, (11. 20; 
δηά υ. 9 οὗ [15 ρ541π|})}. ΤΠ6 ρῆγαθο γτεπήσφγ- 
εὐ Ο ,6 »ηφδίν (πλᾶτρ. βοὴ5 οὗ [86 πῆρ) 
ΟὐσαΓ5 αἷἰσθϑὸ 'ἢ 5. ἰχχχίχ. ό, δπά 15 πιοϑὲ 
51 4 }Υ ἱπτογργείθα {Πογο, ἃ5 ἤογθ, ὈΥῪ ὁ" δηρο]5.᾽" 
Βυϊ πιδηγ σοπιπιοηϊαίοτβ ἰηίογργοὶ “ΠΡ ΠΥ 
Τηθη,᾽ ΜΏΙΟΝ 4150 ρίνος 8Δηὴ δχςο]θηξ 56η86: 
1Π6 ΠΛΙΡΠΓΥ πὲς οὗ δϑαγί ἢ ἃγὸ ἴπθη σοὶ ]δὰ ροη 
ἴο 566 ἴδ τνοσι οἵ Οοά, δηά ἐμοῖς ονσὰ {{{1|6- 
655 ἴῃ σογηραγδοη νυ} 1ἴ, 
ΤΠ νογϑίοη οὗ {η6 ῬσγαγεγἊοοκ, " Βτίπρ 

πηΐο {Π6 ] ογά, Ο γε πὰρηΐγ, ὈΠηρ γοιηρ 
ΓΑΤᾺ5 πηΐο [ἢ Τοτά,᾽) 15 ἔγοπι {86 1 ΧΧ. δηά 
νυϊραΐο, ψ Ὡς ἢ τοδὶ “6 Βτίηρ υπίο ἴῃ6 [,ογά, 
Ο γε 5οη5 οὗ σοά, Ὀπηρ υὑπίο {πὲ [ογὰ γοιηρ 
ΓΑΙ 5. ΤὍΤῃθὸ δγτδς γὙϑγϑίοη 4150 τεηάογϑ, 
“ Βπηρ υηΐο ἴΠ6 1 οτὰ γοιηρ Γαπι5.") ὙΠΟΓΘ 
Ϊ5. Π0 στουηά ἔογ ἀουθέπρ ἴπ6 σογιθοΐηοθβ οὗ 
[6 τοδάϊηρ ἔγοπλ νυ ῃϊο ἢ ΟἿἿΓ {Γδηϑιδοη ἰ5 
ἀογινοά ; δηά ἃ ργοῦδ]ο σοη]δοΐϊαγο τηΥ Ὀδ 
ξογττηθὰ 45 ἴο {π6 οτγἱρίη οὐ {86 ναγιθί!ος. οὗ 
τοηοτπρ τη {πΠ6 Δρονθ- πηδητοηθά ἰγδηϑί δι ηϑ. 
5866 Νοῖίοδ 2. 

Φ. ἐπ ἰδὲ δεαμὶν 977 δοίιηθ:.} 1,6. ἴῃ νοεῖ- 
τηδηΐβ δυο ἴο ΠΟΙΥ βεσνίςθ δ6ὸ 5. χονὶ. 9; 
1: ΟἾτο. χυ! 2ο; 8153 ει 2 Οἤτο. χΧχ,ὶ 41; 
Νοῖδ 4: δἷϑο Εχοά. χχνῇ. Δ. ὙΠ6 ρῥγιθϑίβ 
πὰ 1, ον ἕεβ ἴῃ ον ἢ 5 ΒΑΠΟΪΌΏΔΤΥ ΟἹ ὁδι ἢ 
δἰ γοὰ Ἐποιηβοῖνοθ, οὴ ϑρεςῖδὶ οςςαβίοῃβ, ἰῃ 



ἀεγάῖμ: τὲ ΠΟᾺΡ ἐς ἀροη ' πηληγ 
ννλῖοΓϑ. 

4 ΤΏὨε νοῖςε οὗ τὴς ΟΚῸ ἐς ἵρον- 
οί], τῆς νοῖςα οὗ τὴς ΚΡ ἡ: ᾿{|]}} 
οἵ πιδ]οβῖγ. 

ς Τῆς νοῖςε οὗ τε ᾿ΟΚῸ Ὀτγεάκοῖῆ 
{πε σεάλτγϑ; γε, τῆ6 ΓΟΚῸ δγεακεῖῃ 
τῆς ςοάατθ οὗ 1 εἐραποη. 

6 Ηε πιάκεῖρβ τπεὲπὶ αἷἶδὸ ἴο 5κὶρ 
“Ὧου1.3.9. |Κα 4 αἱ, Ιοθαηοη δηά 4 δίγίοη ᾿ἰΚα 

ἃ γοιηρ ἈΠΙΠΟΓΏ. 

ς, 1“47465- 
ψ;. 

ΤΕΕΡῚ 7 ΤΠε νοῖςε οὗ τῆς ΙῸΚῸ  ἀϊν!άεἢ 
ὁ..8. τἢ6 ἤληχεβ οὗ ἤγα. 

5: {4Ὁ]6 νοϑίπηοηῖβ ἴο ἀο ἮΠπὶ ϑογνῖοθ: 50 186 
Δ 5ῸῈ15 ἀγὸ Ὀϊάάθη ἴο πλᾶκθ ἃ 51: ΠΉΠΔΓ ργορᾶ- 
γταίοη. ὍΠ6 τηραηϊηρ οὗ ἴπΠῸ ννογάς. Ὄχρ διποά 
ἃ5 αὔονθ, “"1Π νϑϑίπηιθηῖβ βυϊοὰ,"") ὄζος. 566ΠῚ5 
4150 ρι δ ΌΪ]ε ἔτοπὶ Κ8. οχ. 4. 

8. ΤΡε τοἱορ οὗ ̓δὲ Ζοκο, ἄς. ἢ ΑΠοῦ [06 
Ῥτοραγδίίοη (υτ. σ ἀπὰ 2). ἴμ6 δηροὶβ Ἰοοκίηρ 
οη Δηὰἀ ννοπάρπηρ, ἴπ6 νοῖςὸ οὗ σοά 15 ποαγὰ 
αἴατγ οὐ ἴῃ (ηὴ6 Βιρῃβιοϑδὲ ἤδάνθηβ.Ό ὙΠῸ τπυηάογ 
Πιδὲ πο γβ ὠῤομ ἐῤὸ «υαϊεγο, ΟΥ̓ ΜΟΙ ῬΙΩΜΥ 
αυσίογα, ἰ.ς. ΔΌονΘ {86 ψνδΐουϑ οὗ ἴδ βγπλᾶ- 
γλοηΐ, ΠΘΓΟ [Π6 ραΐδοο οὗ ἴ6 Μοβὶ Ηἰρ} ἰ5 
Ππχοά: Ῥϑ. οἷν. 2. 8566 δἷϑο Οξῃ, 1, 71 Β5. 
ΧΥΠΠΟ ΧΙ. 

4. 7Ρε “τοἵοο ΟΥΓ,Ἱ 1δὲ 70 ἐξ ῥοαυεγμῖ, {δὲ 
«οἷο Οὗ δὲ οκ ἐς μι] Ὁ πια)εσ}} ὙΤῊΘ νοῖοδ 
οἵ [Ὁμονῇ ςοπΊεβ ΠΙΡΠΟΙ δηά πΙΡμογ! 11 ἰ5 
Τοροαίθα ἔνςθ, δπὰ νὰ ἤρασ [ἃ ἔνςθ, ὁ" 1ηὴ 
Ῥον Θ᾽" δηά ὁ" πηδ)]οϑίυ ᾽) (45 ἴῃ ἴΠ6 στηδγρ.), 
ἰκίοτε 1 ἀδβοοπάς δηὰ ϑῆδῖεβ (ογγ Ὁ] [(δ6 
οδγίἢ. 

5,6. ΤΡε τοἱοό οΥ ἐδ 1οκο, ζε. ὙΠδ 
ΠΒηηρ [4115 ἀπά ἀσβίγογϑα ἴΠμ6 ργιάθ οὗ 1,6- 
Ὀάποῃ, 186 οϑάδις ΠΟ Οοά ρἰαπίοά, 5. 
εἶν. 16. ὉΠ6 το] ]πηρ [υηοσ 5ῃδῖθθ [86 6 
τοι ηΐδιη5---νο δἰπιοδὲ δε {πῸπὶ βῃδκίηρ--- 
ἴο {πεῖ ἸουπάδτιίοηΒ. 1 Όδηθη 5κῖρθ ἅκὸ ἃ 
σα]: δίποη (οὐ Ηδηομ, Πθυΐ, 111. 9) ἰκ6 8 
σοῦπε ὈΜ.11. ὅδε6 Νοίθ Νυπ). ΧΧΙ. 22. 

Ἴδε βυθῆχ “ὁ ἘΠ6πλ.,᾽} ἰὴ Ὁ. 6, ΡΓΟΌΔΟΌΙΥ ΔρΡΡ] 165 
ἴο {π6 πποιιηίϑίη5 νν Ισἢ ἔοϊ!]ονν : ἴῃ ΙΓ ἢ σᾶ56 
(86 βίορ 5ῃοιμὶ Ὀ6 δ "" 1θθαποῃ;" 

“Ηδ πιακεῖῃ μοπὶ ἴο 5Κ|ρ; 85 ἃ οδ]έ 1 θθᾶποη, 
δΙΓΙΟῚ 85 ἃ γοῦηρ, Ὀ1]}." 

Τπιιπάογ ἀπά Πρ πίηρ πὰ {Π6 τοὰσ οὔ {Π6 
ἰοπηροϑέ ἃσὸ 4}} δχργοβδϑοά ἴῃ {86 νοϊςε οὗ 

7.. 10ε “υοἷεε 9 δὲ 1 οκρ, ὅς. ὙΠῸ Ἰρἢμΐ- 
ὨΪηΡ, ἱπιρ]εἀ ἰη 115 οἴδοῖβ ἴῃ τ. ς, 15. ΠΟΥ σεορ, 
[ο]]οννίπρ {πῸ τὨπάογ 'π ἤλβηθβ οὗ ([ογκοα) 
Παπιθ. ΕἋὉΐ, ον. “Μεῖ.᾽ τ΄. 848; ὅ6η. Η. (Ε 
8). ὙΠῸ δργυρίμεββ οὗ [6 νγοσγάβ, δηὰ τηθᾶ- 

ΡΘΑΙΜ5. ΧΧΙΣΧΣ. [ν. 4-τι. 

8 ΤἼε νοΐςς οἔ τῆς. ΓΟΚῸ 5βάκοῖῃ 
16 ψν]άδγηθ55; τῆς ΓΟΚῸ 5μδλίκοιῃ τἢα 
ὙΠ] άογπε85 οὗ Καὶ δά εβῇῃ. ᾿ 

9 δε νοῖςε οὗ τῆς ἴκοἈ} πιλκοῖὶῃ 
τῆς δἰπάβ "το σαἶνα. δηα ἀἰϊδβοονεγεῖὴ [ὃν 
με ἰογοβῖβ : δηά ἴῃ ἢ15 ταπιρίς ' ἀοζῇ μι 

. ὃν, 
ΕΥΕΙΥ πε βρεᾶκ οὗ ῤὲς ρίογγυ. 

Ιο Ἴμε ΙΟΚῸ 58ἰτεῖ ὑροη τῆε 
βοοά; γεᾶ, τῇ6 ΓΟΧΡ 5ἰττεῖ Κίηρς 
ἔογ Ἔνεγ. 

1 Γῆς ΠΡ ΜῈ] ρίνε 5ἴγεηρτῃ 
τ Πἴο ἢΪ5 Ρρεορὶε; πε ΓΟΚΡ Ψ1Π] Ὁ]ε85 
ἢϊ5 ρεορῖὶε νι ρεᾶςα. 

δότε άπον 

ΒΌΓΟ ΟὗἨ {Π6 γϑῦϑθ ἰὴ {πὸ ογί ίηδὶ, 566 ΠῚ ἴο ῥἰδοῦ 
115 ζίξ ας Ὀεΐογε (ῃ6 ἐογθ. ὅεὲ Νοῖδ ς. 

8, 9. Τὲε τοἰοό οΥ ἐδε Ζοκρ, κε. Τὶκ 
Βιπᾶς (Νοίθ 6), ἐπγουρ ἴοσσοσ δηὰ δῆπρῆϊ. 
Ὀσπηρς ἰογίῃ {86 γουηρ Ὀοίογο {πὲ ἘπῚὸ (5:ὲ 
ΡΙυΐάσο ἢ “Θγτηροβ.᾽ ιν. Οἰσϑί. ἃ ΡΠ Ωγ," Ν. ἢ. 
ΜΠ. 47): (ἢ)ε ἔογοϑίβ ἅγὸ ἰγιρροά οἱ δα 
ἃπὰ Ὀγάηοθοθ: δηά δνοσυννθογα ἰῃΏ Οὐοάϑ 
[Πρ ]6 οὗ ἤϑάνθεῃ δηα θαγίῃ (5866 συ. 1) ἃ ὑοίοὲ 
15 γαϊϑϑά, βιπρίηρ “" ΟἹογύ ἴο Ηἰπὶ {παΐ τείξη- 
οἴ ἢ." Το Ππἴογαὶ γρηάογιπρ οὗ ἴῃ 145ὲ οἰλιιβὲ 
οὗ 1[Πδι γοσϑο 5. “' δηά δνεγγινῃοῖθ ἰη Ηἰς Ταρὶε 
(0π6) ετὐγίηρ ΟἸοτγΥ :᾿" [86 ραγθοῖρο Ἔχ ργθσϑίπε 
{π41 1Π6 γνοϊοθ 15 ἢραγά υνῃ]οῖ [6 ἰαηρεθὶ 
ΓΑΒ65. 
ὙΠΟ ἀοδαγ ἴογτοσ οὗ {πὸ πᾶς βυρροσίβ [πὲ 

ἴοΓΓΟΥ οὗἉ δηϊπηλαίθα παίαγθ : [Π6 Ὀαγίηρ (596 ΝΟΙὲ 
) ΟΥ̓ ἴῃς ἔογοβὶ (νυ. 9) σοτηρ]είος ἴμδ ριεῖιαε 
οὗ ̓ Ἰπδηϊπιδία ἢδίαγο---πιοιηίδιη (ον. ς 4πά 6), 
ἀεβογὶ (υ. 8), ἀπά ἕοτγεςί, βἤδκδη δπὰ ϑ5μαϊίογοά; 
Δηά (6 νοϊςθ (Ὁ. 9) Ργος]αῖπαβ τῃαΐ δ]] 15 ἀοπὲ 
ἴῃ Πλοῖου. ὙΠὸ σεροιοη οὗὨ [ἢ6 νοΐοθ ἃζϑιῃ 
ΔηΔ δρδίη ϑχργοββθεβ (πΠ6 ΟἼΣΥ οὗ [6 σίοπῃ; 
(η)6 πυΠΊΌοΓ (7) οὗ τορει ΟΠ 8 σϑς8}}5 ἈΕΥ. Χ. 
357) Δηἀ οἵδε ρίδςοοθβ οὗ δογιρίαγθ. 

10. 1ὲ 7 οκΡ σἰεἰδὶδ κῥροη ἐδὲ βοοΐ ΘΤ 
1. “ἰ ]οῃονδῃ 5ἰἴ5 οὐδοῦ {γα πης ἀπά πιρί- 
ΓΑΙΏΡ)ὺ {πΠῸὸ Βοοά," ὅζε, Α ναβὲ ἀρίυρο οἵ Γδπ 
ΜΥὨΙσἢ δοσοπιρδηΐθα {86 ἰδπηροβί (866 [πὸ ἀδ- 
βεγιριίοη συοίοα ἔγοπι ὟΝ βου, Νοῖδ 2, δεῖον) 
15. Ἱπεππαῖραὰ ὈΥ̓ 106 ννοσγὰ ιἰϑϑα σοχηπιοηϊ ἴὉ 
ἀεδιρηδίο ἴπ6 στοδὲ ἀοίαρο, Οεη. νἱ. 7. Βιΐ 
76 Βόνδῇ γυ]65 Ὁ; ἀπά 15, ἰννανβ, ἃ Κίηρ, 51Ππξ 
ου Ηἰδς [ἤγοπο ἔου ουοσ, [{ βθοπὶβ δοτυρΐ 
ἴοο 6] ρέϊςα], ἴο ἐγαηβιαῖθ “" ἼΒῈ 1ογά ϑἂΐ ὃ 
(ῃ6 βοοά,"" 2.6. “16 ρσγεδί ἀδίιρο" (45 ΠΔΠΥ 
οσγεἶοβ 40), πὰ ἴο Ἰοᾶνὸ (86 ςοπηδοξίοη οὗ 
ννογὰ τντᾺτἢ μὲ ἀεϑογρείοη οἵ ἐμὸ ρβαϊιπ το δέ 
πίει. ὙΠῸ σοπο]ιάϊηρ γϑγβθ, νν Εἰςἢ 15 
Ροϊηΐ οὗ ἐπ ρῥϑδὶπι, βυρροβίβ ἃ ἱορὶς οἵὨ οοπϑ0" 
ἰἸδλείοη. θβόονδῆ, Δ ἢ τα]ὸς 1Π6 βἴοιπῃ. ἀπό "8 
ΤΩΙΡΉΓ πὰ του ]6 ἴο δίσκο, ρτοίεοί5. ΠῚ 
Ῥεορὶο (566 {π6 ῥγθοθάϊπρ ρϑαϊπι, υ. 8), δπὰ 
ΤΩΣ ΠΥ ἴο 88γ6. 



νοι, 2. 

ΝΟΤῈΘ οἡ 

:. Καδεθῇ (ϑθῈ Οϑη. χὶν. ὴ ΤΠΘ πι65- 
δρηροῖθ ΜΈΓΟ βοηΐ ουὔΐ ἔτοπι Κδάθβῃ, πῃ {πὲ 
Ἰάοττιοθα οὐ Ῥάγδῃ, ἴο 5ΡΥ ουξκχ με ἰαπά 
(Νυχι. χα. 26). ΤῊΘ τοροτί οὐ [Π6 ΠιΕΒΘΕΠΡῈΓΒ 
ἰογγ Πα 186 ρθορὶβ (χη. χ8, ὅζο.), δηά Μοβεβ 
δοηΐ ουΐϊλ ΠΊΟΟΘΕΉΡΟΙΓ5 ἔγοπὶ “ Κδάδθβῃ, ἴῃ [δ6 
ἀεςοτί οὗ Ζίη,᾽ ἴο 45Κ ἃ ράββαξὸ [Ὡγουρῃ Ἑάοτη 
(Νυπι. χχ. 1). ὙΠεθ6 ἵἔννο ρίδοεβ ἃγὸ {πῈ 
ΘΑΠΊ6: Ῥαγᾶη ἀπά Ζ'πη ἃγὸ {Π6 βᾶτηθ ναβί νν}]}- 
ἄογηθϑς--- ῬΆγαη ἴο {π6 σοι, ΖΊη ἴο με ποιίἢ, 
αὶ Καάοϑῃ Ὀοίνγοεη ἔμβο. ἘΠ6 ὙΠάΘΓΠΘ55 
ννᾶ5 ργοδῖ δηά ἰθιτίῦ]ς (Π ομῇ. 1. 19). 

2. νηβοηβ ΓΤ γανοὶς,᾽ φυοϊοά ὈΥ Τ ΒΟΙυοΚ 
Ρ. 146. “1 νγᾶ5. ἤοῦθ ονεγίακθη ὈΥ ἃ 5ίογμπ, 
35 ἴἢ ἃ]1] ἴῃς βΒοοάραίϊοε οἵ ἤδανθῃ ψΈΓῈ 
ορεποά: ἴἴ οαππθ ἀονη ἰπ ἃ τηοπιεηΐ, ἃπά 
τλφοὰ ΨΠῊ βυοῃ Υ (μὲ γοῦ ννουἹὰ δᾶνθ 
ἱπιαρίηεά ἴπ6 πὰ οὗ 411} {πῖηρ5 σοῖηθ. ἃ 
ΒοΣγθ]α ἀδγκπθοθ σονεῖθά 86 ΨΒοΪς ἰδηά, 
(Π6 τίη ρουγοά ἀοννη ἴῃ τίνογβ, δηὰ ἀδβῃϊηρ 
Δοηρ ἰῃδ 5ἰάθβ οἵ ἴῃς πιοιηΐϊδίη5, ἐπνεϊοροά 
{πο δηὰ ἐνογυτῃῖης 'ἴπ Δη ἱπιρθηθίγαθ]ε τηϊϑὲ 
δηὰ Βοιτοσ." [Πζγ δίοιναγι (᾿ Ἴ θηΐ πὰ ΚΊΉδη, 
ΡΡ. 139, 140) ἀεβοῦῖρθοβ ἴδι5 ἃ ἱπυπάσγ- 
βίογπι δὲ ϑιηδι: "" ΕΟΥΥ Ὀο]ὲ, 45 1 Ὀαγϑδῖ Δ Γἢ 
[η6 τοῶῦ οὗ ἃ Ἵδηποῃ, βϑοπιθα ἴο ἄννακὸ ἃ 
βοῦς οὐ ἀϊδίδηξ ϑοῆοθβ οὴ ἐνειν διάθ, ὍΠΟΥ 
δορὶ πκὸ 4 ψ]ννπὰ ἃπιοὴρ {πε ΒΙΡΒΕΓ 
πιοιιπίπῖῃ5, δεσοηίης ἔδιηξ 45 ϑοπηθ ΠΡ ΉΥ 
Ρϑακ ἱπίογνοπθά, «πὰ Ὀυγβίϊπρ ἢ ἀπάϊπλ]- 
ΠἰΙΞῃοα νοϊαπλθ {που δοὴθ γαννηηρ ΟΙοΕς, 
(1 1ῃ6 γϑῦῪ στοιηά ἰγοπλθ]εά ΣῈ} [Π6 σοη- 
οσὐξοίοη, [1 βεοπχθά 85 1Ὲ (πὲ πιοιιπίδίη5. οὗ 
[80 ΠΟ] 6. ροηΐηβιϊα ὑνοῖς δηβννοσηρ ΟπῈ δΔη- 
οἶμον ἴῃ ἃ ομογις οὗ {π6 ἀθορεϑέ Ὀ855. ἔνε 
ἃπὰ ἀπο ἃ ἢλβῃ οὐ Πἰρῃϊτηΐηρ ἀἰβρο!]ο (Π6 
Ρἰἴσν ἀλγκποθβ, δπὰ δ ἂρ 1Π6 ἴομξ ἃ5 1 ἴΐ 
μαὰ δεθη ἀδγ; ἴπθη, αἴεγ 1ῃ6 ἰηΐογνα) οὗ ἃ 
ἔονν βοσοηάϑ, σαπιὸ {π6 ρ68] οἵ ἐπυπάογ, Ὀιιγβῖ- 
ἴηρ ΚΘ ἃ 5}6]], ἴο βοδίϊογ [15 θσῆοδϑ ἴο {Π6 ἔουγ 
ηιιδγίουϑ οὐ {π6 ἤδάνεηβ, ἀπά Ἠὀνογρουνοηρ [ῸΓ 
ἃ τοοπιοηΐ ἐμ ἰουά μον] ηρθ οὗ [ῃἢ6 νυ]Ἱηά." 
866 αἰθὸ {δ ἱπιᾶρὲ οἵ ἃ ἔυγίοιβ ταῖη, Μαῖΐ. 
ΥἹ]. 27. 

4. ὙΠῸ νογάς οὗ {πὸ 1,Χ Χ. νογβίοη ἃ, 
ἐνέγκατε τῷ Κυρίῳ υἱοὶ Θεοῦ, ἐ. τ. Κι υἱοὺς 
ον (π6 Ψυϊγαῖε τολάβ, "" Α Βεγίθ Τ)οπιίπο, 
1: Π 6ἱ, αἴογίθ Γόοσηῖηο Π]105 ατιεῖ τη." ὍΠδ 

δυτίας ἰγαηϑίαϊοσ ταδὶ ἤανα τε ὯΝ δὲ 323, 

ἱποίοδά οὗ ὈΝδ 1. ῬΥΟΌΔΟΙΥ ΟἿ ("ταπι5᾽}) 

νγὰ5 ἢτϑέ ἱπίγοάδιισθα 45 ἃ τηλγρίπδὶ σοττεςξίοη 

οὗ δὰ (ταὶ ΒΥ οπ65)), ἴμθη στορέ ἱπίο {πὸ 

ΡΘΑΙΜ5. ΧΧΣΧ, 

ῬΘΦΑΙΜ ΧΧΙΧ. 

ἰοχί, ἀπά νγᾶ5 σοτῃδηοὰ ἢ πα ἔγιιθ τοδαϊπρ 
ἰῃ 1ῃς ἰοχί ἔγομι ννΒῖς ἢ ἰδ ΧΟ Χ, ἐγαηϑιδιδά. 

4. ὙΤῆὸ Ηρρτον ρῆγαϑθο ἰῃ 2 Οἶγο. ΧΧ. 21 
15 τοηἀογοά ἴῃ Α. Ν.. δίπφεγ: ἐραὲ «ὐομίά ῥγαϊδό 
ἐδὲ ὀεαμὲν 9 ῥοίϊπει:, δπὰ 80 ἴπ ΤΔΔΗΥ ὙΕΥΒΙΟΙ)5. 
Βιυιξ πιοβδῖ τϑοθηΐ ὄχροϑιοσθ τϑπ θυ ὁ“1η [6 
ὈΟΔΌ οὗὨἨ ΠΟ] πο55," δηά δχρὶδῖὴ 8ἃ5 δῦονθ. 
Ηυρο]ὰ τοηάοτθ (6 νεϑῖβθὸ οὔ ἴΠῸ ρ58}πὶ, 
ες  οΥβηϊρ {πὸ Τοσά ἴῃ (Η15) βοπουβ πιᾶ- 
ἠεδῖγ," τεραγάϊπῃς ἴῃὴ8 ρῆταθβεα ρ΄ ΠῚ 3 
ἃ5 ἀῤβουίδιης ἴπ6 Αἰτθυῖε5 οὔ Οοά, ἐδ. 
ΟἸοτυ, Ηοποιγ, Ηο]ϊπθθθ. [1 ἰ5. ποϊσθδῦϊα 
1Πδῖ “" ἀἄγδϑϑ " ΟΥ̓́ νοβίπιθηΐ,,) ΔΩΥΠΟΥΝ, 15 1πῈ- 
ΡΙἰδὰ ΟΠΪγ, ποῖ Ἔχρῦεβϑεα, 

ς. ὙΠΘ πιοαπίηρ ἰ5 ρἰδίῃη: {ῴε “οἷζε οὗ 
ἐρε Τιογὰ ἀϊυϊάειδ ερε ἔαρος Γ᾽ ἥγοὶ 1.6. "1Ὲ6 
νοῖςο οὗ ἴπ6 [ογὰ μὺ115 ἃ βοδζδιηρ ἤδπια οὗ 
ἔογκοά ἤγο." Ὑπὸ οχαςὶ ἱπιροῦῖ οὗ {πε νγοτά 
ΜΠ ἢ (6 ΑΟΝ. τεοπάουβ ἀνίει 156 ἀου ὈΓΠῚ] : 
ἷπ [54]. χ. τς ἰἴ πιϑᾶης “" ουϊ5᾽) ἃ5. ΜΠ διὶ 
ΑΧχθ, ὍΠδ τεπάοηηρ οὗ ΝαῖδΌ]., ἢ νΠΙο ἢ 
ἄρτοα {πΠ6 ὅυγ., Ἁμαϊά., εἴς., "" Π15ϑθςίλ5, ,. δ. 
ἢδλιηπιας, ο͵δει]αΐ," 5θοπη5 ἴο ἅρτθθ ἢ (Π6 
ΑΟ.Ν. Ὑπὸ πιαυρῖπαὶ γοπάθπηρ “ σας} οὐ," 
ἢ νυν ῃ ἢ ἀρτθὸ Οὶν., Καγ, οἴς., σΟηΥΘΥ5 
[π6 Ἰάϑᾳ {πὲ (Π6 νοῖςθ "" σὰ οἵ 16 ἢΑπὶΘ 
85 ἃ 5ραγκ ἰ5 συΐ οιξ οὗ 5ἴοποϑ: θα. νῇ], 9. 
ΤΠΟΙ,ΧΧ. δαπὰ ΝὰΪΐδ., “ ουϊ5 (του ἢ ἃ Παπὶθ 
οὗ ἢιθ." 

6. ὙΠΟ ρΐἷδοθ οἵ ΡΙυί. 15, Καὶ γὰρ τὰ 
θρέμματα διδάσκουσι βροντῆς γενομένης οἱ 
ποιμένες εἷς ταὐτὸ συνθεῖν καὶ συννεύειν" τὰ 
γὰρ σποράδην ἀπολειφθέντα διὰ τὸν φόβον 
ἐκτιτρώσκει, 1.6. “ὁ 5ῃερῃογάβ. δσσυδίοπι ΠΟΤ 
Ποςκϑ ἴῃ ἃ [ῃΠαπάογοίοιτῃ ἴο Κθὸρ τορείμογ, ἀπ 
Ρυΐ {πεῖν μοαᾶς ἴῃ [η6 βᾶπῖθ ἀἰγθοῖίοη ; ἴοῦ σα ἢ 
85 ΔΙῸ ἰο[Ό ἃἴοπο δηά βοραγαΐθα ἔγοπι {Π6 γοβέ, 
ΓΠγουρῇ ἴοστοῦ οαϑὶ {πεὶγ γουηρ." ὙΠῸ ρῥ͵δοθ 
οἵ Ρ]ΩΥ 15, “ὁ Τοπϊ πᾷ 50 Ὑ}15 οὐδθὰ5 ἀθοτγίι5 
ἰηἰογαπῖ; τοηθάϊ πὶ ἐδ σοηρτορατο 645, αἱ 
σαΐα πνοπίαγ." ὙὍὙΠ6 οτἰρὶπαὶ Δ ΠΟΥ ἴῸΓ 
(Πϊ5 15 δου ἀθηἘ Ατιϑιοῖϊο (" Η. Α.ἢ᾿1Χ. 3, 4. Ρ. 
311), Διδάσκουσι δ᾽ οἱ ποιμένες τὰ πρύβατα 
συνθεῖν, ὅταν ψοφήσῃ: ἐὰν γὰρ βροντήσαντος 
ὑπολειφθῇ τις καὶ μὴ συνδράμῃ, ἐκτιτρώσκει 
ἐὰν τύχῃ κύουσα. 

η. ὙΠΟ νογτὰ διμἊουσγείρ ἴῃ “Ὁ. 9. 556Π15 
ἰλκοη ἔτοπιὶ ἴΠ6 1ΧΧ. ἀπά Μιυΐρ. νεγβίοηϑ; 

Φοιῦν 

οὗ οὗ "" Ῥατγκ " (06 1. 2). 

ΡΟΑΙΜ ΧΧΧ. 
: ἢαυϊά ῥγαίξείδ Οοά )ογ ἀϊΐς ἀεἐϊσόγαηπες. 4 776 

ἐχλογίίλ οὐλόῦς το ῥγαΐνε ἀἕἔρε γ ἐχανιδίς οὗ 
Οοες ἐδαζέησ το ἄς ἀν. 

Α βαΐϊγὰ σηα ϑοπρ αὐ ἴῃς ἀράϊοαιίοη οὗ (η6 
ἤουβς οὗ 1λαν!α, 

ἍΨ11,1, Ἔχίο] τες, Ο ΤΟΚ; ἴογ 
του μαβὲ Πα ά πὶ παρ, ἀηα ἢαβῖ 

ποῖ πιδάε ΤΥ ἔοεβ ἴο γε)οῖςα ονεῦ 116. 
2 Ο ΓᾺΡ τ. Οὐοά, 1 οτεά ὑπο 

πες. Δηἀ του Πιαϑὲ ᾿ξα]εά πης. 
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238 ΡΘΑΙ.Μ5. ΧΧΧ. [ν. 3--ϑ. 
2. Ο Ιοκρ, τδοι δαβὲ Ὀτουρῆζ τρ 4 δίηρ υηΐο (ἢς ἴνοκ, Ο γε 534:ηἴς "0, 

ΤΩΥ 801] ἔτοπῃ τῇς ργανε: ἴποι ἢαδῖ οὗ ἢϊ5, δηά ρῖνε τῇδηκβ ἴδλι τῆς τὸ- Ἀἰ ρα 
Κερὲ πιὲ αἷϊνε, τὶ 1 8ῃοι]ὰ ποῖ ρὸ πιδπιῦγδηςε οἵ ἢΪ5 ΠΟ]! 688. Ὲ 
ἄοννη ἴο τῃε ΡΙτ. 5 ἔογ ᾿ 8 προσ ἐπάμγει ὀκί ἃ δὲ ιαν 

ἀμ σιν, 

Ῥβαιῖμ ΧΧΧ. 

ἼῊΙ5. ρ5Α1πὶ ὄχργόββος ἄδερ {πη κῆ}] Πη655 ἴοῦ 
ἀε! νοσαποθ ἔτοσ ἃ ἀληρογ, νυ οἢ μα Ὀτουρῃξ 
[ΠῸ τ ογ Πρ τπῖο ἀθηίῃ, αὶ 4: [ δὰ Ὀδθη 
δοςοπηρδηϊοα, ργορδῦὶν, Ὁγ ὈΟάΠΠγ, 2, σογίδ!Η]Υ 
ὈΥ δονοῦθ πιρηΐδὶ, 7, 5: ἘΠ ΓῺ ; ἀπά Πδά ὕθϑη 
ΡΓθοράρα ὈΥ ἃ βίδίθ οὔ ὑγοβρογιυ, ό, 7, ἀυτηρ 
ὙΠ ΙΠἢ [86 ῬοΑΙπλῖϑί Πδα ρίνθη ΑΥ ἴο ϑρι Πίιδὶ 
ἰοπιρίδτίοη, 6 : ἴπ6 ἀδ]!νέγαποθ ννὰ5 ργαηϊθαὰ ἴῃ 
ΔΠΒΊΝΟΓ ἴο δαγησϑσί ρὑγδυοῦ, 8---το, δηα ςο]6- 
Ὀγαίεα ΟΥ ἔοϑν 65, σι, ἀπά ρυθ]ῖς (ΠΔηκΚ5- 
Βιν ΠΡ, 12. ὙΠεθο ροιηΐβ βδίδπα ουἱκξ οἰθαγΥ, 
δηά δοςοογάὰ ἢ {Π6 Ἰπβογρίοη, νν ΠΟ ἢ ϑἰδίοϑ 
ἴπαϊ [ἴ ννᾶβ νυυυΣιίθη Ὁγ Πανὶ, 45 ἃ Ὠγπῖη ἴο Ὁδ 
τιι568ἃ αἱ (ῃ6 ἀρ ϊςαίοη οὗ {6 ἤοι56. ὍΤἢε ἰη- 
ἴογηδὶ] ονϊάθηςεβ οὔ λᾶαν άϊς δι Πούϑ]}}0 ΓΘ 
δίγοηρ, Ὀοίῃ 845 σοραγάβ δἴγία δηὰ ἴοῃθ οὗ 
1ῃουρῃξ: 115 οχοθδάϊηρ δοδιγ 15 σεσορηϊζΖοά 
Ὀγ Ενναϊά, ψνῇῆο 64115 1 ἃ πιοάεῖ ἢγιηη οὗ 
πη κορινίηρ, σοπιροδοά πὶ {Π6 Ὀεδὲ ἂρ οὗ 
Ἡδθγονν ΡΟΘΙΓΥ ἔογ τεοϊδίίοη ἴῃ {Π6 ἴοηλρ]6, 
ΤΟ ὀνοηΐβ ἴῃ Πᾶν! 5 Ὠϊβίοτυ οἰδιπὶ αἰἰθητοη, 
(4) ΤΟ ἀράϊοδίϊοη οὗ [Π6 5:6 οὗ {Π6 ἰδπιρ]ς ἴῃ 
Μῶουπέ Μογιαῆ, ἤθη ᾿ανιὰ και, “" ΤΏῊϊ5 15 
[Π6 ἤοιϑο οὗ ἴπ6 1 ,οτὰ σοά," χῳ Οἶγο. ΧΧΙΙ. 1. 
ὙΠ μὰς ἴῃ 115 ἔδυοιισ [06 [ϑυν]ϑῃ ἰγδαῖοη, 
1ῃ6 παΐῃγαὶ τηθαπιηρ οὗ “ἀραϊ!οσδίοη " ((Π6 
σοττοβροηάϊηρ υγὰ9. ἴῃ ΟΥὐοοκ ἐνεκαινίσθη, 
ἐγκαινισμός ᾶἃτθ υϑοὰ ἴπ τ Μίδος. ἱν. ς4, 46, δὲ 
1Π6 τοσοηβθογδίίοῃ οὗ ἴπ6 δ] δῦ οὗ ᾿ποθῆ56), δηά 
(Π|6 αἰϊοπάδηϊς εἰγουτηδίδηςσοβ οὗ ξγθαΐ ργοβθρο- 
ΤΥ, ργεβαπιρίίοη, ρα πίϑῃτηθηΐ, δηὰ δ ΠΌΠΏΡ : 
(86 οδ]οοϊίοη {π4ξ Ἰλαν! ἃ ννᾶ5 ποῖ ϑπγίΐθη ὈΥ̓ 
{Π6 ροϑει!οηςσθ 566Π15 ἴο ἢᾶνα 1{{|6 νει, σοη- 
βἰάοπηρ (Π6 ᾿Ἰηΐδηθο ΔΡΌΠΥ πᾶ ρῥγοβίγαϊίοῃη οὗ 
βριγιῖ ν ΒΙΘἢ πιυϑῖ μάνα Ὀτουρῃξ Πϊπὶ ἡ ἢ υπίο 
ἀοαῖῃ ἀπτηρ 115 γαναρεθ. (2) ϑδοπὶθ Ἵπ 65, 
Ὠοννονογ, Βοϊά {παῖ αν! νυγοῖς ἘΠ 6 ρϑ4]πὶ ἴο 
ςοἰεογαῖθ {86 ογοσϊίοη οὗ ἃ ἔογίβοά ραϊδος οἡ 
Μῶουπὲ Ζίου, νι ἢ 6 δεκηον)οάροά 45 ἃ 
βίσῃ ““ἀδαῖ [(ῃ6 1ιοτά Πα ΘϑδὈ]} 5 ηθὰ Ὠϊπὶ Κη 
Οὐ [5γ80].) ὙΠ νογά ἀβαϊοδίίοη ΠΊΔΥ Ρτο- 
ΣΟΥ εκ υϑερὰ οὗ ἃ Βοιε; ςἢ. Ι οι. χχ. ς. 
8 Π 6]., ΜΟΙ, Ῥεγοννηθ: Ὀυΐῖ ἴπαξ ονοηξ 
νγ5 ποί ρῥιοοθάφα ΌΥ δίηιοσϊίοη, πιοηΐδὶ ΟΣ 
Ὀοά ΠΥ, νΒΙΘἢ σου]ά συρραϑί δι σἢ ἰδησλρε Ἂ5 
Ῥογνδάθβ {Π15 ρϑαῖη. ὙΠῸ ψογὰ ““Πουπε᾽ 15 
ποΐ ἀδοίϑινθ, βίποθ 1{ 15 5ϑὰ δοβοϊ τοῖν οὗ {μ6 
Ῥαΐδσθ ἴῃ {με οΟΠϊοῖαὶ ἘΠ|6 οἵ [6 σμΙθΕ ΟΠΊΟΘΓ 
ἍΝΠΟ νιδ5 “"ουοῦ [Π6 Ποιι56᾽, (σοπΊρατε [ἢ Εργρ- 
(ἴλη γ»εγ τ εγ, "ὙΑΑϑΊΟΥ οὗ {Π6 Ποιι86,᾽) 1.6. οἵ τῃ6 
Ῥαΐφεα:; ρέγεαο, ὁ1Π6 ρτεδὲ ἤου56," ἃ δ. 186 
Ῥαϊις6): διυιξ 1 ΔρΡ0]165 ὄνθὴ τότ Πδίι γα ΠΥ 
ἴο ἴπο αδοάθ οὗ Οσοά ου ΝΜίοτιδῃ, σα]]θὰ “6 [ῃ6 
τηοιιπίδϊη οὗ ἴῃς ἢοιι56.᾽ [Ἃἢ [Π6 [Θυν]5} σιζιιαὶ 
ἘΠ15. ρξα]ηὶ 15. πιϑοὰ οἡ {86 [Ὀ5Έῖν4] νυ Βιςἢ σοτη- 
τηθπιογαῖοβ [ῃ6 ἀθαϊοδίίοη οὗ [86 ἰσπηρ!α: 8 

ουβίοπι οὗ ξτεδί Ἀπ Ὁ ποῖδά ἴῃ ἴδε Τα 
τημα : 5ε6. Πο 25 ἢ. ὍΤῊΘ ἸΠΘΟΓΙΡΈΟσΏ 5πουϊά, 
ῬΓΟΌΔΌΪΥ, Ὀ6 τοπάογοά, ἃ ρϑαίπη, ἃ ἈΥπιη ἴοῖ 
1π6 ἀδάϊοκίίοη οὗ πὸ ἤουθ6 ΌΥ Τανιὰ. 
ΤΠ βδἰγισΐηγα 15 ΓΟΡΌΪΑΓ: ἔουγ ΞΕ Όρ 65 

δδςοἢ οὗ [ἢγδθθ υϑιβ68. 

1. 1 «ὴὦΐἹ! εχὶοὶ ἐδ] ὍὮυΚ Εχοά. χτ᾿ 1; 
Ἐς, χχχίν. 2, δηὰ χοῖχ. ς, οἱ δετο Α. Υ. διὰ5 
“ΘΧα τ," ὙΠ ννοτά 15 ΠΟΓδΟ 56 νυ ἢ σροοιλὶ 
τοίογεησο ἴο Οοά 5 ἀδαδ]ηρϑ υυττἢ 1Π6 Ῥς]πιί, 

ῥασὶ ἰεά πῖς 49} ἼῊΘ ΘΧΡΓΘσβΙΟη 15 ΘΧΔΟΥ 
Θαιναϊοπε τὸ “ἴποὰ δαθὲ Ὀγουρῆϊ ὉΡ ΠΥ 
501}}," ὦ. 32. [Ι{ ᾿πηρ]1ο5 ἀ6] Ιγογποθ [ΤῸΠῚ ἃ 
ἀθρίῃ οὗ πιϑεσῦ. Ὅπι5 ἴπ6 δηςίοηξ τεγείοῃς, 
Ηρέο]ὰ σἤοννβ [δὲ ἘΠ6 τηθαπίηρ “ὁ ἴο ἄγαν υρ 
ΠῸΠῚ ἃ νῈ}}" (ροη Ὡς ἢ ΗΠ Ζἰρ τϑ εβ ἃ5 8ῃ 
ΔΥΡΠπιοπὶ {παΐ [ογοπιίαῃ ννὰβ τπῸ ὙΓΤΙ 6) ἰ5 
ΒΟσοηαγγ. Τῆς ψογά 15 ρεου]δγ, δῖ ετ- 
ῬΙΌΞ965 ἃ ἔδοίηρ ἀθορὶν ϑοδῖθά ἴῃ Πλανἀ 5 βελτ,. 
566 Ῥῇ5. χνῇ!. 46, 48, 49. 

»ν 0“ ΟΕ Ῥβ5. χχυ. 2, ΧΧΧΥ. 19. 24. 
ὙΒΟΙΡῊ 5 140]6 ἕο ΟἾΠΟΙ Οσσαϑίοης, [Π|5 [25 ἃ 
5ΡΘΟΙΔΙ] βίηθθϑ ἰῇ γοίδγθηςθ ἴο 2 85. χχὶῖν. 14. 

2. ἐροι ῥαᾳεὶ ῥεαίρά »6] ὙΠῸ τνογά ΠΙΔΥ 
ΔΡΡΙΥ, 85 ἴῃ 8. νἱ. 2, ἴο πιρηίδὶ δῇ] ςιοπ, ἰδὲ 
Ὧν οὐδ ΟΥ̓ ΞΥΤΡ4ΙΩΥ ΜΠ Ξυβετίηρ, ολυϑοά 
Υ ἴδε Ῥβαϊπλϑι 5 βίῃ, ὙὕΠ6 τοίδγοηςε, ποῦ. 

ΟΥΟΓ, ἴο ἃ 5: Κποθθ 411 δυΐζ τηογίαϊ ΠῊΔΥ δὲ 
Βογὴθ ουξΠξκ ΟΥ̓ Οἴποῦ ραβθαρθθ νι ΠΟ βροᾶκ οἵ 
ἔολγξι] πλα δά ϊοβ, ἀρραγοΠΕΥ δὲ 1Π6 {{π|Ὲ ἱπὶ- 
τη α ἸΔΟῪ ργθσθάϊηρ ἃ Ὀ5δ]οπλβ γεν ]ί; 566 ποίεϑ 
Οἡ Ρϑς, χχχίϊ!., ΧΧΧΥΙΠ,, Χ]]. 

38. ἀφῷῥε νι αἱνυε] Οτ, “" φυϊοκεηοά πιὸ 
τοοϊογοα τὸ ἴο 116. ὍΠῸὲ σοπεοισιοιίοη οἵ {δὲ 
ποχί οἴδιιϑθ ἴ5 ἀοιυθίζωϊ : (ἢ6 Α. Υ΄. [85 ἰδὲ 
ΒΌΡΡοτί οὗ δ0]6 οὐιεῖϊςβ, Ὀὰξ [Π6 τοηάεπηρ ΠΑ 
6 ὁ ἔγοιῃ ἴβοϑο νῆο βὸ ἄονπ ἴο (δὲ ρι 
{Π5 σοιτοθροπάϊηρ ὀχᾶοῖν ὙΠ 8. ΧΧΥΠΙ. 1. 
[π (Πϊ5 σαϑὸ {π6 πηοαπίηρ ᾿νοι]ά "δ {παῖ ΜΠ 
ΟἰΠοΙβ ἅγθ ρου ]βηίηρ Οοά διὰ5 ργεβοινοά ἰδὲ 
ῬΞΑΙΠγ5}5 {πΠ|δ, 

4. δίηρ ὠπίο δὲ 1.0Κ}] Ἰανὶά, 85 ἰ5 5 
στοπί, 566. Ρ 8. 1Χχ. 11. 04}185 ΟΠ ἢΪ5 Ῥϑορ]α, (μ08ὲ 
Θ5ΡΘΟ ΙΔ] ννῆο ἢᾶγθ ὀχροπ πο Οοάΐβ ἔλθοι 
δΔηἀ βύδοο (ἔοῦ βιιςἢ 15 πὸ τηοδηΐπρ οὗ ἴπο ποτὶ 
ἐς 5415 :᾽) 566 ὯΔη δχςο]θηξ ποῖθ ΌΥ Ηυρίά ὦ 
ἵν. 4}, ἴο Ἰοΐη ἴῃ ῥρβαϊτηοάν ; ἴῃς Ηεδτγον ποτὰ 
ΔΡΡΙ 65. Θρθοῖ Δ} ἴο ΡῈ Ό]1ς σοἸογαΐῖίοπθ. 

αὐ ἰδὲ γεριθιγαλςε)] ΟΥ̓, ““ ἴο ἴῃς πησπιοηαὶ 
οἔ Ηἰ5 μοι ποβ5,᾿" 56, ἐεἴο Ηἰ5 μοὶγ Ναπιε:" 
Εχοά. {πὸ ας : Ἢ Ἴ 18 15 ΠΥ ΠΑΠῚΘ ΤΟΥ ΕΥ̓ΕΓ. 
ἘΠ15 15 ΤΥ ΠΊΘΠΊΟΣΙΔ] τπῖο 81} σεπογαιοης" 80 
ὨΘΑΓΙΥ 811 πιοάογῃ οὔτὶος , [6 γοίογεποθ ἴῸ 
Εχοάιτι5 15. ἤόῦθ οὈυϊουβ, ἀπά 1ἃ 15 Ουβίο ΠΩ 
ἴῃ 1λαν! 5 Ρ54] 15. 

δ. Ζὸν ῥὶς αηρέγ, ὅς, 1, ἷὸΣ 8 πὸ 



ν. 6---12.] 

πηοπιεηῖ; ἰπ ἢἰ8 ἕδνουγ 1ς 1Ππ : νγνεερ- 
᾿ΗῸΡ ἵηρ᾽ πηᾶν ἐπάμγε ᾿ξογ ἃ πίρμτ, δὰς ἢ]ῸΥ 
ευρείηφ. κοπιείρ ἴῃ τῇ 6 τηογηίηρ,. 
ἐπε. Ο΄Απά ἰπ ΠΥ ῥγοβρεγγ 1 5414, 1 

50} πδνεῦ θὲ πιονεά. 
7 ΓΟᾺΡ, ΌΥῪ ΤΥ ἔανουγ τῇοιι ἢαβῖ 

ΓΗς. ἰΤΔ46 ΠΥ πιοιιηΐϊδίη ἴο 5ἴδηά βἴγοηρ: 
τρίς κα ἴδοι ἀἰάθε 46 τὴγ ἔλςε, σπά 1 νγὰβ 
“ον μιν {του ]βά. 
νον" 1». . 

8 1 οτίοά ἴο ἴπεε, Ο [ΚΡ ; δηά 
πηΐο τῇς ΟΚῸ 1 πιδάβ ϑβιρρ]ὶϊςα- 
τἰοῃ. 

9 ὟΝ αῖ ρτοῆξ ἐς ἐῤεγφ ἴῃ τὴ Ὀ]οοά, 
ἀνε, 6.5. ΜΉΘ  σὸ ἄοννῃ ἴο τῃς ρῖῖ ἡ “58}4]]} 
ΡῈ Ἐπ της ἀυβῖ ργαῖδε {πε ὁ 5}.4}} ἴτ ἀδθοΐίαγε 

(ὮΥ τγυτῇ ἡ 

ΡΘΑΙΜ5. ΧΧΧ, 

10 Ηξδαγ, Ο Γοκ, δπά ἤδνε ΠΊΕΤΟΥ͂ 
ὩΡΟΠ πι|6: ΟΚ, δα ἴποι ΠΥ Πείρετγ. 

11 ἼΠου Παβθῖ τυγηθὰ [ῸΓ τὴε ΓΩΥ͂ 
ΠΠΟΌΓΗΪηΡ ἱπῖο ἀλποίπρ : ἴποιι ἢιαβῖ 
Ρυζ ΟἹ τὰν βαςκοίοτῖῃ, ἀπά ρἰγάβα πὶς 
ἢ ρ]λά 685 ; 

12 Το τῇ επά τῃαδξ " γῆν Ρ]ΟΓΥ͂ ΠΊΑΥ 
81Π 5 ΡΓΔΪ58 ἴο τῆςε, δπὰ ποῖ δὲ 51||6δηϊ.ὔ 
Ο [0 ᾺΡ τὴῦ σά, ἰ νἹ]}} ρίνε (μαη 8 
πηΐο ἢ 66 [οὐ ὄνου. 

ΡΟΑΙΜ ΧΧΧΙ. 
Ι “αυτά τὐξιυύρρ ἀἐς ερηπασηος ἐπ: Οοαά ἐγαυτλ 
ἀξ λεῤ. 7.47 γοοϊεοίλ θ ἀξ μόν. 0 776 
2γαγελ ἐπ ἀϊς ἐσέαηεγ. τὸ 2712 ῥγαΐοίλ Οοά 
,» ἂΐξ φοσιΐγδ»ς. 

Το {πὸ Ἑοἢιοῖ ΜαυΞιοῖδη, Α Ῥβδῖὶπὶ οὗ Πανὶά. 

ταθηῦ (ρ4556(}}) 1π Η18Β ΔΠΕΘΥ, 1179 1π ΗΕ 
ΤΑ ΟΌΤΧ, 1.Ζ. Οοὐ δ ΔΗΡΈΓ δραϊηϑὲ [Π6 τηδη οὗ 
ΡΓΑΥΟΓ (566 Ὁ. 2) 15 ΠιοΠΊ ΠΐΑΓΥ : ΗΙ5 ῬΊΆΓΘ [5 
ΠΡ α]οηξ. 

«ὐεεῤίηγ, ὅς. ὝὙΦὙῆι6 δχργθϑϑίοῃ 5 ΠΙΡΗΪ 
Βρυγαῖϊνο ; ““4ἴ δνθηίθ νυϑθρίης σοπλε5 ἴο 
Ῥαᾶβ5 {π6 ηἰρῃῖ, δυῖ νυ {πὸ πιογηϊηρ ΠΟΠΊΕ5 
7ον : 1ὸ.. ἃ βῃοιὲ οὐ 7ογ." δὅ0 5ιάάθη 15 ἴῃς 
σῆδηρο ΠῸΠπι Πρ ς-ἰοηρ νοθριηρ ἴο ταρίαγοι!β 
7ογ αἱ {86 δϑϑιιγαηςς οὗ Τογρίνεηθθθ. ΟΟπιρατο 
100 χχχί!. χό, ννῆογο (ἢ6 ννοτὰς “" Ὀ6 [ανουγ- 
ΔΌΪΟ " δηὰ “ὁ ἸΟΥ ὅ 4Γ6 ργδοίβο!Υ βιΊΠ2Γ. 

6. «“Ἵπά ἐπ νιν ῥγουῥεγν}) ὙΠὲ ἰγδηϑβιεοη 
οὗ ᾿πουρῆξ 15 ὙΟΓΥ ἀἸϑίη ΥῪ πιαγκοὰ ἴῃ (6 
Ηδξῦτενν. Απὰ 1, 1.6. 48 ἴογ π|6, 1 βαϊά 15 
ΣᾺ ὈΤΟΒΡΟΥΓΌΥ,  588}84}]} ποῦ ὍὈ6 0 γ0ἃ 

ΖῸ0Τ ΘΥΘΙΊΠΟΙΘ. Ηδ τοσορηϊΖοϑ ἴΠ6 ᾿πηπιράϊαῖα 
σδυ56 οὗ ἢ15 αἴπισίίΊοη. ΗὄὀΣ Πδὰ Ὀδθη δα ΠΥ οὗ 
ῬΓΘϑατ ρ[ΙΟη (566 Ῥ8. Χὶχ. 13, δηα σοπηραῦα 
2 5. ΧΧΙν, 2 Δπηἀ 17); δηὰ ᾿δὰ 64 [6 νΟΓῪ 
Ὁ ΌΓΑ5 νῃ ἢ ΒΘ ἴδ Κ65 85 Βρεοῖδ! γ σμαγαςσίογϑς 
οὗ 186 ψιοκεά, 5. χ. 6. Ὅδε ννοτά τεπάθγοα 
“ἰ ΡΓΟΘΡΟΠΙΥ ᾿ ἱποϊυάθβ ουὐϊνναγά ρϑᾶςθ πὰ 
51ΠΟ655, ϑιιοἢ 45 ἰδὰ ἴο αν! 5 5ρςῖα] (δι ἴῃ 
πυπιογίηρ {Π6 ρΘΟρίθ, δηὰ δη ἰηνναγαὰ ἔβοηρ 
οὗ 56] σοιηρ δοθηοῦ πὰ σδγοίεβθ δαβο; ἢ 
Ῥχον. 1. 22. 

7. ΖΡ, ὃν ἐδ αυοιν, ἄς. ΟΥ, Ο Τοχά, 
ἅν ΤῊ ΓΔΥΟῺΣ Του παάδὺ οδὺ8Δ 118589ἃ 

Βύτοπκῦδ ΓΙῸΣ ΣῈ ᾿Ἰηοὰπῖϑῖη. Π15 18 
ἴάκεη βρυγαίνεὶυ ὈΥ ΠΊΔΠΥ ὄσοπιπιοπίδίουβ 
(. 5. Ηδβῆὶ, Αρθεη ΕζΖγα, Άοβεη., Ηιυρῖῇ, 
Ῥεγοόνηθ), Ὁ 1 15 ἔτ τῆογα πδίαγα] ἴο ὑπάρτ- 
δἰδηά τί οὗ Μοιυπὶ Ζίοη, ννῆϊο αν Παά 
ζοττβοά, δπὰ τῃ6 βἰγοπρίῃ οὗ νος ἢ Π6 πονν 
αἰϊτθῖοα ἴο 1Π6 ἔδνοιγ οὔ Οσοά; 866 2 5. 
γ. 9ο--ττ. ΤῈ νψοτὰ “ΘβίδὈ] πὴ" [45 ἃ 
ΒΡΟΟΙΔΙ τοΐδγοποθ ἴο [Π6 ρεγηηαποηςσο οὗ [Π6 
ΒΓΟΠΡΊ Ἃἢϊ|8 ἀϑϑιγοα. ὅ66. ν Κ. χν. 4: 5. 
ΧΥΠΠ 33.) ΏΟΓΟ ΑΟ Ν. Πα5. “5εῖ πὶ ΠΡΟῚ ΤᾺ 
ΒΚ ρίαςος.᾽" 

ἐδοι αϊάεὲ δίς ἐδ Κα] Ἰδυῖ. χχχὶ. 1γ; 
ΡΞ, οἷν. 29. 

ἐγοιδί ἡ ὍΤΠῸ Ηδῦγενν ννογὰ ἀθηοῖος {ἢ 6 
ΟΧίγομ νυ οὗ ἀἰθπιαγ, 85 ἴῃ 5, ν]. 2, 3, ὑνῇ ΓΟ 
ΑΟΝ. 45 " νεχρὰ " δηὰ “"βοσὲ νοχϑᾷά," [15 
96 ἴο ἀδβογιῦθ 540}}5 [δϑ! !πηρϑ ἤθη ἢ Πεολιά 
Ὧ18 ἀοοι, 1 5. ΧΧΥΠΪ. 21, (οπιρατο αν α 8 
ΟΜ ννογάϑ, 2 58. χχῖν. το, 14) 17. 

8. 1 εἐγιεά ἰοὸ ἐῤέε, Ο 1,.οκ}] ὍΏι5 ἴῃ τῃ6 
Ῥαϑϑῆρο Ἰυ5ῖ φυοίοα αν! 5 πραγ πλοῖα ἢΪπῚ: 
ἐΔηα αν! 561 τηΐο (ῃ6 ΠΟ ΚΡ, 1 μανὸ βἰππθὰ 
δτοαίϊγ."- --7 »ιαάε σεῤῥῥκεαϊοη; “ ἀπὰ πονν, 
Ι Ὀεϑόοθοῃ {Πθ6, Ὁ ΠΟΚ, ἕακα ἀνγαῦ {Π6 1ηϊ- 
ΑἸΠῪ οὗ (ΠΥ ϑογναηῖ," ἰδ.: (Π6 ἔογπὶ οὗ {δ6 
Ηρθῦγονν νου ἀπά [15 ἀδγινα!οη ἅγὸ οηραῖὶς, 
᾿ ΒΌΡΡΙΕΧ οτανὶ δά ἱπιρείγδηαπι βσαιδπι,᾽" 

ο5. 
ΘθΘ. »ιν δίοο] ὝὙΠε οχργοβϑίοη 15 Θαυ ναίθηξ 

ἴο ἀραίῃ Ὀγ ἃ ϑιιάάθη Ὀΐονν, οὐ βίςκποιβ. ἰπ- 
Πιοϊοά ὉῚ οὐ β δῆρεγ: τἢπ5 [οὉ χνὶ. 18. 

9οὸ ἀοτυη ἰο ἐῤὲ ρὶ ΤῊΙ5 γοίοσβ ἴο τ. κ: 
ψνΠογο, μοννόνογ, ἃ αἰ ογοπε πνογὰ 15 πϑοὰ ἔου 
“ ρΙῈ :) Πογα [6 πιοαπίηρ, ἐβουρὴ ἀϊδρυξοά, ἰ5 
σοπποοίθα ἡν ἢ ὁ“ σΠογπιρίοη." 

δῥαϊ δὲ ἀμσὲ ῥγαίσε ἐῤεο 3] 866 5. νἱ. ς. 
15 Οἔζθῃ ιι964 ἃ5 ἃ ΞΥΠοηΥτὴ [ΟΣ ἰἢ6 ργᾶνδ (866 
σπίοαὶ Νοίθ οπ Τοῦ χίχ.): ἤόγα ᾿ξ δου! θπγῪ 
ΤΉΘΔΠ5 {Π0 θΟΕΥ Ἰῃ 115 βίαίε οὗ ἀϊβθοϊαξίοη ; ἀϊιϑῖ 
τοι γΠθα ἴο ἀϊι5σῖ. Τῆς ννογά ᾿ϊπιι5 (ἢ 6 4556 γ- 
τίοη ἴο {ἢ6 Ὀοάγ ; δπά νυ ἐπαΐ Πππιϊδείοη (μ6 
ΘΧΡΓΘΒΘΙΟΉ 5 ΔΡΡΠ ΠΑ Ὁ]6 ἕο ἐΠ6 (γβίίδπ, ᾽ν μὸ 
Κποννβ ἴπδίῖ νη θη γεϑίοτεά ἴὸ ἢ δ ἢὶς θοάγ νν1}]} 
Ὀδ ἃ βρίπίιδ] Ὀοάγ, ἴο ψηϊσἢ Ἐπ ἔογπι “' ἀϊι5ῖ " 
σάηποῖ ΑΡΡΪγ. ΟἿΓ 1 οτγτὰ ἰθδοῆθθ α.5, “ἴῃ 6 
Πρ σοπηεῖῃ, θη ὯΟ πηδῃ σδη ὑνοσκ." 

11. ἑπίο ἀκηεῖὶπσ] Ὑ 5 Πγιϑὲ ΔΡΡΙΥ ἴο ἃ ΡΌ]1ς 
ΠΟΙ γδίθη, ῥγαῖθθ δηὰ {πη κρίνῃ, 5 ἢ ἃ5 
ἴοοϊκ ρίδοθ αἵ ἴῃς Ὄχοάι5, 5εὲ Εχοά. χν. 20; 
δἵ {πΠ6 ἰηϑίι ]δίοη οὗ ἴῃ6 αὐ, 2 5. νἱ. 14, τό: 
Δηα Οὐ 8ἃ]} ρτοδῖ οσςαβίοῃβ οὐ {παηκϑρίνίηρ ; 
εἴ. Ῥϑ,. ΟΧΙΙΧ. 3.: α 5. χνῇ. 6 ; [ὁγ. Χχχὶν 4. 

σαοζείο! }} 868ὲ τ Κ. χχ. 11. Οἡ πὸ οςοᾶ- 
βίοῃ σοι] [Ε θῈ ὑνογη τπογα Εν μη ἀατίην 
{86 ρδϑί!]θηςσο σδυιβοά ὈΥ {πὸ Κιπρβ βίῃ, 

12. “)0γ}} 868 ποῖΐβ οἢ ΧΥΪ. 9. 

230 

ἢ Τῆτε τ᾿, 
ΤΑΥ͂ ἔθ" ἡ 
ΟΥΑΥ͂ σον εἶς 



240 ῬΘΑΙΙΜ5. ΧΧΧΙ. ἰν. τ-ὃ. 

4}5....5. 7 Ν᾿ “τῇδε, Ο ΙοκΡ, ἀο] ρυῖ ΤΥ 
4κ1.49.23. 

ττγιϑῖ, ἰδ πιὸ πανοῦ Ὀς Δϑῃδπιοά: 
ἀα] νοῦ τὴθ ἴπ [ΠΥ τὶρ δου 5} 688. 

2 Βονν ἀονψῃ τπϊπη6 Θαγ ἴο πηε ; 
1ῊεΡ. ἀαἰίνοῦ πὶὲ βρεεάγ: ΡῈ τῆοι ΤΥ 
ζο "5 
ἃ γος ψ βίγοηρ τΌοΚ, ἰοῦ δὴ ἤοιβε οὔ ἀείδβηςε 
πενία. ἴρ 84ν6 [ηδ. 

2 Εογ τῇοι σγί ΠΥ τος Κ ἀπά ΤΥ 
ξογῖγεβϑ ; τπεγεΐογε ἔου τῇΥ πδηλθ᾿ 5 58 Κ6 
Ἰεδά πε. δηά συ !άε τηδ. 

4 Ρὼ]]} πιε οι οὗ τῆε πεῖ τῆαλϊξ τῇ Υ 
ἢδνα διὰ ργίν:ν ἔοσ πα: ἔοσγ ἴμου γέ 
ΓΑΥ βἴγεηρτῃ. 

Ῥβαιμ ΧΧΧΙ,. 
ΤΠ15 ρϑαὶπὶ δροιπάς ἴῃ γοπλ πἰϑοθῆςσθθ οὗ 

οἴμεῖδ ὑνῃ] ἢ ἀγὸ ππάοι δι ΪγῪ ανιάϊς, δηά ἴἴ 
5 δι Πυθα ΌΥ ἸΏΔΠΥ ἴο {Π6 {ἰπὶ6 οὗ 15 ρϑὺ- 
βροιτοη ΟΥ̓ 8541}; δῖ (Π6 ἴοῃθ οὔ ρϑπογαὶ 
ἸΔΏΡΌΟΥ πὰ ἀθργεβϑίοη (566 9---13,) 22), {Π6 
ἀοβογιρίίοη οὐ 5 οχίσγοπιθ δῃηὰ ἱπηηποπί 
ἀδηρεγ, Ὁ. 2: οὗ ἴΠ6 ἀδνίοες δηἀ σοῃβρίγας θ5 
Δρδιηϑὲ 15 [π|0,.4. 8, τς, τ; οὗ ἴπ6 στορτγοδςῇ, 
σοπίοπιρί, ἀηᾷ 5ἰαπάθσ ἴο ὑνῃϊοἢ δ ννᾶ58 6χ- 
Ῥοβεάὰ : οὗ {86 δἱιθῃαίίΐοῃ οὗ ἢ]15 ἔτιοπάς. δηά 
ΠΕΙΡΏΌΟΙΙΓΒ; ἀπά ΠΊΟΓΕ Θϑρθο ΔΙ οἵ Π15 πγοηΐα] 
δηὰ ὈοΟΑΠγ δΠςτοη, ἀπά οὗ “" δἰ5. ἄδθορ σοῃ- 
Β6ΙΟΙΙ5η655 Οὗ 51η" (ω. 10), νος ἢ Ὀτγοιρῆὶ οἡ 
δ. 1Γἢ νἹϑι Δί οη 5, ὈΘΙοπρ γαίθου ἴο ἃ ἰδίου ροτοὰ 
ΟΥ̓ δῖ5 ἸΠ, δηὰ ΔΕΤΕΘ ΝΕΙῪ ΟἸΟΘΟΙΥ ν ἢ {ΠῸ 
εἰγοιιπιβίδηοοβ. οὐ ἢὶδ5 Βιρμς ἔγοπλ ΑἸ Ὀβα]οπι. 
ΤΟ υὐρόπου οὗ δὶ. ῥγάγογϑ, δηὰ {ποι στουπηὰς 
Οἡ ἉΨΏΙΟΒ ἢ 6 51}}} τοϑῖβ 15 ΠΟρΡ β, ροϊηΐ ἴο {Π6 
58 ΠΊ6 σΟΠΟ]Βοη : 6 γ6041}15 {Π6 οἹὰ Θριἢοῖ5 
ὈὉγ Ὡς ἢ Πὸ δά 80 οἴΐξεῃ ἘΧΡΓΕΒΘΘά ἢϊ5 το] Δ ηο8 
οὐ ἀοά; δρρϑδὶβ ἴο 5 σοηβίδῃου ἴῃ ἴπῸ (ΔΙ ἢ 
(., 6), ἀπά ᾿ὶς Βαϊγοά οὗ ἰἀοϊαἴοτβ (6); δηά, 
ποίνν στα πάϊηρ 4}} ἀρρεάγδηςεβ, ἀθβοϊαᾶγοβ Ἡἰδ 
ἤγτη Ὀο]Ἰο τπ 6 ονεγίῆγουν οὗ ἢϊ5. θπο 165, ἀπά 
ἴῃ Ὠϊ5 ἀο᾽ νογδηςθ δηὰ τοςιοσαίοη. 

Ενναα δπὰ Ηιϊΐχιρ αἰγι δῖ ἘΠ6 Ῥϑαϊπὶ ἴο 
]ογοηίδη, οπ δεσουηΐ οὗ βοτὴθ οὈνίοιι5 σοἱη- 
οἰάοποεβ οὗ αἴγίθ, ννῆῖςῆ, Πονγουοσ, ἀγὸ ϑδιιξς 
βοΙΘΠΕΎῪ δοσοιπίεά ἔογ Ὁ {παῖ ργορμοῖβ νν 6 }}- 
Κπονῃ ἨΔΌΪ οὗ υϑδὶπρ ΟἷΔΟΥ ΠσΟΠΊΡΟΒΙ ΠΟΠ5, 
ΘΞΡΘΟΙΔΙΠΥ [Π6 ῬβΑ]ογ. 866 [ηἰτοά. ἴο 0}. ὶ 7. 
ἼΠΡΘΓΘ ΑΓ ΘΧΡΓΟΒϑΟη5 πη {Π6 ρϑδὶπὶ Ὠγουρμουῦῖ 
ὙΠΙΘΝ ἀγῸ ᾿Υ ΠΟΙΪΥ ἸΠΔρΡ  σΔ Ὁ] ἰο [Θγοπηδῃ, δ. . 
10.221, ὙΥΠΘΓΟ 566 ποίθβ, ὙΤΠ6 Ξε ρροϑιτίοη ἰδαῖ 
1 ὈεΪοη; 5 ἴο {π6 {ἰπὶθ οὗ (ῃ6 Ὄχ!]ο γοϑῖβ Οὔ ΠῸ 
5: Ὀϑίαηξ4] σγουπάβ: δηά ̓5, ἰηάθθά, ορροβεὰ 
ἴο ἰπίογπαὶ ἀπά δχίοσπαὶ ουϊάθηςθ, 

1. πιῤανιο] ἷἴπ {π6Ὸ 518] 56ηϑθ, α15- 
Δρροϊηϊεοά, ρυΐ ἕο 5ῃπδπλθ Ὀγ {π6 ργοβίγαξοη οὗ 
ΤΥ ΠΟρΘ5, δηὰ (6 βυσοθθθ οὗ ΠΥ ΘΠΘΠΊΪ65 ; εθὺ 
ΧχΥ, 2. 

2. οἱγοης γοοᾷ] 1,1, “ἐσοοῖς οὗ βίγοηρΒο] ,᾿" 
ΟΥ “ἢ1Π}-ἔουν,") ΟΥἨ Δ τοΟΚ ;" 566. ποῖ οἡ 
χνοὶ, 2, 

ρομδὲ φΡ ΚΟΧΑ ΤῊΣ (4 ἤοι56 οὗ 
ΤΟΣ ἐγεβθθ ᾿ ΒΙΓΟΠΡΙΥ ἔτ θα ΟἹ ΘΝΘΓΥ 5166. 

ς ὁ]ηῖο τῆϊπης Βαπά 1 σοπηπηϊξ πὶ ἽΤΒΕΕΙΣΙ 
ΒΡΙΓΙΌ: τῆοὺ ἤαβῖ τγεάἀδεγηεα πλδ, 
ΙΓ κ Οὐοἀ οἔ τγιτῇ. 

6 1 πᾶνε δαῖεὰ {πεπὶ τῆδς τοσαγά 
᾿γίηρ νδηϊίεβ: δυῖ 1 ττγυβῖ ἴῃ {με 
ΟΚ.. 
7 1] Ῥὲ ρ]δά δηά γε]οῖςε ἴπ τὴν 

ΤΆΘΓΟΥ : [ογ τῆοιι ἢφϑῖ σοῃϑβιἀδγεα ΤΥ 
τοῦθ ]α ; τῆοι παϑῖ Κπουνῃ ΤΥ 508] ἴῃ 
Δανογϑ 68 ; 

8 Απάὰ Πδιαβῖ ποῖ βϑῆιυιξ. πΊ|Ὲὲ ὉΡ ᾿πῖο 
τε Πδπά οὗ τῆς Ἐπ Ὲ ΠΥ : ἴπου Παβῖ 5εῖ 
ΤΩΥ ἴξεῖϊ ἴῃ ἃ ἰάγρε γοοπῖ. : 

8. »} γτοοξ απά 27 7ΌΓΙΤΟ.)] ΟΥ, ΣΩΥ͂ 
ΟΣ ἀπἃ ΤΥ ΤΟΥΓΘΒΕ; 85 ἴῃ ᾿ξ. ΧνἹ. 2. 
αν ἃ δοσυπλι δῖοβ ορι μεῖ5. “ ΟΠ " δηὰ 
εἰ χοοκ "ἢ αἰ δσ ; [Π6 ΤΌΙΠΏΘΓ ΘΧρσοσδί δἰθερ-.. 
Π655, {6 οἴ ΠΟΙ βίγοηρτῃ. 

4. 1ῤῥὲ πο ὙΠΙ5 ΠΊΔΥ ΔΡΡΙΥ͂ ἢ δα] 
ἔογοθ ἴο {Π6 ἀδῆρεῦ οὗ σαρίιγο ΟΥ̓ 540}, οὐ ἴο 
[Π6 ἀθνίςοβ οὔ ΑΒ ΠΟΡΒΕΙ ; οὖ, 5. ἴχ. ς. 

»ρ} σἰγεοισ 7] ΒΌσο 5 ΒΟ], 85 Ἰἢ τ'. 2 

5. 71π|ο ἐρίπο ῥᾳαπἢ Ὅς δἀορίϊοη οὗ [686 
ννογάθ ὉΥ οἷ Ὀ]εσθοὰ Τογὰ (506 ΓΛΑΓΡΊΠΔ] 
ΤΟΙΌΓΕΠΟΘ) ξῖνοβ ἃ ῬθΟΌΪΑΥ ἰηΐογοσε ἴὸ [ῃ6 
Ῥ541π|, γΏΙΟἢ, 11 ποῖ ρῥγράϊςςνο, 15 τῆτουρποιυΐ 
ἰγρίςδὶ ; δηά 88, ἐμεγοίογο, 4 ᾿Π|6 ργορβοίὶς 
σμαγασίοσ, ὍΠῸ τϑοογάθα ᾿ῃϑίδησεβ οἵ (ἢ γι5- 
ἘἰΔη5 ννῆο δᾶνθδ ιιϑϑὰ {Ππ656 νγνογὰβ ἴῃ ΑΥῚΠΣ 4ΓῸ 
ΠιΙΠΊΘΓΟΙ5, ἔγοπὶ δὲ Ῥοϊγολτρ ἀπά 85: οὔ- 
νναγάβ, ΓΟΡΓΟΘΟΠΉΠΣ ὁ ΠΟΥ ΤΊΔΗΥ͂ ΤΏ]]Π]ΠΟπ5. οὗ 
ὈὨΠπΙγοοοτγάδ αὶ ολ565}} Καγ. 

Ο 1οκρ Οοά οΥ ἐγμι}] Οτ᾽, }εμβονδῆ, Οοά 
οὗ στη; ςἐ, Τεαυΐ. ΧΧΧΙΙ. 4. 

6. ἔΒΈΞΕ: ἐγώις ααηἐ 66] ΟΥ̓ ΟὟ 50 ΣΎΘ, ἑ. Ζ. 
ΟΓΒΗΙΡ." ΕὙἹΠῸ νΔη11165, ΟΥ̓ ΠΟΙ ΠΡ Πα βἐεβ8 
οἵ 14]ϑεῃοοά, 5 δὴ ὀρ! μεῖ ΡΓΟΡΟΙ͂Υ ΔΡΡΙΙΟΔΌΪΟ 
ἴο Ἰάο]5: Βυΐ ἱποίμάες 4}} ἔοιπτϑ οὗ ἰάϊε 5! ρετ- 
δ! οη, ΠΟ ΟΠογδῆ, ἀϊντηαίιοηβ, δη ἃ [ΓΑ ΡἢΪΠῚ, 
οὗἩἨ νυ ΠΙΓἢ ἘΠΟΓΟ ἄγ ΤΊΔΩΥ ΠΟΙσΟ5 ἴῃ {πὸ ἂζὸ 
οὗ Πανὶ 4ά. Ηδὰά {Πὸ ρϑαϊπὶ Ὀθ]οηροα ἴο ἃ ἸδτῸΓ 
Ρογιοά, δβϑρθοίδ!ν {παῖ οὗ [86 Θχῖ]θ, {Π6 ποῖϊὶςθ 
οἵ Ἰάοϊαίτοι8 ὑνόγβῃῖρ νου] πᾶνε Ὀθθη πιοτὲ 
αἀἰδεηςϊ ἀπὰ βρεοῖῆς. ὙΠῸ ὀχργεθδίοη πεέγὸ 15 
Ἰάἀοπτῖςα! νν} (Πδὲ τἰιϑοὰ ἴπ Ιομδῃ Τὶ. 8 ; υἡ- 
4 ΘΒ ΠΔὈΪγ (Ηπρἢ.) ἰάκεη ἴτοτῃ {π|5. ΤῈΣ 
ννογὰ τοηάοσοὰ ὁ νΔη 165) τηθδὴ5 [ΠῚ ΓΑΙ Υ 
ΘΙΛΡΕ Ὀτοδίῃ, ἃ ᾿ἰσμξ Ὀγθθχα; ᾿ἴ 5 [ῃ6 παπιὸ 
ΑΕ, Ορη. ἵν. 2. [1{18 πιο οὗ τάῴοἱς, αι. 
χχχί. 21, ἴο ΠΟ ἢ {Π6 Ῥβδ]πηϊϑῖ ΡΓΟΒΑΒΙΥ 
ΤΓΟΙΟΓΒ ἢ δηὰ (ἢγισθ ὈγῪ [Θγοπλ δῇ, 11. ς, ΝΠ]. χα, 
χὶν. 22: 566 α͵ϑοὸ ποῖθ οῃ ὦ Κ. χυΐ,. Ις. 

7. ἐμοιυ"} [Ιῃ ἴῃς ἔγαο δου ρέν ΓΑ] 5θῆ86 οὗ 
Κπονίηρ ἃ5 ἃ ἤιοηᾶ, δηὰ δρριονῖηδ; 56ὲ 
Ρ-, 1. 6. 

ΤῊδ σοποίγιοίοπ 5 γαῖποσ ἀιβῖοι!, ῥτὸ- 
ὈΔΌΪΥ “ὝΒΟοι μαδὲ Κηονη (π|5) ἴῃ ἴμῈ ἴτου- 
Ὁ]05 ΟὗὨ ΤῊΥ 5011} 15 16 Ὑτ16 ΤΟ ἀουΠΕ. 

8. σεἰ γῆν ἢ δ. ΧνῈΠ. 3.11 506 ποΐδ ου 
ΧΧΧ. 721: Οπ0ἢ νοχγὰ διά ἴω ΟἾΠΟΙ ᾿ 54] πι5. 



ν. 9---18.] 

9 Ἦλνε πιεῖοῦ τὑροη πιὲ, Ὁ ΠΟΚΡ, 
ἴογ 1 δηλ ἴῃ τγουῦ]ς : πιῖπε ἐγαε 15 σοη- 
βιιπη6 4 νυ στιθῖ, γέα, ΤΥ 808] δηά 
ΤΥ δεἶ]γ. 

Ι0 Εογ τὴγ [8 15 βρεηῖ νν ἢ στιεῖ, 
ἈΠὰ ΠΊΥ γεδῖβ υντἢ 5ιρῃϊηρ : ΠΙΥ͂ 
βῖγεηρτῃ [δ] δῖ Ῥασδιιβα οὗ πλῖης ἰη1- 
αυ. ἀπά ΤΥ Ὀοη65 ἅγα σοηϑβιπΊ6α, 

11 1 ννᾶβ ἃ τεργοδοῇ δἁπιοηρ ἃ]] 
ΤΆΪΏ6. ΘΠ ΘΠ1168,) Ὀυϊ ΕΒΡΘΟΙΔΪΥ ΔπΊοηρ 
ΓΩΥ ΠεΙρῃθουΓβ, ἀπά ἃ ἴδαγ ἴο τηϊπηα 
Δοφυδίηΐδηςε : ἴδ γ τῆδι αἀἸἀ 866. πηδ 
νοις ἢςα ἔτοπὶ της. 

ῬΡῬΘΑΙ,Μ5. ΧΧΧΙ. 

δαϊηβῖ πε, {ΠΕΥ ἀενβεα ἴο ἴακε ἀυνΑῦ 
ΤΑΥ͂ [Π|6. , 

14 Βυεῖ {τυβῖεά ἴῃ τῃ6 6. Ο ΙΓ ΟΚῸ: 
Ι 5.14, Του αγέ πὶ (οα. 

Ις ΜγΥ τίπγχεβ ἂγό ἴθ τῆν δαπά: 
ἀε] νοῦ πὶ ἔτοπὶ τῆς Παηά οὗ τηἷπε 
ἜΠΈΠλ1685, Δη4 ἔτοηλ τἢ6πὶ (δῖ ρεῖβε- 
οσιἴε π16. 

16 Μακε (ἢν ἔλεε ἴο β8ῃϊπε ἴιροὴ 
τὮγ βαγνδηῖ: βᾶν6 Π16 ἔου [ΠΥ τηεγοί εϑ8᾽ " 
52 Κα. 

17 1,εἴἰ πιὸ ποῖ δὲ δϑῃδπιεά, Ο 
ΙΟΚΡ; ἔογ 1 πᾶνε ςδ]]εά ὑρου τα: 
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ἰεῖ τῆς νι οκεά θὲ δϑῃαπιθα, σηπαά "]εῖ 'Οτ, 12 1 δηλ ἰογροζζεῃ 48 ἃ ἀοδά πιδη 
ἦέ ἐ δον ἦφ 

"εν. ουξ οὗ πιά: 1 Ὧπὶ {κα δ Ὀζόοκθὴ τῆσδπι δα 5116πΐ ἰη {Π6 ργᾶνε. ἐπέ οὔ,» 
᾿ τρεε γροβ6]͵ 18 [εἰ τμ6 ἰγίπρ ᾿ρδ δε ρυῖ τὸ ἤκτς 
ῥγπλε. χα ον 1 πᾶνε Πεαγά {πε βἰαπάεγ βίϊεηςε ; Ὡς ἢ βρεακ ᾿ ρτίενουϑ τῇ ϊηρϑ "εν. 

: : α΄ λαγι 
ΟΥ̓ ΠΙΔΠΥ: ἔδαυ τᾶς οἡ ΘΝΕΓΥ͂ 5146 : χουν δηά σοητεπιριμοιβ Υ Δραηβῖ ἑλίαρ. 
ννὮ}]6 ἘΠΕ ἴοοὸκ σομηβ86] τορεῖθεῦ 8- 

ἐπα ἰαγσο γοορι] ἱ. Φ. ϑρᾶςθ, ψγβοτο [6 ἔοοΐ 
ΤΉΔΥ τλονὸ ἔτγεεϊγ ; οἴ. 5. ἵνα; [0Ὁ χχχνυῖ. σό. 

Θ. »πὶπό ἐγ] 866 ποῖδ οἡ υΥἱ. 7. 
7 τοἷἱ ἀπά γν δε }ὴ ΒΥ ῖῃ6 Ἰαδΐίεσ 

ὙΟγά 5 τπϑδηΐζ [ἢ6 ἸΏΠΟΥ τηᾶπ, [Π6 σοηΐτε οὗ 
Ρἤγϑισαὶ ᾿Πδ ἃπά οὐ οπιοίίοηβ ; 566 ποΐθ οἡ 
10Ὁ ΧΧΧΙΙ. 19. 

10. αυἱῥ στγὶ 7 ΟΥν, ““δηρυ β8ῃ,᾽" ποῖ ἰῆς 
5ΔΠ|6 νοσὰ 85 ἴῃ [Π6 ργοσθάϊηρ νϑῦϑ6. 

»πε ἐπίφμ! 7} Π6 σοηϊεβϑίοῃ 15. ὌΧ] ο. 
1Ὲ ἀοεβ ποῖ δχοϊυἀθ (ῃ6 δϑϑοσίίοη οὗ ἱπίορτι 
ἴπ ἀφα]ηρ8 ἢ ἐοἸ]ονν-πιθη, ἔγθη 8 οὐ 6π6- 
Τηῖθ5; θυΣ 1 Ροναβϑ' ἃ σοῃβοϊ οι 5η655 Οὗἁ βίῃ, 
οσοτητηϊ ὦ δηά ρΡυπίϑμοᾶ, ϑιιο ἢ 45 8 ΟΠ]Υ͂ 
ἔουπά ἴῃ ρῥϑαϊὶπὶβ υυυτὲῖδη δέίογ {π6Ὸ Κιηρβ 
δτοδῖ ογῖπιθ. ἰἴη 8. Χυἱ. 22, ΠΟΙ [6 οχ- 
ΡΓΕΞ5ΙΟη “ ΠΊΪΠΟ ἹΠΙ]ΕΠΕΥ  ΟσσιΓ5, 1 18 ΒΘΡΟΚθη 
οὗ ἃ5 8η ἰπνναγὶ ἰοπηρίδἝοη, ΠΙΠογίο β σθϑ9- 
ἔᾺΠΥ τεϑισῖθά. [{ 18 ἴο Ὀ6 ηοϊοὰ {παῖ [Θγοπλδ ἢ 
ΠΟΥ δἰ ῖεβ ἢὶ5 δ ἴθγιηρθ ἴο ἢὶ5 οὐπ 
ἰπίψιγ. 

»,7 ὀοπδι αγὸ εορσμηιφ] 866 ποΐθ οη [οῦ χχ. 
11. ὙΠῸ Ἐχργοβϑίοη ἀθδὸβ Ποῖ ὨΘΟΘΘΘΑΓΙΥ ἰπ|- 
ΡΙΥ ἴηδὲ {Π6 ἀϊδελϑθ δὰ δοΐιδιυ αἰϊαοκοά (6 
Ὀοησβ, Ὀιῖ {παῖ ΠΟΥ νοῦ τασκοά ΟΥ̓ ραίπϑ; 
Θχῃδιιβίοα Ὀγ ἴῃς ργοβίσγδίοη ργοάμςδα, νν ΠΟΙ ΠΟΥ 

᾿ ΌῪ πηθηΐδὶ οὐ θΟάΠΥ ἀπρυ5ῃ ; ΟΥ, πηλοσὸ ργοθα- 
Ὀἷγ, Ὀγ ἴῃς σοι παίίοη οὗ Ὀοΐἢ. 

11. «»ο"σ] [1,1{6γα]ν, ““ ἔτοπὶ," ἃ ννογά 
ΨΉΙςἢ ροϊπίβ ἴο ἢΪ5 ΘΠΘΓΏ 65, 81 ἢ 85. Α ΒΕ ΠΟΡΒΕΙ, 
ἃ5 ἴῃ6 οτγιίη οὗ [π6 σοργόδςῃ. Αποῖμογ ργδ- 
Ροβιέίίοη ἴθ {πὸ Ηδσδῦγονν οἰαπάς Ὀοίοσε ποΙΡἢ- 
Ὀουτβ, υἱΖ. “"ἴο,") ὙΠῸ τγτεργόδοῦ οτιρὶπαϊοὰ 
ὙΠ 5 Θηθπλῖοβ, Ὀυΐ ννᾶ5 οχίοπαρθαά ἴο, δηά 
ἴλκοη ὋΡ ὈΥ, [5 ποὶξῃθουγθ: 50 {παῖ ἢΙ5 
δοηιδίπίδηςθ, {Π085 ννῆο οὐρῃξ ἴο παν Κποννη 
ἢ π| Ὀοσξ, ύόγα τογγ βοά, δηα ὁ" 8}1] ἔογβοοῖ ΠΙΠὶ, 
δηὶ Πεὰ." Οὗ, Μαῖϊ. χχνὶ. τό; Μαγκ χὶν. 

νον ΙΝ. 

τῆς τὶρῃΐεδουβ. 

50. [πη 1}15 ρᾶϑϑαρὸ [Π6 ἔγριὶςδὶ σπαγδοίογ οὗ [86 
Ῥ541π| 5 ΞίγοΠ ΡΥ πιαγκεά. 

12. ,ογχολίοη.. .ομἱ οΥἹ »ιἱι 4] Οἵ. Ὁ δαῖ. 
ΧΧΧΙ, 21, ““Γογροίίθη ουξ οἵ πιο ἢ." 

ὀὁγοζο"] ΓΓὮ5 ΘΧργθϑθθβ [Π6 86η56 σΟΥΓΟΟΙΪΥ. 
᾿ανι ἃ σοιῃραγοβ ἢ πΊϑ οὶ Ε ἴο ἃ ν6556] Ὀγο ζθη, 
ποῖ ΤΊΘΓΕΪΥ ἴῃ ἀδληροῦ οἵ Ὀεΐηρς Ὀτοόκθη. Τῆς 
ΤΑΔΓΡΊΠΑΙ] Δ Πατηθηΐ 15 ἘΠΠΘΟ βϑηγΥ. Α ροί- 
ἰοΥ 5. γ6556] γοργοβθηΐβ {γαρῚ ΠΥ απ ἡν γί ἢ ]655- 
Π655, ἤοῦὸ Ὀοίῃ ᾿Ιάἀθ88 ἃτὸ σοιηδιποά; ς, Ῥ5. 
11.οἹ 58]. Χχχ. 14; [6Γ. ΧΙΧΟ ΣΙ. 

18. «“ἰαπάεγ] ὍΠὸ ννογὰ ἀθηοΐθβ σΔ] ΠΛΗΥ͂ 
ΟΓΘΘΡΙ ἢ δηὰ βργεδάϊηρ δδοιιϊΐ ϑεσγοῦγ. 
αν «υα: ομ φυο «ἰ46] ΤῊΪ8. ΟΧΡΓΟΒΘΙΟΙ 

Ὀδοοπιθβ αἰπιοϑέ ργονογθιαὶ ἴῃ γε Δἢ (566 
ν!. 2ς,) ΧΧ. 2, 10. ΧΙν]. ς, ΧΙΧ, 29 ; [,4π|. 1ϊ. 22}: 
1 18. ῬΘσυ ΙΑ ΪΥ ΔΡΡτγορτίδίθ, 45 ἀδϑετίηρ {πὸ 
ςοηϑίογηδίοη οὗ 6 Κίπρ διὰ 15 ἔτι θηάς ἤθη 
{Π6 τονο]ὶ οὗ Αὐϑαϊίοπι Ὀσόῖκο οἱ. 

Ἰοοξ, εομἢ ὙΠῸ ἔννο ννογὰβ ἱΠΊΡΙΥ ἃ 
ἔοστηδὶ πιϑοίηρ οὗ ἴπε σουης!] οὗ αν! 5 
ΘΠΘΠΊΪ68, Δπαὰ ἃ οΥΔΠῪ ρῥ]οῖ : 058 διιςἢ ἃ σοπη- 
Ὀϊπδΐίοη 8ἃ5 νγὲ βηᾷ ἴῃ 2 85. χυ!. 

14. Βμὶ Π ὝΠΟ οτίριπδὶ, 45 δἰβοινῃοσο, 
Το ΑΓκΚα {Π6 ᾿πίγοάιισίοη οὗ ἃ ἔγοϑἢ αοἰδιιϑὲ ἀ18- 
ἘΠΟΙγ. “ς Απὰ 85 ἔοσ πῆς, 1 {τυ πιοά, ὅζς. [ 
15 ἴη6 Κεγ-ποῖς οὗ ἴΠ6 ρϑϑὶπὶ; 566 Ὁ. 7. 

156. Μη “νι. }] ΑἸΙ ϑραϑοηβ οἵ [1ξδ νυν ἢ 
(Πεῖγ νἱοϊϑϑιἀθ5 οὗ νγὲ8] πὰ νψόοθ. ῬὍΤῃδὸ 
ΒΔΠ6 ὙΨΟΓΩ 18 υδεά τ ΟἾτΟ. ΧΧΙΧ. 20, ἰῃ 
τεοίογθηςθ ἴο αν 5 γειρη, 

16. Μακε τῶν πες ἰο “ῥὶπμο] 866 5, ἵν. 6. 
17. κί ἐβοηι δὲ «ἐπ Ὴ5. ἰΥΔηϑΙ Δί ΊΟΘη 

15 Ὀοίζοῦ {ἢδπ [Π6 πιδτρίηδὶ, ““δ6 ειέ οΗ͂," ΤΠ6 
Ἰοδάϊηρ τπουρῆς 15 [Πδῖ (ΠΟΥ 5}4]} Ὀς 51:]ϑηςθή, 
δΔηά [ΟΓ Ἔνοῦ. 

18. σγίευοις ἐδίπφ: ἢ Νοῖ ἜΧΟΥ “ἃ ματὰ 
[πϊης,᾽" 25 ἴῃ 186 τρδγρίη, Ὀὰϊ ἃ ρσγοιά, πδῸ ΡΠ Υ 

ο, 
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“Ἰεν.Φ 10 “0 ἴον ρτελῖ ἐς ΤΥ ροοάῃεβ8, 
ΤΌων. «. 4. ἡ»ΏΙ ἢ τῆου Παβῖ Ἰαϊά ἀρ (ογ τῆεπὶ τηδῖ 

ΓῸὺτν, 
“εμι εὐ οί ΐγ. 

ἔελγ ἴπεα; τυῤίοδ τῆου ἤδϑῖ ννγουρῃῖ 
᾿[0Γ τῆδηι τῇαλξ ἴγυβῖ ἴῃ τῇδε Ὀείογε τῆς 
80η8 οἵ πιδη ! 

290 Του 58] πιάς τπδπὶ ἱπ τῆς 
δεογεῖ οἵ τῆγ ῥργεέβεηςς ἔγοπι ἴῃς ργιάς 
οἵ πιδῃ: ἴδοι 5ῆαϊς Κεερ τῇεπὶ 86- 
σγεῖγ ἴῃ ἃ ραν] οη ἔγοπι πε βιγιε οὗ 
ἴοηρσ 68. 

21 Βιἰεβοοά δὲ τῆς [ἈΚ : ἔογ ἣς 
πλτῃ βῆδννεα πια ἢΪ8 πγᾶγν οι Κὶπά- 
Π6885 ἴῃ ἃ  βἴγοηρ ΟΥ̓. 

22 ογ 1 διὰ ἰπ πὶγ ἢδβῖε, 1 πὶ 
ουῖ οὔ ἔτοπῃ Ὀείογα τῃϊης ἐγεβ: Πενεγ- 

{ππηξ. ὙὍΠο ρῥγιάθ (ὕβρις) οὗ αν 5. δποηιῖθβ 
'5 ἃ ργοπηποιῖ που ἢ, Ἔσρθς!}}γ 11} {Π6 Ρ5ΑΙΠῚ5 
ὙΠ ἢ δροὰκ οἵ Αὐϑβαϊοπὶ ἀπά ἢ5 δὐεϊζουϑ. 
(οπιραῖὸ ἴπὸ ογάβ οὗ ΑΙ ΠορἢΕὶ, 2 5. χν!. 
1-. ὙἼΤΠεὲ ἵννο ννογὰϑ [ῸΓ ῥγίδ ἅγὸ ΠΟΑΓΪΥ, 
Ὀυΐϊ ποῖ ηυἴδ, ΞΥΠοηγπηοι5 ; ἴῃ6 ἢγϑὶ ἰ5 ἴάκοη 
Ποπὶ ἴΠ6 προ, 51} δηὰ {πγόννη ὈδοΚκ - [Π6 
ΟἴΠΟΓ ἀδηοίοβ ἃ ΠΙΒἢ δηὰ ᾿ῃϑο]θηΐ ἀθιΑΠΟΊΓ. 

19. ἰαϊά ω}] Οτ, δβῖ'᾽οσθά ἃν. Τηΐβ 
ϑΘροδκϑ οἵ ἴῃ6 ψοοάποβθϑβ ἰῇ βἴογο, 85 {πὸ ἔο!]ονν- 
ἴῃ εἰδιι5θ, "" του Παδὲ νυγοιρῆϊ," οἵ ξοοάποβ5 
ἴῃ εἴεοϊ δηὰ πιδη!ϑιατοη Ὀλέογο ἴπ6 δγὸβ οὗ 
πιθη. αν ἴμ5 ἀρροαὶβ ἴο ἰδ ΒΒ δηὰ ὁχ- 
ΡΟ ΏςΘ. 

20. «δογοί ΟΥΓἹ ἐγ ῥγειοποο Οτ, "«οὗ ΤῊΥ 
ἔλεος." Το ᾿σδε οὐ οὐ β οουιπῖδηδηοο 5ῃϊη- 
ἱπξ οὐ ἴδε }1ι8ῖ ποΐ ΟΠ]Υ Ρῥτγοῖϊδεοϊβ ἔμοπὶ, Ὀὰῖ 
Πι68 1Ππ|, ἃ5 ἴῃς ρἢΠἸγ οὐἨ ἤγθ ἴῃ ἴῃς νΠ]άοτ- 
Π688. Ἴἢον ΤῸ σονεγεὰ 45 νν] ἢ ἃ τπδητ]ο οὗ 
Ππμῖ, ἀπά ἴδε] τῆδξ πὸ δγδ σδῃ ρεποῖγαϊε ἴΠ6 
ΘΕΟΓΘΟΥ Οἱ ἵΠεῖγ ϑαῃοΐμθδγυ ; οἴ, Ρ5. ΧΧΧΊΙ. 7. 
ονι ἐῤε ῥγιάο) ὍΤῊΘ οΥρὶπαὶ νογὰ ὁσσυ 5 

ΟΠΪγῪ ἴῃ 1:5 ράβθαρμθ, [8 πιοδηΐϊηρ ἰ5 ποΐ σρϑι- 
ἴλη, Ὀκΐ ργοῦδο!Υ ἀδηοΐεβ ΘΟ ΒΡῚΓΣ 8168, 

. ἔτοιη ἃ τοοῖ 5ιβηιγιηρ “ἴο Ὀϊηά τορεῖμοῖ." 
ὙΠΟ ἰδ ἨΠῸ δΔιϊΠΟΥΥ ἴογ οὐγ τοπάθπηρ 
εἰ ΡΠ 6." Το ἱπιᾶρὲ 15 ἀἰδιϊηςί : ν ἢ 16 ανιὰ 
ΡΓᾶγ5 'ἴη Οοὐ 5 ριύϑοηςθ, ἴῃ. σοηβρίγαΐοῦβ ἃΓῸ 
Ὀφἤιοα, ἀπά ῦϊο ἴὸ ἢηά ἢιπὶ, πιο ἰοθ55 ἴο 
βιισοοδα ἴῃ ΠΟΙ τπηδοπιπαϊοηβ : οἷ, 2 5. χνῖϊ. 
14---22. 

α ραυϊ)ηοη) Οτ, ““θοοίἢ," ἃ ἴθπί οὔ δου ἢ8 
δηὰ ἰοάνοβ, βιιρροβίίημ δ οησὸ πὸ Ιάδδ5. οὗ 
ΡῬγοϊθοϊτοῃ πα το γοϑῃπηθηῖ; 866 Ῥ9, ΧΧν!]. ς. 

21. πα «“γοῖς Ω})] Οὖ, ἐτησοαὰ ςἰγ. 
1,0. οἷν οἵ βἰτοηρῃοϊά, [1 ἰ5 ποῖ 4υϊδ ΟἰΘΆΓ 
ὙΠΟΙΠΕΥ 1115 πιθάης πὶ Οοα ἢ45 βῆοννῃ Ηἰ5 
Κιηάποθ ὈὉγ ἀο]νογίηρ ᾿λανιά, δηὰ γοβίουηρ 
ἢϊπιὶ ἴο ἃ 5ἰδίο οἵ βϑουγιῖγ, ΟΥ ΌΥ ρῥγοϊθοςης 
Ὠϊπὶ ἴῃ ἃ οἰ ΠΟΥ ἢ6 ν 85 Ὀδϑδιεροὰ : ἴῃ δἰ ΠῸΥ 
᾿Ά86 ἴΠπ6 Θχργθϑϑίοῃ ΠΔΥ Ὀ6 ἤριυγδῦνο, Ὀΐΐ 15 
ΠΟΥΔΙΉΪΥ διυρμοβῖοα ὈγΥ δοῖι8] ΟσΟυΓΓΘΉςΘβ, 
ἽΠῸ πηι Ὀ!Θη 55 ἴο [ὈΥθπλ Δ ἢ 15 ΟὈν]Οι5. 
[εἴ ϑο ἢ ΘΌΡΡΟΘ68 δὴ δἰ υβίοη ἴὸ ΖΙΚΙαρ, θυ 

ῬΘΑΙΜ5. ΧΧΧΙ. [ν. τ9-24. 

{ἢ ε]655 ἴπου ᾿ελγάεβδε τῆς νοῖος οἵ 
ΤΑΥ͂ βϑυρρ !ςατίομβ ἤθη 1 ογίθά υηἴο 
τῆςς. 

22 Ο ἴονε ἴῃς ΙνΟΚΡ,, 41] γε 5 
βληῖ5: ῶῶγ τῆς ΓΟ ργέβεγνειῃ ἴῃς 
[ἢ ι], ἀπά ρ] πε ἢν γενγδγάει ἰἢς 
Ρτγοιὰ ἀοεγ. 

24 4Βε οἵὗἁ ροοά οςουγᾶρε, δηά ἢε ἐβέξεις 
8}2}} βιγεηρίῃεη γουγ Πεαγῖ, δ] γε 
ἴῃας ἢορε ἴῃ τῆς ΟΚΌ. 

ΡΟΑΙΜ ΧΧΧΙ͂Ι.. 
ι διμεάμες ἐσηοϊείοίλ ἧπ γε εείσν οὗ εἶπε. ἢ Οχ, 

3 (οηγέσείοηι οὐ σης ρτυσίὰ ἐαπε 1ο ἰδξ ὑπ- Α Ῥεχαι 
σώξφρες. 8. (ρα : ῥγογμέσες ὀσίηρ 20}. 4 εὐίσο 

44 }διαίνε οἵ ϑανίά, Μαϑοὶι. εἰσαςζέκα. 

11 [5 τῆοτο ἀρρτορτίαϊο ἴο αν ἀκ ροϑιίοη Ὀ6- 
γοηὰ πὸ [ογάδπ, νι ἢ}]ὸ μῈ ννᾶ5 σοἰ]δοιίπε ἰογοῦϑ 
ἴο τϑροὶ ἴῃ διττὴν οὐ Αὐβα]οπὶ, 2 5. ΧΥΙΙ. 

22. ἱπ νη ῥα: ὍὙΠὸ ννογὰ δχδο ἐα- 
ΡΓοβϑοβ {Π6 σἵδίο οὗ σοηξιϑοα πα υγηρα αἰλττῃ 
ἴο ψνΠΙΓἢ τὸ ῬβαἸπλῖδὶ ἤδε δἰγοδάγ δἱ]υάθά; 566 
α. 13. πὰ ςἢ. 2 5. χν. 14. Τὸ 5λπῖὸ Ψψογὰ ἰ5 
Ἰδοὰ 1 5. ΧΧΙΙ. χό. 

εμί ο οι δεΐογο τῤίπε ἐγε ] ὙΠαῖ τὰ5 186 
τηοβὶ ροϊρπαηΐ ἔθο!πς οὗ ἴΠ6 δχῖϊο ἔτοπι ἴδε 
οΟἸΥ νἤογο ἴΠ6 τ ννὰ5 ρἰδοοά. [ἢ ἢΐ5 ὈδπΙ5ἢ- 
τηρηΐ, Ὠανιὰ Ἰοαγπθὰ {πογοισηϊν ἴο γϑλ]1χὸ ἴδε 
ἔλοϊ οἵ Οοὐ"ξβ οπιπίργοβοησθ. Το γεβοπιδίδηος 
ΜΙ χχχ. 7, 8 5που]ὰ Ὀδ ποίοά 45 ἃ πιδῖκ οἵ 
ΔΟΪΒουβἢρ ἢ ἴπὸ αἰ ἔογθηςθ οὗ Ὄχργοββίοη, “τῇ 
ΤΥ Παβίο " πὰ ““ςυΐϊ ΟΥ̓" ἱπάϊορίο5 ἀϊβεγεπί ἃ 
Οὐςςδϑίοηϑ. 

43. δὲ καϊιβμη ὙΠῸ Ἡεῦτεν πογά ἴη- 
οἴυάος ἔγιςὶ ἀπά οἰοαξδοιηθος. 

4. ὅ066 ποῖΐδ οἡ 5. χχυῖ!. 14. 
αἰ! γε ἐδαὲ ῥορε ἐπ ἐδε 1οκ Ὁ] 88 οὐἰτοαὶ Νοίε 

ο [Ὁ χίϊ!. ας, νγθοτθ [Π6 βᾶπιθ νρογὰ ἰ5 υϑοά, 
Ηορϑ δπὰ ἱγτιϑδί ἀτὸ ἴΠ6 βρϑςῖδὶ σπαγδοίεγιϑι!ς5 
οὗὨ ἰῃς βογνδηΐὶ οὔ Οοά; [ἢ γϑαὶπι δερίηϑ ψἹῈΒ 
{πι5ῖ, αηὰ δηά 5 νυ ἢ Πορο. 

Ῥβραιμ ΧΧΧΙ͂Ι. 

ΤῊϊΚ ρϑαὶπὶ ἢλ5 ροϊπίβ οὐ γεβϑοπδίαποῦ ΜΠ 
(Πῃ6 ργοσράϊησ, Ὀυῖ 1 ννὰ5. ον θην στ 
ὑπάογ ἀϊβόγοπὶ οἰγοιπιδίδησοα. [ἢ {πᾶὶ ἴδε 
ῬΞλὶ πιϊϑὶ σρϑαῖκϑ “μι ΗΎ οὗ ουϊνναγά οἰ ΠΊΕ, 
Πόγο ἢο ἀνν}]5. αἰτοροίῃοῦ οὐ ἰηνναγὰ ἀπά 5ρ1Π- 
ἴι14] δἰ Πϊοϊίοπθ. ὙΠοῖς σᾷπ δὲ [ἰππ|ὸ ἀουδὲ 
παῖ ᾿ἴἴ Μν»Ὰ5 σοπιροϑεὰ ὈΥ [αν ὰ νεῖ 500ῃ 
αἴογ ἢἰς τορεπίδησθ, ἤθη 6 πιδὰ {πὶ ἴ0 
ταθαϊδῖθ ἀροὰ ἴθ ραβδὶ απὰ ἴο τρᾶῖχε ἰδὲ 
Ὀ]δϑοιηρ οὗ ογρίνθηθϑβ. ! 
Τῇ πιοϑί σπδγδοίογιϑτς ἤδαίαυτο ἰ5 {86 ἘΠῚ ΠΣ 

ΔΌΞΟηςΘ οὗ δ] ιιδίοη ἴο Οὐἵοῦ ἀπά ἰοραὶ ἰοπτ5: 
1. ρϑα!πὶ ἴα ρεοι ΑΓ δηὰ ἰβογου δὶ ἐτλη- 
δοϊοα! : μαι αν ἃ Ἰρατιοά γβὶ ἴῃ βυβεπηξ 
ἴδ ροιιθ ουξ͵ε ἷπ βριαδ] οοπς. ΔΥπίίεα 
ΠΟΔΙΙΥ αἱ ἴῃ βᾶπιο {πὶ νυν ἢ ἴῃς «τοὶ, θυΐ 
ΔΡΡΑΓΘΠΕΙΥ βοιλεννῃαΐῖ ἰαΐοσ, ἰὲ μᾶ5 θθεη δάιριοὰ 



ν. 1--- 5. ΡΘΑΙΜ5. 

ΓἘΕΘΘΕΠ. ἐς δὲ τοϑοιε  ἴτδῃβ- 

ΧΧΧΙΙ. 243 

“ ου,.4 7. νναχϑά οἷά τῆγοιρῇ ΤῊΥ τοδγίηρ 411} τῆς 
διεϑϑίοη ἐς ἰογρίνεη, τὐδοες 5 

'ς ςονεῖαα, 
2 ΒΙεββεά ἐς τῆς πηδηῃ τπηῖο ὑνβοτῃ 

τῆ6 ΓΠΟΚΡ ἱπιρυζεῖῃ ποῖ ἰηἰυΐϊγ, ἀπά 
1 ψγῆοβα βρί τις ἐῤόγε ἰς ὯῸ σι!]ε. 

3 ΝἌεη 1 Κερὲὶ 5:|]οηςα, ΠΥ ὈΟΠΕ5 
φ 

Ὀγ ἴδ ΟΒυγοῦ 85 οπὸ οὗ [π6 σγοδλὲ ροπιζεηίίδὶ 
Ὀ541π|8. [ἴ 5 οὔθ οὔ ἴδ ϑενθη ἡ ηϊοῇ Αἰβι15- 
ΕΠΠ6 15 βαἱά ἴο ἢᾶνε δἰ αϊθα ᾿ποθϑβϑαπίΥ, πὰ ἴο 
αν δὰ νυγιθη οὐ (ῃ6 ννα}} ἴῃ πτοηΐ οὔ ἢ!5 
ἀθαῖῃ- θά. [{ 15 ιιϑοή Ὀγ ἴῃς [ὁνν8 αἵ {Π6 οἷοβε 
οὗ {μ6 βογνίος οἡ {8 Πᾶν οὔ Αἰοποπιοηΐ. 

ΤΠΟ ϑἰγυςιγο ἰ5 σγτ πιο δὶ, βμοννηρ [Π6 
οᾶγὲ ἢ ἢ αν ὰ Ὀοσίοννεα ἀροη (πε σοπιρο- 
βοὴ οὗ ἃ ρϑαὶπὶ ἱπίεπάοά ἰο Ὀ6 ἃ πιοάσὶ ἀπά 
διυϊάθ ἔογ ρεηϊζοπίθ. ΤἬΘΓΟ ΓΘ οἱχ ϑίγορῇοβ, 
ΘΔοἢ νυ] ἔννο νϑίβθβ; ἴῆτγος οηὰ νυ ἢ 56 δῇ. 

97 ἢ)αυϊ4] Ἑννα] 5 τοπηλυκβ ἀγὸ ᾿ππρογίδηξ 
ἃ5 ὈΘΑΓΙΠΡ ὑροη {πὸ ΟὈ]θοϊίοπ5 οὗ {Π6 ὑεγΥ 
ἔενν σπίῖο5 ῆο ἤανε αυεβοηθα {Π6 δυίΐῃοτ- 
5ῃ]ρ. “ΤῊ 50ῃρ 15 ΠΊΔ ΠῚ [5 {}Υ δηςίοηΐ, οΥἹρΊπαὶ 
{πγου βου, ον ἀδησὶηρ ἃ βίγοηρ ορίπί. ΗδΙΩΪΥ 
σοια [Π6 ᾿ππῸΓ πλίϑογυ οὗ ἃ Ἰλεθγαϊθα (1.6 ΓΤΊ556- 
Π6Π) Ποαγῖ, Τορεῖῃου νὰ [6 ΠΙΡ ΠΟΥ Ὠαρρίποϑϑ 
οὗ ὁπθ ἀραίη στϑσοης θά δηά Ποαϊθά, ἀε- 
50 Πα ΜΠ πλοῦ ᾿ηνναγάη 55, ἱπΊρ ΓΟ σϑί νη 655, 
δηά ροννοσ [ἤδη ἤογο, ΤΠ6 παγάογ ἴῃς βίσυροὶς 
Ἰῃ ἢϊ5 Ποαγέ 50 πο ῇ τηογο ρἱογίουβ 5. [86 
ὙἹΟΪΟΓΥ, 50 τπιισἢ τλοτγὸ ᾿ἰπιριἃ ἀπά Ἰογοιιβ 15 
{Πς σἴγεδπη οὗ ἴῃς οαγῃθϑὶ ννογτά. Ὅῇδ σοϊοιγ 
Αἶϑο οὗ ἴπ6 ἰδησυαρε 15 αν! άϊς, πὰ ἰπογὸ ἰ5 
ΠΟ Γδάϑθοῃ ἴο ἀοιιδὲ ὑπδῖ 1ἴ ννᾶ5 διιηρ δίζοσγ ἴῃ 6 
ἰγαηβαοίοη στεσογάθά 2 8. χὶὶ." Εννα]ά τοαῖϑ 
Η:215 5 οδ]οστίοη πᾶ: Πανὶ ἀ᾽ 5 σοηξοβϑιοη ννᾶϑ 
ποῖ ϑβροηΐδῃθοιιβ ἃ5 οὗ ΥΈΎΥ 515ηϊ ᾿πηρογΐδηςθ, 
᾿αν τἀ 5 σοηβείθηςε ννὰ5 φυϊςκοηοά Ὀγ ἴπ6 ρτο- 
᾿ΡΒοῖϊ5. ψογά; δηὰ ἴξ, 85 ἴ8 ργόῦδθ]θ, ἣς σοπη- 
Ροβεά (15 ρῥϑδὶπὶ ϑόΐὴθ [1π|6Ὲ δίζεγ ἢϊ5 τορϑηΐ- 
ΠΟΘ, ἢ6 τνᾶς ὺ᾽]6 ἴο ἴτδοθ ἀπά ἀθϑοῦδο τῃ6 
ἰηνγαγὰ ἔγαροάγ τὨγουρὴ νΒῖσ ἢ ἢἰ5 Θοὰ] Παά 
Ρα556α, δπὰ Ὀγ ννῃϊοἢ 1 Πδὰ Ὀδθη ῥυτὰ. 
Μασδ ΤὨϊγίθεη ρϑαὶ πὶ ΘΑ 1ῃ 15 ἀθ5!ρ- 

παίίοη. δὲ τηϑδηϊηρ ἰ5 αιιοδιοηδά, δι τὴ 
οἰά ἱπίεγργοίδιίοη, νυ σἢ σοπποσῖβ ἢ ἢ [86 
νοσγὰ αοεξὶ, νυ ἢ Οσσιῖα αν. 8, “1 νν}}} ἴη- 
βίσγιισξ [Πδα,᾽) 15 ῬΡΥγΟΌΔΟΙΥ σοττεςῖ. Α αἀἰϊάδεςις 
50η, ἱηϊοηδοά ἔογ ἰηπϑίσισϊίοη ; ἴῃ5 Οδ8. 
1ΧΧ.. συνέσεως, [οτοπΊε, “ ἀγα! 10."" 

1. ἡγαπασγεείοη, ἄς. ΤῊς Ηθρτγενν ἀρουηάς 
ἴῃ ἜΧρΓοβϑίοῃϑ ἴου σὶη. ᾿ανίά ἴπ ἘΠ 15 ράϑϑαρο, ἀπά 
ἴῃ οἴ ποῖβ νογε ἢ σοηξεβοος ἀπά ἀθρίογος ἢ 15 
ξυϊ] (566 . ς, ἀηά Ἰ!. 1----ς}, 11.565 [ΓΘΘ ννογάϑ, 
ὙΠΙΓἢ τοργοϑοηΐ ἃ (1) 85 Δη οἤξηςθ δραϊηϑῖ 
Οοά, “" ἰγδηϑργεβϑίοῃ :" (2) 45 Δῃ ᾿πίθγῃδὶ ἀδ- 
ΡΓΑΝΠῪ ΟΥ ρογνόγσιγ, ὁ" ἸΠΙ]ΟΥ .᾿ δπὰ (3) 85 ἃ 
ἀοἢ]οπιθηΐ, "δἰ η.") Εοτ ϑδςῇ οὗ ἴπεϑε ἃ βρϑοῖϊδὶ 
ΤΟΠΊΘΑΥ 5 ϑυρρίιοα. ὙὴῈ ἐγαπρσγεσείοη ἰδ 
ἃ δοανΥ Ἰοδά, νυῃϊο ἢ 15 πο τρ ἀπά ἰδίθη 
ἌΝΨΑΥ, ἴογ ϑς ἢ 5 [πὸ πιδδηϊηρᾷ οὗ ἴ)6 ννογὰ 

ἄδγ ἰοηρ. 
4 ἕο ἄν ἂπά πίρῃξ τῆν παπά 

νγ8 ἤΘΑΥΥ ἸΡΟΠ ΠΊΕ: ΠΥ ΠιοϊδίαΓεα 15 
τυγηδα ἱπῖο ἴῃς ἀτοιιρῇς οὐ βιπιηγεγ. 
ϑείδῃ. 

ς 1 δοκπον]εάρεά πὶ 8Π τηῖο 

τοηάογοα “" ἔογξίνϑη :᾿ δὲ σἷμ, οὐ ἀοῇβ]οπηρηΐ, 
(ςς σονογοά," ἃ ἰοραὶ ἴοστῃη, νυν ἢ ἰ5. οἔίθῃ 
Θαιυϊναίθηξ ἴο δἰοποπιθηῖ; δηὰ ἴῃ6 ἐμήφμῖγ, 
ἸΩΠογθηΐ ἰῇ ἃ ϑπποσ, ἃπὰ ποῖ ΠΟΥ ογδ61- 
εαἰοὰ ψΜΏ}|6 1ΠἶῸ σοπίϊηιιθ5, 5 ποῖ ἱπιρυίοά. 
᾿ανϊὰ, Ποννονεσ, 15 ΤὨγουρῃους ϑρϑαϊκίης ποῖ 
οὗ Ἰερᾷὶ ἂοῖ5. νυν μῖς ἢ γοργεβοηξς ραγάοη δηὰ ἃ- 
ἰοποπιοηΐζ, Ὀιῖ οὗ ἴπ6 ργᾶσθ ὑυῃϊς ἢ εἢε ει !}ν 
Ὀοβίοννβ δηὰ δρρίϊος Ὀοΐῃ. ἩΗφρηςο δὲ Ραιυϊἷἧς 
Δρργοργίδιίοη οὗ ἴπ6 πουρ με (566 τλᾶτρ. τοί.), 
ἃ5 ΘΧΡΓΘΘΘΙηρ ἴῃ6 ΠΠΟΙΓ ΠΑΓΠΊΟΩΥ οὗἩ 5ρίγίτιιδ) 
δπιοϊοη5 ὑπάογ Ὀοΐῃ ἀϊβροηβδί οηβ. 

2. ἐρρμίεῖὶ πο) Νὸ ψογά ςουϊὰ τῆοτὸ 
ΟΧΔΟΙΪΥ ΘΧρΡΓΘ55 {86 (πουρῃῖ. Οοά ἐοδ5 ποῖ 
ἴδκε ᾿ξ ᾿πίο δοσοιμηΐ, ἃ 15 45 1πουρὴ {μὲ ἰηϊ- 
αυγ νυ γο ποῖ [Ὠότὸ δ δ] ]. 

ἐπίφιι 17} ΤῊ 5. σοπλρ]εῖθα {πὸ Γγοοίοϊ ἃ ἐπὰ- 
τηογλίοη οὗ 5ἰη : 1[{ 15 [ῆ6 6υ1] ΠΔ011, ἰἢθ σίδίε οὗ 
δηϊδροηϊβτη ἰο Οσοά, ΜΠ ςἢ, 1 ἱπιρυϊοά, ννουϊά 
ΘΏδιγ υἱΐον ἐδοιγιςοη. 

πὸ ψμίίε] ΤῊΘ οὔθ σοπαϊίοη ἰ5 [πὲ ἴῃογα 
Ὀ6 πὸ ἀἰβϑῃοηθβίυ, πὼ δἰίεπιρὶ ἴο ἀϊϑριιΐθο, 
δῖοϑϑ ονϑύ, ὀχ ἰδηιδῖθ, Οὐ 051} }Υ τΠ6 οἴη. Τἢθ 
ἰοΐ4] δὔδεηςθ οἵ ϑιιοῇἢ ἃ βρίτις ργονθβ ἴΠδΐ 5ίῃ, 
τοδὶ δηπὰ ἀθδάϊγ 45 1 πηᾶὺ Ὁδ, 15 ἃ 5.ΓΔΠΡΈΓ; 
[δὶ {ποιῇ δαπιλεῖθα 11 15 ποῖ ννοϊσοτηθά, τα 
Ὑ Πδη [Ὁ 18 ΟΠοδ ΟἸΘΑΓΙΥ 5θθη 1ἴ 15 μβαϊθοαὰ. νι 
δροακα οὗ ἴθ ἢγϑὶ (εἴ. θη. [1.. 12,13}, [ἴῃς 
βδίγοηροϑί δης πιοβῖ ὁπαιτηρ ἰοπιρίδίου οὗ ἃ 
ΒΙΠΏΘΥ, πη ἴῃ δἰδίίηρ ἴπ6 οπθ σοπαάϊοη οὗ 
Ραγάοῃ ἢδ ξοθ5 ἴο ἴῃε νεσγ γοοΐ οὗ εν]!]. 

8. »ν δομθ: 866 ποίθβ οῃ 85. υἷ. 2 ἀπά χχχί. 
1ό. Ἐτοπὴ [ἢ]5 νϑῦβθ νγὸ ἰθάσγῃ (δὲ 1ἴῃ6 ἰοηξ 
ἰηΐογναὶ Ὀδίννθθη {πὸ βοάποϊοη οὐ Βδίθϑθορα ἡ 
δηά (Π6 τηϊϑϑίοη οὐ Νδίῆδη νγᾶβ ραϑϑϑά ἰὴ Ὀϊ ΟΣ 
βίγυρ ρῖοβ οὐ σοηβοίθηςθ, ποῖ υυἱπουϊ σου ΓΟ 
ΡΓγοβίγαιοη οὐ Ὀοάϊγ ρονγοσβ. [ἰ 15 1επΊαγκ- 
ΔΌΪΘ (ἢΔξ ηο ἱπεϊτηδίίοη οὐ {Π|5 15. ουπά ἰπ 
1π6 Πδίοσγ, δι ΡΓΟΌΔΟΌΪΙ ἰἢθ ϑἰςκποϑθ, οὗ 
ὙΥΒΙΟἢ ΤΠΟΓΘ ΓΘ ΤΊΔΗΥ ᾿Παἀ ἸΔΈ ΟΠ ἴῃ [Π6 ρ541Π|5, 
Ὀγοκο ουὲ δἱ ἃ ἰδῖογ ρογοά. 

»} γοαγὶπο] 566 ποίξβ οἡ 8. ΧΧχῖϊ. σ. ὙΤἼὸ ΟΥ̓ 
οὗ διεοτ δηρι ἢ ἄοεβ ποῖ ργουθ [Πδϊ [6 σοη- 
50 ΊΘΠ06 15 Αννα κοηθα , ὉΠ1} (Παΐ Βρθᾶκβ οὐἱ 186 
ΓΟΔΓΙΠΡ 5 'η ναΐῃῆ. ὈΪ ΚΑΥ σοπΊραγεβ Ηοϑεοδ 
1. 14, ΠΟΥ Πᾶν ποῖ στιὰ ὑπῖο τὸ ψΨ ΠΝ 
{πεῖν ποατί, νυ ἤθη ἴΠογ πονν]οά ὕροη {μοὶγ Ὀοά5:" 
δι 'ῃ αν 5 σᾶϑο ἴπῸ συβογίπρ, τπουρῇ οὗ [ἴ- 
561 ᾿ἱπχροΐεηϊ, ᾿ηἀϊοαίοα ἰηνναγὰ [Π{6, δΔηἀ ργὸ- 
Ραγδά ἴῃ6 ννᾶγ ἴογ ἼἿοηξοβϑίοῃ. 

4. "ποϊεἰμγε] ΤῊ18. ἰγδηβαιίοη, Ὑν] ἢ 8245 
Ὀεεη αυσδβιϊοηεά, 15 ᾿οῖτεοῖ. Ὅαγρ. “ΤΥ 
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244 
{ἢεε. δηὰ πιηπε ἱπίψυ Ὑ πᾶν 1 ποῖ 

ὁ Ῥτον. 28, ῃ14, ὁ1 5414. 1 νν}}} σοῃεθβ ΠΥ ἴγδη8- 
[ξαϊ 65,4. ρ,Εβδίοηβ ἀπο ἴῃς ΓΟΚΡῸ; ἀπά ἴδοι 
17 μὰ τ. 9. ἐογρανεβῖ τῃ6 ἰη]αα Υ οὗ ΤΩ 5'η. 86- 

ΙΔ}. 
6 Ἐοτγ 15 511]}] Ἔνεγὺ οπὲε τῃαλῖ ἰϑ 

ΒΟΩΪγ ΡΓΑΥ͂ υπῖο τῆδ6 ᾿1ὴ ἃ {{π|6Ὲ ῆση 
ἴοι πηᾶγεϑῖ ὃς ἰουπά : 5 γεῖὶν ἴῃ τῆς 
βοοάβ οἵ ργεδῖ ννδῖειβ ΠΥ 52} ποῖ 
σοπγα ηἰρὴ ἀπίο ἢΠΙΠΊ. : 

γ “ΤΤΙΒου αγί πὶγ μι άϊηρ ρίας; το 
5.11 ρζεβϑεγνε τὴς ἔτοπὶ {τοῦδ ]ε ; ποι 
Βῃα] σοπιρᾶ85 πιῈὲ ἀδουΐζ νυν} βοηρϑ οὗ 
ἀεἰνεγαηεθ. δεϊδῇ. 

{ ΗφὍ. 
ἥπ α ἐρη 

τ΄ Μκαάένξ. 

ςῬε. ο. 9. 

ΡΘΑΙ,Μ5. ΧΧΧΙΙ. [ν. 6----ττ. 

8 1 νἹἹ}} ᾿ποῖγυςς τἴδ6 δπᾶ τος ἢ 
[Πες πη τῆς νὰν ψῃ]οἢ τῆου 5ῃαϊς ρὸ: 

ΤῚ ν}] συϊάε τες νυν τῇ πιῖης αγς. ὙΠῈΡ 
4 τοτῶ 
Βε γε ποῖ 88 [ῆς ἤογβθ, δ᾽ 45 ἐρειπαρέ, 

τῆς πταΐε, τυδίεῤ ἢᾶνε πὸ πἀπάοτγϑίδηά- σεται 
ἱπρ : ψοβα τηουτἢ πλυϑὲ δὲ Βεϊά ἴῃ ὃς μλρε 
ἢ ΙΕ 4π4 Ὀγα]ς, ἰεϑὲ ΤΠῈῪ σοηλε “4 Ρτον. σ΄. 
ΠΟΔΓ πηῖο (ἢς6. ἡ ᾿ 

ΙΟ Μάδηγ ϑ8ογγοννβ οὐαὶ δὲ ἴο τὴῆε 
νοΚεά : δυῖ ἢε τῆδξ τγιιδίθιἢ ἴῃ δα 
ΓΙΟΚΤΌ,, ΠΊΕΓΟΥ 5841] σσπηρᾶ88 ἢΐπὶ ἀθουῖ. 

11 Βε ρἰδά ἴῃ τε ΙΟΚΡ, ἀπά τε- 
Ἰοῖςα, γα γιρῆτεοιιβ : ἀπὰ 5ῃοιυϊ ἔὉΓ Ογ, 
41} γε ἐῤαὶ αγό ἀρτὶρῆϊ ἴῃ Ἠεδτί. 

ἔγεβῆποθθ," οὐ 58ᾶῃΡ. ΤΠι5 Εν. Ηυρῇ. ὙΠῸ 
ΧΟ... Ἰογοπηθ ἀπά οἴ μοῦ ἀποιθπῖ νογβιοηβ αἰ Πογ. 

δ. ΤΒὸ {γδηϑι[οη 15 ἀδβογτ θὰ 45 κυιάάθη 
Δπα σοπιρ]θίθ ; σοπϑοίθηςθε οησὸ ἀννδκοηο Πηά5 
ΠΟ Γοβρίΐθ, ϑθεκϑ ηὸ ἀδίγ; σοη  βϑίοη ΠΟΠΊΘ5 
δῖ οηςθ, δἴ οηςε ξοϊ]οννεὰ ὈΥ ἔογρινθηθθβ. ΤΠ15 
Δοσογαβ ὀχϑοῖγ ἢ [ἢ6 παγγαῖῖνθ. Ναίῆδη 
Α5Κ5 ΠῸ ΤογΘ ἔγομῃ [6 Κιηρ, δηά δῖ οῆςθ ἐδ6- 
οἰάτὲβ ἢϊ5 ραγάοη. Οὐὔϑβογνο (Πδΐ ἴῃ {ἢ15 γϑῦβο 
Βανι ἃ ραὶῃ ,ϑὲ5 {π6 ἰῆτοο ννογὰβ οὗ σ. σὲ ἴο 
ἀθηοΐθ ἢΪ5 βίη, ἰορθῖῃοῦ Ἔχ μδιβεηρ 4}1} ἀβρθςοίϑ, 
βάν {Παΐ οὗ γϑρε]]οιι5 δηὰ ἱπιρεοηϊϊοηξ ννϊςκοά- 
655 (Η6Ὁ. γε 4), ἔγοπη νυ ἢ ΒΘ 15 ἔγθθ; 566 
ποΐθ οἡ 5. ἰ. 1. 

Θ. χοάϊν] ὙΠῸ ψογὰ (ῤαείά) 15. σδοβθη, 
νΠϊοἢ ΘΧΑΟΙΥ οχργοσϑοα ἴῃ6 σοπάϊοη, οπο᾿ 
ΜῆΟ ἰ5 Ἰονθβὰ ΌὉΥ Οοά πὰ σγοϑροῃάβ ἴο Ηἰ5 
Ιονθ. 

ἐπα 116] 1χῖ., 85 ἴῃ ἴλθ πλδγρ..) “ἰὴ 4 {Ππ|6 
οὗ ἤπάϊηρ,") ἐς. δ. ἴῃ ἃ τἰπ|ὸ οὗ δοσορίδησθ, ννῆθη 
Οοὰ 5 ἔοιιηά ἴῃ δῆβυνεγ ἴο Ὀγδύοῦ, δηά {πογὸ- 
ἴοτο ρτδείουβ. Ὑ 5 411 [πὸ δησίθηξ νϑγβί 5. 
(οπΊρᾶτγε [58]. Χχ. ὃ δηὰ ἷν. 6ὅ. [)τ Κἂγ γεῆ- 
ἄογς τ “δὲ {π6 ἔπι οἵ νιϑιϊδιίοη,," δηὰ γοίους 
ἴο σϑδη. χὶῖν. τό; Νυπι. ΧΧΧΙΪ. 22: 55. ΧΟ ὶς, 
ΧΙ, 4, ΧΧΧΥΪ. 2; [Π6 5θῆβο 8.5 6] ςἸ θα 15 ΓΘ 
δηὰ ἱβογουρὮΥ βογιρίαγαὶ, Ὀὰξ ῃ6 ΟἾΠΟΓ 15 
ΒΟΠΏΟΓΑΙΥ δοςορίθα ὈΥ σΠ Ἰς5. 

σεγεν) ΟὖἉ "'ΟὨΪγ :᾽ 5ς. Ὀυΐ (15 αδἱ ᾿εαϑῖ 
ἰ5 σογίδίῃ. 

»“Ποοά 9 σγεαὶ «υαἱεν.] 1.6. Οὐογνν οἸτηΐης 
σαἰδπ 165; ἃ ἔγοαιιθηξ ἤρατε οὗἁὨ ϑρθθςῇ, Ἔβρο- 
ΟἸΔΙΪΥ ϑυ 40 ]6 ἴῃ ἃ Ἰαπὰ ϑιδ)]εςξ ἴο βυάάδη 
᾿Ἰπυπηάδίίϊοη ; 566 Ρ5. ΧΙ]. 4. 

ἦρεν σῤαΐ! ποὶ εορπό πίσ μηΐο ῥῖ»ρι] 1.6. [ῃ6 
ὑναῖοιβ 584}} ποῖ γϑάςσῃ ἢπι. Οὐἦ Ῥγαγοῦ- ΘΟ 
γογϑίοη βιιρροϑίβ ἃ αἀἰογοηΐ που ρ τ. 

η. ῥιώϊις ρίας 866 χχχὶ 20, θοῦ [Π6 
ΒΔΤΩ6 ὙΟΓα Ι5 τε πάογοα “6 {Π6 5ϑογοί." 

σοηφ ο ἀεἰξυεγαποε] δυὰς ἃ5 ἔχ. χυ.; ]υάν. 
ν. Εογ ἴδ ΘΧργόβϑιοη “" ΠΟΠΊρΡΆ55 ΠΟΙΏΡΑΓΘΟ 
α΄. το; Ῥϑ. ν. 12. 

8. ΤΠοβ6 ννογάς δΓῸ βρόκϑη ὈΥ̓͂ {π6 Ῥϑα)ηγὶξῖ 
ἴπ δοσογάδηοε ψἹ ἢ 5. ρἰοάρε σίνθῃ ἴῃ {πὸ 
ἢγσί ΔΡΌΠΥ οἵ ςοηξεξβίοη, 5. 11. 12,132. 866 
Ααἶδο ΓἉΔπ|κ6 Χχχὶϊ. 4.2, “ἢ ννῆδη ἴπου Α΄ σοηνετίοά, 
βίτεηρίμοη ΠΥ Ὀτεῖῃγθη." ὙΠὸ ἰδϑὲ οἰδυϑὸ ἰ5 
ΠΟΥΓΘΟΙΥ τοηάογοά ἴῃ ἴἢ6 τηδυρίη, δηὰ πηθδῃϑ, 
Ἢ 1 ννδίσῃ ἰΠ66 οἰ ϑοὶ νν 116 σου πε! ηρ 

66.᾽" 

Θ. ο«υῤοῦε γιομέδ, ες. ΤῊ ὀχργεβϑίοπβ ἴῃ 
{Π|5 γϑῦβο τὸ οΟὔξουγο, Ὀιΐ [Π6 βΌΠΟΓΑΙ 9ρηςο ἰς 
ΠΟΙΤΈΟΙΥ ρίνθη, ὀχοθρίϊηρ ἴῃ ἴῃς 145ὲ οἴδιιϑο, 
“ΠΟΥ Μν1}} ποῖ σοπλθ πραγ ἴο {π66." ῬὍΠο ο"- 
)εςΐ οὗἩὨἁ ὈϊΪ «πὰ ὈτγάΪθ 15 ποῖ ἴο Κϑὸρ ἴῃς δεαςῖ 
τοι ἴῃ6 τίάογ, θὰ ἴο πλκὸ 1ὲ οὈδαϊοηξ, ἴο 
ΠΟΠΊΡΟΙ ἰῇ ἴο Ρὸ ΜΏΡΓΟ ἰἴ 15 ννδηϊο. Μδῃ 
οἰρῆϊ ἴο πϑεὰ πο 5ιισςῇ σοθσιοῃ ἴο σοθ ΠΡΩΓ 
ἴο σοά. ΤἼΘ ρΑϑϑαρὸ ΤΑΥ͂ Ὀδ ἰγαπϑϊδιθα, “νυ βο 
Δαογηπηθηΐ 15 ἡ ἢ ὈΙΪξ ἀηὰ Ὀγιά 6 ἔοσ συγθίηρ, 
ΟΥ ἃ νν}}} ποῖ σοπλὸ πὶρὴ ἴπ66.,᾽" 2.4. ΜΉΙΓὮ 15 
δάογηρά, Ὀυϊ νυ ἢ {γαρρίηρσβ ἱπιοηἤοά ἴο βιιὃ- 
ἀϊ6 1{, Ὀδοδυϑο οὗ 5 βία θογηηθθ5 δηά ὑπ- 
ὙΠ ΠΡ 655.0 σΟΠΊΘ ΠΘΑΥ [15 Πηαϑίοσ. ὅ6εθ Νοῖδ 
Ὀεῖονν. 

10. απ «ογγοαυ] [πβιοίϊοα υῃοῖ Ποῦ ἴῃ 
ΤΩΘΓΟΥ͂ ἴο σοιῃροὶ ἴποπὶ ἴο σςοπῖὸ ἴο Οοά (566 
[Π6 Ἰαϑὲ ηοΐθ), ογ ἰῇ ριιηιϑῃπηθηξ ἔογ ᾿ηνι ποῖ 6 
οὈδίίπαο᾽υΥ. ;ΧΧ. μάστιγες: ἴδε Ηδοῦτεν 
νογά ΔρΡἢ165 ρει ἴο ἱπῆϊςτίοπβ, 845 ἴῃ 
Εχοά. 11. 7. 

εοῥα.. ῥ»"] ΟἿ, θυ. χχχῆϊ. το. 

11, ὙΠο ρβαὶπὶ οπάβ 85 1ἴ Ὀορὶπς ἢ ἃ 
βῃογί δχργοββιοη οὐ ἔβειηρ, πιοτὸ ἔεσν! ἃ χπὰ 
ΘΧΌΪηρ, 45 ἴπ6 ῬΘΑΙ πῖϑὶ ποῦ ΠΥ ΓΕΔ]1Ζ6ς 
[πε σοηίγαβε Ὀδΐννθεη ἴΠῸ ρᾶϑὶ διὰ (πὸ ργοβϑθηί. 

ΝΟΤῈ οἡ ῬΘΑΙΜ ΧΧΧΙΙ. 9. 

ΤῊ τοηάογίηρσ Ο]]ον 5 Ηιιρο]. [{ 566ΠῚ5 
ἴο ὄΧρτοβϑθ πιοδὲ ΠΘΔΓΙΥ 16 56η56 οὗ δῃ ΟὈΒΟΙΓΟ 
Ρᾶϑβδᾶβε. Ὅἢὲε πιοδηΐης οὗ "ἽΝ ἴῃ [Πε οἵ οῦ ρδ5- 

5ΑΡῸ5 ὙΨΉΘΓΟ 1ξ ΟσΟιΓ5 5 σογΔ ΠΥ ΄ςΟγηδπηρθηῖ; 
ἐς ΥΔΡΡΙΏΡ5᾽ 5 ἃ ΡΓΟΡΡῚ ἴογιῃ δρρθὰ ἴο ἃ 
ΠοΙδὸ οΥΓ πιι}]θ. ὮΣ ΚΑΥ͂ ρῥγοίουβ ἰἢ6 9695 



ν. 1--6.] 

ἐ ψαϊείγ :") ὉὈυξ ἴῃ (ἢ6 ραβθᾶρε νηοῦ ἢΠ6 
αιιοΐεβ, Οἢ]. 59, ἴη6 ννογά τηδδη5 δρρείἴο, ποῖ 
ξαϊεῖν, νν  ἢ ΘΟ ΓΟΟΙΥ δ 115 115 ΟΥ̓ΔΩΥ ΟΙΠΟΓ 
Ρᾶββδαρθ, ὍὙΠῈ στοπάογηρ “ποι ἢ" 15. βθη6- 
ΓΑΙ δυδηάοπθά: Ενναὶὰ, ννῆο ργεΐοτβ [ἢ 15 

ΤΩΘΔΠΙΠΡ, ΡΓΙΌΡΟΒΕ5 Δηοἴπεσ τεδάϊηρ. Ὦ22, ἁ. λ., 
ῖ5 δαἀπιηιοὰ ἴο πιοᾶη “δ ιπὰ,᾽" “οὐγΌ." Ὑπὸ 
ςοῃϑίπιοίίοη οὗ ἴμπ6 ἔο!]οννίηρ οἴδιιϑο 15 Παγϑῇ : 

58 ΤΟ] ΌΪΓΟΒ ἃ βηϊξα νοι; Βοτο, 16 {Π6 τεδάϊης 

ΡΟΑΙῚΜ ΧΧΧΗΙΙ. 
1 Οοά ἃς ἴο δὲ »γαϊεα 70» ἀϊξ ροοάπεςς, 6 ,)0» ἀῖς 
2 οτιι εν, 12 αμπαὶ ΛΟΥ ἀξ φγουλάφμεθ. 20 Οὐρι- 
“Μωώρμεω ἰς ἐο ὁὲ δέαεεαϊ 1: Οοώ. 

ΕἸΟΙΟΕ ἴῃ τὰὰ ΓοκΡρ, Ο γε 

ΡΘΑΙΜ5. ΧΧΔΧΊΠΙΠΙ. 

15. σοττεςῖ, 11 15 -Ξ Σ (πιο Ηυρέῇ. κυρροϑίϑ 
ἃ5 ἃ ὈΓΟΔΌΪΟ το ηρ); 55. πὸ αῤῥγοχοῤίηρ; 

ΔΡ στ ὃν σογίδι ΠΥ πλοᾶη5 ΠΟηΔΪγ, ποῖ 
Ποϑῦ!]ο ἀρρύοδοῦ. ΤὍΤῆὲ Α. Ν. ξο!]οννθ 1ῃ6 
ΒδΌΡίηθ, πο ννεσα ὑσγοῦδοὶν πκιϑιοὰ ὈΥ της 

Ἰαΐῖοσ. ὑϑᾶρθ, ννο ἢ σοπέουπαρά ὃν ἢ ὃν. 
ΤΠΟΙ,ΧΧ. δπὰ {86 Ψυὶρ. γεπάθγ ᾿ξ σογγθσι]Υ 
"41 πΠοη ἀρργοχιηδηΐ δά ἴθ,᾽" [θγοιηα “"' δοςθ- 
ἀυηῖι." 

2. δίηρ, υηἴο Πἰπὶ ἃ πενν 80ηρ; ΡΙΑΥ͂ 
5 ΚΠ ψψν ἢ ἃ Ἰοιιά ποΐβε. 

4 ἔογ τῆς ννογά οἔ τῆς [ῸΚῸ ἐς τίρῃς; 
Δηα 41] 18 σγοσκβ γέ ἀἄοηδ ἴῃ τγυτῇ. 

ς Ηε ἰἸονεῖῇ τὶρῃτεουβδηεβ8. δπά 

24 δ 

ΓΙΡΒίεδουβ: ΜΟΥ ΡΓαῖδα 15" σοπΊεὶῪ 
ἴογ τῇ8. ὑρτρῆϊ. 

2 Ρταῖβε τῃ8 ΠΟῸΚΡ ψγτἢ Πρ: 5ἰπρ 
απο δηλ ἢ (6 ρβαίτογυ σπάΐ δὴ 

Ἰυάρπχεηῖ: “τῆ8. φαγῇ 15 (1]] οὗ {ΠπῈ “ Ρα τιο., 
! ροοάῃμε85 οὗ τὴς [ΟἈὉ. ῥθι, 

6 ὁ Βγ ἴμε νψογά οἔ τε ΠᾺΡ ψγεγε σα. 
τὴ πδανϑης πχδάβ: δηά 1] ἴῃς ἢοϑβῖ οἵ ὁ, 7. 

1ηϑιΓαπχοηΐ οὗ ἴθῃ 5[ΓΠηΡ5. τΠ6πὶ Ὀγ ἴῃς Ὀγεαῖῇ οὗ ἢϊ58 πιουτῇ. 

ῬΞΘΑΙΜ ΧΧΧΠΙ. 

ἼΤῊΙ5. ρ581π| 15 ποῖ δ(ἰγιδιιϊοὰ ἴο αν, ΠοΣ 
ΤῈ ἴΠ6ΓΘ ΔΗΥ͂ ΠΟΥ ΔΙ ἢ ̓ΠΊΘΓΠΔ] πλᾶγκϑ ἴο ἀδεὶρ- 
παῖ οἴ ΠοῚ [6 Δι Ποσ, {(Π6 ἀδῖο, οὐ ἴΠ6 ὁσσδϑίοῃ 
ΟΥ̓ [ἰἴ58 ςοπιροδί[(οη ι Βοννόνεσ ποίδ οἡ ὕυ. 
17). [{ [5 ἃ ρϑδ]πὶ οἵ ρμγαῖϑο δπὰ {ἢ Κβρίνιπρ, 
δπρι ]ΑΥῪ Ὀτιρῆϊ, γορ εἰθ νὴ Ῥοδα αὶ ἰπ|8- 
ΒΕΓΥ, δηὰ νν6}} δάἀδρίεα ἔοσγ {6 ᾿ξ ΓρΊσαὶ 86Γ- 
Υἱοο5 οὗ ἴπ6 (δπΊρ]6. 

ἼΠΟΓΘ 15 ΠῸ ἰπϑογίρίίοη, πὰ ἴῃ βϑυογαὶ 
Ηεῦτενν Μ558. (8 Κεπη., το δε Κοββὶ) ἰξ 15 
Ἴοἰποά οπ ἴο ἴδε ργοσοάϊηρ ρϑαὶπι, ὈγΟ Δ ΌΪΥ 
οὔ ἃοσοιηΐ οὗὨ {ἢ οἰοθθ γοβοπιθίαπος Ὀδίννθθη 
186 οἰοδο οἵ {π6ὸ ὁπὸ δηὰ ἐδ Ὀδοριππίηρ οὗ {ἰδ 
οἴμεγ: Ὀκῖ ἴῃ 411 οἴμιογ ροϊηϊβ. (ῃ6 ἵννο ρϑ8]η8 
Τεργεϑοηΐ ἃ ἀἰεγεηΐ κίαῖο οὐ πηὶπά δπά οὗ ςγ- 
σιπηδίδηςσεβ. Γ Καγ τεοραγάὰβ 1 δἃ5. οπθ οὗ 
ἴ86 ““ϑοηρβ οὗ ἀοϊνεγαηςο " ρῥγοτγηϊϑοά 'π 5. 
ΧΧχΙ!. )η. ὙΠΟ ἰ5, Πονγονυου, ΠΟ γοΐεγθησο ἰη ἰξ 
ἴο ἀο᾽νογαηςθ ἔγοιη (ἢ6 ροπαίτἰθ5 ἀπ ἴο 5ἴη, 

ἼΠ6 βἰγισίατο οὐ ἴΠ6 ρϑ54]πὶ ἰ5 γοριι ατ; [Ὲ 
θορὶπθ δηὰ οπάβ ν ἢ υἱίογδησοβ οἵ ρῥγαΐῖβθ, 
ΘΟ ἢ σοηπίϑεπρ᾽ οὗ [γοΘ νϑυβοβ, Π6 ἰηϊογτηθάϊδίθ 
Ροχίίοῃ οὗ οἱβῃξ ϑἴγορῆθβ, θδςῇ οὐ ἔννο νϑίϑϑϑ: 
[Π15 ιγδηροπηοπὶ ἀρρεαῦβ ἴο Ὀ6 ἱπίεπάδα ἔοσγ 
ΔΉ ΡΠΟΙΔΙ τες! δίϊοη. 

2. ῥαγν»] Τῇ μᾶγρ (εοττοβροπάϊηρ ἴο ἴῃ6 
Οτεεκ κιθάρα οτ κινύρα οἵ ἴπε 1,Χ Χ.}) ἀπά {δε 
ὈΒΔΙΟΓΥ τορτγοϑοηΐ ἔνγο οἶδβϑθθ οὗ ἰγιηροά ἴπ- 
βίγαπηεηί5, ἀἸ5Ε Πρ ιΠ5η6α Ὀ. (Π6 ἀγγδηρεοπιθηΐ οὗ 
(6 βίγιηρϑ, {πὸ ἰδίίεγ ρἰαγοὰ νυ ἔννο Πδηά8, 
ΤΟ ἰαφίζογ ἢ416 οὗ 6 νεῦβθ ννοι]ὰ Ὀδ τηοτὸ 
ΟΟΙΤΟΟΙΥ τοπάογοα, “ἢ ἰδη-σ Πηροὰ Ἰιΐε.᾽" 
Ἴνο ᾿πϑίγυτηθηΐβ ΟὨΪΥ ἄγὰ σηθητοηεά, 

8. 4 μεαὺ -ο0η5] ἰ.6. ἃ ϑοηρ, οἴ ποῦ υιϑϑὰ 
ἴον πε ἢγϑῖ Ἐἰπ|6 ἴῃ ρῃὈ]ς Ρϑδὶ πιοάν, οἵ, ΠΊοσθ 
ΡΓΟΌΔΟΙΥ, ἔγεδῃ ἔγοπη ἴδθ ϑδὶ πγιϑί '5 ᾿ϑαγί. 
Το οχργεββϑίοη ὁσουτϑ ἔγοηυοηίγ, ἀπά ἴῃ 5ρ6- 
οἷ] σοππεςΐίου ψν ἐδ κορίνπρ ἔοσ ἀε]ϊνεῦ- 

Δης6: 5. Χ]. 3.) ΧΟνΙΠ σ; 1541, ΧΙ. το. 866 
αἶβδὸ ἔδυ. νυ. 9, χὶν. 2. 

ἐομά ποὶσ6] ΟΥ̓ γυτηρεῖδβ, σγτηῦα]5, δπά Ἰουά 
}υδιηδηΐ 5μουῖβ; 8. ἰΙχχχνὶ!, 7. 

4. ἐῥὲ «υογά 97) δε ΖοΟΚὨ 1.6. 16 οχ- 
ΡΙθϑϑίοῃ οσ πηδηϊεβίαϊίοη οὗ Οοά᾽β ψ}}, 1π- 
Ἑαπάϊηρ 411 υἰζογδηςθβ νν Ποῖ ΠΟΥ 1 γον Δ Οἢ ΟΥ̓ 
Ὠδίαγο. ὙΠΟΓΟ 56 ἢο ἀἰδίϊηοϊ Ῥεγβοη! ποδί! οη 
οὗ {πη6 δογά, Ὀμξϊ ἃ Ργοραγαίοιυ βίαρο ἴῃ 186 
ἀονοϊορπιθηῖ οὗ ἰμαὲξ Γυπάληηθηϊ] {πὰ οὗ 
ΟΠ ΓΒΕ δη  Υ 5 ἰγασθδῦϊα ἴῃ {Π15 ρϑαὶπι; 566 
υ. 6. 

αἰ! ῥὶς «υογξς, ε. Οτ, “" δηὰ 8}1 ΗΙ5 ννοσὶκς 
ἐξ ἴῃ {τ 5) οΥ ἐδ Π 1 η685. 

5. γἰσῥίεοισπεις ἀπά ἡμάσγνιοπ!] ΤῊΘ ἔΟΓΠΊΕΓ 
ἀρηοίδβ 16 Θβϑθηῖτῖα] ργΠοΙρΙΘ, ἴΠ6 βϑεσοηά {16 
τηδη δϑίδιοη ἴῃ δοῖ οὗ (ὐσοά 5 5 ςθ. 

ἐς ΜΠ] ΟΕ, ᾿ϑα]. νἱ. 2, χὶ. ο; Ηδῦ. 1. 4 
Ῥς, εἶν. 24. 

Φοοάμε..} ΟΥ̓́, ξτσϊουβηθββ, Ἰουπρ Κη ῃ685. 

6. Το ΜΝνοτά οὗ {πῸὸ ],οτὰ 15 {πὸ σοιῃ- 
τηδηὰ νυ Ὡς ἢ Τσ4]1δἀ [6 ηΐνογϑθ ἰηΐο δχἰβίθηοο: 
{πε Βτγοδαῖῃ 5 {86 αυϊοκΚοηίηρ ϑριτς ΨΠΙΟΒ 
Ὀτγοοάεά οἡ ἰῃθ δῦγϑβϑ, δηά ρᾶνο [ἴδ δηὰ ἔογπηὶ 
ἴο 4}1 τπῖηρ5. ὙΠῸ τοίδργεποθ ἴο Οὐθηῆδϑὶβ 15 
ὈΠΙῚ 15 4 ΚΟ 6, Ὀμὲ ἰδ 15 τοιλδγκαῦϊο δον {Π6 
Ῥβα]πηϑὲ ἀοίδομοα ἴηὴ6 ἴννο ργεδαίΐ {γυἢ5. ἰη- 
νοϊνθα, οὔ᾽ ᾿πἰἰπιαϊϑά, ἰὴ ἰῃαΐ ἢτθὶ ννογὰ οὗ 
Του ἰδίῃ, πα οχργεϑβϑοϑ [Π6ηὴ ἴῃ ἴογτηβ ἡ] ἢ 
πη τποῖγ 5.1} ὀχ ρἰαπδίίοη ἴῃ ἴΠπ6 ἀοςσίγπο οὗ 
{π6 ὙΠηϊΐγ. [ε]!}Ζ5ς.ἢ (’ ΑΡοϊορεῖκ,᾽ Ρ. 432) 
τεηδλύκβ, Ἴ ἢ Νὸνν Τοβίαπηθπε ἀοςίηθ οὗ 
(ἢς Νν ογά ἱπσαγηδίθ ἰὴ (ἢ γίϑδε 15 ἤεγα 'π βΈγη, 
ἡ» ἤεγάεμ." 868 αἷθὸ 1,ἰἀάἀοηβ " Βαδιηρίοῃ 
Ι,δοΐαγεϑβ,᾽ 11. Ρ. 95. 

αἰ! δε βοιὶ 27 ἐδορι] ΤΒ6 νογά “" ποϑὲ " (45 
ἰῃ Ὅεη. ἰϊ. 1) σοπηθιηθ65 {Π6 ἔνγο [ἀθαβ οὔ τλι}- 
αζυς ἀπά ογάσρυ, δηὰ 15 {πογοίογο ὨΘΑΥΙΥ Θαυὶ- 
γαϊεηΐ ἴο {Π6 Οτθεῖκ (ὐοσπιοβ. [ἰ ἀδοϊδγοβ 50 



ΡΘΑΙΙΜ5. 

 Ἦε ραβεγεῖῆ τῆς νναῖοτϑ οὗ τῆς 
868 Τοροῖῃοῦ 48 Δη ἤδᾶρ: ἢ ἰαγθίῃ τρ 
ἴἢε ἀερῖῇ Ἰῃ βἴογεγοιιβεβ. 

8 1,εῖ 411 τῆς φαγῇ ἔδαγ ἴῆε ΟΚ: 
Ιεῖ 411 τὴς. ᾿πῃαδιτδηῖβ οὗ τῆς ννου]ά 
βῖδηδ ἴῃ ἂν οἵ ἢ! πὶ. 

9 ἔογ ἢς β8ρᾶκε, δπὰ ἴξ ννδβ8 ἀπε; 
ἢδ ςοπιιηδηάςφά. Δηἀ ἰξ 5βῖοοά [,ϑβϊῖ. 
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εἸκυτ9.3. [0 Τἢς ΓῸΚΡ ' γηρεῖῃ τῃε σουη- 
πὸ 86] οὗ {πε Βεδίῃβοη ἴο ποιρῃῖ: ἢξς 
“ηπείναίσ. γγαϊκεῖῇ τῆς ἄἀενιςεβ οὐ τῆς ρεορῖὶε οὗ 

ποπο εἤξοι. 
4 Ῥτον 9. 11: 4Πε οσουηδβεὶ οὗ τε ΙΧ ῸΚΡ 
[καἱ.46.το. δἰ πάει ἔογ ὄνεσ, της τῃουρῃϊδβ οὗ ἢ] 
εν. Πιοαγῖ ἴἴο ]} ΒΕ ΠΟΓΔΤΙΟΠΒ. 
φάλοα 1.4 «ἘἨ]οβοοά ἐς τῇς παίίοη ψνῆοβε 
ἐΓδε (οά ἐς τῆς ΠῸΚΡ ; «μά τῇς ρεορίε 
᾿ ̓ ὅτις «υὐοηι ἣῈ Ὠλῖῃ σἤοβθῃ ἔοσῦ ἢ]15 οννῇ 1ἢ- 

Πεογιδηςα. 

ἃ ἰγἢ οὗ πιοβῖ ργδςίῖοδὶ ἱπιρογίαποο ἤθη 
τῇς. ρϑηϊπὶ ννᾶϑ νυυΐθη, νἱΖ. (Ππδΐ ἴπΠ6 οὈ]οςῖ5 οὗἁ 
{Π6 ννϊάθ5ῖ βργοδὰ ἀπά πιοϑί δἰίγδαςξζνο ἔογπιβ οὗ 
ἰἀοἰδίγοιιϑ ϑνΟγΒρ (866 ποίΐδ οἡ ἰοῦ χχχί. 
26) Αἴὸ [6 σγθαΐιιγεβ δηά βεγνδηΐς οἵ Οοά, 

7. «: απ ῥεαρ)] ΤῊΝ Θχρσοβϑίοη ἀθϑοθ65 
{Π6 σοηνοχ ϑιγίδοο οὗ {π6 ὁσοδῃ ΔρρΑΓΟΠΕΥ 
ονογῃδηρίηρ ἰῃ6 ρῥἰδίηβ, Ὀὰῖ 1 υὑπάοι Ὀΐ ΡΥ 
πο 65 ἃ γοίργεηςε ἴο Εχοά. χν. 8 δπὰ [οϑβῆ. ἢ}. 
1--τό. Το Ηξεῦτγονν ννογὰ Τὀσσγβ ΟὨΪΥ ἴῃ 
1ῃοϑο ρᾶβϑαρθβ, δηά ᾿ἴη 5. ἰχχνηῇῖ. 13, ΒΙΟἢ 
158. ἴακοη ἔγοση Εἰχοάιϊι5. 

“ἰογέῤοιμε:} “ΓΘ ἀθρίἢ5 ἅτε ἔπ γοργοβοηϊοά 
85 ἀδροβί(οσιθβ οὐ νναΐθγβ υνῃιςἢ δὲ σοά 5 δἰά- 
ἀΐηρ πιᾶῦ ονεγῆονν [6 εαγῖῃ, ννμεῖ μοῦ [ῸΓ 
ῬΌΓΡΟΘΕΘ Οἵ ΠΊΕΓΟΥ οΥ οὗ Ἰμάρπιοηξ; 566. [0Ὁ 
ΧΧΧΥΙΙ, 22, ὅζο.: [Π6 ῥγασξσδὶ ἰπΐοτεποο 15 ἀγάννῃ 
ουξ ἴῃ {πὸ ῬΟΙοννίπε γΘΓΘ6, " 

Θ. «ἱοοά “ἢ ὙῊΪ5 Γείογ ἴο ἴΠ6 ρεγπιδᾶ- 
Ὠδηςδ οὗ δ΄] ἰῆ6 ψοσκβ οὔ Οοά ἴῃ οτγραζιοη. 
866 Ῥϑ, Οχὶχ. 9ο, 91. 

10. Ετοῖὴ Οοὐἷδβ νγοῦκβ ἴὴ στοδίίοη [ἢ 
ῬΞΔἸ]πιϊϑί ρᾷϑ865 ἴο Η!5 πιδη! εβίδίϊοηβ οἵ Η]Ππ|- 
86 Ὶ [1Π ΠΙ5ΙΟΓΥ. 
8}} τη άἀογία κιηρα ΒΡ ἀτὸ ποῖ ἴῃ δοσογήδηςθ 
νι ἢ ΗΙἰ5 νν1}}; οἡ {Π6 ΟΕΓ (νυ. 11), Ηεξ ρῖνοβ 
εἴεγπαὶ εἴξος ἴο ΗἸ5 οὐνὴ ρυγροβεβ. Ὅῇὲ 
γγου]Ἱ 5 ὨΙβίογυ 15 Ὀυϊ ἃ ἀθδνεϊορπιοηΐ οὗἉ 16 
ΡΓΠΟΙρ 65 νυ μῖοΒ μάνα {πεὶγ ἀοάε ἀπά οὐ βίῃ 
ἴῃ Οοά. 

ἐδε εουπσο]] ΓὮΪ5 βδῆδννβ {Π6 Δη{{{Π6 515 τ 
11. 

“ευϊεε.1 ΟΥ̓, ῬΌΣΡΟΒΘΒ. 

11. ἐδομσῥ ΟΥ, ῬΌΓΣΡΟΒΟΘΒ, ἃ5 ἴῃ {δὲ 
ῬΓΟσΘάΪπρ νογβο, ὙνΠοτα [πο βᾶπιο υγογὰ ἰβ υιϑϑά. 

12. Οὐοπίραγο Ὠοιυῖ. ΧΧΧΙ]. 29, ἃ Ῥᾶββαρδ 
ὙΠ ὶςἢ ϑθοὴβ ἴο δᾶνθ δῆ Ῥγόϑεπέ ἴο [6 
Ῥϑαὶ τη 515 πηιηά, 

Οπ {δ οὔθ ῃαπά Ηδ ἔπιςίγαϊος 

ΧΧΧΊΙΠΠΙ. [ν. 7--19. 

12 Τῆς ΓῸΚΡ ἰοοκεῖῃ ἔτοπι ἢδᾶ- 
γνοη; ἢ Ὀοῃοϊάθιἢ ἃ]} τἢδ 8οης οὗ 
ΠΊΘΏ. 

14 Ετοπι τῆς ρΐδες οὐ ἢΪ8 μδϑίϊα- 
[οπ ἢε Ἰοοκεῖῃ τροῃ 4]}} τῆς ᾿πῃ 8- 
Ὀιϊδηῖα οὗ ἴῆ6 δασίῃ. 

15. Ηε ἐδϑῃϊοπμειῃ τπῃεὶγ ἢδδγῖβ αἰϊκα; 
ἢς σοῃποίἀογεῖῃ 11] τΠεὶσ γνόγκβ. 

16 Ἴ Πεγε 5. πὸ Κίηρ βανεά ὃγ τῆς 
πλαϊττιάς οὗ Δη ἤοβῖ : ἃ τηρῃ πιδπ 
ἰ5. ποῖ ἀε]νεγεά Ὀγ πῖυςἢ [ΓΕ ΏΡΊΗ. 

17 Αὴ Ποῖβε ἧς ἃ νδίη τῆϊῃρ ἔογ 
βξειγ : ΠΕ ΓΒ 6Γ 5Π4]}} ἢ ἀε]ῖνεῖ ἀπ ὈΥῪ 
ἢ]8 ρτδαΐ βίγοηρτῃ. 

18 “ΒἘΠο]ά, τῆς ἐγε οἵ τῆς ἴκὸοκΡ ΘΝ 
ὉΡοη τῇδηι τῆλε ἔξατ Ἀἰπι, ἀροη τμεπ τ Ρεῖ}α 
ται ἢορξε ἴῃ ἢ15 ΠΊΘΓΟΥ ; 

Ι9 Τὸ ἀεἰϊνεγ μεῖγ δοὺ] ἔτοηι ἀεὶ, 
Δηά ἴο Κεερ {πε ἂἷῖνε ἴῃ ἔδιμιπε. 

14. ἰοοξεϊδ μροη] ὙΠὲ ΗἩρῦτονν πογὰ ἰ5 
ΥΘΙῪ ΓΑΓΟ: ἰῃ [54]. χῖν. χό, νΏογο (6 ΑΟὟ΄. Πᾶς 
εἰ 58}} ΠΑΓΓΟΝΥ Ἰοοκ ᾿ροὴ {πεῸ," δηά ἴῃ 
δοηρ 50]. 1]. ον, 1 ον ἀθπῆγ ἀθηοΐος οἷοθο ἰη- 
βροοίίοη. τ ΚαΥ οὔξογνοβ ἔῃαῖ ἴπε ἈΔΌὈΙΠπίοΔὶ 
ἴεγπὶ (ῤῥασῤφασῥαδ), ἴοσ ῥγονϊάεηςε ἰ5 ἀεηνεά 
ἔτοτῃ [ἴἴ. 

16. αἰῥε}ὴ Οτ, δι ϑοξοῦμου; ἜΡΕΈΓΥ βοατί 
15 ᾿λϑῃϊοποά, 1.6. τποιϊάθὰ Ὀγ Ἧϊπι; ἀεῆνεβ 
ἔτοτη Ηἰπὶ αἱ 115. ἔπσι |65 ἀπα οηάοιντηεηΐς, 
Η!χῖρ δὰ Ηπρξε]ά, ΤΟ] οννοὰ Όγ Ῥεγονπι ()), 
ἴακε ἽΠ᾽ ἴο ΠΊθδη ““ ραΠῖοσ," ἸΥΉΙΓἢ ξῖνοβ ἰδ 
56η56, “Ηοσ δῖ οπςθ πιου]άοιῃ ἐμοῖσ Ὠραγῖβ ἂἀπὰ 
πηάἀογεϊδηάδξιῃ 411 {Πεῖγ νναπῖβ. Ηδ Κηον ἴ86 
Ποασγίὶ Ὀδθοδυϑὸ Ηδ ἐογπηιϑά 11." : 

16. ΤΡεγὸ ἰς πὸ ζἰϊπο] Οτ, Ὑπὸ κὶπξ 16 
ποῖ δαῦϑά: {πὸ ᾿ϑ5γβϑ δ ἘΠΙῺΚ5 οὗ ἢῖ5 οὐ 
κίηρ, δηὰ διιυθυίοα. ἢ15 βαϊναϊίοη ὄχο  υϑινεὶγ 
ἴο Οσοάὰ. 

17. “4π᾽ βογ"οἢ Ῥϑ. χχ. γ: τον. Χχὶ. 31. 
ΤΠθθ6 ἴννο νϑῦϑοϑ ἸΤΩΡΙΥ παῖ {86 Κίπρ διᾶ5 

ἃ ῬΟΥΟΓΓᾺΙ ΔΓΠΊΥ, ΠΊΔΗΥ 5ἴγοης υνδιτίοτβ, ἀπά 
ἃ ἴοτοε οὗ σᾶνδιγΥ. ὙΠῈ ῥϑᾶὶπὶ στηυϑδὶ ἱπετο- 
ἔοτα ἤν Ὀδεη Ὁ τ θη ἴῃ ἃ Ργοβρογουβ τΕῖΕτΙ, 
Ὀμξ ργοῦδο]γ ποῖ ἴῃ Ταν! ἀ᾽ 5. ἘΤΊΘ, Ὑυ θη ΠΟΥΞΕ5 
ννογο ΠΠΠΠ6, 1Ε δὲ 811, υϑοὰ ἴῃ νναγίατο. ὙΠὸ 
ψνΏοΪο ἴοπο οὗ {π6 ΕΝ 566 Π15 ἴο ἢί 186 γεῖξτ 
οὗ Αϑἃ οὔ [ϑῃοββαρῆδαῖ. ΗἱϊΖὶρ τϑοορηῖΖοϑ ἴὮ 
ἃ5 ἃ ργοάυςσίίοη οὗ ἴη6 ρογοά Ὀοΐοτθ τῆ οδρ- 
ΕἸΤΕΥ, ῬΓΟΌΔΌΪΙΥ ἰπ [οϑίδ 5 τοῖρτι, δῇεγ ἴδε 
ἀείοδ οἵ ἴῃς δϑογίμιαηβ. Ενναϊά, οἡ ἴῃς οοἢ- 
ΓΑΥΎ, ΡΙᾶςε5 1 ἴπ ἴῃ ἰδίεδξ στοιρ οὗἉ ρ541π|8. 

19. ἐπ ζανιῖηδῆ Α σοϊηπιοη ἱπβὶςίίοη ἴῃ 
{οϑ6 ἄδγϑ, θὰϊ οπα νὩϊσἢ ᾿νου]ά δὲ ῥγομι- 
ΠΟΠΓΥ Βοΐοτο {π6ὸ πηπὰ οὗ ἃ ςοηίοιιρογαι αὗ 
ΔΗΔΌ: 566 ποΐδ οὐ υ. 16. 
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τ, 2ο--ἰα.] ΡΟΘΟΑΙ,Μ95. 

20 Οευζτ οι] νγαϊῖοῖῃ ἰοῦ τῆς ΓΟΚῸ : 
ἢς ἐς οὐὖγ περ ἀπά οι 5}16]4. 

21 ἔοτγ ουγ Πεαγῖ 5}4]1] γε)οῖςβ ἴῃ 
ἢϊπι, Ὀεσδιιδα ννα ἢδνε {τιδῖεά ἴῃ ἢ]8 
ΒοΙγ ΠΑΠλε. 

22 [1 εἴ ΤΥ πιεῖογ, Ο ΙοκΡ, ὃς 
ὍΡΟΙ 18. ΔΟσοΙΙηρ; 88 ννῈὲ ἤορβ ἴῃ 
πες. 

ΡΘΑΙΜ ΧΧΧΙΝ. 
: αυϊώ 2γαΐίεείλ Οοά, ἀπά ἐχλονγίελ οἶλενς {Λε ἐ- 

ἐο ὧν ἀξ ἐχῥεζίφηιςε. 8 71εὲν αγε ὀέἐέτεαΐ αἱ 
ἐγμσί ἔπε Οοώ. τᾶ 212 ἐχλογίείλ ο ἐάέ γα οὗ 
Οοά. τ5 7 ἀξ ῤγίνεσρες ο7) ἐἀέ κιράϊεομς. 

Α μιαίνε οἵ Ὀανιά, ψ πη ἢ οπαηρσεά ἢϊ5. Ὀ6- 
δανίοιγ Ὀείοτα {|ΑὈϊ πιο θεοῖς ; Ψο ἄγονα ἢϊπὰ 
ΔΝΑΥ, δηά ἢε ἀερατῖοα, Φ 

ΨΥΙΠ, Ὁ]εθ5 τὲ ΓΟΚΡ δὲ )} 
{1πλ68: ἢῚ5 ργαϊδε Ἃερα ΐ ςοπτίηυ- 

ΑΙ εξ ἴῃ πὶ πιουῖῇ. 
2 Μζ οι] 541] πιακε ἢεγ Ὀοδϑβῖ ἴῃ 

τὴς ΓΟΚΡῸ: τῆς ἢπηλθῖε 5}4}} ἤθαγ 
ἐρόγέοῦ, πὰ Ὀε οἷά. 

3 Ο πιᾶρηϊγ τῆς ΠᾺΡ νυ τῇ πλα, 
Δηα ἰεῖ ι.ι5 ἐχαὶξ ἢ]5 πᾶπλε τορεῖῃετγ, 

Ῥβαιμ ΧΧΧΙΨν. 

ἴη (ἴῃς ᾿ηἰγοάιυςίζογΥ γοιηασκα οὐ ἴῃ6 2ς1ἢ 
ψφ 1ὴ6 εοἷοϑθε σοπποοίίοη νυ {Π|]15 Ῥ941Πὶ 

Ὀεεη ροϊηῖϊθα οιἷἱ. βΒοοῖΐῃ ἂζὸ δἱρῇῃδ- 
ὈεῦςΔΙ ρβϑαϊπιβ, ἀπά Ὀοΐῃ ἤᾶνε ἴννο γδίποῦ 
βίηρι αν ἐδνιδίίοηθ. ἔγοπη δἱρῃδυειςδὶ ογάστγ, 
οὐ της ἴῃς σἰχί Ἰεϊῖοσ (υαυν), δηὰ δαάϊηρ 
ἃ νοῖβὸ Ὀδριπηΐϊηρ νυν ἴῃς 5δπι6 Ἰεῖ(οσΥ δηά᾿ 
ογὰ (ροώερ). [ἰἴ 15 αἰΠρυϊεὰ ἴο ανι!ά; 
ἴξ Τετίδίηγ Ὀεϊοηρθ ἴο πΠ6 νυτιϊογ οὗ ἴπαᾶὶ 
ῬΒΑΪ ΠῚ, πὰ [ἴ σοηϊδὶπϑ ποι πρὶ ἴῃ ροϊηϊ οὗ 5ἴγ]6 
ΟΥ οὗ ἴοῃς οὗ τπουφσῆϊς πννογγ οἵ ἴδ Κίην. 
Τῆς ἀϊάδοιϊϊς σμαγασίευ ΤΠΔΥ ροΟβϑιΪΥ ᾿πάϊοδῖα 
ἃ ἰδίαν ρεσιοὰ ἴῃ ἢ]5 [{{ὸ {Π4η τμαΐϊ τοίεγγοὰ ἴο 
ἴῃ 186 ᾿Ἰπϑοτρίίοπ : Ὀυῖ ᾿1{π|6 ἀοροπάθπος σδη 
δὲ ρἰδοεὰ προη τηΘΓΕΪΥ δι δ)εςτῖνθ ᾿πιργεββιοῃβ; 
ἴη δεῖ, τῆς γγοδλί ἀϊκῖγοθϑ δὰ δηχίθετυ οὐ 16 
Ῥολ]πηῖσῖ, σοι ϊποὰ ἢ ἴγοθάοσῃ πΠῸΠπὶ 8]] 
ΠΟηϑοϊοιι8η655 οὗ ἀθθρ ρο δηὰ ἔξαγία! ἰγαη5- 
ξτοβϑίοη, Παυτηοηῖζθ πιο ΘΠΓΓΟΙΥ ἢ τηδῖ 
Οὐςαϑίοη, ἴπαπ νυ τῆ6 οεἰγοιππιβίδηςος οὗ 
Ὀαν! ἀ 5 ὀχριι ϊβίοη ἤγοπι ἢΐ8 Κἰηχάοπι. 
“δεινοί Τὴ πᾶ οὗ ἴδε Κιίπρ νγὰβ 

ΑΟςΒΙΞἢ, 9866 ΠΊΔΓΕ. ὙΠΙ5 ΠΊΔΥ ΡΟΒΘΙΌΪΥ Ὀδ ἃ 
Τηϊδίακο οὗ ἴπῸ νυγζοσ, ννῆο ΠΙΔΥ πᾶνὸ ηυοίεά 
ἴτοπὶ πηθλογυ ; Ὀυῖ ἰξ 18 πιογε ργοῦδοϊα τπδὶ 
ἴδε Κι θοτὸ ἴννο παπιδβ, ἴπ6 ομὸ ρογβοηδὶ, ἐμ 
Οἴμοι ἀγπαϑίῖς. [ἢ {πὸ ἰδίῖογ σᾶϑο [ τνου]ὰ 
δε ἃ 5βίγοῃξς ἀγευπηοηΐξ ἴῃ ἔλνοιιγ οὗ 1Π6 ἰπβοτῖρ- 
ἴοη, νη ἢ πηυδὲ πᾶν Ὀδεη ἀογίνθα ἔγοπι Δη 
Ἱπάορσπάθπε δοῦγοθ, δηά, ἴῃ 411 ργοῦδὈ]  γ, 
ριέϑοσνιβ 4Δὴ δηςιθηὶ [γδάϊίοη. 

2. «ῥα ΐ νιαζε δὲγ δοαἢ (ΓΕ. Ῥ5. χ]ῖν. 8: 
7ογ. ἰχ. 2; Σ 8. 1. αν ᾿υκο 1. 46. Τὸ Ηο- 

ΧΧΧΙΙΠ. ΧΧΧΙΝ. 

4 1 Ξουρῇῆϊς τε ΠΟΚΡ, δηά ἢδ ἤεαγά 
τλ6,) ἀπ ἀε]ϊνετεά πὲ ἔσομαι 41] ΤΥ 
ἔδδιϑβ. 

ς ΤΕΥ 
ννεγα Πρητεηδά : δηά τῆ6ῖγ ἴλοθϑ νγοῦς 
ποῖ δεδμαιηβά. 

6 5 ροοῦ τῇδῃ οτὶε, ἀπά τῆς 
ΓΟΒΡῸ Πεαλγά ῥέηι, δπα βανεὰ ἢϊπὶ οὐ 
οὗ ἃ1] ἢ15 ττουθ]ςα5. 
 Τῆε δηρεὶ οἔ τὴς [ΚΡ ἐποδιρ- 

δῖ ἢ τοιιηά δϑοιῖ τπσπὶ τπδῖ ἔδασγ ἢ]π|, 
δηά ἀκ] νογεῖῃ τπεη). 

8 Οὐ ταϑῖε δηά 866 (δαὶ ἴῆε ΟᾺΡ 
ἰς ροοά: Ὀ]ε55βθά 1: τῆς πγδη ἐλαΐ ττυβῖ- 
δῖ ἢ 1ἢ ἢΪπι. ᾿ 

9 Ὁ ἔδβαγ τε ἴοκ, γε ἢΪ8 β8δἰηΐϑβ: 
ἴον ἐδεγ ᾿ς πὸ ψψαπῖ ἴο ἴπδπὶ τἢδῖ ἔδαγ 
Ἀϊπλ. 

Ιο Τῆς γομηρ ἸΙοπ5 ἀο Ϊαςκ, δηά 
δι εγ ἤυηρεγ: δυῖ τῆοΥ τῆδὶ 8εαῖ 
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Ἰοοκεά υπῖο Πίπι, δηᾷ  Οσ, 
ΖΤάεν ἥσιῳ. 
Φαί πιο 
δία, 

τς ΓΟΚΡ 5}|4}1 ποῖ νγδηῖ Δηγ ροοά ᾿ 
ἐπίην. 

11 (οπιε, γε σὨΠ]άγεη, ἢεάγκθη υἡ- 

Ὀγὸνν νογά ἱπιρ 165 σταίεξι] οχυ]ϊδίίοη, 85. ἰπ 
ἩΔ]]ε]υ] 4}. 

4. 17 υομσῥὲ ἐδὲ Ζοκρ, Ἐς σῇ. 2 σῆτο. 
ΧΥ. 2, 4.151; 7]6γ. χχίῖχ. 13; Μαίϊ. υἱῖ. 7. 

5. ἠοοκεά... «υογε ἰϊσῥίοηεα ] Τ 15 ΓΔ ΒΔ ΙΟΩ 
ἰ5 Ργείογδοϊθ ἴο {παῖ φίνεη ἴῃ 186 πλϑΥρΊη, δηὰ 
ἰϊ ᾿ς δάορίοἀ ὈΥ πιοάεγῃ σοϊημηθηϊδίοσβ. ΤΘ 
Ρτοροϑίτοη 15 φθηθγα!; 411, ννῆο Ἰοοῖκ ἴἰο [86 
Ι,ογὰ ϑἰθαϑεγ, 866. πὰ γοῆέεϊ ἴῃ6 Πρῃϊ οὗ 
ΗἰΪΞς σομηίθηδηςθ: σοπιρᾶτδ 2 ΟΟΥ. 1}. ᾿8. 

6. Τρὶ: ροον πα} Νοῖ τλϑγεὶγ ἴΠ6 Ῥ54]π- 
ἰσῖ ΠἰπΊϑο], Ὁ ΔΠΥ οἠς ρΡοοῦ, ᾿. ε. ἢ ΠΔ0]6 δηὰ 
ςσοπίπίο, Ὀ6]Ιονοσ, 

ηΠ. {ρὲ απρεί 9 1δὲ 1,0 κ 0] ΤῊ πιοπίϊοῃ 
οὗ οπα Αηροὶ, ψγῆο ἰ5. γεῖ τοργοβθηϊθα 85 6η- 
ολπηρίηρ, δἀτοιυηά δρουῖΐ Ηἴ5 βϑογνδηΐβ, ἀϊγθοίδ 
ΟἿΓ 1πουρῃῖθ ἴο {πΠ6 Απρεὶ οὗ [86 σονοπαθζ, 
(86 σαρίδίη οὗὁὨ ἴπ6 ποβῖ οὗ [θμονυδῆ (566 [ Ξῃ. 
Υ. 14), ῃο ΜΠ Ηἰἴ5 ““ ΠΟΙΥ ΟὨΘ5" Ργοϊοοῖϑ 
Ηἰξ ρθορὶε οὔ βνεγυ 5ἰάδθ; σογίραγε σξῃ. χχχὶὶ. 
Ὶ,2. ὙΠῸ ψογὰ “᾿ΘηοδηΊροί ἢ  ῬΥΟΌΔΟΪΥ γὸ- 
ἔεῖβ ἴο Μαῃδηδίτη, ἴΠ86 ἴννο σαπηρβ. ἴῃ ἴπαΐ 
4888ξ26. 866 Ριιβού, "δηϊ6},) ρ. 19. ΤΠΪδ 

᾿πιογργοίδ! θη 15 δὲ οὔςς ἴπ6 τηοβῖ [16 γ4] ἀπά 
16 πιοϑὶ ϑβαϊϑίδοϊογ᾽Υ. ϑοπὶθ ςοϊηπιεηΐδίουβ 
18κε [86 Απροὶ ἴο Ὀ6 ἃ ςοἸϊοςτῖνα παᾶπιο, δῖ 
νυ Πουϊ ΔΩΥ συ ῆςοηϊ γοᾶϑοῃ, ΟΥ̓ 1ι5:1Ποδί!οη 
ἔτοπι ϑεπρίιγδ] 5856. 

8. 1:42] Α νοτὰ ΠΈΘΌΘΠΕΥ υι5εἀ ἔογ ρογ- 
50η8] δχρογθηςθ, ἴῃς Κηοιν]εάρε δοαιυϊγοα ΌὈΥ͂ 
ἀϊγοςῖ ςοηίαςῖ; ςἔ, Ηδθ. νἱ. 4. 

10. γομηφ ἠο».}] ΤΥγρεβ οὗ ἴπΠ6 σπιθ] δπά 
{Π6 υἱοϊεηΐ, Ρ5. χχσυ. 17. 866 ἠοΐδ οἡ 0) ἷγν 
9--11. 



γ48 ΡΘΑΙ.Μ58. ΧΧΧΙΝ. ΧΧΧΝΥ. [ν- τῶ, 
ἴο πι|6: 1 ν"}}} τϑᾶοἢ γου ἴῃς ἔδξαγ οὔ βανεῖῃ ἴδιο. 285 ὃε οὗ ἃ οοηίπίε "πὰ 
τς ΠΟΚ. ΒΡ γί. μα γ, 

Τα Ρε3. χ2 α«ῃδζ πιδη 1: ἦἊ ἐδαὲ ἀεϑβίγεῖῃ Ι9 Μάδῃγ αγε τὴς ΔΈ! ςτοη5 οἵ τῃε 
[π|π|, σπά ἰονεῖῃ γισηὴν ἀλγ8, [πὶ ἢῈ τίρῃΐεουβ: δυῖ τῆς [ΚΡ ἀεἰινεγεῖὰ 
ΠΊΑΥ 8ες ροοάΡ Ἀιπὶ οὐ οὗ τῃεπὶ 4]]. 

12 Κεερ τῇγ τοησὰς ἔγοπι δν!], ἀπά 20 Ηε Κεερεῖῆ 4]1 ἢϊ5 Ὀθοπεβ: ποῖ 
τῆγ ἰἰρ5 ἔτοπι βρεακίηρ ρα!]α. οπα οἵ τῆεπὶ ἰ5 Ὀτοεη. 

14 [)ερατῖ ἔγοπι ἐν}], Δηα ἀο ροοά; 21 Ἐν!] 5}4]] βἰίαγ τῆε ψ]οκεά: δπά 
8566Κ ρεᾶςς, δηὰ ρυγϑιε [ἴ. ἴπεγ τῆδὲ μαῖα τῆε γίρῇτεουβ " 5881} δὲ ἰῶ 

610036... τς δ7}8ε εγεβ οἵ ἴῃε ΓΟΚῸ ἂγε ἀεβοϊαϊε. ΡΡῚ 
ἐΡοῦ χα, ρου τῆς τίρῃζθοιιβ, ἀπά ἢ δᾶγβ αγ 22 ΤῊ [ΚΡ τοάςεπιεῃ τῆς βου 

οῥέπ αηἴο {ΠΟΥ ΟτΓγ. οἵ ἢ!5 βεγνδηῖβ: Δπά ποης οὗ [Πεπὶ 
ι6 Τε ίμεοες οὗ τε ΓΟΚῸ ἐς 4- τἢδῖ {τγιιδῖ ἴῃ ἢΐπι 5841] δὲ ἀεϑβοίδϊιε. 
ἰπδῖ τπεῖ τπαῖ ἀο ονιΐ, ἴὸ εὐ οὔ 

τς τεπιεπιῦγαηος οὗ {πο πὶ ἔγτοιι τἢς . ΒΑῈΜ ΧΧΧΥ. ! 
οατιῆ. : Ῥαυϊὰ ῥγανοίά γογ ἀΐξ στὸ σαγαίν, ἀπά Δὲ 

. ἐποη τσ ἐογμσίση. αἱ 7 ς εονιῥίαινπείΛ οὐ ὑὐ ΠΡ 
17 {}6ε γί σἠίσοις ΓΓΥ. ἀπά τῆς ΓΚ τογοασζ ἀραίΐν. 412. ΖΤΑεγεόν ἀκ ἱπείσια 

ἤδάγοῖῃ, δηά ἀεϊνεγεῖῆ τμδῖλ οἷ οὐ ὄοά ἀψαΐμοέ ἐδεη. 
Ι'ον, ἈΆ4}} τδεῖγ τγου ]68. “ διαίνε οἵ Ἡανὶά. 
ΤΣ 18 ΤΠε ΓΟΚΡ ἐς πίὶρῇ ἀπο {Πεπὶ ΓΕΑΛὮ κἥ"γ εἐαμβες Ο Ἰίοκρ, πὶ 
ἀμί  τῃαῖ δῖῈ οὔ ἃ ὕγοκδβὴ μεατῖ ; δπά τη ἴτῆαῖ 5ίγιναθ: ψ πῇ πιε: 

11. γε εὑ άγεπ]ῇ ΔῊ δάάγεβϑ δ οηςς δὔεο- 
(ἰοπαῖο δηᾷ διϊμοσγιδονο, Ὀοβίςπς [6 ἔλί ΠΟΥ 
δηὰ ἴοδοῦοῦ οὗ ἴπΠ6 ρθορίθ. Ηξρηςε [5 ἔγεχυθηῖ 
156 ἴῃ (6 ὈοοΚ οὗ Ῥγονογθβ, δηὰ ἰἴ5 δ ορίϊοι 
ΌΥ οὖν Ι,οτά. 

18. ὀνγοζο"]Ἱ ὙΠῸ ἴνο ψογάβ, “" Ὀγόξθη ἦ 
δηά ““ σοηίτγιῖο,᾽) ΔρΡΙΙΘὰ ϑονεγα! νυ ἴο (ἢ ς πεατῖ 
δῃὰ 5ριγιῖ, ἀθηοίθ πιοσὸ [ἤδη ΞΟΓΤΟΥ͂ [ὉΓ 5π: 
411] (ἢδξ 15 βαγὰ δηά ςἰυδθοτῃ ἰῃ 186 ἔξο! 5 
Δηὰ ταϊηά, ἃ}} (Παἰ τοϑιβίβ [ῃ6 δπίγδηςο οἵ ξγᾶζὸ 
ΟΥ ἰΐ5 ἔἴτρε ννογκίπρ, πιυσέ Ὀ6 Ὀτόκοη ἀπά 

ἷν ΕἾ ἘΛΉΘ ΑΙ ΣΕΕΉΡΗ ΕΣ εξ 5056 11 Ὁ Ὁ ΤΟΊΆΠΗ στγιβῃσά ἴῃ [ἢ6 ργόϑοπος οὗ {πε ϑανίουγ. (Ἕἱ. 

δὶ ᾿ς : 11. 15), εἶχ. 16; Ῥγον. χυΐϊ. χ9, Χχιχ. 231 [54], 
18. ἡοησιφ] 86εε [ἈΠ|65 ἰἰϊ. 2-- -το. δίηβ8 οὔὐ Ἰνῇ ς, [χὶ. χ, ᾿ἰχνὶ. ἃ. 

(η6 ἰοηρθδ ἅγὸ ἔγοαυθητ ποῖϊδὰ ἴῃ ἴῃς ὈοοΚ οὗ 
Ῥτγονογῦβ, ἵν. 24, χὶδ. 13. χχὶ. 22: [6 βρϑεῖδὶ 
τηθηΐοη ἤΘΓΘ ΤΊΔΥ Γοίοσ ἴο [ἢ6 οσςσαϑίοη Ροϊηϊοα 
ουξ ἴῃ {Π6 ᾿ηϑογΡίοη. 

14. ρεγαμς 1] Οἵ. 5. χχχυ!. 2ο: Ῥγον. 
ΧΧΙ. 21; 54]. 1}. 11: ὙΠΘΓΟ [᾿ 15 γοη ἀθγο “ [0]- 
ἰονν αἴογ:" (ῃ6 ννογὰ ᾿πλρ]}165 σγοδὶ ὀχοτ!οη 
Δηἃ δαρΈγηθ55 ἴῃ [ἢ6 ρυγϑιμῖ, 

156. ὙΤΠηε ᾳιυοίαδζίοη οὗ [ἢ]5 νοῖϑθὸ ὈΥ δῖ 
Ῥείογ, σὲ, 111. χ2, ἂηὰ [6 ἔγοαυοηϊ δ᾽] ϑοηβ ἴο 
ΟἴεῚ ραγίβ οὗ {ῃ6 ρ54]πὶ 'π {πὸ Νοὸνν Τ εβίδπηθηῖ, 
βου" μον σἴγοηρ ἃ δμοϊ]ὰ 1 δὰ ὕροη {Π6 πᾶ- 
ἘΪΟΠ4] ϑριγιῖ. ; 

16. ἐῤε γεριορηόδγαπεε ΤῊ ἀτγοδά [Παΐ ἴο- 
Βοῖποῦ ν} ἃ τηδη᾽5 ροβδίογυ ἢ15 πᾶπὶθ δπά 
ΤΛΘΠΊΟΥΥ 5ῃου] ἃ υἱοῦ! Υ ῥεγιϑὴ 5 Βρες δ } } 
σδαγδοΐογιδιις οὗ ἴ86 ϑδϑοιηηῖς τάσθϑ: ἃ 15 4]- 
Ἰυάορὰ ἴο ἢ ΡΘου Αγ ἔογτος ἴῃ [Π6 ἀϊάδςείϊς 
πὰ ᾿γτίςδὶ ροθρίσγ θοῖῃ οὗ [πὸ Ηθθγενβ απὰ 
Ατδθῖαπβ. Οἵ. Τοῦ χυῖ!. χ7), Χχχὶ. 8; 55. 
ΧΧΙ, Ιο, ΟἾΧ. 12. 

17. ΤΡε γισῥίθοι 1 [ἃ 5 ὈΔΓΕΙΥ Ῥοβϑί]6 
[παῖ {πῃ6 Ῥβαὶπλῖσὶ ΠΥ ὕθ βρεδκίηρς οἵ ἴῃ6 
εἤἴεςξ οὗ Ριιπϑῃπιθπὶ ΟΥ̓ ννάγηηρ ἀροη ου]]- 
ἄοεῖβ (86εςε 5. ον! ϊ. 17--21}), Ὁ ΟἿΓ {γ8η5]4- 
ἴοΥ5β ψγεῦθ ῬΓΟΌΔΟΪΝ τρμς ἴῃ ϑυρρὶγίηρ [86 
τογὰς “τῆς ΠΡ σοι 5" ἔγοτη Ὁ. ἃς. 

20. πο οπόέ Οὗ. {δι ἐς ὀγοξεη) ὙὝῊΟ ρδ5- 
βᾶρθ ἴῃ δῖ [οῃη᾽5. σοβρεὶ (χῖχ. 3.1---.ξ.6) ψπὶςὶ 
Βρόᾶκβ οὗ οὐσζ ϑανου γα Ἔχοπηρίοη ἴτγοπὶ [ἢ 5 
ἸΠάἸΠΙΥ οὗὨ σγας! ΕΠ ΧΙΟΠ ΠΊΔΥ ΡΟΒΘΙΌΪΥ Γείογ ἴὸ 
{Π|5 ρϑδὶ πὶ, 45 νν6}} ἃ5 ἰο ἔχοά. χὶὶ. 46. ΤῊΕ 
ῬοδΙπιϊβί αἰϑὺ τ πᾶνο δὰ ἴῃ πιὶπά {μὲ {γῥρὶ- 
οδἱ τηραπίπρ οἵ ἴηδὶ ραγί οὗ ἴμ6 τίῖυδὶ ̓  [ῸΓ 
{πὸ Ιλ τεργοβεηϊθα ἱπηοσθηςε δηά δοςεορίδπος 
νι Οοα. 

41. Εὐυὶ! «δαὶ! εἰ4}}] Ἐν1] 18, 8ο ἴο βρεᾶζ, 
Ῥειβοηϊβεοά; 1 ἢοΐ ΟὨΪΥ Οσςδϑιοῃβ Ὀχι ἀἰγεοοῖ! 
σϑιι565 ἀθδίῃ, ὉΠ 5'ΠΠΟΓ 15 δ᾽δίη ΟΥ̓ ἢ]5 οὐπὶ 
οΥμη6 : 6 15 8ΔΠ ὩΠΟΟΉΞΟΙΟΙΙ5 δι οὶ 6, τυ δίενεῦ 
ΤῊΔΥ δ ἴῃ6 ρράγεηΐ οδιιϑὲ οἵ ἢ 15 ἀδβιτυςθοῃ. 
Οἵ. 5. νας, 16. ' 

ἀε:οἰα!ε] ΠΟΘ πιδγρίη 885 “ὁ ΡΌΠΥ.᾽" δὰ {ἢ 
οτὶβίπαὶ νγογὰ ἱποϊυάθβ Ὀοΐῃ πὸ ἱπιρυϊλίίοι οἱ 
δ} ἀπά [15 ᾿15ὲ ῬΘΏΔΙΕΥ : “" 58}8}} Ὀ6 ρυμπίομολ," 
οΥ “ ςοηἀετηηρά,᾽" ννου]ά ΘἜΧργεβ5 [ἢ στρθδηϊηξ 
Ὀεξίογ, 

22. αμά ποποὶ ὅζς. ΟΥ, ἃπᾶἃ ποιο 888]] 
ὍὈῸθ οοπάοιταποάᾶ οὗἩ ᾿ὯΘ1 ὑπαὶ ὑσαδὶ 1 
Ηἰπι. ΤΙ ἐμὲ ψογά ἴπ ἴῃ6 ρβδὶπὶι βρεᾶκϑ οἵ 
Δ : Ποῖο, 45 ἰ(γουρδοιυΐ {Π6 Ἀν χά οἵ σοά, 
{Π6 σοπάϊξίοη ἂἀπά ρ]εάφσε οὗ ᾿υκβοδέίοη. (Οἱ. 
Ἰν. 22. 



[θ.14. 

, 21. 

τὰ: 
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ἤρῆς ἀραϊπϑβῖ τπαπὶ ταῖς ἤρῃϊ δραϊηϑῖ 
γε. 

2 ΤΓΑΚε Πο]ἀά οὗ 5}1614 ἀπά ας] σ, 
δῃηά βἴδπα ὑρ ἴογ πλίπε ἢε]ρ. 

2 ἴταν οὐ αἷἰϑὸ τῆε βϑρέδγ, δηά 
βῖορ ἐδδ σαν ἀραὶϊιιδὲ τΠδπὶ τῇαϊ ρεῖβε- 
ουἵα ΠΊΕ: 547 υπἴο ΤΥ 50], 1 πὶ ΤΥ 
βαϊνδίοη. 

4 “1,εἰ τε ὃς οσοπίουπάεά Δηά 
Ρυς ἴο 5Παπιδ τῃαϊ 868 Κ δίδ "ΩΥ 
808] : ες τῆεπι θὲ τυγηεά θα Κ ἀπά 
Ὀγοισῆς ἴο σοηξιβίοη τῆλι ἀδνὶ88. ΠΥ 
ἢυττ. 

ς ὁ],εἰ τῇεπὶ δε 45 οἤμδῆ θείογε 
[6 ννυἱπὰ : δά ἰες τῆς. δηρεὶ. οἔ τὴ8 

1335 [ΟΒῸ οἤδϑθο Ζ΄δηῖι. 

6 ἴ,εἰ τῃεὶγ νναν δὲ ἴ ἀλγκ δηά 511ρ- "εν. 
ΡΕΓΥ : δπά ἰεῖ (ῃ6 δηρεὶ οἵ τὴ6 "ῸΆΡ εμέ θα 
Ρεγβεσαῖε {Πεπ]. δενέμεςς. 

 ἔογ νντῆουζ σλιιδα ἤανα τῆεΥ 
Ὠϊά ἔογ πιὲ τῆεῖὶγ πεῖ 15, ἃ ρίτ, τυλιεᾷ 
νους σαιιδα ΤΠαΥ μάνα ἀἰρρεα ἴογ 
ΤΑΥ͂ 808]. 

8 [,εἰ ἀεδιγιςτίοη σοσης ἀροη ἢϊπῈ 
ἰ αὶ ππανγαάγθβ; ἀπά ἰδεῖ ἢϊ5 πεῖ τας ἢδ  Ηδδ. 
Βατῃ Ὠἰά σατοῖ Ἀἰπιβε!: ἴπτο τπδῖ ΘΓ ἀρυκιν ες 
ἀεϑιγαςτίοη ἰοῖ ἢ [8]]. "οὐ φῇ 

9 Απά πὲγ οι] 5}4}} θὲ Ἰογέω] ἴῃ 
τὴ6 ΠΟΚΡ: 1ἴ 584}} γε)οίςς ἴῃ ἢ 15 5α]- 
νδῖϊοι. 

10 ΑἹ] πὶ θοπαβ 518]} βαῪ, ΓΟ, 
ΜΜῆο 2: {Κὸ υπῖο ἴῃδθ, νης ἀδ] νοτ- 

Ῥβαιν ΧΧΧνΥ. 

ἼΠ15 ῥϑδὶπὶ ργοῦδὈ Υ Ὀοϊοηρβ ἴο ἴδ δδγ- 
Ἰεῦ ἴὸ οὔ Ῥανιὰ; ᾿ξ ἰ5. ϑπρΌΪΑΓΙΥ δηϊπια- 
ἰοὰ; ἴῃ6 ἐγαηϑι! θη οὗ τπουρηϊ ἀπά ἵξδεϊϊης 
ἃτῸ ΔΌΓΟΙΡΙ; ΡῥγΑΥΕΥ, ἱπιργθοδίιοηβ, ὀχροβίυϊα- 
Ὀοπβ, ςομιρἰδἰπίβ, ἀπά Πορεῖι] εἸδου δι! οης 
βιςοοθὰ ἴῃ ταρὶἃ δξεγπαίίοη; [ἢ6 ἱπιᾶρθθ δΓῸ 
Υἱξόγοιιβ δῃὰ ργᾶρῆϊς, διυῖ ποῖ ψγουρῃϊ ουΐ 
ἴῃ ἀδῖα!! ; 1Π6 ρΡοβιϊίοῃ 5 ποῖ παῖ οὗ ἃ Κίηρ, 
Ὀυϊ οὗἩἨ 4 5συδ]οςϊ, μαγαβϑθά, ρβροοῦ, Ὀθϑοῖ ὉΥῪ 
ΘΠΕΙΉ165, [Δ Ό]6 ἴο υἀἸςῖ4] ρογθθουτίοη ; ἴΠΈΓδ 15 
ΠΟ 5ρΡ6ς4] σοῃϑοιοιϑπ655 οὗ ριῖ, Ὀὰϊ ρεγέεςς 
ςοηπάρηςε ἴῃ Οοὐ 5 Πρῃϊθοιβηθδβ, δηὰ ἰπ ἢΪ5 
ον: ἴπ6 ἰδηριᾶρο 4͵50 18 τιιρρεά, νν ἢ ΤΛΔΗΥ͂ 
ἀτοῆδὶς ἔοσγτῃβ δηὰ οὔϑβοειιγε ἰάϊοπιβ, (6 τυ πὶ 
ΒΙΒΉΪΥ Ἰγγῖοδὶ δπὰ 11] οὗ πιονοπιοηί. ΑἹ] 
ἴῃ: 56. σμαγδοίοσιβιίοβ ροὶπξ ἴο (ἢ6 {πὸ ἤθη 
αν ὰ νυᾶ5 ρυγβϑυοά ὈΥ 540]. Κύσίοσγ γειηαγκϑ 

ἴδε 5: ΠΗ Αγ Υ Οὗ Ἔχργοβϑιομ ἴῃ τ. 1 δηὰ 1 8. 
ΧΧΙΝ, 12, 1ς. ὙΠΕΓΕ 15 Δη ἀρρᾶγεηΐ σοπηεο- 
[ἴοη Ὀεΐννοεῃ (ἢ 5 δηὰ [πε ργεοθάϊηρ ῥϑ54]Πὶ, 
1ΒουΡἢ ΠΟῪ αἰ δγ ὀχοθθά ΠΡ} ἴῃ ἴοῃθ: (ΠΟΥ 
ἅτε [6 ΟἸ]Υ Ρ54|π|8 νυ ῃιοἢ ΘΧΡΙΓΕΘΒΙΥ ἤδῖηθ ἰδ 
ΑἸδΕΙ οὗ ἴῃς 1, ογά. 
Ηϊῖχς δὰ Ἐνναϊὰ δϑϑῖρῃ ἴῃ6 ρϑαὶπὶ ἴο 

ετεπιίδῃ: θυϊ [ἢ6 ἴομθ ἰ5 {παὶ οὗ ἃ ὑψΑυ ΠΟΥ; 
ΠΟΓ 5 ἴΠΕΓῈ ΔΠΥ Οπθ΄ ροϊπξ ἱπσοιιρδῖ]ς ἢ 
αν 8 ςμαγαςῖο ἀπά ροϑβιτίοη. 
ὙΠ πιείγιοδὶ ἰγισίαγε ἰ6 δου δ δηὰ 

ἈΙΡΉΪΥ ἀγίίσεις ἢ [ἢγθθ ἀϊνίβίοηβ, ϑᾶσ ἐπάϊπε 
ΜῈ οὐαςσυ]δίϊοι5. οὗ ᾿παπκϑείνίης ; 566 νυ. 8, 
9.) 18, ἀπά 27, 28. ΤῊΣ ἤγβί δηά ἰαϑὲ ἐϊν:- 
505 σοηϑίϑι βθύΌγα ΠΥ οὗ ἴπγεα βίγορῃθβ, [ἢ 6 
τ44]6 ἀἰϊνιϑίοη οὗ ἔουγ: 115 ρῥγεβϑθηῖβ (ἢ6 

βϑΟΠοπΊΔ, 3, 3, 4.. 47 4.) 4, 3, 8. 866 [ηΐτο- 
ἀιεϊίοη, ΑΡ 1χ, Ρ. 172. 

1. ῥίεαά »ην εαι“ε] ΤῊΣ ὀχργεββϑίοη θεϊοηρβ 
ΡΤΟΡΟΙΥ ἰο 1υαϊςϊδὶ ρτγοςσθοάιηρβ; [αν ἃ 15 
ὙΤΟΠΡΈΩΔΙΥ δοςιιδοά, δηἃὰ ργαγβ ἴο σοά ἴο Ὀε 
δ]58 δάνοοδίε: Ὀυῖ ἰπδϑπηιο ἢ 85 ἴῃ οδιιϑ6 ἰ5 
ζατγιθὰ οἡ ποῖ ἰπ ἃ ςοιιτί οἵ ᾿υ5ϊῖοο Ὀυὲ ἴπ {86 
Ὀδε6.βοϊὰ, τὸ δάνοσαΐθ τπυσὲ δ6 4͵50 ἃ 
εὐδπηρίοη, δηὰ ἴδε ἱπιᾶζεβ δὲ ὁὍπσθ ρᾶ55 οὐδ 

ἰπῖο ἴῃ6 ϑρῆογε οὗ νναγίαστο. Α8 ἴῃ 4}} [αν 8 
ΘΑΓΙΙΟΓ Ροδι5 ἴῃ6 τγοργοϑθηϊδίοη οὐ {πὸ 1 οτγὰ 
15 Μνῃδὶ 15. δ θά δηιῃγορομιουρῃϊςαὶ; ἢ6 τοᾶ- 
11Ζ65 {Π6 τηδη οϑίδιοη νἱνίγ 5 παῖ οἵ ἃ - 
Πογο, “ἃ πηλῃ οὗ ννδῖ,,) Εχοά, χνυ. 32. διιςῇ 
ἱΠΊΑΡΘΓΥ 18 σπαγαςσίογιβιις οὗ Πανὶ: 566 Εν δ] 5 
ΤοΙΊαγκ5, φυοίϊοαά ἴῃ τη ποῖδ οἡ ἢ. 6. 

8. “0Ρ] ὙἼΠ15 τΓαπβίδίιοη [Ο]]ονγ 8 {π6 οἱά 
ΨΟΙΞΙΟΠ5, [ἃ 15 ἀεξεπάεὰ ὈΥ πΊΔΠΥ σοτηπΊοη- 
ἰδίοτβ (8 ΗΙϊ2., Καγ), ἀπά ρῖνες ἃ βοοά 
ΟἾΘΑΓ ϑθῆβο; δῖ, οἡ ἴπ6 ννῆο]6, [ἴ 566 Π15 ΠΊΟΓΟ 
ΡΓΟΌΔΟΌΪς ἴμαϊ ἴῃς ννογὰ σοηάογοά " βίορ 
ΤΙ ΔΠ5 "4 Ὀφί|6-ἀχο." ὍΠῸ Ῥϑαϊπηϊδί, 45 15 
ποΐ ιἰπι15118] ἢ νὰ (866 ς. 5. 5. χυἹἹ.), 
ΘΧΏδυπῖ5 41} (Π6 ᾿ΠΊΑΡΈΓΥ νι ἢ ὈδΙοηξ5 ἴο ἢϊ5 
ςοηςαρίϊοη οὗ ἔπε Ὠ᾿νὶπο πιδη  οϑίδίοη. 

4. «φορὰ ἴον »ν “ομ 866 ποῖδ ΟΠ 1 8. ΧΧ. αν 
ὙνΠεγε ἴῃς ἔγοαμθηΐ γοσυσγοηςε οὗ [15 ΘΧργεβϑίοῃ 
ἴῃ ᾿ανίάϊς ρ54]πὶ5 ἰ5. ποιϊςθὰ. 

δ, Θ. Το Ῥβαὶπηῖϊϑδὲ σοργοβθηῖθ ἢ 15. [Ὁ65᾽ 
ἀϊιδοεοπιβίαγο ὑπάρθγ ἴννοὸ ἄρτος; {πὸ ἢγϑέ ἴακθη 
ἔτοπι σοπητήοῃ ἐχρογφηςα, Ὀαϊ νυ ἢ τῃ6 ἰηῖτο- 
ἀυςτίοη οὗὨ ἃ 5ἰγικίπρ ἱπλαρο, νν ΠΙ ἢ σαϊβὸβ ᾿ξ 
ἰηῖο {π6ὸ ΠΙΡΏΟΓ ϑρῆεγε οὗ ροείγγ. ᾿Α5 {ΠῸῪ 
16 ϑοδίζογοα ἴῃ ἃ σοηξιδοά τοιΐ, υἰογ υΠ- 
ΓΕβ βίη, κὸ τπὸ ρῆϊ ΠΠΒΔΗ͂ ἴῃ ([Π6 νυϊπᾶγ 
νυ ἱπηοννίηρ δοϊά, {πὸ Απροὶ οὗ ἴπ6 1, ογά, {Π6 
ἀείεπαογ οὗ (6 ρίουβ (5. χχχὶν. 2), ΒΌσΊ κ 8 
(ποῖ εὐἰα:ε:) δαςἢ ἴῃ ἴαττι ἡ 1 15 ΒίΓΟΠΡ Ἄττῃ, 
δης ἰῆτγοννβ. ἢϊπὶ ἀοννῃ. ὙΠΟῪ 5866 }ς βαῖοιυ ἴῃ 
Πιρμῖ, δυὰς {Π6 τοδάβ ἂγὸ ἀδγκ δηὰ 5]! ρρογυ : 
1Π 6 γ βδζυπιθ]θ, ΔῈ ρυγβυθά, ονογίακοη, δηὰ (4}} 
ἀπάογ 1Π6 ὈΪονν8 οὗ [6 παι ρηϊγ Βείηξ ννοβα 

. ΜΊΑ. ΤΠῸΥ Πᾶνα ργονοκαά. 
Θ. «ἰῤῥεγν}}) “ΤΕ ἴγαοκϑ ἴῃ {πε ᾿ἰπιεβίοπε 

8115 οὐ Ῥαϊθβίιπο ἂγὸ οἴδη ψΌΓη 45 5πιοοίῃ 85 
ταδιῦϊο; ςἢ, Τα, ΙΧΧΙΪς τ8.") ΚΑΥ. 

7. ΤΠδ διγδηροπιθηῖ οὗ {Π15 νεῦϑο 15 Οἰθασοῦ 
ἢ ἃ 515 ἰγαπδϑροϑιτίοη, “ νου σδιι86 
ΠΟΥ μάνα διὰ ἴὸοὸγ πὶῈὲ ἃ πεῖ, νθδοιξ οδιι56 
ΠΟΥ μάνα αἀϊρρεὰ ἃ ριῖ ἴὺσ ΤᾺΥ 5οὺ]." ῬὍδυδ 
186 ϑγτγίας, δῃηὰ ἴῃ6 φϑπογα ῦῦ οὗ τροάσσχῃ 
ΟΠ Ες8; 866 Η ρίε] ἀ᾽5 ποίς, 



2:0 ΡΘΑΙ.Μ8. ΧΧΧΝ. Γἐ ἀφεθι 
αϑί 183 ρῦογ ἔτγοπι ἢΪπὶ τῇδ᾽ 18 ἴοο 
ΒΓΟΩρ ογ ἢϊπι, γϑὰ.) ἴῃς ροοῦ δἂπά 
{πε πεεᾶὰγ ἔτοπι ἢϊπὶ ἴπαῖ βροι]εῖῃ 
ἢϊπι 

ΩΝ ᾿Ἑαῖδε ννὶτησββαβ ἀ14 σῖβα ἃρ; 
δ ωνοις, ᾿ἴΠΟΥ ἸΑά ἴο ΤΥ οἤλγρε ἐλίηρε τῃδῖ 1 
μρρ « Κπὸνν ποῖ. 
"κι 12 ΤΕΥ τανναγάβα πης Ἔνι] ἔογ ροοά 
.Ηε. 10 τῆς ᾿5ροιΠπρ' οὗ τὰν 5οι]. 
Ἄς 1. Βῖ 85 [ογ πις, Ψἤεη ΤΠ6Υ ἡγεγε 

ϑσΚ, Πὰν οΟἰοιμίηρ τᾶς βδσκοίοιῃ: 1 
Ι Ογ, ᾿ Πα πΊ ]ε 4 ΠΥ 50} νν ἢ ἔαβτηρ; ἂπά 
εὐχώώ ΙΥ ῥγΑυοῦ τοϊαγηεὰ Ἰπῖο πληε οὐ 

ὈοΞΟΠ,. 

14 1 Τ᾿ εδανεά πιγϑεϊξ 5 τπουρῇ ’Ηεὰ 
ἦε μαά ὀξέη τὰν ἔτιεπα ογ Ὀγοῖδετγ: Ι ἬἜς. 

«πὰ 

«ΑἿΣ Ω͂ δ᾿ 

το Γη ἢ ΚΓ ᾽ς πιοῖδοσ. ἐντῦ 
ΙῚΙ͂ς Βιιῖ πῃ τϊηθ ᾿ δάνεοιγοιν τῆογ ᾿ Ἠεὰ 

Ὀονγεὰ ἀοννγῃ ἤεανηγ, 45 ομὲ τπᾶῖ 

Γε]οϊςβα, δηά ραϊῃεγεά τῇ επΊβεῖνεβ ἴο- 
ροῖδογ: γέας τὴς 40] 6οἴβ ραῖῃογεα τπεπη- 
56Ἶνεβ τοσεῖῃεγ ἀσαϊηϑῖ πλε, δηὰ 1 Κπενν 
1: ποῖ; ἴεν αἰά ἴϑᾶγ γιό, ἀπά ςεδϑεά 
ποῖ: 

ι6 τ Ὠγροοστίτίςαὶ πηοςκεῖβ ἴῃ 
[ελϑῖβ. ἴΠΕῪ ρημαβηθά ᾿ροῃ πλεὲ νι 
τμεῖγ τεεῖῃ. 

17 1,οτὰ, ον ἰοηρ νη] τῆου ἰοοῖ 

10. 4]} »ῃγ ὀοπο ἢ ὙΤῆ6 Ὀοπο65 ᾶγὸ γοεραγάρα 
ἴη Ηδοῦτενν ΡΠ ΥϑιΟΙΟΣΎ 45 ἴῃς βοαῖ οἵ (6 πιοβὶ 
δουῖο βοπϑαίοηβ, νΠΟΊ ΠΟ οὗἨ Ραΐῃ ΟΥ̓ΡΙ δδϑιιγο; 
866 ποίδ οἡ 5. νἱ. 2. 

δε ροογ] Α,8 δὴ δριἱ ποῖ οὗ βρ: γιῖιια] ρονεγῖγ 
δά ἄθερ δυιπ ΠΥ 1 νου] ἴ δι δῦ ]6 ἴο 1ῃ6 
κίηρ, ἀπὰ ἰ5 οὔθ υϑεὰ Ὁγ αν ἃ ἴῃ 15 ἰδίεγ 
ρϑϑϊπιϑ; δι Ἰοϊποά νυ “ πρρὰγ δ 1 ταῖμογ 
ΡοΪηῖ5 ἰο 5 ΘΑΥΪΥ 16. 866, ποννενοσ, Κ58. 
Ιχχχν!. 1. 

11. αὐ «υἱπει564] Οτί "" τλδ] ρηαπί νυν - 
Π65565. 

ἐδὸν ἰαἰά το »ιγ ἐραγφε) ὙἼΠῸῈ πιαγρίηδὶ ἴσγαῃ5- 
Ἰαϊίοη ἰ5 δοςσιγαῖθ, Ὀυΐ ἴἢ6 ἰΟχῖ ΘΧργθβ565 [6 
Τθδπίηξ ; ἀσκιηρ, οὐ ἀοτηδηάίηρ, ἰῃ ἃ σοιγὶ οὗ 
ἡμωδεῖςε 15 ἃ ἰοραὶ ἴθγπι, δηὰ Ἰπνοῖνοβ ἃ σῆδγρθ. 

12. 10 ἐῤε “ῥοϊϊηφ)] 10." θογεδνοηηθηΐ ἴο 
ΤᾺΥ 5011], 2.6. 1 Ὧπὶ Ἰοῖ" δοπε, κὸ δὴ ογρῆδη, 
νου 4 ποίροτ, ἔτοηά, οΥ Δάνοσαίϊο, ϑυςῇ 
νὰ Πᾶν ̓5 ροϑιϊίοη ἰῃ ἢἰ5 Πισμξ, βεραγαῖθα 
ἔγτοιῃη 5. νυἱδ, ἢ15 τη [οηδίμδη, δηὰ ἢ 18 
Ρᾶγοπῖϑ8. ΤῊΪ5 Ἰϑυϊδίίοη 15 ἃ δῖ γοῃρ ἄρροδὶ ἴο 
Ηϊπ ννῆο 15 ἃ αῖδοι ἴο {πο δι ποσίοςς, δπὰ νυ}}} 
ποῖ ἰορᾶνε Ηἰ8 ρεορὶβ (ὀρφανούς) οΥΡἢδη8. (Οἱ. 
]οδη χίν. χ8. 

18. «υῤοπ 1667 «ὑεγό «'.Κ] ΤΠΙ5 ΠΊΔΥ 6χ- 
ῬΓῸ55 [Πη6 Ῥβα] Πη151 5 τοδον ϑΥμιραῖῃυ ὙΠ ἢ 5 
ἔτιοπάς ἴῃ (Ποῖγ δπὶςξίοη; Ὀὰϊ [π6͵,νογὰς ἤδνὸ 
ἃ ῬΘοΙΠ ΑΓ ἔογοθ δηὰ Ῥγοργοίῦ 1} τοίογγθα ἴὸ 
ἢϊ5. ἐροιης ἔοσγ 84ι}, Ἰαδοιγπρ ὑπάογ ἴΠ6 τηοβὲ 
τοῦτ Ὁ16 οὗὨ 411 πιδϊδάϊθβ; οἷ 1 58. χνὶ. 14. ΧΥΠ. 
το; ἰοῦ χχχ. ἃς. 

«υἱρ αι ησ] Ῥαϑιίηρ 18 σοηπ]οϊηθά νυ ἢ 
ῬΓΔΥΘΓ ἴῃ πιυπιῦοιϊεθα ραββᾶρθβ, Ὀοΐῃ 845 ρῖγθ- 
ραπηρ ἴπ6 βρι ΓῸΓ θᾶ σομηπλιηοη ἢ 
Οοἀ, «πὰ 85 ὄχργεβϑίηρ βυθοῦ δηὰ βϑυτραῖῃγ. 

»Ἐ} ῥγαγον γείμγπεά 1 ἼΠΕ ἐχαςί πιοδηϊηρ οὗ 
(158 ΘΧργθϑϑίοη 15 βοιηεννῃδὶ ἀοιδίξι!. ὍΤῊὴΘ 
ῬΓΔΥΘΙ ξοε5 ἔτ ἔγοπὶ ἴΠ6 Ὀοϑοπὶ, ἰῃ ἰθηάογ 
515 ὴ5 ΟΥ̓ ἀδὸρ ρτοδῃβ, Ὀυΐ 18 οἴεςξ ἐδρεηάβ οἡ 
[6 ᾿ἴππὸῦ βἴαϊθ οὗ ἴοϑθ οἡ ψνῆοβα ὈθΠΔ] Ὁ [ἰ 5 
οἴἶετοά : 1[Ε ἸΠΘΥ ἀγὸ δὲ οὈ]οςοῖ5 οὗ σοάβ δνουγ 
ἴι Ὀγίηρϑ ἃ Ὀϊεβϑίηρ ἀροη ἴΒοπλ; [ἢ ποῖ, 1ἰ 15 ]οδῖ 
80 ἴασ 85 τοξαγάϑ ποτὰ; Ὀυξ ᾿πδϑγλιιοἢ δ8 ᾿ζ σΔη- 
οί Ὀε ἱμεβθοίιδὶ ᾿ξ σοθ5 Ὀδοὶς ἴο 186 οἴξεσεσ, 

Ὀγίηρίης ἴο Ἀἰπὶ ΔΠ ἀϑϑιιγαηςσο οὗ βρι 18] υπίο 
ἢ Οσοά. ὍΠι5 ϑθὸπὶβ ἴο Ὀδ ἴδε πηρᾶπίηρ οἱ 
ΟἴοΥ ραβϑῆροβ οὗ 5 ΠΏ} }ΑῚ σμαγασίογ; 9εὲ Δί δις 
χΧ. τῇ; ἔκ χ 6. ϑοπῖς ἱπηϊεγργοΐους μοὶ 
{πὶ [ῃ6 νϑῦβθ 5 ΡΥ ἀθβογιθο5. ἴῃ ροσοη οὗ 
ΔΠ ΟΑΓΠΟΒΙ ΞΡ] δηΐ, βολίδα οἡ ὑπὸ στουπά, 
μ]5 μβοδά Ὀθηΐ ἄοννῃ, ροιυγίηρ 1Π6 ᾿γάγεις ἱπῖο 
1Π6 Ὀοϑβοπι, πραγ ΟΥ̓ ΔΩΥ 5ᾶνὸ Οοά, Τῆυς 
ΕἸ απ, στ Κα χνη!. 42. 

14. 1 δεῤαυεά νιγεεϊ ἢ ὙὝΠεῈ πιᾶγρὶπ μᾶ5 
ἐγναἸ κοί," Ὀαῖ {86 ἰοχὶ ρῖνοβ [Π6 56η56. 

1 δοιυεά ἄοτυπ δεατ} νὰ ἀονποδεὶ 
Βεδὰ δῃὰ ἀγοορίηρ ρμαϊῖ, ΟΥ̓́ Δῃ ονοῃ ΠΊΟΙΣ 
Τογοῖῦϊε πλθδηϊην, “ὁ ᾿γίηρ ἄοννη ἴῃ {86 ἀμ5ῖ," 
8ἃ8 ΟἿ ὙνΠῸ ΠΠΟΊΓΙ5 [15 Ὠραγοϑὶ διὰ ἀεαγεσῖ; 
5ΈΟΝ ΈΤῈ Ἔν γ ἴΠ6 οΟιὐἱνναγὰ ἀσπιοποίσαϊοασ 
οἵ νοῦ ἴῃ {6 Εδϑί. 

πιο δε. ὝΠΟ οἰπιαχ Βμου]ά δ6 ἠοίεά, ἐπεικὶ, 
Ὀτοίθ συ, τοίου. 

156. αὐυονε!!}} ΟΥ, 1π ΠΥ 791411. Τῆς 
ὑνογὰ ᾿ΠΊΡ]165 ἃ βιιάάθη 5110 δηὰ ουὐοσίῃγον,, δὴ 
Θχργοϑϑίοη νυ ἢ ἀρ] 5 ἢ ρεγξεςὶ ῥτὸ- 
ΡΓιεῖγ ἴο 1λανιἀ 5 ροβιϊΐοῃ ννῆδηῃ 540] ὑδοᾶπιδ 
ἢ15 ΘΠΟΠῚΥ ; 566 1 85. ΧΥ. 29. 

ἐδε αὐϊτεϊ 1 ΟΥ, "" 5Β:απάεγογς." ὍὌΠ6 πιελῃ- 
Ἰπρ; οὗ [ῃ6 οτιρίηδὶ ννογὰ, ᾿νῃϊσῇ οσουγβ ΠπῸ- 
ΠΕΓΟ οἶβθ, 15 ἀοιιθίδι!. [1 ἀρροᾶγϑβ ἴο ἀξποῖς 
ΒΠ 65, 55. ΜῊ τΠ6 ἴοησυθ. [|6γ. ρεέγου- 
δηΐεβ; ΧΧ. μάστιγες; 5Υ ΠΊΠΊ. πλῆκται. 

απά 1 ἀπέτυ 1 ποιῇ ΟτᾺ, ““ΨνΒοῖι 1 ΚΠΕΝ 
ποῖ ; Ῥεγβοηβ Ὀεηθδῖῃ τὰν ποίϊςο; ςἴ. Ἀ5. οἱ. 4. 
ΘΟΠΊΘ σοπ)πηξηϊδίογβα ΒΌΡΡΟΚο ᾿ξ ἴο πιϑᾶῃ “" ἃ]- 
τΠΟΟΡὮ 1 ννᾶβ σοπβοίουϑ οὗ ἢο 5ἰη," τείσγπης 
ἴο τ. χα. διῖ τΠ6 ἐογηπιθῦ τηϑδηΐηρ ϑυϊ5 ἴδε 
ςοπίοχῖ, δηὰ 15 ΤΟΥ6 ἡδίμγαὶ. 

Ζρεγ αὶ ἱεαγ) Ἰοὺ χυΐ. 9, σβοτο {ΠῸ 5ᾶπιθ 
ψογὰ οὐςυγβ, 85 Πόσο, ποῖ ξοϊονθὰ ΟΥ̓ Δῃ 
οδ]θςῖῖνο οᾶ56. 

16. ὀγροογεαὶ πιοολεν.} ὙΒε ἐχργϑοη 
ἴῃ [86 ΟΥΣΙΠΔΙ 8 νΕΓῪ ρϑοι]ασ. [{Π ΔΙ Υ͂, 
"( ῥγοΐδηθ δβϑίογβ (ΟΥ̓ ΓΑΙ]6ΓΘ) οἱ οδκεβ," [. ἐ. 
ἸΆΘη ὙΨΜῈῸ Τλκα ργοΐδῃπε Ἰεβίβ ἔογ {86 βᾶκε οὗ 
ἃ ἕσακθ. [ἴ ἀεβουθεβ ἃ οἶδβθ οὗ ραγαϑιῖεβ νγεὶ] 
Κποννῃ ἴο {ΠΗ ο]4551ς 8] γοδάγ, σηαίδομε,, οὐ - 
ἴῃς ἕδνουσ ὈΥ ὑσοΐῶπε οἵ ᾿ἰσαπίίοιϑ )εβίδ, δὰ 



ν. 18---28.] ΡΘΑΙ,Μ95. 

ου ὃ τέϑοιε ΤΥ 8οὺ] ἔτοπὶ πε] ἀε- 
βῖΓυςστοη 5, ̓ πλν ἀλη] ηρ ἔγοτη τῃ6 ἰἸΟΠ8. 

18 4] ν"}}} ρῖὶνε τῆες τῇδ 5 ἴῃ τῃ8 
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25 [εἴ τῆεπὶ ποῖ 840 ἰῃ [{ἢεὶγ 
Ι ἢανα ιἴ: "Ηεδ Πδαγῖθ, ᾿Δἢ, 580 ννοι]ά ννὲ ἢανε ἰἴ τ ΝΩ ΤῊΝ 

στεδὲ σοηρτερατίοη: 1 νν}} ρτγαῖβα τῆς 
ΔΙηοηρ ἴ τηυςἢ ρεορίε. 

Ι9 [Ἂ,εἰ ποῖ {πεῖ τῆαϊ ἅγε πλῖὶπα 
ΘΠ ΘΙ 65. ̓ υγοηρ ΠΥ τε]οῖςα ον πΊ6: 
πειδογ Ἰεῖ τῆεπὶ νη Κ ἢ τῆ6 αγε 
τηλς ἤαῖε πὶς ψιτῆουΐζ ἃ σδιι5ε. 

20 Εσογ ἴμεν βρεὰκ ποῖ ρεᾶςε: δεῖ 
ἴεν ἄενῖβε ἀεσεῖτι! πιλίζεγβ δρδιηϑβῖ 
ἐλοπ ἐπαὶ αγὸ αυϊεῖ ἴῃ τῆς ἰληά. 

21 ὝὙελ. ἴπεγ ορεπεά τἢεῖγ ποι} 
ννάε ἀραίηϑβς πε, σπά 5α]4, Αἢδ, δῇδ, 
ΟἿΓ αγα ἤδῖῇ β6θη ἐξ. 

22 μὲς τῆοιι ἢαϑῖ βεθῃ, Ο ΓΟΚ: 
Κεερ ποῖ 5εηςε : Ὁ 1, οτά, δὲ ποῖ ἔὰγ 
ἴτοτι τς. 

23 ὅ1|Γ ὕρ {ἢγβε]ξ, δηά ἀννᾶκε ἴο 
ΠΥ Ἰυάρπιοηῖ, ευδη ἀπο ΠῚΥ Οσδιι56, 
ΤΥ (οα δηά τὴν [],οτά. ι 

24 πάρε πιε, Ο ΚΡ πιγ Οσοά, 
δοςογάϊηρ, ἴο τὔγ τὶρτεοιιβη688 ; ἀπά 
ες τεπὶ ποῖ γα)οῖσε ονεῦ Π16. 

τουγαγάρα ὈΥ̓ ἃ 5ϑῆδγε οὗ {Π|6ῚΥ ραΐγοπ᾽ 5 ἀδ᾽ 165. 
Ῥανιὰ μδὰ ἀουθι]εβ55 ἔγοηιθητ!]Υ Ὀδοη {Π6 οὔ- 
)εςῖ οὗ σις ρίροβ δὲ 186 ἴα0]6 οὗ ὅδιι], δε σ 
δϊ5 ἴο55 οὗ ἕδνοιιγ. 

“παδεάώ͵ ἄς. ΟἿ. χχχν!. τ2; ἰοῦ χνί. 9. 

17. »ῃγ ἀαγὶϊησ] 566 ποίβ οη 5. χχὶϊ. 20. 

18. γπμερ ρεοῤ!ε] ΤΠδ πλᾶτς. “δἰ γοηρ "15 8ς- 
συγαῖο: Ὀυΐ 4 σἴΓοπΡ ΡΘΟΡΪΘ ΠΊΘΔΠ5 “᾿ ΠΙΙΠΊΘΓΟΙΙ5,᾽ἢ 
διὰ 15 θηυϊνα]οπὶ ἴο “' ρτοδῖ "ἢ 1π (Π6 ργεσθάϊης 
εἰδυπο; 5 Οδη. χυἹ. 18. 

19. «υγοηρ ιν} ὙΠΟ {Π|6 5θηϑο οὗ “" ἔ4]86- 
Ἰγ:" τὴς ππδγρίηδὶ ἀπιοπάπιχοηϊ 8 ᾿πη ΘΟ ΘΟ ϑΑΓΥ. 
ὙΠΟ το]οϊοῖπρ 5 ποΐ [οϊρηθὰ, Ὀυζ 1 ἰ8 νου 
}υβῖ σδυϑε: τπὺ5 Ρ5. ΧΧΧΥΠΙ. 19. 

«υἱμᾷ «υἱϑ ἐδὲ .7] Αγεβῖυγο οὗ πιοσκογυ 
δΔηά τηιΐυὶ σοποοτί Ὀεΐννεθη [πὸ Ῥϑδὶ πη }5 
ξΏΘΙΉΙ65; ςἔ, τον. Υἱ. 12. Χ. 1ΙΟ. 

21. οῤομειΐ {δεῖν »ιομ! 1 ἘΛΊΠΘΓ, 25 Ἡυρίοϊα 
ἴλκεβ 1ἴ, πκὸ νυν] Ὀθαϑίβ γθδάγ ἴο ἀδνουγ [ἢ6 
ΡΓΟΥ: οἴ, 5. ΧΧΙΙ. χ3:; ΟΥ, ποτε ργΟΌΔΡΙΥ, νυ ἢ 
ϑ0ογηξα]} ἰδ ΘΓ. 

24, (ΟΕ ΡΞ χχνυ] 1. 

25. .0 «υομΐά «ὐὸ δαῦνε “ἢ ΤὨϊ5 ἰ5 16 πιὰ 
ΤΠΘΆΠΙη5 οὗ πε οχοϊαπιβίίοη, ““8ἢ, δῇ, οὖσ 
500}},. ἡ. 4. οἵἵγ ἀδβίσε, υκῖ ννῆδί ννὸ ἀεϑίγεά:; 
566 Ῥ9, ΧΧΥΪΪ, 12. 

Ἦνε ῥαυε ««υαἱ]οτυεάὰ δὶ» 421 2 8. χΥ]!. τό, 
“Ἰδςὲ [ὴ6 Κίηρ Ὀδ6 ϑΞνναοννοὰ ὑρ." ὍΤῇο 84πὶ6 
Ηεῦτον ννογὰ ἰ5 υϑοὰ ἴη τπαῖ ρᾶϑϑαᾶρθ. 866 (ἢ6 
ἀροςτρίίοη οὗ Γλαν ἀἶβ δῃοηῖθβ, 5. Υ. 9, 8η4 
εἴ, Ρχον. ἱ. 12. 

ες τθπὶ ποῖ βϑαγ. Ὗε ἤᾶνε ϑννγδί!ονν- δρι, 
εα Π΄π) τ. 

26 Ϊ,εὐ τε ὃ6 δϑηδιηδά δηά 
Ὀγοισῆς το σοηξιβίοη τοροῖμεγ τῇδ 
τε]οίςσε δὲ πῆς ἢμιτ: ἰδὲ τῆετὰ ὃς 
σοι ῃθὰ ψ οῃδλπηθ δηπα ἀἰβῃοπουῦ 
τπδῖ πιάση γ ἐῤεπισείσες ἀσδιπβῖ ΠΊ6. 

27 [Ϊ,εἰ τῃοπὶ 8ῆοιτ ίογ ἰου, δπά 
ὃς ρἷαά, τπαῖ ἀνοὺγ ᾽ν τρῃΐεοιιβ ἐπε ς 
σαυδε: γεᾶ, 1εῖ {Πὲπὶ 84Υ σΟΠΕΙΠΠΆΠ]Υ. σάρκα 
,εὐ τὴς ΙοκῸ θὲ πιαρηϊῆεά, νυ ςἢ 
Πδῖῃ ρ]εάβαγα ἴῃ [6 ργοβρογ οὗ ἢ]8 
βεγνδηῖζ, 

28 Απά ΤΥ ἴοπριια 52]1 βρεὰκ οὗ 
(Ὦγ τὶρῃτεοιιβη 6885 σημά οὗ τῇ ργαῖβα 81] 
τῆς ἀδγ ἰΪοῃρ. 

ΡΑΙῚΜ ΧΧΧΥῚ. 
1 71: ογίξυοις ἐσίαίέ οὗ ἐξ τοϊεξοά. 5 7)λε ἐχ- 

κεἰξεπον ὁ Οοαά"» νερῶν. τὸ Φαυϊά 2γαγείᾷ 
,)»γ» μανομγῦ ἐο Οοαϊ» εὐ αάγό. ' 

Το τς ομίεί Μιιοίδη, Α΄ Ῥσαύνε οὗ Ἰ)ανὶὰ (Π6 
βεῖνδηΐ οὗ ἴῃ ΚΡ. 

26. δὲ εἰοίῥε] ΙΑ ταδίαροῦ σΟΠΊΠΊΟΗΪ, 
υϑεά οὗ ἀρ πιῖγ, βοσυ, ᾿ἰσδῖ, στρ θουϑη655 : 
Βόγο, νυ ἢ ὈΪΕΟΓ βαγοδϑπὶ, οὗ ββδτηθ δηά ἀ 15» 
δοπουγ; οἷ. [0Ὁ Υἱ}}. 22; 5, εἶχ. χϑ, 29. 

47. «υῤίεορ ῥα! ρίεασωγε) ΑΝ ΉΟ μαίῃ ἀθ- "ἢ 
Πρμς ἴῃ; ἃ ψογά ϑρϑοῖα!ν σἤαγαοίογϑίὶς οὗ 
Βανι; 566 ποίΐίθ οἡ 5. χ]! αὶ. 
ὀγοβεγ!}} [υἱἷ., “ἰρεδᾶςο," ἱποϊ μη 5δέοΥ 

δΔηἀ ΡΓΟΘΡΟΓΙΥ. 
Οπ {πὸ βϑηθγαὶ αιιθϑίϊοη ἤονν [Π6 ὉΠ ΕΓ 1πὶ- 

ΡῬΓθοδίίοηβ, νυ ῖο ἢ ΘΘρΘΟ ΙΔ ΠῪ σπατγαςίογι θ [6 
Ὀ5δ]πὴ5 νυγιτοη ἀυπηρ {πὸ ρεγοὰ οὗ αν 
Βισῆϊ ἔγοπὶ {Π6 σουτί οὗ ὅ84ι1ι)}, οδῃ Ὀὲ τϑοοης- 
εἰοὰ ψἢ (Π6 δριπὶ οὗ γε ρίοη, 566 [ηἴτος- 
ἀποίίοηῃ. 

ῬῬβαιμ ΧΧΧΥΙ. 

Α΄ Ῥϑ4]πὶ πιοϑί γοπηλδγκαῦο ἔογ (6 υἱνιη658 
ἢ ΜΙ ἢ 1 Ρογίγαγϑ ἴῃὴ6 σοπῖγασι Ὀείννεθη 
6Υ1} Δπὰ ροοά; υυνἱβοιιϊϊ Δὴγ ἰηϊοιτησάϊδίθ βίαρο 
{π6 5] ἰδὲ ρᾶ5565 (νυ. ς) ἔγοπὴ ἴῃθ ννογκίηρβ 
οὗ ννἱεκοάποϑα ἰῇ 16 Ὠοατῖ οὗ ἴῃς νι ςκοα ἴο 
[86 διἰγθυῖεβ οὐ [ομονδῆ, δηὰ ἴπὸ δρυπάδηϊ 
Ὀ]εβϑθάηθββ οὗ Ηἰ5 ρθορίο. 

ὙΠΟ ςοηπίοτηρδίινο σμαγάςῖογ οὗ [26 ρ54]Π|, 
1πΠ6 ἀὔϑεποθ οἵ ρεγβϑοπδὶ δ] δίοηβ, δηὰ 1τῃ6 
αυϊεῖ σοηἤάσηςο ἴῃ [86 ἐπ ρῃ οὗ [δὲ τιρῆῖ- 
Θου5, ρΡοϊηξ ἰο ἃ ἰαίοι. ρετιοά ἴῃ [αν 8 116 
(Π4η ἴπᾶὶ ἴο ψνἢ]ςἢ ἴδ Ὀγοσθάϊηρ ρ58] 8 ἤδνδ 
Ὀδοη τοίοστοα ; ἰὲ ΠλΔΥῪ ἤᾶνθ Ὀδθη σοπηροβοα δὲ 
]Ἔγυβαίθπι, εἰσ ποῦ Ὀεΐογθ {ΠῸ6 ΚΙῚΡ 5 ριθαῖ {8]], 
ΟΥ ΠΊΟΙῸ ΡΓΟΌΔΟΙΥ ἰονναγὰ5. (ῃ6 οἷοβθο οὗ ἢΐ5 
Τοῖρτι. 
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ΗῈ ιγδηβργεβδίοη οὗ ἴῃ6 νυ ὶοκεά 
δα ἢ νυ τ} ΤΥ ποαγῖ, ἐἠαὶ ἐμόγέ 

5 πὸ ἔδαγ οἔ (σοά Ρείογε ἢ 8 ἐγεϑ8. 
2 Ἐὸγ δες βιαττογοῖῃ ΒΙπλ5 6] ἴῃ ἢ 18 

᾿ἴἼὰ ΟΏ αγ65, ᾿θ0{1} ἢϊ5 μα! δε ἐουμά 
ρα τα τὸ δὲ Βατοίι], 
᾿φἱ. 4 Τῆε ννοτγάβ οὗ ἢϊ5 τηοιτῇ ἀγ ἰηϊ- 

ιν δηά ἀεςεῖτ: 6 Βαῖὴ ἰεξ οἱ τὸ 
Ρε ν 56, «πα ἴο ἀο ροοα. 

Ι Ον, 4 Ηε ἀενίξετἢ " πιβοῃϊεῖῦ ἀροη ἢ]8 
Ῥμη.. μεά, δε βεζζεῖῃ διἰπιβεὶ ἴῃ ἃ ὙΝΆΥ 

ἐμαὶ ἴΣ ποῖ ροοά ; μ6 δμογγειῃ ποῖ 
ν"]. 

μὰς ς «ΤῊΥ πιοῖογ, Ο ΓΟΚΡ, ἐς ἰπ τῆς 

ΡΘΑΙΜΘ5. ΧΑΆΜΧΥΙ. [ν. 1-. 

ἢεανεηβ; ὧπαά τῆγ ἐλ 1] η 655 γεαελειῇ 
απἴο ἴῃς αἰοιιάϑ. 

6 ΤᾺΥ τἰρμτβουιβηθβθβ ἐς {Κα "πε ΠΑ 
στεδῖ πιομηίδίηϑβ; τῆν Ἰυάσηγεηῖδ γέ δ᾽" 
ἃ ρῖεαῖ ἄεερ: Ὁ ἰοκρ, ἴδοι ῥτο- 
δον βῖ τηλη δηά Ὀοδβῖ. 

7 ον 'δχςοίϊεης ἐς ΤᾺΥ Ἰονίπρ- ας 
Κιμάηςβ5, Ο (ὐοά! τῃογείογα τῃε οἢ"- 
ἄγε οὗ πιε ρὰζ τΠεῖγ τγυδῖ ππαἐγ ἴῆε 
βῃδάονν οὗ τῇγ ψ]ηρ5. 

ὃ ἼΠεΥ 582}1 δὲ ᾿δδυπάδηι 54- πος 
τΙ5Πεα ννττῃ τὴς ἔμῖπεϑα οὐ τὴν δουθς; 
ἀηὰ του 5}Πα1 πηλκα τῇςπι αἀτγίηκ οἱ 
τῃ6 γτῖνεγ οὗ τὴν ῥ᾽ αβιγαβ. 

ὙΠοΓΕ ἀγὰ ἴῆγες βἴγορῃθβ οὗ ἔοιγσ, ἤνθ, απὰ 
(ἤγθθ νοῦβὸβ δ Οἢ : {Π6 45 Ὀγθᾶκϑ5 ΟἹ ΔΌΓγαρΡ(Υ 
ψ} (86 ονοῖῆγονν οὗ ἴῃ ψιοκοά, 

1. «υἱἱδὶπ »ῃ7 δεαγ ΟΥ᾽, "" νὴ ἢ15 ρασγῖ." 
ΤΠὸ Τσοπεοϊπιςίίοη οὗ ἴῃς ἤγϑί νϑῦβο 18 Οὔϑειγο, 
Ὀυϊ ῥγοϑεηῖθ ἃ 5 ΠΡΌ Δ }Ὺ 5ἰγικίης ἤρξιγο [ἢ 
ννὸ δάορι ψῃδὲ 5θοπὶ5 οἡ ἴπ6 ψγῇο]ο (πὸ πιοϑῖ 
δα ̓ϑίδοϊοτυ ὀχρδηδίίοη. ὍΠδ νοῖοθ οὗ ἰγδῃϑ8- 
Ετγθξϑίοη (5Ρ64Κ5) ἴο ἴπ6 νυνἱοκορὰ πὶ ΠΙ5 
μοαγί; 2.Φ. ΄᾽1η (ῃ6 προαγὶ οὗ ἴῆο νισκοαά τἤογὸ ᾿ς 
ἃ νοϊςθ οὗ οτπιθ. Οὐσίπιὸ 15 ρογβοηιῆοα 85 
ἀννο! της ἴῃ πὸ πραγ οὗ ἴπὸ νεκρὰ, δηά δ5 
υἰτογηρ δι 5 οϑίοηβ, ἴο νυ Πίσῃ ἢ 1|5[6Π5 ἃ5 ἴὸ 
Δ ΟΥΔΟ]6. ὍὨΙ5 ἰηνοῖνοθ ἃ 55 σῆδηρο ἰῃ 
(Πς ῥγόβεηΐ ἰοχῖ, ἔοσ νυ δῖος συ δῖδη!141] ΓοάΞΟἢ 5 
τὸ δάιισεὰ (566 Νοΐδ θ6]ονγ). Αποίθογ ἴγλη5- 
Ἰδίίοημ 15 ριοροβθθά, νηοῦ μβῖνο5 {πΠῸ ϑαπιὸ 
δόπογαὶ δθῆβθθ, πο ρἢ ἴῃ ἃ 655 ἀϊξίηςί δηά 
δι Κη ἔοι: “νας νἱσθ υἱΐεγα ἴο ἴῃ6 
ὙΠ Κοά 8. νν 6} Κποννὴ ἴο ΠΙΥ͂ Πεαγί.᾽" 126]. 
ΟΠ δ π|ῖϊϑδί ἢἤοδῖβ νυ πη ΠῚ8 οὐνη ποαγί {πὸ 
Θοἢο οὗ ἰῃ6 ϑιιρροβδίίοῃβ ΝΠ ΙΓ ἢ, 510 ννΠΙΘΡΕΓδ 
ΟΥΔΟΙΪΑΙΙ͂Υ ἰο πὸ νυὶσκοα ; (15 ὀχρὶδίῃϑ ἴο ἢϊΠπὶ 
ον [ἴ [5 [δῇ ἃ πιᾶπ σδῃ 51ὴ 50 θδγ θϑϑὶγ: Π6 
Μ ΠΟ ἸἰΙδίθηβ ἴο ἰξ ᾿οϑὸβ δορί Ποῦ ἴῃ 6 5θῆβο οὗ 
Οοὐἷβ Ργέβϑθησε δηὰ {δ ἔδαγ οἵ Ηἰ5 Ἰυδριηθηί5. 

ὥ. Αποίδμογ νϑγβα ργοβεηίηρ στοαί αἰ βΊου}- 
(1686 οἵ σοῃδίγιςίοη, Ὀυϊ ἃ οἶδαν ϑἴγοηρ 5686 
ΠΟνγΟνΟΥ ᾿ἴ 15 ἴάκθη. Οη 186 ψ Βοῖὶο [Πς [0]- 
Ἰονηρ ἰγδηϑἸΔΟη ϑϑθη5 (ἢ6 τηοσί πδίιγαὶ. 
ΕΓ ῸΓ "ἢ (ἢ. δ. 16 βρϑδκίηξ ἰὴ [ἢ πιδη᾽5 ἢθδγῖ) 
ΤΊ Κ65 4}} σπηοοῖῃ ἴο πὶ π᾿ ἢϊ5 ΟΥ̓ ΕΥδ5, ὁ 
4: ποὶ ἴο Πηή ἢδὶ5 5η, ἴο μαῖθ 11.,,) ΤῊΘ πιδη 
ὈΠῸῸΓ {86 ᾿ηἤποηςοο οὗ [παῖ βριτὶ οὗ δν}] Ἰοβοβ 
411 56η56 οὗ βι}] ἀπὰ ἀδηροῦ, σδηποῖ ἢπά ἢ 5 
51η, ΠΊΙΟΝ 655 ἴθ] 15 Ὠαϊοίι!πθθϑ. Εννα]ὶὰ 
δῖνθ5 Δῃ ἱηρθηϊοιϑ Ὀιζ 1655 ργοῦδοϊο γοπάογιηρ: 
“Ὁ 7ῃ ἢΪ5 Θγδ5 1᾿ 15 Ἠδεζογσιηρ (πὸ [8 1ηΚ5 ἢ ἃ πὸ 
(Βίηρ, 1 χίνοβ. πὶ σδιἰϑίδο[οη) ἰο ἢπα ἢ]5 
πα γ (ἴο ἀονῖβο ἀπά {Π1ηκ οιἷμ ἃ σΥπι6), ἀπά 
ἴο Παῖο,᾽) ἴο οιεναῖο Παϊγοά ᾿πϑιθδα οἵ ἴονθ. 

4. »ημκεῤίς )] Ἰππίαν, δοίίογ ἴμδῃ 
«ἐ γαηϊῖν,᾽" 45 ἰη ἴη6 πηγρῖθ. ΤΠ 58π|6 ννογά 
ἰ8 υϑεὰ ἴῃ ἴθ ρᾶββαρε οὐ Μ|Ἴοδῃ 1}. τ, ἢ ἢ 

σογγοθροπάϑβ Ὄχδςῖν ννἢ (Π 15, ἀπά 15 ργοδδϑὶν 
ἴλκοη ἔγοιῃ [{. 

δὲ αὐῤονγει δ ποι] ἼῊΪ5 ϑοθπὶβ δἱ ἤγβί βιριὶ 
ΑἸἰπηοσὶ πῃ δηίο]παχ: ἰἴ 18. Βονγονοῦ, τὰῖτ 
ἔογοιθ]ο, 1Ε ᾿Ὸ' τοίου τ ἴο πὸ δείίοη οἵ {ἰκ 
βοστεῖ ογᾷςϊθ, νηοῦ ργδάιια!ν αἐἰεϑίγους 4}} 
56η56 οὗ 16 ον! οἕ ἰη: (6 ἰδϑὶ σἴδρθ 15 υἱὲ 
ἀρδΐῃγ. 

δ. ΑΟ Ῥυτθεῖ οἔ ταρίυτο: Πογὸ ἰ5 ἔμ τοῖος οἵ 
[86 {πιὸ ογδοῖθ: 4}} {πὸ διἐτἱθυΐες οὐ ἴμε [μοὶ 
βίαπά οὔ δὲ οποὸ Ὀοίογο ἴῃ Ἔγθὸβ οἵ Οοΐϑ 
βογναπξ, πον ποτε αἰ5τ πο ἴΠΔη μμδη τἰὸ 
γί ηρ5 οἵ 6ν}} βῖνο ἰῃ ςηϑ!γ ἴο 15 {ῈΠΠῈ5 

8. σγεαΐ »πομηίαἰη] Οὐχ “' πιοιηίλϊηβ οἱ 
Οοά:" Οοὐάδβ οτγοδῖίοη, οὐ τῆς Ης [5 
βἰδιιροά {π6 ἱπιργοββ οὔ Ηἰβ οννη πια)εϑῖν ἀπά 
εταηάοιγ. ϑυςῇ ορίτμοῖς 45 ἴπδβῈ βδἤενν ΠΟΥ 
ἄἀθορὶγ {πὸ Ηθῦγονν ἔθ! ἴΠ6 Ὀοδυΐγν ἀπά πιᾶ- 
7οβῖγ οὗ παῖῃγαὶ βοποσΥ : (6 τηομηϊδίῃβ ΜῈ᾿ 
ἴο Ηἰπὶ 8Δη ουϊνναγά τεργεθοηϊδτίοπ οὗ {πὸ Πε- 
ΘΟυδη655, ἄδορ τοοϊθα ἴῃ {ΠῸ νΟΎΥ δϑϑεηςὲ Οἱ 
{π6 Οοὐξεδά, δηὰ ἰονγοτηρῦ Ονοῦ {Π6 ἐπ} 1Ώ 
115 πιδη!ξεσίδξοῃ. 

α σγεαί ἀκ ἵὐπέδι οπιδθῖο, νεῖ τὸ 
Πυπιδῃ ΟΓ ογοδῖθα υπάογϑιδηάϊηρ οδη ϑουρὰ; 
οἴ, Κοπι. ΧΙ. 22. 

ἔδοι ῥγαογυσ] Οπο οὗὨ {πε πιοβί τουοδηῷ 
σδμαγδοϊογιβεῖο οἵ Ηθῦγονν ρβοδίγυ 15 (δὲ Ιδ 
δἰδηΐδπθουϑβ ἰγαπϑιἐοη ἔγομῃ {86 σοηίοπιρίδῖιοα 
οὗ Οοὐἷβ πιδ)ϑίῦ δη ἈΠδρργοδο δῦ} ἐϑϑέπα 
ἴο (πὶ οὗ Ηἰβ5 ργονυ:ἀθητιαὶ σατο. Οοπηραέ 
Ῥ55. εἶν. δηὰ οχ]ν. 14--,6 ; 566 4]50 ἰδὲ [δὶ 
ννογάς Ἰη [οῃδῇ. 

8. Μπίπεις οΥΚὶ 1827) δοιε] Νοῖ ντμουΐ ἃ 
Τοίοσθποθ ἴο {πῸ οὔἴογιηρβ 10 ἴΠῸ ϑδησίυλί' 
ΠΟΙ οδῃ 186 (ἢ γίβείδπ ὀχοϊαάθ ἴμο {βουρπὶ οἵ 
{π4ῖ στεδλί Οἴογιης, ἴμ6 ἔοοά δηὰ ϑιιϑίοῃδηοε οἵ 
{πὸ βου], νοι ἴθοϑο οἴουηρϑ ργοῆφυτεά: (' 
[6γβ0 χχχὶ. 12-|χ4. ὙΠῸ νογά “" πουβθ᾽" ργονδ 
ἐμαὶ ἴπ6 ῥβδ]πὶ ννᾶ8 ποῖ ψυγιτἰοη ἀυπηξ ἰδ 
Οχῖϊο, θὰξ ποῖ ἰπαὶ ἰξ Ὀοοπρα ἴο ἃ ἰδίεσ {πὲ 
ἴδῃ αν β: 566 ποΐθ οἡ 5. Υ. 7. 
»κασωαγε Οτ, “ ἀο! ρ 5.) ὙΎΠε Ηρ 

Μοσά βυρεοσῖβ ἃ ραγδάϊβίδοδὶ ἰδῖς οὐ {55 



ΡΘΑΙ.Μ8. ΧΧΧΥΙ. ΧΧΧΥΙ͂Ι. 

9 Ἐσγ ψ τ τῆες ἐς τῆς ἐουπίδίη οὗ 
[πξε : ἴῃ τὴγ Ἰίρῃς 584} ννα 566 ἸΙρῇξ, 

“- ὴ,Χ1Αὁ Ο Ἰοοπῦπαε τῆγ Ἰονϊηρκιὶπά- 
“ἃς Ὧ655 ππἴο ἴμοπὶ τῆλὲ Κπονν τῆσδε ; δπά 

γ. 9---τ.} 253 

11 [,εἴ ποῖ τε ἰοοῖ οὗ ργίάε σοῃγα 
Δραϊηϑῖ τη6, ἀπά ἰοῖ ποῖ ἴῃς ἢδπά οὗ 
τῆς ννὶοκεά τοπλονα ΠΊ6. 

12 [Ποῖα ἀγὸ τῇὴ6 ψόσγκοῖβ οὗ [η]- 
ΠΥ Γρῃϊεοιιβηθδ5 ἴο τὴ6 ὉὈργρῆϊ ἴῃ 
Πελγί. 

ἐγ Εκρης," 90 ἴο βρεακ, νναίογε ΌὉΥ (6 
ΤΙνοΥ οὗ ]Πἴο. 

9. ,ροωπίαὶη Κ᾽ 7,4] ὙΠῸ ϑοῦγοο οὗ 4]1 116, 
ὨδίΓΑ] πὰ Ξερίτια], 411 {πὲ 15 ῥγοπιιβοά ἴῃ 
τῆ ΟἹα Τοβίαπηθηϊ, ἀπ ρίνοη Ὀγ Οἢτϑῖ: οξ 
Ῥγον. χνῖ. 22; θοῦ. 11... 1.2; [ὁἈ. ἵν. 14) ν, )Ἱό; 
Ἀον. ΧΧΙ. 1. ; 

ἐμ ἐδν φορῇ 81 [οδη ἔουπαά Ποῖὸ ἔῃ6. σεηίγαὶ 
{πιῇ ΟΥὨ ἢῖ5 ἀοοσίτγηα)] ϑγϑίθπι; θὲ Ἵςἢ. 1. 4. 
ΤΙ ἴσο ρἢ σδῃ ΟὨΪΥῪ Ὅδ ἀϊδοογηθα ΟΥ̓ ἴῃο56 
νγῆο ᾿νὸ 'ἰπ τἴ. ὙΠῸ ὈΘΙΙΘνΊ Πρ 501}}} [ἰγδ5 ἢ Δῃ 
εἰεπιεηΐῖ οὗ ᾿Ρϊ, ΠΙΠ ἢ δὲ οπσθ 4. ΚοΒ δηὰ 
584 [15ῆ65 Π6 βρί γίϊ14] ἔοι γ, νυ βεγΥ Ὠοάνθη 
ΔΠΠ Πάν θηΥ ἰπίηρϑ ἀγὸ τγϑα] 764, ὙΠ15 νοῦβα, 
ἃ5 [6] ] Ζϑο ἢ ΟὔὈϑογνοθ, 15 σοῃϑίδπι ἴῃ [Π6 
τοῦ ἢ οὗ ἴΠ6 ρστγοδί {πίη κοῦ, Αυριυβίηθ δηὰ 

4. δὴ: ΓΠΕΥ ἀγα σαβῖ ἄοννη, δηά 
5Π4}} ποῖ Ὀὲ 40]6 ἴο γίβε. 

Μαϊθῦταποδθ. Τῆι Ρ]αῖο ἔσδοῃθβ., ἴο 566 (Π6 
510 {Π6 ἐγὸ πιιδί 6 ἡλιοειδής. 

10. εομίπμ) 1,1ἴ, “Ὁ ἄγανν ουῇ,᾽) ῬΤΟΙΟΣ δ. 

11. ,οοὲ οὶ ῥγἱάθ)] ᾿ΤῊΪ5. πηαγκ5 αν 5 
Παπά. νοσΥ ρϑϑὶπὶ οὗ δ15 νυῃϊο ἢ βρϑδκϑ οὗ 
ἀδηροῦ ροϊηΐβ ἴο ἴΠ6 2γχλάφ οὗ 15 Θῃθηγ165, βδεσσγεῖ 
ΟΓΟΡΞΏ, 85 ἴΠ6 βοιιγοθ, 

γοριοῦέ γι] ΤΠδί 15, ἀσίνο πιὸ ουἱκ οἱἍὨ {π6 
ἰαῃὰ ; 1[Π6 ϑάπηὸ ννογὰ 5 τι5ϑρὰ 2 Καὶ, χχὶ. 8. Τὴ 

ΠΡΓΔΥΟΥ ἱπα!ςαῖθα [6 σοηβοίοιιϑηθβα οὐ ἀἄδηροῦ 
ἔτοτῃ ἀιϑλῆεςίοα 80 ]6ςῖ58. ὙΠΟΓΟ ΤΥ Ὀδ ἃ Γο- 
ἔογοηςο ἴο [οδὺ δηά ἢΪ5 ραγίγ. 

12. {Τῤεγε] ΤἼῊΘ ννογὰ 15 δπιρῃαῖις, ΤῊΘ 
ῬΑ] πηϑὲ 5665, 85 ἃ ριορποῖ, [6 ΥΟΥΥ ρΐδοθ οὗ 
[πΠ6 ονογίῆτον : 6 γϑαὶὶζθς ἴπ0ὸ διΐυσο, δπά 
ΒρΟΔΚ8 οὗ |ἰ 845 8η δοςοιῃρ) πο ξδςῖ. 

ΝΟΤᾺῈΕ, οἡ ῬΦΑΙμΜ ΧΧΧΥῚ. 1. 

[ποϊοδά οὗ δ Ὁ, ΤῺΥ δοατί," χοδὰ 2 Ὁ, “ἢ 15 
Βεολτί."" ὙὍΠΙ5 ννδϑ σογίδι ΠΥ {πὸ τοδάϊηρ οὐ ἴΠ6 
ι.ΧΧ.ἅὠ Ψυΐς.. [Ἐγοπιθ, ἀπά 5γΧΓ., ἔο ]οννοά ὉΥ͂ 
{πὸ Ατδῦ., τη. ὙΠῸ ΤΑγραπὶ 4] 0πὸ 45 “ΤΑΥ͂ 
Βολγὶ,᾽᾽ ““ ψἹοΚοάμποϑϑ, 5411 ἴο {Π6 5 ΠΟΥ ἴῃ ΠΥ 
Ὠεαγί :7 δ8η ὈΠΙΏ16]ΠΡΊΌ]6 οἰδιθπηθηΐ, ἔοσ νυ] ςἢ, 
Βοννευοσ, ἃ ΥΔΠΘΟΓΙΌΘΙ ν᾽ 85 ὈΓΟΌΔΟΪΙΥ γοβροη- 
5016: ἴπ {πΠ6 Απΐννορ Ροϊγρίοις [6 τολάϊηρ 15 
ΠΣ. )6ὲ Ἀοβϑὶ οὔβογνοϑ, "12. σογάϊβ 611}, 
Κεπη. 6.40. ἰοτίο ,χ6, πιεὶ 6όγ, 86." Ηδ τἤδη 
ποίς65. ΠῸ οἷά νογϑίοηβ, 845 δῦονθ. δῃηὰ ρῖνοβς 
ἃ ἰἰξὲ οἵ γι οβ νΒο σιιρροτί ἴῃς τοδάϊηρ, Ηου- 

ΡΡΑΙΜ ΧΧΧΥΊΙ͂Ι.. 
Ταττα λοπμασο λα το δα όπες απ ἐσ άζιςς ἡ 
Ο» ἡ, ὧν ἰἦξ ἀϊδβόγει οὐαί ὁ" ἐἤε ψοΐδΐν ἀπά 
{δε τοϊοξει. 

Α δαί οἵ Ἰδαν!ά, 

Ὀιραπί, Μιςομδοῖβ, Κηᾶρρ, ϑοδυ]ζ, ΔΙδε,, 
θα. ΨΜῈΠ (Π656 πεαγὶγ 41} πηοάθγ σΓΠ 165 
Δ5Τοο, ἐς. Ἐν, Ημυρί,, Ηρ, ἀπά υυϊδοιι 
ΔΏΥ ᾿ιαϑιἰδίίοπ, ΗΙΖὶς ροϊηῖβ οὐ τῃδῖ Ὁ 15 ΝΟΓῪ 
{γα ΠΥ οἰδηροὰ ἴο " ἴὴ (ῃ6 Μ55.. 4η οὔ- 
Βεγυδίίοη ὙΠ ΙΓὮ 5 οὗ ργοδί ᾿πηρογίδπος ἴῃ 108 
Ὀραυῖπρ ἸΡΟΏ ἃ ΔΓ ΠΊΟΥΟ ΘΟΓΟΙ5 αΙΟΒΓΊΟΗ ; 5:ὃ 
σγιςα) Νοῖο οα 5. χχιὶ. σό. 1)ο]ἴχΖοοῃ, τ 
ΚΑγ, δηὰ ἴδὸ Βίβϑῃορ οὗ 1{πΠ᾿πςοϊη ἀοίθπα [86 
Μαβογοῖῖς σοδάϊηρ, ννΠσἢ {πὸ ὈΙΒΠΟΡ τοπάογδ, 
“ΓΘ οὔδοῖε οὗ ϑἰη ἴο {6 νι] κρά (15 {}15)---- 
ἴῃ [Π6 δθογοῖ οὗ πλγ μοί." 

ΚΕΊΤ σῃοῖ τῆγβεϊ. Ὀεσαυβε οἔ « Ριον. :ἱ 
Ἔν] ἀοατβ. πεῖῖθεγ θὲ ἴδοι δη- δ χε 

νου 8 Αϑλιηβῖ [Π6 νγογκοῖς οὗ ιἰηϊ- 

4ιυγ. 

Ρβαιμ ΧΧΧΥΠΙ. 
ΤΠῆϊς ἰ5 οπς οὗ ἴῃς δρῃδθοιὶς ὑϑαὶπιβ, δηά, 

Ἰκὸ 411 οἴμεῖβ οὗ {πηΐ οἶδϑθ, 1ἴ 15. ὑν ΠΟ}  ἀϊ- 
ἀδεῖῖς. ἼὍο σἴγὶε 5 σαὶ πὶ, στάνε ἀπά τηοῖῃοα!- 
ἙΔ] ; ἴῃοτα 15 ποίπίπρ οὗ ᾿ἸγὙ7104] τηονεπιθηΐ; 
ΠΟ ΡῬδϑϑίοῃ ; ΠῸ δ] ιιϑοπ ἴὼὸ ῬθΥΞΟἢΔ] οἰ ΓΟ Πι- 
βίδηςος: [1ἴ 15 αἰορεῖποῦ [6 ννοσκ οὗ ἃ ἴθδοῆοῦ 
οὗ στοαῖ Ὄχρογίθηςε ἀπά πιῇ δυςῃοσιν, μανιηρ 
πὸ οὔ͵οςξ Ὀυϊ [Πς οαἀϊβοδίίοη οὗ [6 ρθορῖίε. 
[1 15. δι πΡιϊοα ἴπ ἴΠ6 ᾿πϑοτρίοη ἴο 1)δνιά: 
ΠΟΙ ἰ5 ἰξ ἱπιργοῦδθὶα ἐμδὲ τονναγάβ ἴῃς πὰ οὗ 
δ5 116 (ΞθεῈ Ὁ. 25) 6 τηᾶν Πᾶνα σοπηροβϑὰ [ἢ ]5 
Ἀποης ΟἴοΥ ῥϑδὶπὶθ ἴοσ ἴῃς ι,56 οὗ ἢϊ5 βυῦ- 
κεῖ : τὴὸ ἰδηριαξο δπάὰ νος ἴοης οὗ ἴῃε 
ουπιροβίτοη ἅγὸ σΕΓΙΔΙΠΪΥ ἀΠΊΙΚΟ οἴμοῦ αν άϊς 

Ρϑαϊπηβ, δὰ (Π6 ἀἰβεγεηοε ΤΏΔΥ 6 ἴο 50ΠῚ6 
οχίθηϊ δοσοιηϊοα ἔου ΟΥ̓ ἴῃ6 5] οἰ-πηδτίεγ, 
δηά ὈΥ πὸ οδ]εςῖ οὗ ἔς νυγιζευ. 

ΤΗΣ ἔσθ οὐεςξ οὗ 16 ννποΐθ ῥρϑαὶπι 8. ἴο 
ΑΓ ἴΠ6 ΠΟΑΓΟΓ ρδαϊηϑδὶ ἴῃ6 τειηρίδιοη ἴο 
ΤΟΡΙΠΘ δῖ ἴπο ϑιισσεϑθ οἵ [6 ὑηροῦϊγ. [1 
Ρτγοςδθδάϑ {πγουρῆουϊ οὐ {π6 ρυϊηοῖρία οὗ σοῖς 
ἰΔῖῃ πὰ οσοπὶρίοῖα τοῖιπὈυϊίοη. ὍὙΠ6 γε] 
ΡΟΔςΘ, ΡγοβρεγΥ, ἀε]νεγάποε, δηὰ ϑβαἰνδίοη 
ΟΥ̓ ἴδ6 τ᾽ρῃϊθουβ ἀγὸ δυβοϊϊοὶΥ σεγίδίη ἢ 50 
αἶθϑο ἴῃς γτιιπ δηὰ ἀεοδιίσυσίίοη οὗ ἴπε ννυὶοκθϑα, 
ΘΟΠΊΘ. ΘΧΡΙΟΒΘΙΟΠ5 Ροϊηΐ ἴο ἃ διΐιτε βίδα ; 566. 
νου. 18, 27. 290, 371 Ὀῖ [ἢς ροϊπὶ οἵ νἱονν 5 
Δἰϊορεῖδοῦ ἰῃαΐ οὗ ἴῃ6 ἰᾶνν. [{ 5 ἴῆ6 τοδοβτην 
οἵ (ῃς οἰά αἀἰϊδρεπβδίίοῃ, ν᾽ δι ἢ πονν]οῦὸ οἴαπάβ 



254 ΡΘΑΙΜΘ5. 

24 Ἐσογ {ΠεῪ 5}.4]] βδοοὴ δε ουΐ ἀονγῃ 
{κὸ τῆς ργαββ, Δη4 υνιῃογ 45 τἢ 6 ρτέθῃ 
ἢ τ. 

4 Γτιβῖ ἴῃ τὰς ΠΟΚ , ἀπά ἀο ροοά; 
49 5ῃαῖτ τῇου ἄννε}] ἴῃ τῃε ἰαμά, δηά 

᾿Ἡεθος νοτΪγ του 5ῃα]ς ὃς ἐεά. 
ἐμ ἐγ ΐλ, : ὲ 
οτ, τέαό- 4. 1)εἸ στ ΓΠγ561Ἐ δἷβο 'π τῆς ΠΟΚΡ ; 
ὡδὸὸ ΔΠ4 ἢδ 5}4}} ρσίνα ἴῃ66 τῇς ἀεβίγεβ οὗ 

της ἢθαγῖ. 
: δεν. τ Ἵ ΟΣ 5. ( οπιηλς ΤΥ νΨᾺΥ υὑπῖο τἰιε 
ταν πῤοκ ΟΚῸ ; {Γ5ἴ 4150 ἴῃ ἢϊπὶ; δπά ἢς 5}4]] 
ἐρ ΓΟΚΟ Βγηρ ἐξ τὸ ρα88. 
ἧι 6 Δπά δε 5}4]}] Ὀγίηρ ἔογτἢ τὴν 

αἴ 6... ᾿ 

1 Ρει. 5.7. ΓΙῸ ΠτοΟ 5655 45 τῆς ἰΐρῃϊ, δηὰ τῇγ 
Ἰυάρηηθηῖ 25 τῆς ποοηάὰν, 

ΙΉΞ:Ρ. η 'Κεβῖ ἴῃ τῆς [οκῦΌ, δηά ννδῖζ 
386 εὐἰσπΖ : Ε 
τ μἀς Ρατίθητἶν ἰογ δίπι: ἔτεϊ ἡοῦ τῆ γ586] 
932. 

- ἈΠ4 5ιιρρθϑῖσ ἀἢ Πα {165 νι ἢ σοι]ὰ ΟὨΪΥ̓ Ὀ6 

Ὀεσδυβε οὐ ἢ νγῆο Ργοβρεγείῇ ἴῃ ἢ 18 

ουἱϊ πιο ἀἰϊδιίϊηςῖ, Τότ σοτηρίεΐθ, ΟΥ ἴῃ ἃ 
ΠΟΌΪΘΓ πὰ πιοτὸ αἰἰγαςῖίνο ἔογτη. [{ πιᾶὺ Ὀδ 
τορατγάοα Ὧ5 ἴῃ6 δι ποι δίνο σἰαϊοπιθηΐ οὐ ἴῃ6 
διραῖ ἴθδοθοῦ οὐὗἩ ἴῃ6 πδζίοη ἰοιισηρ ἴῃ 6 αιι65- 
[015 γαϊϑοὰ ἰπ ἴπΠ6 ὈοοκΚ οἵ Τοῦ, νἢ ν πος ἢ 
1Π6 νυτ ΟΣ ννᾶ5 Ἔν! ἀθηΕ]Υ ἐἈΠΉΠΔΙ: 566 ΠΟῖδβ οη 
Ι, 2. 4, Το, 13, 2τ. 26, 18. 511}} 1 Ἰδᾶνθϑ 6 
ΓΟᾺ] ργοῦ]οτὴ οὐ {Π|πό Ὀιζ νΟΓΥ ραγιΔ Υ δ οϊνθά, 

τοιπονο Ὀγ Ηππ, μο Ὀτγουρὶῖ ἰδ δηα 1π|- 
πηογία! ἴγ ἴο ᾿νἢϊ. 

1. ἔγοὶ ποὶ ἐφγεο ] ὝΠε οχμογίδιοη 
ρύονοβ ἴῃ6 ἀθρίῃ δὰ ὀχῖθηϊ οὐ τῇ15 πδῖιγαὶ 
ἔοο μην. ὙΠῸ ΘΧρυοβϑίοη ἰπ ἴῃ6 οτριπαὶ 15 
νοΥγ το δ|6: ἀο ποῖ ννοῦκ {ΠΥ ς ΙΓ Ἰηῖο ᾿ρδῖ; 
Ιοοῖκ ΘΟΟΪγ ἀροη ἴπ6 ἔισῖα ἢ ἴπ6 ποαῖ ν}} 
Οἰδοιννῖθο ἴακὸ τη6 ἔοττη οὗ ϑῆνυ, {πὸ πιοϑῖ 
ΡΟΤΠοῖ5. ΟΥ̓ 4}} (οπιρίδιοπϑ ; οἴ. Ρτον. χχῖν. 19.) 
δης [η6 ὀχργοβϑίοη οὗ [οὐὔ᾽β τεῦ δηὰ ἀπλ8Ζ6- 
τθηῖ, ΧΧΙ. 6 

2. εμί ἀοαυπῇ Ἰοὺ χῖὶν. 2; 566, ἴοο, [86 
εἰο! θογαῖο πιάρτηθηῖ οὐ [00 ἰπηϑεὶξ, ΧχυΊ!. 
13--- 3. 

8. 0-ο «σῥαϊξ Ἰδοι ἀκυοίῇ ΟΥ, Α98611 1π 
Ὅη:6 Ι4πά: ἴῃ]5 ἰ5 αἴ Οὴςθ δὴ οχμογίδι!οη δηὰ 
ρΓΟΠΊΪσο, ἃ5 ἴῃ «'. 27; ς, Ὠδιῖ. ΧΧΧΙ. 28 : 
γον. 1. 21: 566 4͵]50 [,ον. χχνὶ. ,-.-]ὸ. 
τοι ΐν τροι «δαί δὲ Κα 1.ῖ. “ δεὰ τι, 

γ ἢ ὉΜνΟ Ἰπίουργοϊδι!ίοπϑ Αγ βιιρροϑῖεα, 
(1) Τρρα δϑσιγοῖν, τα κιηρ ἔλα ἴῃ 1Π6 σοπιπΊοη 
δε η5. Οἵἠ Β1ΔὈΠΥ, ΟΥ 5ΘΟΌΓΙΥ; δηὰ (2) 
εὐ ΡΥ οῖ56. γῆ," οὐπιναῖθ {Δ} π655:; ἃ 
βορ βόηθο. δηὰ δ}Ὶν 15:1 ῆ{υ ἃ ὈὉγ Ηοῦτον 
δᾶμος ἴπιι5 Ηπρί,, ΗἸχ. Ααυῖα Π85 νέμον 
πίστιν. 

4. [)εἰϊσρὲ ἐδγεοι } Αγ ΥῪ ἔσο ]6 ννοτά, 
.ἢ]ςῆ, Ποννενοῦ, ἰηδαάθαυδίοὶ Υ Θχργοθϑοβ τῆς 
ἔδοϊηρ οὗ Ὀ]οοθοάποθς ἀπ ταρίυγο ἰπ τὸ 
οΥρῖπ4]. ὙΠὲ ἴπις σοιπηίογροϊθα ἴὸ δῆνν οὗ 
(Π6 τοτηροῦαὶ ργοβρου ν οἵ ἴπ6 ννιςΚοά 15. {|16 

ΧΧΧΝΊΙ. 

ννΆγ. Ὀδεσδιιθα οὗ τῆ8β. παδῃ Ψὴο ὑγιπρ- 
εἴῇ ννὶοκεα ἀενὶςαβ ἴο Ρ485. 

8 (ἰεαβε ἔγοπΊὶ δηῆρεῦ, δηά ἰογβαζκε 
ννγδῖῇ : ἔγεϊ ποῖ τῆγϑβει ἴῃ ΔῈ νη|56 ἴο 
ἀο εν! ]. 

9 ἔοι εν] άοεγβ 50.4}} δὲ εὺς ΟΥ̓: 
διυῖ τῆοβε τῆδλι νγαῖτ προὴ τῆς ΠΟΚΡ, - 
1ΠΕΥ 584}} ἰηῃγῖς τῆς δαττῆ. 

Ιο ἔογ γεῖ ἃ {{π||68 ννἢ!]6, ἀπά τῃε 
ννιο κε «ῥα ί ποῖ ὀδ: γεα, τβου 5Παΐτ 
ἀΠΠΠρεμοὶγ σοπϑιάθγ ἢ]8. ρΐαςε, δά ἰξ 
ἠα ἑ ποῖ ὁέ. 

[ν. 2-Ἰ2. 

11 Βυῖ τῇδ πιϑὸκ 54] ἱπῆοπῖ τῆ «Με -ς 
εἀγῖῇ ; ἀῃὰ 584] ἀβ! σῆς τΠεπιβεῖνεβ τη 
τῆς δϑυμάδηςε οὔ ρεᾶςα. , : πο υγδς 

12 Τῆς νψςκεά " ρίοττειῃ ἀραϊηβτ τις, 
ἴἢε 1υ8ῖ. ἀηὰ ρσῃαβῆειῃ προῃ ἢϊπι ννιτῃ 
ἢϊ5. τδϑῖῃ. 

ἰηνναγὰ ἱπίθηϑν ΟΥὗὁὨ ἰΟΥ ἴπ σοιπτηιπίοῦ ἢ 
Ουὰ: ςοπιρᾷτο ΡὨΠ. ιν. 4; [00 χχὶ. 26; 
[541. [ν 1]. 14. 

δ. Οο»ι:»η} 1,1. 85 ἴῃ τῆς πιδυρῖπ, “" τοῦ  -" 
ἰ.ε. σαϑῖ {Πγ56} δἰτορεῖμογ σπου ποϑϊδτίοα, 
ὈΥ 4 παίιιγαὶ βροπΐδηθοιϑ τπηονοπλεπὶ οἵ ἢρατῖ 
ἀπά 5οιιΐϊ; ἰἢι15 Ῥίον. χνὶ. 3 ; 566 ηοῖὸ οῃ αὶ 
ΧΧΙΙ. 8. 

ὀγίηφ ἡ 1ο ῥα.51 Τιῖ, “ν7]}} ἀο," ἃ ῥγδεπαπί 
ὀΧργοβϑίοῃ, ᾿πΊΡ᾽ γη οπιρίεῖε δοςοπλρ ξἢ- 
τηοηῖ οὗ Ηἰ5 ριιγροβο ; 50 ἴῃ 58. Χχίϊ. γ1..1Π|9. 

7. Κωῇ οὖ, 85 ἴῃ {πε πιδγρίπ, “ ὃδ 
5:16 ητ,᾽ [Π6 οἰθποθ οἵ ρογίθος γοϑιηδΌοη δηὰ 
Δοαι!θβοεηςθ, 

8. ἐπ απ «υἱἢ 1,1. “ΟἿ ἴο ἀο 6ὙἹ] :7 
(Π6 ἜΧΡρΓεβϑίοη ἰ5 6] ΠΠρεϊς], πὰ ππϑδη5 τεΐῖ ποὶ 
{ΠΥ 561, δίπος τα σδη οπΪγ ἰοδά {Πθὲ ἴο ἀο ον}; 
ἰ. ς. ἴο πιυγπλιγπρ ἀραιηθὶ (σά, ΘηνΥ 
ΠΊΔΠ. ΟΥ ὀνθῇ ἀϊβῃοηοδί δοῖβ ὙΠ ἢ ὙΥ1}} οἷΔ55 
{π66 ἢ [Π6 ον] ογ5. ' 

9. ον ουϊάοεγ Νοῖ τηργεῖν ἃ φόπεγαὶ 
Αχϊοπὶ, δῖ ἃ 5ροοῖὶδὶ ϑΑγηϊηρ ; ΘηνΥ ἰολἄ5 ἴὸ 
δου] άοϊηρ, ἀπὰ ον] άοϊηρ ἴο ἀοπίγυςοη. 

«ὐαὶΐ μροπ ῥὸ 1 οκ 0] Ῥαῖίθηῖν αὐιάς τδὸ 
{πιὸ οὗ Η!5 πιδηϊξεϑδιδίίοη. ΟΕ, Ργον. 11. 21. 22. 

10. δὶ: ρίας] Τοῦ νἱῖ. 10. 
απά ἰδ “ῥαὶ! ποῖ δε] Οτ, “ Ὀυΐ δε 15 ποῖ “ἢ 

ποῖ ἴπ6 ἰραϑὶ ἴγδοθ οὔ Πἰπὶ 5}4}1 τεπιδιη ; Ἂἔ 
7]οὉ νι. 18... 22. 

11. ΤῊϊ5 ςοπηθοϊίοη Ὀδινοθη πηθΈΚΈ55, 
ἃ ὨυπΊΌΪ6, ραᾳϊίοπε ἀπά ροπῖϊα ομαγαςίεγ, ἀπά 
ΘΑΤΊΠΙΥ ργΟβρογτΥ, ἰ5 ᾿υϑῖἔῆθα Ὦν οὐγ ᾿ογὰ β 
δάορίοῃ οὗἩ ἴδὸ βαγίπρ ἴῃ [πὸ Ὀορίπηις οἱὗὁἨ {8 
βδΥπΊοη οὐ ἴπὸ πηοιηΐ. [ἴ γϑργεϑθηῖβ ἃ βΈΠΕΓΑΙ 
Ιανν, ἰοανίπς ππιοιςῃϑα τπ6 ὀχοθριίομβ, ΜΚ Βς 
σδη οηἷν ὕθ ἀθδ]ῖ νυν} Βογθαῆεγ. 

12. ρίοι}] Α δοοά ἐγαπβίαφιϊοη ἢ οἱ 
ΡΞ. χχχὶ. 13. ΜΙ ΊΟΡΟ ΑΟΝ, Πᾶ5 “ἀονίϑο." ΤΙΣ 
παν ηα] Ἀπλο πα Ἰπθηΐ 15 ἘΠ ΠΘΟΟΘΘΑΓΥ. 



ν. 13--25.] ΡΘΑΙ,Μ5. 

9... 132 4Τῆε ] Δ ογά 588] ἰλυρῇ δἂἵ πῖτα: 
ἔογ ἢ ββϑῖῃ. τῇς 15 ἀΔ  ἰ5 σοπληρ. 

Ι4 πε νιοκεά ἢανε ἀγαννῃ ουζ 
[Πε ουνογά, δηᾶὰ ἢανε δθεηῖ τῆεῖγ Ὀονν, 
ἴο οαϑῖ ἄοννη [ἢς ροοῦ λπά πδβεάγ, σϑπα 
ἴο 514γ ᾿ϑιιςῇἢ 45 δ6 οὗ ὑργιρῆϊ σοηνοῖ- 
5, τΊΟη. 

ις ΤΠ εῖγ ϑυνογά 5}4]} Ἔεπίθγ ἱπῖο 
{ΠΕ γΓ οννῃ ἢοαγῖ, δια τῃεὶγ θονν8 5}4]} 
Ὀε Ὀτγοκεη. 

16 Α [ππ||ὲὰ τῆλ ἃ τίρῃίθοιιβ πΊδῃ 
Παῖῃ ἐς Ὀεζῖεγ [ἤδη τῇα γςῃςβ οὗ ΠΊΔΩΥ 
ννὶοΚεά. 

17 ἔογ τε δπὶ8 οὗ τῆε νψιςκεά 
85Π1}} θὲ Ὀγοκεη: διῖ τῆς ΓΟΚΡ υρ- 
Βυ]ἀθτῃ τῆς τιρῆτεουβ. 

ι8 Τῆς ΟΡ Κηονγεῖῃ τὲ ἀδτγϑ8 
οὔ τῆς ὑρτρῃῖ: δηά τμεῖγ ἱημογίῖδησς 
58}} Ὀ6 ογ ὄνεγσ. 

Ι9 ΓΉΕΥ 5Π4}} ποῖ θὲ δϑβαιηβα ἰη 

153. “πμρ}] ΟΥ̓ "᾿. 4. Ὑπὸ ψογὰ οχ- 
ῬΓΕσ565 [ἢ {16 Ὶ ἐαΕΠΠΥ δηά τηδάηεβϑ οἵ ἀενίςεβ 
ἀραϊηϑὶ Οὐ δ ϑογνυδηῖ. 

δὲ αν) δ6ὲ6 [Ὁ χνί!. 20: [6Γ. 1. 27. 21Ὶ 
Ομαᾷ, 12. ΤῊΣ ἀδγ ἴῃ Ὡς ἢ ἃ πιδῃ ἰ5 Θἤεννῃ 
85 Ὧδ 5, Δηἀ τϑσεῖνοβ 5 ονγὴ ἀεβοτίβ, ἰ5 ἴῃ 1ῃ6 
ξ]ΠΠοσῖ 5θη 96 ἢ]5 ον ἵγθ ἄδγ. ΔΜ αΐονο [Π6 
ΤΟ] ἸΠΑΥ͂ Ὁ6, ἰΐ 15 1Π6 Ἰιιδῖ δηῃά ποσθϑθΆΓΥ 
σοηϑομιθηςε οὗ ἢἰ5 οὐνὴ δεῖβ. Οοιηραγα “' ἢΙ5 
αὐνη μἷαοθ," Αςίδ 1. 2ς. 

18. ἐποαυεῖ ἐδε ἀα»). Ῥϑ. 1. 6, ΧΧΧΙ. 1ς. 

20. Διὶ φΓ ἰαρηό] ΤὌΠ]5. ἰγδηϑίδτίοη ἰ5 
δάορίοα! ὈΥ «ΠΊΔΩΥ σΟΠληΘηΐϊδίοῦβ δηςίθηΐ πὰ 
τηράξεγῃ, δης ργεβθηΐβ ἃ ὥσγο ὉΪ6 ἤξιγο, βπςοθ 
(80 αι οὗ ἰδ ννᾶ5. νυν ΠΟ  Υ σοηπϑαυμηθὰ ἀροῃ 
(Π6ὸ αἰϊα ἴπ {Π6 ΟδΠῪ σδοπ ἔσο. ὙΠΟΓῸ 5, 
Ποννόνοῦ, βδοῖπονν δέ ἱποοηρτιοιι5 }}) (Π6 51π|116. 
186 ἰατρ, πα ἐβρθοῖα!ν 115 ἔαϊ, ννοι]ὰ συ ρ- 
ξεϑὶ τῃοιιρῆῃῖβ οὗ δοςορίδηοθ, γλῖμοῦ πη οὗ 
ἀνε πις!η; πὰ, οὐ ἴΠ6 ννῇο!ο, ἃ ἰ5. ΠΊΟΓΟ 
γγοῦδῃϊς ΧΗ Ιρῦ,. βαγθ “ ἱπα Ι4016,᾽ ΟἤπΘ 
Ζννοις}]) {παῖ τῃ6 οὐρῖπαὶ ννογὰ5 τηθᾶῃ, “(ἢ 6 
ΡΓΘοϊοιση 55. οὗ ἤο]άς,᾽" 2.6. ἴ[ῆ6 βοννοῖβ οὔ τπῸ 
βοϊὰ, πη πᾶσ οὗ ἰγραιυθηῖ ὁσσυγγοησο Ὀο(ἢ ἴῃ 
πὸ ΟἸἹἀ δηὰ Νὸνν Τ βίαπιθηΐ ; 566 αῦονθ υ. 2, 
δη σοπηρατο Μίζ. νὶ. 10 : |[4Π|. 1. ΣἹ.Ψἄ 

421. δογγοαυεῖρὴ ᾿ΤῊΪ ἱπηρ!ο5. Ὀοῖἢ ἴπαῖ 
ἴῃ6 νοκρὰ 5 τρπσθα ἴὸ ρονοῦῖγ. σομιρο) τὰ 
ἴο Ὀόγτγονν, δηα ππαῦ]6 ἴο ἀἰβοθαγρο ἢ15 οὔ] μᾶ- 
[ἴση5, δηὰ (παῖ ἴπ6 ἀἰϑῃοποϑοῖγ νυ ἢ σδιιδοά 
ἢΠΙ5 τιΐπ σοητίηιι65 ἴο ϑῆδνν [[56]} 

“ῤεαυείρ γ»ιογ}] Α Ρτοοῦ {παῖ ἢς ἴ5, δῃά 
{παῖ Βὸ ἀδϑογνεβ ἴο Ὀ6, ργόβρογοιι5. ὙΠ15 νοῦθ6 
ΘΧρΓοσϑθδ ἃ ἀθὸρ δηὰ {γι πλογαὶ ἀϑροςῖ Ὀοζἢ οὗ 
ῬΟΝΟΓΥ ἃπάᾶ ργοβρεγγ, [6 Οηθ, 85 ἃ ρυΠ|5ἢ- 
τηθηῖ [ὉΓ 5ἰη, ἰηνοῖνοθ Δη ῃοδρδςῖ!Υ Οἱ ἀϊ5- 
σμαγρίης ΟὈΠ αϊιοηϑ; 1[ῃ6 ΟἾΠΘΓ, 85 ἃ τεννσὰ 

ΧΧΧΝΨΊΙΙ. 255 
τῆς δν]] τἰπλε : δηά ἴὴ ἴδε ἀἄδγβ οὗ 
ξλταϊηε ΠΕΥ 5114}] ὈῈ 5δτ|5Πεά. 

20 Βυῖ τῆε ννοκεά 5141} ρεσίβῃ. 
αηὰ τῆς δηδηλθ5 οὐ τῆς οκΡ «λα 
δὲ ἃ5 πε (τ οἵ Ἰφπιθ85: {ΠῈῪ 5}8}} ΡΣ κα 
σΟΠΒ.ΠῚΘ ; ἰηἴ0 8110Κ6 541} τῆ εν σοη- δμο πεν θΣ 
5 ΠΊ6 ΑννΑν. 

21 Τῆς νἱοκεά Ὀογγοννοῖῃ, δηά 
Ῥαγεῖῃ ποῖ ἀρᾷϊη: δῖ τῆ6 τιρῆϊτοοιβ 
δῆδννειἢ πλεῖογ, ἀπά ρίνετῃ. 

22 ἔογ «ποἢῇ ὧἂς δΈὲ ὈΪεββεά οὔ ἢϊπὶ 
5041] ἱπῆεγις τῆς εαγτῆ; δηά ἐδεν ἐῤαὶ 
δ συγβεά οἔἉ Πϊπι 5841] ὃς οσυτ οἔἵ- 

22 Τα 8ἴερβ οἵ ἃ γψοραΐ τῇλῃ ἅτε 
"ογάεγεὰ ὃγ τῆε ΓΟΚῸ: ἂηά ἢς ἀε-' 
ΠΡΉ τοι τη ἢῚ5 νναγ. 

24 ᾿ΓΒουρῃ ἢ [Ἀ}}. ἢς 541] ποῖ ὃς 
αττοῦ]γ σαδῖ ἄοννῃ: ογ τὴς ΓΟΚΡ υρ- 
ΒΟ άδτῃ λΐρι τυ ἐἠ 15 παπά. 

2ς 1 δαᾶνε δεδὴ γοιηρ, δηά που 

ἘΡΩΤΕΝ 
“΄ά.. 

οὗ νἱγῖιιδ, ϑηδΌϊος ἃ πηδη ἴο σοηΐογ Ὀοπρῆϊς, 
πὰ ἴο Ὅδ. ἃ δ]οβθίηρ ἴο ἢἰβδ (θ]]ονν5: ςξ, 
Ὀδυζ. χν. 6, χχυ. 12. ΤῊΙ5 Θχραπαῖίοη οὗ 
{πὸ ἰοχῖ 15 ρίνοη ὈΥ Οαϊνίη. «πὰ ΜῈ]}} ἐθ- 
ἐπἀοὰ Ὀγ Ηιιρἔεϊ. Τῇ δηιΠοξὶ5. Ὀοίννθθη 
“ὁ Βοιτοννθῖῃ ἡ Απαὰ “"5ῃδννθῖἢ ΠΊΟΓΟΥ 7 δἰδηςς 
οιἱξῪ ποῖ ἀἰσθποῖΥ ἴῃ (πὸ οτίριηαὶ, ΥΒΟΓΟ 
ΘΔΟἢ ἰ5 ἜΧΡγοβθοά ὈΥ ἃ 5ηρὶθ ννογὰ : [86 
[ΟΥΠΊΘΓ ᾿ΠΊΡ] γίπρ οἰοανίηρ, ἃ ΠΟΙ] 655 ἐθροηά- 
Θης6 οἱ ἴπο ἰοηάογ, (ἢ6 Ἰαϊζου ἃ ἔγοθ, βϑηθγοιιϑ, 
δηκὶ ργδείοι5 ἀἸϑιγ θυ οη οὗ θοποῆΐ5. 
συν ΤῊϊ5. σοπιρ οἴθϑ [Π6 ΔΠΕ 6515, σ΄ ποθ 

ἴξ ΠΠῚΡ} 165 Πα πο ταί τη 15 Θχαςίθα οὐ οχρθοίοά. 

22. ἔογ)] ὍΤῊΪ5 νεῦβο βδῆθννβ ἤονν ἴ{ 15 {πα 
{π6 νυ ἱοκεᾶ ἀπ [Π6 τρμΐθουβ ἄγε ἴῃ ἴῃ ροϑβίἰΐοη 
ἀδβοτροα ἴῃ ἴδ ργοοθάϊηρ : [ἢ6 σοηπθοῖίοη οὗ 

. Ποῦ [5 δρί ἴο Ὁ ονοτοοκθοά. 

28. ογάεγοἹ ΤῊΣ τπᾶγρ. “ ΉΝ " 
ἰ5 ςοῖτοςῖ. ὙὍῆδ πιραπίπρ ἰ5 τι ΟΟδ βθουγοβ 
οἰ 7υ5ῖ πιδη ἔγοπι ἐδ} Ππηρ, Ης βἰγοηρίμοπα ἢ15 
δεῖ, 

α.. ὑπαη] Τῆὸ ννογὰ “"βοοά"" 15 ποῖ πεεραριὶ : 
Ὀγ “"πηδη " 1Π6 Ῥϑαὶ πλῖϑῖ τηἀογϑίδης 5 ΠΊΔΙ} ἃ 5 "δ 
βῃοια Ὀ6, ἀπά 85 ἢ6 5 ὑγῇξδη βἰγεπριπεποὰ ὈΥ 
{πὸ 1, οτά. 

βε ἀεἰϊα διε! ἰ. .. Οοά ἄρργονϑβ 5. νναυ. 

24. ΜμιΠ ἱ... Ἰπῖο ϑοπὶθ πιιϑίογίιηθ : {6 
ἰάδα οὗ [Πρ ἰηῖο ἃ 51 οὐ ουὐπτοῦ ΟΥὗ ἹΠΕΙΤΆΪΕΥ͂ 
ΤΑΔΥ Ὁδ ἱποϊιάοα, Ὀὰϊ ἀοθβ ποῖ ἄρρθδασγ ἴὸ Ὀδ 
{πὸ ἀϊγοςῖ Οδ]οςῖ οὗἩἉ [6 Δββιιγάηςδ, 

μἰογίγ ἐαα] ἀοαυη)] Οτ, “Ὀ6 ργοβιγαιθα," 
Η1. “. δἰτοίοῃοά ουξ δὲς Γ1]]} ἰοηρίῃ." ὙΠοΓο 
ΤΊΔΥ Ὀ6 ἃ ΡῬαγίίᾳ! [4}}] ΟΥ δ5ἴιπηθ!ο, δι ποῖ 
αἴτετ ργοβίγδιὶοη ; 566 Ἐἐϑρεοῖδ!!υ ὦ (ογ. ἷν. ο ; 
δῃά ςἴ. Ρτον. χχίν. τό. 

26. ποαὺυ α»π οἱ ῬὍἢΕ ἀϑϑουτίοη ἱπηρ]165 
{παῖ ᾿ἰμουφῇ ἴοσ ἃ βδϑᾶϑοῃ ἴδε τρῃίθοιιβ ΠΊΔΥῪ 
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24 ὅναῖι οη τῆε ΙοκΡ, δηά Κεερ 
ἢ5. ννῶγ, αηά ἢδς 5}8}} εχαὶς ἴεεὲ τὸ 
᾿Ἰπ Ποῦ τῆς ἰαπ4: ννῆθη τῆς ψἱοκεά 

τὴ οΪἀ ; γεῖ ἢδλνς 1 ποῖ βεεη τῆς τίρῃτ- 
δοιι5 ἔογβακθη, ΠΟΙ ἢ5 8εεὰ δερσιηρ 

, Ὀτδμλα. 
ΕΠῸΝΣ 26 4Π: :: ἴενεγ ππεγοῖδι!, δηά ἰεπά-ὀ γε οὐζ ΟἹ, του 5ῃλὶζ 566 11. 
ἄς εἴἢ; ἀπά ἢϊ5 βεεά ἐς δ]εββεά. 251 μᾶνε βθεῃ {πε ννοΚεά τη ρω 

27 Ιγερατῖ ἔτοπι εν}], ἂπά ἀο ροοά; ροννεῖ, ἀπά βργεδάϊπρ Ἀἰπιβεὶ Ἰἶκα ἃ τότ, 
δηὰά ἀνε }} ἔογ ἜνογπΊογα. δήεεη ὈΔῪ ἴγεα. τ 

23 Εογτῃς ΓΟΚῸ ἰονεῖῃ άἀσπιεηῖ, 46 Ὑεῖ ἢδ ρᾳϑβθά διναύ, δηά, Ἶο, μένα 
Δηἀ (ΟγβάΚοῖῃ ποῖ ἢ 5 βα!ηῖβ; πεν ἅγὰ ἢδ τοῦς ποῖ: γαῖ, 1 βοιρῆς ἢΐϊπι, δας “-- 
ΡΓΘρεγνοὰ ἰογ ἐνεῦ: ὃυῖ τῆε βεεὰ οὔ ἢε Ἴοι]ὰ ποῖ ὃς ουπά. 
τε ψιοκεά 584}} θὲ εὐ οἤ 27 Μδικ τῇῆε ρετίεςϊ σισηπ, δπά δε- 

290 Τῆς τιρῆτεοιιβ 5Π8}} ᾿Ἰηῃεγῖς τῆς ΠοΙα τῆς ἀρτίρῃτ: ἔογ τα ἐπα οὐ ἐδαὲ 
ἴδια, ἀπά ἀννο}} τπεγεῖη ἰοὸγ ἐνεγ. ΓΊΔΠ ἐς ρδᾶςα. 

20 ΤΠ πιο οὗ τῆς τὶρῃζοοιιβ 48 Βυῖ τε ἐγδηβσγοββοῦα 5Π4}} δὲ 
Βρολ Καῖῃ νν]54 πη), δηἀ ἢ 5 ἴοηρας ταἱΚ- ἀεβίτογεά τορεῖμεγ: τῆεὲ επὰ οἵ τῆε 
εἰῇ οὗ υάσπηεηῖ. νυ Κα 5}η4}} θὲ οὐτ οἵ, 

41 Γῆς ἰανν οὗ 5 (ϑοά ἐς ἴῃ ἢΪ8 30 Βυῖ τῆς 5α]νατίοῃ οὗ τῆε πρῆτ- 
"ΡΞ Πδαγῖ ; ποπε οἵ ἢ 8 " 5ῖερβ 5}4]} 5}146. ὄδοιιβ ἧς οὔ τῆε ΓΟΚῸ : ἀξ 9 τῃεὶγ 

22 Ἴδε ννὶς Κα νναϊομεῖῆ τε τιρῃτ- 
δοι15. Δηἀ 5εεκεῖῇ ἴο 8ἴδὺ ἢϊπη. 

32 ΤΏε ΠΟᾺΡ νν}}] ποῖ ἰεανε ἢϊπὶ 
ἴῃ ΠΙ5 Βαπά, ποῖ σοηάειηῃ ἢπη ἤδη 

. δε 5 }υάσεα, 

ΒΕ Υ, γοῖ ἢς σδπποῖ 6 υἱζου!ν ἔογβακθη : ΠΟΥ 
" σ4η [Π6 ττυῖἢ οὗὨἨ (Π6 οὐϑογνδίοη, 45 ἃ ροποσγδὶ 
τιΐο, Ὀ6 ἀϊβργονθά, ὄνθῃ ιἱπάθτ ἃ ἀβρθοηβδίίοη 
ΜΜΠΙΟῊ Γόβογνοθ {Π6 τοο ΠΠολίίοη οὗ δρραγθηξ ΟΥὐΓ[ 
ΓΟΔῚ πο 11411{165 ἴο 4 Γαςυγο σίαΐθ. 

286. ΤῊΪ5 ᾿πλρ]| 165 παῖ [πὸ ροοὰ πιδῃ ἰ5 
ΠΡνΟΥ γοάιςοα ἴο σι ἢ βίγαϊῖβ 45 ἴο 6 τη 80]6 
ἴο ΠοΙρ οἰπεῖβ : ἃ δίδίοπιθηξ νυν ῃ] ἢ [Π6 ΠΙΞΓΟΥΥ 
οἵ ργίοαῖ ϑαδ!ηῖθ δου ΠΟΥ σοΟΠΠΓΙΉΒ ; 566 65- 
ΡΞΟΙΆΙΠΥ 2 ον. ἰν. 8---1.2 Πα Υ11]. 2. 

27. 4«υεἰ! 290γ φυεγηιογε] “ΓὮΪ5 15 {π6 Ὀοϑέ 
ΠΟΙΠΏΘης ΟἹ «΄. 3. Δηά ῥζονθα [δὲ [ἢ6 σοπ- 
τδη ᾿ηνοἶΐνθ5 ἃ ΡΣΟΠΊΪ56. 

28. 866 Νοῖο βΡεοίον. 

88. ὙΠ 15 ῬΓΟΠΊΪ56 ΣΌΟΓΞ ἴο ἔνο ννᾶν8 ἴῃ 
νὨΙ ἢ (Π6 νυοκοα ρογϑθοιῖοβ [ῃ6 }ι:5ῖ, ὈΥ ἔοτγοθ 
«ηὦ ΌΥ τοηρ Ἰπάρτησηΐ : Οοά Μ}}} ποῖ ᾿ϑᾶνθ 
Ἀπ ππάθγ {Π6 Ῥονογ οὗ ἴπ6 νυ ὶοκοά, ποῦ 
ΓΑΓ Εν (η6 σοπάειπηφίίοπ. ργοηουηρσεά ΌΥ Δῃ 
Ἱξπογδηΐ οὐ τὶ ΐθοιβ ἡπάρ6. 

35. ἐξε αὶ φ ΘΟ, αν ἡγε] ὙΠ6 πλαγρ. Ὀτηρ5 
οὐ {πὸ ἔγιιθ πιοαηίηρ οὐ 16 Ἡφῦτγονν. ΤῊΣ 
νυ] Κοὰ πιδῃ 5 ἀοβοσιθοαὰ 8ἃ5 βργοδάϊπρ ἢἰπὶ- 
561 οὖξ νυ] ἢ 4 γληκ Ἰυχυτγίδησθ κὸ τη “Ὁ Ἰηἀὶ- 
ξέηΟ 5 ἴγδο,᾿" ΟΥ̓ ΓΑΙΠΘΓ “6 5ῃτιιῦ." ΠοΟυγΙβῃϊηρ ἴῃ 
15 πδῖϊνο 5901. ΤῸ σοπίγασίὶ Ὀοίννθοη [15 ἀθ- 
βου ρτοη δηά [ῃδὶ οὐ {6 158 πηᾶη 1 ἴπ6 βγϑῖ 
Ὀ5Ά]ΠῚ 15 δι ΓΙ Κῖπρ ; πὰ [Π6 δοσοιηΐ βίνθη {ΠῸΓΘ 
ἴῃ (η6 ποίθ. οἡ τ΄. 3 πτᾶν ϑιιρροϑε 1ῃδὲ {Π6 ο]5- 
ἀπάογ, 4 Ὠδίνο σηγΓ Ὁ χΥ 1} ὈΠΡΉΪ ἤοννοσα διιΐ 
πὸ ἔπιες, δρυπάδηςε οὗ ἰϑᾶνος. θυ ΡῬοΟΪβΟΠΟΙΙ5, 
ξύονηρ Πὰς τἰϑο]οθς ἴὸ τηᾶπ. ἃπὰ πηϊοηάρά, 
ΤΑΑΥ Ὠᾶνθ Ὀθθη ἤογο ἴπ ἰῃ6 ῬΑ] ΠΊ σ᾽ 5. τηϊηὰ, 

βῖγεηρτῃ ἴῃ ἴῃς τίπηα οὗ τγου]ε. 
40 Αμά τῆς ΠΠῸΚὉ 5}4]} μεὶρ τε πι, 

ΔΠ4 ἀεϊϊνος τῇδ: δα 514}} ἀείϊνοσ 
6 ἔγοπι ἴῃς νυ κΚοά, δηὰά βᾶνε τ θ τ. 
Ὀεσάᾶιδ5ε {ΠΥ ἴγαβῖ 1η ὨΪΠῚ. 

(οτηραῖο οἷἱἵγ 1 ,ογὰἦἷδβ ννοτάς, Μαῖϊ. χυ. τς, 
ἐς ἘνΟΥΥ ρἷαπί νΠ]ςἢ ΤΥ Ποάνϑηὶν Εδίθοῦ ὯΔ: 
τοῖ 2ίαμέναί 581} 6 τοοΐϊοἀά ὉΡ:" 806. 2150 
7]0Ὁ χνῇ!. τ6---18. 

36. Οομηράᾶῖε Ϊοῦ χχ. ς. Ὅδ ςοἰποιάθῃςεβ 
Ὀοΐνγθθη π6 ὑνῃο]ὸ οὐὗἩ τῃ]5 ρϑϑίγῃ δπὰ ῃθ θοοκ 
οἵ [οὔ ἃγδ γοπιδγΚΑΌΪΘ, {ΠῸ πλογὸ 50 δϊπςὲ 186 
Ροϊηΐ οὗ νυἱοὺν 5 νσῪ αἰδγοηΐξ: τμαῖ 15 186 
Ρτγοάιιοσίίοη οὗ δῃ δηχίοιι5 ἃἀπά ρεγροχϑὰ ἴῃ- 
ΠΌΠῈΥ  [Π15 οὗ ὁπ ῃὴοῸ ἢδ5 ἰδραγηθὰ, απὰ ἢᾶ5 
ἴΠ6 πιίσϑίοη ἰο (δδοΐ, [Π6 ἔγυ τῇ. 

87. ἐδὲ ἐπά οὗ ἐῤαὶ γ»ιαη ἰς βεαεο] ᾿ΓῊΪ5 ἀοδ5 
- Ποῖ ΘΧρ]]ΟΙΕΠῪ ἄθοίαγο, Ὀκ 11 βαρ ρεϑίβ, ἴ8μ6 ργὸ- 

τηῖϑα οὐ Ὧπ Ποιοαῖϊοσ. “Τὴ τισῃίοοιιβ δῖ ἢ 
ἤορΘ ἴῃ ΠΙ5 ἀφαίῃ." ΤὍὌΠ6 ἵἔνγο δβϑυγδηςος ἃΓὲ 
ἱῃσοιηραί 16 νυ ὈΘΙΙΘΕ ἴῃ ΡΘΥβοπδὶ Δῃη:Π12- 
Ὀὕοη. “ἼΤΠΘ οηα ̓ τηθδηβ ““ἰἢ6 Ποολβογ," “16 
ἐὰαϊυγο σοπά!ίοη," (ῃ6 Ξἰδίο γοϑογνθα ἴοσ ἃ πιδῇ. 
Ιη {Π1|5 δηὰ τῇ 186 ποχὲ ψεῦϑα ᾿ξ ΠιΔΥ ῬΟΒΘΌΙΪΥ 
Ἰπο]υάάθ ἃ ΠιΔΠ5 ροβίοσιυ, Ὀαΐϊ ΕΓ ΠΟΤ ὯΔ- 
ΚΓΔΙΥ τοίου ἰο [Πη6 Ὁ] πλδῖθ σέβιξ οἵ ἢ15 δοίϑ: 
ἴο {Π6 στρ ΐθοιις ἴἴ 15 δἴογῃδὶ ρϑᾶςθ; ἴἰο ἔπ υη» 
τρῃΐθοιις “" ὀνου ϑῖηρ ἀδδιγιςοη ΤῸπὶ (ἢδ 
Ῥίόβεηςε οὐ ἴδε Ἰνογά ;Ὁ 2 ἼΒεβ5. 1.9: εἴ. 5. 
ΧΕΙ]. 7. 

88. ἐῥὲ πὴ ὝὌΠὸ Ἐσεποῖ, “1 Ἄύθηγ, ἢ 
ςοπιο5 ποᾶτοσι [6 ἴῃς Ηρῦτονν ἰάϊοπι. Επαὶά 
ἴακος ὁ" παοῆννοῖς," ΜΠ [6 ΘΑπιῸ ΤΩΘΔΠΙΏΕ. 
οἰ Ῥοπίογιν " (Ρεγ.) οὐ “"ἰβϑιιθ (ΚΑΥ. Ἔχ ργθσϑὲθ 
ὙΘΓῪ Ἰπσοχηρἰοίοϊγ [Π6 ἔοτοθ οὔ ἢθ Ηθῦτονν. 
ΟΧΙΓΟΠΊᾷ 505 Δ] οι} 15. ὙΤΉιι5. [0Ὁ υἱῖϊ. γ. ΧἸΠ. 
12: ἰ6γ. 1.1.2, Ποῦ (Π6 ΑΟΝ.. ἢιδ5 “ἐπε Βἰπάσ- 
πιοϑί,᾽" Βοίζου, ἐς {ἢ6 ]αϑὶ οἰδίθ.," 



τι τ-- 4.} ΡΘΑΙΜ5. ΧΧΧΝΠΙΠΙ. ι 

ΝΟΤῈΣ οὐ ΘΑΙΜ ΧΧΧΥΙΙ. 28. 

Τῆς Ἰεϊίετ Ὁ 15. ποΐ γοργεβοηϊοά : [ἃ ΠΊΔῪ 
6 δϑϑιυπιθὰ {παὶ ἃ ψνογὰ δοριπηΐηρς ΠῚ {815 
ἰοϊξεγ μδ8 Ὀδδη. δος ἀθηῖδ!ν οτα θὰ. ὅς ἢ ἃ 
ΔΟΓα ΤΔΥῪ ὑδδ ΘΏ5}]Υ ΘῈ ρΡ] Ια Ὁγ ςοπ͵θοΐατγε ; 
ἴη5 Ετνδ)ὰ σιιρροθῖβ 2 ΤΏ, ἀοεῖβ οὗ ροοά. 
ὙΠΟ δηςιθηΐ νουβίοηβ, μονουοσ, παὰ ἃ ἀϊβογεηΐ 
ν σά, Ὡς ἢ 16 ΠΧ Χ. τοπάογ ἄνομοι, ἀοςοτά- 
ἸῺ ἴο [86 τεδάϊηρ οἵ ἴῃς (οάοχ Αἰοχ. [πϑιοδά 

ΡΟΑΙΜ ΧΧΧΝΊΠ. 
αν αῖ »ιουεά Οοά 1ο ἑαξε εο»πραςεΐογε οὐ δὲς 

2ἐπε ἐαδε. 

Α Ῥϑα]τὰ οἱ Ὀανὶά, ἴο Ὀγίηρ ἴο Χο  ὈΓΆΠΟΘ. 

9) ΓΟᾺΚΏ), τερυκε πε ποῖ ἰη τὴν 
νγαῖῃ : πειΒεΥ οΠαβίεη πα ἴῃ 

[γΥ Ποῖ ἀϊδβρίεδβυγε. 

ῬΒΑΙμΜ ΧΧΧΨΥΙΙΠΙ. 

Ατηοηρ ἴΠ6 ρδηϊοη[141] ρϑαῖπ5 Ὥοπο ὈΘΩΓ 
ἄδερεσ πλᾶγκϑ οἵ ἃ βοᾶϑοῃ οὗἉ υἱΐοσ ργοβίσγαϊίοη οὗ 
Πολγὶ δηὰ ϑρίσιῖ, οὗ ἃ σοιῃδπδίίοῃ οἵ ἴδ πηοϑὶ 
ΟΓΌΟ] ἴγ14]5, πιθηΐϊαὶ δηὰ ὈΟάΠΥ:; [Π6 βίγδίη 15 
ςοπεϊπιρα ΜἸποι ἰπιογπλιβϑίοη ἴο [86 οπὰ οὗ 
ἴδε 415ῖ ρϑαὶπὶ, ψ  ἰςἢ οἴοθοβ [86 ἢγϑε Ὀοοῖϊ 
οὗ ρῥϑδ]πι5. Ἴδε Πιβίογυ οὔ Πᾶνα ᾿δᾶνθδ τ15 
ΠΟ ἀουδὲ 45 ἴο {Πη6 {ἰπὶ|6ὸ ἀπά οἰγοιπιϑίϑποθβ 
Ὁπάοσ ὑνὩ]Γ ἢ Τἴ ννᾶ5 σοπιροβοά. [{ πιιδὲ μᾶνθ 
ὈδεΏ βοῆς {ϊπὶ6ὸ δέξο {Π6 σοτηρίοῖο ἀνα κοηΐηξ 
οἵ 8 ςοηεοίεηςο ἴο (Π6 ἀδλάϊγ χι]ξ οοη- 
ἵγαςίοα Ὀγ ὑὕτ|2ῃ 5 ἀδδίῃ, ννῆεη 186 τοϑυ 5. οὗ 
[δὲ δοῖ νοῦ πηδηϊ[Ἕοβιοά ἰπ {πὸ ἔδαγίι! 185 
οὐάογβ οὗ ἢϊ5 ἔα ΠΊ ΠΥ, ΡΟ] υϊοὰ ὈΥ ἰποοοὲ δπὰ 
τλιγάοσ ; ἴῃ [ἢ6 ἐϑιγδηροιηθηξ οἱ ἢἰ5 ἀδαγεσῖ 
πεπᾶὰς δἀηὰ ποᾶγοβὶ Κἰποπιεπ; ἴῃ ἴμ6 {ΠῚ ΔΡἢ 
οἵ τρδ]ἱοίουϑβ δηά 5]Δηάθγοι5 δποηηῖθϑ : [ἢ ΔΡΌΠΙ68 
οὗ τηϊπά, δοςοπιρδηϊθά δηὰ Ὄχαρβογαίοα ὈΥ ἃ 
ἴεστιῦ]Ὲ πιδίδάγ, οὔ ψνδιοἢ [Π6 ϑβυπιρίοπιβ, 
Εἰβεννμοῦο ποῖθα, ἃγὲὸ ἀθβογί θὰ ποδὶ υἱνι α]ν 
ἴῃ [Π1]|5 Ῥϑδ]πι, ἴπ6 βοβῇ ἀϊϑοαϑδοά, ἴῃ6 Ὀοπθβ 
τασκοὰ, {πῸὸ Ἰοΐηβ ΠΙεὰ ἢ ἤσγοθ. ρδῖη, (Π6 
δεαγῖ ρδηξπε, 5ίγοηρίῃ ἐλ] πε, [86 Ἔγὸ ἀλγκ- 
εηρὰ 5. ἢ ἴἢ6 Ξῃσάον οἵ ἀρδίῃ: 4}} δῖ- 
ἰπὈυϊεὰ ὈΥ ἴπ6 Ῥϑδὶπιῖσὲ ἈἰπΊβο! τὸ Πῖ5. οὐνῃ 
βῆ. ΥὙεῖ νυ} 4] {Πογθ ἰς ἃ 56η86 οὐ ἰηννασγὰ 
Ποιηπηπίοη. [λανιὶ Κπον8 ἴῃδὲ 1Π6 ἢαπά 
ΏΙΘὮ ργόσϑος Οἡ ΠΪΠῚ 5 ἔοσ σῃμαβεϊβοπηεηῖ, δπά 
(δὶ 1ῃ6 1,οτὰ Ποῖ 18 σγοδπίηρ ; [ἰδ σοηξοθ- 
5:0 δΔηἀ σοπίγιΟῇ ἄγ σοι πΡ ἃ νν ἢ ΠΟρΘ; 
ἢ ἀεοίγοβ ἴὸ θ6 ἤρᾶγοσ Οοά, ἀπά βιιπὶ5 Ὁρ 4}} 
ΜΈ σΔΠ Πρ ἀροη 186 Πογὰ 45 5 βαϊναίίοη. 

ΑἸΙ {πε50 1πηρθ ροϊηΐϊ ἴο {Π6 ρεγιοά }ι5 
Ρτγεσράϊης {πὸ τγονοῖξ οὔ Αὐϑαϊοπι. Αἱ [δαΐῖ 
ἔπης {ποτε ἅτ ἱπάϊ!οαιϊίοης ἰμαὶ [αν ννᾶ5 
Ῥτοβίγαίθ Ὀγ ἀἰβθᾶβθ, νῃϊςἢ ράνο [1}}] βσοορο ἴο 
16 πιδομὶπαιίοηβς οὐ ἢϊ5 βοὴ δηὰ ἢΪ5 αδρεζίουβ : 
ἴτοιῃ νυ !ςἢ 6 σϑσονυεγθὰ ΟἡΪῪ ἴο νυ ῖποϑ5 ΠΕ ῚΓ 
δΒΌςΟθ55. 

ΎΠοΙΟ [5 4 οἷοϑο σοϑο δηςο θοΐννοθη [ἢ ϊ5, 
85, ᾿πάοεά, 4}} οἴδεγ ροηϊθητ 14] ρϑα]πιθ, δηὰ 
ἴδε θοοκ οἵ 0, 5ιἘΠ|οίομς ἴο ργζονε {παΐ ομἊ 

νοι. ΙΝ. 

οὗ ὙὙ", ἘΠ γ πιιϑὲ ἢᾶνο γοδά ὙἼ2 2, ψ ΠῚ θ6 
ουϊ ΟΥ̓: 1,ΧΧ΄ς (οά. ΑἸοχ., ἐκδιωχθήσονται, 
ϑύ1ι. ἐξαρθήσονται (Ὡς ἢ ΕἸοΙϊὰ, " ΗΧΑρ] Δ." 
Τοίουβ ἴο ἴῃ6 δϑὲ ννοσγὰ ἴῃ [6 οσἰδλιθοὺ: Ηρίοί α, 
1ῃογοίογο, δηάὰ Εννα]ὰ σοηπϑιάογ ἰῃαλ [ῃ6 γι 

ΤοΔάἸηρ 15 ἸἼ Ὁ)" οὗν, οἰ ΘΙ ΠΠΘΙ5 5}Π8}} 6 οξ 
οἵ. 7) 

2 Ἐοτγ {ῃϊπὸ δγγοννβ δῖος κ ἔμϑε ἴῃ 
ΤΏ6, Δπά τὴγ Παπά ργεββείῃ πὲ βογε. 

ἽΠεγδ ἰς ἨῸ ϑβοιιπάμῃοβθ ἰῇ ΠΥ 
βεβῃ Ὀεσδιιβα οὐ τῃ]π6 ἀπρεῦ; ΠΕΙΠΕΓ 
ἐς τλεγὸ ἀμν ᾿τεϑῖ ἴῃ ΤΥ θοη 65 Ὀεοδιιδα 1}. 
οὔ ΠΥ 51Π. 

4 τοΥ πΠ}|Π6 ἸΠ]4ΌΠ65 ΓΘ ΡῸΠΕ ΟΥ̓ΘΓ 

οἵ [6 ἔννο νυτιῖοῦβ νγᾶϑ ἔΆτΆ ΑΓ νυ ἢ [86 ΟἾΠΘΓ 
(ϑεε [πιτοἀμπςζίοη ἴο [οὗῦ, Ρ. 15); [Πουρἢ {πὸ 
5: ΠῚ] ΔΓ οἵ ροβί(οη ταϊσϊ ΡΑΓΓΠΥ δοσουμῖ 
ἔογ ἴπ6 σοϊποϊἀθηςδϑ. 
ΤΠ ῥϑΑ]πὶ 15 ἔγθα ΘΠΕΥ τείοττοά ἴο ἴῃ [86 

Νεονν Τοβίδιηθηΐ. [15 δρρ]σδίϊοη ἴο {ἢ ΘΑΥ]ΟΙΙΓ, 
οὗ ψ Ποῖὴ νὰ ννᾶβ ἃ ἴγ ρὲ ἴῃ 50 ΤΔΩΥ ροϊηΐ5, 
ἴΠ ὩΟΠΘ ΤΟΙ 50 ἴῃδη ἴῃ 5} Ἐογηρ,, 15 ὨΔίΌΓΔΙ : 
Ὀυξ Του ἢ Ργορβοίῖοδὶ πῃ (6 5θηϑ6 1ῃδξ 1τῃ6 
νυογᾶὰς σαπὶὸ ἔγοπθ αν 5 ἤοαγ ππάογ [Π6 
᾿Ππδησο νος ἢ πιδάθ {Ποπὶ ἴσα ἐχροπθηῖβ οὗ 
ἔθε! ηρθ ὙΠ ἢ τοδομοα (Ποῖ Γ ΠΡ μοϑί ᾿η θην 
ἴῃ. ἴῃ6 τεργοϑοηϊδίϊνο οὗ ξ4]|1|6ὴ στήλη, [Π6 γ54 πὶ 
15 ποῖ ῥγοάϊςξινθ, 1 βρεᾶκϑ οὔ {π6 ργοβοηῖ δηά 
δεοῖυδ], ποῖ οὗ [6 ιΐαγε δπὰ [ἀθ4] : 1 ὈΟΙΪοπ 5 
ἴο ἃ ΤΙηΔῃ ποῖ ΟΠΙΥ οὗ ξςοῖτοὸνν Ὀυΐ οἵ 51η:; οἵ 
δίῃ ποῖ πΊΘΓΟΙΥ ἱπηριϊοὰ Ὀιΐ σοτηπιτοὰ : πὰ 
Ὧ5 5:1ςἢ 5 δάορίοα νπουΐ πιοαϊπολίίοη Ὀγ 
ΠΟΙ ΒΟΙΘῃσθ.-5Π|1ς16 ἢ 5. ΠΠΡΘΙ5, ΟὐΘη Ὑγ 8116 {ΠΟΥ͂ 
δε] τῆδι (γι 5 δοσορίδηςο οὗ {86 Ὀιγάοη, 
δηὰ ρῥδγιϊοϊραϊῖίοη οὗ [ΠῸ ἀροηΐθδ, Ἀ55ΌΓο5. ἘΠΟΙῚ 
οἵ ἴπ6 ΠοΙρ τνυῃῖςἢ αν ὰ βουρῃϊΐζ, δηα γρῖνοβ 

. ἴδῃ ἃ σογίαιπΥ οὗ ἀο] νογδηςο. 
ΎΠΕΙΓΟ ἂιὸ ἴῆγος ργιποῖραᾷὶ αἰν]ϑίοηβ, 1--- 8, 

9---ἰςς 16---λχ : δας ἢ ΨΠῊ ϑίγορῃθα οὗ ἵἔντὸ 
γ6Γ565, . 

109 ὀγίης 19 γρηπρρδγαποο] ΤὮ]5. Ἰηϑοτρ[Ίοη 
ΟσοιΓ5 ἀραίη ἴῃ Ρ5. Ιχχ. Ὅδ πιαίη ρυγροτίὶ οἵ 
οί ῥϑα]ἤηβ 15 ἴὸ Ὀτίηρ αν 5 σι οσιηρ δηὰ 
τοροπίδηοθ Ὀείοσε Οοά; δῖ (Π6 ἰογπὶ ἢὰ5 ἃ 
Εἴυδο σοπποοίοη νυ ἢ [η6 ΟΥ̓ ΟΓΙΠρ Οὗ ᾿ποθηϑο, 
πε 5γπῖ0 0] οὗ δαγηθϑὶ δηὰ δοσορία Ὁ] ΡΥΑγΟΥ. 
ἢ, ον. νἱ"!. 4. 

Φ. “8 Καασν, ῥγοσσοῖδ γῆ “ογ 6} ΟΥ, “ἼὙΒΙΠ6 
ΑΥΥΟν 5. ᾶνο [Δ]|0ὴ Οὐ πι6, δπὰ ΤῊ δδηΐ 
ΓΔΠΘ ΠΘΑΝΥ ὑροη πιὸ." [ἢ [ἢ οτἱρίπαὶ 
{πὸ βᾶὴθ "νοι 15 υϑοὰ ἴῃ Ὀοϊῇ οἰλιι565: {{1Ὸ 
δίτον5 οἵ (σο 5 ννγαῖῃ 6]} 25 ἔγογῃ ἃ σσελῖ 
πορμῖ, πιο δονοῦο ννοιπάϑ, δηὰ Ἃἢυη 
σοῦ μαπὰ [1501 (0}] προπ Ὠϊπλ. ργοσϑιηρ ᾿ἴπι 
ἄοννη ἴο ἴπῸ σα, (ἰοπῖραγε [0Ὁ ν]. 4. 

8. γε] ΟΥἉ 825 ἴῃ [η6 πηᾶγρίη, ὁ“ ροδᾶςο:" 
1})6 Ὀοπθ5 ᾶἃγὸ γασκοὰ ΜῈ ᾿ποθοϑαηξ Ρ41Π5. 

Ἀ 

Φ σι 

ἀκα, 



ΧΧΆΧΨΊΠΙΠΙ. ἱν. 5--ι4. 

1. Μᾷγ πεαγῖ ρδηζεῖῃ, τὴῪ βίγεποτῃ 
[Δ]]εῖ πι6: 45 ἔογ ἴῃς ἰίσῇς οὗ πλῖηα 

ῬΡΟΑΙ,.Μ5. 

[Ϊη6 Πεδά: 25 ἂῃ ἤξᾶνυ δυγάεπῃ ΤΠΕΥ 
Αἴας ἴοο ἤδανυ ἰοῦ πη6. 

᾿ς δ Μγ ννουπάβ 5τὴΚ ἀμαΐ ἅγε ςοῦ- ΕΥ̓ 65, 1ἴ αἶδο [15 ρῥΌΠ6 ἔγοπΊ Πης. "Ηεα. 
ταρξ θεσδιβα οὗ ΠΥ [ΟΟ] 5 685. 11 Μύ Ἰονεῖβ ἀπά πὶν ἔπεπά5 βἴδηά ν᾽ τοὶ μα 

6 1 «πὶ ἴττοι]εάὰ ; 1 δηὶ Ὀοννεά 
ἄοννῃῃ ργεδῖὶγ; 1 ρὸ τηουγηίηρ 4}} τῆς 
ἄγ Ἰοηρ. , 

! δῦ. ΔΙοοῦ ἔγοπι ΠΥ ἴβογα; ἂηά ᾿ πῪ ΚΙηβ5-  Ηςδ. 
τυν ἐεα, σήγαξε. 

τηθῃ κἴδηά δίαγ οὔ. ΙΟ τ, 
᾽ γᾷ 12 ἽΠΠΟΥ αἷδο τπδὲ β86εὲκ ἁβεγ τὴν πῦτα 

7 ἔστ ΠῺΥ ἰοίηβ ἃ Ἀ]1εὰ ἢ ἃ 
Ιοαϊηβοπιε αΐδέαφε: πὰ ἐδέγε ἴς πὸ 
500] 4Π 688. ἴΠ ΠΥ ἢεβῇ. 

8 [1 δπὶ ἔδοῦϊε δπὰ βδογσε ὕγοκοη: 1 
ἢᾶνε γοαγεά Ὀγ γεάβοη οὗ τῆς ἀϊβαμυίεῖς- 
Π688 Οὗ ΠΊΥ Πεατγί. 

9 Ἰιογά, ἃ}} πὶν ἀεβῖγα “9 θείογε 
ἴπεο; ἀπά ΤΥ ργοδηϊηρ ἰδ ποῖ ἢιά 
ἴτοιι τἢεο. 

9 »ην «141 ΤὮΣ ᾿πιπιράϊαϊθ σδιιϑὲ οὗ βυετ- 
ἰὴ 15 186 ᾿πΗ]σζοπ, ἴΠ6 υἱτἰπηᾶῖς σδιι56Ὲ 15 1ῃ6 
5 νΠΙσἢ ἱπουγτγοὰ ννγαῖῃ. ὙΠῸ τοσορπίοη 
οὗ 5'π 48 ἴπ6 δἷοῃδ σδιιϑὲ οὗ ἴπ6 ᾿ηΠΙοῖοη 15 
ἃ 5ιΠιοϊοηῖ Ργοοῦ παῖ {15 ρϑαὶπὶ νὰ ποῖ 
ὑὐττδη ὈΥ [ογοπηδῆ, ἴο νυν οπὶ 1ἴ 15 αἰ Ριυοὰ 
ὈΥ 5οπὶὸ οὐ (4... ΗΖ). Θγοιηϊδῃ 
Ππόνογ δἰ ἴο 5. Π15 τοδί δι βευπρ ἴο ἢϊ5 ροῖ- 
Β0ηδὶ ρα}. 

4. γσοπε οὔέγ γπὶπθό ῥεαδ ] ἰ. δ. οὐ ευιν 6] πὶ- 
ἴπρ πὶ Κὸ 4 βοοά; 8. οχχῖν. 4, ς. 568 
150 ΧΥΙ. 4 δηὰ τό. 

δ. ΤΠδ 55 ννουκ5 ᾿πνναγα Ϊγ {κὸ Ροΐβοῃ ; 
ἰ ρτγοάιιοθϑ συν! Πρ 8 νΠΙ ἢ Ὀυγοῖ. ἼΠ6 δχ- 
ΡΓΘΒΒΙΟΠ ΤΙΏΔΥ ῬΟΒΒΙΟΥ ὕὈὲ ἤρυγδῦνο, ἀδποίίην 
Οχίτοπιο τηθηϊδὶ δηριίϑιι; Ὀμς [Π6 ϑδυτηρίοπιβ 
ΔΥῸ 50 δοσυγαίοὶν ἀοδογ θα 45 ἴο ἰοανθ {π|||6 
ἀουδὲ {Ππαὶ Ιλανι ἃ ννα8 δ ἴῃς {πιὸ βυτἴθη 
ΜΠ ἃ ἀϊδθαθὸ σοϊηπΊοη 1η 4}} ἀρὸ5 ἰπ {6 Εδϑί. 
(οπτραγὸ 1ῃ6 δοςοιπηΐῖ οὗ Ηοχοκίδῃ 5 πηδίδαγ, 
ἰ5λ]. ΧΧΧΥΤΙ]. 21. 

Θ. ἡγομίεά] ΤῊ τρλυρῖη Πα5. ““νυτὶρά," 
ΒΙΘἢ μῖνοβ [Π6 ἘΓῸ 6 5θηβ6, 2.6. θθηΐ, {νν]σιοα 
ὈΥ νιοϊοπί Βρ45ΠΊ8. 

δοτυεά ἀοαυη] Βοίῃ [815 ννογά δηὰ [παῖ γεῃ- 
ἀογοὰ "5ο") τὴ {86 ποχί οἶδ ἀθϑοῦῖθε (ἢ6 
ΡΓοσιγδτοη δηά {πὸ δον υἱποογίφιη τηονυθιηθηΐβ 
Οὗ ἃ Ὠθᾶν!γ αἰιςιςὰ τπλουγηογ; ςἢ, Ρ5. χχχνυ. 14. 

“7. ἰοϊῃ4] Οἵ, “Κιάπονς5." ὙὍΠὸ ἀμεασε 15 
ἀοϑογιθεά ὉΥ 4 ννοτὰ ψΠσ ἢ πηοᾶπϑ ὈθΓΠΙΠρ: 
ἃ νἱοἰθῃηξ 1πἢδιηγηδίογυ δοίίοη οὐ δε Κίάπουβ 
ΞρϑΙη5 ἴοο ϑρεςϊῆς ἔογσ πλοῦ πλοῖδρδοσ, του ἢ 
ἀἰσυ 11655 [6 ῬϑαΙ πηϊϑὲ τϑα]!χοά ἰῃ 5Ὲ ἢ συ ὴρ- 
ἴοπὶθ ἃ {{Ἡὁγὲ οὗ (Π6 βριγίί] ἀἴβοαθθ νυ ἢ 
Ποπϑαπηρα {πὸ 500]. 

8. “εὐ Τῆδ οτἹρίπαὶ ἰ5 ΑΓ ΠΟΓΘ ὈγθςΙ56: 
1ϊ Θροδκβ οἵ ἀεδάϊν ςΠ}}}, σογρβθ στ} Κὸ σο]ά, σας ἢ 
85 ΔΙ ογηαίοβ ἢ ἔονοσ πἰ5. ὙΠῸ ἰαϑῖ οἰδιι5θ 
Ϊ5 ἢΟΐ Θαϑυ ἴο γδηϑίαίο: 1 πηθδηβ, 1 τοασ πΌτη 
{Π0 τηοση ηρ Οὗ ΠΊΥ πραγ ; θΟΙἢ ννογάϑβ, “" σοδγ" 
δηὰ “’ πιοληϊηρ, ἡ ὑκὶοπῦ ΡΓΟΡΕΓΥ ἴο νὰ 

ΠΠ|θ ἰδγ 5ηδγεβ Ἴ07 πιὸ: ἂπὰ ἴῃεν τῇδ 
86 6Κ ΠῚΥ ἢπιγί 5ΒρθλΚ πιἰβο ϊανοιιβ τη ρβ. 
ΔΠἀ ἱπηαρίηα ἀδοοῖῖα 4|] τῆς ἀδν ἰοηρ. 

12 Βυῖ 1. 5 ἃ ἀεδλῇ σιαπ, ἢεαγά 
ποῖ; Ὧη4 7 τα: 45 ἃ ἀυτηδ τηλη ἐῤαὶ 
ορεηεῖῃ ποῖ ἢ]5 πιουῖῆ. 

14 Τῆυ51 ννᾶϑ 45 ἃ τηδῃ [Πδῖ ἢδαγ- 
εἴἢ ποῖ, πα ἴῃ ννῆοβε πιοιῖῆ ἀγε πὸ 
ΓΕΡτοοῖβ. 

Ὀεαϑίθ: (Π6 ΓΟΔΓΙΠΡ 15, 50 ἴο ϑρϑᾶκ, 8ῃ δ ῆο 
οὗ πὸ πϑαγί 5 πηγοδηίηρ; ςἔ, 5. χχὶ!, 1. 

9. Τὸ ἤγϑὲ ᾿πάιοδίίοη οὗ ἤορθ ἴῃ (ἢ!]ς 
ῥϑϑἰπὶ, θυϊΪ οπὸ Ὡς ἢ, [ΠουρΡἢ [ἴ πᾶν ϑοιιπᾶὰ 
αϊηῖ, 15 γεῖ 1} οὗ ἔδιῃ, δηὰ ργερασὸβ ἴογ 
ν. τς. 

φγοσπίησ) ΟΥ, δι κπῖπκ. 

10. ραπίο 7 ΤῊ ννογὰ 5 νγε]] σἤοβθη, ἀπά 
ΘΧΡτύσϑο5 [ῃ6 ἔογοο οὗ {Π6 ΟΥἹ ΒΊΑ], Υ ΠΙΓἢ 5 5:ἢ- 
ΒΟΪΑΥΪΥ ῥγόςῖδα ἀπ ρτδρηὶς ; ἴ πηθᾶηβ, “" ΒῸΘ5 
τουηά,᾽" ἡ. 6. " ρδ]ριϊδῖθ8 ν᾽ οἰ ΠΕΥ,᾽) 85 1Π βενοσα 
αἰΐαςκϑ οὗ ἔδνεγ. 

ἐδὲ Πΐσῥὲ οΥ »πίπε ςγ.51 ΤῊδ δι αγα οὗὨ εἰψῆϊ 
ἰ5 ποϊοραὰ ΌΥ [οῦ, Χν!!. 7, 8ἃ5 οπα οὗ 186 ἰδϑξ 
δηὰ πιοδί αἰ ϑιγοβϑίηρ, ΓΟ] 15 οὗ δ15 ΠῚ Ὁ]6 
ἀἴβθαβθ. 868 δἷ5ο Ρϑ5. Υἱ. 7, ΧΙ. 2. 

11. “ογε] Βοιζοσ, 85 1ῃ 1ῃ6 ΠλΑΓΡΊη, ““σῖγοκο.:" 
(86 ννογὰ πιθδῃ5 5ρδοῖα ΠΥ ἃ ὈΪονν ἱπΠϊςοῖϊοὰ 1η 
νυύγαῖῃ. [{ἰ5 [Π6 ννοτὰ υϑοὰ ἴπ [581. 1}. 4. 8. 

ἀιηοηι6} ὙΠῚ5 τοπάθσηρ 15 ΡΓΟΌΔΟΙΪΥ ΤΟΥ“ 
τοςῖ, Ὀμῖ πλῖ5565 {ΠῸ ΠΕ 6515, " ΠΊΥ ΠΟΑΓ ΟἿ 65 
βἰοοά δίας οὔ" ὙὍΠὸ ννογά ΠΠΟΓΑΙῪ πιθδῃ5 
ἐς ΠΡᾺΓ ΟἾΘ65,᾽" ΠΟΑΓ ΟἸΓΠΟΓ ἴῃ ρῥ͵δςο, ἔποπα ΞΏ 1, 
ΟΥ ΑΒ γ. ὅ8ὅ66 ΠυΚὸ ΧΧΙΪ. 49. 

12. ὙΤ 5 15 {πὸ ἢγϑξ ᾿Ἱπτ᾿πλδίοη [πη ἴΠ6 ᾿541Ππὶ 
ἰηφὶ Πλανιἀ 5 Ξ Π  ΠῚρΡ5 ἅτ σοηηδοίοα ψΠ 1ῃ6 
ΤῊΔΟΠΙΠΔΕ ΟΠ 5 οὗ ἢ]5 ὁποπλῖθ. Η5 ργοβίσδίιοη 
οὗ βἰγεηρίῃ, ἀπά ᾿ΠΔΌΠΠῪ ἔῸΓ ἃ ϑθάϑοῃ ἴο ἀϊ5- 
σἤλγρε Πὶ5 Κιπρῖν ἀμέε5, ΡγΟ Δ ΌΪΥ ϑυρροξῖεά 
ἴο Αὔϑαϊοπὶ δπὰ ἢ18 αὐροϊίογβ (ἢ ἀθνιςες ἐδ- 
βογιθο πῃ 2 8. χνυ. 1---ό, απ σᾶνο 16 πὶ δΔη ορ- 
ΡΟΓΓΙΠΙΥ οὗὨἨ σαγγγῖπηρ ἴποπὶ οὐ Ὁν]Πουΐζ Ἰοῖ οΥ 
Πιπάγδηςθ. 

σροσζ.»ρεδοδίουος ἐδίπσ.] ΟτΥἉ, τα 8]1166: [1 
εὐ χα." “Ὁ ἀοϑἰγσιςσίίοι ἡ (Ξ66. ποΐθ οἡ 5. Υ. 9). 
Τλαν 5. δηε ποθ οι [1655 τοργεβοηϊεὰ τἢθ 
ἀϊξοσθο ποῖ ΟἿΪΥ 8ἃ5 ἃ σμαβιβοπιεηῖ, Ὀιϊῖ ἃ5 ἃ 
Ργοοῦ (παὶ Οοὰ Βαὰ αραπάοηπρα ἢΐπὶ ἴο ὁ - 
δι γιισζίοη ἔογ ἢΪ5 στοαῖ σπη6. 866 Ρ 5, χΧ]!ὶ. 6---8. 

18. « ἐξαῇ νιάαη, ὡς ἼΠο Ῥβδ)πηῖϑὲ ῥτο- 
ὈΔΟΪΥ τοίογβ ἴο αν 5 βϑίδθησε ννἢ}]Ὲ ἴῃς οοῦ» 



ν. 15---1.} 

Ι5 Εογ "ΐη ἴἢθ66. Ο ΙοΚΡ, ἀο 1 
Βορε: δου νυ ἴμεαγ, Ο ἱνογὰ τὰν (σοά. 

1Ι6 Εογι 5414. Εἶδαν πε) ἰεβὲ οἱδογ- 
τοῖο ἴῇεγ δῃοι)]ά τε]οϊῖσε ονθσ πα: 
ΒΕ Π ΠῚῪ ἔοοϊ 5]]ρρεῖῃ, ΤΕΥ ΠΔΡΠΙΥ 
ἐβεγηδοίυες ἀρ η5ῖ ΠΊ6. 

17 ἔογ Ἷ αηὶ τον το Παὶῖ, δηά 
ΠΥ ΒΟΓΓΟῸ 15 σοητ] Π.4}}γ θείογε της. 

18 ἔογ Ϊ ν}}] ἀθοαγα ἀλη Ἰῃ  4υ τ ; 
1 νν}}] Ὀς βουγγ ἴοσ ΠΥ 8ἰπ. 

ῬΑ Μ5. ΧΧΧΝΙΠ. ΧΧΧΙΧ. 

ἢαῖε π|Ὲὲ ννγοηρΉι!!} Υ ἀγα τη] ρ]164. 
20 ΤΕΥ Α͵8ο τπαῖ γεπάεγ εν]! (ὼσ 

δοοά γε πλῖπα δάνεγβθαγίθβ, δθοδιβο ἰ 
[ο]ονν ἐς ἐλίησ δαὶ ροοὰ ἰἷ:. 

21 Βοτβακεα πὶ ποῖ, Ο οαρ: Ὁ 
ὯΥ Οὐοἀ, δε ποῖ ἔγ ἴζοῃχ πιδ. 

22 Μακε μαβίε [το μεὶρ πιε, 
Τ οτὰ τὴν ϑβαἰνατίοῃ. 
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ΒΡΙΓΔΟΥ νγᾶ5 ὑργοσθοάϊησ. ὍῊΘ ὑΥ̓ῥῬΙς 4] γϑίθγθησδ 
ἴο Οἱ Ποτγὰ 5 οὔνιουβ; σοιήρδγο [88]. 111]. 7. 

14. πὸ γόῤγοο "] Τῆδ ννογὰ ἰ5 πα !ς 4], ἀπά 
ΤλδΔΠ5 1 θϑάϊηρβ, Ποῖ οΓ ἴο σι ρροτγέ, ΟΥ̓, 85 
Πογο, ἴο γεῦυῖϊ ἃ οἤαῦρε. (ΕΧΧ. ἐλεγμοί: 
γυΐε. τϑάδγριυζοποα: εἴ, [οὉ χΧχὶ. 4, ΑΟΝ.. 
ἐς ΔΓρΡΈΏηΘη(5.)) Πανὶ Γοργοβϑθηΐβ ΠΙΠΊΒΟ ἢ 85 ἃ 
ΟΥΙΠΊΠ4], ννῃο Μ0}}} ποῖ ὀνθη δἰζοπηρέ ἴο ἀοίθπά 
ΠΙ πιο], τοὶ γίηρ ΔΙ ΓορθῖΠοΓ οἡ {πὲ Ππδῖςθ δηὰ 
νν]ϑάοπὶ οὗἩ ἴῃς Ἰυάρε. ὙΤΠΘ 5|]|Θ ποθ ἄοθα ποῖ 
(Ππογεΐούθ ἤγονθ (Π6 σοῃβοϊοιιϑηθθβ οὗ σ ], οἡ 
(Π6 σοπίγασγυ, [Ὁ δβϑιΠΊ65 ἱπηποσθποθ 50 [ὩΓ 
ἃ5 Τοραγαβ {Π6 5]απάρυβ οὐ ἢϊ5 ΘῃΘΓΊ 165. 

156. ἐῤροις «αὐἱδὲ ῥεαγ ΟΥ̓ “" δῆβυνοῦ:᾽) ΠΟΓῸ 
ΒρΡΘΟΙΔΠΥ ἴῃ ἴΠ6 θ6πθθ, “ἼΒοῖι 1 πλᾶῖκο λη- 
ΒΊΨΕΙΓ [ὉΓ πιδ, [2 Κ6 ΠΥ σδιι56 [ἢ δαπά, ἀπά 6 
ΤῊΥ δάνοοσαίε;" ςΐ, χχχν. τ᾿, ἀπά ποΐθβ οη Τοῦ 
ΧΥΪ, 19---ο21. 

16. Πεαν »ὴὶ Τῆσθο ψγογάβ, απὰ “" οἵδβογ- 
156, 4τὸ ἰπβοτίϑα ὈΥ ΟἱΓ ἰγαπϑίδίογϑ, ἀηὰ 5ῆονν 
{παῖ {ΠῸῪ σοπποοίθα (ἢ}15 γϑῦϑθ οἰ οβοὶν ΜΠ 
1Π6 ργθοθάϊῃρ. ΤᾺ δ 15 ργοῦδθὶυ σοττγοοῖ, δὰ 
ΔηΟΙΠΟΓ σοηποοίίοη οὗὨἨ ΤΠουΡὮΣ 15 ροβϑιθ]6, ἀπά 
[45 θδθὴ ννὲ]} ἀοξεπάοα, αν πᾶ δ6 εἰνίησ 
1Π6 τράβοῃ ἔοσ ἢ15 51]]|εησθ, Ηδ ἔραγοά Ἰδὲ ὈῪ 
ΒΟΠ16 ᾿Π] αἀἸσῖοι5 Δηϑυνοῦ Ὦ6 της βῖνο οσοα- 
50 ἴο ἢἰ5 ΘΠ ΠΊ 65, ννῆο Πδὰ δίγοδάγν ἐπ τπρῃθά 
ἤθη Π6 στηδαθ ἃ [4156 βἴθρ; 566 Κ5, χχχίχ. 1, 2. 

᾿ς 17. γεσάν το δα] ὶ. δ. ἴῃ ἃ Ῥοβιξοη γῇ ΘΓΟ 
ἃ [1]] 15 Ἰτηπηηθηΐ, ἀηὰ ση ΟὨΪΥ Ὀ6. ργονθηϊθά 
ΒΥ {πε ἱπιογροβιείοπ οὗ σοά; ς, Ῥ5,χχχν. 1ς. 
566. Ϊοῦ ΧΙ! ς. 

“ογγοαυ} Νοῖ ἵππὸῦ ρτίοξ, Ὀυΐ 87.711 οὔ 0, 
αν ἃ σαηποὶ ἔογροξ ἔῸΓ ὁπ τηοχηθηΐ (ῃ6 σι 
Γοτηρ Ἰνῃσ ἢ ἢ6 ὁπάμτεβ, {π6 τέρα οὐ Οοὐβ 
ΔΏΡΟΓ Δηά οὗ δὶ5 οὐνῇ 51}. 

18. Ζογ] ΤῊΪ5 15 1ῃ6 ἔουγ οεἴδιι56 Βορίη- 
πἰηρ ἢ [ἢ 5ΔΠ1|6 σοπ] ποϊΐοη. ΤῊϊΪβ. 556 ΠῚ5 
ἴο σοηπθοὶ ὁδοῇ πα 4}1] νυ Πᾶν] 5 αρϑίαϊη- 
ἴῃ ἔτοπὶ 561 -}5Πβοδέίοη : (1) θοοδυβο Οὐά 
ἤραῖβ Πἰτα; 4) Ὀδοδιι56 ἢθ ΠΊΑΥ ψῖνθ ΕΓ ΠῸΓ 
Οσσαϑοη ἴο ἢὲ5 θποπηῖϊθθ᾿ (3) Ὀδοδιιβο ἢ ἔθοϊς 
Ἀ15 δτεδὲ ἀδληρεγ ἀπά ἴ5 σοηβοίουϑ οὗ οἰπ: ἀπά 
.) Ὀεσδιιϑα Π6 ἢᾶ5 ΠῸ σουγβα ορθη δυΐ σοη- 

ἴοῃ δηά ςοπίπέϊοπ, 

190. ᾿ιυείν ΤῈ τἴΠ6 τοδάϊηρς 5 σογτγθοὶ 16 
5Εη56 ΟὗἨ ΪΠ6 αἴδιι56 15 (ἢδὲ ρίνθη ἰπ {Π6 πιδγρίῃ. 
“ΤΥ ΘΠΘΙΏΪ65. ἀΓῸ βίγοῃρ, δοίπρ 1} οὗ 1186." 
7]οτγοπιθ, “" νἱνδηΐθβ σοπέογίδι! βιιπί." [ἐ ἰ5 
ΡῬτΟΌΔΌΙ6, ποννονυθσ, (Παξ ομθ τνογὰ ἰς 515} 
αἰϊεγοά, δπὰ ἐπαΐ [Π6 πιθδηΐηρ ἰ5 "ΠΟΥ νῃῸ 
ΔΙῸ ΤΥ ΘΠΟΠΊ165 νυ] Ποῖ σδιι56 ἅτὸ βίγοηρ," ἐ, 6. 
ΠυΊεγου 5; οἢ, Ῥ5, 1]. 1. 866 Νοῖο δεϊον. 

20. Ὅο σοπβίγιςξοη ἀοθβ ποῖ αυϊο σοῖς 
ΤΟΒΡΟΠά ἴο [Ππ6 οτίρίπαὶ, δπᾶ, σϑαυλῦπα 
ΘΥἹ]Σ ΤΟΣ κοοά, ΠΟΥ παῦθ 8, Ὀ668 1890 
Ι ΤΟΙΊΟῪ κοοά. 

22. Ο Τογά νιν ταἱυαίίοη] Νοίδ {π6 ρῥγο- 
δτεβϑῖνο ἀθνεϊορτηθπε οὗ ἔδοϊϊπρ (45 υὉ. 1. 9, 
Ις, 8Δη4 22); βτϑῖ, ργάγοσγ, ἴῃϑη σοηβάδηοθ ἴῃ 
Οοά β Κπον]θάρθ, ἔβη ἤορθ, {ῃθη ἀβϑυγαποθ 
οὗ βαἰνδίίοιι ἱπ Οοά. (ΟΕ ἔχ. χν. 2; Ρ5. χχίν. 
5) ΧΧΥΠΟΙ; [54]. ΧΙΪ, 2, ὅζς. 

ΝΟΤῈ οἡ ΑΜ ΧΧΧΡΤΙ. 10. 

ΕἘὸγ Ὧ"Π Ἡουδίραπε, Ηρ, Ηρ ]ά, ἀπά 
1 εἰ ΠΖϑο ἢ ννουἹά τοδὰ Ὦ)Π. ὙΠΟΥ σοπβδίάογ τὲ 
ἀουδίῆι! μοί Ποῦ ὨΝΠ σᾶ τηθᾶη “Ὁ }} οὗ 

1; 566, ποννενοσ, χοᾶ. ἴ. το, μετ 
μιᾶ5. (ἢ 15 56η56, γϑῖ νυ] ἢ ἃ νογῪ ἀϊβεγοηὶ Ὀεαγς 
ΙΏΣ. ᾿ 

ΡΘΑΙῚΜ ΧΧΧΙΧ. 
1 αυΐα ᾽ς ἐαγέ οὗ ἀὶς ἐλορσλζ. 4. 7214 εοπεὶ- 

αὐγαΐον οὐ ἐάε ὀγευϊέν ἀγα σαρξγ᾽ ΟΣ ἐξ, 
7 “Δὲ γαιέγεέπες Γ᾽ Οοαδς ἡμαάϊσηιοές, τὸ αγιά 
2γαγδῦ, αγε ἀὲς ὀγταϊξες οὐ τριβαΐίοις. 

Το [δε ομιεῖ ΜαυΞϊοείαη, σϑερ ἴο “ εἀυϊῃαῃ, 
Α Ρξδὶπ οὗ Πανιά. 

Ϊ 5Λ1}), 1 ν}} τακε μεεὰά ἴο πιγ 
ναν8γ παῖ 1 πη. ποῖ ΠΥ 
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19 Βυῖ πιίπθ ἐπεπηῖεβ ' χρό Ἰίνεῖγ. "ον 
μα τῇδ γ ἃγς βϑ[Ποηρ ; Δη4 {πεν (δαῖ μλῚΝ εν 

σέγορηξ. 

Ο ΤῊΉ-ςὉ. »» 
τ ἀεί. 

α χ (ἤγοῦδ, 
25.Σ. 

ῬΒΑΙΜ ΧΧΧΙΧ, 
ΤῊΪ5 ῥβα]πὶ 15 ΟἹ βου σοπηεοςοίθα ἢ 186 

Ρτγεσθάϊηρ. [{ ἀονεῖοροβ οπο ἰϑδάϊηρ ἱπουρῆξ, 
ΔΟΟΟΙΠΕΠΕ ἔογ πε 5ἤοποθ ννῃίςἢ [αν παά 

τι Δι ποὰ νἤῈπ ὉΠ] ΠΞΕΥ δοσιιθοᾶ, ΤΠαῖ 
5||Θ πος δά ἀουθῖ]655 αἰἰγασίθα πλις ἢ αἰΐθης- 
ἴἴοπ, ἃπά ρίνθῃ οὐσσαβδίοῃ ἴο ἢΪ5 ΘΠΘΠΊ 65, 
δηά ΡῥγΟΌΔΌΪΥ ἰγοιθ]οὰ ΟΥ δὐθὴῇ αἱϊθπαιοα 

ΒΕ 2 



460 

ῇ Ηεῦ. 
αι ,, 

ἴοηριε : 1 ν»}}} ΚΕερ ᾿ ΠΥ πιουτῃ ννιτῇ 
οτ, »εμααίφ ἃ ὈΓΙΔΪ6. ἡ ἈΠῈ τῆς νγὶςΚαα 15 θείοτγε πιε. 

2 1 ννγαβ ἀυσπι ΜῈ 5] επςς, 1 614 
ΓᾺΥ Ρεᾶςε, δύέη ἔτοπη ροοά; δηά ΤΥ 
ΒΟΓΓΟΥ Ὑγ)ὰβϑ ᾿5[γγεά. 

2 Μγ Βεδλγῖ ννὰ8 ἢοῖ νι] η πΊε. 
ΜΗ} 1 ννᾶϑ τπηιιϑίηρ ἴῃς ἤτε δυγηεά: 
ἐλέη 5ρᾶῖκε 1 νυν ΠΥ ἴοηριια, 

4 [ΚΡ πιᾶκε πὲ ἴο Κπονν πιῖπα 
ἐεπά, δηὰ τῆε πιδάϑιγε οὐ ΠΥ ἀΔγ8, 

ΤΏΔΩΥ οὗ ἢ5 ἔποηάβ, ἴ{ πδὰ ψερῃοὰ 4150 
ὉΡΟὴ 5 οὐ δριγιί, δπὰ ἀυγίηρ δη ἱπίογνδὶ 
οὗ ἀϊδαυϊείιιἀθ πὰ πιοπίδ] βίγυ ρος ργοάυςοά 
ἔδο! ηρθ ΒΟ ἢ Βηάὰ Ἔχργοβϑίοη ἴῃ (ἢ 5 σοπη- 
ΕΟ 50 ρίποις δηὰ ϑοϊοπιῃ {πὶ [ἃ [45 

βεϊθοιθά, ορείμογ ἢ (Π6 φοίῃ, ΌΥ ΟἿ 
ΟΒυτοὶ ἔογ ἴμ6 Βιιτδὶ ϑεσγνίοδ. 

Εννα]ά, ννῆο τοραγάβ (ἢ}5 85 ἴδ τηοβδὲ θοδυ- 
ἘΠῚ] οὗὨ 41} εἰθρίθβ ἴῃ ἴη6 ϑαδὶΐοσ, ροϊηΐῖβ ουἵ 
{Π6 ο]οϑθ γοϑεηδίδησθ ἴο {86 θοοΪς οἵ [οὉ. 

ΑΠΟΥ ομδ ἱηίγοάποίογΥ γοῦϑο ἴΠ6 ὑ841Πὶ 15 
αἰν!ἀεὰ ᾿πΐο 5ἷχ δ γορῃθϑ, βαςῇ οὐ ἴἔννο νεῦβεβ: 
1Π6 χείγαϊη δὲ στο ς,) 11 5 πηᾶγκοα ὈΥ δε Δ}. 

.εάμ μη] Οπὸ οὗ ἴῃς ἴῆγϑο σοῦ τη 5: Ί8η5, 
ΟΥ ἰοδοῆοῦα οὗ ἴῃ6 1, ου σαὶ σἤογυβ; 566 [Π6 
ΤΑΔΓΡΊΠΔΙ] Γοΐοσεησθ. Ὑπὸ οΟἰμοῦ ἴννο ὑγοΓδ 
Αϑδρὴ δῃπὰ Ησδπιδῃ. ὕννο οἵμου ρ54]Π5 Ὁθασ 
[Π6 πᾶπὶῈ οὗ [θά παη, ννοβο σρεςῖαὶ σοπηθος- 
ἔίοπ ἢ ανιὰ 15 ᾿πάϊσαϊεά ἐν Βις ΟΠ οἷ] 
Π᾿|6, “Π6 Κιηρθ 566 ." ,χ), (ῆγο. χχχύ. ζς: 
6 ΔρΡΡΘΑΓΆ, ἔγοπὶ σ (ἶγο. χνυ, 17--τὶθ, ἴο Βᾶνδ 
Ὀδδη ΡΓΟΥΙΟΙΙΒΙΥ παιηθὰ Εἰηδη. 

1, 7 -αἰ4 ὙΠῸ τείθγοηςς ἴο 5. ΧΧΧΥΙΙ. 13, 
δίς. 15 ὈΠη 5 Δ ΚΟ Ὁ] 6. αν! σγοβοϊνοὰ ποίΐ ἴο 
ΒΡΕαΚ Ψἢ16 ἴῃ6 ψ]οΚοὰ τνοσο ῥσοβοηΐ, δοίης 
ἴηδὲ πα τιῖὶρῃϊ ξίνθ νναῦ ἴο (ἢ6 ἰοιηρίαξοη οὗ 
ΓΛυτΤηΓηρ, ἂἀπὰ παῖ ΤΠῸΥ ψουὰ {Πρ ἢ 
ΟΥ̓ΘῚ ΔΗΥ͂ ΠΑΞΙΥ ΟΥ̓ Άἱπιργιάδηϊ ννογάϑ, πὰ ι188 
1Ππὶ 85 ΠΊΘΔἢ5 ἔοσ ἢϊ5 ἀδβδίγιυςῖοη. ὍΤῊΙ5 τόϑο- 
ἸυζίΊοη, Ποννονοσ, ννᾶβ ἱπεπηδῖοὶ Υ σοηποοίοα 
ὙῈ 15 σοπβοϊοιιβηθβ5. οὗ δίῃ, ἀπά 1[Π6 ἔδο ηζ 
τῃδξ 15 ΔΙ Π] ςτοη σαπΊῈ ἔγοπιὶ σοά: 8--- ΣΙ. 

“1 ποί αυἱὲ » ἰοησμο] ΟΕ. [οὗ 1]. το. 
ὁγιἰφ] ΟΥ, τὰ Ὁ 5216, 85 ἴῃ ἴη6 τηατρίη. (ΟΕ, 

Ῥ5. οχ]ὶ, 4; [4Π|65 1}. 2. 

2. «ὐἱ εἰϊηοε] ΤῸ ννογὰ ἱποϊυ θα {Ππ6 
ἰάθα οὗἉ βιιπηἰββίοῃ, ἀπ ἴῃ 5|]1δπξ βυ ὉΠ βίο : 
{1Π5 Ῥς, ἵν. 4. 

ἔθη ἤγονι σοοα  ἼΉΘ ρῇγαβϑο 15. ρϑοῦ ΑΓ δηά 
βοπηοννῃλὶ οὐὔβοιτο, ὙΠῸ τοπάοπηρ οὗ οὐ 
Ῥγδγογ- οοῖΚ νογβίοῃ, "ουθη ἔγοπῃ κοοὰ νγογάς,᾽" 
Αἤογάβ ἃ γοοά δρῆβο: αν! δοϑίαϊ πρα Α]ῖο- 
ΒΟΙΠΟΙ ἔγοπι βροακιηρ ἰοσὲ, τορεῖμογ ἢ Ροοά 
ΜΟγάβ, παϑῖγ δηὰ ψτΟηρΡ Οὔδ5 πῖρῃϊ οϑσοᾶρο 
Ἀ15 ΠΠρ5: θαΐ 186 σοηϑιγιοςίοη 15 ἀου 1}: 566 
Νοῖθ δεΐον. 

8. ὌΠ Ι5 νοῦβο ἀθϑουθεβ {Π6Ὸ τηθηΐδὶ βίγυρὶθ 
πὰ 18 εἤεςίβ, δι]σῆσθ νγᾶθ ᾿πῃροββιῦ]θ, {πὸ 

ΡΘΑΙ ΜΘ. 

ΕΔΙΠ1 ἀπι. 

ΧΧΧΙΧ. 

ννμδῖ ἴἴ ἐς; αἱ 1 τῆλ Κηονν ᾿ ἰνυῦν 0ε, 

[ν. 2-. 

--ν 

-ὐδΡ 

ς Βεμο]ά, τῆουι ἢδϑῖ πιδάβ πὶν ἀλν5 τ 
4: Ὧῃ ΒΑΠαδγεδατῃ; Δπα πηϊπα Δρὲ 2ς 
48 ποιῖῃίηρ δείογα [ἢθε: νεΓ] ἐνετν 
τληῃ δι 5 Ὀεδῖ 5δἴαϊε Ζ5 δϊοροιθεῦ ἡ τῆν: 
δ γΑΥ. δϑεϊίδῃ. 

6 ς αν ΕΥΟΓΥ πιᾶπ ΜΆΪΚειῃ ἴῃ 
ἴα νδῖῃ 8ῃεν: δεν {ΠΕῪ ἅγε ἀϊ5- 
αιυϊεϊεά ἴῃ νδίη : ἢ6 ἢοαρείῃ ὑρ γίεδεςς 

εἴ. 

δα ἔπασχε, 

Βοαστί Ὀυγηΐ, (6 σοπῆϊςτηρ Τπουρῆῖς Ὀυγοὶ οὐξ 
ἴῃ ἤλτηθ, ἀπὰ 50 δ ἰδϑςῖ ἴπῸ Ῥϑδὶ πηιδὶ βρεδῖς, 
ποῖ, ἢοννένοσ, ἴο ἢ15 δάάνογβαγιοβ δυῖ ἴο σά. 
ΤΠΟ γοϑῖ οὗ ἴῃ ρϑδ]πὶ [6115 ι.5 ὑνθδὶ δῈ βαιά, 
Οὗ Ἰοὺ χχχῖνϊ 18, το; 67. χχ. 9. 

4. »ιαΐε γι ἰο ἄποαυ] ἰ.ς. ΚΏΟΥ 80 25 ἴο 
ΔΡΡΙΥ 6 νν]}- ποσὰ {τυ ἴο πὶ δεδεῖ; 
ἴο ΓΟΔ]1Ζ26 [ῃ6 Ὀραγηρθ, 45 ν0ῸῈῸ}} 45 ἴδε ἴας!, 
οἵ {με βῃογίῃμθββ δηὰ υὑποογῖδιπγ οὗ 6. Οἱ. 
Ῥ8. χα. 12. ὍὕΠο ἰδϑὶ οἴδυϑε ἰ5 Ὀεί(οσ γεπάςτεα 
ἴῃ {πὸ ἴοχὶ [ἤδη ἴῃ ἴῃε στλδιρίη: παῖ αν 
Ὑ5ηὴ65 ἴο Κπονν 18, ποῖ ψνηδὲ {ἰπ|6ὸ δὲ πὰς ἴο 
να, Ὀυΐ ἢονν ἔτγαι!, ἤονν ϑμουί- νοὰ δ 5; 
δηά ἴο Κοορ 1ῃδὲ 1ῃ τηϊπὰ 85 ἃ ργεβογυδίϊνε γοπὶ 
Ρτγοβιπιρίίοη. Η πρίο]ὰ αιιοϑιίοηβ 1815 πηϑδηῖπε 
ΟΥ 106 ννογὰ ἰπ ΟἿΓ.ἴοχέ, ὈυΣ ἢδ βυργεθίβ ἃ 
Γοδαϊηρ ν᾿ ΠΙςἢ ργόϑοηΐβ (Π6 54Π16 96 η86 (40 Δῃ- 

[ΠῚ 5ἰπὶ πονῖ: 8ς. πὶ ὅσ 5 Π). Εἰς Ὁ ΠΠῚ 
δοςορίβ8 πὰ ἀοξδηἐ 8 {πΠ6 ργοβεπέ γοδάϊηρ. 

δ. Βεροϊὴ ΑἩ οχοϊαυλδίίοῃ οὐ τγοπάσγ: ἃς 
(Που ἢ ἴῃ ἀηϑννοῦ ἴο ἢ 5 ὈΥΔΥΟΓ ἃ βυάάρη ᾿σῃ- 
γἱοϊίοη, ἀθοροῦ ἀπά πῆογὸ ργδοίοδὶ ἴπδη πετε- | 
ἰοΐογο, μδὰ Ἴσοπὶς Ὡροὴ ἢϊπι. (Ἰοπιρᾶγο, ΤῸΓ 
(Π6 ρῇγαβε “" βΑηἀὈγοδίῃ," Μδίϊ. υἱ. 27. 

αἱ ῥὶς δὲ «΄α16] ΤῊΙΒ ρῖνεθ (Π6 βρῆβε; 
ἸΠΓΟΓΑΙΥ 85 ἰπ {ΠῸ τλδυρὶπ ὁ 561{|6ἀ,. τ8αὲ [5, 
ΕΥΟΓΥ πηᾶῃ, ἤοννανεῦ ϑει (δὰ ἢ]5 ροϑί[ἰοῃ ΠΙΔΥ 
Ὁδ, Ι5 ΔΙοροίΠ Γ 4 νδῖη Ὀγοδῖῃ, Οἱ Ρϑβ5 Ἰχῖν. 
9, ΙΧΧΥΠ]. 29, ἄζε. 

Θ.᾽ ἐπ α ταἷἱπ “ρεαυ] ΟΥ̓ “85 ἃ βμδάον,, 
᾿ξ. “Ἰπηᾶρο :᾽ 4 5ῃδουΥ ΟὨΕ]1Π6, ἃ πιοτὸ Ὠἢ- 
50} ὈϑίδηἘ14] ἔοτπηι, οὐ Ῥῃαπίοτῃ : ςἔ, 5. ἰχχὶϊ!. 20. 
[πῃ Οἴδοσ ρδεδαρδβδ ""ϑῃδαονν ̓ 15. βϑησγα! !ν υ5εα, 
ε.35. ]οὉ χῖν. 2, Ρβ. εχ]ῖν. 4. Τῆυς ΡΙπάλγ, 
σκιᾶς ὄναρ ἄνθμωποι; ἅπὰ Ἡρογᾶςο, Ριυϊν5. εἰ 
ὈΠΊΌτΑ 5. Π|05. 

ἐρεγ ἀγὸ ἀϊεφιίειοά ἱπ αἰαὶ} Ὑ86 οΠεῖππ] 
18 ϑῖγοηροι, Ὁ ΘΥ͂ 8.6 ἃ Ἰοπὰ ποῖδ6 (ΠἘὸ 
ἰῃαΐ Οὗ ΠΊΑΠΥ ννᾶῖοσβ ΟΣΥὁΥ̓ ἃ ἰδγξε 4536π|0}}) 
δΌουν πούμϊπε. ὙΠΟΙΓ οχδίοπορ 15 [0] οἵ 
ΠοΟΐδ. δυιῖ ἴῃ [5016 πιόῦὸ ποϊῃίπεπεθ. Τὸ 
{ΧῸ οἰδλι1865 [ΟΡ ΙΠΟΥ ΘΧΡΓοσ5 {πὸ ἐπιρθπες. οὗ 
{πὸ Οὐΐοῦ ὅῆονν ἃπα οὗ [Π6 ποΐϊϑυ ταιπιοι οὗ 
᾿1ἴ6. 

γίξδε] Α ΜοτΥὰ ϑιυρρίιοά ὃν οὐγ ἱπηξὶδ- 
ιἴοτβ, θὰΣ 1[πΠ6 Ῥβαὶπλδὲ ργορδῦὶγ βρελκε οἱ 
ἐ ρΟΓη : "ἡ {86 ΑΓΠΊΟΓ ρᾶρθ ὼἢρ ἴδὸ νι ραὶ- 
βῆρανος, διιῖ ἃ ΧΤΟΌΌΘΓ. ΟΥ̓ ΔΠ ΟρΡΡΓόΘΘΟΓ. Οἵ δὲ 
ΟΠ] πᾶν βαῖμοσ {Ποῖ ἰηΐο (δ ράγπει. δὲ 



ς . 

νυ. )--τ3.} ΡΘΑΙ ΜΘ. 

Δηαἃ Κηονγεῖῃ ποῖ ψνῆο 5}4}1} ρδῖπογ 
τΠεη). 

7 Απά πον, [Ιμοτγὰ, ψνῆδὲ ναῖς 1 
ἔογ ἢ ΠΥ Πορα 1“: ἴῃ τἢεε. 

8 [λε]ῖνεγ πια ἔγοπι 4}] ΠΥ ττγληϑ8- 
δτεββίοηβ: πηλκα πιεὲ ποῖ ἴπε γεργοδοὴ 
οὗ τῇῆε (ο] 15ἢ. 

9 ἷ νὰβ ἀυπδ, 1 ορεπεά ποῖ ΠΥ 
πλουτῇ 2 θεσδιιβα ἴμοιι ἀϊάσι 2. 

10 Ἐεπιονο τὴγ βἴγοκε ννᾶὺ το Πὶ 
τὴς : [1 δηλ σοῃδιιπχεά ὈΥ τῃ6 'Ὀἷονν οὗ 
τῆτϊτα μαπά. 

{πὸ ραγαὴ Ἰο οἵ (ἢ6 το ἢ ἔοο!, ΠυΚὸ ΧΙ. 2ο, δηὰ 
εἴ. ΡΞ. χ]ῖϊχ. το. : 

7. “141 ποαυ] ΤῊϊ5 ννογά στηλγκβ ἃ ἰγδηβ ΠΟ ἢ 
οὗ που μῆξ. Νονν, ἴδκίηρ 41} {πε86 {πῃ 55 τηῖο 
ςοππ:ογαϊίοη, ννῃδί 5 [ἢ6 ῬΑ] πηδ[᾽5 Ἔχρεοῖδ- 
κου ὁ 
7 δορέ ᾿ς ἐπ δε] οοβ {Π1|5 ἹΠΡῚῪΥ 

ἮΟΡΘ ἴῃ ἃ 5'δίε αἴογ ἀθαίῃ ἡ 1 ποῖ, [6 5ἰαΐδ 
οὗ πιϊηα 5 ΟΠ6 ν ΓῪ Παγᾷ ἴο υπάογβίαδη. Τῆς 
οὔο {πιπημ Ὠδνιὰ 15 δυὸ οὗ 18 ἰῃαΐ Π15 ΠΠΠ 6 ἤοΓδ 
15 ἃ Σηϑστὸ ποίπιηρ, ἃ δηδάονν, Δῃ ΘΙΏΡΙΥ δουπᾶ; 
15 ΠορΘ πιιϑὶ ἱπουοίογο μάν δποίῃοσ οὐ]οςΐ. 
ΤΠὸ Ῥϑαϊπιῖϑῖ ἀοεβ ποΐ ὀρεξηὶν ἀθοϊαγε τνῆδὶ ἰΐ 
25. Ηδ ναβ ποῖ πιονοὰ ἴο σένϑαὶ ἴἴ: Ὀυΐ 
ΠΟΓΘ, 451η ΠΕΠΊΡΟΥ] 655 οἴδοι ράϑϑαρες, μ6 ἰθᾶνθϑ 
ὯΟ Δ] 'Θσηδίνο θα υἱοῦ ἀϊσαρροϊπίπιθπΐ, ι1Π1688 
[πΠ6 ορὸ ἴῃ ἀεδίῇῃ ἰ5 τϑαϊ γειὰ πογοδξίοσ, (οπ- 
ρΡᾶγο δῖ Ῥδῃ], τ Οὐοτγ. χν. χο, ἀπά ἰοῦ Χί. ας, 
ΔἸοΓΟ 50Ὲ σι οδ] Νοῖθ. [ϑανία τι868 πόγὰ 186 
βδάϊπθὸ ΜΟΓα δηα Πσοποίγυσίοη ν᾽ ΠΙΟἢ ἅγὸ ΠΟΓα 
ἀϊδοι ϑδοα, Εννδ]ά, ν πὸ ποΐοβ [πε βΘΠΘΓΔ] ΓΘ- 
δ Ὀ]άπος Ὀεΐννθθη {Π15 ρβαὶπὶ δηὰ [οὐ Πο]ά 5 
παι τῆς ροϊπὶ οὗἉ νἱενν 15 ἀἰβεγοπὶ δης ΠΙΡΠΟΓ 
ἰη ἰοὺ: Ὀυῖ ἴῃ 1Π]5 δηὰ ἴῃ [Π6 ξΟ]]Ο νη ν 86 
νι Πᾶνα {Π6 τϑϑξ οὗ ἄδθερ γοβθοϊοη ὑροῃ 
τῆς τποι ἢ συρροκίοεα ἴῃ [Πδΐ ὈΟΟΚ. 

8. 17 εἰνενρ »π9] Ὑπὸ τϑὲ τηϊηρ ᾿ανιά 
ΡΙαγβ ἔογ 15. ἀδ] νογάποθ ἤτοι {Π6 βὶη ἴο υνῃϊς ἢ 
πὸ αἰἐγηυΐεβ. 411 ἢ15 πίϑοῦγυ. Ηδ ἱποϊιιάθ5 Ἰῃ- 
γα Δδϑυγαπος οὗ ἔογρίνθηθϑβ, οἰθδηβιηρ ἔγοτῃ 
{πὸ κα], ἀπα ἀε]νογαηςθ ἔγοιῃ 6 ρον θοῦ δηά 
ῬιηδὶΥ οἵ 5ῖῃ, Ὑμὸ νογὰ ἰγαπερτθϑϑίοῃ 5 
Δρρὶ ἃ ΘΡΘΟΊΔΙΥ ἴο δος ἢ ἃ Ὀγοάᾶςῇ οἵ Οοάβ 
λιν δ9 ἴηι ψ ῆιςὴ αν μαά ςσοπημἰθά : 566 
3. ΧΧΧΙΟΣ. 

θ. ἐδομ ἀπε 1 ὝΠΟ στοαῖ ψνογὰ ψ Ὡς ἢ 
τ: ΛΘ ΑΙ πη 58 5. δἰγοδάν ὑξοὰ (χχὶϊ. 31) οὗ 
Οὐχὶ 5 βανίηρ οσκ. Οἱ, χα 8. "]. χϑ;.2 5. Χχυΐ, 
το; [οὗ Ι]. 1ο. 

10. τἦγ «“«ἐγοζο)] 566 Χχχνυ 11, δηά οὗ, [00 
ΧΕΙ, 21. 

ὦ γτ0} [{π|| ““ σοπῆϊς!,") ΟΥ“" φυάατγτοῖ : Ὁ 
ὁ ]ονν “ἢ πῖνο5. [Π6 ἴσης πιοδηίηρς οὗ {πε Ηε- 
δύ τον, νι ΒΙ ἢ Οσσαγβ ΠογῸ ΟΠΪγ. 

11. «οὐδ᾽ γεδμζο ἢ (ΟΕ, Ῥϑ, Ιχχχ. τό. 

ΧΧΧΙΧ. 26ι 

11 ἮΝ Βοη ἴἢου νυν γοδικος ἀοςίςοτ- 
γεςῖ πηδη [ῸΓ ἰηἰ φαΐ, του πηακεϑὲ ᾽Π 5 ΗΟ. 

. ΠΕΊΟ 4 

θεδιτν ἴο σοηϑβιιπλδ ἈνγΑΥ Πἰκὸ ἃ πιοῖϊ : ἧς μ ὁν 

ΒΌΓΟΙΥ ΘΝΕΓΥ πηλῃ ἐς νδηΐτγ. ϑεῖλῃ. ἀτον 

12 Ησδᾶγ ΠΥ ργάγεῖ, Ὁ οΟΚ ,, δῃά ""εέαευαν, 
σῖνε δὰΓ πηῖο τὴν οτὺ; Πο]ά ποῖ τὴν 
Ρεᾶςς Αἴ ΠΥ ἴξαῖβ: “ἔογ 1 ἀι ἃ βἴγαῃ- 9 ἴμαν. 45. 
σεῦ γι τἢ τῆες, ἀρμά ἃ 80) οι γηεσ, 45. 8] τ ζβτου. 

29. ἴξ. ΠῚῪ λιθ6Γβ τυέγέ. ἘΞ ΥΤΕΝ 
152 Οὐ βρᾶγε π|6, τῆλ 1 πιὰ ταὸ- ΠΡΌ: 

σονεῦ ϑἴγοηρίῃ, Ὀδεΐίογα 1 ρὸ ἤδηςα, «Ρει,οι. 
Δα Ὀ6 ΠΟ [οΓ6. 

δὲς δεαμὶ}} “ὙἼΠοιι πηαῖκοϑί 15 Ὀθαυ τυ τηοὶῖ 
ἉΝΨΆΥ ἃ5 ὈὉγ {6 πιοίῃ." ὙΤῇου σοτγοάσεῖ, ἃ5 ὈΥ 
ἃ τροίῃ, ἢ18 ἠδ] ρῃῖ: πἴ. ννμαῖ μὸ ἀθθίγος ἀπά 
ἀθ !Ρ 15 πη ; {π6 Ὀοηᾶ πδίιγα δ, Ποϑ ἢ, ΒΞ ΓοηΡΊΗ, 
Ὀεδυΐγ. ΟΕ, [οὐ ΧΙ. τ ; [54]. ]. 9. 

σωγεὶν σΌῸΡ» γιαη ἰς υαηἰ}}} ϑ8ὲδ υ. ς: [δαῖ 
ἰ5. {πὸ Κογποῖίο---ἃ πιοδὲ τρϑίδποοϊγ ὁπ ὑΐ 
ἔογ [86 ϑιιρεεϑίοα ἤορΡϑ. 

12. « ἰγαησογ «οἱ ἐδεο, ἀπά αὶ τοὐομγη 
ΤΠ Ξίγδηρογ ἰ5 ὁΠ6 ψγΠῸ 5 ΤΊΘΓΟΙΥ ἃ διιθϑὶ ἴου ἃ 
56ΆΞοη, ἴΠ6 50] ΟΓΏΘΓ ΟΠ6 ὙΠΟ ἰἱνὸβ ἃ5 ἃ οἰδηΐ, 
πηάογ {Π6 ργοϊοοϊοη ἀπά ραίγοπαρο οὗ ἃ ρυ ποθ 
ΟΓ ποῦϊο: ποιῖμοσ Πᾶ5 ΔΗΥ͂ ΓΙΡΗΐ, οὐ. 5εἰ {Θὰ 
ἐοοΐηρ, ἴῃ 186 Ἰαπά. Ὑἢὸ οαιτ]! 15 ποῖ {6 
Βοπιο οὗ πιῶὼῃ. ἀπ ᾿πλᾶσὸ ὙΠ ἢ 15 δὶ Οὔ ςθ 
ΒυμὈ]ηρ ἀπά Ξυρροϑίνο οὗ ἃ ϑιγα ἤορθ. 866 
πάγῃ. τοῦ, δηὰ ΡΒ. 11. 10. 

7 αἰ δεν] (οπίραγο αν! 45 ον νογάϑ, 
1 ΕἾτο. χχίχ. ᾿ς, "ΟΣ νγ)ὸ δ βίγδηροι ὑδ- 
ἔογο ἴπθθ, δηὰ ϑδο᾽ουγηθῦβθ, ἃ5 ϑνογῸ 411 ΟἿΓ 
{λι εγβ." 

13. ΤῊ νϑῦθθ 18. 1] οὗὁἨ ΓΟΠΊ ἰϑοθησοβ. οὗ 
οὔ, ὩΙσἢ πτυδὶ ἤᾶνὸ Ὀδθὴ ρῥγοϑεπὶ ἴὼ [ἢ6 
5 1515 πη. ΕΟΥ {πὸ ἤτγϑί οἰδι56, “Ὁ Θρᾷῖθ 

τα, ὁ 11ξ. ἸΟΟΚ ἀνναν ΠῸΠῚ ΠΊ6, ἐ. ἐ. (Γη ἀναγ ΓῊΥ 
νυ Πα} ΙοοΚ, σοιηραγο [0Ὁ νἱ]. 19. χὶν. 6. [π1ῃ6 
βοοοηῃὰ οαἰδιιϑο, “ (Πδἴ 1 ΠΊΑΥ ΓΕΟΟΥΟΓ δἰγοηρίῃ," 
᾿ῖ. τῃαξ 1 ΤΔΥ βἢϊπὸ (4 τηϑίφρμογ ἔγοιῃ 1Π6 
Ἰρῆι οὗ ἀαννῃ Ὀγοακίηρ ἔογί ἢ ἀΠεΓ ἀλγκη655), 
ἰ5 Δῃ οχργοβϑίοη ϑΥ ΒΒ] Οἢ Οσσιγβ ἴῃ [ἢ]5 55η56 
οηἱν ἴῃ [Ὁ ἰχ. 27 (ν ποτ ΑΟΝ΄, “ σοπηξοτί πηγ- 
501} δηὰ χ. λο, “"πδὲ 1 την ἴακθ σογηξογι." 
ΤΙῈ ργᾶγοῦ ἴοσ ἃ γεϑριίε ἔγοπι ρϑίη, γοβὶ ΟγΔΙΟη 
ἴογ ἃ βῃογί βραβοὴ ἴο ἃ σἰαίθ οὗ Παρρίποββ, ἰ5 
αι ο σοταρδίὉ]6 νυ ἢ διιοῖλ ὈΘΙΘΕ ἴῃ Ὧη ἤεῖο- 
ΔΈΟΙ 45 ννὰ5 δἰ δι η40]6 ἴῃ {πὸ ΔΌβθηςθ οὗ ἃ ροϑ!- 
τἶἰνο τονοϊατίοπ. [ἢ ἰἴβο} Ε δυο τοϑριίθ ννοι]ά 
Ὀ6 4 νΟΓῪ {ππ|0 τη, Ὀὰϊ 85 ἃ ροάρμο οὗ 5ίβξῃ 
οὗ 1π6 ςεβεαίίοη οὗ (συ 5. δῆροῦγ 1 ννᾶ5. οὗ 
᾿ηἤη16 ᾿πιροτγίδηςο ἴο {Π6 54] Πγ}5ξ. 

δὲ πὸ πογ)] ΑὈΒΟΪΟΙΥ ΠῸ ΠΊΟΙΕ 50 ἔὰΓ 
85 τοραγὰϑ φαγί δηὰ {ΠπὸῸὸ ΠΠΠμ5. οὗἩἨ ϑαγίῃ, [οὗ 
νἱ]. ὃς αὶ Χχ ρ: ὈαΓΊΚὸ Επποςῇ, ὁ" «υὐϑο πρῶ: ποὶ 
(16 βδαπῖθ ννογὰ ἴῃ Ηοῦγομ), ἔοσ Οοά ἴοοϊκ 
πἰπλ.) Οδῃ. ν, 24. 



7πτυα τ μ᾽ 
7 τυαέ σα. 

ῬΘΑΙΜ5. ΧΙ. Νὰ 

ΝΟΤᾺῈ οἡ ῬΘΑΙΜ ΧΧΧΙΧ. 2. 

ΔΙΌ ἱπλρίϊεβ ῥσγνδίίΐοη οὗ ροοά; αν! 5 
διἴθηοθ Ὀσγοιυρῆϊ πὶ ΠΟ σοπγίοτ ; 50 Ηυρέε]ά, 
ΤΒε σεμάθμηρ οὗ 186 ἴεχί 15 ἤόοννονοσ ᾿υπεῃοα 

ΡΟΑΙΜ ΧΙ, 
Ι 71: ὀωιοῆέ οὐ «ον βάρπο ἐπ σοά, 6 Οὐοδίεηπες 

ἐς ἐπε δοεί σαογίῆε. τι 71 τόρδε οὐ 7)αυ αἱ ὴς 
ευϊὶς υδαριοίά ἀὶς γα) Έ7. 

Το (ἢ Ἑμοῖ Μαυπίοῖαη, Α Ῥβαϊηὶ οὗ Πανὶ, 

Ι ΜΜΑΙΤΕΏ ραῖίεμογ ἔογ τῆς 
ΠΟΚῸ; ἀπά ἢς Ἱποϊπεά πῃΐο π16, 

Δηἀ Πολγα ΠΥ ΟΤΥ. 
2 Ηε δτοιιρῆς πὲ ὉΡ αἶδο ουξ οὗ 

ἔῃ Βογγθὶε ρίτ, οὐ οὗ τῇς. πΑΙΓΥ͂ 
οἶλγ, ἃπὰ 8εῖ ΓᾺΥ ἔεεϊ ὑροη ἃ τοοὺκ, 
ἀπά ἐϑτ ὉΠ 15Π 64 ΤΥ ΘΟΙΠρΒ. 

2. Απὰ Βε μαῖῇ ρῃΐζ ἃ πεν βοῃρ' ἴῃ 
ΤΥ πιοιῖῃ, δυεη Ργαῖδα αηῖο οὐγ (τοῦ: 

ῬΞΑΙΜ ΧΙ, 

ἼΠΙ15 ρῥρϑαΐὶπὶ Ὀεϊοηρθ ἴο {π6 δᾶπὴ6 σγοῖο, 
Δηὰ 15 ᾿πηπηθαἸδίο Υ σοηποοῖϊοα νυν ἢ (86 ῥτὸ- 
σεάϊηξ: παῖ 186 ῬΑ πηὶδὲ ποῦ ργαγθά ἔογ 
ἢδ πονν ρῖνεβ 1Π8ηκ5 ἴοσ. [ἴ ἀρρϑᾶῖβ ἴο ἢᾶνὸ 
Ὀδθη ψυτιτίθη αἵ δὴ ἱπίογναὶ οἵ σοπηρδγαδαίϊνα 
(τη 4} Π{ηγ, ἤθη αν ὰ ννᾶ5 σαὶϊϑοά οι οὗ {ῃ6 
ΡΙ᾿ δηά ἔθ! 15 ροβιοῃ βδθοῦσγε [Ἃἢ [86 δτϑῖ 
Ρατ (1--- ) ἴΠ6 ΠΠΘΙΔΟΓΥ 15 δαυηίοα νυ ἢ (ἢς 
᾿ηΐθηβε στο οὐ {Π6 ραϑί, Ὀιῖ [6 ραξοπὶ τναἵ- 
1ῃΡ δ45 Ὀδεη τονναγάθα, ἴΠ6 ἀε]ινογδηςο οεςιοὰ, 
Δηά βϑοῃρ5 οὗ {παπἰκϑρίνιπρ ἤονν ἔγβοϊγυ. [}ἢ {πὸ 
δοςοπὰ (6---το) ἴπ6 βδουζοθ οὗ ἴῃ ο56 {8611 615 15 
ἀοβοιθδεά. ὙΠΟΘΥ ἅτ ἀοηνρα ἔτοπι ἴῃς ϑθῆβ6 
οὗ οὐὈδάϊεποθ ἰο ἴπ6 'ππὸῦ δηὰ ἴο 1π6ὸ νυ θη 
ἷανν, οὗ οαγίυ δά ϊμβοβίοῃ ἴο {ῃ6 νν}}} ἀπά ἴανν οὗ 
Οοά, «πὰ οὗ ρῥυδ]ις τεσορπιίοη οἵ σού β βτὰ- 
εἴοιι5 ἀθδιηρ8. (11---1 72) Εδγηθϑί ὑγάγογβϑ [0]- 
Ιονν ἴο {π6 οπά;: δἱ ἢγβι ρ]αιπίνθ, ᾿πάϊσδίϊηρ 
ΔΡΡΓΈποηϑίοη ἰοϑδὲ {Π6 σε] θοῦ μοι] σϑαθθ, δῃ 
ἰπίδηβο ἔδοιηρ οΟὗἁἨ 5'ῃ δυσγουπάϊηρ, ρΊΑΘΡΙΠΡ, 
Ὀοννπρ δἰπὶ ἀοννι, ἴακιπρ 8 ἔγοπη (Π 6 δγο, 
δηὰ σοπλέογί ἔτοπι ἴΠ6 ἤεαγ; Ὀὰ [Π6Υ νη ἃΡ 
ἢ ἃ ΔΔ]] ἀϑϑυγαηςο οὗ Οοά δ σατο, δῃὰ ἃ 
Βορδ οὗ βρϑϑάγυ ἀεϊίνογαδηςε. 

1. 1 «υαἱτεά ραϊεηλ ἐν} ὙΠῸ Ἡρδῦτγεν Ἰα]οτΊ, 
ἐν ηρ 1 νναιῖοα,᾽" ΓΟΓΣΟΙΌΪΥ Ἔχ ργόθϑοβ (Π6 
ἰπΐθηϑο ἔρεϊ ης οὗ ὀχρδϑοίϊδεοη; 1 νναϊ θὰ ἢ 
ΤΥ ΠΟΙ] μεατῖ. ΕἋἱ, 85. χχνυἹἹ. 14, δπά 
ΧΧΧΥ͂Π,. 7. 

2. ,ωὔἠ ῥογγίδίε ρ»] Οτ᾽, “8 ρῥὶὲ οὐ ἀοβίσιος- 
τἰοη." Ὑπὸ Ηεῦγόνν σνογά χοροῦ! τπθδῃβ 
ὁ. Ἰοα πΟΙ56,᾽ ὁ“ ἀρΓΟΔΓ," “ σΥΆ5ῃ." ὍΠ6 85- 
βοσίδίίοη οὗ {Π6 ἔννο 1άἀ645 “" ριΐ ̓"᾽ δηά “" σγαβῇ ᾽" 
5 πδίαγα!, [{ δοί5 Ὀδίοσο 05 ἃ νγΆΥΓΙΟΣ (Δ]]ΠἸηρ 
ἱπίο ἃ ἄθθρ ρὶξ νυἱἢ ογάϑῃ ΟὗὨ ἀγιὴβ δηλ (δ6 
Βῃοι5 ΟὗἩἨ ΘΏΘΙΊΪ65. 

σε »ῃν ποῖ προπ α γος] Οἵ, Ῥϑ, ΧΧΥΙ. ς- 

ΌΥ {πὸ σοπητῆοη ρῆγδϑο 7 Ἵ") ΔΙΌ, σαι. χχσὶ, 
24; 2 8. ΧΙ. 22. 

ΤΩΔΠΥ 5}8]] 8ες 2., δΔηα ἔξαδι, δηα 5}2}} 
(τυβὲ ἴῃ τῆε ΟΡ. 

4 ΒΙεββεά ἐς τῆαλς τηδη τῆδι πιάκεῖῃ 
τῆς ΓΟΚΡ δ58. τγυβῖ, δηά σγεβρεςίετῃ 
ποῖ (ἢς ρτουα, Ποῦ δι Ο ἢ 45 ἴυγῃ 45:46 
ἴο [1ε8. 

ς Μδηγ, Ο [κῸᾺ}Ρ τιν Οὐοά, αγε τὰν 
ννοπάεγμι! ννοσκβ τυλίεορ τῇου δαϑβῖ 
ἄοης, απὰ τὴγ τῆουρῇῖα τυλίεῖ ἀγε λον, 

μαι 5 

«ἴο ἀϑενναγά : δΊΠαγ σαηηποῖ δε γεοκοη- σγάσι α 
ΓΕ ΩΝ εἀ ᾧρ ἰῃ ογάδγ ὑπῖοὸ τῆ: 2.7.1 ψνου]ὰ ἔρος, 

ἀεξοίαγε δηὰ βρβὰκ οἱ" ἐδόπι, τῇΘΥ δτε [511 -: 
ἃ ὁ. “- 

πλοῖο ἴδῃ σὴ δ6 πυμλδογθα. ον δ: 
» Ἰπδοκοις 

6 “δαστίῆςε δηά οβεγϊηρ τπου ἀϊάδ᾽ Ἠριεςς 

οεἰαῤῥῥεῥοά νιν φοίηφ!] ΟΥ̓́, “ἰ ΘηΔΟΪοὰ πηὲ ἴο 
βίορ ἤστην." (Οἷ, 5. ΧΧΧΥΣ 23) δηα 966 Στ 
46. 

8. «4 πεαὺ .0;5}] 866 ποῖδ οὔ χχχηῆὶ. 1. 
Ἡξεγο 1ἴ Πηδᾶη5 ἃ 80ὴΡ' ΘΧΡΙΘΞΘΙΏΡ ΠΟΥ δηά 
{παπΚορΊνΙ Πρ ἔῸΓ πον ΠΊΟΓΟΙΘβ. 

σε 1 1.6. [6 ἀδ!νεγδηοθ ἡ Π]ςἢ χάτο οο- 
σάϑίοη ἴο {86 ἢγῆηῃ. Α σδοπλραγίθοη ὉΠ Ὴ 
Ὠρυΐϊ. ΧΗ. 11 ΠΊΔΥ, 8ἃ5 ὮΣ ΚΑΥ πυρξεξίϑ, 
Ἰπάϊοαῖο {παὶ ἴπ6 ἀο]ινογαηοθ οὔ ψΒιςἢ ἴῃς 
ῬΑ] πιῖδὶ βρθᾶκβ ννᾶβ δοσοιῃρδηϊθα ὈΥ ἃ }ἀρ- 
τηθηΐ ᾿ηΠιοϊοα οἡ ἴΠ6 ἰγαπϑργοβθοῦς. δὲὲ Ῥξ. 
111. 6. 

4. γεῤεείο!ῥ ποῖ] Οτ, ““[γποίῃ ποῖ ἴο :" 188 
νογαὰ 15 βΘΠΘΓΑΙΥ υϑϑὰ οὗ Δροβίαϑυ, [γηΠ ἴο 
ἔλ]56Ὲ βοάβ. ὍΠῈ ψογὰ γοπάεγοα “1ῆ6 ργουα " 
5 ταί ῃοῦ ρϑοι]αγ, ποῖ οσσυγγιηρ οἰϑενν βογθ ἸῺ 
1Π6 ῥ᾽ γα]; ἴῃ [Π6 Βηροϊατ 1ἴ 15 5ρθςῖ}}ν ἀρρ δ 
ἴο Ἐργρί, ἀοποίϊπρ ἃ ροννοσ Ὡς ἢ δγ ἰουὰ 
Ὀοαϑίϑ ᾿Ἰηάτιςθ5 ῬΘΟρΪῈ ἴο ρυξ {ΠΟ {πιβῖ ἴῃ 1, 
δηὰ ἴμοη 4115 ἴῆθπὶ. ὙΠῸ Ῥϑδ]πηῖϑῖ, μόνγετεῖσ, 
ΤΊΟΓΕ ῥγΟῦΌΔΟΪΙΥ δἰιιάθς ἴο Τοῦ ΙΧ. 132, ϑΒεΓε 
ἈδηδῸ δηὰ ἢ15 ΠοΙρεῦβ ἅγὸ πιο ]οπδα ; 566 ποΐδ. 
Πᾶν! ἃ ἸΏΔΥ̓ μᾶνο Ῥοϊηϊοα ἀϊγο ν αἱ Αϑδίοπι 
δηὰ ἢ15 αὐδίζογσ:. 866. 5. χν. 1---. 

ἐμγη σσάε ἰο {1647 1 ΛΈΟΓΑΙ]Υ, “( ἀροβίαϊες οὗ 
ξαιϑοῃοοά," ἔα]5θ Ἰγίηρ δροβίδίθβ, δἰ ΠῸσ πιεῃ 
νηὸ αν ἔογβαϊκοη 1ῃ6 ἔδιτῆ, οσ ἤᾶνὸ ὈτΌκεη 
{πεῖς οαῃβ οὗ δἱἹορίδηςς, ὍῊϊ5 ρρ]θ5. ΜΒ 
ῬΘΟΌ ΑΓ ἔογος ἴο βιιοἢ πηθη 85 ΑΒ Βορδεὶ ἀπά 
οἾΠΟΥ σου 56] οΓβ οὗ Α Ὀβαϊοση. 

δ. δἴἤαηγ, Ο ΠΟΚΡ »,17 Οοά, αγεὲ ὁ} «φροη- 
εν «υογ᾿ 47 ]οὉ ν. 9. ΙΧ. 1ο. 

ἐδὲγ εαησιοί δε γεσζοηεά, ὅζς. ἢ “ῊΪ5 ἰγϑηβὶα- 
[ἰοῦ ΘΧΡΓοσ565 ἔῃ6 ϑθηβθ οὗ (6 ογιρίπδὶ. ὙΠὲ 
ΠΛΘΔΠΙΠΡ 15“ (ΠΟΥ ΔΓΘ ᾿ΠΠΙΙΠΊΟΓΔΌΪΘ, ἡ ΠῸ πὲ σδῃ 
βοῖ {θη ἔοστῇ ἴῃ οσάθυ ΠΏ θη ρινίηρ {Πάηκ5 ἴο 
Οοά. ὙΤμυ5 Ηυρέ,, Καγ. ΤΒῈ ΧΧ» Υυ]ξ. 



ν. 7--ἰτ.]} 

“ποῖ ἀσϑῖγε ; ΠῚΪΠ6 δαγ8 ἢδβί ἴδοιι ἴορεη- 
᾿ς (4: βδυτηῖ οἴἤεγίηρ πὰ πη οβεγίηρ 

Παβὲ τοι ποῖ γεαυγεα, 
7 ἼὝΠεη 544 1, [,ο, 1 ςοπια : ἰπ 

1ΠπῈ νοϊυηιε οὗ τῆς ὈοΟΚ 1: “ς ψυγτίεη 
οὗ πιο, 

8 1 ἀεϊρῃξ ἴο ἀο τὴγ νν}}}, Ο τὰΥ 
Ὁ ἐς (ΠΟά: γεᾶ, ΤΥ ἰανν ἐς ἱνν τη ΠΥ 
με Ἡρδγῖ. 
σέ ξ, 9.ϑ 1 πᾶνε ργεδοῇεά γρῃξεουβηεβ88 ἰῃ 

ΔΩ σοτηπηδηίδίοῦβ ΘΈΠΟΓΑΙΥ, “ὁ ΤΠΟΓΘ 18 ΠΟΩὄ 
᾿|κΚὸ υηΐο ΤὨεο." (ΟΕ, Ῥϑ5, Ἰἰχχχίῖχ. 6. 

Θ. ἴῃ ἴ}15 ἕδπιοιβ ραϑϑᾶρθ αν! ἃ ΘΧργθσ965 
Ὑνῖ σἰπρυϊαγ Ὀοδυΐγ [06 στοαὶ {τ παῖ 41] 
Ουϊνναγὰ ΟὈΒΕΥνάποΟ5 ΔΓῸ ν᾽ 1161655. ψ]Ππουΐῖ 
οΟὔὈδαϊοποθ δηὰ ἃ ἔ}}] σοπουστεηςο οὗ {πὸ νν}}]} 
οὗ τη ἢ [ἢ6 Ψ}}}} οὗ σοά. ὍῊΪ5 Ππαά νοῦ 
θεῖ τοςορη!ζοά ὈΥ {πὸ ἰθδοθογβ οἵ [5Γ46], δηά 
Πιδὰ Ὀιυΐϊ 4 ἔδνν Ὑθᾶγβ ὈΓΟΥ Ο 5 Υ Ὀθθη ἀθο]αγεὰ 
ΌΥ ϑαπλυοὶ (586 1 8. ΧΥ. 22). [{ 15. γορεδϊδα 
ΌΥ Τϑᾶανιά, 5. 11. τό, Ὺ Αβδαρῇ, ]. 8--ἶἰς, ἀπά 
ὈΥ {πὸ ῥγορῃβεοί5, ἐς. Κ. [54]. 1..11---α7;. Ηοϑ5. νἱ. 
6: Μίις. νὶ. 6---8. 

δαεγίἥεο, ας. Ἐσουγ Κιηάς οὗ οβδσγιηρϑ ἃΓῸ 
πδιηεὰ: ἔννο γεργεϑοηΐ [ῃ6 σοπαϊξίοηβ οὗ ἐπζθγο 
ἐγῖισ ἱπῖο σονεπδηΐ νυν Οοά, νΖ. βδογιῆςθ, [Π6 
ἰδ ῖοσ οὗ ἃ νἱςῖπι, δηὰ οὐϊδίίοη, γηίπεῤΩ, 
1ῃ6 ἤἥπε ἤουγ νυ ΟἹ] δπάὰ ἔγαπκίμοθηβε ρτοὸ- 
ϑεπ  οὦ δῖ {Π6 54Ππ|6 {{π|6 οἡ ἴῃ δἰίασ. Τὸ ἴΠ656 
ΤΠ ανὰ εοηϊγασίβ (Π6 “ ορεπίηρ οὗὨἨἉἁ {6 Θδγϑβ."" 
Το νγογάϑ πηϑδῃ ΠΠ}ογὰ]ν, “Του δαβί ἀϊβρθὰ 
ΘΑΓ5 ἴο πι6᾽) (Α4. ἔσκαψας) ; δῃ ΘΧΡΓΕΒΒΙΟΏ 
Βοννενοσ οὗ ν Ὡϊοἢ [Π6 ὀχαςῖ τηθδηϊηρ 15 α15- 
Ρυϊοά. [Ιἰ 15 Πεϊὰ ὈΥ πίΔὴγ ἴο τεΐίεγ ἴο (6 
συπίοτῃ οὗ Ρῥίογοιηρ ἃ 5]ανθ᾽ϑ δασ ἴῃ ἴοοη οὗ ἢϊ5 
ἰπΠΙΘΠΈΟΠ ἴο 5έσνθ [ὉΣ δυεῦ: 5:6 Εχοά. χχίί. 6 
νν Βεγο, Βούγένεσ, ἃ αἰ ἔθγοηξ ψψογά 15 υϑ6α); 

αἵ χν. 17. Α πιοῖδ πδίυσαὶ δηὰ οὔν!οιϑ 
Ιηϊογργοίδιιοη ἰ5, (δα Οοα 5 ορεπεά ἰδ 
ἘΔ] πη δι᾽ 5 δΘάγϑ, ΟΥὍ, ΠΊΟΓΟ ΔοσιΓγαίο Υ, 446 ΠΟῪ 
ΘΑτ5 ἔογ δϊπὶ, ξίνθη ἔἰγὰ [6 ἔου υ οὗ τϑοοῖν- 
ἴῃς δηὰ υπάαοτϑίδησίηρ Ηἰ5 ἶανν. (80 18 ννᾶβ 
ΡΓΟΌΔΌΙΥ ἰακθη ΌΥ ϑ501η. δηςὶ 1Π6 βοπογα Υ οὗ 
πη. Οτοεκ β., κατεσκεύασάς μοι, ΟΥ̓ κατηρ- 
τίσω). ΤΟ Πεαπηρ δδγ, ἴπ6 ἰοραὶ δαυϊναϊοπΐ 
ἴο δνδηροὶῖςδὶ ἐδ, 15 1ῃ6 σοὶ σοπαμοη οὗ 
ΙΏΠΟΣ σοχηπιιπίοη ἢ ΟΟοά, δπὰ 85 βιιοἢ ῥτο- 
5615 ἃ ρεγίοςϊ δητ 6515 ἴο ἴΠ6 ουϊνναγά ἔοττη 
ὙΓΠΙΓὮ ΤΩΘΓΕΙΥ τοργοϑοηῖθ {πΠ6 σοηἀ!!οη. ΤΠ6 
ΨΟΓΥ ΓοπΊΔγΚδῦϊο γοπάθγηρ ΟΥ̓ ἴΠ6 [,Χ Χ.. αυοίεά 
ἴῃ Ηοῦγονϑ χ. ς, “"α Ὀοὰγ ἴπου δαβὲ ργοραγεά 
τη6,᾽") οτγ᾽ “" Πιἰοὰ ἔου πιδ,᾽ τηδύ Ὀ6 Θχρίδποά ὈΥ 
βιρροξίηρ ἴ1μδὲ {π6ὸ ορεπίηρ οὗ {6 δὰῦγ ννᾶϑ 
τοξλταεά 45 ἐαυϊναϊεηξς ἴο {π6 σοπϑθογαίϊοη οὗ 
411 Βοάγ ἔδου [165 ἰο ὐοά᾽ 5 δογνίςε; [ἢ]5 ὁχ- 
Ρἰδπδίίοη βδ[58ῆε5 εἰἴμοῦ οἵ [ἢς ἱπιογργείατοη5 
Βοῖὸ ρίνοη. [{ 15 ἠοῖ ργοῦδθϊο (μηδὲ [86 ΧΧ, 
δά 4 ἀϊδεγεηξ τοδάϊηρ. 

ὀμγηΐ οὔεγίηρ ἀπά εἰπ οὔεγίης] ΤἬΉΘδο ἀγὸ ἴῃ6 
ἰεχαὶ ςοπαϊοηϑ οὗ γεριαίλίπς ᾿ῃ ἃ σονεηδηΐ β[δίο, 

ΡΘΆΑΙ ΜΘ. ΧΙ, 

(ἢε ρτεδὲ Ἴσοηρτγαρδίίοη: ἰο, 1 πᾶνε 
ποῖ τείγαιηδά τὴν 1105) Ο ΙνοκΡ, ἔδοι 
Κηοννοαβῖ. 

ΙΟ 1 δανα ποῖ Πϊά τῆν. τἰρῃΐεοιι- 
Π655 ὙΨΠΓΓΠῚΏ ΠΥ ἤεαγί; 1 ἤᾶνε ἀε- 
οἰαγεά τὴγ ἐμ ]Π68585 ἀπά τὴν 584]- 
νατίοη: ὀ-δμᾶνα ποῖ Ἴοποεαἰεά (ἢν 
Ἰονίηρκιπάμπεββ ΔπΠὰ τῆν {τυ τῸπὶ 
ἴηε ρφγεδῖ σοηρταρατίοη. 

Ἱ1 ΝΠ ΠΒΟΙά ποῖ τποιι ΤΥ ἰεπάεγ 

Το {πό86 [6 Ῥβδϊ πηῖσί ὀρροϑθβ ἴἤγθα ροϊηίβ; 
(1) ουϊνναγὰ οδεάϊεποε, “10, 1 σοπλε ;᾽ (2) ἴπποῦ 
ὙΠ] ηρη655: δηά (3) ορθη ὄχργοβϑίοη οὗ [ἤδη }5- 
Εἰνίηρ. ΤΠδ ἢγϑί οἰδι56 ΤΊΔῪ Ὀδ τοπάογοά, “[Ὸ 
Ι᾿σοπῖὸ ΨΊὮ 4 στο ]θά Ὀοοὶκς νυγιῖθη ΠΟ ΘΓΠΙΠΡ; 
ΤῊ6.᾽) ὙΤΠα πιοσὲ ργοῦδοϊο ᾿πίογργοϊδιοη 15 τμδΐ 
1(ῃὴ6 θοοκΚ ἰ5 {π6Ὸ Ὀοοκ οὗ ἴδμ6 ἰανν, (ῃς Ῥεπίδ- 
ἴθιςῃ: Πᾶνα τηθδηβ ἰμδδξ ΌΥ ργοβοπίηρ Ὠϊπι- 
56} ἢ [ἢ ἀδοϊαγοβ ἢ15 ἱπϊθπέίοη ἴο ΟΌΘΥ 
1 ΡΟΓθοΕγ : δὰ πουρῇ ποῖ σεγίδιη, (6 τηοϑβί 
ΡγοῦδὉ]6 τηθδηϊηρ 15, (παῖ ἴπ [6 ννογάϑ “" σοη- 
ΠΟΓΠΪΩΡ Τη6,᾽) ἢ6 4}}1465 πΊΟΓΟ 5ρΘς Δ} }}γ ἴο 16 
᾿πβδιγυςίίοης τουςσμίηρ {Π6 ἀ{165 οὗ ἃ Κιπρ ἴῃ 
Πουΐ. χυ!. 14---.2ὼο. ΤΠ ἴγρίςδὶ δρρ]οδίϊοη 
ἴο οὖς ],ογά 15 οὔνιοιι5 δηἀ νεγῪ ϑἰσικίηρ. Α5 
Πανὶ ἃ ρῥγοβεηϊοαά δἰ πη56 1 θεΐοσε (σοά ἴῃ βρι γι 
στ τὴ6 ὈοοΐκΚ οὗὨἉ ͵{Π6 ἰανν ἀδβογ ῖηρ 15 ἀἴϊος 
δηὰ ΓΙΡἢϊ5, 50 ἴῃ6 ϑανίουγ σπιὸ ἢ [6 νγοσὰ 
οἵ Οοά Ὀεδαπηρ νυ] πθ55 ἰο Η πὶ ἀπά ὀχργεβϑίηρ 
[Πδὲ νν}}} νης Ηδ ΠΒ]|1οὰ, Ουὖγ Αὐἱῃογὶζοὰ 
Ψογβίοη δάορίβ 4 ἀϊεγεης ρυποίυδθοῃ, Ὀυϊ 
ξῖνοϑ {Π6 58Π|Ὲ βΈποΥαὶ 86η56. 

8. «ὑἱρὲ γῖν ῥεαγὶ) ΛΟΓΑΙΪΥ, 85 ἴῃ ἐῃ6 
Τλλτρη; Ὀυΐ (6 ψνοσά “ μοαγὶ "ἢ ρινθβ {86 τϑδ] 
τλθδηΐηρ; (Π6 ννόογὰ ἴθ Ηθῦγονν ΡΠΥΒΙΟΪΟΡΎ 
ἀοϑιρηδίεβ [Π6 ὙΟΓΥ Ἰηποιτηοσὲ Ὀθείηρ, ἴῃ6 ἀξορ- 
εϑὲ δῇξοιοπθ, ὙΠῸ σπαγδοϊογβῖις οὗ ἴπῃ6 Νονν 
(ονεηδηΐ ἰ5 ἰῃαΐ {πΠ6ὶ ἰανν 15 νυστθη ἴῃ [ἢ6 
Πεασί ὈΥ ἴΠ6 ϑρίτξ (566 [εἐγεπὶ, χχχί. 43); 
Ὀυξ [ἃ ννᾶ5. ἀπεειραῖϊοα ἢ ἴμοβθα νῆοῸ ῥδηθ- 
ἰγαϊθὰ Ὀεγοηάὰ {86 Οὐΐεσγ ἔογπιβ, ἀπά πὸ ἔγιι6 
Ιϑγδοὶ ῖθ ννὰθ δἰνναγβ ἀθδογιυῦθαὰ ἃ5 οὔθ ΨῈῃο 
Βδὰ (Π6 Ἰᾶνν ἴῃ ἢ15 Ὠδαγί, ὅδ66 5, ΧΧΧΥΙ, 21: 
584]. 11. 7. 

10. ,ηονι δὲ σγεαὶ σοπσγερ αοη) Ἐ55. ΧΧΙΪ, 
25) ΧΧΧΥ. 18. 

11. ΜῈ [Π]5 νογϑὸ Ὀδρὶπϑ (6 βοσοπὰ ραγί 
οὗ {86 Ρ5δ]πὶ, ννῇῃ]ς ἢ σιιῃς. δἰ οροίμοσ ἴῃ ἃ ας 
ἔεγεηΐ βίγδιη; τοβεοίηρ οἡ ἢΪ5 ἀθδρ 5: ΠΕ] Π6 55 
[6 ῬβΔΙπηϊϑί 15 [}}} οὗ στιθῖ, δηὰ ὄχργεϑϑος 15 
δ ] πρ5 ἴῃ δαγηδδέ ὈΓΔΎΘΓΒ, 5δὰ ΠΟΙ βϑοῃ5, 
᾿ηρτθοδίίομβ αρδίηβὲ Ὦ15 θη 65 δηά Ἰοπρίηρς 
ἔοτ ἀο]ινούδηςθ. 
πδῥοίά πο] ἼΠΟ βαπιθ σγοσὰ ἰ5. ἰγδηϑίαϊοά 
“χε γα ποά ἡ ἴῃ ν. 9. ὙΠ Ῥβδ]πῖδε ον! ἀθητ]γ 
4] υἀ465 ἴο [4 ραϑϑαρθ. Ηδ δαὰ ποῖ σε γδιποα 
ΟΥ̓ “'ϑιϊ ἀρ ἢ5 11ρ5, ἀπά πε ργᾶγϑβ ἴῃαὶ Οὐ 
νν}}} ποῖ 5ῃιιξ ὩΡ ΗΙ5 Πλογοῖθβ, οὐ ““" Ῥονεὶβ οἱἅ 
σοπηραϑϑίοη," ἃ Νὸνν Τοϑίαπηθηΐ Ὄχργοβείοῃ 
ὙΠ ἢ Βῖνε5 [ῃ6 ΓΘ] 56η56 οὗὨ [6 ΟΥΙΡΊΠ4] ννοτγά, 



26. ΡΟΘΔΊ,Μ5. 

Ὑ ἐγ ο5. ἴγολ πι6. Ὁ ΠΟΚῸ : ἰεῖ τὴγ 
Ὧν ΚΗ] ηο85. δὰ ΤΥ τγατῇ σοητι- 
ὩΌΔΪΠν ὑγόβογνα ΠῚ6. 

12 ἔογ ἱπηυπλογαδὶς εν}]8 ἤᾶνα 
ςο"πηυαβδαά τὴς ἀὈουτ: ηλΐης ἸΠ 4116 5 
ἤανς τΚαη ΠοΙΪὰ τρομ πε, 80 ἴδατ 1 
αἴ ποῖ ]ε το ἰοὺ αρ; 180} ἅγς Πιογα 
τη τῆς Παϊγβ οὗ πιίης πολ; τῆοτγο- 

ΧΙ, ΧΙ]. 

16 [Ι,ες 4}1 τῇοβε {παῖ βεὲΚ ἔῆξε 
ΓΘ] οἷσα ἀπά ΡῈ ρἷαά ἴῃ τῇδε: ἰεῖ βυςι 
ἃ5 ἴονα ΤΥ 54] να[ΠΟἢ 5Δγ σΟΠΙΙΠΟΆΪΥ, 
Ὡς ΓΟΚΡ δὲ πιλρηϊπεά. 

17 Βυι 1 ἀπιὶ ροοῦ ἀπά πεεάγ; γεί 
τΠ6 [,ογὰ τ! Καῖ ἀροη πὶε: του γέ 
ΠΥ ΠΕΙρ δηὰ πὶν ἀε]ίνεγεγ; πιᾶζε πὸ 
τΑγγγίηρ, Ὁ τὰν (σά. 

[ν. 12---2. 

ΠΝ ΤΑΝ οτος τὴν ἤθαγῖ ἢ (Π] ἢ πλς, 
12 Βὲ ρίταβοα, Ο ΙοΚ Ὁ, ἴο ἀεἶϊνεγ ΡΟΑΓΜ ΧΙ. 

πε: Ο [υΡ, πηλκα Παῖς τὸ Ποῖρ πλδ.,. τ Ουω᾽ς ἐατε οὐ ἐλε βουγ. ᾳ Φανία εοπιβίαξ»είλ 
δα ν 4 14 Χ],.6ο τῇο 6. αοδαιηρὶ ἀπά οὔ λὶς ἐπι ἐφ᾽ ἐσέαελεγ. τὸ “|ε ωιὰ ἐσ σα 
ἀγα ν , 707 Σδυζο 7. 

ςοπίομ πάσα τοροῖῃογ τῆλ 560 Κ τοῦ 
ΠΥ 80} ἴο ἀόδίγογ ἰτ; ἰεῖ τε δὲ 
ἀτινομ θασΚνναγά ἀπά ρὰῖ τὸ 5ἤληλε 

Το ἰ᾿6 ςποΓ Μαυριοίδη, Α Ῥϑδὶπὶ οἱ αν ά, 

ΓἘΘΕ ἧς δ τῆδλι σοποιἀεγοτὴ 
ἐπῖ νυν πὴθ ον]. 

Ις [,εἴ {πὲπὶ 6 ἀεβοίμτε [ῸΓ ἃ τὲ- 
ΜΑΤὰ ΟΥ̓ τῆςε!Γ βῆλπηε τῇωαϊ βδᾳῪ πηῖο 
αλο, Αδὰ, Δῆδ. 

“ἢς ροοῦ: τὲ ΓΟΚῸ νν}}] ἀε- "0: 
: Β ψ: ἢ . δκν «τα, 
νοῦ ἢϊπιὶ ἢἴη τίπηδ οὗ ἴσου ]6. ἫΝ 

2 ΤΠε ΙῸΚῸ νν}}]] ρτεβεγνα ἢΐπι, αὖ. “Ὁ 
δηά Κοερ ἢϊπὶ αἷϊνε; μά ἢε 5}4}} ὃς 5΄“" 

12. ὝΠΟ Θχοοο! Ρ]Ὺ ἀθθρ δηά Ὀϊζίου σοη- 
»:ἰουβηθοβ οὗ 5. ἢ {Π|5. νϑῦβο Ὀρίοηχϑ αἰΐορο- 
ὙΠῸ ἴο ἃ ἰαῖθ ρατὶ οὗ αν ας ἴδ, 11 ννᾶ5 
Δρρ θὰ ὈΥ {Π6 [ΔΓ ΠΟΥΒ, Θϑρθοῖ !γ Ὁγ ΑἸρυ5- 
τίποι ἴο ΟἿἿΙ δανίοιγ ἃ5 Ὀδαγηρ [Π6 51π5 οὗ (Π6 
ΟἸμιγοῆ, οὗ ν ἢ Ηδ ἰ5 δῖ οὔςθ ἴῃη6 Ηρδά 
πη Ἀορτγεϑοηΐαίινο, Οἵ Ῥξ8. χχχνη. 4, Ιχν, ἢ) 
ἰχῖχ. ς, ΙΧΧΙΠ, χ)ό. 

ἴ10 ἰοοά μὦ] Οτ, ““ἴο 566..) αν βρθᾶκβ 
ἔννισο Ὀδίοτο οὗ [6 ἔδ!]Π τὸ οὗ ϑ'ρῃς ὑπάογ (86 
σοῦ δηθὰ τνουκίηρ οὗ πιρυΐα] δηὰ ρῃγϑιοδὶ 
τηρσι δῆ. ὅδ66 Ῥϑς, χχχί. 9, Δπ4 ΧΧΧΥ͂ΡΙ. 10. 
7αἰεθ»πεῇ Ταῖς 6 δῖ ἔογϑακθη σπη6,} 45 ἴῃ 

Ῥ8. ΧΧΧΥ το. ανιὰ Πηάς πὸ βιιρρογί, πὸ 
σοιηΐογξε 1ῃ ἢΪ5. οὐ ποαγί. 1 15 πκὸ ἃ 2156 
ἔγπιρηα ἀδβουτιηρ πὶ ᾿ῃ ἢ15 ὈΠΈΘΓ πρεὰ. 

13. εἰπόν] ΤῊ ΘΥΘΥΘΟΙΥΤΙΠΡ ΟΤῪ οὗ [Π6 
Ῥοηϊίοηΐ, οαϑὲ ἄόννῃ γεῖ ποῖ ἀεβραισίησ. Ηἰ5 
ΟΥΏ ἤραγῖ ἢδΔ5 ἔογβαίζθη ἢίπὶ, διιῖ ἢ6 σδῃ 51] 
ἴυγη ἰο σού. (ΠοπΊρατο Ρ5. χχὶϊ. 20. 

ἴο ῥοίρ »ι"] ΟΥΎ “"ἴο πιῦ ΠΕΙρ, "ἡ δὴ δχργθβϑίοῃ 
δοηγονν ἢαΐ πλοῦ ἔογο ὉΪ6, {π6 μοῖρ οα νυν ῃ]ςῇ 
αν ἃ ννᾶ5 Ἰιιϑειῆοα ἢ σοιιπίπρ, δίποθ [Ὁ 15 
δοσιγοὰ ἴο 1ῃὴ6 Δ] ὉῪΥ Οοα δ ῥγοχηΐβο. 
ΟἿ 8. Χχχυύ. 22. 

14. ὙΠΟ ξΟ]]ονν πη γϑυβο5 ἃγὸ σοροαϊθαά ἴῃ 
Ῥ5. Ιχχ. ὍΠὸ πιθδίίοη 8ἃ5 ἴο υυῃςἢ ν 85 (Π6 
ΟΥ̓Δ] 5 ὁπ6. οὐ ΜΠ ὶ ἢ οὐ. αἰ ογ, 1 
ἈΡΡυΔΥ5 οἡ {Π6 ψγΠ0]6 τηυϑδὲ ργοῦδοῖο παῖ 1Π6 
ῬϑαἸ πλϊδὲ ΟἹ ϑοιηθ οσσδδίοη οὗ ἄεθρ δίπισίοη 
ἴοοῖκ {πὸ ἰαβῖ νϑῦβθβ οὗ [Π1|5 ρβαΐπι, δηὰ δά 
{Ππ0πὶ τϑοιϊθαὰ νυν τ, ἃ ἴενν δηά υπὶπιρογίδηΐϊ 
Δἰ[ΥΔΓΙΟΠ5. 

16. “δι ὅ8εὲ ῬΡβ. χχχν. 21. 

17. ροον απε πορώρ Τῆς Κιπρ ταϊρξ τι56 
ἴῆοβθ ψΟγά8 {ΓῸ]Ὺ δὲ Δηγ {{π|6. πιοβέ παι γΑ ν 
ἴΏ ἃ 56450}) ΟὗἩἨ ἀθὸρ δἰἢ)εξίου. Οἔ, Ρ5, Ιχχχυὶ. 
1) ἃπκ 5.0 ΧΧΧΝ, 10, ΧΧΧΥΪ, Χ4. 

ἐῤίπλο!}7 ὝΤῆα ἰγδηϑιίοη ἴῃ ἴδ ΟΥΡΊΠΔΙ ἰς 
ὙΘΙΥ δηϊτηαίϊος : 4 Απὰ ἃ5 [ὉΣ πιδ Ροοσγ ἀπά 
πεοὰγ---ἰῃθ 1 ογά ν1}} στὸ ἔῸΓ πιὸ: σὰν ΒΡ 
Δη6 ἀο᾽νογεῦ αὶ Τπου: Ο τὴν Οοά, στ 
ῃοΐ.᾽" ὙὍΠε ᾿αϑὶ ννογὰ 15 ἃ ἀδθρ 5ιβῇ. 

ῬΞΑΙΜ ΧΙ,]. 

ὙΠΙ5 ρῥϑαΐτη, ὑνϊοἢ σοχηρ οθίοβ (86 ἢγθὶ 
ὈΟΟΪκ, ἰ5 ΓΕΠΊΔΥΚΔΌΪΘ ἔῸγ 115 ρϑυβοηδὶ Ἵβᾶσϑο- 
ἴογ. [{ οχρίδίπθ οὐ Π]ϑῖγαίθθ ΠΔΠΥ 1ΠΠπιᾶ- 
ὈΟΩ5 1π ρ54]π|5 ψῃϊ ἢ δοϊοηρς ἴο [Πδ 54π|Ὲ 
ἴθ. ΤΊ ο ̓ϑδ]πλιδὲ Ὀορίη5 ν ἢ Ὀ]Θβϑίηρ 186 
ΤλΔῃ Ἀν] δἤονν ἄπ δπὰ Κιπαϊγ δἰϊοπεοη ἰο 
1Π6 δίἢιςϊθ, δηὰ ἤἢθ ἴπδ) Ῥγᾶὺϑδ ἴῸΓ γεσίυγας- 
το ἴο Βολ! ἢ, ἀπά ἀθβογιίῦοα ἴμ6 ἔρε]πρα ἀπά 
σοπάμπςοϊ ΟΥ̓ 5. Θηθο5. ἀυγηρ 15. 5: ΚΏΡΕ5, 
(Π6ΙΓ σΓΏ6] δἰδηάογθ, τῃδ]]οϊοιβ᾽ ἰ ΕΛρτγο Δ ἢ5 
οὗ 15. ἐἰβθαϑο, δηἋ δητεραίοηθ. οὗ ἢ15 ἀθφαίῃ. 
Οπδ ἀτηοηρ {Π6 ΠῚ 15 5ρϑοῖ αν ποιοὶ 45 ἃ ἴγϑα- 
σΒόσοιι5 πὰ σγαῆν ΒΥΡΟΟΥΙΘ, Ῥγοίοβϑιπε ἴονε 
δηά Κἰπιπει 55, ἀπά ϑηρ ἴΠ6 Τρρογιιηϊπε5. οὗ 
Ἰοηρ᾽ ἱπεϊππδου ἴο σοἸ]]εσε τπλδίθυα]β. ἔογ (ἢ Γαϊη 
οὗ [Π6 5 ΒἘογου 5. γοραξαίίοη. ὙΠῸ ρβαΪπὶ ἐπ 5 
ΜῈ ἃ ΡΓΑΥΟΥ ἔῸΓ τοδογαηίοη, αηὰ ἃ σοπδάεπι 
ἈΞΘΌΓΑΠοΟ οὗ βδιρρογ δηά δνουϊαβης Οοπὶ- 
ταπηίοη ἢ Οοά. ὉῈΟ {ἰπὶδ 5 ἴῃ5 πιατκεά 
ΨΟΙῪ Οχδοῖίγ. [ἴ τῇδ πᾶν θδόη αεγ {Πὲ 
ΑΥΓΙΝᾺ] Οὗ ΑΒ ΠΌΡΕ], νἤθη ΓΘ ΘΟΠΘΡΊΓΔΟΥ ν᾽ 85 
πιδλίγοά, δηᾶ Ὀδίογο {πὸ Κιπρ΄ῚΒ ἀοραγίατγὸ ἴγοτι 
[Γι Κα όσα. νγΠοη {Π6 ἀἰδραβθθ ϑγ88 51}}} 50 δενεΈτε 
ἃ85 ἴο ΚοΡρ Πῖπι οἡ ἢΐβ Ὀθά, Ὀυΐϊ 5ΒΘΜΊΠΕ δοηῈ 
βΒΥΤηρίοιβ οἵ διηηθηαἀπιεηῖ. [{ ἀρρϑδλῦβ ἴῃετο- 
ἐλ] ἴο πᾶνθ Ὀθθὴ νυτ θη 8ϑοπὶθ ὐνθκβ. οἵ ᾿ἷ 
ΤΊΔΥ Ὁ6 ἵννο οὐ ἴπμρὸ τπηοπίῃβ, Ὀοΐοτο {πὸ οὉς 
ἰλϑῖγορῃθ. ΑἸ] {πὲ 86 ἱπαϊοδείοπβ Ροϊηξ ἴο {ἰκ 
{πὸ ῃθη ΑΒ] ΟΠ. 8 σΟΠΒΡΙΓΔΟΥ ν 88 ΠΡΔΠῪ 
πιαϊιγοά. ὙΠῸ ρβούβου ἠἀοϑιρπαϊθα ἴῃ (86 ρϑαὶπὶ 
18. ὑπάἀουθερνν ΑἸ ΒΟρΡΙοΙ, ὙΠῸ βίγυσίυτ ἰβ 
ΤΟΘΌΪΑΓ, ἔΟῸΓ σἴτορο, Θᾶςἢ οὗ [Βγδδ νϑῦϑεβ, 



ν. 5-8.]} ῬΘΑΙ,Μ5. ΧΙ]. 

ΝΒ δα 5}4}} ἢ6 ἀϊδ. δηά ἢἷϊ5 παπλὸ 
ΡΘΓ5ἢ Ὁ 

6 Απά 1 ες ςοπιε ἴο 866ὲ γέ, ἢδ 
ϑρεάκεῖῃ νδηϊῖγ : ἢϊ5 μδαγῖ ρδίμεγετῃ 
Πα Ὑ ἴο 1561; τυλόη Ἦδ ροόεῖῃ ἃ- 
Ὀγοαδά, ἢς {ε]]6 ἢ 11. 

7 ΑἹΙ ταῖς παῖς τῆς γῃϊβρεῦ τορε- 
{ΠῚ δρδϊηϑῖ πὲ : ἀρδίηϑδὶ π6 ἀο {ΠῸῪ δον - 
ἄενίβε ἴπιν δαγῖ. ΠΝ 

τεῦμεὶ Α ταὺῦ 
8 ἸΑΠ δνὶ! ἀΐβεδβθε, σαν ἐλεγ, εἰβαν- 2,,ἀ6}6 Φ' 
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δ]εβϑεά ὑροπ τῆς καγῖῆ : δηά 'τδου 
νυν το ποῖ ἀοἶνοσ ἢϊπὶ υηῖο τῆς ΨΜΜ}}} οὗ 
Ἦϊτπ ΘΠΘΠΊΪ65. 

2 ΤῊςο ΓΚ Ψ}]] βιγεηρίῃεθη ἢ πὶ 
ὕροη {πε δ6ἀ οὗ ἰδηρυ 5ῃϊηρ': ἴῃ νυ 
Τ2Κα 11] ἢϊ5 θεά ἴῃ ἢ]δ 81. Κη658. 

4 1 κα144, ΙΟΚῺ, δὲ πιοτοῖα! ὑπο 
ΓᾺΕ : ἢεδ] ΓΑΥ 5οι] ; ἔοσ 1 ἢδνε βἰπηβά 
ἀσαϊηβῖ ἴἢεα. 

ς Μιῖπε επεπλῖεβ βρεᾶῖ εν] οὗ πε, 

1. εοηίεγεὶ δ] ΤῊϊΪ νογὰ ἱπο]θ5. [86 
ἰάδας οἵ ἰβουφῃίπι} αἰζοηίίοη, δηὰ }ιἀἸοίοι8 
κἰπέάϊπεοςς, ἴπ6 Κιπάηοθϑϑ οὗ ἃ τἤδῃ νῇο ἀοδ5 ηοΐ 
τηϊϑι ἴεγρυεϊ (6 αἰ] οτίοη. 

2οονγ] Οὐ, “"αιεϊοά." Ῥαν!ὰ ἀοοβ ποΐ βρεαξκ 
οὗ ρονεγῖγ, Ὀυΐ οὗ νγοάκπεββ, ἃ "ἰδία οἵ ἐχ- 
Βιαιιϑῖίοπ δηὰ ργοβ'γαίίοῃ. 

ἐδὲ 1,οκὸ «υἱ ἀνώπεγ, ὅς.1 ὙΤηθθ6 ΡΥΔΥ͂ΘΓΚ 
ἌΡΡθδσ ἴο δὲ οἴεγοὰ Ὀγ αν! οἡ ὑεμδὶῇ οἴ ομς 
νὐΠο Πιεαὲ ὕδϑθη ἐδ} δηὰ Ἰονίηρ ἴῃ ἴΠ6 {πῸ 
οὗ ἢϊβ δοῖὸ ποοὰ ; ἢς ἀδβίγοβ ἰπδὲ [815 ἔτιθπὰ 
ΤΆΔΥ τοςεῖνθο 81} [πδῖ ἢ18 οννῃ ἐχρογίθηςθ Ὀσοιρῃΐ 
Πῖπῃ ἴο ἀόδῖγο πλοϑῖ δαγη ϑίγ, Βιιΐ 1 15 ΡΟϑ51016 
{Π4ἴ ΠΟῪ ἅΓδ δ Οἢ 48 Ἰπίρηϊ 6 οἤεγεὰ ΌΥ ἰῃ6 
ΚΙΠΩΙΥ νιϑιΐοῦ οἡ ΘΠ] οὗ αν; ἴπῸ σοῃ- 
δῖτιις οι ἴῃ {παΐ σα86ὸ ψουϊὰ Ὅς ϑβοιηονν δὶ 
ἀϊογοηί :--- Β]οβϑοὰ 15 [6 τλδιὶ ΠΟ τοΔ ΠΥ ὑπ- 
ἀεγϑίδπαβ ἴΠ6 βίαϊες οὗ ομδ βιηϊ θη νν!ἢ ἃ στο] 
ἀἰϑοαβο, ῬὯῸ οδὴ ϑ.τηραί χα Υ ἢϊπὶ ἀπά 
ῬΓΔΑΥ͂ ἔογ ΠΙπΠὶ, ὈΓΑῪ ἔοσ ἢΪ8 ἀο᾽νογδηςθ, ἔοσ 4]} 
1τμδῖ δὲ πϑϑάϑβ. 

ἐπ ἐΐρριο ΟΣ ἰγομδἰο} ΟΥ̓ 48 ἴῃ πλδΓΡ.. “"ἴη {π6 
ἄδγ οὗἉ εν]]." ὙΠδ πιθαπίηρ 18 ἔπ 8ᾶπΊο, δι 
1Π6 ἴγιδ τεηάθτπρ 15 ΠΊΟΓΕ ἔογοι Ὁ] 6. ϑυτημη. 
ἐν ἡμέρᾳ κακώσεως: ἴδιιβ ἴοο 50Γ. 

2. ἐῤοι «υἱδ ποῦ] ΟΥ̓ 8ἃ8 τηᾶγρ., “ο ποῖ 
ΤΠοιυ ἀπε] νεῦ ἢϊπ|.᾽" Α ταρ! ἃ {ΥΔΠ 8 1ἸΟὴ ἔγοπι Δῃ 
Ἔχργοβϑίοη οὗ ἢορο ἴο ἃ ἀιγοςὶ δάϊάγοββ ἰο σοά. 

μπίο ἰδὲ «υἱ [{,}|6 ΓΔ }}Υ, ""1ῃ6 5ου],᾽) δαυϊνα- 
Ἰοηξ ἰο “"ἄδϑιγο.᾽, εἴ. Ιθ5, ΧΧΥΊΣ. 12, ΧΧΧΥ, 25. 

38. οἐγεπσίδεη Οτ᾽, ““ϑιρροτί." 
ἤροῖς «υἱὲ »ιαὶϑ]ὴ [ἰογαγ, “ὙὝΠου [ιαβὲ 

εοἰὐαημοὰ 4}} 115 σους ἴῃ ἢ]8 δἰ κηθ55.,) [Ι͂η 
{π|5956 νυογάς ἴννο ροϊηΐβ ἀγὸ ἴο θὲ ποϊθά; ἢ γϑί, (ῃ6 
σἤάηρο οὗὨ Θχρτθϑϑίοῃ ; ἰηϑίοδα οὗ “"ἼΒοα Χν}]ῖ," 
ΟΥ̓ “πιαγεβί ΤΒοιι, ἦ ννα μᾶνθ ἼὝοιι Παϑὶ," ἰῃ- 
ἀ σλτπρ (6 ρογίοςξ σοηἤάρηςσο [Π4ὲ ἴδ ΡΓΑΥΘΥ 
15. ῃοιγᾷ; δηά βοοοηάϊυ, [ἢ6 ρῆγαϑο “"σΠδηρΙηΣ 
411} τῆς σους," ὙνὩσῃ τηοϑὲ ργΟΌΔΌΙΥ Πθ8 8 
σμληριηρ ἴἢ6 ῥδ[ θη 5 δίδίθ ΘΓ ΓΟΙΎ, 2. 6. ἔγοπὶ 
ἃ εά οὗ 51. Κῆ688 ἴο ρογέεςς ποδί ἢ (5εε Νοῖς 
610.) ΤΙ5 βῖνοβ ἵννο γγδαδίοηβ, ἢγϑί, [ἢ 6 
Ἰνοτγά βυρρογῖβ δηά σοπιξοτῖ8 {6 5 Πἴθγοῦ οἡ 
Ὧ18 Ὀδά, «απά ἴπϑοη σαϊϑὸβ. ἢϊπὶ ἔγοπι ᾿ἴἰ. ΑἹ] 
1896 ἘΧΡΓΟβ50Π5 ἃΓῸ 80 ρῥτγοςίϑοὸ δηὰ βσδρῃϊς 
(Π4ὲ ποῖ σὰἂπ Ὅδ πὸ τοβϑοηλῦϊο ἀοιδὲ παῖ 
Τλ)αν!ὰ ἀφϑβογιθοβ ἢ15 οννῃ σοηάϊοη δης [6 Πηρ5 
ἴῃ {πὸ ἔοστῃ οὗ ργαγοσ, δἰ ποῦ οβοτγοά Ὀγ ᾿ΐπὴ 
οὐ Ὀομδὶῖ οὗ ἃ ςοπιραββϑίοηδίο ἔθη, οὐ Ὀγ 
ἀηαι ἔγοημά οὐ ἢϊ5 δεθα]ῇ, 

4. 1 -αἱῇ Το Ηθῦγονν ΘπΊρἢ451165. (Π6 
νογὰ “1. Ὁϑ»ΡΟβἈΆῺἷ, ἔογ ΠῺΥ ραγί, 5414. ὍΠῖ5 σοη- 
βιπτη5 (6 Ἔχρίδηδίϊοῃ βιυρροβίθα 88 Δη Δ] [ογηδ- 
ἔνθ ἴῃ ἴμ6 ἐογθοροίης ποΐθ. δυςῇ ννᾶβ ΤΥ 
ἔθη 8 ργάγοῦ, 1 [ῸΓ ΠΥ ονη ραγί, δι ἀβ {Π6 
Ῥβδ)πηϊϑί, ργαγϑά β  ΠΊΡΙΥ ἔοσ πλεῦογ δηὰ προα]ίηρ, 
ἴογ 1 ν΄ 8 σοῃβοιοιδ ΟὗἉ ΠΥ ζγθαϊ βίη. 

ῥεαὶ »ῃν “ομΠ νὶ. Δ. 
,)ὸν 1 ῥᾳυε εἰππε] ὙὮιι8, 48 ἰὴ οἴου ρ5Δ]Πὴ5 

οὗ 1ῃ6 584π1Ί6 ἀδῖθ, δε Πυ πρ Ὠ15 νυἹϑιζδιο 4110- 
Βοῖμοσ ἴο 815 βϑίπ, 85, ΧΧχυ  . 3-τὸς, 17, 18, 
ΧΧΧΙ͂Χ, 9- 11, Χ], 12. 

αφαίησί ἐῤεε] Ἰι. 4. 

δ. ἢῥον «ῥαϊ δὲ 41] 7] 5 Ιϑᾶνθβ. πὸ 
ἀοιιθί 85 ἴο {π6 ἜχίσγεγΥ οὗ αν ἀληροῦ. 
δὶ [6 {Π|6. 

6. “4154 1 δὲ εογιὸ ἐο .5] Νὰ σδῃ ᾿πιαρίῃο 
1ῃ15 υυυι το ἱπιπι  ίοὶγ ΠΟΥ ἃ υἱϑῖῖ τομὴ 
ΑΒΒΟΡΒΕΙ, ἴῃ ἡνῃοϑοὸ ἕδοο {Π6 οἰθαγϑὶ θα Κιηρ 
58. [86 ᾿πάϊσδέοη5. οὗ πλδὶος δηα {γι ρῃσληξ 
ἢαῖο, αν 5 τοπιαγκαῦὺϊθ ρόοννὸσ οὗ ᾿ηϑβῆϊ 
15 5Θρος δ} } Υ ἴο δ ποίϊςδὰ ; 566 2 5. χίν. 17--- 2ο; 
δηὰ Εννα] 4, "οβοἢ.᾽ ΠΙ. Ρ. 8ο. 

βε «“ῥεαξει! ὁ ααμπὴ}}] Ἀλίμογ, “6. βρεακοίῃ 
Ζαϊ βοῃοοά,᾽" 1... Ὠγροοσγςδὶ οχργοβϑίοηθ οὗ 
ςοπάοϊτηςο, ΟΥ̓́ΒΟΡΘ οὗ [Π6 ΚΙπρ᾽ 5 γεσονογυ : ἴπ6 
ΜΌΓΑ γοηδογϑὰ νδηὺ (πο {Π6 5416 ἃ5 ΧΧ Χῖχ. ς) 
ΤΏΘΔΠ5 ΠΊΘΙΕ ΘΙ ΡΓΠ655, δηὰ ἵγῖηρ ; 560 Ἐς, χὶϊ. 2. 

ῥὶς ῥσαγὲ καίρεγο ὙΠῸ ἢραγί ἴπη 86 πλολη- 
ἘΠπλ6 σο]]Θοῖϑ5 πιδίογιαἷς ἔοσ πὸνν πα γ. ὙΠ6 
[1156 ἔγιεηὰ νναΐσοβ {πὸ ογπιρίοπηβ οἵ ἀϊἰβθμβθ 
Ϊὴ ογάοσ ἴο ξεῖνε ροϊπΐ ἴο 5ἰδπάθγοιιβ ἱπιριιῖ8- 
[ἰοπδ, ΠΟ ἢ οὐ ἰδανιπρ ἰἢ6 δος κ σμδιθοῦ πο 
ἴαϊκοβ σᾶγθ 5Π4}} Ὀ6 γδριαὶν βργοδά. ὍῊΙ5 νοῦ56 
Ἰοςος ϑοπηονν αῖ. οὗ 115 ἔογεθ ἴῃ (η6 ἰγδηϑ τοι; 
οί ηρ σαη 6 πιοτὸ ριδριιὶς οἵ δῇθοςηρ (Π 1η 
[ἢε σ'ςκ πιδῃ5 ἀδβογιρίίοη οἵ ἢἰ8 ἴα ]ϑο ἔγιθηά. 

7. «υδῥεῥε Ἰοσείδεγ]ὴ ὍΠῸὸ Ηθοῦτγενν 5 εἰη- 
δυ]ΑΥΥ πτάρηὶς; 18 ἀοβοῦ δε 5 [86 ΘηΘΠλ 65 10 ἃ 
δτοιΡ ἡ Προς ἴο ΘΟ ἢ ΟἴΠΟΓ, ἰαγίηρ Ρ]ο 5 
ἁραϊηδὶ {πὸ Κίηρ ; δ 506 Π15 ἴ0 566 ἔπ ΠΊ διδηιἰ- 
ἴην τουηά ἢϊβ σμαπιθοῖ, [Ε ποῖ ἴῃ 15 ΝΕΓΥ Ριὸ- 
56 Π66, 

Φ 

8. “4 εὐ} ἀϊτεα! 6] Τἴξ. “64 της οὗ Β6]14] 15 
Ροιιγοά προ ὨΙΠλ᾽" (566 5. χυῆὶ. 4}: πόδ ἄρα ῃ 
{Π6 δὀχργοββίοῃθ ἀγὸ δἰπγοδί πη η5 ΔΕ Ὁ Ϊ]..- -ἃ 
τὨϊηρ οὗἩ 6112], βοπιθῖ ης νἢϊσἢ ργοςοθάϑ ἔγοτῃ 
οὐπιὸ δηὰ ὕδαγϑ ν᾿ Π[Πόε5.0 11. ἃ ΠΟρο]ὸε5 ἀἸδοᾶςο, 
ομὸ ἔογ ψνῃ ἢ {Πογὸ 15 ΠῸ Γοη]ραγ, 15 Ρουγοά 
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ε(ἢ [ϑϑὲ ὑπο πη: δηα ποῖῦ τῆδλί ἢς 
ΠΙοτἢ ἢς 588] γίδες ΔΡ πὸ πηοζα. 

9 Ὑελ. ᾿πλῖπε ον ἔἈΠλΠ1ὰγ ἔγεπά, ΚἸ988 13. 

Ὲ ἴῃ ννἤοπι 1 τγυκῖοα, νος ἀϊά φαΐ οὗ 

ὉΠῖῸ πη6, ΔΠηἀ Γλῖδ8 π16 πρ. ἴπαῖ 1 ΠΊΑΥ 
Γαι τΠ6η}. 

ἱπῖο ἢϊπὶ, δπίοσιησ ᾿κὸ τηοϊϊοη ογὸ ἰηἴο ἢ]15 
ὙὙΠΟ]Θ 5γϑίθπ). 

θ. »"ἱηφ οαυη γαρδαγ γγίομ] 1{ἹῈΟΓΑΙΙΥ, 
ἐἐτηδῃ ΟὗἉ ΓᾺΥ͂ Ρϑδςθ,᾽) δὴ ΘΧργοσϑϑοη τἰϑοὰ ὈΥ͂ 
Τούοπη., χχ. το. ΑΒ ΠΟΡΒΠΟΙ, Πλαν 5 σοι η5ε}- 
ἴοτ, ννὰ5 βϑηΐ ἔογ ΟΥ̓ ΑὈΞδΙοπι: δέου ἢ15 ἀστῖναὶ 
86 ΠΟΠΒΡΙΓΔΟΥ Μ 45 βίγοηρ, [0Γ [Πδ ΡοΌρ]θ ἰῃ- 
ογραϑθα ΠΟ! Πα Δγ νἢ Α Ὀσαϊομλ." 2.5. χν. 
12. ὙΠΟ οδη ὃ ΠπΠ|6ὸ ἀουὲ παῖ [Π}5 Γγδ ΟΓ 
15. τηροηῖ, 86 πηρ]ς σοηβάφξηςο ρἰαορα ἴῃ 
ΑΒ ΒΟΡΒΕΙ 15 ἀεδοσρεὰ 2 5. χν!. 22. νά, 
Βοννθνοῦ, φἰοθβ ποῖ Ἀρροαγ ἴο ἢᾶνθ Κπονῃ ἰἢδέ 
μὸ αὶ οίαλ!Υ Ἰοϊποὰ Δ Ὀβαϊοση τππ|}] ἢ Παά 
ΒΙΠΊΞΟΙΓ ΘΗ [οπιξα]οση. 866 2 5. χύ 2τ ΤῊϊ5 
Ρ54]ΠΔ νν 5 ῬΥΓΟΌΔΌΙΪΥ νυτιη ἱπηπιο ΔΙ] Υ ΔΠΘΓ 
ΑἸ ΒΠΟΡο] 5 ἀστίναὶ, Ηθ νου] [ἤδη οὗ σου Γδ6 
να ἡ {πὸ Κιπρι Μν»ῆὴῸ ἀοίοςοα δὲ οηςθὸ {Π6 
᾿ηἀ!οδίοησβ οὗ πα] 16. ὙΠῸ Παϊγθά οὗ Αδιῃο- 
ῬΠ6Ὶ α5. Ὀύδη ΠΡ ΘΠ ΟΙΚΙΥ ἀΓασοα ἕο ἢΙ5 σοη- 
προῦοη ΜΗ ὕὕτιαῃ : 8066. ΒΙυηι 5. "ΟοἸης)» 
ἀόηςο5." 

44 ταὶ οΥ᾽ νιν ὀγεαἢ Α8 ἃ σουγίίογ δηά 
ἔιοπὰ. ΤῊϊ5 ὀχργοϑβίοῃ σου] βολγοοΥ θ6 υϑοὰ 
δΆνῈ ὉΥ ἃ ργίησο; ἴδκοη ἴῃ σοιηδιπαίίοη νυν 
Ὁ. τὸ 1ἴ Ροϊηΐβ ἴο ἃ Κῆρ. 1 8. Χχ. 24, 2: ςἔ. 
2 5. ᾽χ. 7, 13. 

ἐδιίεά μρ δὶς ῥεοῇ ὙὍΠεὲ Ηθοῦτονν ρἤΓΑΒ6 15 51Π- 
δυ]αγ, "Δ Ρη Πο Π15. ΠΟ]. 2.6. ΠΕοα ἃρ ΒΙ5 
ἴοοϊ ἴο γα ρὶ  ΠΡΟΠ ΠΊΘ, 85 ἃ σΟῃΠΠΟΓΟΥ Ρι5 
“15 ἔοοῖ προη {ΠῸ ποοκ᾽" οὗ ἃ ργοβίγαίθ ἔοϑ, 
7]οβῆ. χ. 24. ὙΠῸ δρρ]ιοςαίίοη ἴο [ιἀ45, ἃ5 
1ῃ6 δηζΐγρε οὗ 4}} γαιΐοῦβ, ἀπὰ βρϑο}}Υ ργδ- 
ἤρυτοὰ Ὀγ ΑΙ ΠΟρΡΒΟΙ, {Π6 Ὀώδοῖὰ ἤοπὰ οὗ 
αν, 5 πηδὰς ὈὉγΥ οὖ ᾿ογὰ Ηἰπιβοὶῆ, ΤΟ ἢ. 

ΡΘΑΙΜ5. ΧΙΠΜϑββ. ΧΊΉΊΜΠ. [ν. 9---2. 

11 Βγ τ}1|5 1 Κπον τῇλι δου [- 
νοιγοϑῖ Π16, Ὀεσδιιβε Πλ]πῈ Θηθπλγ ἀοτῇ 
Ποῖ {ΓΕ ΠΡ ΟνοΓ ΠΊΕ. 

12 Απὰά δ5 ἴογ πιὸ. ἴῆου ὑρΠο] ἀοϑβῖ 
ΤᾺ ἴῃ Τη]η6 ᾿πῖορτιγ, ΔΠ4 5εἴζεϑι πς 
δείοτε τὴγ [ας (ογ ἐνοῦ. 

12 ΒΙεβθοα δὲ τὴς. ΓΚ Οοά οἔ 
ἴϑγαεὶ ἴτοπὶ ἐνεγδβτίηρ, δηά ἴο ἐνεγ- 
ἰλϑίησ. Απιεη, δηὰ Απηεη. 

ὑοῦ ἰκρυρς, 

ΧΗ. χϑ; Ὀδυῖ ἢ [δ6 ἱπιροτγίδπί οπγιϑϑίοη οὗ 
(π6 ννογάϑβ “ἴῃ ννἤοπι 1 {γυπιρα.᾽" 

10. ἐῤαὶ] »ιαν γεφμίο ἐδ!) ΤὮ]5 βου πὰ 8 
{πκὸ γονθῆρθ, δηά ἀοιι 1655 1 18 ποΐ 1ῃ ἰῶϑ 
Βρ|Π Οὗ [Π6 ροβροὶ. Ὀυξ [1 πηϑὲ δ6 τοτηστηϊοῦ- 
οὐ τῆι τἴ ννᾶ5 (6 ἀιγ οἵ αν, 85 Κἰηρ διὰ 
Ἰυάρο, ““Ὀοαγίηρ ποῖ 1ἴῃ6 δννογὰ ἴῃ νδίῃ.. δ 
Τη]ηἰδῖου οὗ Οσοά...8 ΓΟνΝΕΠΡΌΓ ἴο Ἔχεις νυταιἢ 
Ὁροη ἢΐπὶ ἴΠδὲ ἀοεῖμ εν}}" (οπι. χι. 4}. ποῖ 
ΟΠΪΥ ἴο Ρυΐ ἄοννῃ 1Πη6 σοηϑρίγαΐογβ, θα ἴο ᾿πῆϊςξ 
ὌΡΟη {Πόπὶ }ιι5ῖ ἀηὰ Δἀοηυδίθ ριιηϑπηεηΐ. 

11. 1 ἀμοαυ] αν] ἃ ἀοϑϑ ποῖ 540 “1 5}4}} 
Κηονν," ἔοσγ ἢθ γθ411Ζ65 {Π6 ςογίδιη αΐυσο. [ἢ 
{Π6 Ἰδοῦ εἰδιιϑθ, ἤόννόνοσ, {π6 ΤΟΠΡ ἴδηδο 15 
δίνθη ὈΥ͂ οἱ ἰγαηϑίδίουβ ; 11 5Βῃου]α 6 “ΤΟΥ ΤΥ 
ΘΠΟΠΊΥ ν01} ποῖ ϑδουξ (1 {ΠῸΠῚΡἢ) ΟΥεγ πη." 

ἡδοι Κιαυοκγεσὶ πῶ ΤῊΙΪ5 ἜΧργοββίοῃ 15 σῃδ- 
Γαςοϊοπϑίὶς οὗ ᾿λανιὰ ; 506 55. ΧΝ"]. 10, ΧΧΊΙ. 8, 
ΧΧΧΥ. 27; 866 ΘΘΡΟΟΙΔΙΠΥ 2 8. ΧΥ. 26. 

12. ῥμσγι!ν} 866 ποῖδ οῃ Κ5. ΧΧΥ͂Ϊ. 1. 
σε αὐ »ο] Οτ᾽Ἁ, “ὙὙ1Π Ἔβι Δ Ὀ] 15 πλθ." 
,ῶγ ττὸρῇ 1 τῃῖ5 ρῆγαβθο βἰοοὰ δίοῃθ τὲ 

ΤΩΡ ΡΟΒΒΙΌΪΥ Ὀ6 οχρ διποά οὗ σοπῆάληῃςς ἴῃ 
Ρογίθος τοδϊογαϊίοη ἴο Οοά δ ἔδνουν δηὰ [1ἴὃ- 
Ἰοηρ ρόδοθ; δος ἢ ἄρροδῖβ ἴο ὃ {Π6 πιηοαη- 
ἱπῷ οὗ ἴπ6 ὀχργοόβδίοη ἴῃ [ἰοῦ χχχνυΐ. γ: δῖ 
σοιπρδγίηρ ἰἴ νυ] ΟἾΠΟΓ ρᾶϑδαβθδ, 55. ΧΥΙΟΙ , 
ΧΥΪ. τς, ΧΧΙΠ. 6, ΧΧΧ. 12. τνὸ Πηὰ Πογὸ ἴΠ6 
ἀϊδίϊηςε ἱπεἰσηδίοη οὗ ἃ Πορο οὗ ἱπιπιογίδ γ. 

18. ΤὨ!8 νόῦθὸ ἀοθϑ ποῖ ἔογπι ραγί οὗ ἴῃ 
Ρ5]πὶ, Ὀὰΐ πηαγκ8 ἴΠπῸ ο]οβὸ οὗ ἴῃ6 ἤτϑὲ ὈοοΚ : 
1 15 Τερραϊδὰ δὲ [μ6 ϑηὰ οὗ ἴπ6ὸ (ἢγθθ ΓΟ] ον ΠΣ 
ὈοΟΚΒ: δ66 [ηἰγοάιποίίοῃ. 

ΝΟΤῈ οὐ ῬΒΑΙΜ Χε. 2. 

ἽΒΠ “ἴο ὑγη,᾿" ἴπ ἴη6 δθῆ86 οὗ δῇ δΘπίτο 
σἴδηρο Εἰἰ Ποῦ οὗ ροβίοη, οὐ οὗ βίδαίθο: 2 Ὁ 

ἔΟσ, ἐΟε, ας ΡΘΑΙΜ. ΧΙ]. 
εἰση μριο 1 Φανίας τῶ ἰσ σεγτῖς Οοα 13 {η6 ἐν ίσ. 5 172 
ΧΓΕΜΟΥΙΟΙΣ οεογακίλ ἀἰς φοτ το ἐγμσέ ὑὲ Οοά, 
Ὁ’ ἐὴε ς, ΤῸ [86 οἰιίε Μαυβίοίαπ, 1 Μαβο], ἔοτ τς βοῃβ5 

Ἀν «οὗ ΚΚογαῇῃ. 

[45 1Π|6 54ΠΊ6 ἀυ ὈΙ ΡῚ ΠΥ. “ἃ σους ἢ. οΥ ὁ ἃ σοῃ- 
ἀϊοη," 0. 5. οὗ 5]δὲρ, οὐ οὗ βιιεγιην. 

5. τῃε ΠΒιατῖ ᾿ραηΐοῖ αἀἴεγ τῆς! ΗεΣ 
νγδῖεῦ Ὀγοοκβ, 50 ρδηΐεῖῃ ΠΥ 

50] αἴογ [ἢεθ, Ο Οοαοα. 
2 Μγ οι] τῇίτβίειῃ ὼγ (σοά, ἔοσ 

ΘΕΟΟΝΡ ΒΟΟΙΧ. ῬΒΑΙΜ5 ΧΙΜΠ.- ΠΧ Χ]. 

Ῥϑλιμ ΧΙΜΝᾺΠ. 
ὙῊΪ5 ρβαϊπὶ ἰ5 δἰ ρυϊοά ἴῃ {Π6 ᾿πϑοτιρίϊοη 

ἴο 186 οδοῆς οὗ Κοῖαβ. ὙὍὙΠὸ οἰσγοιπηβίδησοϑ 
πάει ΠΟ ἰδ νγᾶβ σοϊηροβοά δἅγὸ τηλυκοά 

᾿ 

ΜΠ πιοῖὸ {πη ιἰ5114] ἀϊςιποΐποςος, ὙΤἘο 
Ῥϑαϊπιιϑὲ γᾶ ἴῃ Θχῖθ, [ΔΓ ἔτοπιὶ ἴῃ6 ἢοιιδδ 
οἵ σοά, ἴῃ ἄδορ αῇ]ιοϊοη, ᾿ἰνηρ ἀπιοὴς ἃσ: 
ὈΠΡΟΩΙΪΥ δηὰ ἢοϑϊο ρθορΐθ, ἰῃ ἃ ἀϊϑίσιςὶ Ὀοίοης- 



γ. 3. 

(6 ᾿ἰνηρ Οοά : ψ ἤδη 5841} 1 σοπὶς 
ΔΠ4 ἀρρεᾶὰγ δείογε (οάὴ 

ἴῃ ἴο ἴΠ6 τηουπίδιίηοιυϑ τορίοη οὗ Ηδπηοη, ἴο 
δὲ οδϑί οὔ Ἰογάδη. [ἢ 818 δπὰ ἴῃ {π6 ἔο!]ονν- 
ἴη5 ρβαϊηγ, νυν] ἢ 15 ΟἸΟβοΙΥ σοηηθοίϊοα 1} 1, 
δΔηἋἃ τηοϑδὲ ΡΧΓΟΌΔΟΌΪΙΥ ἃ ςοηπίϊηυδίοη οἵ ϑεςοηά 
Ραγί, 1Π6 νυγιῖοῦ ΘΟ ργοβϑοβ ἃ σοηβάσηξ ἢορδ οὗ 
ἀφαῖὶῃ Δρρσοδοῆίηρ (ἢ6 8] δγ οὗ σσοά, ἀπά ῥγαδὶϑ- 
ἴῃ Ηἰπὶ ὕροη {πὸ Βᾶτρ. 

ΑἸΙ [8686 Ἰηάϊοδίϊοηβ Ροὶπέξ ἴο {Π6 {ἰπ|6 βρη 
Ῥανιὰ δηὰ ἢ15 ἔδιΐμ] ΟΠ] ονγοῖβ Ποὰ ἔτοπὶ 
ΑΡρβαίοῃ. [{ 15, ἃ5 ἤθδη δίδῃηϊοΥ σοηλακϑ 
(5.Ὁ!" Ρ. 329), ἴη6 οἡΪΥ {ἰπι6 ἤθη [6 Ῥν ΠοΪ6 
Ἰπίογεξί οὗ [5γδϑ} 5} ὨϑίΟΓΎ 15 ἰγαηϑίογγοα ἴο 
186 ἰγᾶη5- [ογάδηϊς (οστιοσυ. ὉΠ6 ρθορῖδ (ἢδέ 
ςᾶπηθ ἢ αν σργεδὰ (μοιλϑοῖνοεβ οὐδ ὃ6- 
γοπά {Π6 συ] ναϊοά [40 6.-1Δπὰς ἰηῖο [6 νυ] άοτς- 
Ὧ655 Οὗ [Π6 5βἴῖερροβ οὗ (6 Ηδυγδη. Τἢε ἐχοθθά- 
ἵπρ' ὈρΔυϊΥ οὔ {86 ρ581πὶ [1η Εὐννδ] 5 Ἰυάρηχεηΐ 
(Ρ. 257) δΒυρε Ποῦ ἰο 4}} ᾿ῃ ἔοιτῃ δπά ΠΆΡΕΙ 
ΔΘΘΌΓΕΒ 05 [δὲ 1 ννᾶ5 σοπηροβθά ὈΥ̓ ἃ ΠΊΔῃ Ο 
ὈηδιΓρασϑοα ρθη 5; Δηα ΤΔΩΥ Ροϊηΐβ οὗ γὸ- 
βοιη δίδησα ὙΠ ΟἴΠΟΙ ρϑδίπηβ, ποίεά Ὀγ δ 6- 
ἸΕΖβοῦ, Ρ. 3201, ταϊρῃς Π05ΕΕῪ 0.5 ἴῃ Δ ϑϑυμλ ηρ 
(Βαϊ πδὴ ἴο ὕθ αν, Ὅμο οἰρδίγ- ουτίἢ 
ἀπο ὙΏΙΓΘὮ 15 αἶ5ο δι υϊθα ἴο [Π6 5οηβ οὗ 

οΟἴδῆ, δηὰ Ὀδᾶγβ 50 οἷοϑθ ἃ γϑϑοῃϊδμοθ ἴο 
1Π15 45 ἴο τηᾷκο 1 411 Ὀυΐ οογίδιη (δὲ 11 ννᾶ8 
ΠΟΙΏΡΟΘΟΩ ΟΥ̓ {Π6 8ᾶπη6 Δ ΠΟΥ, ἀρρθᾶσβ ἴο Ὀδ 
1π6 ῥχοάιοσίίοη οὗ ἃ Κιηρ ἰῃ 6χ!]δ (566 Ὁ. 9); 
ΒΟΔΙΟΘΙΥ, ΒΟΥΘΥΟΓ, 48 Εννδ]ὰ σοη)εοΐυγεβ, οὗ 
7εσοπίδἢ, ννῇοϑο ρ]δοθ οὗ 6χ1}]6 ννᾶβ σογ Δ ΪῪ 
Ὠοΐῖ ἴῃ {86 ἔγδηϑβϑ- ἰογάδηϊς ἀϊδίγιςῖ, Ὀὰξ ἰπ 81} 
ΡΓΟΌΔΌΙΠΥ οὗ Πᾶν 4. ὙὍΠδ ὀχργεββίοη οὗ 86 ]- 
ἵπρ 15 ἰπ πιοβί γοβρεοῖβ ἀρργοργιαΐθ ἴο ἐῃθ ομα- Ῥες ΡΡ Ρ 
ΓΑΕ οὗ αν δῃά ἕο ἢϊ5 ροϑβιζΐοῃ, ὙΠ 686 
ςοηϑβίἀογδίοηβ ἀγὸ ηοΐ ἰηάἀεθὰ σοποΐδινθ : αηὰ 
5016 ΡΘΟΙ] ΔΓ 65 οὗ αἰςίίοπ, ΠΊΟΓΘ ΘΒρΘΟΙ ΠΥ 
(πὲ υϑὲ οὗἩἉ [6 ἀϊνίπο ἤδη ΕἸΟὨ τὰ (6 Βονδὴ 
ΟΟΟΕΓΓΙΠ ΠΡ ΟΓ6 ΟὨΪΥ)), ΠλαΥ ρΡοϊηΐ ἴο οἠδ οὗ ἐῃδ 
ἕδγ ΠΥ οὗ Κογδῆ, ννῆο ννᾶϑ 5ρϑοίδ! υ δἰδοῃϑά 
ἴο ἴῃ6 Κιηρ, δηά ἀδορὶγ ἱπιθυδα νυν] ἢ15 5ρι Π. 
Ιη μδῖ σδδ6 ἃ πᾶὺ δθ ἱπέοεστοα ἰπδί ἤθη (Π6 
Ῥϑα]τηϊδῖ σΟτὴ 1ἴ 6 νγᾶϑ ἔὺσ ἃ ϑθᾶβοῃ 86ρᾶ- 
ταϊοὰ ἔτοπὶ αν, ἀπὰ ϑο]ουσηΐηρ ἴῃ δ οἷί- 
᾿γὶπρ ἀϊδίγςῖ, ἀπιοηρ ἃ ρεορὶθ οὗ τά, νν]ὰ 
ΠΑΌΙ5, 1 τοὶ ἀϊδαβεςοίοα ἴο [86 Κίηρ, γεῖ ξδε]- 
ἴῃ 1π|16 βρη νὴ πὸ πδίοηδὶ το] βίο, 
Δηὰ πὸ γεραγά ἔὺγ [15 τηϊηϊδίοτθ. ἜΠῸ ρ54]Πὶ 
Ἑδηηοῖΐ πᾶν Ὀδοη υυγιτδηὴ ἀυτηρ (π6 σἂρ- 
Εν, Βδη ἔπεῦθ νγᾶθ ὯῸ ΔΙΑ ΟΥ̓ 5ΔΠΟΓΟΔΓΥ͂ 
αἴ ]ΘΓΊΘΆ]ΟΙῚ ; ΠΟΥ 15 ἴπογῸ ΔΩΥ͂ Ρογιοὰ ἴῃ [86 
Ἠϊδίοσυ οὗ (Π6 Κίπρβ οἵ άδῃ ἴῃ ΜΠ] ἢ σις 
ἃ σοπλθίηδίϊοη οὗ αἰγουμηδίδποο σδὴ Ὀδ ΓδῸ- 
ξατάεα 85 ργοῦδΌϊο. ᾿ 

ΤΠΘ ῥ541πὶ σοηϑίβϑίβϑ οὔ ἔνγο 5. ΤΒ6 
Βγβῖ, 1---ς, ΘΧΡγέβϑοϑ ἰοηρίηρ, ἀϊβίγοθς, δηά 
Ὠορα: {Π6 βοςοπά, 6---ἼΙ, γοροδίβ [056 ἔθε! ηρ5 
νυ ἢ ἱπογοαθοαὰ ἹπίθηβιΥ, δηά ποῖ βροοιῆς 
8] δἱοη5 ἴο [86 σᾶιι56 ἀπ ἔοττῃ οὗ ἴῃ 54] Πγ151}5 
δ(ἢΠιοῖοη. Ἐδοῦ ραγξ ΠΊΔΥ 6 5ιια!ν! θα ἱπίο 
ἴννο 5ίσορἢθ5, πιδγκίην ἀἰϑαηςΕΥ (Π6 γῆ γΓΠΤΏΙΟΔ] 
δικὶ ᾿γτς8] σμαγασίοσ οὗ ἴῃ6 σοπιροϑιτίοη, νυ] ἢ 

ΡΘΑΙΜ5. ΧἬ,Π. 

4. “ΜΥ ἰεδῖβ ἤᾶνε Ὀεδεῆ ἿΩΥ̓ πΊεδῖ “ Ρε. 80, ᾧ, 
ἄδλγ δηά πίρῃϊ, 8116 τπθῪ οσοπτί- 

(15 Κιίμησῆι, οὐ δ. 111.) ϑδυξβεβίϑ) νγᾶ5 Ρτο- 
ὈΔΌΪΥ δάδρίεά ἴο 1μ6 ἐθῃρὶα ϑεγνῖοθ, αἴοσ [86 
τοῖΣη ἔγοπλ 6Χ]]6, 

1. 4“. τὲ ῥαγὲ ῥαπίε}}Ἱὴ οὖ, “Ἰοηρεῖῃ.» 
ὙΠΙ5 15 ΡΓΟΌΔΟΪΥ ἴῃς σις τηθαηῖηρ οὗ {Π6 
νγογά, ννΒϊ ἢ Οσσυγβ ποθ ΟἿΪΥ ἰῃ ἴπ6 χτεϑὶ οὗ 
πε ΒΊΌΪε, [οεὶ 1. 2. (σεῦ ΑΟΝ΄ μᾶ5 “ Ἴγγ᾽}). 
Ι͂ῃ Ατσϑῦις 1ἴ 18 σοπησηοη Ἰῃ ἴΠ6 56η86 οὗ ἀϑοθπας- 
ἴη5, ἴυγηηρ ἰονναγάβ, δηὰ δαγπθδί Υ ἀθϑιηρ 
(Ρτεγίδρ δηὰ ἊΝ Π]πλεῖ, 8.ν.). Απ ὑρννασὰ ἰοησ 
ἴῃ8 πηονεπιθηΐ οὔ ἴΠ6 50} τονυνασγά 3 [ἢ οδ]θςΐ οὗ 
115 ἰπίδθηβε ἀδβῖγο 15 ἔῃ8 υἱνια]Ὺ ἀθβοσὶ θα, ΑἹ] 
16 ἀποϊθηΐ νϑγϑίοῃβ, ἢ {86 Θχοθρίοη οὗ [ἢ6 
δγῇδο, δηὰ πιοβί τποάργῃ οὐς8 δοσορί {Π15 
ΤΩΘΔηη ὈΟΙῊ ΒΟΙῈ ἀπά ἴῃ [06]. ὙΠῸ πιᾶγρ. 
Ε Υαγ θ᾽" ἢδ5 (ἢ6 ϑγτγίδς ἴῃ 115 βυρροτί, δηὰ 15 
ἀείεπάεά Ὀγ Ημρέε]ά, δῃὰ ὉγῪ σ Καγνο 5ᾶγ8 
{μδὲ 11 15 υϑεὰ δρεοῖα!]ν οὗὨ ἴδε στ οὗ {πε δηΐθ- 
Ιορδ οἵ ξ426116, ἔοσ νυδιςῖ, πονύονογ, πὸ δυΐδογ- 
1ἰγ 15 δάδυςοά ἔγοτῃ Ηθῦγονν οἵ [Π6 σορηδίο ἀϊ14- 
ἰεςῖβι Οὔεϑεηΐι5 σοπιρᾶγεβ ὀρύγω, Ὧδη4 ὈΥ ΚαΥ 
ΠΟΙΟΕ5 (Π6 πάπα ὄρυξ, ὙΙΟὮ Γοβοι ες. (6 
Ἡεῦτενν ἴῃ ἔοττῃ, Ὀυΐ δᾶ5 δὴ Αὐύδη οἰὙτη ΡΥ. 
“ὁ Βγαυ ης,᾽ Ποννεύεσ, 15 Δη ΘΧΡΓΟΒΙΟἢ ΔΓ 655 
ΔΡρσορσγίδῖε ἴο 6 50} [ἤδη “" ρδῃϊηρ." 

«ὐαίϑῦ ὀγοοζα] ΟΥ̓ “" νναϊογεσουγϑεβ." ὙΠῸ 
ὑνοσγά ᾿ΠΟΓΑΙῪ τηθδη8 ἀθορ σΒδηποὶβ, ΟΥΓἩ γᾶν ΐηθρ, 
ΒΟ ἃ5 ἃ1΄Ὸ σοπηποῃ Οὐ Ὀοίἢ 51:465 οὗ (δ 
]ογάδῃ, θοίβ ἴὰΏ ἴΘ Νερεῦ, δηὰ ςαυζίγς 
γουρὴ ἰῃς ΒΡ Ὠ]απς. οὐ {πὸ οδβῖ, ἔοιπηΐην 
{πὲ Ὀεα5 οὗἁ ϑἴγθαπὴβ νυν ἢ ἅγὸ τ] ἢ συν] η 
ἀυπης [Π6 ΣΑΙΏΥ 56άϑ0ῃ, ΟΥΓὁ ΔΗ͂ΘΥ ἃ 1πυηάοτ- 
βίοπη. Ὑπὸ Ἡθῦγεν (ἀρ) 5 ργεϑογνοὰ ἴῃ 
(16 ὨΔΠΊ68 οὗ ΣΏΔΗΥ ρἶδοθβ 'ἰῃ ϑυσγα δηὰ Ρα]θ5- 
[ἰηὴ6. 866 δὴ Ὄχςει]επί δοσουηΐ οὗ [Π656 γᾶν] η65 
ἴῃ ὙΝ Πἰοη᾿5 “Νεροῦ,᾽ Ὁ. 26---21. Ηδ δας, “"(ῃδῖ 
1π6 ρᾷΖ6}]6 18 σοηδίδΕΥ ἔοι τοβογίίηρ ἴο 
(Π656 ΓΟΟΚΥ σγαυῖη65, ἴῃ αιιεϑέ, ἀουθ1]ς55, οὐ [86 
ΡΟΟΪ5 οὗ νναίεγ Ἰεῖς Βεγὲ δηὰ ἴμεγε ὈΥ 186 νυ ἱηΐεῦ 
ἰογσθηῖβ." δ66 4150 ποΐθβ οῃ [οὗ νἱ. 1 ς---τϑ. 

2. ἐῤὲ ἰμυίηφ Οσοά] ὙΘῊΘ βουγοθ δηά 8βι15- 
ἰλίπογ οὗ 411 116, 566 υὖ. 8, “186 Οοά οὗ ΤΩ 
11 :᾿) ΡΓΟΌΔΟΪΥ, μοννενοσ, ποῖ Ποὺ τοἔθγοποθ 
ἴο [86 Ἔχργεββϑίοῃ “" "νην ννδίογβ,"" [86 φυϊςκοη- 
ἰῃρ πὰ τοβϑίοσδίνο γα ΠΠ5 ῸΓ νος ἢ {Π6 
{Π ΓΒΥ 500} ἰἸοηρείῃ. ὍὙῊΘ βΆσηθ ὀχργοβϑίοῃ ἰ5 
ἔοιιπά ἴῃ 5, ἰχχχῖν. 2; δυῖ, νυ. δό; [οβῇ. 11}. 
[ΟΣ 1 8. ΧΥΙΪ. λό (ΥΒεγα 566 ποΐθ); 2 Κ. χίχ. 4: 
Ηοϑ. 1. το. Τὸ οριμοὲ ἰς ποΐ δρρ]ιδά ἴο 
Οοά ἴῃ ἴδ6 Νενν Τεβίδπηθηϊΐ, βϑᾶγθ 85 ἰῇ ἃὰ 
ἼΠΕ655. 1. 9. 1 σοηπίγαϑε νυ ἢ 1ά0]5. 

δείογε Οοά] ὅς. ἴῃ (μ6 ἴδπηρ]θ, οὐ ἰδροῖ- 
ὩΔΟ]6, ἃ σοιηποη Ἰάοπὶ (5ε6 Εχοά. χχχῖν, 21; 
Ρ5. ἸΙχχχῖν. 72), Ὑ Ι ἢ ψΜ Ὲ}} Ὄχργέβθος [Π6 ἴῃ- 
ἴξηϑ6 γθδ]! χαίίοη οὗ (σοά᾽ 5 Ῥσεέϑϑηςο ἴῃ {π6 5πης- 
ἴυδτγ. ΤὍΤΠϊ5 5 ποῖ ἱπσοιηρδί! Ὁ]6 ΨΥ Π ἃ ἤττα 
ὈΕ]ΙοΓ ἴῃ ΗΙ5 οπιηίργεβθησθ, Ὀμῖ {πὸ ἔδε!ης οὗ 
ΕἸ Ρ(πε55 ἃπὰ ἀδγκηθβθ ΠΊΔΥ 566 ΠῚ 5ρθο δ} } 
σμαγδοϊεγϑίς οὗ ἃ 1 ον] ἴῃ θχιϊο. 

8. »Ἐγ) »221)] (Ἰλββϑίοδὶ νυυίοτα ἤλνθ [86 
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268 ΡΘΑΙ,.Μ5. ΧΙ. [ν. 4--. 
ὨΛΑΪν βὰν πηΐο πη6, ,Πεῖε ᾿ς τῆν εα ἴῃ πιὲ ἢορε τθου ἴῃ (σοά: (ογὶ 
(οά» 5}4]] γεῖ " ργαίβε ἢΐπὰ " 3ῶγ τῇς Βεῖρ οἵ τ οσ. εέρω 

4 ΝΠ η 1 σεπγεηθεγ τπ686 ἐλέησε, Ἀ15 σομπίξηδηςα. ἢ τρω 
Ι ροὺυγ οἰ ΠΥ 808] ἰῃ πιὲ: ἔγ 1 βΒ ῸΔ 6. Ο πιῦ (ὐοά, τῦ βου] ἰ5 οδϑι ἐπα 
δοηδ νψνιτῇ τῃ6 τιυϊτταάε, 1 ννεηῖ ἢ ἄοννη ννιτῆη τὴς: τπογείογε ψν}}} 1 εαέσιαείςα. 
ἴΠθὴ ἴο τπῈ ἤοιβ6 οὗ (σοά, ψτἢ τῆς ταπλεπηθεγ {πεε ἔτοι τς ἰαπά οὗ οτ- 
νοῖςε οὐ ἰοῦ δηά ργαΐβθ, νντῃ ἃ πιὰ]- ἀλη, ἀπά οἔτῃςε Ηδγπιοηΐτεβ, ἔσγοπι ἔτῃς ὑῶν, μὰς, 
ττυάς τῆλ Κερῖ Ποϊγάλγ. 81] Μιζαγ. 

ἐΗεὶν ς ΝῊἫΥ αγῦ τποὰ ᾿ςαβῖ ἄοννη, Ο 7 ἴςερ σε} ἀπῖο ἄδερ δὲ τῆς 
ἄσε ΤΥ 800] " Δη4 τυὴγ αὐτί τῃου ἀϊδαυϊεῖ- ποῖβε οὐ τὴγ ννδίεγθρουϊβ: 4}1 τὴν 

5215 ἤρίιγο. “ΓΑ, ἀΟΙΟΓη.6 ΔηΪΠη], ἰδοῦ πη - 
486 δ]ιπιθηΐα ἔμπογο," Ονἱά, “Μεῖ, χ. 288. 
(ὑοιηραγο [οὐ 111. 24 ; 5. ςἸ!. 9. 

4. ἤῥοη 1 γοριοεδεγ) ΓΓΠῚ5 ἄοθβ ποῖ σοῦ- 
ΤΟΟΙΪΥ ΘΧργοββ ἴη6 σοππεσίίοη οὗ που ρμῖ. [{ 
δῃοιϊϊά Ὀ6 ὕπ 089 δ η 585 Ὑ111 ΣΤΘΙΆΘΣΩ- 9 
ὍΘΣ, δηά 1 ΜΨ|βἨ|Ἔ11 ΡΟΌΣ οὟἷὔδ Τ0ὙἹ ΒΟ] 
ὌΡΟΣ π|6. 1 1 {τη ΤΥ ἱπουρἢ 5 ἴο ΟἾΠΟΓ 
{Πῖπρ5, ἴο {πο Ἰονεα δηὰ πηξογβοϊΐθη ραβί, δηά 
ΜΊ]1 ἰοὲ ΠΥ ἐροημδ ονογῆονν ἴῃ ἃ 5ἴγοαπὶ οὗ 

,, ἄδνοιε αβεξοίίοη. ὙΠῸ ὄἜχργοββίοη “ρου ουἱ 
15. ΘΡΘΟΙΔΠΥ υ5οὸ οὗ τπ6 οἰἱρουγηρ οΥἩἨ {Π6 
501} ἴῃ ΡτΆγογ; ςἢ, 85. 1Χ]]. 8, οἷ, ΠΠ]|6; χα 8. 1, 
ις; [Ἅτη. 11. 19. 
"ον 1 βαώ ορηξ, δζς. ΟΥ, ΒΟ 1 Ρ»δββϑά 

Οὐ ἐπ ὍὉὴ09 ῬΏΤΟΣΒ; ΒΟΥ  γυσχϑοθάθά 
ἴπθπι| 0 ἢπ86 πΠΟὰΒΘ οὗ ἀοά. ἼΤννο ΥΟΥΥῪ 
ΡΟσΙ ΑΓ ννογὰβ ἀσγὸ τπιϑϑά, ἴΠ6 ἔΌ ΠΟΥ ργοῦΔὈΪΥ 
Βηοίηρ ἃ ἄθηθο σγονν ἃ οὗ γῆ] πιβ, (Π6 Ἰαιτοῦ 

δίαιοϊγ, οηνναγ πηονοπηθηξ ἴῃ 4 ΡΌὈ]ς ργοςθ8- 
δίοη : Ὀοΐῃ ννοῦὸ ΡΓΟΌΔΌΙΥ ἰἀϊοπιαίῖς ἴπ 1Π6 
πιουτῇ οὗ 4 1,εν 6. ὙΠΟ ννογὰ μοῦ γσοπάθγοα 
ἐἐ ργθοδάθα "ἢ (τ ΚΑΥ ἢα5. “ὁ τπαγοῃδα 5) οςσςιΓ5 
ΟὨΪΥ ἴῃ [54]. ΧΧΧΡ τς, Βογ 1η6 ΑΟὟΚ. μᾶ5 
ΡῸ 501Π|γ. ΑαιΠ|α προβιβάξων αὐτούς : ἴῃ 6 
ΟἾΠΟΙ νουβίοη5 οὔ [86 τνογά. 

Ω »ερμ ἐμάς δαὶ ζερὶ ῥοίγάαν}) ΟΥ, 98 }- 
πᾷ ἴθβθναὶ. ὙΠῸ δάμη ΘΧΡΙΌβϑίοη 5 τι5ϑ6α 
ἴῃ Εχοά. χχὶ. 14. ποτ {86 ΑΝ, 45. “Κοδρ 
ἃ ἰοαϑὶ." ὙΠῸ οἴλιιβ ἀεβουθο5 ἃ γαϑὲ σσονν ὰ 
οἵ ννΟΥΞΠΙρΡροῖβ, ΡΠ ΡΥ π5. ἔγοπὶ 41} ραῦὶβ οὗ 
Ῥα]οβίιηθ, 455 Ὁ] 6 αἴ [Θγυβαίοπι ἔογ [86 [ἢγδδ 
δτοαὶ ἔοβέιναιθ. (ΟΠ ΡΑΓΟ ἃ ΝΟΓΥ 51:Π}Π|4Γ Ρά45- 
5,56 ἰῃ 1ϑαὶ. χχχ. 29ς. 1 656 ργοσβϑ9η 8 ΨΌΓΟ 
ὈΒ14}]Υ ταδάθ νυ ἢ (6 δεσοιηρδηιπιοηῖθ οὗ 
Γηυϑῖὶς πὰ βδοηρβ. διιςῆ 5 ἂῇὸ ἀδβουιροά ἴῃ 
2 5. Υἱ. ς. ΑἸΠΟουΡἢ 4}} (Π6 ὀχρυθβϑιοηθ 1ῃ 
(ἢ 15 νϑῦβθ νγ}6}} θ6πὶ ἃ [ϑνι6, ΠΟΥ ἀγὸ ηοΐ 1655 
ΔΡΡγορηαδῖο ἴῃ πὸ ποι οὗ αν, ἀπά ἴῃ 
ἔᾳοξ ΤῊΔΥῪ 500 ΘΟ ΠΑΓΙΥ ἴο ἀόβογιρθ (6 ἔδε]- 
155 ἀπά Π4 0115 οὗ 4 Κίπρ, ννῆο ννδϑ ποῖ ΠΊΘΓΟΙΥ 
ἃ βρδοίφίου οΥ̓ ΜνΟΥΒΏΙΡρΕῦ, Ὀὰῖ [Π6 Ιοδάθσ οὗ 
Ριιύ]ὶς ἀθνοίοηδ. 

5. εαοὶ ἀοαυη] Ὑἢδ ἔογπι οὗ ἴῃς Ηδῦγονν 
ὙΡΟΥ 5. νον ροσι]Π αι, ἀη ΟσσιΓ5 ἴῃ πὸ ΟἾΠΕΓ 
ράβδηαμο, [{ σοηνογα {πὸ ᾿πηργθϑϑίοῃ οὐ ὉΓΟΓ 
ΡιΓωσϑιγαϊίοη, Οὐγ 1 οτὰ ἀθβοτῖῦος. Ηἰσ. οὐ ῃ 
ἈΦ Υ ἴῃ τνογάς πἰδο ὃν ἴῃς ΠΧ Χ, τη {γδη8- 
ἰαῖϊης {15 ἀπ {Π6 ῥγεσθάϊηρ νογϑο, περίλυπος, 
συνταράσσω; Νὶαίϊϊ. χχν], 38; 0. ΧΙΐ, 27. 

Ο »ν “οὐῇ ΤὍΤε ὀχοδοάϊηρ θεδυῖγ οὗ (ηϊ5 
δἀάγεθς ἴο ἴπ6 508} γεϑίβ Ἰροὴ ἃ ἄδθὸρ ἔπ ἢ 
οὗ ᾿πιυναγά ὀχρογίδησε, ὍΠὸ ΠΙρΒΟΥ βρίτταδὶ 
ΡΓΙπΟΙρΡΙΘ σοηΐτοὶβ ἀπά συ ϊάθβ 16 ὁπιοϊοηβ. 
(δ ν!η, “' σαϑιραῖ βιιᾷπὶ πΊ0}} {16 Πη.᾽" 

αἀἰἰσφμιείοί ἵπ πὴ ΟΥ, ΨῺΥ τοοϑδῆθδὲ 
ποι! ΟΥ̓ΘΣ π|6 ἼΠὸ Ηρῦγονν ποσὰ οχ- 
ΡΓΟΘΘ65 ΠΟΙ56 8δηἋ [υγῖηο}}: {πὸ 50} Ὀδνγ δ] πρ 
[86 ννοῦῖϑ οὗ ἴῃς Ῥβδὶπηῖδί. ΟΕ. [οὉ χίν. 22. ποῖο, 

βορθ] Οτ, ψαιῦ ὅπου ἴοσ 6σοὰ. ὍΠεσο 
ἷ5 ἃ 5δῆδαάε οὗ ἀϊδθγοηςε Ὀδΐννοθη [πὸ ἔννο νυογάς: 
ἐν ἴο νυ] ἸΠΊρ] 165 ραϊίθηΐ συ θπηῖβδῖνο ὀχρεςῖδ- 
[οη, Ὀοιπά ἃρ ἢ Πορθ, ἀπὰ ἱπάἀθοὰ ἃ ἴοτππι 
οἵ Βορθ, Ὀυΐϊ ψΨ 1655 οὗ Ὀγιρμῖμποεβ ἴπδη οὗ 
γοβιρηδίίοη. [π᾿ [00 ΧΙ. τς (Υ ΒοῈ 5εὲ ποῖθ) 
1πΠ6 ΑΟΝ. ἢδς “{τιβί."" 

,)ῶν τϑὸ ῥοίρ οΚἹ δὶς εομπέόπαητ ΤῊϊΚ οχ- 
ΡΓΟβδὸ5 ἴΠ6 τηθδηΐηρ οἵ ἴῃς Ηδεῦγονν ἰοχῇ ἃς τὶ 
βίδηςϑ : Ὀιῖ 866 Νοίθ ὑείον. 

6. ἐῤρεγείογε] ὝΦὌΠο ρῥγοβίγδιίοη οὗ εριγ 
ΒΟγνθ5. Ὀὰϊ ἴο Ὀγηρ Οοὐ᾽β [ὉΠΠΘΥ Πιοίοῖες ἴο 
ΓΟΙΠΘΠΊΌΓΔΉΟΘ. 

ἐῤδὲ ἰαμά ο" )ογἐαη"] ΤὍΠ6 ἔϊδη5- ᾿ογάδηϊς 
ΤορΊοη. 

ἐῤε Πενγριομ 1 [τι 86 Ηθττλοπδ: ἴδο 
ΘΧΡΓΘΒΒΙΌΠ, ὙΠ ἢ ΟΟΟΙΓ5. πον ΠΘΓΟ εἾ56. ῥγο- 
ὈΔΌΪΥ ἀρηοίοβ ἴπ6 πχοιιηϊαιη- τ ἀρὸθ ννὩ] ἢ οχ- 
ἰθηά ἴῃ ἃ βοι 6 .]ν ἀϊγοσξίου ἴο ἴἢε θαδὶ οἵ [6 
[ογάλῃ. πὸ οὗ ἴπὸ με 5. ΠΑ ἤανὸ ὈΟΓΠΕ 
[ὴ6 παπὶθ ΔΊ αΓ, 2.6. 5π|8}}, Ὀιιξ ποτ ἅγὸ πὸ 
ἴγαςεθ. οὗ δ5110}} ἃ Ππαπιθ, πὰ 1ἴἴ την μᾶνὸ θθθη, 
845 5ιιεϑοϑίοα τῇ ἴΠ6 ΠλΑγρ., ἀπ ΔρΡο ]αἴῖνο. Τῆς 
ΠΟΙΙΟΟ τη ἢξ ϑοθηλ ἴο ΠΉΡΪΥ τῆδὲ [ὴ6 ρβ4]τὴ νι 85 
ποῖ υυττοῃ ἡρᾶγ δίῃ αηάίη. [ἴ 15. ον ον σ, 
ΡΌΒΞΙΌ]. {Πα {πὸ ἴογιη "6 ΗΠ ΟΙΤΉΟ 5." πο] 05 1Πὸ 
τιλοιπηίδιηοι!5 ἀϊδίτιςς ἔγοθη θσππου ἴο {πὸ θολὰ 
804, δηά 1ἴ 15 σογίφίη {παῖ [Π6 Βοισηῖς οὗ τῃαῖ 
δτοδί στηοιηΐδιη δγὸ νΊ 5106 (ο (δῖ ὀχίεηϊ, 

7. εῶῤ εαὐἰδεῤ τριΐο ἄξοῤ. δας. ὍΠΙ5 ἀς- 
5οΓΡΌΘη τῆς ϑδϑὸπὶ ἴο τοῖο ἴο ἃ βζοστη δῖ 568, 
μαρὸ ννανοὸϑ γο Πρ οἡ σοπεϊπιιοιδὶγ, {πὸ νυ αἴοι 5 
οἵ Ποάνθη δηἋ οὗ ὁσύδη πιθθεϊηρ ἴῃ νγαϊεγεροιϑ 
(ςἔ, Τομδὴ ἢ. 3): Ὀαῖ [Π6 ἱπηαρογν ἀρρδαγϑ ἴο δ᾿ 
βΒίΓΙΟῚΥ ἰοςα]. ὍὙΠῈ ννοσγὰ γϑηάογοα "νυ ΐογ- 
ϑροιιῖϑ " ΟσσιΓ5. οἰβοννῃογο (2 8. ν. 8. νποτς 
ΑΟΝ. Πδ5 ““κυζίον 5) ργοῦδθὶν ἴπ τὸ βεῆξὸ οἱ ἃ 
ννδίογσοιγβο, ΟΥ {ΠΠΟἢ οὐδ πα (Π6 τοςκ : ἢςτο 
ἴξ βοῦπη5 10 ἀῤοιρηαῖθ [πὸ ἀθὸρ γΑνὶηθ5. νυ μι ἢ 
οἴόανο {πὸ Πιχ]ηἀ5. οὐἠὁ (Π6 {ςπρ5- [τά ῃ ς 
αἰδίσιοῖ, γῆι ἀοδογιθθθ ἃ βίογτῃ νυ μι ἢ ὈυΓοῖ 
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ννανεβ δηά τὴν δΙ]Π]}οννβ ΔΓῈ ΡΌΠΕ ΟΥΟΓ 
τηε. 

8 721 τῆε ΠΟΚΡ ν}]] σοπιπηδπά ἢΪ8 
Ἰοντηρκίπάπεββ ἰη της ἀαγτίπιε, δηἀ Ἰη 
τε πιρῆτς ἢ]8 δοηρ εῤαἠ ὐε νχυτἢ πχε, σαπά 
ΤᾺΥ ΡὈΓΆγΕΓ ὑπῖο τῃε (σοὰ οἔ τὴν [{{6. 

1 ν}}] 8810 υπίο (σοά πιγ τοςκ, 
ἌΜΝῊΥ δαβῖ ἴδοι ἰογροζζθῃ πιὸ ΨὮΥ 
δο [ πιοιιγηΐπρ θδσαυβε οὗ [ἢ ορργαβ8- 
δίοῃ οὗ [Π6 δῃθγ κ᾽ 

ΙΟ “ς ἢ ἃ " ϑυνογά ἴῃ ΤΥ ὈοΠ65, 1 Οτ, 
ΤΪΠ6 ΘΠΘΠΊ65 ΓΕρΡΓΟΔΟἢ τες ὙἈΠΕ ᾿ 
{ΠῸῪ 540 ἀλιἷνγ υἀηΐο τη6, δε ἐς 
τγ οὐ» 

11 ὟΝΩΥ ατγὲ ἴδουὺ ςαδὲ ἄονγη, Ο 
ΤΥ 80ι1] ὁ δηά ννῆν γί ἴδοι ἀϊβαυεῖ- 
εὐ νυν τἢϊη πιὸ ὁ μορὲ ἴδοι ἰῃ (Ποά: 
ἴον 1 5}4}} γεῖ ργαίβα ἢϊπι, τυδο 1: 
τῆς. Πα οὗἩ ΤΥ σουπΐεηδηςα, δηὰ 
ΤΥ Οὐοα. 

Ὄροη Πἰπι, ἡ ΠΠ]6 ραϑϑίηρ ἰὨγου ἢ οπα οἵ ἔδεβα 
Γανίηος, ἴῃ ἴθ ΠΙΊΟΝ τρῃϊ δθὸπ ἴἰο ἢδνθ 
Ὀδεη υυτδη ἴῃ ογάσγ ἴο 1]]Ππιϑίγαῖο [5 ρᾷβϑαβθ. 
ἐς ὝΠΠ6 ὈΪλοκ δηά (ῃγοδίθηϊηρ οἸοιὰς ϑοοη θῃ- 
νεϊορεοαὰ [δε πηοιιηϊδ!η-ἴΟρ5, {86 ΠΡ ηΙπρς ΡΪΑγ- 
ἵπῷ ΔσΓγοϑϑ ἴξ ἴη ἰπσοϑϑδηΐ ἤδϑἣῃοϑ, νυ ἢ 116 [Π6 Ἰοιιὰ 
ΤὨπδΥ σονογθεγαϊοα ἔγουῃ 5ἰθ ἴο οἰάθ οὗ {ῃ6 ἢ 
ΔΡΡαΙ ΩΡ σἤάθπη. Βοίννθθη {Π6 ρθα]5 ννὸ ϑοὺῇ 
Πεδσγὰ ἃ τ δ ηρ Δηα σοπίϊηιϊιοιβ 5οιιπά. [ἴ 
νι 85 ἴΠπῸ τογγοηΐ ἔγοπὶ [86 γαϊη-ο]οιά, βυνεθρης 
ἴῃ ἃ Ἰοῃξ ᾿ἴπὸ οἵ ἔοατπι ἄοννῃ ἴῃς ςἴῖθορ ἀθο νιγ, 
Ὀεοασγηρ Πιιρο ἔγαρτηθηΐβ οὗ τος κϑ, νυ πῇ, 5 Π|Κ- 
ων ἀρδιπϑὶ οας ἢ οἴδμογ, σουπάδα {Κὸ {πυιπάοτ," 
« Βχροάμηοηῖο [Π6 [ογάδη πὰ ]λοδά 568, φυοίοά 
Ὀγ ΔΝ Πΐοη, “ Νορθῦ,᾽ ρρΡ. 26, 27. 

αἱ] 107 «υανεε, Κο. Ὑθεθο νγογάβ ΟΟΟῸΓ 
νυ που ἃ σἤδηρθ η [οηδῇ ἰϊ. 2. ὙΠΟ οδη Ὀ6 
ὨΟ ἀουδὲ {πᾶῖ οἰἴποσ 1ηΠ6 Ῥϑδὶτηϑὲ ἰοοκ {πΠθπὶ 
ἔτοτῃ ἴπς Ῥγορπμεοῖ, οὐ ὑἱρ σεγσᾶ, ΤΠ ροηογαὶ 
οτγὶ ίπα! νυ οὗὨ [ἢ15 Ὀϑδι 1] ᾿541Πὶ 15 ἴῃ ἔδνοιγ 
οἵ τὸ ἰδίζου δτογηδῦνο; ϑυςἢ ννογάς ψοι]ά 
ΠΆΚΌΓΩΙΥ τοσὰγ ἴο {Π6 ργορἢοῖ᾽5 πλϊηὰ 1ῃ ἢΪ5 
ΔῇΠ!ςτίοη : ἰπ5 ἢ6 αυοΐεθ. (6 οἰ θη ἢ δπά 
ΟἾΠΕΙ ρ541π)|5 γορϑαίθαϊυγ, δι}. χχχὶ. 22; ἴῃ 
ηυεπίοη νν1}} 6 πιογὸ {ᾺΠ}γῪ ἀϊδουπθοα ἴῃ ἐπα 
ποῖθ5 οἡ Γοπαἢ. 

8. εο»»»παπε ῥίς ἰουϊηφλιπάπε.}] (Οἱ, 5. 
χῖϊν. 4, ἰχυ, 28. 

ἐπ ἐδὲ πίφδὲ δὲν σοηρ «ἀαὶΪ ὃς «υἱἱδ γε] Ἰοὺ 
ΧΧχν. τος “᾿ ΟΟἀὰ ΠΥ τρΔΚοσ, ὙΠῸ βίνθίἢ σοηρϑβ 
ἴῃ 186 πιρῃῖ." 

9. 1 αυἱϊ “«αν] Ὑῆα ἕοστῃ οἵ [πε Ηθθγον 
ννογά Ὀεϊοκεηβ ἀθϑῖγθ, “1 νου] ἤδη 54γΥ.Ἶ 

, γην νοῦ] Ῥϑ, ΧΥΠ], 2; ἃ 5ἴδθερ ΟἹ ΠΗ ᾿παοσο8- 
51016 ἴο ἔοοϑ, 15 τηδαπί. 

»ομγ πὶ 5} Ῥϑ. χχχυ. 14: 1{. ὈΪΔοΚ, οἶδά ἴῃ 
ΤῊΟΠΓΠΙΠΡ ΣΑΙ ΠηΘηΐ, ΟΥ̓ Ἰη βίοοτῃ οὗ 5ρι τι. 

οῤῥτεσσἰοη] ὙΠῸ Ἐχργοϑϑίοη 4065 ποῖ ἹΠΊΡΙΥ̓ 
τηδῖ {Π6 ῬΞδἰπηῖϑί νγᾶ5 ἴῃ σδρενΥ, Ὀιυΐ [Πδῖ ἢ6 
ννγᾶ5 βισγουηάοά ΌΥ τῆθη νῆο Βαϊοά ἢϊπι. 1ἰ 
τνουἹὰ 6 αυϊῖο ϑυ!δ0]6 ἴο ἐῃ6 ροβιίίοη οὗ ἃ 
ἔο]] ον οὗ ᾿ανιὰ «δ οι αἰϊβίδηϊς οιι- 
Ροϑί. 

10. “4: «υἱἱδα ««αυογὰ ἱπη δοηγε Οὐ, Α κ᾽ 
ὝΘΙΘ ὈΓΣΘΑΙΣΙΠΝ ΠΥ ὈὍΟΠ68.. 71ἢι5 [58]. 
ΧΧΧΥ 12, 6 ΑΔ5 ἃ ἸΙοη 50 ΜΠ] 6 Ὀτοακ 4]] 
ΤᾺΥ Ὀοηοβ.") ΤὍΠὸ Ηρρτονν ννογά (γείνσο) ἰ5 
ιιϑοὸ Ὃσ ταιιγάθσ ἴῃ 186 6ἢ (οτηπιαπάτσηρῃξ, 
δπὰ ἴῃ Ῥ5. [χ|]. 3. δε γδ 584}1 Ὀ6 54! η." γ Κα 
ἐᾷς ΜΓ ἃ ἀλρροῦ ϑίγοκο᾽" ἘΒσϑακΚΙηΡ ΟΥ 
σΓυϑμηρ ἀρροᾶῖβ ἴο δ6 ἴπ6 ἐπ|6 πηθλπὶηρ οὗ 
1πὸ νψογά. ὙΠ ι5 ἴῃ Αταῦὶς Α δ) τηδρηᾶ ουπὴ 

Υἱ Ρεγειιβϑιῖ: Εσογί, 5.0. 

ΝΟΤῈΘ οὐ ῬΘΑΙΜ ΧΕΙ. 4, 5. 

4. Ὁ ΝΣ, ΤῊΘ Μαϑογεῖς ρυποξιδίίζοη πιαῖκο5 
1Π|5 ἴο Ὀ6 τ1π6ὸ ΗΠὮΡΑΘΙ οὗ 8δῃ οὈδβοϊοθίθ τοοῖ:. 
Ῥιιΐ Ημυρξοεϊά οὔϑετνεβ ἴπαξ {πΠ6 ϑιβῃῆχ Ἵσουϊὰ 
ποῖ Ὀδ6 δοοσοιηίοά ἔογ ; δπὰ {παΐῖ δἰποῦ (Π6 
ῬοΟΙπίβ πιιιδί θ6 δ]ϊογθά, 50 45 ἴο ξῖνθ (Π6 ΡΙῸ], 
οὐ ἴΠ6 σιβῖχ πιιιδὲ Ὀ6 οπλῖοὰ: (ἢ6 ΦΟΙΙΠΟΓ 
ΑἸ ΟΥΠΔΕνς 15. ὈΓΘΙΈΥΔΌΪθ, [Π6 Ροϊπῖβ ὑδίπρ ἴῃ 
ἔλεϊ ρυγοῖγ ὀχορεῖςδὶ, νν 8116 [Π6 Ἰο [6 Γ8. ἀΓῸ ρΓθ- 
ϑδογνοά Ὀγ ἰγαάϊίιοπ, πὰ στὸ ποῖ ἴο ὃὸ αἰϊογρὰ 
τι πουΐ ΠΟΟΟΘΘΙΥ ; {π6 αἰ ΠσΌ Υ οὗ τῃς τελά- 
ἵπῦ 15 ἴῃ ἔδνουγ οὗ [5 δυϊποητοῖγ. ΤὍΤΠα 
Αταῦὶς ἀεπνδίίοη ἰ5. φυϊΐα πησογίδιη, 

ΡΘΑΙΜ ΧΙΠΠΙ. 
ε Μανία, φγαγίηρ ἰ9 ἐδ γαίογρῖ ἐο 114 ἐφπιίξ, 
2 γονείσείλ ἰσ0 φέγτ Οραά ον μέν. 5. Δἴε ἐπ- 
ἐρωγαχαλ ἀξ τοί [0 ἱγσέ ἐρε Οοά,. 

- 

δ. Αὄ ΛΟΥῪ 5115} αἰτογαζίοη, ποῖ οὗ (δ Ἰοέζογε, 

Ὀυΐ οὗ {Π6 ροϊηΐβ Οπδδι Ὁ ἔογ "ΠΝ 25), 
ψνουϊὰ ρῖνο ἴΠ6 βᾶπι6 οἴδυϑο νυ ἱἢ νυν ίςἢ ὈΟΙὴ 
115 δπὰ ἴπ6 ἔο]οννῖηρ ρϑαἱπὶ οπὰ, “" [Π6 ΒΟΔΙΓΝ 
ΟΥἁὨ ΤΩΥ σουπίοπδῃςθ (56. ΤΑΥ͂ 58 ̓ν] 0Π.) ἃπὰ ΠῚΥῪ 
Οοἀά." ὝΦὝΠαε επιοηάδιοη 15 ΠΙΡΉΪΥ ργοῦδθίο 
ἴΈ 15 δῃρροτγῖθαὰ ὈγῚ ἴπ6 ΑΙἸοχαηά απ οούθχ οὗ 
(16 ΕΧΧ., τμ6 Νυ]ρ., ὅγγ. δπὰ Ατὰρ., δηά 
ΌΥ πιοκῖ πιοάεγῃ ογτῖς8. 1)Γ ΚΑγ ἀείοπάϑ ἴδ6 
ρτγεβεηΐ ἰοχί. 

ΓΩΥ͂ οάυ86 ἀραϊηδῖ Δ Προ Ϊν ηᾶ- ᾿ὐκδν 
τίοη : Ο ἀεἶῖνεγ τὴς ᾿τοπλ ἴῃς ἀς- γῶν φί ὧν 

ἢ ἢ 

ςειτία! δηά ἀπ]μ5ῖ πιδη. ἐνιἰφσμέέγ, 

].. τις, Ο Οοά, κΔπηά ρἰοδά εἰμ ῆρ 
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7}ε κι 
γιδες 97 »Ὡν )]ΟΥ: γέδ, 

75». 
α Ῥε, 42. κ, 
σι, 

Δ( ον ἴδοι σγέ ἴτε (Ποἀ οὗ τὰῪ 
Βῖγερτῃ : ΨᾺΥ ἀοβῖ τῃου ολδβὲ πα οὔ ὁ 
ΨῊΥ ρὸ 1 πιοιγηΐηρ δεσδιδε οὗ {Πε 
ΟρΡρΎΓεβϑϑίοη οὗ τῇ8 ἘΠΕΠγ 

2.Ο 8επά οὐκ τὰγ ἰρῆς δπὰ ῊΥ 
ἀγα ἢ : ἰοῖ τῆδηὶ ἰοδὰ πιὰ; ἰδὲ τῃεπλ 
Ὀγίπρ πιεὲ υπΐο ΤΥ Βοὶγ Δ1]}}, ἀπά ἴο 
(ΠΥ τἀθΘγηδο]68. 

4 Τἤῆεδη ΨΠ1 ρὸ υπίο τῆς «ἰταγ 
οὔ (ὐοά, υπῖο (Θοάὰ ἴσην ἊὌχοαβαϊηρ 
Ϊ ἀροη τῆς Πᾶγρ Ψ1Π 1 ργαῖβθ 
ἴη66, Ο Οοά παν (σα. 

ς “ΝῊ ατῖ ἴῆου ςαϑὲ ἄοννῃ, Ο ΠᾺΥ͂ 

ΡΘΑΙΜ5. ΧΕΙ. ΧἭΤΙΝ. [ν. 2-Σ- 

801} δηά ΨΥ ἃτὲ ἴῇου ἀϊδαυϊεῖεά 
νυ ἢϊη πε ἡ Πορε ἰη (ὐσοά: [ον ἴ 5}4}} 
γεῖ ῥγαίβε ἢϊπὶ, το 'ς τῆς Ἀθαῖῃ οἴ 
ΓᾺΥ σουπίεπδηςε, Δπη4 τὴ ΟΟά. 

ΡΟΑΙΜ ΧΙΗΙ͂Ν. 
1: 714 ελμγε, ἐπὶ πιοῦν δ ογπιοῦ αυοην:, 

ἡ εον»ερίαίγροίλ οὗ ἐλεῖν φγερερὶ συϊς. τῇὸΝ 2 γο- 
,)αεεηρ ἀρ ἐπέων, 23 σἦς μγυερν »γαγείλ 
ΡΥ “με. 

Το [δ οἰιεῖ Μαυρὶοίδη ἴοτγ ἴῃς βοῆς οὗ Κογαξ, 
ΜΟΙ, 

Ε Βαᾶνε μεαγά στῇ ΟἿΓ δδγβ, 
Ο Οοά, ουγ᾽ ἔλιῆεγβ μάνα το]ά 

ῬΒΑΙΜ ΧΙΠ|. 

ΤῊΗΙ5 ρβαὶπὶ 15 δάπηϊἰοὰ ἰο θὲ ἃ φοπΕπυδέοη 
οὗ {η6 ρσγεςθάϊηρ οὔθ. [{ πᾶ5 Π6 58π|ὶ6 τῃηξίζσοε, 
1Π6 54Π|6 χεΐγαϊη, Δηὰ σϑβοβ ἴο (ῃ6 58ΔΠ|6 εἱσ- 
οὐπιδίαπορϑ, Ορργοϑϑίοη οὐ πο ΠΊ165, Ὀδη ϑῃτηθηξ 
ἔτοτῃ 1(ῃ6 5δποΐυδγΥ, δηὰ ἃ 58 ἤορο οὗ ἀο]νογ- 
Δης6 δηὰ τοϑίογαίίοη. 16 ποῖ δεΐῃ δι {πὸ σοπλ- 
οἰθείοη οὗ {πὸ ρϑαϊπη (νυ ἢ 15 πιοϑὲ ργοΌΔΌΪΘ, 
Δα ἰ5 τοργοβοηίθα ὈΥ βδοπὶθ βοοά Μ9595.), ἰ 
πιυϑὲ πᾶν θδθθη σοπηροϑδά ΟΥ̓ [Π6 54Π|6 δι ῖῃοῦ, 
δηὰ δὲ ἴΠ6 534π|6 {ΠΠ|6. 

1. ωάσε »ιε, Ο Οοἢ (ΓΕ Ῥβ5. ν΄. 8, 
ΧΧΥΟΙ. 
2 εα4] (ΓΕ, ποῖθ ου Χχχύ. σἹ.Ἅ : 
μι φοα ἐν παϊομ} Οτ, “ἃ τίϊοη ποῖ ρίουϑβ,᾽" 

σπου τοὶ ἴουβ ργίποῖρ]65. οσ ἔθο!ηρ5. ὙΠῸ 
ΡθορὶῈ διῆοης ὑῆοπὶ ἴμ6 Ρϑαὶ πγῖϑὲ νγὰβ 50- 
Ἰουτηίπε ννοῦδ ΡΓΟΌΔΟΌΙΪΥ ἃ τηϊχϑὰ τᾶς οὗ νυ], 
τι ΒΑὈΙἴ5, σι ἢ 45 δἵ ἃ ἰδίοσ ρεοα οσσυρίοά 
1η6 ἀϊδίτιοῖ ἴο {πὸ ὁαϑὲ οὔ {πὸ 864 οὗ Οδ}1|66. 

»45} [{ 5 πποογίαιη νυ ῃοί μοῦ, 85. ἴῃ ΟἾΠΟΓ 
Ῥ54Ϊπι5, δπ ἱπάϊνι 8] ἰ5 ϑἰηρ]θὰ ουἱξ 85 Ἰολάου 
πὰ τοργοβθηίδενθο οὐ πὸ ψἱοκοά ἢ Ὀυΐ [ἢ 
ὙγΟΙ ΤΠΔΥ Ὅδ ἴακοη ΠΟ] δ ΙΝ Ϊγ. 

2. ὙΠΙ5 νϑῦϑο γοροδίβ ἢ 5] 1|5}ξ νδγ δ] Οἢ5 
[η6 ἸΠουρ 5 ἀπά ὄνθη ψψογάβ οὗ 5. Χ]ῇ!. 9. 

8. ἐν ἐσῥί απά ἐδ ἐγ] τ ΚαΥ 5ὺξ- 
δεκίβ ἐπὶ (ἢ15 γοίεσβ ἴο 86 ὕὑὕγΣ|πΔ δῃὰ Τ υπι- 
τήϊαλ, δηὰ οὔϑογνοο (ηλὲ Πανὶ δὰ ϑοηΐ Ὁδοκ 
[86 ἂὐκ ψῇ Ζάοϊκ τΠ6 Πιρῃ-ργιοδὲ ἴο [εγὰ- 
54 ]6ΠῚ, 2 8. ΧΥ͂. 25. ὙΠΟΓΘ ἰ5 ἃ 5] συϊ, Ὀυΐ 
ῬΟΓΠΔΡ5 5ἰριβοδης, ἀϊβογεησθ Ὀθένγθθη [Π6 6χ- 
Ῥγοθδίοη το ποῖ δηά ἴῃ 55. χ]. σὰ, ἵν]1. 2, 
Ὀοΐἢ Τανίάϊς ρ54]πΊ5. 

ἐδν ῥοὶν ῥίηῆ Μουπὲ Ζίοη, ψψβογε [ῃ6 
ΒΑΠΟΙΌΔΙΥ νὰ5 ρἰδοεά ἴῃ αν ἀ᾽β γαῖ τ; 566 
Ὡοΐο ου ΒΡ 5. 1]. 4. 

ἐαδεγηαεί ] ΑἹ ἃ ἰαῖοσ ροποάὰ ἃ Ῥϑδὶπηϊϑέ 
του ργΟΌΔΟΪΥ πᾶν βαϊά ΤῊΥ Τοπιρῖθ. Οὗ 
186 ἴννο ννογάβ ἔογ ἴθηΐ ογ ἰΔΌθγημο]θ ἢΘ σῃοΟϑο5 
{παι ὙΓΠΙΟῊ 55 η1ῆ65. ὁ Ἰπάνν τη ρ 1. 1Π6 ρίαοο 
ὙΠΟΓΟ ΟΟά πηδι}θϑίβ. ΗΠ]5 ργθϑθηςσδ. 

4. Οοά »ιρ ἐχοεράϊης 70}} 1.1ἰ. “ἴῃ Οοά 
οἵ ἴδ Ἰογ οὗ πιῦ οχυ!λιϊοη," βοῖιγοθ ἀηὰ 5ιι5- 
ἴδίποσ οἵ 411] ρἰδάιιοθβ δηὰ Ὀ]155: ἃ 5: ΠΡΌ ΪΑΣΙΥ 

δ ρῃδίϊς σουηϊηδίϊοῃ, βιιςἢ 85 δ: Ρδὺ] ἀθ !Ρἢϊ5 
ἴῃ: 566 ς. 5. 2 (ον. ἱ. 4--6, 

δ. Ὑε τσγεΐγαιη οὗ [ἢ ργοοθάϊηρ Ῥϑδ]πι, 
τορολίοα τυ ποιξ ΔὴΥ ναγίδίιοη, θυ ἢ ἃ 
δ] ηθ85 οὗ πιθδηΐϊηρ, 4 σογίδι ΠΥ {παῖ ἴδ νον 5 
τηδάθ ἴῃ τοῦ Ὁ] 6 Μν}}} θ6 οβδεγεά οἡ ἴδε ΑἸτδῶσ 
οἵ Οσοά, δηὰ [6 Ἀγπιη οὗ {παηκερινίηρ νυ ἢ 
1Π6 δοσοιπρδηϊπηθηΐ οὗ ϑδογεά πλιϑὶς ν0}}} δα 
δεςορῖδα, 

Βννα]ὰ 5 σοποϊυάιηρ οὈϑοσγνδίίοης οἡ ἴπθϑθ 
ἔνο ρϑαἰπὶ5 (ρ. 2:2) 5086. ἃ ἄδθδορ απὰ ἤϑατῖν 
ΔΡρτθοϊδίϊοη οὗ {πεῖτ Ὀθδυϊγ. “Τῆς ἵνο νοϊοος 
(οὗ ἀοβροπάθπου ἂδπά ἐγιιϑῖ), νης ἢ αἱ. {86 
Ὀερίππίηξ σίαπά οὐδ ἱπ πέτα ἀϊδοογά ἀπά 4]- 
πηοϑὲ Παυβἢ δηΐαβοηϊθπι (2---ὅ), ἃγθ δἱ ἰαϑῖ 
Ὀτουρἢΐ ᾿ηΐο Ἰονίηρ ΒΑΓΠΊΟΠΥ, 50 ἰῃδἴ Ἔπιοϊίοη 
δηὰ ἰπϑιρ ἢ, οχοϊζοπιεπὶ δηὰ {μοι ρ ἤλ]Πθε5 ἃ ΤῸ 
ὙΥΠΟΙΙΥ τϑσους δά, ἀπά ἀγὸ ᾿πεἰπηαῖοϊν Ὀ]οπάοά. 
ΑἸΙ τη15 ννιπουϊ Δ στ ΟΥ σοηβίγαιπί: 186 
ἵγιιθ ὀχριοββίοη οὗ ἴΠ6 βίγιρρ]ος. Ὀεϊννοοη ἵντο 
σοη ΟΠ ΠΡ [ΟΓΟΘ5 ἢ ἃ 5ρΡΙΓΠ Αἵ οἤσδ βυσοορ Ὁ] 
ἴο ἰοπάειθϑι ἔθο!πρ, γϑῖ τροη τοβοοϊίοη ἢ]]} 
οὗ κἰγοηρίηῃ, ὍὙΠὸ αῇΐ σοηϑιϑίβ ὙΥΠΟΪΪΥ ἴῃ {Π6 
Πιρηοϑῖ πδτυγαίηθβθβ, δηᾶ [Π6 ρΡιιγοβϑὲ Ἰπϑριγδίίοῃ. 
ΤΠ6 ἹΠΊΛΡΟΣΥ 4150 ἰῃ 411 115 ἀδίαι]ς. 15 'ῃ 186 
Ὠιρἤεβί ἀθρσγοθ ἴθηάογ δηά ρορίϊςδὶ."" 

ῬΒΑΙΜΧΙΙΝ. 

ΤὨΟ οἰγουπηδίδησοβ ἀπά εγ ψ Π]ς ἢ [815 Ρ521πὶ 
νγᾶ5 σοπηροβοά τὲ ἀδϑογιροὰ ἢ τποτο ἴμδη 
1150}41 Τηϊπυΐθηθθθ. ὙΠῸ ΠδΔΙΪΟΠΔΙ τὰν δά 
ἔοπο ἕογίῃ, Ὀυΐ παὰ ϑιιβίδιηθαά ἃ βόνεῖὸ τὸ- 
γΟΓΘ6 : 1Π6 ΘΠΟΠΊΥ δὰ ἴδκθη ταις ἢ 5ΡΟ]]: πιι}- 
Ετυάοβ δὰ Ὀδθη 5ἰδῖη. Οὔ δοδίίεγοα δπιοηρ [ῃ6 
Ὠοδίπρηβ; δα]οϊηιηρ πδίίοῃϑ Θχι το τη πὸ ἀ15- 
δτᾶσο οὗ {ΠῸ 15γδοὶ ἴθβ, νι ῃο ννόσγο ὁνεσγιν ΠοΙ πηρὰ 
ὙΠ 5Π|4π|6 ἀπά σοηδιδίοη; 9---17. Οἡ [86 
οἵἴμοῦ παπᾶ, {π6ὸ παίϊϊοη ἃ5 ἃ Πο]Ὲ ἢδὰ Ὀδθη 
ἔλι 1] ἴο {ποὶς σονοηαηξ νυν ἢ (Οὐ, ννοῖὸ 
δ. 1655 οὗ ἸΔοἸδίγΥ, δὰ Ἐπγουρῃουΐῖ 1Ποῖτ {τιδ] 
σουϊὰ ἀρρθᾷὶ ἴο Ηἰβ Κηον)οάξε οὗ {ΠΕΣ 5ἰη- 
ΠΟΠΙΥ, 17-.22. ὙΠΟΙΓ γοργεβοηίδί γος {Πποσγθίοτε 
010 ἘΠποηβεῖνοβ }υ 5: πε ἴῃ ρἸοδάϊηρς (σοάδβ πιεῖ- 
Οἰεβ, 1--3, Βπάϊηρ ἰῇ {Ποπὶ ἃ ϑγα ρἱεάρε οὗ 
ἀενόγληςθ δηά ΥἹΟΥ͂, 4---8. 

(οπϑιἀογαῦϊο ἱπιρογίαποθ αἰΐδοῆος ἴἰο (δ 
αυῤϑίίοη, ἴο νυνΣιδῖ ροποά δηὰ οἰγοιυ;ηιϑίδηςοδ 



ν. 2--".] 

ι.5. τυῤαὲ νγοτκ ἴδοι ἀϊάδε ἴῃ {Πεὶγ 
ἄσγϑ. ἴῃ τῆεα τἰπ|65 οὗ οΪά. 

2 ρυ τοι ἀϊάςξε ἀγῖνε οὐ τῆς6 
Ἠεδῖμεη ψ ἢ ΤῊ Παπά, ἀπά ρἰαηζεαϑί 
ἘΠ οπι; ῥοῦ ἴδοι ἀἰάϑε ἁ οὶ τς ρεο- 
ΡΪε, πὰ οδϑῖ τῃδπ οὔ, 

2 Ἐρογ {ΠεΐᾧὦὮὡ ροῖ ποῖ {πε ᾿λπά ἴῃ 
Ροβϑεββϑίοη ὃγ τΠεῖγ νη ϑννογά, πεὶ- 
τον ἀϊά {ἢεῖγ ον ἃγπὶ δᾶνε τ1Π6ηλ: 

ἴῺ πὲ Πιβρίογυ οὗ ἴϑγδοὶ βσυςἢ ἃ ἀδθοτρίίοη 5 
ΔΡΡΙΟΔΌΙ6. [{ ἰ5 {π6 ρϑ8]πὶ ὑγῃ]ς ἢ σΠο5. οὗ 
ΨΟΣῪ ἀϊβεγεπέ βοῆοοθ ἤᾶνο αϑϑισηθαὰ νυ ἢ (Π6 
Βτοαδΐεσε σοηβάεξηςο ἰο ἴπΠ6 ΜδςἼοδῦθοδῃ ρεγοά: 
Δησ ἴπογὸ σδη Ὀ6 πο ἀοιιδῖ ἰῃδξ, 45 ἃ ὑϑϑϊτη 
ῬΕσΌΠΑΣΙΥ δάλρίθα ἴο ὄχργεββ ἴῃθ ἔδο! ηρ8 οὗ 
ἴδε ρΡεορὶε δῖ ἰμδί {ἰπ|6, ἰὉὮ νγᾶ5 σοη ΓΙ ΠῈ}4}}Υ ἴῃ 
ΠΟΤ του ῆ5. ὙΤΏρη, ἰπ ἔαςῖ, 1,ον!65 ἀδην 
ἴῃ ἴδε ρυϊριῖ5 οἴοοά ὕρ δπά οτγίοὰ δἱοιι ἃ, 
“. Ανὐγαῖΐζο, ΨὮΥ 5ἰθρερεσὶ Ἵου, Ο [ογὰ ὁ ν. 
23; δόποθ οδ] θὰ ““ἈυνΆΚοποῦβ." Βυΐ {ἢοΓὸ 
ΔΙῸ ᾿πϑιιρογαῦϊο οὈ᾽δοίίοης ἴο {6 ΒΥΡροίεβίϑβ. 
ὝΒο ρεχποὰ οὗ {ὴ6 ΜαἼοδῦεος μβδὰ Ὀδεῆ ῥτὸ- 
ορεες ΌὈΥ ἃ ξΈΠΕΓΑΙ, 411 Ὀχΐ ἘΠΠΙνΟΓΘΔ] ΔΡΟΞΙΔΘΥ ; 
1ῃ6 ΟἿἹΥ ἀεῖεδὲ Ξυπίδιποά ΟΥ̓ ἴΠ6 Δγπηθ5. οὗ 
7υἀδε ΜδἼοσδθειβ νν45 ἴῃ δ1 ἐχρθάϊοη ὑπάεγ- 
ἼΔΚοπ ὈΥ ἴνο ρεηογαὶς, Ἰόϑορῃ δηὰ ΑΖΑγΔἢ, 
αφαΐηε Ἦ5 ἜΧΡΙΟ55 ΟΥάοΓΒ, ἀπὰ ἴῃ ἃ ϑρ  γΐ οὗ 
ΘΏΝΥ Δ4π4 νδῃρίογΥ, 566 σ Μίαδςς. ν. ς6---ό2: 
7 Μ. Βιπιβοὶ μδὰ σοηίγαςίοεα 8η 8]}}- 
ἅπος ἢ Ἀοπηο, νυ ΠΟΙ ἱποοιηρδῖδ]6 νυ ἢ 
186 ἐχοϊυϑῖνο γο]δῆσθ οἡ ἴῃ6 ]ογὰ οχργεβεθά 
'ΪῃΠ σύ. 4--- 71 ΠΟΥ, Πδά [15 ρϑδ]πὶ Ὀθεπ νυσιτθη 
αἴοσ ἢ15 ἀδδίῃ, 15. 1ἃ ργοῦδοῖθ {παὲ 411} δἰ] ϑίοη 
ἴο Ξυς ἢ ἃ σΑἰ ΠΥ ἡνου]ὰ ἤλνα Ὀθθη υνδηίηξ. 
ἼΤο ἴδεϑο οὈ]θοίοηβ 1ἴ τουδὶ θ6 δά δὰ {παῖ [Π6 
βἴγ]ς οὗ [6 Ρ541πὶ δοϊίοῃρβ ἴο ἴΠ6Ὸ Ὀεϑὲ ἂρὲ οὗ 
Ἡδοῦτγον; ἴμδὲ (ἢ6 ποῖῖςε οὔ Κογδηϊμεϑ ρμοϊηβ 
ἴο ἃ ρῬεγίοά ρῥγθοθάιϊης ἴμθ σδρΌνΥ ; δηαά ἴῃδῖ 
Ἔνθη βιρροβίηρς (δὶ ἴπ6 (ὐᾶποη ΤΔΥ ποῖ ᾶνθ 
Ὀδοη ΔὐὈϑο] ἴεν οἸοϑοά Ὀδέογο (ῃ6 ΜαἼοςσαῦθδη 
6, 1ἴ 15 ποῖ ρσγόῦδῦϊο τῃδξ ἃ ρϑα]πὶ σοπιροϑοᾶ 
1ῃση δῃου]α ἤᾶνθ Ὀδδη ᾿πϑεγῖοα ἀπλοηρ ΟἴΠΟΙ5 
ὙΠΟ Ὦ Δ, ὈΠ4ΠΘΘΓΙΟΠΔΌΪΥ δηςὶθηξ. 

ἼΤο οἴδογ σοπ͵θοίαγαὶ ἀφίοβ. ἔογο 06 οὈ]θο- 
ἘΙοΠ5 ΠΊΔΥ͂ Ὀ6 υγρεάὰ. ΤῊΏΘ ρ54|π| σοι] βοδγοοὶγ 
τείεσ ἴο ἴῃς ἀείοαϊ οἵ [οϑβίδῃ, βίποε ποίϊςθ οὗ 
[15 ἀθδίῃ τνοι]ά σογίδι ΠΥ μανὸ ἐογπιεὰ 115 ποσὶ 
ΡῬΓοπλποπὲ σμαγαοίογιβίς (ςῇ. 2 Κὶ, ΧΧΙΙ. 20 ΗΥ,, 
Ζεςῆ. χὶϊ. 11}; ΠΟΙ ννᾶβ (δῖ Κρ 5 Ἄχρϑαιοῃ 
ὈΠαογίακοη ἴοὺγ σοὶ ρίοιιβ οὈ]εςῖβ: 566. Ὁ. 22, 
Δηα σοπιραγε 2 Οἤγο. χχχυ. 22. θμοιΚὶ πὶ, 
ψΏοβο σδρίυγο ἰ5 ϑυρροβδοά ὈΥ 5οπὶὸ ἴο ἤανθ 
ἱνθσ Οσοδϑίοη ἴο (ἢϊ5 δηὰ ἴο ϑοπὶὸ οἴπεῦ 

Ρ54]π|8, “" ἀϊά {πὶ ῬΠΙσἢ τνᾶϑ5 ΕΥἹ] τη {πε 5ιβδῖ 
οἵ ἴῃς [μοτά, 2 Οἴτο. χχχυὶ. ς. ὙΠῸ γαναρθ5 
οὗἩ ἴῃ ῬΠΙ]Π5πῈ5 πὰ Ασα ίδπβ ἴῃ [ΘΠ 5 
ΤΕΙΡῚ γογο ἃ Ρἰδριθ᾽" ᾿πΠΙς οὶ ἔογ ἴῃς ΙάοἶΔ- 
ἘΥ οὗ {με Κιῃρ -ἀηὰ ἢ]5. ρϑορὶο; 5866. 2, (ἤγο. 
ΧΧΙ. 12---1ῆ. 

ὕγροη (Π6 σι ΒοΪΘ [Π6 πηοσὶ ρσγοραῦϊο ἀδίθ ἰ5 
παῖ ὙΉΙΟΒ 8 πδίυσγα!ν ϑιιξρεβίοά ὈΥ {δ 

ΡΘΑΙΜ5. ΧΙΙΝ. 

δυέ τὴν τίρῃς μαηά, ἀπά τἢ!ης6 ἈΥΠῚ, 
ἀπά τῆς ᾿Ιρῃς οἔὗἉ ΤΥ σουπίεπδηςα, ὃδ6- 
οδιιδα του Πδάβὶ ἃ ἔλνοιιγ ιπῖο τΠεπ,. 

4 ἼΤπου τὲ παν Κίηρ, Ο Οοά: 
σοπηπιδηά ἀἄε6]1ν ἐγάπσθβ ἔογ [αςοῦ. 

ς Τ ὨτουρΡἢ τπεε ψΨΨ1}} ννα ρυ5ἢ ἄονγῃ 
ΟἿΓ ΘΠΘΠΊΪΘΒ : ΤΠΓΟυΡῊ ΤΥ παπης ψ}]}} 
τγε {τεδά {δὶ ὑπάεγ τῃδὶ τβὲ ὕρ ἃ- 
βΑϊη81 18. 

τηοηθοη οὗ (ἢ6 Κογαδμιῖος, δηὰ ΌΥ ἐπ ρἷδςθ 
οὗ {815 ρβαὶπὶ ἴῃ ἴπ6 Ῥϑδὶῖοῦ; τοροίμοῦ ἢ 
οἴποῦ ποίϊοθϑ, ψΒΙΟἢ ἰηάϊοδῖθ [6 σοίρῃ οὗ 
Ὠανιἃ, ἤθη ἐδ6 παίΐοη, 45 ϑιιςῆ, νγᾶθ ἔτθθ 
ἔτοπι ᾿ἀοἰδίγυ, ἀπ οπραρθά ἴῃ ἔγοηιιθηξ ννᾶγϑ. 
Αἡ οσοδϑίοῃ 15 ϑιιρροθίθὰ ὈΥ [Π6 ᾿πϑογτριοη 
οὗ ῥ5. Ἰχ.. ΒΓ ἢ τοοογάς Δη ὀνθηΐ, ραϑϑθά ουεγ 
ἴη {πῸ ὈΓΙΘΕῖ δεοοιηίβ ἴῃ Κίηρε δηὰ (ἤτοη. ; 
Υ1Ζ. 8Δὴ ἱπουϊδίοη οὗ Εάἀοπριίοβ, νν 16 αν 
νᾶ5 δϑηξαροά ἴῃ [Π6 ϑυγίδῃ ᾿απηραῖρη. ΕἼΟΙᾺ 
᾿ποιάρηΐδὶ ποίίσες νγὸ Ἰδάγη παΐ [Π6 5γδϑὶ 65 
ἴΠδη 5 Ε[εγθα βονογεῖν, Ἰοϑίηρ 50 ναϑὲ ἃ ΠΕΠΊΌΘΥ 
[4 οαὺ ννᾶβ ϑεπὲ ἴο ὈΌΓΥ {Π6 δἰδίὶπ νυ Ὦ1]6 
᾿ανϊὰ ςσοπιρΙειοά {πὸ βυῃ)ιρδίίοη οὗ Εάοπι; 
ΠΟΙΊΡΑΓΟ 2 8. ΥἹ|1, 132 (ν Βεγα Εάοπὶ 5ῃου]ά 
Ὀε τοδά, Γ,ΧΧ. τὴν ᾿Ιδουμαίαν, ἕογ Αὐϑπη, ἡ. Ξε. 
ΟΥΓΙΔ); 5. ΙΧ. ἰηβογιρίίοη, δηὰ χ Κ, χὶ. 1ς. 
Νο οἴποῦ ρογιοά Ἵσδῃ ὉὈδ ρῥοϊπίδα ουξῳ Ὡς ἢ 
Δοσοιηΐβ ΠΊΟΓΕ 54 {152 Ο ΟὝ]Ὺ ἔογ ἴΠ6 σοπϊπΔ- 
τἴοη οὗ πιοϑὲ ὁορροϑίϊο ἔδεϊηρβ, πυπι]δίίοη δηά 
σοηβάσησο, πιουγηΐηρ ἀπά ἴορο, δαγησοϑὶ σὸ- 
τηοηϑίγδηςσα δηὰ ὑηϑῆδκθρη {πι5ῖ. 
Το ρβδἷπὶ 5 [ἤγοθ πηΔ1Π ἀϊν! 51: Οη5, ὙΟΓῪ αἷς- 

ἘΠΟΙΥ τραγκοὰ ; δὲ 186 δηά οὗ υ. 8 ὈΥ εἰδῇ, 
δῃηά οὗ τό δῃηὰ 22 ὉΥ οὔδηρε οὗ ἴοηθ, ΘΤΠὸ 
ΒΊΓΟΡΙΟ5 δὲ οἵ υὑηδηϊαὶ ᾿οηρίῃ, ἱπογδαβίηρ; 
ΟΥ 5Βῃογίοπιηρ 1π δοσούάδηςθ ἢ ἴῃ6 Ῥ54]Π|- 
1518 ἔδθ! ηρ5, 

1, οἱ ζαίδον: ῥαῦυε [οἷά μ67 τ δεσογάδηςθ 
νὴ τΠ6 Ἰη] πη σξοης. γα ΠΟΥ τοσογάθά ἴῃ 
ἴῃς Ῥοηίδίσιςῃ, ει. Εχοά. χ. 2, χὶ. 2ό, 27, 
ΧΙ. 8, το; ςἔ, Ῥ5. ἸΧχνῖ. 4. 

Ω. 2ἰ,ἰαπίεά4] Ἐχοά, χν. 17. 
εασὶ ἐῤβοηε ομ"] ΤὮιΒ {Π6 ΠΧ Χ,, υϊς., θυ 

τηοϑδὲ σοπηπηοηϊδίοιβ τοπάθσ τ᾿ “Ὁ ὙΠοὰ 
ἀϊάξε σργοδὰ (ποτὰ οἷ," 5ς. [η6 1ϑγδοὶ ἴθβ, ἰκ 
(16 Ὀγάποΐοβ οὗ ἃ στοδῖ ἔγοϑ ; ςῇ. 5, Ιχχχ, 9-- 
12. 

8. 566 δι, νὴ}. 17. [ 5. Χχὶν. 12. 

4. »»Ρ Κιηφ] (ΟΕ ευῖ. χχχῆ. ς, δηὰ 
ῃοῖο οἡ 5. χχ. 9. 

εογ»γ1α»41, ὅζς. Α5 δὴ δεῖ οἵ Κιῃρὶγ τλϊρ δ: 
οὗ Παν. χχν. δι; Ὠευϊ. χχυη. 8; 5, ΟΧΧΧΙΙ,, 2. 

δ. δι: ἀοπυη]ῇ ὙΠὸ Ηθῦγον ννογὰ Ἀρρ 168 
ΤΟΡΟΙΥ ἴο Βογηρὰ Ὀοαβίβ, (π6 νυ]ὰ δ}, 
δια ὅζςε., ἔγΘ]ΌΘΠΕΥ ἰακθη 85 βυπιθοὶβ οὗ 
Ξ[ΓΟηΡΊΝ ἀπά ἔοτγοοθ, 566 θυῖ. ΧΧΧΗΪ. 17. ΤῊΘ 
ΘΧΡΓΘϑϑίοη βῆθνν5 {παΐ {Π6 ρου ῦ οὗ {Π6 πδέϊοῃ 
νᾶ ποῖ ὑσόκοη, διά ἰμαΐ [Π6 στόνοῦξε, (που ρἢ 
ΘΟΥΟΓΟ, νγ85 Ὀυ [ΟΠΊΡΟΓΑΓΥ. 
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ΓῊΗΘςδ. 

6 Εογ 1 ν}}] ποῖ γι ἴῃ τὴν Όονν, 
ΠΕΙΓΠΟΓ 508] ΠΊΥ ϑυνογά βνε π18. 

 Βιυῖίδου δαβῖ βανεά ιι5 ἔγοῃη ΟἹ 
ΘΠ6ΠΊ168. Δ1Πα πᾶϑ[ ρυζ [ῃ6 πὶ ἴο 5ῃΔΠ16 
τῆαλς Ὠδϊεθα 15. 

8 [ἴῃ (σοά ννε Βοδβῖ ἃ]} τῇς ἄδυ ἰοῃσ, 
Δη4 ργαΐίδε [ῇΥ πδπὶε ἔὉΓ ἐνεῦ. ϑε]δῇ. 

9 Βυζῖ τῆου Ββῖ σαϑῖ οὔ, απά ριι 
15 ἴο 5ῃδλπηε; δηα ροσϑῖ ῃοῖ ἰογίῃ νντῇ 
ΟἿΓ ἈΓΠΊΪ6ϑ. 

Ιο ἼΠου πηακαβῖ τι8 ἴο ἴυγη ὈδΔοΚ 
ἴτοπῃ ἴΠ6 οπθηγ: δηά τον ψνῃϊςἢ 
Παῖδ ικι8 85Ρ01}] ἔογ τῇ πΊβεϊνεβ. 

11 Που Παβὲ ρίνεη τ15 'ΠΚΕ 5ῆεερ 
τε τήεαβ οὐ ρῥοϊγμδα ἴοτ πιθαῖ; δηᾶ ἢαβῖ βοαϊτογεα 
»ΦΩ ἕ. 

ΕΗ »Ὁ. 
το λοι 
γος. 

115 ΔΠΊΟ σ᾽ ἴῆ6 ἢδαῖῆεη. 
12 Του 56|1|εϑὲ τὴν ρεορία ἰΐοΥ 

ἐγεαά ἐρενι μπάργ] πΟπηιι65 [Π6 τθίδροΥ : 
ἴογ ἴπ6 δ] ΠΙπηοης οὗ ἴΠ6 ΠΟρΘ, 566. 2 8. νι. 
12, 14. 

9---16. ΤΕ ἰγαηϑιοη οὗ ἔβοιρῃς 15 σιια- 
ἄρῃ, δῦγυρί, νεποπιοηξ; {γιδ 85. ἃ}} {Παῖ ἢ45 
Ὀόδη ϑδίά πηᾶὺ Ὁ6, γοῖ ἃ σγοαΐ δηὰ ἴθγγὉ]6 ὈΪονν 
45 Ὀδεη ἰηβιοῖϊοά, δπὰ ἴΠ6 ρϑθορὶθ ᾶγὲ γεῖ εη- 
ἀυτίηρ (Π6 σοῃϑθαιθποθ5. 

9. ομγ αγ)ρ]0.1] ΤἊΘ ΘΧργθϑϑίοη 1Π10}165 [Π6 
Δοίι8] οχιϑίθηςθ οὗ σοῃϑιάογ Ὁ]6. ΔΥΤΏ.5, 5 ἢ 
ἃ5 [ιάἀδῃ ἀϊὰ ποῖ Ὠόβϑθββ δέϊευγ {πὸ χοῖσῃ οὗ 
Πανιά, δ ΔΠΥ {ἰπὸ ΙΓ ἢ ΟΥΙ 8. ἤν ἤχοά 
ὉΡΟὴ ἔογ {π6 σοιπροσϑιίοη οἵ {Π|5 ρ541π|. 

11. σεαῤεγε] Τῆς ἀοίοαϊξ Ἀρρϑαῦβ ἴὸ Πᾶγθ 
ἰκθὴ ρίδςθ Ὀεγοηά ἴμὸ ἐΓΟλΕΙΟΥ, 80. ἴῃδῖ (Π6 
ἔιρίονοθ νοῦ ἀγίνοη ἀπιοηρς {πὸ πο δου ηνς 
ἔῦ65. ΑἹΙ {1π6 δχργοββϑίοηβ ἰηἀοδίθ ἃ ἔθδυ- 
ἔὰ] ἀείοαϊ πὰ 5]διρῃίογ, Ὀιξ ποῖ ἃ σοπαιιοβῖ, 
Πογίδι ΠΥ ποῖ ἃ σαρίιγο οὗἠἨἁ ὠθγιβαϊθη. ὙΠῸ 
ΘΧΡΓΟΘΘΙΟΠ ΒΟΔΓΟΘΙΥ 5668 ἀρ] ΓΔ} ἕο [6 
56} ΠηρΡ οὗ [5γδοὶ 15 σαρίϊνοβ, οὗ ννῖσἢ {πῃ ογὸ 
ΔΙῸ ΠΟΙΙΟΘ5. ὉΠΟΟΙ [Π6 ΘΑΙΥ Κιίηρθ: ες. ὈΥ {Π6 
Ὑγτίδηβ, [06] 11]. ὁ : δῃὰ ὈΥ {πὸ ῬὨ]] 5165. οὗ 
(σᾶΖᾳ, Απῖοβ 1. 6ὅ. ΠΙ5 ρβ84πὶ ννᾶβθ Θνἀ ΉΠΥ 
8:1η 0 ὙΥΠ116 (Π6 ἰηνάδιοη ν 85 511} ργοσθθάϊην. 

12. ,“-» κυρ ΤῊϊ5. ΘΧΑΔΟΙΪΥ ΘΧργεβϑος 
(Π6 τοαηΐπρ οἱ πὸ Ηδῦγον : [Π{{ 6 ΤΥ πο- 
ΘΔ] ἢ." ὙΠΟ ΠΛΔΥῪ ῬΟΒΘΙΌΪΥ δ6 ἃ γοίδγθηςσθ ἴῸ 
ἃ Ηρῦγων {δι ῃοῦ5 τρῃῖ ἴο ἀἰθροϑο οἵ ἢ15 6ἢ}}}- 
ἄτθη (50 Ητιρῖ.}; μὰ} 1ἴ πιοτὸ ργοσΔΌΪΥ ἱπα!σαίθϑ 
ἃ [δε] πρ {ππί ἃ ροορῖὸ 50 σαϑί οὔ ἅγὸ γοδιθα ἃ5 
νΟΓΓΉΪοας, (οἴπραγθ Ποιΐ. ΧΧΧΙ. 30; [{πάξρ. 
ἰϊ. 1ᾳ.. 1, 8, ἵν. 2,.941 ἴο {πὸ ἢτϑὶ οὗ νι ἢ 
Ῥᾶβϑηροθ {πὸ Ῥοδ]πηϊσῖ ποῖ ἹπιργοΟ Δ ὈΪΥ σοίουβ, 
11 τπιαν Ὀ6 τῃαξ {Π6 ἀϑϑργθοη [δι Οοα ραϊπϑς 
ποίΠιηρ ὈΥ σίνιηρ τρ ΠΙ5 ρθορὶθ Πᾶ5 ἃ 511} 
ἄθοροῖ πιοδλη! δ, 8η4 Πρ1165 {πὲ Ηδ πλιιῖ 
ἤδνθ ἃ 5ρθςῖα] ᾿πτοπήίοη, Υ1Ζ. ΟΥ̓ ἰοσίηρ {ΠῸὙ 
{Δι ἢ, ΟΥ ὈΠηρΊπρ {Πποπὶ ἴο ΓΕΡΟΠίΔΠΟΘ : ἴῃ ΠΟΤΓΟ- 
Ἰδαίου νυ ἢ 115 ρἤγαϑο 15 ἴη6 ΘαΌ ΔΙ ἔγοαιοθηξ 
διδιθπγθηΐ {πλὶ νν ἤθη {πΠρά, δηαὰ τοβίοσγοα, {ΠΟΥ 

ΡΘΟΑΙΜ5. ΧΤΙΝ. [ν. 6----τ7. 

ποιρῆϊ, δἀπά ἀοβὲ ποῖ ἱπογεαβα ἐγ 
τυδαίδ ὃν τῇεϊγ ὑγιές. 

12. “Ἴ Ποι πηακεβῖ τ1ι5 ἃ ΓΕΡΥΟΔ ἢ ἴο « Βὲ γ98 
ΟἿΓ ΠΕΙσΉ ΟΥΓΒ. ἃ 50ΟΓ) ἀπά ἃ ἀεγβίοη 
ἴο {6} τπαΐ δῦ γουπα δῦοιξ ι15. 

14 ἔΓΠου πιακεθῖ ὃ5. ἃ Ὀγιυνογά 57. 169 
Δπλοηρ [6 Πεαΐῃθη, ἃ ὅμακίησ οἵ τῆς 
ἢεδα ἀπλοηρ ἴῃ6 ρβορΐε. 

Ις Μγυ οςοηῇβιβίοη ᾿ς σοητίπΌ Δ} ν 
Ὀεΐογε πια, δηὰ [6 β5ῃδπια οὗ πιγ ἔτος 
ἤδιῃ σονεῖεα πΊς. ᾿ 

16 Εογ τῆς νοῖοε οὗ ἢϊπὶ ἴπδί τε- 
Ῥτγοδοἢετῃ δπα ὈΪΔρ θηλθτῃ ; Ὀγ γοαϑοη 
οὔ 1ῆ6 ἐπ 6 ΠΥ 4Π4 ἀνθηρεγ. 

17 ΑἹΙ τῇϊβ 15 σοηὶς ὑροὴ τι5; γεῖ 
αν ννα ποῖ ἰογροίζεη ἴπεε, πεῖῖῃογ 
ἢανα νγὰ ἄδαὶε []βοῖγ ἴῃ τὴν σονεπαητ. 

ἅ16 σδῃβοπηθα ]ᾺΠποιὲ ρησθ. ΒοΙὴ ποι ρῊ 5 
ΟΟΟῸΓ σοΟμΒΔΠΓΠΥ ἴῃ {Π6 ργορἢοίϑ ; 566 [54]. χὶν. 
13, 1.4: [60 χν. 12. 

13. 4 γεῤγοαγ Ἵὴ ἙΟΥ͂ σοττοβροπάϊῃρ ΘΧχ- 
ῬΓΟΑΘΙΟΠ5 ο΄, Ρ5. ΧΧΧΙΧ. 8, ΙΧΧΙΧ. 4. ΙΧΧΧΙΧ. 4ας 
Νοῆ. π. 17. ΤῈ Ῥοα πδὲ ὀχῆδιιςίς [Π 6 ἰοΓΤῸ 5 
ἴΟΥ βισ ἢ Π5}}}15 85 δί δΥΟσΥ ϑοᾶξοῇ οὗ πᾶ- 
ἘΙΟΠΔ] ΤΑΙ ΠΥ νοῦ ἢοαρθὰ ἀροὴ ἰϑγαοῖ ΒΚ 
ῬῃΠϑεηος, Εἰἀοπηΐοβ, δηὰ ἴἢ6 5 σμΠἄσθῃ οὗ 
1,01." 

14. « ὀγαυογἢ Ἰἢϊ5 ννογὰ δχργοβϑθβθ ΈΓΥ 
ΔΟσΌΓΑΙΟΙΥ [6 56 η56 οὐ ἔθ ΗΟ Όγενν “ὁ τη 85}2] “ 
(Θόμογα!]γ τοπάογθα “ ργονογθ᾽.)). ΜΠ ἢ πο ες 
411 5ϑι θη ΠΟὉ5. ΟΥ ΡΓΟνΘΓΌΙΔ] βαγίηβϑ; ςἔ. [ὁδ 
ΧΥΙΪ. 6. 

16. συζηρογ)] [1ἴἰ| δῖτὰ ὑδαὶ ῬΑ ΚΘ Ὰ 
γϑηβθδησθ. ΓΟ οχργεβϑοίοη 15 ϑρεοϊῆς, ἀπά 
ΡῬΓΟΣΔΌΪΥ ᾿πλρ 1165 (δὲ [Π6 ΝΥ ννα8 σαὶ οἡ 
Ὅγ {Π6 ΘΟ ἴο ὙΈσΟΥΘΓ Ἰοϑί ἰουτιοῦν, ΟΥὁἨ ἴο 
νΘηρΡῈ ἔογπιοῦ ἀοίοαίβ. ὍὙῊΙ5 ΔρΡ 65 ἴο ἃ ἘΠπῚῸ 
ΒΌΓΝ ἃ5 ἰῃαῖϊ οἵ αν, ννῆθῃ ἴπ6 [Ξγδο} τος 
ΤηΔ66 [γε χη ΧΟ ΓϑΟη5, Ὀυΐ 1655 ΔΡΙΪῪ ἴο ἴπδῖ 
οὗ {π6 ΜΙδοςσαῦοδβ. 

17. γεὶ ῥα αὐϑ ποὶ ζογφοίίεη 16. ὍΠὸ 
ὙΠΟ]. οὗ [Π15 ὙΟΥῪ τοπλα ΚαΌ]6 ρᾶββαρο ο]Δ1ΠῚ5 
ἔογ (πὸ [5γαθ 5. ποῖ ΟΠΪΥ ἔγοθαάοπ) ΠπΠῸτ ὑθ6 
οἷά παϊϊοηδὶ ἰθπάθησγ ἰο ΙἀοΟ]ΔῖγΥ, Ὀὰ ἸΠοτοι σὴ 
ΒΙ ΠΟΘΙ Υ ἴῃ το] ρίοη, Δηα σοηϑιβίθηξς ᾿ηπΐορστῆῖν οὗ 
πῆ, ὙΠῈ ΟΥἿΥ {πὸ αἱ ψνῃ ἢ δισἢ ἃ ἐδ- 
βου ρίου σου] πᾶν Ὀδεη υϑοὰ ἢ ΡΓΟΡΠΟΙ͂Υ 
Πιισὲ ἤλνο Ὀρθη οη6 οὗἩἨ παϊϊοηδὶ τγοξογγηδίοῃ : 
ποῖ, ποινονοῖ, ῥγοσοάοεὶ ὈΥ ἀροβίαϑυ, 45. ν'ὰ5 
1Π6 σξθ ἴῃ [ἴΠ6 {Ππ|6 οὐ [οϑίδῃ, δηά 5:}}} πιοῦδ 
50 ἴῃ {ππ| οὗ 1η6 Μίδοσδῦοοβ : θυ ἃ ἱπογοιρῃ, 
ΘΑγηδεῖ, δηαὰ ϑιισοθοοίι! τοξοσπιατοη, σι ἢ 85 
νας ΠΟ ΙοαΪγ (πα ΠΟ ἴοοκ ρἶδος ἴπ 
180 δαυ]ν ραιὶ οὗ Τλανι 5 τοῖρπ αἴ [Θγιιϑβα]ετη, 
ἼΠῸ Κουλῃιῖοα. τῆς ΜῸΠ|Π] Πᾶν σουρ. 5εὰ 
δῃ δυπρ ἴῃς ρῥϑαὶπι δ {παι {π|6, αἤεσ ἃ 
βθνόγο, (Που σἢ ΤΟΠΊΡΟΓΔΓΥ ΓΌΥΟΓΘΘ, ἃ5 ἃ 50] ΕἸῺΔ 
δεῖ οὗ παί!οηδὶ 5] οι οη. 
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18 Ουὖυζ ἢεαγ ἰ5. ποῖ τυγηςά δαςΐκ, 24 ΨΥ ηετγείοτε δι 4θϑβε τμοι τὴ ἕδος, 
Παῖτμοτ μάνα οὐὖγ ᾿βῖερβ ἀςο] τἀ ἔτοπὶ ἀπά ἰογρείζεβί οὐγ Δ1:Πἰοστοη ἀπά ΟὐΓ 
τῆν ννᾶγν; ΟΡΡΓΈββῖοη ὃ 

19 ΤἸΠΒοΙρΡΗ του Παβθῖ βογε ὕγοῖεῆη. 25 Βὸγ οὔ 80ιι] ἰ5 δονγεά ἀοννῃ ἴο 
115 ἴΠ Πε ρΐδοε οἵ ἀγάσοηϑ. ἀπ σονεγεὰ τε ἀιιβῖ: οὐγ Ὀ6}}Ὺ οἰθανθῖ απίο τὴ 
15 Ὑν ἢ τῃε ϑῆδάονν οὗ ἀελτῇ. δ. 

20 ἔ ψε δᾶνε ἐογροζίεῃ [6 Πδπη6 26 Ατῖβε ᾿ἴογ οἱγ ἢεῖρ, δπά γεάεεπῃ ον, 
νι «ἦδῥ»ΜἝ»ν 

οὔ ουτ (64, οτ 51 τεϊτοῃοά οὐἱ ουγ ἤαηάθ ι15 ἔογ (ΠΥ πλεγο θβ᾽ βαΚα. μ᾿. 
ἴο ἃ βἴγδηρε ροά; 

21 584]] ποῖ (ὐοά ςθαγοὴ τ}15 ουἱδ 
ἔοσυ ἢθ6 Κπονγεῖῃ ἴῃς βεδογεῖβ οὗ τῇδ 

Ἠςατῖ. 

ΡΡΑΙΜ ΧΙ. 
τι 71ὲ »παγέξίν αμαὶ ργαζό οὐ Ολγίεθς Ζίρισαΐο». 

1ο 74ε ἐμήν οὗ 1Τἀφ εἀπμγολ, απα δε ὀσποδῖς 
ἑλεέγοοῦ, . 8. 22 “Ὑελ, ἴου [ῊγΥ δαἷε γε νε ΚΙΠ164 

Το ἴῃς οἰ ςῖ Μιυβιοίαη προ ΘΒοϑῃδηπίπι, ἴοσ ἐμ (ἢ 411 τῆε ἀᾶγ ΠΕ να ἅτ σουηϊεα 848 ὶ ὙΠΕΡ ΜΕΟΡΙΕΔἢ ΠΡΟΥ 

βῆεερ ἔογ ἴδε 5ἰδιισῆζεγ. ἘΠΕΊ ΒΘΙΘΟΙ ἐνόταηὶ ἀν ; ὝΞΟΝΕ οὗ ἸΙονεϑ8. δίρμο. 

23 Αψακε, ννὩῪ 5ἰεερεβῖ ἴδοι, Ο Ὑ Βεαγὲ ᾿Ϊ8 ἱπάιτίηρ ἃ ροοά ἐοήκι, οτ, 
ἰ τ διδῥῥοίᾳ 

Ι,οτὰ 9 δτῖβθ. οδϑὶ με ποῖ ὁ (ογ ὄνεγ. πγδῖζεγ: 1 ϑρεὰκ οὐ 16 τῇϊησϑβ αροὸ 

19. δ᾽ ρίατο οὶ ἀγαφομ] 89 1809 
οὗ 1865 .818: ἴῃ6 ρῥἷαοθ ννῇεγε 14. καὶ ἴΓΟῸΡ 
ΚΟρΡΈῖΠΟΥ ἴο ΡΓΕΥ ὕροη ἴΠ6 Ὀοάϊε5 οὗ [6 514]Π. 
Το. Ιχϊ᾿ το, Ηρ νου ]ά Ἰἀεπτν τἢ15 ἢ 1Πῃ6 
σοιιηῖγγΥ αρουῖ [4 ΠΊη18, νν ΠΟΓΘ 740 Κ4]5 ΔΓ 5δ! ἃ ἴο 
Δοοιϊπηά: Ὀυῖ [πὲ ἀδβογιρτίοη ννου]Ἱὰ 6 δα! ]ν 
Δρρ ϊσαῦϊς ἴο Δῃγ ἀϊἰδίγιςξ ἴῃ Ῥα]θϑιπα ; δηαὰ 15 
ΘΞΡΘΟΙΔΠΥ δ 40]6 τὸ (ῃ6 Πδεϊά, ννΉΙΟἢ [Π6 ἀθ- 
ἐεαϊοὰ ἀγτηγ σοιυϊά ποῖ ἔον ἃ {{πΠ|6 Δρργοδοῇ ὄύθῇ 
ἴο Ὀυγγ πε σογρϑθε5 οὗ [ἢΠΟΙΣ σοπηγαάο5. 

20. Οὐοπιρατα πε ρῥγοίεδίδιίοης οἵ οῦ, 
ςἢ. χχχι. 

421. “εαγο ἐῤὶς ομἱ] ὙῊ5 ΠΡ ]165 ΔΓ ΠηΟΓὸ 
ΚΠ δῃ ἃ ΠΊΕΤῸ 5: ρργθβδίοη οὗ ἰἀοἰδίγοι8 νυ ΟΥϑ ἢ Ρ. 
ὝΠΟ νυτἱΐοσ πιιϑδῖ ἤᾶνὸ οὶ] τΠδῖ [Π6 πδίίοῃ, 45 
ἃ ννΏοϊο, ννᾶϑ οἰθασγ οὗ ἴθ ρυ οὗ δροϑβίδϑυ. 
ἘῸΣ ἴΠ6 οχργοβϑίοῃβ οἵ. Ῥ8. σχχχίχ, α: σοῦ. 
ΧΥΙΣ. το ; [οὉ ΧΧΧΙ. 14. 

22. ,Μὼν τῶν «αἀθ]ῇ ῊΪ5 νϑῦβθ 5: ρ0]165 1[Π6 
οἴ γοηροϑῖ ἀγριυπιθηῖ ἴοσ 16 ΜδσἼοσλθολη ἀαῖΐο: 
Ὀαΐ ἴπ {π|ἢ Ιἴ 15 ΘῈ 4}}ν συ λ0]5 το τπαῖ οὗὨ 
Ἰϑανι ἃ. [πη τῃὲ Κιηρβ τη, δηκά 'π τπαΐ οὗ 
ἴΠο 1] ,οντῖος, ἴῆ6 σδιξο οὐ [5Γ20] ννας [6 σδι156 
οἵ Οοά: {πο ἕουρμί ἔογ Ηἰπι, απὰ ἀϊοὰ ἔογ 
Η πὶ. ὸγ 81 Ῥδιυ}5 φρρ]σατίοη οἵ ἴπ6 ννογάβ 
506 ΠΊΔΓΡ. τεῦ. 

423. “«υαξε] ΤῊϊ5 θοΪά δά ἄγεββ ὁσσιτβ ΠῸ- 
40ΘΠΕΥ ἴῃ ἴΠπε ρϑδ!πΊ5, ἐ. ζ. Ὁ]. 6, ΧΧΧΥν. 22, 
ἰἰχ. 4. ς. 

«δῦ «ἰκεῤει Ἰδομῆῖ ὝΠΟ 5'σὸρ οὗ σοὰά, ἃ 
Ὀοϊὰ πιεῖλρῃου, ἱπΊρ}165 δῇ ἀρράγθηΐ ϑι5ρθῆ- 
ΞΙΟΏ οἵ Ηἰ5 ρῥγονιάθπίαὶ ρσονογηπηιθηῖΐζ, ἀν ἤθη 
Η15 ἔοθϑβ ἃγὸ {Πυπρῃδληΐ, μὰ Ηἰ5 δογναηΐβ ἀ6- 
[ρλιο. [ἴ ϑιιρνυεςῖβ, μοννονοῦ, [ἢδξ ἴπδ6 ϑισρθη- 
ΞΟΠ 15 ὈυΓ τοπηρογαῦυ, ἀπά ἢ45 ποτ οὗ ἤορῈ 
τΠη2π ἀεθροπάθλῃονυ. Τῆς Ῥοα]γ σέ Κηοννδ παῖ 
“ἢ ψ}Ἐ0 ἰκοδϑροίῃ [5γ86] ποι Υ 5] Ὁ ΠΊΌΘΓΘ ΠΟΥ 
5166 05." 

Ο 1ογα] Νοῖ Ϊεπονδῆ, θυῖ Αἀοπδὶ: [Π6 
Ῥελὶ πὶ ἀοδϑ ποῖ τι56 ἴῃς Νὅπιο ΝΒ] Γἢ ΘΡΘΟΪΔ ΠΥ 
γΟΟΔΠ5 ἴΠπῸ ϑριττυδὶ σονοηδηξ, Ὀυῖ οἠθ νυ] ἢ 

νον ΙΝ. 

ΠῚ} 1165 ἀοπγηΐοη : ἢδ Δρρθαὶβ ἴο {ὴ6 Κὶμῃρ δηὰ 
Οοὰ οἔὨ ἴδε πδίϊοῃ. 

26. ΟΕ Ρ 5. οχίχ. 2ς. 

Ῥφαῖμ ΧΙ. 

ἼῊ15 ρ58]πὶ σεϊογαίοβ ἴπ6 πιρίϊη]5. οὗ δη 
δηοϊηϊοα Κίπρ. [{ ἀοβδοῦοθ Πἰπὶ ἂς ὈΘλμ ΓῺ] 
Δηὰ βγδοίοιιβ, Ὁ] βοθὰ ἔὺγ ΘνθυτηοΓε ; 845 ἃ σοῃ- 
αιυογοῦ, Ψνοθο οὈ͵θοῖθ. ἀγὸ γυῖῃ. Πα Π}]}1ὲν, 
δηὰ στρ θοιιϑη655 ; 85 ἃ αἰνιπὲ ρόγϑοῃ, ὈράγηΣ 
[ΠῈὲ πᾶπὶὸ οὗ Οοά, 5θδιοὰ οὐ δι) νου βίην 
τῆγοπρ, συ] πρὶ ἴῃ στρ θουβηθ5θ, ἀποιϊηΐοα νυ ἢ 
{ΠῸ ΟἹ] οὗ ρ᾽δάποϑϑ, γεσοϊνθαὰ ἢ [ἢ οἴγαϊπθ οὗ 
ἤΑΓΡ5. ἷπ ΝΟΥ͂ Ῥαΐδοθβ: ἢ15 Ὀγίάθ 15. ἃ Κὶπρ 5 
ἀδιβῇίοι, ομθ οὗ 4 ἔογείρῃ γάςθ, οι} ἀπά 
Εἰογιοιῦϑβ ; ΠΟΙ δἰοπαάδηΐβ ἀγΘ ΡΌΓΟ ΥἹΓΡΊΗΚ ; ΠΟΥ 
σι] άγθη ἀγὸ ἴο Ὀ6 ρΡΠΠοθ5 ἴῃ 4]}} [ῃ6 φαγίῃ. ᾿" 

Μοβῖ οὗ {π6 ᾿ἰδῖθσ. σογηπιοηίδζογβ, πο] ἀπ 
5016 οὗ ππάοιιϊθῖοα δουπηάηρος, Πο]ὰ {Π15 ἴο Ὀ6 
4 ὑγι] γῆ νυγ ἔθη ἔοσ ἴη6 πυΡ[14]5 οὗ ἃ 
Κίῃρ οὗ [51π6] οὐ [πάδἢ! : Ὀὰϊ [Π6 ἱππάρΌΓΥ, 
ΠΟΘ 1ἴ πλαῦ πᾶνὸ Ὀθθη συ ρροσίοα ὈΥ δι ἢ Δῃ 
δνθηΐῖ, ἰ5. ἴῃ ΤΊΔΗΥ͂ ΡοΪηΐβ ὈΓΓΟΓΪΥ τη 0140 ]6, 
δηὰ τῃς ἀϊτεςϊ δϑεοπρίοη οὗ αἰνίπγ ἴο δη 
ΘΑΥΈΠΙΥ ΚΙΏΡ ἰ5 σΟΠΙΓΑΓΥ ἴο {Π6 τπἰ5αρὲ ἀηὰ βριτιϊ 
οὗ ἴῃς Ηρῦτγενν βεγρίιγεθ, δοπὶθ πάνθ Ξιρ- 
ξοϑίθα Αἤδῦ, οἵμογβ [ϑῃογαπὶ (Ὀοῖ}} οἡ δεσοιηῖ 
οὗ {Π6 σοπηθοίίοη ἢ Ἴ γιὸ ΤἈγοιρῇ [626 06] 
δηά Α(Π4}14}}} ; ἃ ποῖίοῃ νι ἢ ΘΟδγ ΟΙ Υ ποϑὰς 
τοξιτατίοη, Ὀιῖ ν Π] ἢ ργονθβ ἤονν 5 γοηρν τῆς 
ΟὈἸδοϊοη ἰο ϑοϊομηοη 5 [6]: ΟΥ̓ [056 ΨῆῸ 
τηδιηϊδίη 1. Αραϊίηϑι ϑοϊοπηοῃ ᾿ξ ΠΊΔΥ͂ Ὀ6 υγροὰ 
1π4ὶ 6 ννᾶβ ΘΙ ΡΠΔΌΘΑΙΙΥ ἃ Ρτπος οὗ ρϑᾶςθ, 
δηὰ {παῖ Ρ»Ἴ 15 ὈοϊοΚοηϊηρ συ πη 5ϑίοη ννοι]ὰ ποῖ 
ἢανθ θέθη οἥεγοά Ὁγν ἴη6 Τ γτγίδης οἡ ἴῃς οςςᾶ- 
βίοῃ οὗ 5. ΠΔΥΓΥ ΠΡ 8η ἘΡΥΡΕΔη Ὀγιηςο85, 
ἼΠεϑο οὐδ] οξοη5 Τορϑί ΠΟ, Θϑρθο ΙΑ] Υ {πὸ ἢγϑῖ, 
ΑΓ ἔα]. ὙΠΟΓΘ ΓΕπΊδῖη5 ΠῸ ΟἴΠΟΙ δ]τογηδίνο 
Ῥυΐϊ ἴο ἴδκο ἴπ6 οἹά τγδάϊεοπδὶ ἱπιογργείδίίοῃ 
οὔ ἰῃ6 Ηδεφῦτονν σμυγοῃ, σοηβτητηθὰ ὈΥ τῃ6 
δι μογγ οὗ πὸ Νὸνν Τεβίδμλοπε (Ηδθδ. |. 
8, 9) Δπἀ δοςερίδα Ὀγ ΜΠςΒΔ6115,  οϑθηπλ ον, 



ννΠ ἢ 1 Πᾶνε πιλάς τουςπίηρ (πε Κίηρ: 
ΓΥ ἴοηριια ᾿ς [ῆ6 ρϑῃ οὗ ἃ τγεδαῦ 
ὙνΤΙΓΕΓ. 

2 Του ατγί ἔμιγεῦ τη τῆς σμ]]άγεη 
οὗ τῆξῃ: ρῖᾶςε ἰ5 ρομεβ ἰηἴο τὴγ 11ρ5: 

ῬΘΑΙ,Μ9. ΧΙ. Ιν. 2, 3. 

τΠπογείογε (σοά δμαῖῇ δ᾽οςοθα τῆθς ίοσ 
Ἔνθ. 

2. ΟἸγά τὴν ϑδυνογά ὑροη ἐδν τῇϊρῇ, 
Ο πιοεί παρ τγ, ἡψῈἢ ΤΥ ρ ογ ἀπά 
ΤΥ πΊΔ] ε5.γ. 

δῃκ οἴδοσ νυτιοτβ  δηὰ ἴο γοραγά {ῃ15 Ρ54]Πὶ 
ἃ5 ἀϊ  ΠΥ Μεεϑίαηις. 866 [πἰγοάπςοίςοη, 8ὶ 18. 
ΤΠ ἀ64] ψ Πιςἢ βοδῖς Ὀοέογο [ἢ6 τηϊπὰ οὗ ἴΠ6 
ὙΓΤΙΓΟΓ 15 ἴῃαἴ οὗ ἃ Ργίπος σοπι πίῃς 41} [Π6 
σματγδοζογβίιοβ οὗ {π6 Ὀθθῖ Κιηρβ οἵ [ιάδἢ ἢ 
ἃ αἰνπθ παΐιγθ, δ ἢ 45 15 ἀἰθῈ ΟΕ] ἱπεπηφιθα 
ἴῃ Δηςσθηΐ ργορἤθοῖεβ. ὙΠῸ ἀδιρηϊοῦ οὗ 186 
ΚΙΊΠΡ ἰ5 ἴπ6 πδίίοη [ἴῃ 115 το! ρίοι5. ἀϑροςΐ, ΟΥὗΓ 
{π6 ΟΒυτοῖ : Ποὺ αἰϊοηάδηίθ, ἴπ6 Ποηοιγαῦ]θ 
ννοθη, {Π6ΠΊΒοΪνο5. 450 ἀδυρηΐογα οἵ Κίηρϑ, 
τερτοβθηΐξ ἔογείρη παίοηβ Ὀγουρπς ᾿πῖο Πρ 
δι} Ὁ ΠΙ5ϑίοη ἴο ἴῃς Μίοβϑίδῃ. ὙΠῸ ἀομπλίπίοῃ 
οὗ {πῸ Κιηρ δπὰ οὗ τῇς Βγίάθ δάἀπιὶπιϑιογοά ΌὉΥ 
{Π6γ τογαὶ οΟἴβργιπρ (566 ποΐθ ου συ. 16) εἐχ- 
ἰοηὰ8 ἴο ἴη6 οηάβ οὗ (ἢ6 οαγίῃ, δπὰ νν}}} 
οηάπτο ἴο {Π6 οδηὰ οὗἩ {ἰπ|6. 

ἼΠ6 ρϑ8]πὶ σοηβὶϑίβ οὗ {ΠὺΠΐ᾿Ὸ ῥγποῖραὶ ραγίϑ, 
ἢ 4 Ὀσίθε ᾿πιτοάπσίοη δηὰ ςοποιϑίοη. 
το 2 ἴο ἡ ἴπ6 βίοσγ οὗ πὸ Κίῃρ 15 ἀθ- 
βου θὰ : ἔγοπὴ τὸ ἴο 17 (π6 ὈοδιΥ δηά 5ρ]6Π- 
ἀοιυτγ οὗ ἴῃς Βτγιάθ, ἴο ννἤοπι οχπογίδ:οη8 δηὰ 
ῬΓΟΠΊ565 ἃτὸ δή γοεβοά, Ὅὕῇε βἰγυσίασε, 85 
Κύσίου. ροϊηΐθ ουῇ, 15 ΠΙΡΏΪΥ ΔΓΓΠΒΕΟΙ 1, Χν 2: 
3, ἴ, 3, 4,1, τὶ αἰνάἀ δα ᾿ηΐὺ ἔννο ραγίϑ ὈΥ͂ Ὁ. 9. 
ΘΔοἢ ραγί νυ} ϑ Πλ]ΑγΓ ϑίγορῇῃοβ, θα πὶ γονογϑθα, 
ΟΥ̓. 

[Π5οτΊ ΕΟ ---- δρονῥαηπὶρι) 1.6. 1165: 85 
ἴῃ 55. Ἰχῖχ., ΙΧΧχ., 560 84]50 ἰχ. ῬγοῦδΔΟΙΥ 
1Πη6 ἔπη ΟΥ πιοϊογ ἴο νΥ ΒΓ ἢ ἴῃ ρϑϑ] τὴ ννᾶ5 
Β1ΠΡ οΟΥ᾽ τεοιϊοά, Ὀὰῖϊ τῆ6 νψνογὰ πᾶν 6 
τηοῖδρβοστίςαὶ), Θαιναϊοηῖ ἴο Ὀοδα 1] ται ἄρῃς, 
Ὀγιάοβ οὐ Ὀϊἀοδιηαιἀ5: απὰ 1Π6 πιθαηῖηρ ΤΑΥ͂ 
6 ἃ ρϑαϊτὴ ἴο δὸ γος: το ἴο ἃ πηοοαγ δάδριοα 
ἴο 4 ὑτγιάα] βοϊοπιηῖῖγ. ὙΠῸ σοιῃθιπαίίοη οὗ 
“ς ΜδΑ50Π1],) ἃ ϑδοηρ οἵ ᾿πϑίτπσζίοη, ὑν ἢ “68 
80η8 Οὔ Ϊονοϑ " 15 ρου τ, απ πα πἸσαῖθ5. ὑσο- 
ὈΔΌΪΥ τῆς το] βίοι δηὰ τηγϑίῖς σμαγαςσίοσ οὗ 
[Π15. ρ541Π|. 

Α ςογίαϊη 5πογοάηοθα δἰίδοῃοα ἴο πὸ ΠΠ] γ; 
“Ὁ ΠΠ]γαννοῦκΚ νναθ οἡ ἴΠ6 σαριῖ4]5. οἵ [ἢ ΡΠ]ΔΓ5 
]Δςμίη πὰ Βοδ,, τ Κ. υἱῖ. 19, 22, δη οἡ 
[ἴῃς Ὀτῖπὶ οὗ (ῃς τηο]ΐθη 568, ἰὉ. )ό." Καγ. 

1. Μν ῥεαγὶ, ες. δυςῇ δὴ ἱπιγοάαςξίοη 
5 ΡΘΟυΠαΓ ἴο ρῥβαὶπὶ8 οὗ διρὴ δηὰ ϑοϊδθπΊη 
Ἰπιροτί, ἀπ 5 ποῖ ἔοιιπὰ ἴῃ ἴῃοϑθ ννῃϊοῇ 
Γείοσγ ἴο ρείβοῃαὶ ἔθ ῆρ8, ΟΥΥΎ ΤΟ ἰοΠΊΡΟΓΑΓΥ͂ 
ΟσΟΔϑΙΟΠ5. 

ἐς ἱπάμεισ] Οτὶ αῦῦοσβ. ΤΏ Ηροῦτγον ννογά 
Οσςιγα. ΟἿἹν ἴῃ [Π|5 ραβϑαρθ, δὰ. 1 ἀηάοιιδῖ- 
ΘΟΪΥ πλόδῃ5. “ὁ ΒΊ5Π 65," ὈΘΌ]65. πρ, Κα θ0}]}- 
ἴπξ ννΑΐοι, ΟΥ̓ ἃ 5ριΐϊηρ, 5ιϊγγοὰ δηὰ ἔογοοά 
ὈΥ δὴ ἰπποῖ σομηηοίοη οὗ Ἰογἕα] ἔρε!ηρ5: 
ςοηπίταςί 5, ΧΧΧΙΧΟΙ, 2. 

ἃ φοοί μα ἐγ] ἃ βοοᾶ σψοτχά, “.Ζ. ἃ ὈεΔυ- 
(δαὶ υἱΐοταποθ, ἃ ἤγπλη [Ὁ}} οἵὁἨ ὠροοάποβϑ δηὰ 
ἾΟΥ, ξιυβμίης ουἱ ἤτῸπι ἴδε []}} Ππολγί. 

1] Τβῶν 9 1δεὲ ἐῤὶπφ: ΤΠ Ἡδῦτγενν δῖνεβ 
ἃ αἀἰδεγοηξ δηὰ πιοῖὸ ἔοσγο!]ς τηρδηΐϊηρ : ὩΣ 
ΒΡΘΆΪΚ; 1. ΟΣ ΚΒ Δ.ΙΘ Ζ0Σ 1.9 ΚΙ Κ, :. Φ. 
Ι ϑρεαῖκς (πιονθά ὈΥ πη ἰηνναγά ἱπηριι} 56), ἀπά 
411 τῇγ ννογάβ ἤᾶνε Ὀυἱ οἠδ οὐ]οςῖ, ἴῃ6 ῥσαὶϑα 
οὗ ἴῃς Κιηρ. ὙΠ Νοσά γοπάογοα “ἐνογκϑ" 
ΕΧΔΟΙΥ͂ σουοθροπάβ ἴο ροεπὶ (ποίηματα, 
ὙΠοοά.), [Πδῖ νι ἢ 4 ροεῖ τλακε5. Μξίευ 
ΤΟΙΘΓΘ 1{ ἴο [Π6 γεῖσος σίγα σατο, 566 αῦονο: Ὠσ 
Καγ σοππηοοίς ἴἴ ΜΉ ([Π6 τντουρ]ν ἱλροϑῖγσγ οὗ 
{πὲ ταῦογηδςοΐθ, ἴο νυ ῃῖσ ἢ [Π6 βαπὶθ τνογὰ ἰδ 
ΔΡΡΙ Θὰ ἴῃ Εἰχοά. χχν]. σ, δηὰ δἰβονν ποτα. 

Ἐν ἰοπσμε) ΤΠ6 ἴοηρθ Ἔχρίθϑϑοβ ἴῃ6 ἴῃ - 
ννατὰ {ποιρὶς δυθ ΠΟΥ, ταρὶ]γ, ΕἸ ΠΟΥ 645 ἃ 
8ῃογῖ- ἤδηα νυ τ ογ 5 (επρ!ογεοὰ Αἵ ἃ ΥΈΓΥ ΘΑΓΙῪ 
ΡΕΓΙΟά), οΥ "" ἃ5 ἃ νγ}}}-Ἰηβίσιςτοα 5ογῖθ6." ΤῊΘ 
ΕΧΧ.. γραμματεὺς ὀξυγράφος. ὙΤῆι5 ΕΖτγΑ 15 
σΔ]|6ἀ “" ἃ τοδαν βογίε " (ΠΩ ἽΒΊὉ), νἱῖ. 6. 

Δ. ̓ αἰγεγ] ΤῊ ὈοδυΥ οὗ ἴῃ Κίηρ 15 ρἰδοθὰ 
βγσῖ ΜῈ ΡΘΟΌ ΑΓ δῖποθα ἴῃ ἃ ὈΠΘΑΙ Ἀντηῃ ; 
Ὀὰϊ [ῃ6 ὈδδυΐΥ ΠΕΙῸ βροκθη οὗ 5 ἃ ἀϊν! πὸ 
αἰτγιθυΐο; [η6 ννογὰ 15 ἴΠ6 84π|6 ἴῃ ἀογιναιοη 
ἃ5 παῖ δρρ]ιοα ἴο [οἰνονδῇ, Ῥϑ. ]. 2, διιῖ ἐνρη 
5[ΠΟΠΡῸΓ [ἢ [15 ἔογπι, νι ἢ ΟσσυΓβ ἴῃ πὸ οἵ μοΓ 
ράϑϑαρο Βοδιυ ννᾶς στοραγάθα ὈγῪ 6 Ηδ- 
Ὀγενν 5 ἴπ6 ουνναγὰ πηδη  οβίδίοη οὗ ᾿Ἰημογοπηΐ 
ΠΟὈΪΘ 655, ΟΥ̓ Οὗ ἃ πδίιγε ακιη ἴο ἴπ6 ἀϊν!ηθ. 
ἴΙη {Π15 σδϑ6 ἴῃς ὈΘδΌΥ 18 ΘΧΡΊΘΘΘΙΥ δα! ἴο θὲ 
δῦονο {Πδϊ οὗ πιᾶῃ, Δη ὀχργοϑϑίοῃ νν Ιοἢ πλαγκβ 
(πὸ οὔ]εςῖ οἵ τπὸ ἔγπιη, 845 Οπε βἰδπάϊηρ ἀραγῖ 
ΠΌΑ δης Αῦονο ἔποβο ΥΠοϑῈ παίτε Ηδ ϑῃλγοβ. 
ὙΠΟ γοργεβοηΐδιοῃ ἰ6 τππ4Ὲ 5] ΟΠ ὈΪΥ Ἰά68]: 
ἰῖ τϑτβ ἴο τῇς Μρθϑιαῃ. (Οομηραᾶγο [52]. 
ΧΧΧΙΝ 17η. Τπ5 1ῃ6 ΟΠΒαϊάοθ ραγαρῆγαβζ, 
ἐς ΤΥ Ὀολιΐγ, Ο Κιίηρ Δίοδθιαῃ, 15 στοδῖοῦ 
ἴῆδη {παῖ οὗἩἉἁ ͵Τὴ6 5οὴβ8 οἵ πηθη." (Οὗ. ϑοὴζς οὗ 
50]. γν. 10. 
5γας) ΤῊΘ δστᾶσο οὗ σι νοεΐηθϑβ, ἰονθιπδεα, 

4}1 {παῖ 15 διἔγαςσίίνα δηά ρτδςοίοιιβ '1πΠ ὄὌχργδθ- 
Βίοῃ, μὰ5 118 ϑραΐ ὕροη (ἢς 1ρ5 οὗ {πὸ Κίηπρ; 
ἔγοπι διιοἢ 105 ποθ δυῖ σγασίοιι5 νογὰς ση 
ἤον ; ἴῃη6 δηοϊητρ ϑριΓ ἀννθ}}5 ἀροη ἴδπεπι: 
σΕ ΤκκῈ τν. σ8, 22, ν στο {πῸ ννογὰ ἰ5 δορὰ 
ὙΠ ΘΡΘΟΙΔ] γοίογθησς ἴο 154]. [Χ]. Χ--- 3. 

ἐῤεγέζογε] ὍῊΘ ὈΪΟσϑιΠξ 15 ᾿πσορδγδῦϊο ἔγοπηι 
1(Π6 δριγιίι4] ρΙἢ5. ἀπ ργδοθβθ ΥἹϑ Ὁ] Υ γοργὸ 
βοηςο τη ἴῃ Ῥοϑύβοη οὗ ἴπ6 Οἰἱογιδοαὰ Μἤδβϑιδῃ; 
8} σἢ 84 ἀδοϊαγαϊίοη ὑνου]ὰ Βδγάὶγ πᾶν Ὀδεη 
τηδάς οἵ ἃ πλειὸ δα ΠΪγ Κίηρ. 

,ῶνγ ευεγ] 866 νύ. 6, 17. 

8. Ο »"ιονΐ ρισϑίγ, «οὐ τδγ Αἰ0}}} Τῆυς 
5. χχίν. 8, 10, ἑφυίο οἵ ἴῃς Κιῃρ οὗ ΟἸΟοΥΥ͂; 
566 Αἶςο [54]. 1Χ. 6, νΠΟΓΟ 1Π6 5απὶθ ννογὰ, σοπυ- 
διπεὰά ἢ ΕἸ, 86 ἀρρ]ιοὰ ἴο ἴπ6 Νήροϑιδη. 
ΤῊηε Ῥβαϊιπιδὲ διάς ἴπὸ Κιὴρ ρίγά οὐ δᾶ 
ϑυνοτά, πὰ ΔΙΎΑΥ Ὠϊπλβοὶῦ υὐἢ ΡΊΟΓΥ ἀπά 



ΡΘΑΙΜ5. ΧΊΤ,Ν. 

4 Αμπά ἴῃ τὴν πιδ)]εϑῖῦ ᾿γίἀε ρτοβϑ- δηά Ἔνεγ: [ἢε βοερίγε οὗ τὰγ Κίηράοπι 
15 ἃ Υἱρῇϊ βοθρίγα. 
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γ Ἡοδ. 

Κρ τ ς ῬΟΓΟυΒΙΥ Ὀεσαυβα οὗ τγυτῆ δηά πηςεκ- 

“Ἡ εὃς.τ.8. 

“Ασν. 655 ἀπά τὶ ἢτεου8Π 658; ἀπά τὴν τιρῆϊ 
δια 5}.8}} τεᾶσἢ τῃεα τεσ] 6 ἘΠΊ Πρ5. 

ς ΤΠ Ιηε ἅγγοννβ 76 5ΠΔΓΡ ἴῃ (ἢς 
ἢεαγί οὗ ἴῆ8 Κιπρ᾿β ἐπεπλῖεβ; τυδεγεγ 
τῆς ρεορὶε [8]] ὑπάεγ τπεα. 

6 “ΓὮγ τῆτοπε, Ο (ὐοά, ἡ» ἰοῦ ἐνεῦ 

πιδ)] οβϑέγ, {π6 δι ΠΡ 65 οὗὁἩ ΟΟά (86εε Κ5. χονϊΐ, 7), 
οὗ ψ Ὡς ἢ ἴμο56 οὐ Μοϑϑίδῃ, δἀπὰ οὔ ἴπθὸ Κίηρ 
8ἃ5 ἴγρε οὗ Μεβϑίδῃ (866 χχὶ. 9), ἅγὸ ἴπὸ τὸ - 
Πεοίυη, Τῆς σννογὰ οὗ Μεβϑίδῃ ({πῈ βῃδγρ 
ἱννο-εἀγρεά βυνογά οὗ Ἀνοϊαίὶοη, 1. τό. πὰ χίχ. 
15) 15 16 νοτὰ οἵ σοά. 866 [54]. χ!ῖχ. 2; 
ΗΘ. ἵν. 12. Ἀγ ΚΑΥ ἴὯΚ68 “ΤΥ ΒΊΟΥ δηὰ 
(ΠΥ πιδ) οϑίγ " ἴο θὲ ἰπ Δρροβίζίοη ἴο “' ϑυνογά." 

4. γἱάφ ῥγοςρεγομίν) 1,116 ΓΑ ΠΥ, “’ ῬΓΟΒΡΟΥ, 
τίὰε:" Ὀυϊ τΠ6 ννογά ἔοσ “ργοθρου" πλϑδῃβ 
ταῖΠοΣ ὁ“ ρὸ ἔουίῃ," “Ὀγοακ ἑοσίῃ," δηὰ {πῸ 
γννογαὰ τϑηάογεα “τι θ᾽᾽" πιρᾶηβ οἰἴΠοΓ ὁ ἀσῖνα 
ἃ νναύ- ῆδηρί,") οὐ ΤΠ ἀ6 ἃ ννδύκῃογϑθο." Τῆς 
Κιὴρ ξοθβ (οστῃ, {κὸ (6 διῖη (506. 5, χίχ. 
4--- 6), “" σοηαμογίηρ δηὰ τὸ σοησιεῦ," ον. 
νὶ. 2. 

δεεσιμό 97] 1.6. ἴοτ ἴῃ 6. βᾶξκθ οὗ {πιῖῃ, δηά 
[Π6 πιρόκηοςς νΠΟἢ 15 ομθ ἢ τὶρηΐθοιιθ- 
655. ὙΠῸ σοπιδίηδίίοη οὗ ἰῃ6 ἵννο ννογάϑβ 
ΤηΘ Κησ85. δηα ΓΙ δου ιβθηο85 15 τηαγκοὰ Ὁν ἃ 
δίηρσοίαγ σοηδίγαςςἊοη ἢ ἴἢ6 Ηθῦγονν ; ἴῃς ἔννο 
ΑἰςΓΡιι [65 ἀγθ, 50 ἴο βδροαϊς, ἰἀοπιιβοά, Τῆς 
οη6 ΟὈ]δοςΐ οὗ {Π6 ννᾶγ5 οἔ σοά᾽5 Αποϊηϊορά ἰ5 ἴο 
τὸ [Π6 δἰγιθιιος5. ἰπσᾶγηδίθ ἴῃ Η πὶ {{1ι1Π|- 
Ρμδηΐ; οἴ. Ζεςῇ. Ιχ. 9. 

ἐδν γίψδὲ ῥαμά τραϊ ἰεαε]] ὌΠὸ τρῃξ παπᾶ 
ἰδ ΡΟΙΓΒΟηΙΠοα: [86 σουγθο ΟΥἩῚΠ6 ὙΓΑΙΓΙΟΥ ἰ5 
αἰεαγοὰ ἴογ πὶ ὈΥ Πῖ5 ονὐη δοἢιίονοηθηΐβ: 
15 Γρῃς μαπά, 50 ἴο βροᾶκ, ἰοδάβ. {πΠ6Ὸ νϑαγγίοῦ 
οηνναγα, Δἀηἀ ΠΊΔΥ Ὀ6 5π|ὰ Ὀγ ἃ ὈοΪὰ ἤρφιγο ἴο 
ἴοασοἢ διὰ [86 (ογγιθ]6 1 ηρ5 ΙΓ ἢ ᾿ἴ 6χο- 
οσυΐ68. 

5. Το οσοηῃοίσιςςοη οὗ {ἢ]ς5 νϑῦϑθ 18 σὰ- 
{Ππὸγ αἰ συ, Ὀὰΐ [Π6 πηθαηϊηρ 15 οἸοαγ; ΤΒΐ 9 
ΒΥΤΟΥΒΆΣΘΒΌΏΒΙΡ-- ὍΘΟΡ 165 7811 πη Γ 

5Ὁ}00---ἰῃ 89 ὩθαΙὺ οὗ ᾽΄:9 ΘΠ611198 οὗ 

7Ὅι0 Κίπξ. ἼΠὸ ϑδὶ πιιϑσὶ 5505 1ῃ6 Ὀφί(|6- 
Πεϊά, τη6 ϑῆδαγρ δίγονν 8 ἢγ, ἴῃ6 ρῥϑορῖὶθ [4]}; 
Ὧ6 Ἰουκϑ, ἴῆθγο ἀσγὸ {ΠῸ διτοννϑ ἰὴ ἴποὶγ ἢραγῖξ. 
ἼΠὸ νινηο55 οὐ ἴῃς ἀεδογιρίίοη 18 ἰοβὲ ὉῪ ἃ 
ργόξαις ἰγδη βίο νν ΠΟ ΘῈ ΡΡ] 165 186 6}}10 568. 

Θ. Τὸν ἐῤγοπε, Ο σοδ] ΤῊ ϊ5 ἰ5 {πῸ ἸΠἴογαὶ, 
δΔης ργαιηδίις 8] σοποίσιςτίοη. ὙΠῸ Κιηρ 18 
δαἀάγοςςοά 45 Οοά (8 Α΄. ὁ θρόνος σου, 
θεέ: ἴῃς οΟἰποῦ Οσθοκ ἵν. μανὸ (Π6 βᾷπΊ6 πηθδῃ- 
ἴῃ, ὁ θεός). Βδοϊηρ τὲ δας Μογβ. σου]ὰ 
ποῖ ροβϑιγ Ὅ6 δά ἀγοϑϑθὰ ἴο 8η ϑαγίῃ]} Υ Κίηρ, 
ςσομηπιοηίαίοῦθ ἤανὸ διρρεϑίεα Οἱ ΠΟΥ ἸΠἴοΓργο- 
ἰλιοπϑ; 800} 85 “ἴἢγ ἴγοπο (15 ἃ ἤγοηο οὗ 
Οοὐ:" θυϊ Ιἴ 5 σδιἴδιη ἰηδξ πὸ διιςῇ ὀχρίδηδ- 
[οη νου] μανὸ Ὀθοπ (μοιυρδϊ οὗ, μαὰ ποῖ ἃ 
ἀοοίτίη4] Ὀἷ45 ἱπίογνεηθὰ, ὍΠε ννογὰ “" Οοά" 

 Ἴουι ἰονεδὲ τὶρῃζεουβηςεββ, Δη4 
ἢαίεδσὲ νυ ὶοκεάησθο : τῃογείοσε (Ζοά, 
τ (ὐοά, παῖὴ ἀποίητεά {πε ψ ἢ 
τῃε ο1] οὗ ρἰλάμεββ αῦονε τὴν ἔε]]οννβ. 

8 ΑΙ τὴγ ραγπιεηῖβ πιο οὗ ταν τγῇ, 
Δπὰ αἷοςβ, σπά ᾿δϑϑ1) ουΐ οὗ τῇ 6 Ἱνουῦ 

5 Δρρ]δά ἴο Κίηρβ, δηὰ ὄνδπ ἴο 1πάξοϑ, 45 τὸ - 
Ῥτγοϑοηίδίινοβ οὐ {πὸ ἀϊνὶπο ροννοῦ δηά 1ιι|[|ς6; 
566 Εχοά, χχί. 6, χχιὶ. 8 (Η60.) ; 5. Ιχχχιϊ. αὶ 
6: Ὀμΐ πονογ ἴῃ ἃ ἀϊγεςῖ δά άγθϑος 45 ἴῃ [Π|5 δηὰ ἰη 
1Π6 ἐΟἸ]οννηρ νοσβθο. ὙΠῸ Ῥεγβοη Ὀοίοσγε [Π6 
ῬοΔ] πγ 55. τη νγὰ5 ἃ ΥἱἹϑ:0]6 πηδη! οϑίδίοη 
οἵ τὴς σοάβοδά; {πὸ 1Ιἀθ4] Κιηρ οὗ ΥΥ̓ βοτὰ ἢ 5 
δαγ ΠΥ ϑονογοῖρη ννᾶ5 8η ἱτηρογίος ἴγρο. ΤῸ 
οδ]θοίίοη ἐμαὶ {πῃ οβϑια! 15 πόυοσ Ἷδ]]ρὰ 
Οοὰ οἵ «δὐατγοθοιἃ 85 Οοά ἴῃ ἴπ6 ΟἹὰ Τοβία- 
τηδηϊ, Ὀ6ρ5 {6 δηξζγο φιοδίοη δπὰ 5 ὑπίγαα 
(566 [538]. ν1}}. 8, “Ὁ [πηπλᾶηιιε] ὅ). ΟἾδεΓ ὁχ- 
Ρἰφηδίοης οὗὨ {Π|5 ρᾷβϑηαρε δΓῸῈ σοηίγαγυ ἴο 115 
ΡΪαίη δηά ἴθ γα] πιθαπίηρ. Οἡ {Π6 ΨΒΟ]6 ρας 
βι5ὲ 56 Ὠζγ Ριβου, ὁ 1) 4ηι6] {πὸ Ῥσορῆοί,᾽ ρρ. 
470, 471, ἂῃά [“ἀάοῃ, ννῆο 4ποΐθθ ἢπὶ, 
“ Βαπιρίοη 1, δοΐαγοβ,᾽ Ρ. 182. 

,)ῶν ἐπὸνγ αμά συ" ὍΤΠδ βἰγοηροϑέ ροϑϑιῦ 6 
[ἐγΓΠῚ5. ἅτὰ δογε υ5ε4 ἴο ἀεηοίς ἀἰρβοϊαῖα εἴεγ- 
ηἰΐν. 

Ἴδε “ερρίγε, ἄς. ἢ (ἰοπιραγ {πὸ δάάγοβςς ἴο 
Οοά, Ρ5. ᾿Ιχν!!, 4. ἀπά 566 χονὶ. 1ο. 

Ἴ. Ὅοά, ἐῤν ΠῚ] Τῆς οἷά ν. δηὰ πιοβῖ 
᾿πίογργεῖογα ἴα κὸ "" οα " δηὰ “" ΤῊΥ Οοὐ " ἴο 
δ6 ἴῃ ἀρροξτίοη. ὅδ σοπβί Γισίίοη, ΠΟ ΈΥΟΥ, 
15 ὈΠαβιι4], δπὰ (6 τλογο πλίαγαὶ ᾿πϊογργοίδ- 
ἄρῃ υνου]ά 6, “Ὑ πογοίοσγο, Ὁ σοά, Τὴν σοὰ 
Πα δποϊπῖοά Το." 1115 ἀργοθς ἢ [Π6 
ΡΓθοδάϊηρ νούβο, ἐἼ ὮΥ ἰἤγοπο, Ὁ Οὐοά, 15 ἔοσγ 
ΕΥΟΓ δηὰ δνοσ," ὙΠ Νογβϑίοη ἰῇ {πθ Ῥγδγϑῖ- 
ὈοΟΪ Ἰηβογί5. “" ὄνθη ᾿" Ὀοίογο “τἢγ Οοὐ." Ουτγ 
ψεοιβίοη {ΠΥ τορσοβθηῖβ [6 ΟΥΙΡΊηΔ], δπὰ 
Ιεανοβ 1ῃὴ6 Πιιοβίιοη 845 ἴο ἴῃς σοπεοίγιοίοη 
ὈΠΒΟἸρα. ὙΠῸ Ηρῦσγονν ρυποίμυδίοη 15 ἴῃ 
ΤΔΥΟῸΣΓ οὗἩἨ 1ὴ6 ΟΥΑΙΠΑΓΥ ἰγδηϑιατοη, ἀπά ὕτο- 
ὈΔΟΌΪΥ 5βιιρροβ'εά ἴἴ: θαΐ δὲ {86 υἱπηοϑὶ 1 τορτο- 
δοπῖ5. {ῃ6 Μαβογοίῖς ἰγδάϊιοη; οὐ ὙΠ ἢ 566 
σΠς 4] Νοίο ἴο Ρ8. ΧΧΙ!. τό. 

οἱἑ ο ἰαιπε:.} 1. ε. 1 ΠΟΥ ϑΥπιθο]1Ζο οἡ 
δϑεινε οσσαϑίοηϑβ ΟΥ̓ ργοσίοῦβ ὑηρυθηΐ5, ΤῊς 
Βἰδάποϑϑ ἤονν5 (1Κ6 Ααγοηῃ δ “" ργθοῖοι8. οἱπίς- 
γτιδηΐ,"" 5. Ὄχχχί!, 2) ἔτοιῃη ἴπ6 ποδὰ οὗ {Π6 
Κιηρ ἴο ἴπο 5Κιγῖβ οὐ Ηἰ5 γι πιθηΐ ; 1{ ἰ5 ἀ"Πιςοὰ 
ΟΥΘΥ ἜνΟΓΥ ρογίίοη οὗ Η!8 πηγϑῖις Ὀοάγ. 

αὐουε ἐγ “εἰ οαυ.1 1.ε. αὔονθ 41} οἰοσ 
Κίηρβϑ. ὅθι Κ᾿ "Π. 1 πτ-|οὰ; Ποῖ Οοά ἀθ- 
αἰαγθβ ἴο ϑοϊοπιοη “Ἴ ΠΟΙ 8}4}} ποῖ Ὀδ ΔῃΥ 
διηοηρ ἴῃ6 Κίηρϑ ἴκΚὸ πηῖο [ἢ66." 

.8. ΑἹ τὸν φατγγοπίς, ἄς. 1 “Ὁ ΜΥΠἣ 
πα δἱοθϑ, σϑϑϑία ἄγθ 411 ἴῃγ ραιπηθηΐβ," 50 
ΠρΓορηδίοα ἢ Ῥγθοῖοιι5 οὐοιτβ Πα {ΠΟῪ 
αἴθ, 850 ἴο βρθαᾶκ, ψόνυθῃ ουΐ οὗ ἴῃθπὶ; πουξπξ 

852 
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ΡΑΐδοθ8. ννΠογοΌΥ τῆεν ἤανα τηδάς τῆ 66 
εἶδα. 

9 Κίηρβ᾽ ἀδιυρῆζετθ τοῦς Ἀπλοηρ 
[Υ Ποπουτγαῦὶς ννοπιθη: ὑὕὑροη τὮΥ 
Τρ Βαπὰ ἀϊὰ βίαπὰ τῆβ 4ιδεη ἴῃ 
δο]ὰ οὐ ρῃδῖγ. 

10 Ηεαγκεη, Ο ἀδιυρῆζεγ, ἀπά σοη- 
81 6εγ. δηά ἱπο]ῖης τῆϊη6 δαγ; ἰογρεῖ 
4150 τῃϊπε οὐγῃ ρεορίε, διὰ τὰγ ἐλ μετγ 8 
ἢοιιβε; 

ῬΘΑΙ,.Μ5. ΧΊΝ. [ν. 9--..3 

11 80 5}4]] τῃε Κίῃρ σγεδν ἀεβῖγε 
ΤΥ ὈεαυτΥ : ἔογ ἢ ἧς τὴν [νοτά; δηά 
γγΟΓΒΗΙΡ τῆου ΠΙΠῚ. 

12 Απά τῇς ἀλυρῆτεγ οὗ ἼΤ΄ γτε τῥαὶϊ 
ἐφ ἐῥεγε ἢ ἃ σι; εὐεη τῆε ποὴ 
δΔίηοηρ [6 ρδορὶθς 514]1] ἱπίγοεας ἰτὴγ ἐΜεὰ 
τος τος ΠΣ αγία 

12 ΤἼε Κιπρ᾽β ἀδυρῇτζεγ 1. 41] ρἷο- 
του 5 νν ἢ] : Β6τ ο]οτῃϊηρ ᾿ς οἴ νγουρῃϊ 
δο]α. 

Ὀυϊ οὐουγα {ποηιβοῖνοβΌ ὙΠῸ ρϑϑϑίοη [ῸΓ 
ΠΟΘΕΥ 5οθηῖθ ἢδ58 αἰννᾶγβ Ὀδοη ΤΠλγασίοΓΙ5Ε1ς 
οὗ Οτιθηΐαἶβ. 

«υρογεὐν] ΤΠ Ἡροῦγεονν 5 ποῖ 4ιἴθ οἸθδγ, 
δῖ {πὸ Ἰλττογ ΠΑ] οὗὁἨ [πὸ γϑῦβθ παν ΡΎΟΌΔΟΙΥ 
δ6 τοηάοτοα “" ἔγοπὶ ραΐασοβ οὗὨἨ ἱΝΟΥΥ ϑδἴγδι 5 
οὗ μαῦρς ἀο]ρς ἴδοο." Α5. τΠ6 ὈΠάοργοοπι 
Θπίοσβ ἴῃς ραΐασθ, ψΒοο (ῆ6 ἡἴθθη διναιῖϑ 
Πῖπι, ἴπ6 τλϊπβίγοὶς υνοϊσοσθ πὶ Ἀν ἢ ἘΠΟΙΓ 
Βαΐρβ. ὍΒοΓ 15 ἔγθαιιθηξ πηοπίοη οὗὨ ἱνοΟΥῪ ἴῃ 
[Π6 ΒΙ 16; ὄυθῃ οὗ δπ ἰνόσυ ραΐδιθ, ἃ5 ἰπ τ Κ. 
ΧΧΊΙ. 29: ΑΠΊΟΒ {ΠΠ]. χς ; 566 150 50ηᾷ 50]. Υἱ!. 
4. Πα πηοπίοη οὗ ραϊαςθς, ἤονϑόνοσ, ποῖ 
οπο, Ὀυΐ 5ονογαὶ, ἀργρθὸβ ἢ τῃ6 Ἰάθ8], ΟΣ 
Μεβϑίδηις ἱπίογργοϊδιίίοη. [1 18. ἱπΊΡγΟΌΔ0]6 
(δαὶ ϑοϊοτμοῃ, 'ἴῃ νόθος ΓΟΙΡῺ ἸΝΟΓΥ͂ ἌρρθαΓΒ 
βχρὶ ἴο ἤᾶνθ ὕδοη ἱπιρογίοι (568 σ Κ. χ. 22), 
ΟΓ ΔΠΥ Οὗ ἢ᾽Ὶ8 5 σσοθθοῦβ ροϑβϑοβϑθά Ὁ] 6] 5 
ςοῃδίΓιςίοα οὗ 50 τσγε δπὰ ργθεοίουβ ἃ 1ἷὴδ- 
ἴοσια. ΝΒ. ὙΠ ὀχρίαπαΐϊίοη οἵ “Ὁ. 85 
Θαυϊναϊθηξ ἴο Ὁ νυ ἢ Δι 6}Π|ρΡ515 οὐ (η6 τοὶδ- 
ἔνε ρσοποιῃ ἰ5 πον μΟπογα ΠΥ αραπάοποά, Ὀυϊ 
15 ἀείεπάοὰ Ὀγ Ὠν Καγ. 

9. ἐῤν ῥοπομγαδίε «υο»πφη] 1,1ῖ, “’ ΤῊΥ ῥτὸ- 
αἷοι!8 ΟἱἹε5,᾽) “" ΤΥ [6 νν 615. [Ἐ σου]ὰ 5οΑγοοὶν 
Ὀ6 5414 οὗ ΔΠΥ οὗ (μὲ ἰαΐοσ Κίπρβ οὗ [δὴ 
18δὶ Κιηρϑ᾽ ἀδιιρῃίοῦα γοτὸ διποηρ {πὲ αἰϊοηά- 
Δη5 ΠΡΟ ἢ5 4φιθθη. πὸ οὗ λανι 5. ννῖνες 
νν5 ἴπὸ ἀδιιρῃτοῦ οὗ ἼΤΑϊπιαὶ, Κη οὗ Οσέσῃαγ 
(2 5. π|ν 2): [ῃ6 ἀδιρῃίογ οὗ ῬΒΑΓΔΟΝ 15 
{Π6 ΟἿΪΥ υνὸ οὗ δοϊοσηοη ψΠο55 γοναὶ ραγθηΐ- 
ΔΒ 6 15 τοσογάοα, {1κ6 ΟΥ̓ΠΟΥ ῥϑαι] ΑΓ Γαι 5 1η 
{Π6 ἀςβογρηοπ {Π15. 15 ΒΟΪΝν Ἰάρα]; 1 ἢᾶ59 
115 ἔγιιθ, ἱπου ἢ πλγϑίῖς δὶ ἱπιογργοίφιίοη, ἴῃ [Π6 
ΟΠυγοἢος ἢ ἢ γοοορηῖ)θ ὰ ΟἩτιδι {Ποῦ [,ογά. 

μῥοη τῤν γισρὶ ῥαμα ἀϊ εἰαπα] ὅθθι Καὶ. ΤΠ. 19. 
ἐῤε φμερη"] ὙΠῸ Ηθῦτγονν ννογτὰ 15 ποί 1Πδὲ 

ὙΠ ΠΙΟἢ 56 ΡΌΠΟΓΑΙΪΥ 554 ἴο ἀοβιβπαῖς {Π6 
υσθης οὗὨ 15γδο! ΕἸ5 Ῥσπσθ5. [{ 15 4 ρΡοβρίϊς) 
νογά, δηά ἀδηοίοβ 4 ρου] ΑΓ ΤΥ ἴῃ {Π6 σῃοῖςδ 
᾿δηά ροβιίοη οὗ {π6 Ὀγιάθ. ΜυϑβΕςαΙΥ 1 πγιιϑῖ 
τοῖσ τ (δὲ Ομγοῃ, Ὀιξ ἴῃ ΠΟΙ ρογίεςξ ΡΌΓΙΥ 
δηα ἀπ|ϊγ. ἃ5 586 5. ἀοβογιθοὰ ἴῃ 186 ὈοΟΚ οὗ 
Κονοϊατίοη, χίχ. 7. 8. ΧΧΙ. 2. 

ἐ" σο᾿ οΥἹ Ορ’ 1. δ06. ποίδ. οῇἡ ἰοῦ χχυ]ῇ, 
16. απὰ τ δ. ᾿χ. τ. Ετοπι τα Οἤ το. χΧχίχ. 4, 
ἴξ ἀρρύαῖθ {πα 5" μοϊΪὰ οὗ ΟΡὨΙΓ᾿᾽" νγὰ5. νν}}}- 
Κπονίη ἴῃ ]λαντα δ {ΠΠ|6, 

10. Ηεαγεη ΤΠ οΑΥΠοβ'Π655 οὗ {ἢ]5 [Πτοϑ- 
ἐοἰὰ πᾶ γε55 15 Ῥθσα ΠΑΥΎ σα 40]6 ἴο [Πη6 οςςδ- 

βίοη: πονν αἰ βῆςυἘ ἴο γψαὶπ τδ6 λεοπθου οὗ 
[86 Ὀγιάθ, ΠΟΥ πορα [Ὁ] ἴο τηακο Ποῖ ΠΥ οοη- 
βείοιιβ οὗ 1π6 σοπιρίοίθ σἤδηρο οὗ βρβετε, ἴἢ- 
γοϊνηρ ἴῃ6 ἀϊδγιυρίίοη οὗ οἱά ἴϊρβ, ἀπὰ ἰῷ 
ΘὨἐ ΙΓ ΘΕΓΓΟΠήΕΓ οὗ Ποασὲ ἴο πὸὺ ἀκα. 
Ἐαα ΠΥ ἴσιο δηά ἔογο!]6 15 [6 δρρ]ιοδίϊοῃ ἴο 
πὸ ΟΒυΓΟἢ : 586 Πᾶ5 ομδ νυγοσκ, ἴο είν ἤουβεὶΐ 
ὉΡ ἴο ΟΠτγίϑὶ; οπθ βδδογιῇςθ. ἴο τηλκο---ἰῃδὶ 
οἵ 4}1 δϑδοσιατοηθ δηὰ Ὀοπάβ δ]ίεη ἴο Ηίπι. 
ΜΟΙ] τεραγὰβ [15 δά ἀγθββ 85 ἱπδρρ]ςδοὶδ ἴὸ 
16 [ον δ ΟΠυγο, δπὰ ἀγαννθ ἔγοπι ἴἴ δὴ 
ἀγρυιηοηΐ ἀραϊησῖ {π6 ΜΝ οβοίδηῖς Ἱπίεγργεϊδοη 
οὗ 1π6 ρβαϊπῃ, διιῖ 1π6 ΟΠΒΌΓΟΝ.. 845 βιιςῇ. 5 ἴη- 
ΨΔΓΙΔΌΪΥ Τορτοϑοηϊοθα 45 ἴάκοη οὐἱ οὗ {πὲ Πδὰ- 
{Ποη ννογ]ὰ ; ὄνϑθὴ οὗ {6 σλσθ οὗ [3γδεὶ 1ἴ ἰ5 
581ἀ. {ΠῚ "" ἔΔ[ΠοΓΞ βοσνδα οἵποσ σοάϑ,.. |οβῇ. 
ΧΧΙν. τς: 506 ἴοο [)6ιξ. ΧΧΥΙ. ς. 

Ο ἀαμψρίγ}] Α ἴοπῃ οὗ δάάγεββ δΐ οποῦ 
ἰοηοσ, αβοοϊιοηδίθ, δηὰ δου αυν ἅρρῖο- 
Ῥγαῖο. ὙΠῸ Ομδεϑῃ ἰ5 δ {86 ἐγαηβιτοῃ ροίαΐ 
ἔγοιη τπηδιἀθηῃοοά ἴο ννοτηδηῃοοά: 1.51 Θπίετ- 
ἴῃς {πὸ Κιηρὶβ ραΐδοσθ ἢ οἱ Δϑϑοςίδῃοπ5 
᾿ηρογηρ ἴῃ ΠΟΙ βρίγιῖ, νος ἢ ρῖνο ἃ ῬϑσΌ ΑΓ 
σμάγπὶ ἴο [15 ννογά οἵ στδοίοιι 5 νυεϊςοπίθ. 

11. δὸ “ῥαᾳ}]} ἐῤε ξίησ]Ὶ ὙΠΘ Ἰονὸ οὔ δ Κίηξ 
'5 ἴΠι|5 τοργοβοηίοα 85. σγοη ὈΥ {86 ἰονὲ οἵ [δε 
Βγιάθ: πὶ δίομθ πιᾶῖκος ΠΟΙ ΟἿΟΣ ΟΠΔΙΤΙ5 
αἴταςίϊνο. 

ἐν 1ογἢ ΤῊϊ5 οὗ σουγβο νου] 6 ἔπι οἵα 
δγιάο οδπ [50 δο] Π 5} Κη, πα 1[Π6 ντογὰ γεηάεῖ- 
δὰ ν ΟΥΞΠῚΡ 5 τι5964 οὗ {π6 οὈοίβδηςο οἤεγοά υπἴο 
ἃ Κἴηρ ὈΥ ἢὶ5 ΜῈ (566 ἐκ. α Κι. 1. τό); δυΐ 
1Ὲ Πα5 ἃ ρϑοῦΠΠαΓ βρη ἤσδηςσθ 85 ρρ δὰ ἴοὸ τὰ 
ταϊδίιοη Ὀείννθοη ἢ γϑὲ ἀπά ΗἸ5 ΟΠυγοῇ. 

12. “πώ 1δὲ ἐσμσῥίονγ ΟἹ Τργοῇ ὙὌΠῸ Ῥολ]ῃ- 
ἰδὲ Πα5 Ὀοίοτο ἢϊπὶ {πὸ ἀδυρῃίο οὐ Τγτὲ 
(τερτεϑοπίπρ ἴῃ 6 ἡυϑΆ] ἢ οὔ [Π6 Ποδίθ θη ννουὶά): 
ΠΟΥ ῬΓΙΠΟΟΙ͂Υ τηογομαπίβ ΟΠΈΓ μι ῆβ, τοκεης οἵ 
ὙΠ Πρ συ Ὀπηϊβοίοη δης δ᾽ ορίαησθ ἴο 1Π6 αιϑεη. 
ΤΠΗΘ ΟΠΪΥ Πιἰδίογίοαὶ ὄνοηῖβ ἴο ννῃ] ἢ δυο ἃ 
βίφιοπηθηΐ σοι ὰ ρΟΒϑιΪν ΔΡΡΙῪ ἀγθ᾿ [Π6 ΠῚ1- 
ΤίΔπὸ5 οὗ δοϊοιηοη, δηὰ οὗ [ΘΠ ογαπι, ᾿ν ΠΟ ΠΊΑΓ- 
τὶοά ΑἸ δ] ἢ {πὸ κταπάἀδιρῃῖογ οὗ 4 Εἰαρ οἵ 
Ύγτο, (ργίηἶγ ρα 4]}ΠἸᾶποθὸ νοι] ποῖ δὲ 
ςοἸοδγαίοὰ ὈῚ Κογδῃ θβ, πιονοὰ ὉΥ 1ῃε ϑριγί 
οἵ σοά. 

13. αὐ σἱογίομς «υἱ!ρι} 811 ΚἸΟΤΥ͂ 15» 
ψατάγ. 11)" σΟΙΩΠΊΘΙ ΔΓΟΓΘ5. ΡὌΟΠΦΓΑΙΥ [ἀκ 
(Π|5 ἴο πλοῖπ “ἴπ {ΠῸ ἱπηοῦ ΠΡ ΡΟΓ οὗἁ [δὲ 
ραϊαοο," νμόγ τς Ὀπι5 ἔγδὲ ἴάκοθ οὔ δ6' 



ν. 14---2.} 

14 ὅΠ6 514}} θ6 Ὀγουσῃξ υπῖο τῆς 
Κιπρ 'π τγαϊπιθης οὗ πεεάϊεννοσκ: τῆς 
νΙΓρΡΊΠ58. ΠΟΙ σοϊηραηϊοηβ τῆδτ ἔο]ϊονν 
ἢδγ 50}} δὲ Ὀγουρης υπῖο {Π6ς. 

ις ΠΏ ρἰλάμεθα δηά τε]οϊςὶπρ 
81} τῇῆεν δε ὑγουρῆῖ: ἴπεὲν 5}4]] 
δηζεγ ἰηῖο ἴῆ6 Κιηρ᾽β ραΐδςα. 

16 [ηδτεδά οὗ τὴγ [ιῖΠμεῖβ. 588]] ὃς 
ΠΥ ςδμη]άγθη, ψνῃοπὶ ἴπου πιαγεβῖ 
πλαΐζε ῥΓΙησ65 ἴῃ 4}1 τῆς βαγίῃ. 

17 1 ν»}}] τρᾶκο τὴγ πδπλὲ ἴο δὲ 

ν6]] δηά ϑῆονγθ ΠΟΓΒΟΙΓ ἴθ 4}} (Π6 φίογσυ οὗ 
ῬΟΙΘΟΠΔΙ σπᾶγπὶα δηὰ ὑγιᾶδὶ ἈρΡΡΆΓΟΙ: ΠΟΙ 15 
[815 1655 δρρ σα]. ἴο {π6 γι ΒΓάθ ψνμοβα 
Ὀοδυ Υ νν}}} ΟΠ]γῪ Ὀ6 σϑα]γ ἀἰδθοογηθα ἤθη 5} 6 
οηΐοῦθ (ῃ6 Εἴογηαὶ Ῥαϊασθ. ὙΠὴ6 νοχὰ τϑη- 
ἀἰογοὰ ἐς ΠΠ]η "ἢ ἢδ5. ΠΟΓΔΙΏΙΥ παξ τηθδηϊης 
[,δν. χ. 1:8; Ὀιΐ, 45 ὮΣ ΚαῪ 1051:}γ οὔδογνοθ, 
1πΠ6 Ηρῦγονν ννογά ἰ5 υϑοὰ οὗἩ [Π6 ᾿πίοσιου σοάδὺ 
ΠΠηηρ οὗἩἨ {π6 ΗΟΪΥ Ρίαςθ, ἀπά οὔ ἴδε οϊ]ά 
᾿Ππηρ οἵ ἴῃς Ηοὶγ οὗ Ηο]165, ε Κὶ. νὶ. χ8, 22: 
ΔΠ ΔΡρ] Δ Όη νγΠς ἢ ἜπτΡΟΙΥ 1 511ῆ65. οἷἱτ 
ΑΟΝ. ἴπ 118 τλοϑὶ πδίιγαὶ τηθδηΐϊπρ. 

97 «υγοισ δὲ γοίά] Μνονθη ΠῈ τῆγοδάς οὗ 
ξοϊά. Τμι5 ΝΊγΡΙ ἀσοογιθοθα [6 σοῦδϑ “' ητιὰ5 
---͵ἈἈὠἸᾺ Ἰαθοσυτι [ρ58 5.15 συοπάδπι πηδηϊθιι5 
διάοηϊᾳ Ὠιάο Εδοογαῖ, οζ ἔθη! [6145 ἀϊϑοϊονογδῖ 
δυγο." “Ἔ η.᾽ ΧΙ. 72. 

14. ὀγομσδὲ μπίο ἐδὲ ἀὶπφ] ΜΝ ϑοπιο 
νγίδίίοη ἰῃ τῃ6 ἤρυγο {Π6Ὸ ΚΙῃΡ 15 πον τὸ - 
Ῥτοβοηϊοά 85 υγαϊτίηρ ἴΠε Βτιάθ. [ἢ ἴῃ ΤΟΥΓΙΠΕΓ 
Ῥατί οὗ ἴῃ ρϑϑ]πι, 85 ἴῃ ἴῃς ϑδοηξ οὗ ϑοϊοπηοῃ, 
1. 4, ἰῃ6 Βγιάδ 15 Ὀσουρῃξ Ὀγ [6 Κὶπρ ᾿πῖο 
ἢ]5 σμδιηθοτβ. ὙΠ15 4150 5ι115 [Π6 ϑδυ πη ΓΔ], 
Ὀεϊίον τη {Π6 τ Γοὶγ Πισϊοῦοδὶ οχρίδηδίϊοῃ, 
ςοἔ ον. χῖχ 7, 8. ΤΠ ἴῃ ἴῃ ἐο]]οννην 
οἴδιιθο (ῆ6 νἱγρῖὶηβ ΨηῸ αἰίζεπά τὑροῃ [Π6 
Οὐδέ γα Ὀγουρμὲ ἴο 186 Κίηρ; νβογοαϑ 
ἴῃ Εαϑίογῃ ΠαγοπΊα ΠΟΥ ἅΓῸ ὉΠάΘΥ ἴῃ6 δὺ- 
50] ἴδ σοηίγοὶ οὗ {π6ῖγ τηϊδίγοϑβ ; [ἢ15 ἀδν!4- 
ἴοη ἔτοση πδίίζομαὶ ὑϑᾶρὸ σαπποῖ δὲ ννὸ]]} 
Δοσοπηϊοα ἔογ δχοθρίϊηρ ΟΥ̓ γοΐογθηςε ἴο (Π6 
ἸΠΠΕΙ τη Δ ΠΙηΡ : ΡΟ, νἱγρίηΔ), 541ΠῈ]Ὺ ϑριγίΐϑ, 
νὴ)0 ἔοστῃ ἴδε σογίέρο οὗ ἴῃ6 ὨΘΆνΘΗΪΥ Βγιάθ. 

πεεάϊεαυογ 7 ΤΠ δ Ὀγοϊ ἀθγγ οὗ ἀϊνθγβ σο] οι Γ5. 
ΤῊ σοϑί] 685 οὗ [Ππ656 γοῦθ5 δηά {Πεὶγ Ἔχοθοά- 
ἴῃς ὈΟΔΌΪΥ ἀἰννᾶγβ ξᾶνθ {ποτ ἃ Ὀἷδος ἃπΊοης 
186 πιοβί ργεςίοιιϑ ἴγοβϑιιγοβ οὗ Ἐδϑίθγῃ ρυησδ5. 
Οε, 2 8. χα 8. ΤΠ ρβο]ά πλΑῪ 5υταῦο}}Ζ6 [Π6 
Ρετέοςϊ ΡΌΠΕΥ δπὰ παίυγαὶ ἀϊσηιγ οὔ δε Βηιάς, 
[Π6 πηδηγ-ςοοἱοιγοά ἀπά Ὀοδι δ} γαϊπλθπὲ ΠΟΥ 
Ῥοξϑοββίοη οὗ 41} (τ ϑζῖδη ργᾶςαβ. 

16. οΥΓ ἐδγ Μμεδεγῇ ὍΤῆὴε ννοτάβ ἂῦρ δά- 
ἀγοϑοθά ἴο ἴῃ6 Κίπρ, ποῖ ἴο ἴδε Βηάδ: τΠ6 
ἔλϊμοτς ἀτὸ ἴμοϑο "οὗ ΠΟΤῚ ἃ5 σΟΠΠΟΓΏΙΠς 
{86 Πό5ἢ ΟΠ γιϑὲ σατηθ.᾽") ότι. ἴχ. ς. 

ἼΠο ργοπιίϑο ἴπαὶ ἴπ6 Κὶὶπρ᾽5 σι] άγθη 5}4|]} 
6 ῥγίηοοθβ ἰῇ ἃ}1 {ῃ6 ϑατίβ παὰ ἀουθί]εβς ἃ 
Ῥαγτίδὶ δ] Βπηθης ἴῃ 80] ΟπΊοπ᾿5 ταῖρπ, ΠΟΙ 5 
ἴδε δημοἰρδίίοη οὗ Δῃ υηΐνογϑαὶ ἀοπηϊηίοη δ] θη 

ΡΘΑΙΜ5. ΧΙ. ΧΙΝΙ. 

γε] πΊεγεά ἴῃ 8]] σεπεγαιίοῃβ: τΠεγὰ- 
ἔογβ 5}4}} τῆς ρεορίε ργαῖβαε ἴδε ἔογ 
ΘνΟΥ δηᾶ ὄνεγ. 

ΡΘΑΙΓΜ ΧΕΙ. 
ι 712 εοηῃῇπἘείριος τολίοΛ {66 εἐἀμγεζ Ζαίά ἐμ σοά. 

8 “41. σχλογίαξίον ο ὀελοέμ 12. 

Το (ἢ ομϊεῖ Μιὶςϊδη ἢ Ὸσ (ἢ δος οὗ Κογδῇ, 1 Όσ, οἴ 
Α ϑοηρ ὕροη Αἰδιῃοί!ι. 

ΟἿ ἐς οὖ τεΐιρε δηά βίγεηρτῃ, 
ἃ ΝΘΓΥ ργοβοηζ περ τη {του ]6. 

2 ΓΒεγείογε Ψ1]}} ποῖ ννε ἔβασ, ΠΟ ρἢ 

ἴο {Π6 φρ!τῖῖ οὗ Ηδθυῦτονν ροείγυ ; οἶ, 5. χν 
41: Ὀυῖ τῇς πιγϑεῖςαὶ τηθαπῖηρ 5 ΠΊογα ἰῇ 
ἀοσοτάδησε ΜΠ [Π 6 ἡν ΠΟ]Ὲ βίγαϊη οὗ ργορῇθογ. 
566 χ Ροῖ. "1. ο; Κδν. Ἰ. 6, ν. το, ΧΧ. 6. 

17. 1 «υἱ]] νεαῖο ἐν παριδ ἰο ὁφ γριπδυγοῖ 
ἼΠ6 ἤπαὶ δι ἰάγοββ οὔ {πὸ Ῥϑδηηῖδι ἰ5 ἴο 1Π8 
Κίηρ, ποῖ ἴο τ1ῃ6 Βη δ, δἃ56. ἴῃ. ΑΟΝ. πῖρδῖ 
ἰπιρὶγ. Ὑπὸ ννογκ οὗ 4}} Ομ ϑι 5 πηεϑοθηρογϑ, 
Ποῖ ῦ ργορῃεῖβ οὐ δνδηρε  !ϑἴβ, 15 ϑ Πρ ὶ Κ᾽ ἴο 
τλᾶκο Ηἰς παπιὸ Κποννη. 

,)ῶν ευὸν απά ευεγ ΤῊΘ ἰδϑὲ ννογάξ ἰδσᾶνθ πὸ 
ἀουδὲ 45 ἴο 1ῃ6 Μεβϑίδηϊς σμαγαοίου οὗἁἨ {ῃδ 
Ῥϑ5απλ. ὍΤὴδ ρθορῖθ, [ἴ. [Π6 ρΘορ 68, ἃ. ε. ἴῃ 
Οσεηῖ 65, δοσορῖηρ ΟΝ γισῖ ἃ5. {πεῖς Κίηρ. 
ΡΓαῖϑ5 ΗΙ πὴ “45 Οοὰ οὐδοῦ 4|}, Ὀ]οϑϑοὰ ἔυγ ὀνεῦ- 
τλογθ." Ἀοπι. ἴχ. ς. ΚΑγ. “- 

ῬΘΑΙΜ ΧΙΜΥ͂Ι. 

ΤῊΙ5 ρϑαΐϊπὶ δηὰ {π6 ἔννο ζο]οννηρς Πᾶνθ 
(6 βᾶπιθ βΘΏΘΓΑΪ δι )θςΐ ἀπά σμαγαςσίεγσ. ὍΠΟΥ 
ΘΧΡτοβ5 ἴῆ6 ρογέοσξ σοηβάδσδηςοε οὗ ἴσιο [5γ80]- 
165 ἴῃ {Π6Ὸ ργόβεησθ δηὰ ρτζοϊθοϊίοη οὔ Οοά 
ἂὶ ἃ 5ϑᾶϑοη οὗ ᾿πηπηϊηθηΐ δηα ἴογγ! 0] 6 ἄδληρογ. . 
ΘΟΠΊΘ ΔΙ] ΠΙΒΙΟΠ5 ΠΊΔΥ 56 ἴο ῥΡοϊπί ἴο {πὸ 
ἰηναϑίοῃ οὗ {ἴπ6ὸ Αϑϑυγίδηβϑ πηάθὺ ϑθηπδοποι, 
ὙΠΟ] τνᾶ5 ρτεσοάθά ὈΥ σγοᾶῖ σοην θη 5, 
δηά ὈγΥ {πε ονογῆγονν οὗ ΤΏΔΩΥ ΡΘΟρΙΘ5 ΟἸ σον 
σοπποοῖοά σνἢ (Π6 Κιπράοπι οὗ [πάδῃ, δηὰ 
ΜΠ ἢ νὰ5. τουτηϊπαῖοα Ὁγ ἴΠΕΙΓ ϑυάάθῃ δηά 
σοπιρ]εῖο ἀοπίγαςτοη, [{|5 Οὐϑογνοα, ΠΊΟΥΘΟΥΟΥ, 
τη {πῸγῸ 15 ἃ ϑίπρι αγ γοδοιλ ]Δησθ Ὀεΐννθθη 
[Πό56. ῥβαὶπὴβ πὰ ρμουΐϊίοῃβ οὐ [ἰϑδιδῇ: δηά 

ΠΕΠΘΥ ννογὸ ΡΓΟΌΔΟΌΪΥ Δρρ]οά Ὀγ [Π6 ρθορὶἊς οὗ 
Τυάδῃ ἴο {παΐ βρηαὶ ἀθ]ινογδησθ τὴ [Π6 ἔουγ- 
ἰθοπί ἢ γεαγ οἵ Ηεοχζοκίαῃ. Ἐθγϑῖ δἰ Πα ΐε5 
ἴῃ6. ρβαὶπὶ (45 αἶϑο χ]νὶ!., Ιχχν΄., ΙχχνἹ.) ἴο 
Ηδφζοκίδῃ ; " Οεεςἢ. ἀτῖ ὈΠΟΠΙϑομοη 1ἰξογαῖογ,᾽ 
1. ἢ. 283. [1 βδοπΊ5, ονγονυθγ, οἡ ἴΠ6 νν ΠΟ Ϊ6 
Πποῦο ΚΟΥ παΐ ΠΟῪ νγοθ σοπιροϑεά ννῆθη 
ἴῃς Κιηκάοπι οὔ πάλῃ ννᾶβ ἱηνδάθα ΌὉγῪ [ῃ6 
σοπιδιποὰ ἔοτοος οὔ Μοδῦ, Ατηοη, δηὰ 
Ἑάομῃ ἴθ {πὸ σεῖρη οὗ Θῃοβῃαρῆαῖ; 8566. 2 
ΟἾγτο. χχ., ὙΠῸ ἔρο]ηρο ἀπά ἡ ῃοΪῈ συτγτοηΐ 
οὗ τπουρδὲ ἴῃ {Π656 ρϑαϊπὶς σοϊποιἀθ σολαῦκο 
ΔΌΪΝ ΜΓ} ἴηοθο ὀχργοθθοά ὈΥ [ΘΠοβμαρῆδε᾿ 
ΒΙΠΊΘΟ] ἢ, ἀπά ΟΥ̓ {πΠ6 ργορμεῖ [484 716], “ἃ 
[ον οὗ ἴῃς βοῇϑβ οὐ Αϑδρῇ," 2 (το. ΧΧ. 14) 
Ὀεέοτο π6 σδίδϑίγορμο, δηὰ ἢ τἢ6 δοσουηξ 
οὗ τὸ το)οϊςίηρβ οὗ ἴῃς Κὶπρ ἀπά ἢ]5 ρεορὶε δ 
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(οά, τῆς Ποὶν ῥίπεε οἵ τῆς ταϑεγηδοῖοβ 
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(ες εαγίῃ Ὁ τεπηοναά, ἀπά τῃουρῇ τῆς 
"ΗΘδ, οι πιουηἴαϊη8 δε σαγγιθὰ ἴητο ἴἢ6 πάθε οὗ τῆς τηοβῖ Η!ρῇ. 
με ΟΥ̓ ἴδε 86ὰ; ς (οά ἐς ἴῃ τῆς πιιά5ξ οἔὁἨ Πεγ; 5ἢ6 
ϑδξι 2. 508}} ποῖ Ὅς πιονοά : (Τοά 5}8]1 Πεῖρ 4 Ἱῤομσὺ τῆς ννδῖειβϑ τῇογεοῦ γολγ 

ἢετ, 'σπά ἐῤαὶ τιρῆς δατ]γ. ᾿ μεὰ απά Ὀὲ ττοιδ᾽εά, ἐλομσὺ τῆς πιοιιη- 
ἴλ! 5 5ῆαλΚα νυ τ 6 δννε] ]πσ τπεγθοῦ. 
δε δῇ. 

4 Ἴρεγε ἴς ἃ τἴνετ, ἴδ 5[Γ6ΔΠ18 
ὙΠ εγεοῦ 50.]1 πλᾶκα ρἰλα τῇς οἰγ οὗ 

{Π6 νδ]]οὸγ οἵ Βογδοῃδῇ, δηὰ οἡ {ποὶγ ἐΠαπιρῃαπξ 
τοίυγῃ ἴο [Θγιιϑαΐίοπι, νν ἤθη (ΠΟΥ σαπλθ “ΜῈ ἢ 
Ρϑδιίεγιθβ ἀπὰ πᾶῦρα ἂπά {γιπιροῖθ απῖο [ἢ 6 
Ὠοι56 οὗ [ἢ 1 ΟΚΡ." 2 Οἤτο. ΧΧ. 28. 806 
Ὠοΐοβ οἡ υ΄. 9, χῖν!!. 9, δπά χ]ν!. 4. 
ΤΠ ΘΧΡΓΟΘΘΙΟη5, ἤοννονοῦ, ἀγὸ (οΥ {ΠῸ τηοϑῖ 

Ῥαγὶ βεπογαὶ, νν6}} δάδρίεα ἔογ 8Δῃν ϑθϑοη οὗ 
ΒΟνΟΓΟ {γ|4]; δηὰ 8ἃ5 δος δάοριθαὰ Ὀγ (δ6 
ἘἈείοστηθὰ Οδησγοῆ οὗ Οσοτηληγ ἴῃ 1, 0{Π 6 0}5 
Εταιὰ ραγαρῆγαθε “" ΕἸη᾽ [οβϑίε Βυγρ ἰδῖ ὈΠ5ΕΓ 
σοί." 

ΤἼΣ ῥϑαὶτῃ ἢδς ἴἤγθο θη] ρογίοηβ, δας ἢ οὗ 
ΙΟῸΣ πῶ, τπαγκοά ἀϊβιιη γ αἱ 1(η6 οἱοθε ὈγῪ 
{1Π6 τυ 5]. 4] ἴογη) δὲ]. ὙΠῸ ϑοσοηά δηὰ 
{πιὰ Ρογΐίοηθ αν αἷἰθδὸ ἴΠ6 54ΠΊ6 γϑίγαϊη, 
ΠΟ ἢ ΠΊΔΥ ΡΟΒΘΙΌΪΥ ἤᾶνὸ Ὀθεη οὐ οαὰ ὈΥ ἃ 
ΓΑ βογῦογ δὲ {Π6 οηὰ οὗ ἴΠ6 βγϑὲ ρογίοη, 
ΔέοΓ τ. 13; ἃ σοη]οςτιμ οἵ Ηπρίο]ά, ἀρργονθὰ 
δ᾽ 1)ε] 125. ἢ. 
Δία» Ὁ} Τῆὸ Ηδῦτγενν ννογὰ πιολης υἱγ- 

δἰπ5: ᾿ξ 5 ἃ πηυϑίοδὶ ἴογτη, δηά ργοῦδὈὶν 5ιρ- 
ΠΙΠε5. {πῖ 1ῃ6 ρβαϊπὶ ννὰβ ἴο 6 τουϊϊθα ὈῪ 
4]ῖο ΟΥ̓ΒΟΡΥΔΑΠΟ νοΐςοθβ, ΡΓΙΠΟΙΡΑΙΥ Ὀγ πια!άθη5. 
ΟΕ. τ: Οἶτο. χν. 2ο. Τῆς Δίταπη, δο- 
σοπιρδηϊοὰ Ὀγ 6 ννοιδη οὗ [5γΓδ0], δαὴρ 186 
τείταϊη ἴο ἴῃς δοὴρ οὗ δίοβοβ, ἔχ. χυ. 20, 21. 

1. ἃ τοῦ ῥγέιεπί δε} Οτ, “"[οιπά 
ΒΥΟΔΓΥ ἃ ΠΕΡ ἴῃ τοῦ ]6." ὙΠῸ ἰοχῖ ὃχ- 
ΡΓόβϑεβ ἴΠ6 ϑθῆϑ6. σουτθοῖγ, δηα ὑΈΓῪ Ὀδδιτ- 
ΓᾺ]]γ. [0{ΠῸΓ ραγαρῆγαβοβ ἃ ἰῇ ἢϊ5. ΠΥΠΊΩ, 
ἐ ΒῪ ΒΠΗ͂ υἢ5 ΤΟΥ δι15 4116 Γ Νοίἢ." 

Δ. ἐῤδομσρ ἐῤὲ σαγὶ δὲ γοριο] ΟΥ, 
ΟΕ 8 5498. 45 1ηὴ 5. χν, 4.2.6. ἀμάθυμοῦϑ ἃ 56 165 
οἵ σοην 505 Ὑν ΒΙΓἢ σἤδληρο 115 σοπ ΠΠΙΟὴ δηὰ 
ἀϑροοῖ. ὙὍΠὲ τοδάθὺ νν}}} τοῦΔ}} ἴπη6 ψνογαβ οὗ 
Ηογϑςο, “81 ἔγασΐι5 "]αυδίιν οὐθ]5, ᾿σιραντάϊιπη 
ξογιθηῖ της," Ὀὰϊ {π6 ἀϊοιοησο Ὀοίννοθη [Π6 
Ηεοῦγον δπά 1, δἴ1η 15 τοιμδγκαῦϊο ἴῃ ἴννο Γὸ- 
βρεςῖϑβ: ἴΠῃ6 σοῃῇάθησε οἵ 1Πο. α Οπιδῃ 15 στοιπηά- 
δὰ οἡ ἢϊ5 οὐνῇ 7υ5ζιςθ πὰ ᾿οηδο ΤΥ οἵ ριγροϑο, 
παι οὗ (ῃ6 Ηεῦγενν οἡ Οοὐ 5 ύοεοηςο : δηὰ 
[Π6 ᾿τῆᾶρο οἵ ἴπε Ὀγόκοη νου 1Α]Πὴρ Ἰη τι ηϑ 
8 ἴδ ἰεθ5 ἔσῃ ἔπη ἴμαΐ οἵ τῃὸ ϑαττἢ βῃάκθη 
δηά πιοιιηΐα!η5 ονογί γονὴ Ὀν ἃ [ΟΥΤΊΌ]Ο φάγῃς 
αυλκο: 16 Ηδῦγονν ἢ45 ἴπὸ δάἀνδηίΐϊαλροθ οὗ 
ΒυΠΆ] ΠΥ απὰ {γαῖῃ. : 

ἐε εανγίιο Ὅτ, 9 ἈαγχΙθά; “' σαιτιοὰ ᾽ 
ΒΟΔΓΟΘΙΥ ΘΧΡΓΘΘΘῈ5. {Π6 ἔογοθ οἵ ἴη6 Ηθργοενν 
νογά, ϑ Ὡς ἢ 15 υϑοα Ο]Υ οἵ νἱοϊθῃὶ πιοΐίοῃ. 

ἱπίο ἐδὸ »άε οὐ ῤὲ “αὶ 1,11... 85. 1ῃ ΠΊΔΓΡ., 
ἀπο ὉΠ0 ἈΘΔΙΣ ΟΥἩὨ 89 8088. ἼἼΠὸ ῥ᾽ γαὶ 

6 Τῆς πεαλίμεη ταρεά, τῆς Κιπο- μεϑι 
ἄοπις ψψοτε πιονθά: ἧε υττετεὰ δὶς τ 
νοῖςθ, τῆς δαγῖῃ, πιοὶτϑά. 

η Τῆς ΓῸΚΡ οὗ ᾿οβῖβ ἐς ψίτ 5; 

ἐ( 5645) 15 αι ϊναίοπί ἴο {86 ννογὰ οσδϑᾶπ, οἵ 
{πὸ ναϑδὲ ἄθὸρ ουξλ οὗ ψ ῃῖο ἢ τ[ῃ6 πιουπίλιῆς 
ὙγεΓο γαϊβοὰ 1η σγοαΐίοη, Οἱ, Όξη. Ἰ. 9, 1ο. 

8. γραγ] (Οἱ. ΡΞ. χοῖϊ. 3,4: 50 [6τ. τ. 21. 
χΧῖν!. 5, χὶν. 2, Μαῖΐ, νυἱῖ. 2ς. ὙΠ εθὲ δπὰ 
ΒΙΠΊΪΠΪΔΓ Ράπϑαροβ ἰεᾶνε πὸ ἀουνὲ ἃ5 ἰο ἴδ 
ΔΙ] ορογί αὶ τηθδηϊην: ἴΠ6 σοην!]βοη5 Οὗ ἡδίυτο 
Τορτεϑθηΐ παίΐϊοηδὶ γονοϊυ[οη5. 

4. «γλυογ ΤὨΪϊ5 ἤξοΓο 15 ἜΕΧ ργΟσϑΙΥ σδοϑδη 
ἴο τοργοβϑοηϊ ἴῃ σοηϊγαθξ Ὀεΐννθεη (ἢ6 ϑετεπε 
διὰ ἴγάπη}} ἱηἤμοηορ οὗ Οοὐδ Ρχγέϑεηζε 
δπλοηρ Η!5. ρθορῖίε, δηὰ 186 σοῃνυ ϑιοηθ ἀδ- 
βου θα ἴῃ {Π6 Ῥγθοθαϊης γοῦθθθ. ὙΏΟΓΕ ΠΙΩ͂ 
Ὅδ 8η δ]]υβίοη ἴο {πὸ ""νναίοετϑ οὗ δῃμοδὴ ἴδλὶ 
8ο 50 γ, "ἡ ΜνΒιςἢ [54 ἢ, Ὑ1]. 6, ι.595 25 δῇ 
Θ᾽ επὶ οὗ ἴἢ6 Ποιὸ οὗ αν: Ὀμυξ ἴῃ ἰδὶ5 
Ρᾶβϑαρο ἴΠῸ γίνου 15 Οοα 5 Ρτόβεηςθ, Ηἰ5 οὐ 
τη ἢἰγ δριΠ, νυν μἰςἢ ἤοννβ, 50 ἴο βρϑᾶκ, δγουηὰ 
186 οἰἴγ, δ οηςὸ ργοϊζοσξηρ ᾿ξ (566 [54]. ΧΧτΗ, 
21) δῃὰ ϑιρρὶγη 411 [15 νι δηῖβ, 566 ΚΕ. 
ΧΧΙ, 2. ὙΠὺ5 Ηρ, Ηρ] ά, δά πιορὶ 
σΠΙς5. 
αδενπαςί Οτ, “ἀν ]ηρς5," Τπουξὴ ἴῃ 

{πῸ ρῥΙυγαὶ τῃ6 ννογὰ σοίογϑ, 5 ἴῃ Β5. χἹϑὶ ἢ, 
ἴο ἴπθ6 ϑδποίυδιυΥ οσὔ ἰδῦογημδοὶα ψ] ἰδ 
ςοιΓ5. 

δ. Οοά καὶ ἐπ ἐδὲ »εδη 97, δε] 
12; 541. ΧΙ]. 6. 

γίφρι καρ] Βαῖποῦ, αὖ ὃ. 9 δρῳσοδολ οἵ 
Ἰλοχαΐηξ. ΤῊΪ5 ἀοθ5 ποΐ πιόδῃ “" ΠΡ οΔΠΥ, 
Ὀυΐ «δ ἴπ6 τπὴθ οὗ ἀδιινογαποθ νΥΒΙΟΙ ΟΟΠΊΘδ 
Ἰ|κ6 ἀδννπ δῇιοῦ (Π6 ΡΒ] ΟΟΠῚΥ πὶρῃῖ. ὉΠ 5λπιὲ 
ΘΧΡΓΘβϑίοη 5 ἰϑοὰ ἔχ, χίν. 2). Οἱ. Ρϑς. χχχ. 
ς. ΧΙΧ. χ4; 541. χυῖΐ 14. Ὑπι5 ΚιποΝ, 
ΜΊΟΒδ6115, Ηθηρϑῖ., δηά Ηυρίε]ά. 

6. ΤῊΪβ νοῦβα Ὄχρ᾽δίπϑ ἴπ6 ἤξιιγοβ υϑοὸ [ἢ 
τ. 5, 3. ΤΟ γοίογοησο 15. 511}} οἰθάγου ἰπ δὲ 
Ηφοῦτενν, ψνἤθγα ἰδ 54πὶ6 ννοσγάβ (Ὡς τὲ 
τεηάοτγεὰ ἴῃ {π6 ἰοχέ ὁ γρο᾽" δηά “᾿τοαγ᾽ δπά 
ἐἰ χῃονοά᾽" δηὰ “" τοπιονυθὰ 5") γε υϑοὰ ἴῃ Ροΐ! 
Ρίδοοβ. ᾿ 
»ιε ἢ Οτ, 88 ἀϊββοϊυθᾶ: 8η Ἐχριῖδ: 

βἴοῃ ἔρθη θ δοὰ ἴο ἀεποῖο {πὲ εἢεεὶ αἵ 
Οοὐδ )ιάρπιεπί5β. ὙΤὨυ5 Ρ5. Ιχχνυ. 1: Εσοάὰ 
χν. τς: [58]. χῖν. 21, τί αἰ 5ϑοϊνθα :Ὁ [Χ]ν. 7, 
ὙΥΠΘΓΟ 566 ΠΊΔΓΡ.; ΑΠΊΟΒ ΙΧ. ς ; 2 Ρεῖ. 1. 11: 
Ηόγὸ ἴδ ἱπιρὶιοὸα τῃ6 ἀϊδοοπιῆίϊωτε οὗ 4}} ΗΜ 
ΘΗΘΠΊ165. 

7. Τρῤε Ζοκη.. ζαεο} ὙΠῸ οοηβάεπο οἱ 
ἴῃη6 Ρ ΘΔ] π|ι5ὲ γεϑῖθ οὔ ἴννο ὑ ΠΟ Ίρ]65, 86 ὑπ 

[,οΥ. ΧΧΥ͂Ϊ. 



ΓΉΣ:Ρ. 
“3 ἀέρὰ 
ϑέπκεε ἢ» 
δ. 

γν. 8--4.] 

τῆς (σοὰ οὗ Ϊάςοῦ ἐς ἰουγ τεΐιρε. 
ΘΕ δῇ. 

8 (ὕὑοπια, ῬεΠοΪά τῆς ννογκβ οὗ τῆς 
ΓΟΚΌ. ννῆδῖ ἀσϑβοϊδιίομβ ἢς διῇ πιδάς 
ἱπ τῆς οαττῇ. 

9 Ηε πρρκεῖῆ νγαῖβ ἴο σθᾶβε ὑπῖὸ 
τῆς δὰ οἴ τῆς βαγῖῃ ; ἢς Ὀγθαάκείῃ τῆς 
Ὀονν, 44 συτίεῖῃ τῆε ϑρθᾶγ ἴῃ βυηάεγ,; 
ἢς δυτγηοῖῃ της σμαγίοῖ ἴῃ ἴῃς ἤτγα. 

10 Βε 51], δῃά Κηον τῆλε 1 ὅπηι 
(οά: [1 ν"}}} θὲ εχαϊτεά δηϊοὴρ ἴδε 
Ὠεαίμοι, 1 ΨῈ] δὲ δχαϊτεὰ ἴῃ τῃ6 
οαττῃ. 

11 ΤΏε ΠΟΚ οὗ Ποϑῖβ ἐς ἢ αι: 
{πὲ (Φοὰ οὗ Ϊασοῦ ᾿ς οὐὖγζ τεΐωυρα. 
δε δῇ. 

ῬϑΘΑΙΜ5. ΧΕΩΝΙ. ΧΊΝΊΙ. 

ΡΟΑΙΜ ΧΗΥΝΙΙ.. 
744 παίμσμις αγὲ ἐχ λογίεαϊ εὐιεγηείν (ο φρίεγίαῖῃ 

“ὴς δίπξάορι οὐ ( ἀγίσέ. 

Το [ἢ οὨϊεῖ Μαιυριοῖδη, ἃ Ῥβαϊπι ον ἴπ6 βοῆς ἴ Οἵ, ο΄ 
οὗ Κοτδῆ. 

ΟΙᾺΑΡ γουγ Παπάξ, 81] γε ρεο- 
ΡΪε ; 5ποιῖ ππῖο (σοά ψνἢ τὴς 

νοῖσςε οὗ {πΠππΊρ]᾿. 
2 ἔογ τῆς [ΚΡ πιοβῖ ΒΙρῊ ἧς τετ- 

ΤΙ]6; δὲ ἱξ ἃ στελῖ Κίηρ ονεγ ἃ}} τῃε 
ελγῖῃ. 

2. Ηε 581]] βδυδάιϊιε τῆς ρεορῖε υπάθγ 
1.80 ἀηἀ τῆς παςοη5 πη 46 Γ οἷ ἔδοι. 

4 ἢε 5}|4}1] εἤοοβε οιυγζ ἱπῃογιἴδηςε 
ἔογ 8, τῆς Ἔχςο!]εηον οὗ [ασοῦ ννῇοπὶ 
ἢς ἰονεά, δεϊμῃ. 

νΘΙΒΆ ΠΥ οὗ Οοὐἷβ ἀυππίοη, ἱπάϊςφίοα ὈΥ (δε 
ἘΠ|6 "τἀπὸ 1 οτά οἵ Ηοϑβίβ,᾽" δπά Ηἰ5 ςονεπαῃϊθα 
τοϊαϊίοη το (ἢ6 Ηδῦτοννβ, 85 ἴῃς Οοά οὗ Ϊ]αςοῦ. 
Ιη ἴΠ6 ἐογπιοῦ οἶδιι8ο βονογαὶ Μ55. μανθ “τῆ6 
Οοὰά οὗ Ηοϑῖ5," ΕἸοἢ τα ἔογ [εμονδῆ: ἃ τεδά- 
1η} ῬΓΟΙογγοὰ ΌΥ ϑοπΊθ στ 65. 

- «οἱῷὸ 9] 'ΓΒυ5. {186 ρῥγορῃυϊΐ [4}|4216] 
ῬΓΟΠΊΪ565, “5ὸ οι ἀραδιηϑῖ {Π6π|, ἕο [6 ΠΟ ΚῸ 
ΜῈ} 6 ἢ γου," 2 Οἢτο. χχ. τῦΏ. Ηοθϑ. 
Ἰρωπαπμ, ΥὙΘΙΛΙΠΘΙΩΡ ὺ5 οὗ ἴθ ρσοδῖΐ παηὶὸ 
[πηηδηλεὶ, 

8. ὥω»πε, δερῥοίΠ] ὝὍΒοϑε ννογάϑ ἀγὸ 5ι:1140]}6 
ἴο ΕΠ Γ οὗ {Ππ6 ὑγαηϑδσίίοπβ γοξεγτοα ἴο 1η [6 
ἱπιγοάυςσίοη; Ὀμὰῖ ΟΥ̓ ἴῃ6 ἔννο πλοῦὸ βρϑο ΠΥ 
ἴο ἴῃς γυΐϊη οὗ {Π6 ᾿Ἰηνδάογβ ἴῃ [Ἐποβηδρἢδ 8 
ΤΟΙσπ, νι Βοη, κ“' Όγ ἴπε ρόοννοσ οὗ [επονδῇ," 1Π6 
ΑἸηπιοηϊίθ5 δηά Μοσδθιϊεβ ἢγϑὶ ἀεβίγογεοα {ΠΕῚΓ 
4}}1.5, ἴῃ. Εἀοπηῖθβ, δηὰ ἤθη δονν θοῇ οἴθεῦ: 
866. 2 (το. ΧΧ. 22, 23. [ἢ [ἢ]58 ρϑα]πὶ {Π6ΓῸ 
18 ΠΟ ποίϊςο οἵ ἴπ6 πη! ]δτοη οὗ ἃ ναϑῖ ΔΠῚΥ 
ΌΥ ἃ βυυιώάῥηῃ νἱδιδοη ΠτᾺτΌτ Πράνθη. 

9. ὅ860 [84]. 11. 4. ὙΠῸ τοβοιηδίαηςσο Ὀ6- 
ἔνδοη (Π]|5 ράβϑαρο, δηά ᾿πάθοεὰά ἴπὸ ννῇο]6 
Ῥβάϊπι, ἀπὰ ἴΠε ΘΑΓΥ ΤΠΠαρίοῦβ οὐ [5λι4ἢ, 15 
ΘΧΟΘΕΟΙΠΨΙΥ δἰ τκιηρ. ὙΠῸ ᾿πλαρθ8 πη 1δ6 ρτὸ- 
ΡΠΟΣ ἀγὸ ἀγα οὐἱ τῆογο ἔΠγ. ἢ βτοδῖ 
ναι οῖν δηᾶ σἰσῆποθα οὗ ἀεὶα!]5 ; Πόησο 1 ΠΊΑΥ 
Ὅδ Ἰη!ογγοᾷ (Παϊ ἴῃ [86 ῥ881πῈ ννὲ ἤᾶνὸ Δῃ θαγΊοΓ 
Ῥτγοάμοικίοη. 

10. 8βε “ Π Οτὖθ, “ἐσδᾶ56," 8ς, ΠῸΠῚ ΥΟῸΓ 
ΔηΧΙοΘΙε5 απ οἤογὶ5. Οὗ Εχοά. χίῖν. 12. [Ϊὴ 
1 5. χν. τό, ἴδμ6 ννογά "" σοῦβθ᾽ ἰβ ϑϑὰ ἐπῖι8 
ΔΟϑο  ἴοϊγ, 

1 «οἱ δὲ εχαἠε ΟἿ, 1541. 1. 1ώ 17} 5. 
ΧΧΙ. 13, Δηἀ δὲ6 Εχοά. χῖν. 4, 17, 18. 

ῬφαιΜ ΧΙΝΙΙ. 

ΤῊ]8 ἀρρόᾶτβ ἴο ἤανθ Ὀδθη ςοπηροβθὰ [ὉΥ 
ἃ παῖΐοηα! {Ππληκϑρινηρ ἀὔογ {ἴπ6 ἀ]νου- 
Δηςθ οαεἰουγαϊοα ἰῇ [πΠ6 ριεοράιηρ [541Π|, 
Το νυἱεΐουυ παδὰ Ὀδο νου ψιμουξ 4 Ὀδίι]6, 

Δα 18 ἱπογοίοτε δϑδουδοά, ΜΠ ὄνθη ΤοτΟ 
ἴμᾶπ 04] ργορηεῖγ, ἴο 186 Ρεγβοπδὶ ἱηίοσ- 
νοπίοη οἵ σοά. Ηδφηςδ ἴῃ τ. ς Οοά [5 στόρτγοὸ- 
ϑϑηίθα 45 γοϊυγηϊης Αἰογ (Π6 υἹοΐουυ ἰο Ηἰβ 
Ποάν θη] δθοάθ, πὰ ϑοδλίοα ἴῃ ρίοσΥ οὐ Ηἰβ 
[Ὠγοηθ. . ΤὩδ σοπηροίοη οὗ [Π6 ἴννο ρς4]Π15 18 
δαπλτοα ὈΥ οτῖοβ ; ἄνθ Εν] γΟσΟρΡΉ 765 
(Π6 ϑιμλ αγιγ οὗ ἴοπθ δηὰ ϑιυδ)]οςΐ, τπουρῇ, 
νου ἀ55Ι ΡΠ ΠΡ ΔΠΥ 5Ρ6 614] γράβοῃ, ἢδ ρ᾽δςθβ 
1815 δπηοηρ [6 Ἰδίογ ρ581Π|5. 
ΤΠ ΠΗ͂ νεῦβ σοπῆεϑ Ὀδΐννθθη ἴνῸ 5 γορῃος, 

ΘΔΟἢ οὗ ἔουΓ νεγϑοϑ; [Π6 ἀἰϊνίβδίοη 15 πηιαγκοα ὈΥῪ 
δϑεϊδῇ. 

1, Ο εἰαρ γον ῥαπά 5] ΤῊΘ ᾿πηπιράϊδίο γὸ- 
5.11 οἵ Οσοάἷδβ υάρτηθηβ νν45 ἀθϑοσιδοά ἴῃ [ἢ 6 
ΡΓοσράϊηρ ρϑαϊη. ὙΠεΐ ννὰ5 ἴθυτου δηά ἅννο. 
ἼΔοη 16 βἰγαῖη σῆδηροβ; {6 υἱτπιαίο οἤτςοῖς 
ἅγὸ σοδ χοᾶ, δηά ἴῃ [Π6 ΘΔ Ὀ]Π5ῃπιθηΐ οὗ ρϑᾶςς 
δηὰ Π501τ 6 411 πδίίοηϑ ἃγὸ Ἵδ θὰ προῃ ἴο τὲ- 
σορηΐχο ΗἸ5 ροοάποθθ, ὍΠῆδ οὐγάοσ οὗ ἴδ ἵννο 
οἰδιι5:5 5Βῃοι]ὰ Ὀ6 τονογϑοά,"" Α]] γο ρεορίθϑ, οἰἂρ 
γοῦν μδηά5."" 

Ὡ. ἱογγι δἰ] ΟΥἉ, “νυ }]} 1 186 ἔδρα ἰ5 ποῖ 
᾿ποουηρδί!ῦ]6 νυ τονυθιθηΐ ἰὸν : οἷ Ῥϑ, ἰχν. 
Φ. ΙΧΝΗΙ. 1ς, ΙΧΧΥΪ. 7--τ-ο ; ει, Υἱῖ. 21. 

8. Ηε «ῥα! «εδάμο] Οτ, Ἠ9 βαράποῦῃ: 
1π6 Ῥφα]πλιϑί γρα] χοὸς (η6 διΐαγο, ἔογ πὸ τοραγάς 
{πΠ6 ρονογπιποηΐ οὗ {π6 υνουῦ]ὰ 45 [Π6 βιιγὸ Ποιὶ- 
ἴαρε οὗ [5γὯ0]. ὙΠῸ βᾶπιὸ ννοσζὰ 15 τιδοὰ ἴῃ 5, 
ΧΥΠ]. 47), Δ ΏΟΓΟ 566 ποῖορ. 

4. Ηρ “ῥα ἐροοε] ΗῈὅ6Ὸ οποοβϑῦὶ : ἤδποδ 
[πὸ ΠΥ οὗ 41] οἴονιβ ἰο αἰβροϑϑθθθ Ηἰς 
Ῥέορ]θ. ὝΠΔΕεΓΟ 15 ΟὈνϊ οι ἃ το γοπηοθ ἴο 
{π6 δρθςῖδὶ οδήθος οὗ 186 ἰηναξίοη, ὑνΠΙ ἢ τὸ- 
5] 10 ᾿η 50 σοπηρίοΐο ἃ ἀϊξοοπιβίαγο, [6 ῃοβῃδ- 
ΡΒαῖ 5 ννογάβ ΔΙῸ “"ἴο σοπὶὸ ἴο σαϑί τ15 οι οὗ 
ΤῊΥ Ροϑβϑοβϑίοη, νος ἼΠου δαϑὶ ρίνθη ὃ ἴο 
1 Πογ "Ὁ 2 ΟΠ το. ΧΧΟΣΙ. 

ἐῤε οχεοίνοπο) 1.9. ἴῃμαϊ ἱηπογιΐδποο ἴῃ 
ΜΉΝ [ποῦ Θχυ 5 ψ ἢ ρταϊδίι! Ἰογ : ς. 
Απιὺς Υἱ. 8, ΥἹ1]. 71 581, ΧΧχυ. 2, ἰχ, τς: 
Ν δῇ. 1]. 2. 
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ς (οά [5 ροπε ὺρ ψν ἢ ἃ 5δουῖ, 
τῆς ΠῸΚΡ νι τῆς βουπά οὗ ἃ 
τα πιροῖ. : 

6 δίηρ ῥγδίβεβ ἴο (ὐοά, βἰπρ' ργδίβ68: 
δίῃ Ρ᾿ΓΔΙ865 ὑπίο οὐγ Κίηρ, 5ίῃρ 
ΡΓΆΙ568. 

7 ἕογ σσοὰ ἐς τε Κίηρ οὗ 8}1} τῆς 
ἐλαν ἐα δι ΘΑ τῆ; δ'ῃρ γε ῥγαϊδε8 ἵννιτῃ υπάοτ- 
ἐκ ΐδις. δίῃ ηρ, 

ι0)1, 
ἐνς Ὑ οπς 

1 8 (οὐ τεϊρῃεῖῃ ονεγ ἴῃς Βεδίδεη: 
μιλένς αοἀ 5ἰοῖῃ ἀροη ἴῃς τῆτομε οὗ ἢΪ8 
καήοοί Ἐ ]} 658. 

. ἠ 7 8 ἢ ΤΣ, «Ὁ ΤῊς ῥγίηςεβ οὗ τῆε ρεορῖὶε ἃγε 
4όγαλανι. ΡΆΚΠ ΕΓ τοροίῃετγ, φύεη τῇ 6 Ρδορὶς οὗ 

δ. Οοά ἐς σοηε μὴ Οὐοὰά [5 5Ξ41ἃ ἰο σοπΊδ 
ἄοννῃ πε Ἦθδ ἱπιογροβοβ ἔογ πὸ ἀἘ] νογᾶποθ 
οὗ Ηἰ5 ρξορῖοθ, οὐ 1η6 ὁνουίῆγονν οὐ ΤΠ6ΙΓ 6π6- 
Τηθ5; δηά “"ἴο 5ὸ ὕρ." τεϊυγπίηρ ἴο Ηἰ5 
ΒΟΑΥΘΉΪΥ ἴἤγοηθ, ἡ μθη τῆδῖ ννοσκ 15. δοσοιη- 
ῬΙΙ5ποά. 4}} [ἢ656 Ἔχ ργοβϑίοῃβ ἢδνθ Π61Γ 5ρθςῖαὶ 
δηή Ἰιογαὶ ἐἸ Ι πλοπὶ ἴῃ ἴἢ6 50οΝν. (ὐοιηραῖθ 
ΡῬβ. Ἰχνι. 18, ἀπά Ἐρῆ. ἱν. 8--- το, 

«υἱὲ α “Ἐομἢ Απιηάσδε ἴῃς ᾿δ]].πὲ 5Ποιι8 
οὗ Η!8 τοβουεὰ φρθορίο. " 

ἡγιρρο] δ66. ἃ ΟἾτο. Χχ. 8, “ΤΟΥ͂ 
σδτὴθ ἴο [Θγιιϑαὶοπὶ Ἱ ρβδ]ζογιθ5 δηὰ ΠΑΓΡ5 
ἃηὰ ἐγμριδεῖς ἀπῖο {πῸ Ποιιθθ οὗ ἴπὸ 1 ΟΚῈ.᾽ 
ΤΟΙ ΠΊΑΥ 4150 Ὀδ ἃ τοίθγρησς ἴο [ἢ 6 ϑοϊθπιῃ 
Ῥτοσθβϑίοη ννηδη {Π|Ὸ ἀτκ ννᾶ5 Ὀγου βῆ ἴο Μοιηῖΐ 
Ζίοπ, 2 5. νἱ. 1-. ΤΠ ξαπὶθ ννογάβ 4γὸ ποῦ 
πἰςο, “αν πὰ 4}} (6 πουθὸ οἵ ἴ[5γδὸ] 
Ὀγοιρῆῖ ὑρ ἴπ6 αὐκ ἢ σῤοωξίπφ ἀπά νυ ἢ 
{πὸ βοιιηά οὗ {πὸ ἐγιρηρεῖ." 

7. Κιίη οΓ αἰ δὲ εαγ! 7} ἴπ Ζεοςἢ. χὶν. ο, 
1Π6 βαπιθ ΘΧργθϑϑίοη 15 πο νυν ἢ τοΐογθηςθ ἴο 
(6 πιαηϊ οϑίδιίοη οὗ 1π6 ἰογὰ οὐ ἴπ6 ἀδὺ οὗ 
Ἰυάρπιρηῖ. | 

σρισ γε ῥγαΐμες «υἱὖὸ μπάεγεαπάίπ}] ΓὮΘ 
Ηοῦτονν Θχργοβϑίοη 15 ϑρεθοιῇς, ἱπάθρά, 50 ἴο 
ϑροακ. τοσῃηισδὶ ; 1ἴ τθδῃς. “ὁ ΟΙΔΥ οἡ ἴῃ6 ἤᾶτρ 
ἃ γπιη οὗἩἨ ᾿ηϑιγυςίοη," τηδγκίηρ ἴΠ6 βρδϑεῖδὶ 
ἰητοητοη οὗ [Π6 ΡὈ541Π|, ὙγΠ]Οἢ 5. ἴο ἱπουϊςαῖε 
ΡΓΔςοῖο4] δηὰ βριγιῖυδὶ Ἰεβδθοῦβ. Οὗ. χσ ὅοσ. 
ΧΙΝΟ Ις. 

8. γεϊσποῬὴ Οτ, 18 Κίπε, ἰ.ε. Πα ἢ τηδηῖ- 
ἔοβῖεά Ηἰ5 Κιησὶν ροννοῦ. Οἱ, 5. χχῇ χ8, 
δηῃά τ (το. χυὶ. 21. 

9. Τδὲ ῥγίπεε] ΤῊ15 παηβαζίοη ἰ5 αυϊΐα 
σογῖοοῖ. ὙΠῸ νογὰ ΡῬγορειν τρθδῃς “" ΠΟὐ]6,᾽" 
οἰ ΒΟΠΟΓΟΌ5᾽, ἰὴ σμγαςίοσ: ὑαΐ ἰἴ 15 υϑοὰ οὗ 
ΡΓίΏςο5, ποῖ, μοννόνοσ, πουϊ τοξεγεηςθ ἴο 
186 4υ 4} {165 νυ ῃσἢ Ὀδοοπηθ ἴμοπὶ, δηά νυ ΠΟ ἢ 
ΒΕΥ πιᾶγ μᾶνθ τηδηϊεβδίθά οἡ ἴῃε ὁσοδβίοηβ 
ὙΠ ἢ ἅγὸ ςεἰοργαίοα ἴῃ ἴμοϑα ῥϑᾶὶπ5β. (Οξ. 
]υάρ. ν. 9. 

ευέπ 1ρεὲ ῥεοῤί] “ΓΘ ϑἰδίθπιθηϊς ἀρρθδῖβ ἴο 
Όο6, ΡῬχίηςθβ οἵ ρϑορὶθβ (5ς. ἔογοι βῃ ΟΥ̓ Ποδίῃοη 
ὨΔΙΙΟΠ5) ἃΓῸ Δϑϑϑιη θά, 85 ἃ ρθορὶθ οὗ ἴῃ σοά 
οἵ ΑὈγαμδη). [ἢ οΟἴμεσ ννογάϑβ, 411 ὑγίῃςεβ οἔ 

"»" 

ΡΘΑΙΜ5. ΧΙΝΙΙ. ΧΙ,ΨΊΙΙ. [ν. ς---2. 

τῆς (ὐοά οὗ ΑὈτδῆδηι : ἔογ τῆς 5}: εἰάς 
οὗ τῆς. βλιτῇ ὀείοης υαπῖο (ὐοά: ἣς ἰΞ 
δτοδον οχδὶτεά. 

ΡΟΑΙΜ ΧΙΝΠΗΙ͂Ι. 
7. ογηπαριεπίς απαὶ γήηίσα οὐ ἐλε εἀωσιά. 

Α ϑοηρ ἀμαά Ῥβαΐπὶ ἐίογ ἴῃς βοῦϑ οὗ Κογδὶ. 

(. ἰς ἴῆε ΠΟΚΌ, δα σγεδν 
ἴο θὲ ργαϊδθά ἱπ τῇς οἰΥ οὗ οὔ 

(σοά, :» τῆς πιοιιηταίη οὗὨ 5 ΠΟ] ης58. 
2 Βελυτα! ἔοσγ βἰτυδτίοη, ἴῃς ]0Υ 

οἵ τῆε ννῇο]ε δαγῖῃ. 15 τπουηῖ ΖΊοη, 
οὔ! ἴῃε 51465 οὐ τπ6 ποιῖῃ, τῆς οἰ οἵ 
16 ργεαῖ Κίηρ. , 

16 

Βικἢ δηᾶὰ φϑπογοιβ σμαγδοΐοσ, ]} ποῦ ]ε ςρίπίσ, 
01} Ὀ6 σοηνογίοα, δηα ἔογπὶ Ομ ἡδίίση, 20 - 
Κπον]οάριης [6 Οοὰ οὗ ΑὈτάμδπι, Ὀδοοπιηζ 
ἴδι}5 “ἃ σῃόβθῆ βεπογδίοῃ," “ἃ ΤΟΥ] ργδεὶ- 
Ποοά." ὅδ6ε Εχοά. χίχ. 6: δηά σ Ροῖ. ἰ. 9. 

ἐῤε «ῥιεἰ4] 1.6. ἴῃ6 ἀοίορηδοτς, ογ πεῖς 
ἼΠΟ 58Π|6 Π]ΘΑΡΠΟΥ 15 υϑοὰ Ὀγ Ηοϑεᾶ, ἰν. 18; 
566 ΤΏΔΓΡ. 

ὙΤΠΙ5 ῥϑδΐηυ 15 8 ϑίγικίηρ ἱπϑίδηςο οἵ [δ 
σοπιὈϊπδίίοῃ οὗ ἴῃ ᾿γτίςα] Δηἀ ργορβοίοδὶ εἰο- 
τηρηΐβ : ὙΏ1]6 ΠΟΘ Ὀγδῖηρ ἃ ἰΓαηϑδοίίοη οἱ ἱπν 
τηδαϊδίο ᾿ηϊογεσὶ ἴο Οοα 5 ρθορὶε, ἴῃς Ῥϑλὶπ)ϊὶ 
1.565 ἜΧΡΓοβϑιοηβ γουρῃοιυϊζ νυ βοῇ ἢλνο Τδεῖγ 
δάσαιαῖο (ἸΠΙτηθηΐ ἴῃ [ἢ Ῥογβοη δηὰ νοῖΐ οἱ 
πε Μοββίδῃ. 

ῬΒΑΙΜ ΧΙΕΝΠΙ. 

ΤῊΪ5. ρ541π| Ῥεϊοηρβ ἴο ἴΠ6 584 Π|6 ςθῦος, δηά 
τοῖοτβ ἴο ἴη6 ϑᾶπι6ὸ οἰγουπηβίδηςος 85 ἴδε ἵπῸ 
Ρτοσθάϊηρ. [{ σοπλρ]οῖος {Π6 γαίῃ οὐ ψτγαίεβιὶ 
ἰπουρηῖϊβ βυρρεβίοα ὈγῪ (ῃ6 ἀε])νογδηςο. [πα 
πε ἢγϑε {πῸ ονοσίησονν οὔ ἴῃ6 δῃθιν 15 [δε 
Ῥγομηϊηθηΐ {μουρῆΐζ, δπὰ ἴῃ ἴδ βθςοοπάὰ [δὲ 
{πιπλρὴ οὗ Οοάβ βίοτυυ τῇ {ῃϊ5 1ῃ6 Ῥἰπηιβὲ 
ἴμγηβ ἢ15 ἱπουρηΐϊθ ἴο {π6 ὈδδυΥ, ϑθουΠΙΥ, 
δά βρίοπάουγ οὗ ἔπὸ οἷγ οὗ σοα. 

ἼΠΔ6 βιγυςσίαγο σχϑβετηθ]θ5 [Πδῖ οὗ [Π6 ργθοθύ- 
ἸΠῷ ῥϑαϊπι; ἴῃ6 οἰ ἢ νόγϑο, νυ δοίαῃ, 5 
Ὀεΐϊννεθη ἴννο βίγορῃδβ, θᾶςἢ οὗ ἴῆγεο νεγϑβθδ. 
ΤΠ 1 ον!ο5 ϑδηρ [Π]5 ῥρϑδὶπὶ αἵ [86 πιο 

ΒΔοΥἤοθ οἡ {Π6 βεσοπὰ ἀδὺ οἵ 186 ψγεθκ. δὲὲ 
Μίβμπα, “Τβδηλά." 

1. χγεαιΐγ ἰο δὲ ῥγαμσ] ΟΥ̓, το} 
Ῥτιδαϊβοάᾶ, ὙΠῸ Ῥβαὶ πιῖϑί βροᾶκϑ οὗ ργαϊβὲ ποὶ 
ΟὨΪΥ ἄἀϊὸ ἴο Οοά, Ὀυῖϊ οὔετοά ἴο Ηἰμ ὧγ ἃ 
Βγαῖο ἢ] ρΘΟρ]Θ. 

γγηοιι,αη ογ ῥὲς δοϊίπθ..1 ἨΠΠ8 ἈΟῚΥ πιοῦμ» 
ζΛαῖπ; ςοἢ, Ἀ5. 11. 6, Ιχχχυ χα; [58], 1. 3. 

Φ. ,7ογ εἰ μαλομ ΤΑΙογαΪγ, “Ὁ ἔοσ οἱονδίοα, ἢ 
ΟΣ “ἢ ΒΕΙΡΗ.." Ὑπὸ ννογὰ ϑθθηὶβ ἴο ἀδποίε 
ἃ ΒτΙΆΘΘΙΙ ννάνοῖῖκο Ποίρηϊ : ποῖ τυρχοὰ δμά 
ἀβῆξ, ον με δυΐϊ Γιδῃρ ὈΥ ἃ ϑυςοεββίοῃ 

ΧΌΠΙ] ἰοῖτάοεβ. 8566 Νοίθ θεῖον. 
ἐδε ἦον 9 τῤε «υδοίε εαγ 16] ὝΔΒυ5 [6τεπιίδῆ, 

95. 1815. [86 οἰἵγ {μδΐ σλθῃ ς8}} {8ὲ ρεπδο 



Υ. 3--τ2.] 

42 (οά ἰ5 Κποννῃ ἴῃ ΠΕ ραΐδοεβ ἔου 
ἃ τεΐυρα. 

4 ἔογτ, ἴο, ἴῆε Κίπρϑ νγεῖς δ5βεπ ]ςά, 
ΠΥ Ραββα Ὀν τορεῖπετ. 

ς ΠΟΥ ϑ8δν 1) ἀπά 50 {ΠΕῪ πιᾶτ- 
νε]]εὰ ; {πὸ γ νγοῦα του] εά, πα παϑιεὰ 
ἈΑΥΝΆΥ. 

6 Ἐξελγ τοοὸκ ποϊά ὑροὴ τἢεπ 
ἴπογα, ἀπά ραϊῃ, 48 οὔ ἃ οπίδη ἴῃ 
ταν 1]. 

Του Ὀτγεακοβῖ ἴῃς βῃΐρβ οὗ ΤΑῖ- 
58 15}: νυν τῇ δὴ εαβὲ νν πα. 

8 Α5 ννὲ ἢᾶνε ἢεδλγά, 80 ἢανε ννὲ 
86εη ἰῃ 16 ΟΥ̓ οἵ τὴς ΓΟᾺΚΡ οὗ Βοβῖϑ, 

ῬΘΑΙΜΘ. ΧΊΊΝΙΠΙΠΙ. 

ἷἱπ ἴῃε οἷ οὗ οὖν (ὐοά: Οοά ν]}} 
Θϑ.2 15 ἴὸ ἔογ νεῖ. ϑεϊδῃ. 

9 Ὗνε Βᾶνε τῃοιρῆξ οὗ τὴν ἰονίηρ- 
Κιπάποϑβο, Ὁ (σά, ἰη τῆς ἰδ ς οὗ (ἢ Υ 
τεπΊρῖε. 

10 Ασςοοτάϊηρ ἴο τῆν παηπχε, Ο Ὁ οά, 
80 ἐς ΤΥ ῥγαίβα ὑπο τε επά8 οὐ τῃ6 
ελσῖῃ : τὴγ τρῃς Βαηά 18 ἔ}} οἵ Πρδι- 
δΟΙΙ5Πη 688. 

11 1, εἴ πιουῃῖ Ζίοη τε]οίςς, [ἰεῖ τῆς 
ἀδιιρῃτεῖα οὐ [ἀδῃ δὲ ρἷαλά, δεσδυβε 
οὗ τὴΥ Ἰυαρπ,εηίβ. 

12 Ναἱκ δδοιι Ζίοῃ, δηἀ ρὸ τοιιπά 
οι ποῦ: τ6}} τῆς ἴοννεῖβ τπεγοοῖ, 

ἰἴοη οὗἨ Ὀοδυΐγ, [ῃ6 ἸογῪ οὗ ἴπ6 νος θαγίῃ κ᾿" 
1Δπ᾿. ἴϊ. τς. 

οὶ 1ῤὲ «ἐάδε οΚΓ ἐρε πογὶ δ] 1.6. ἴο ἔθ ποιῇ 
οὗ Ζίοῃ 15 βἰϊυιδίθ ἴπ6 οἰἵγ οἵ νηὶ Οοά [5 
ἴῃ ἃ ϑρϑοῖαὶ ϑθη85. (ἢ ΚΙῃρ, 85 ἀνθ! ηρ ἔΠΘΓΟ 
ἴῃ 106 ΤδηρΙο, ΗἸ5 Ῥᾳϊαςο: οἴ. Μαζί. ν. 3ς. 
ἼΤΠ15 ἀρρόδῖβ ἴο Ὀ6 [6 τηρδηϊηρ οὗ ἃ 50Π16- 
νγῆδὶ Ἴπ- Ρᾶϑϑαρο. ὍἼηὸ ὈδδιΥ δηὰ ΡΊΟΥΥ 
οὗ Ζίομ, [86 τοβιάθποθ οἵ [πάλῃ 5 ΘΑ} Υ 
Βονογοίρῃϑβ, ἰ5 σγοδῖ, δυιῖ βυγραϑϑθά Ὁγ ἴδ6 ςγ 
Ὀμ11: ἀγουπά ἴμ6 Ῥαΐδος οἵ 115 βοάνθηὶγ Κίηρ. 
Εογ ἴΠ6 ρῇγαϑο ςξ, [54]. χὶν. τ; ΕΖδθκ. ΧΧΧΥ,. 
ό, τς, Ποῖ ΑΟΝ. [δα5 ““ πογίῃ αυδιίεγβ.᾽" 
δε Νοῖοδ Ὀοίον. 

8. Οοά ἰς ἀποαυη] ἰ.ε. δ Βαίἢ πηδηϊ εϑίεα 
ΗΠ 561} Ὧ5 {πὸ Ῥσγοΐζοοίοσ οὗ Ζίοηῃ, ἀννε! την ἴῃ 
ὨΘΓ ραϊδοθβ. (οπηρᾶγο Β5. χὶνὶ. ς. 

4. {δὲ ζίηψ! αὐεγόὸ ασπεπιδίρ] “ΤῊΪ5. οΟἸΘΑΓΙΥ 
τοξεγϑ ἴο 8η ᾿ηνϑϑίοη οὗ [πάλῃ ὈΥ σοηῃξοάογαιθα 
Κίηρϑ, γνῆο ννεγὸ αἰδοοτηῆίοα νου! ἃ ὈΔΕ]6 - 
δηὰ [ἴ βίγοηρ!ν σοηῆγπιβ [Π6 νἱονν βίδιθα ἴῃ [86 
ιηἰγοάυςξίοη ἴο Κ5. χὶνί. 

ἐῤεν ῥαεά ὁγ}} Ιἴ 15. ποῖ οἰθασ νυ βεῖθοῦ 
[Π15 τοίους ἴο δὴ δάναδποθ οὗ ἴῃς σοπίραοσγαίοβ 
ἰονναγάβ [ογιβαίοπι, οὔ ἴο {ποῦ ϑυάάθῃ ουδῖ- 
ἴῆγον ἢ {πῸ ἐΟΥυπΊογ ἱπίογργοί δε ιοη 566 Ππ|5 ἴο 
Αρτοο Ὀεϊίογ τὰ (Π6 σοηΐϊοχί,. ὙΠ6 Ρῥγηςεβ 
δανδηορά, {ΠΟΥ δᾳνν ἴπ6 βογίοιιβ οἰἴγ, {ΠΥ 
Τα δυνο] θά, ννεγὸ σου ]οά, Ὧπὰ ἤοὰ ἴῃ ἴθυτοσ 
δῃά οσοηΐιυβίοῃ. Ετομη 2 ΟἾτο. χΧχ. λο, ννὸ 
βηὰ πὶ 1Π6 Ἰηνδάογβ ΕΓ Θηοδπιρεα αἱ ΤοΚοδ, 
ὙγὭθησο, 1μουρ δὲ ἃ σοῃϑβι ἀογαῦϊο ἀἰϊδίδηποο, 
ἐδογ μδὰ ἃ νἱονν οὐ [θγυβαίθηι: [6] 25. ἢ. 

7. .1δὲ σδὶρε 9Κ Ταγεδ 9] 5866 ποῖθ ου 
1 Κ. χ. 22. ΤΠε πιοηίίοη οὗ δῇ!ρβ ἴῃ ςοη- 
ποοίϊΐοη νυ πη ᾿ηνδϑίοῃ οὐ Ῥδ]θβϑῖ! πο 5 α"Ἐ[- 
συ ἴο ςοςσουπέ ἔοτ ; δῖ ἴῃ6 Ῥϑαὶ πιῖδξ ΤΊΔΥ 

55 10]ν δ᾽] ιάθ ἰο 6 ἀρδβίγιοίίοη οὗ {86 σοπη- 
ἱποά ἤεεῖ οὗ 6 ῃμοβμαρῆδλι απά Απαδχίδῃ αἱ 
ἘζΖιοη-Οοδθοσ. ὅθοι Καὶ χχὶ! 48, ἀπὰ 2 (το. 
Χχ. 4ς---17). ἴπ [παῖ ςᾶϑ6 ννὸ ἤᾶνθ Δῃ 1ῃϑίδῃηςθ 
οἰ ἸΠοΓ οὗ ἃ ννθ]]-τἰπιρὰ νναγηηρ, 50 ς ἢ 85 νγᾶ5 
εἰνεηπ ἴο [οβοβμαρῃῆδιὶ ΌΥ Ἐ]ΠΙΘΖΟΣ, οὐ οὗ 8. 
ΦΟΡΆΞΟΠΔΌΪΘ Γοηϊηϊσοθηςο ἰῃ πο τηϊάςὶ οὗ ἃ 
Ὡδθοῃδὶ Ἔχυϊ δου. Εὐγϑὶ (᾽ σεβοδιοδίο ἀδσ 

ἘΠ] Ι5ο θη 11 τογαίαγ,᾿ Ρ. 38,5) Βυρροβθβ [Π|]5 ἴο 
ΤΟΙΟΓ ἴο 4 ἀοΐεαϊ οὗ ἃ ρίγαῖιςδὶ Πθθὲ οὔ Οὔθοὶκ 
ΟΥ Ογρτίδη δῃϊρ5 ὈΥ δοῃηδοθογιῦ, Β.Ο. γος; 
Ὀπ [Ὁ 15 ΘΧο ρ ἰΠΡῚΥ Ἰπ]ργΟΡ 4 Ὁ]6 {μα 1ῃ6 ννυγιοῦ 
οὗ {Π|5 ῥϑαὶπὶ δῃου ἃ [ἢπ15 σοτϊητησπιοῦαίθ ἃ 
ΥἹΕΟΣΥ οὗ ἴΠ6 ἰἸηνδάοιβ οἵ [άρ4. Κοίου 85- 
5. Ππ|65 ἴΠαἰ (μὸ Ῥϑδὶ πηϊϑὶ 4]]65 ἴο ἃ ἀδϑίγιο- 
[ἴοη οὗ δῃ διχι αγΥ ἤοοῖ οὗ Ῥῃσηιςίδη5 ἢοΐ 
τεοογαδά 1ῃ ΠιδίογΥ, 

ΤΠΘ ράϑϑαρο “ἼΠδιι Ὀγεαίκοσῖ," ὅζς., 15 ρΈΠ6- 
ΓΑΪΥῪ ἰδ 45 ἃ σοτηράτγίϑδοη, “Ἴ μου Ὀτγοακοδῖ 
1Πεπὶ ἃ5 ὙἼΠοι. Ὀγεοακοβϑὶ [Π6 5ῃ1ρ05 οὗ Τδγ- 
8}ῃ15ἢ :) Ὀμυΐ {Π6 πἰδίοπιθπξ οὔ 4 ἕδοΐ βϑθειὴς 
ἸΏΟΓΟ Δρργορτγιαΐο δῃὰ ἔογο ὉΪ6, δηα Ἰην οἶνοβ ΠῸ 
βδίγαι ἢ ἀροη {πὸ ργαπιπδίςδὶ σοηβίπις 10 η. 

8. Οοἱ αὐ οοἱαδίμ 1 ὃν συεγ) Α γτο- 
ῬΒΘΟΥ οἵ ννῆιϊςϊι [Π6 16 γα] Δ] ΠΙπιθηΐ 15 Ἰουκοὰ 
ἔοσ Ὀγ ἴβοβϑθε ννο Ὀοίϊονο ἴῃ ἃ ἔζιγο γεϑίογας- 
(ἰοη οὗὨ [5Γ86], δεσογάϊηρ ἴο (δε ἤδϑῃ, Ὀὰζ νν ΠΙς ἢ 
15. ἴγα! γ δηὰ δἀδαηϊδίοὶυ δοσουηρ 5ηθα ἢ (86 
Ρεγρείυ τυ οἵ ἐμ6 ΟΠ υτοῆ, οὗ νΒΙΟἢ [ὁγαβα]θηὶ 
νγνᾶ5 ἃ ἴγ ρὲ. 866 [58]. 11. 2, 3; Μίς. ἵν. 1, 2; 
Ἀδν. ΧΧΙ, 9, 1ο. 

θ. ἤἥε ῥαυε ἐῤοισδί, ἄς. [1,ἴι ἐν Ὲ 
ἢανὸ ἱπιαροά," 2.6. Ὀοάιοά 1 ἐοσί ἢ, ΟΥ, 45 νγ6 
5ῃοι)ὰ δᾶγ, υἱνι γ το! χοὰ. (Οομραῖε {Π6 
ΡΓΑΥΘΓ οὗ [Ἐποβῃαρῆῃδῖ, “ἴῃ [Π6 σοηρτορδίίος, 
οὔ [μάδἢ δηά Π6πιβαίθπι, ἴῃ ἴΠ6 ἢοιι56 οὗ 1ῃ6 
ΓΟ ΚΏ,᾽ ἱπιιηθάϊαιοὶγ Ὀοέογο {πὸ ονογίηγονν οὗ 
(Π6 ἰηνδάογο, δηὰ ἴδθ δοσοιιηΐ ρίνθῃ οὗ [6 
ΒΟ θη ῥγᾷϊϑεβ ἴπθὴ οὔἶεσθοὰ ὈὉγ (ῃ6 1] ονιθ5 
οἵ ἴθ οπη!άγοη οὗ ἴῃ. Κοδδίῃιθα, δπὰ οὗ 
1ῃ6 οἰπ]άτοη οὗ (ἢ6 Κογδῆῃϊεβ, 2 (ἶσο. χχ, 
5---τρ. 

10. “Ἰειογάϊπα 1ο ἐὸν παρ] 1.6. νυ ΒοτΈνεΓ 
Οοὐάἐδς Νᾷπιο ἰ5 κῆπον, δηὰ ιἴ5 ϑιβηϊβοδηςσθ 
Ταδη  ϑίεαά ΌὈΥ συςῇ ἀδοάβ οἵ πιξῃϊ δηὰ ξοοά- 
πέββ, Ηἰ5 ργδῖϑο ν}}}} θὲ ἀθοϊαγοά. ' 

11. ἐῤεὲ ἀαισῤίογ: οΥ Χκμάα } ἘΕἸΠογ, δοσογά- 
ἴῃρ ἴο 5οπιὸ οὗ {Π6 ἰαΐοῦ σοϊηπιορηϊδίοτβ (Ηρ- 
ξε]ὰ, Πο  χϑ8ς), [Π6 οἰ )65 οὗ [ άδῃ, οὐ ΠΠ ΘΓ] ]Υ, 
{πὸ πιδίθπ5 δηὰ ννοσήθη οἵ [υἀδἢ, νν 80 αἰννδγ8 
ἴοοκ 4 ρτοπιϊποηξ ραγὲ ἴῃ παίΐοηδὶ δοῖβ οὗ 
ἰδηκϑορινίης. 866 ἔχ. χν. 20; 5. ἸΧυ}. 2 ς. 

12. ἥαϊξ, ἄς. ΤὴΙ5 δά άγεββ ἴο ἴῃ [5γδοὶ 68, 
ποῖ ἴο (86 ΘΠΟΙΏ165 8ἃ5 δ0ηλ6 ὙγΟυ]ὰ [ΔΚ {ἴ, ἀρΓΘοῈΒ 

)δὲ1ι 



ΡΘΑΙΜ5. ΧΙΝΤΠ. ΧΙΙ͂Χ. [ν. τ 
[Η6δ. 12 ᾿Μαδικ γε ννὲ]] ἤεγ θυ νναγκβ, 14 Εογ τῆϊῖ5 (ὐσοά ἐς ουὐγ Οὐσοά ἴοΥ 
δαί γον ἢ ΠΟ ΒΕΓ ΕΓ ρα ]δσαβ; τῃαῖ γὰ ΠΊΑΥ͂ Ἔνεῖ δηά ἐνεῦ: ἢς Ψ11 Ὀ6 οὖ ριυϊάς 
ἀδν ὁμέ- [6]}] 1} το τῆς ροπεγαίίοη [ἢονηρ. εὐεη απῖο ἀεδιῇ. 
ευαγῆς. 
ιΟσ, γαΐξό κ6. 

282 2. 

τοι ΚΑ ΌΪΥ ἢ [ἢ δοςσοιιπέ οὗ {πὸ ἐπ υπιρῆδηΐ 
ΘΠΓΥ οὗ [οοσῃδρῆδῖ ἱπῖο [6 γιιβα]οπΊ, 2 (ἢγο. 
Χχ. 27, 28. ὍΠδ ρθορΐο ἅγὰ ἰην θὰ ἴο ΟὈξογνο 
[Π6 5 ὙθηρῈ ΟΥ̓ ἴπ6 οἰγ, [15 Ὀυϊνναγκβ ἀπά 
ἴοννοῦβ, δηὰ {6 σγαπάθυγ οὗ 115 θυ] Πρ5, δπά 
{Π.5 ἴο το4}1Ζ6 (6 Ἔχίθηϊ δηά σοιϊῃηρ]εΐθηθϑβ οὗ 
{πον ἀθ] νογδηςθ. 

13. Μαγὰ γὲ «ὐοἱῆ 1 ΔογΑ ΠΥ, ὁ 8εὲ γοῦῦ 
Ποατί ὑρὸὴ με ψνῈ]],7 οὔϑογνθ οἱοβεῖν {πὸ 
δίγοηρτῃ οὗ πὸ ξογβοδίιοπβ. Οἱ, [οὐ νι]. 17. 

εοποίἀεγ] ὙΠῸ Ηεῦγενν ἱνοσά οσσυτβ ᾿ἴῃ ΠΟ 
οἴποτ ρᾶβϑβϑᾶρο. [{ ργόθὈ]Υ πιθδηβ, ποῖ “ὁ Γᾷ156 
ὉΡ.," 45 ἴῃ [6 πιαγρίη οὐ οὐγ ΒΙ0]ε5, Ὀὰὲ 
“ἰ οὔβογνθ ομδ ΌὈΥ Οἠς,᾽") ᾿ΠΈΟΓΑΙῪ “' ἀϊπι θα 6.᾽ 

Εδοὴ ποῦῖο ὈιμΠ]άϊηρσ νν1]}]} συρρεσὶ ἔτεϑῃ τηοῦνες 
ἔογ βταῖοτι Ίογ. (ὐοπιρᾶσγε [58]. ΧΧΧ . 18. 

14. ωπίο ἀεα δὴ ΤΏ 1.λσὲ ἔνο ὑνογὰβ. ἃγὸ 
ΘοΠΟΓΑΪΥ δάτπἰδὰ ἴο τοί οὐ 1η50ΠΠσ!επὶ δὺ- 
1Πογιγ; {π6 ρϑαὶπὶ οπάβ ργοῦϑῦγ ἢ [86 
ννογάς "Ηὀ νν}}} θ6 οὐγ ρυϊάθ,᾽") ο]ἐΖοςῇ, 
ΗΠ Σὶν, ἀπϑπὰ οἱμοσ ογῖςβ, ἕακ ΑἸ-τ ἢ ἴὸ ὃ 
ἃ τουδὶ οαὶ ἴοτα, ἀοποίϊηρ [86 ἴππὸ;: ἴῃ [δὲ 
ςᾶ56 ἃ νου οἰ γ Ὀ6 δὴ ὀχοθρίίοη ἴο [Π6 
ΒΈΠΟΓΑΙ γυΐθ, σοπλὶπρ ἂδἵ ἴπ6 οηά οὗ {δ ρῥϑα]πι, 
85 ἴῃ ΗδΌ. |ἰϊ. 19. ἰποίεδὰ οὗ πὸ Ὀθρ᾽ πηι, 45 
οἴβθννῃογο τὨγουρπουΐ [ἢ]5 ὈΟῸΟΪΚ; ΟΥ ᾿ἴ ΤὨΩΔΥ͂ 
Ὀ6 πηιϑρίαοθά, Ὀεϊοηρίηρ ΡΓΟΌΔΟΪΥ ἴο ἴῃς ποχξ 
Ρ58]Π|. 

ΝΟΤῈ, οα ῬΘΑΙΜ ΧΙΥΠΙΠ. 2. 

ἯΒΝ 9 πιθᾶηβ, δοσοσάϊηρ ἴο Ηθῦγον 
ιι5256, {πὲ ἜΧΙΓοΠ ΠΥ οὗ {π6 πουῖῃ, {π6 ρογίοη 
δἰϊυαϊοα οὐ ἴπΠ6 πουῖῃ. ΜδηΥ͂ πιοάθγῃ οὝ ἶο5 
(σεβεπίυ5, ΗΙχίς, Εὔγϑβε, “Ο. Ὁ. 1ν.ὐ χα. 0.384) 
566 ἴῃ 1015 ἃ ἀδϑιρπαίίοη οὐ ἴῃς βιιρροβεὰ γϑϑὶ- 
ἄδηςθ οἵ ἐθι 165 ἴῃ 1ῃ6 πογίῃ. 45 ποῦ ρἢ {Π6 
Ῥϑλὶ πιῖϊσὶ σοπιραγοά, ΟΥ̓ Γαῖπογ τἀθηεῆθά, ΖΊοη 
ΜΠ 1Π6 ““ πιοπηΐ οὗ {Π6 σοηρτορδίίοη, οἡ ἴῃ6 
δἰάθς οὗ {π6 πογίῃ ᾽ ([54]. χῖν. 1.2), ΜΏΘΓῈ 186 
Κίηρ οἵ Βαδυίοη, ἰῃ δοσογάδηος ἢ Αϑϊδίὶς 
ΤΥ ΠΟΪΟΡΎ, Ποροβ ἴο δϑοοθηὰ. Βαΐ ἴΠ6Γδ 15. πὸ 
Ἰηάἀσδείοη Ποῖ οὗ ΔΠΥ σοιηρατγίβοη, ἀπά [ἢ 
σοηῃοϊτγαυςίίοη, 845 Ηρ ο] ἃ σἤοννβ, ργθοϑθηῖβ 1π51.- 
ΡΟΓΔΌΪ6 αἰ βΒΠ συ 165, ΠΟΥ 18. {πογῈ ΔΩΥ ργΟΌΔΌ]6 

ΡΡΑΙΜ ΧΗΙΧ. 
Ι “4 ταγριδεί φεγεμασίουι ἰο ὀμε ά ΙΔ αἰ οὗ γέ- 

στ γέσ ον, γιοῦ ογε τυογέν Ξ στον, ὀμεέ ορ σά. 
᾽ι6 νμογἑδδν φγοςρβογιν ἐς πο ἰο ἐξ σαρεϊγε. 

τ, 9. Τοῖδε οἰίοῖ Μυβίοῖαη, Α Ῥβαὶπὶ {οσ ἴῃς βοῃ5 
οἵ Κοτγδῆ. 

Ῥβαῖμ ΧΙΙΧ. 
ἼῊΙ5 ρϑαΐπη σοηίδιηβ [Π6 πηοβί ρεγίεςί ἀθνυθῖορ- 

τηθηῖ οὕ Ηθῦτγον {πουρῆς οἡ [ἢ ἀδεροβῖ ργοῦ]οπὶ 
οἵ ὀχ βίθηςθ, [{ δβῆστῃβ οἸθδγῖυ ἴῃ6 ἀοςίτπο οὗ 
ἃ ἕαΐϊυτο δίδίε οὗ σοπῃροηβδίῃ, δηὰ δϑίδ Ὁ 15 }.65 
1 οἡ τῆς βἰγοηροβὶ στοιιηάβ. [{ 15 δ [ὁρίου 
ἀϊάδςοίξϊς, γοβοι Ὁ] ηρ ἴῃ δίγ]α δπά σαγίῃπι (86 
ὈοΟΚ οὗ Ρτγονοτθ5, ἴῃ Ὀγίοί, ςοπιραςῖΐ, πὰ ΒΙΡΉΪ 
Ῥοεῖῖς βοπίθηςθϑ, δάδρίεα ἔογ βοϊδπλη σθοϊτδίϊοη 
ὙΠ} ᾿γτῖς δοσοπηραπιπιθηξ : 11 ὈΓΠΡ5 ἰορ ΠΟΥ 
ἃ 56Γ65 ΟΥ̓ δι γ κιηρ {ποι 5 οὐ [Π6 ργοϑοηΐ δηά 
διΐαγο σοπάϊοη οὗὨἨ πιο ““ψὴ0 ἐπιδῖ ἴῃ ἴΠΕΙΓ 
γν δ] ἢ, ἀπά Ὀοαϑὲ {Ποηϑοῖνθ5 ᾿ῃ. {πὸ τ] 6 
οὗ {πεῖς τς μο5." ΤΠγουΣἢ 16 ΠΟΥ ῥσόϑρεῦ, 
Ἰοᾶνθ ἃ σιοἣ ἱπμογιίδηςσο ἴο {ΠΕ ῚῚ σῃ]άτθῃ, Ἰοοῖς 
ἔογνναγὰ (ο {π6 ρεπηδηθηςσο δηᾶ ργαπάθυσ οὗ 
δεῖς ροβίοτιυ, 80 ἰαυάὰ {ΠΕ πδηλθ5 δηά 

δτοιυπά ἔογ ἴῃ δϑϑιπιρίιοη ἰπαΐὶ δὴ 5γδοὶῖς 
σου ]ά {ππκ οὗ ἀοπ  ἔντηρ Ζιοη γ ἢ ἃ Ποῖ ἢ 
ΟἸγπῖριι5. ε] ἴβοι ρῖνοϑ {πὸ Ἰη ογργοίδτιοη 
ψΠΙοἢ 5 δάορίοα ἴῃ πὸ ἑοοΐϊποῖθ. Ῥογονπα 
Οὔϑογνος [δὲ ννὸ ἢᾶνθ δυϊάθης!]ν ἃ ἰοροργαρῃ- 
(8] ἀοοισπαδίίοη, δηὰ δάάς: “16 Ζίοηυ Ὀ6 τῆς 
Ῥϑαϊ πον" ἰονθ! θα οἡ {6 ποσί οὔ πὸ Τ ορ)ς 
πιουηΐ,᾽" 45 ἔσγζυβθοη (' Ε55ΑΥ,᾽ Ρ. ςς 1.) δπὰ 
ΤὨγυρρ ( Απεϊοηΐ [ΘΓ 54] πη, ̓  Ὁ. 17 8.) ΒΌΡΡοϑε, 
(80 Μουπΐ Ζίοη (0π) {Πὲ 5.465 οὗ {π6 πογῖ᾽ 
ΤΏΑΥ Ὀ6 {πΠ6 {πιὸ τοπάογίηρ ἤεγο. Απά (δϊ5 
ἴοο πιρῆξ ῥΡεοιυ αγὶγ θ6 οδ]]οὰ " θεαί} ἴοσ 
οἰεναίϊοη,᾽ 85 1 ννᾶ8 ἴῃ6 Βιρῃοβὶ ροϊηΐ οὗ [86 
Ὑν οἷο ρἰαΐθδι." 

ΕΑᾺῈ τῖ8, 4}} γε ρεορῖίε; ρῖνε 
ΕΑΓ, 411] γε ἱπῃαδιϊδηῖβ οὐ τῇς 

γνοτ]ά: 
2 ΒοΙῃ ἰονν απά διρῇ, τσὴ ἀπά 

ΡοοΥ, τορεῖθοτ. 

ΔΡΡτονο {ΠΕῚΓ βαγίηρδ: Ὀυϊ ἢ 106 οπὰ οἵ 
᾿π σογτηθβ ἴῃ6 ἐπα οὗἉ ἃ}}: ἔπ ἅσγε ἴΠ6 ὑγτεὺ οὗ 
ἀοφίῃ, ν 156 αηὰ ἔοοϊβ 411κ6: [ΘΓ ΠΟΌΪΟ ἔοιπῃς 
τοί ἴῃ 186 ρτᾶνθ, ἀπά 16 Ὺὺ πᾶνε Ὡ0 Διί Υ οὗ 
1 (19). Τῆδ τὶρῃϊΐθουβ, ου {μ6 σοπΠίγαγυ, ἰ5 
τοἀεοπηθὰ {τοπὶ ἀξδίῃ (1 9), ἴδκεϑη πο Η Ἰπιϑεὶῇ 
ΌΥ Οοά: πὰ ἴῃ ἴῃδ πιογηϊης δὲ ν0}}} μανὸ ἀο- 
ΠΊϊηΙΟη ΟΥ̓ΟΓ ἴπεπι. ΤῊ σοηϊΓαβί 15 σοτηρὶεῖθ: 
ἴῃ [815 116 [ὴ6 νος κοά [45 δνεσυτηηρ, οτθῃ 
1Π6 δορῈ οὔ ρεογιηδηδηΐ Ῥγοβρον ἔοσγ ἢϊκ 
ΓΆΤΑ, Ὀϊξ ἔογ ἢϊπὶ {ποθ 156 ἢΠ0Ὸ ἤορὲ ἂῇεσ 
ἀδδίῃ : {πὸ στρῃΐθουβ ἴῃ [15 11 σΩΔΥ πᾶν 
ΔΌβο ἴον ἤοηθ Ὀϊΐ 6Υ}] ἀδυϑ, τη δ Ὀθϑεῖ ΌὈΥ͂ 
{γΘΔΟΠΘΓΟΙῚ5 ἔοοβ (9), Ὀὰῖϊ 6 56 βδιγε οἵ τϑὸ- 
ἀειηρίίϊοη, οὗ ἀοσορῖδποθ νυν ἢ Οοά, οὗ ἃ τηοῖτ- 
5 υϑπογηρ ἴῃ ἴπ6 ἀοπλπίοη οὗ ᾿ἰρἢϊ. 
ΤΕ ἀδίς οὗ {ῃ6 ρϑ88]πὶ ἰ5 υἱποογίδιη, Ὀυϊ, 



-« Ῥῳ γᾷ. 
Μαιῆ.: 
35- 

νυ. 3-8.] 

4. ΜΥ τπουτῃ 5}1]} βρεὰκ οὐ ννῖβ8- 
ἄἀοπι; δηὰ πε πιεαϊτατίοη οὗ τιν ἢθατγί 
εῤαίί δὲ οἵ ἀπϑπάεγβιδηάίηρ. 

. 44] ν»}} ἱπο]ηθ τλϊπθ ΘΓ ἴο ἃ 
ἢ ραγαῦϊε: 1 νν}}} ορεὴ ΠΥ ἀλγκ βαγίηρ 
προ {πε ΠΆΓρ. 

ς ὙνΒεγείογε 8βουϊά 1 ἔξαγ ἴῃ τῆς 
ἀδγ58 οὗ εν!], τυῤδη [πε [ΠἰΙΖΌΠΥ οὗὨ ΤᾺΥ 
ἢ66 18 5Π4}1] σοπηρα85 πι6 δροιιτὴ 

ἡυάρίηρ ἔγοπι βίγ]θ, σοϊουχίηρ, δηὰ ἴοπο οὗ 
{πουρῃῖ, 1 ὈοΙοηρ5 ἴο {πΠ6 ἰαί[οσ ρογίίοη οὗ {Π6 
ξταπὰ βηοιηῖς ἂρὲ οἵ Ηροῦτενν ροβίγΥ, Ὀορίη- 
Ὠἰπρ ἢ Παν!ά, αἰϊδιπίπρ [15 ἀενοϊορτηοηΐ πο Γ 
ϑοϊοιηοῃ, Δηἀ ἰαϑίϊην, νυ τῇ ᾿πίογναὶβ οὐ ΟὈϑΟΌ ΓΙ Υ 
δηά ὈΓΙΡΠίηεββ, ἴο {πὸ στοαὶ ἀσνεϊοριμθηὶ οὗ 
ῬΓΟΡΒΘΟΥ τπάογ Ηθζοκιαῃ. [{ τϑϑοι]65 ἴῃ ο56 
541ὴ5 Ὑγῃ]οἢ ἅγὸ αἰἰγιθυϊοὰ ἰο Αϑᾶρῇ, οὗ 

Γ ἴΠ6 πδπιθ8 οὗ ἴῃ δϑοὴβ οὗ Κογδῇ, διιΐ 
ΔΓΕ ππσοοηηδοϊοα νυ ἢ Ὠἰδίογιςδὶ Ἔἐνθηΐβ. ὙΠΟΓΟ 
ἰ5. ἃ ϑίσοῃρ γεβϑιηδίδηςσθ Ὀοίννοθῃ 1 δῃά {86 
Ὀοοκ οἵ [οὉ, Μ»ἜϊςΙ [πὸ Ῥϑδὶπηῖϑδὲ πιιϑὲ ἢᾶνθ 
δίυἀϊοα ἀθορὶγΥ; Ὀμὰὲ {π6 ργο]ο ἴμθγο ρτὸ- 
ΡοΟβθά 15 ἤεόσγὲὸ ϑοϊνθά, δηὰ [Π6 Ὑδαγη!ηθδ5 ἴΠΟΓΟ 
ΕΧργεβϑοα ἃ βδίϑῆθα ὈΥ ἴῃς ἀεοϊαγαῦοη (Ὁ. 
15) ἰδ Οοά ν}}} τοἀθεσι {ῃ6 δοὺ] οἵ 16 
ΤΒΠΐθοιι5. ἔγοπι (Π6 ρόονοσ οὗ {πὸ ξγᾶνθ, δηὰ 
Γοςεῖνο ἢϊπι τπῖο Η πε]. ὅδ66 [πίγοά, ὃ 17. 

ΤΙ6 οἰγωςίαγο 15 οἰθαγγΥ τηλικοα, 1---4, ἴῃ - 
ἰγοαποῖοσΥ βίτορμθ; (ῃς τεΐγαιη (δὲ υν. 12 
Δηαὰ 20) αἰοβοβ ἔπὑῦὸ ϑίτορῃοθ δάσο οὗ εἰβδΐ 
νοβοϑ, Ὀυΐ βοπιονν δαί ἰγγαρι! αγ 'η ἀγγαηροπιθηΐ. 

1. αἱ! γε ῥεορ ε] Οτ, ῬΘΟΡ1Θ8 : ἴῃ6 ρ54]πὶ ἰ5 
δαἀάγεςθοα ἴο δὶ πδιίίοηϑ, τ ἀ6415 νυ ἢ ηϊνογϑαὶ 
{πῃ 5: ἃ ἴεσηη βρθοῖδ!γ ἙΠπαγδοίογιϑες οἵ (Π6 
ϑΟΪοπΊοηϊδῃ οπΠοά, ΟΥ̓ νυν Παΐ 15 ΒΟηθ  Πη65 6 8}}- 
εὦ (ἢ6 ΞεΠοοὶ οὗ Ποῦτγοενν νυϊϑάοπι (ς μος π18). 

«υογἰ ἡ ὙΠΟ Ηδῦγενν ἀδποῖοδϑβ ὑγδηϑι[ογη6 55 ; 
1ὴ6 νοτ]ὰ οὗ {{πηῸ δηὰ 5θηϑο: οἴ. ς. χυνἹ]. 14. 

2. ἦοαυ απά δὶ] 1,1ἴογΑ!γ, “’ 5οη5 οὗ “αν, 
δηὰ 50η5 οὗ “ὁ. “444»ηι σογτοβροηάϑ ἴο ΒοπΊο, 
ἄνθρωπος, δἀπὰ ἐμ ἴο νἱΐ, ἀνήρ. Οὐ ἰΔη- 
ξιιᾶρο ἢᾶ95 ΠΟ σΟΥΓΕβροπάϊηρ ἰοῖτηβ, δηὰ [Π6 
ΑΟΝ. Ἔχργεϑϑοβ [Π6 ΓΘᾺ] ΠηθδηΙηΚ. 

383. “ΜΥ πιουῖἢ 5141} βρθαῖκ υνἱϑδάοπι; [86 
τηράϊτδίϊοη οὗ ΤΥ ἢοασί 504} θ6 υπάἀεγϑίαπάϊηρ." 
ὙΠ Πρατί 15 ἢοΐ γοργθβϑοηϊοα 85 ργοάιοίηρ, Ὀὰϊ 
85 τοβοοῖηρ ἀροπ, ἴπ6 ἔστ συρροδίεα ἴο ἐξ ἔργ 
πιο δίοη ; ἤοησθ ἴῃ [86 ξΟ]Οννην νοῦϑο {86 
ἈΞ πη βρϑαὶβ οὗ δἰ πο} 25 1ἰδίθηιηρ; ἴο {Π6 
ῬΑΓΔΌΪΘ. 

4. ρῥαγαδί] ΟΥ, ““Ῥγονογθ:" {πὸ Ἡρῦτγον 
ὑνογὰ “" πγΔ5}8] " σοΠΊργ θη 5 4}} ἰπβίγιιοιοη5, 
ΒΔΥΏΡ5, Ργονογβ, ΔΙ] ρΌΓΙΘ5, ΟΥ̓ ΡΑΓΔΌΪ65. 

οῥέπ γγν ἀαγὰ “αγὶη5] ΒΥ “ ἀλτκ βαγίηρ " 
186 Ῥβδὶπι)ῖϑε πηθᾶηβ ἢριιγαῖίνο ννογὰβ σοηνογῖηρ 
ἃ διάάρῃ, πιγϑίθγιουβ πηοδηΐπρ (Ἰπ ΕΖοκ. χυ]!. 
2 ἴπΠ6 ΑΝ. Πᾶ5 “Παάά]ο,᾽" τῃ0.5. Α4. αἴνιγμα). 
Ἡς ορϑῃβ 1πεπὶ, 85 ἃ Πιογοῃηδηΐ ΤὌρθηβ ἃ σδϑκεῖ 
ΟΥ̓ 7εννοῖὶβ, ποῖ Ὄχδοῖγ οχρίδιπηρ ἴπθπὶ, Ὀαῖ 
Ὀγηρίην {πρὶ ἱπίο ποίΐοο: (ΠΟΥ ἃγὸ {γ} Π|5 

ῬΡῬΘΑΙΙΜ5. ΧΙΙΧ. 

6 ΤΕΥ τηαῖ ἐγυβῖ τη τῆεῖγ ννεδ τῇ, 
Δηα Ὀοδϑῖ τῃεπηδεϊναβ ἴῃ ἴἢ6 τιυ]ττυ δ 
οὗ {πεῖν τς πο; 

7 Νόοηὲε 90 ἐῤέπι σι ΟΥ̓ ΔΩΥ͂ ΠγδΔη8 
γτεάεεπι ἷ5 Ὀτοῖμεῦ, ποῦ ρῖνε ἴο (οά 
ἃ ΓΑΏΒΟΠῚ ἴογ ὨΙΠῚ: 

8 (Εογ τε τεἀειηρίίοη οὐ τῇεὶγ 
800] ἐς ρῥγεοίουβ, δἀηᾷ 1 σεαβδεῖῃ ἔοῦ 
ἐνεγ:) 

νυ διςοῆ, 1Βουρ ἢ ἀλγκ, υπκηοννὴ ἴο [ἢ ϑβϑηϑιδὶ 
ΙλΔΠ, ποοὰ Οὐ ἰο Ὀδ 5ἰδίθα ἴο σοϊῃπηδηᾷ δῖ- 
ἰδητίοη, ἀηὰ σοηνοΥ ἱπϑιγυςίοη, 

μοι ἐῤὲ ῥαγρ]ὴ Οὐ, ψιυῦὰ 0.9 ΔΆΤΡ, ἰ.ἐ. 
ὙΠ ἃ πλυβὶσαὶ δΔοσοιηρδηϊμηθπῖ. ὍΤῊ5. τλλγκϑ 
[86 σμαγαςίον οὗ ἴῃ ροσπὶ, ᾿γγῖςδὶ οσ ἀϊάδειϊς : 
ποῖ {κὸ ἴῃ6 ργεσοάϊηρ ὨγπΊ5, ἴο 6 σαηρ ὉΥ͂ 
σμοῖγβ οὗ [οντοβ, Ὀϊ ΘΟ ΘΉΠ]Ὺ τεςιτοὰ ὈΥ Οὴς 
ἰ τ το ἴσο ὦ 

56. "ξῥεγείογε «ῥομίά 1 Ξαγῇ ὍΤΏΪ5 15 τῆς 
5:10) οἴ -τδίτου οὗ [Π6 ἀλγκ βαυηρ, ΟΥ ΘΠΙΒΠῚΔ : 
[Π6 54Π1|6 νΥ ἢ ἰ56 ργοροβθά, δηὰ Ὀὰϊ ραγϊδ}!} 
βοϊνϑά, ἴῃ [0Ὁ.Ψ 

ἐπ {δὲ αγε 9 ουἱῇ ὙΠ15 πλαγκϑ ἃ {{π|6ὸ οὗ 
ΡΕΙΒΟΠΔ], ρογπαρ5 οἵ πδί]Οη4] σδἰ ΠΥ. 

φυδοη {δε ἐπί φιῖν ο γν δεε 1 “ΓῊΙ5 {ΓΔ η5]4- 
[ἸΟ 15 γα], δηά ΠΊΔΥ ὃς τεϊδιποά, διῖ 16 
ΤΑΘΔΠΙΗΡ 5 ἀϊδρυίοα. [Εἰ “ΠΥ 6015") ΜΓ 
Θαιναϊεπῖ ἴο ὁ" ΠΊΥ͂ δΐθρϑβ," 2.ς. “ΟΥ̓ ΓῊΥ 4156 
βῖερ5,᾽) ΕΥΓΟΓΘ ΟΥ̓ 51η5, (86 ϑδίπηϊδὲ ννοι]ά 
αἰττιθιῖθ 15 πηϊϑίογίιιηθβ ἴο Ἦϊ5. ον πιϊϑοοῃ- 
ἀυςῖ ; Ὀυΐζ, σοπλπΊοη 85 5110}} ἃ Υἱὸνν ἰ5. ἴὴ {Π6 
Ρ54]π|5, δηὰ {γιὸ 1π ᾿ἰἴβοὶ, ἰἴἃ ϑθθπὶβ οἷἱ οὗ 
Ηίασθ πόγὸ : ἤδῆσθ πιοϑδί σοπιπιοηΐδῖοῦβ (ΚΘ 
(Π6 ννοσγὰ “" ἢθ0]5" το 6 Θδαιίναίθηϊξ ἴὸ "510- 
Ρἰηΐθυϑ,"" ὈΓΟΔΟΏΘΓΟΙΙ5. ΘΠΘΠΊΙ65. ἐν γΓ οἱ [Π6 
νας ἴο {ΠΡ ὉΡ ἃ πιδη5 ἢδ6]5: δηὰ {ἢ 18 
ΔρΡθαῖβ ἴο ὃς δ οὔςθ ἴῃ6 πιοϑί παῖιιγαὶ δηά 
ἀείδηϑιθϊο σοηϑ'τισίίοη; σοπΊρᾶγο ἴῃ6 ΠΑΔΠῚΘ 
]Δςοῦ. Τἢι5 Εννα]ὰ, δηὰ Ηιχιρ. ννῆο αιιοίο5 
7]οϑβῆ. ν!. 12. Ηρα οδ]οοῖβ {παϊ {Π6 ννοτὰ 
τοηἀογοά ὁ" ἢ6 615" σᾷηηοΐ Ὀδ 8 ρϑίϑοῃδὶ ΟΥὗΓ 
ΔΡΡΟΙανα που, Ὀυὰΐ Ἀεὶ]. τηθεῖθ τ[ῃ15 ΌΥ, 
ἰῃϑῖδ ΠΟΙ ΠΡ 5: ΠῚ}1ΔῚ ἔΟΓΠΊ5. 

η. Νὸοπὲε οὶ Ἰῤωὼμῇ ὍὙῇῃα ροϊηΐ ἰ5 ἴη 16 
σνοσὰ “" Ὀγοίμευ." Νὺὼὺ πηδῃ οδῃ σεάθοπὶ ομθ 
ὙΠΟ 15 δι Δποΐῃεσ 59], ϑῃδυεῦ οὗ ἴῃ 5ΔΠὶ6 
Ὠδίυγο, ““Ἀοάδθη "15 δαυιναοηΐ ἴο ϑᾶνὸ ἴγοπη 
(6 ρστοδί ΘποιΥ “ὁ ἀθαῖῃ :᾽ ὈμσΓ ἰἴ τλΔΥ πόλη 
οἴου ἕτοτη αγίηρ, ΟΥ̓ ΠΌτ [86 Ριυπιδῃπιθηῖ 
ὙΒΙΠἢ [ΟἸ]ονν5 ἀεδίῃ. [ἢ {1}15 ρ541πὶ ἴῃς πηθδῃ- 
Ἰηρ 15 ἀοίογπηιηθαὰ ὈγῚ τ. τς, ΠΏ ἢ σδηποῖ 
ΡΟΒΒΙΌΪΥ πᾶνθ [Π6 ζΟΓΠΊΕΓ πηϑδηΐηρ. Οηςο ἀεδὰ 
[ἴῃς τις ἢ τη Ὀοϊοηρϑ δἰϊοροῖθοῦ ἴο ἀρηΐῃ, ἀπά 
ἍΜ} τγοπηδίη ἰἴ5 σαρίϊνα δηά ῬΥΘΥῪ ἔὼΓ δυο, 
τ Κα οὔϑεγνεβ ἔγν {παΐ ἃ πιᾶη πιρῆϊ τὸ- 
ἀδοῖη ἢϊ5 ὈτγΟΙΒΟΥΓ ἔγομη [θιηρογαὶ ϑεγνιῖθαδ, 
1,ν. χχνυ. 48, “"δῇεσ ΠῈ ἰ5 ϑοϊά, Ὧδ τᾶ ὃὈδ 
τοάθεπημθα ρα; ομό φΚ'ὶ δὶς ὀγειῦγεῷ γβῶγ 
χεάεερι ῥῥ».᾽ 

ϑ3ίυε ΄Ιο Οοά α γαημϑορι ὕογ δὶρηι)] Ἰϑαῖῇῃ ἰ5 
Ὀυζ [86 φο]οσ ογ ἴμ6 ρϑοιι; [86 γδῃϑοιῃ χτλυϑῖ 
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{Ἡεδ. 
709 ξέμενα- 
79κ ανά 
ἔσκενα"- ᾿ς 

9 Τδδῖ δ βῆυ ]ά 511}} {ἴνὲ ἔογ ὄνϑσ, 
απά ποῖ 566 σογγ ρ(ΊΟ 1]. 

10 Εογ με βθεῖῃ ἐῤαΐ ννῖϑε πηθη ἀ16. 
ΠΚεννῖβε τῆς ἔοοὶ δηά τῆς Ὀγα 5 ἢ ρεῖ- 
800 ρεγίβἢ, δηά ἰεᾶνε {ΠῸῈῚΓ ννολ ἢ ἴο 
οἴπετϑβ. 

11 ΤΠεΙγ ἰηνναγά τπουρῆϊ 25.) ἐῤαὶ 
{ΠΕῚΓ ἤοιιδεβ σαί εοπέϊημε ΤΟΥ ἐνευ, 
αμα τι εἰγ ἀνγε!]]!ηρ ρίλοαβ ᾽το ἃ}1 ρεηε- 
ταῖοη5; {Π6Υ (4}} ἐῤδὶν ἰλῃὰ 5 δίϊεγ 
ΠΕΙΓ Οὐ ἢ πΔΠ168. 

12 Νενεγίθε 6885 τηδη ὀδίηρ 'ῃ ΠΟΠΟῚΓ 

ΡΘΑΙΜ5. ΧΙΙΧ. [ν. 9--τσ. 

Δϑϊάοτὴ ποῖ: δα 18 κε τῆς θελϑῖβ ἐδαΐ 
ΡοΓιβἢ. 

12 ΤῊϊς τῆεὶγ ννᾺῪ ἐς τμεὶγ ἔργ: 
γεῖ τΠΟἸΓ ροβῖεγγ ἰάρργονε τῆεὶγ 5δγ- 
ἴῆρ8. δα δῇ. 

14 {|Κε 35Π6Ὲρ τῆεγ δγὰ ἰαἱά 'π τὰς πα 
δίανε; ἀελτῇ 5}}} ἔξεά οῃ τῇεῃι; ἀπά. 
ἴῃς ἀργίρῆς 5..2}} ἤᾶνε ἀοπλίπίοπ ΟΥῈΓ ἐττα 
τπδπὶ ἰῃ ἴῆε πιοτηίηρ; δηά τῇἢὲεὶγ τος 
᾿θελιΥ 58}4}1 σοπδιπια {ϊπ τῆς ρτγάνε πον 
ἔτοπι τῃεῖὶγ ἀννε]ηρ. 

τς Βιιῖ (ὐοά ν»}}] γεάδβεπι ΠῚ φουἱ ζκ, 

Ὁ 5 
ὥεξευπ 
ξ᾿." 

6 ππὶ 

Ὅς ομδ ψ ῃϊοῇ Οοά δοςορίβ, Αηὰ Οσοά 5 1Π6 
ΟὨΪΥ Ἀοάςοπιοσ. Ἐδηβοπὶ ἰ5 ἴΠ5 υϑοὰ [οὔ 
ΧΧΧΥΪ. 18, 19, Δπὰ ΧΧΧΙ. 24. [ἴ 15 ἃ Μογά 
νι ἢ Τσσυϊβ οὔσα ΟἿΪΥ ἰπ ἴΠ6 ρῥϑαὶπὶβ: [ἴῃ 
Νυπι. χχχν, 241, ἴ86 ΑΟΥ. [45 “" ϑαϊζιϑίδοτιοη." 

8. ἐῤετγεώενιρίίοπ.  ῥτγεοίοι.] 50. σΟΒΕῪ {Πδὲ 
1ξ σαπηοῖ δὲ δοῃιονθά, 8586ὲ6ὲ [0Ὁ χχχυῖ. 18, το; 
νἤοη τΠὸ ἔαῖαὶ Ὀΐονν 15 οὐςὸ ᾿ηβισϊοα “ὁ ἐῤο ἃ 
ΦΓεαΣ γαη9 0} σαμποί ἀεἰυογ ἐῤ ε." 

απὰ 1 εεασε Ὁ} ΟΥ, "“δηῃὰ 6 ρίνοϑβ 1 ὉΠ." 1. 6. 
Δραπάοηβ (ἢ αἰϊοπιρί : [δῆ ὁδοῦ πᾶ ΟἿΟδ 
Ἰοδῖ νν}}} γειπιδίη ὑπγοἀθοπιθά ρου ἜΥΕΓ : ΠΟ Πη6- 
αἰϊδί!οη νν}}} ἀν}, οὐ Ὀ6 1ποιυσῆϊ οὗ, Πογοδ του. 

9. Ἴδ σοπηροίζίοη οὗ [15 νόῦϑὲ ἢ [Π6 
ΡΓεσράϊηρ 15 γαίμεσ οὔβουγο, [{ τηαῦ Ὀς 6χ- 
ΡΓ 5564 ΟΥ̓ ἃ Ρᾶγαρῇγαϑε ; ἴῃ6 τς ἢ πηδη τηϊιϑῖ 
αὐλπάοῃ 411] ἤορο δὶ δὴν ἵδηθοὴ σοδη Ὀ6 
ἔουπά νν]ςἢ 1} ἀεὶνοῦ Ὠΐπὶ ἴοσ ΘΥΘσ ἔγοτῃ 
{π6 ξύᾶνθ. Αϑ [ὉΓ πορδ αἴϊογ ἀθαίῃ, 1ἴ ἀοδϑ 
ἢοΐ Θη ογ δὲ 411} ᾿ηΐο ἢ15 σαἱσυ]δίίοῃ. 

ποί σφ. εονγμβί οι} ΟἿ. ῬΞ, χνὶ. το. Μοβὸβ 
Ηδάάλγθμοη (αδουΐ τοοοὸ Α.Ὁ.}) μ85 ἂἃπ οὔϑεῖ- 
ναίϊοη οὐ [Π]5 νϑῦϑο οὗ ἱπιρογίδποθ ἴῃ 15 ὈδᾶΓ- 
ἴῃ ᾿ἰροῃ [ΘννΊΒἢ σΟΠίΓΟΥΘΓΘΥ : “ΟἿ ἈΔΌὈΙΠ9 
ἴοας ἢ ἰπαξ (Π15 νογθθ βρθᾶὰκβ οὔ Κιηρ Μοββίδῇ, 
νν ΠΟ Μ}}}} ἀϊδ, γράδθοτη πὸ Ῥαδίγιδισῃβ, δηὰ ἴῆθη 
Ἰῖνο ἔογ ϑνὸσῦ νου βθείηρ σοΟΥΓρίΟη.᾽ δέρρ, 
"] εῦοη [65ὰ,᾿ ΝοΪ. ΝΙ. Ρ. ς 17. 

10. ΤΠ5 νϑῖβο 15 ἃ σοητπυδίίοη ἔγΟπΊ τ. 
η. ὙΠ οὐ ϑυγναίίοῃ οὔ ὑηίνογϑαὶ τρογίδ! γ 
Ἰοαᾶνθθ πὸ ρἷλοα ἰοῦ πορο---ἰ ἢ νυῖδθ ἀϊ6, [Π6 
ἔοοϊ ρογίβῃϑβ, [Π6ΙΓ να] ἢ ροαβ ἴο οἴποῦβ: δα 
{Π|5 ἀγριαπιεπὶ νου δ6 τ ΟΓῪ ροΙ 1655 ἢδά 
ποῖ ἴπ6 Ἰυ5ὲ πᾶ ἃ ἀϊβογεης δπὰ ιἰηξϑην 
ΠορΘ αἰΐογ ἀραίῃ. 

11. Τρεὶν ἱπαυαγά ἐδομσδί 4] ὍὙἨΪϊ5 οχ- 
ΡΙι5565 [ῃ6 5θῆϑε οὔ ἴπ6ὸ Ἡθῦγενν, ψῃ]ο ἢ 15 
ΒΒ ]ΑΓΙγ ἐογοῖθ]6 ; [ἢ τηθᾶηβ παι ποῦ νῃΟ]6 
ἸΠΠῸΙ πΊδη (566 Ὑ. 9)) [5 Η]]16ἀ νυν οπε πουφῃΐ: 
{ΠπογῪ Κπονν {ΠπῈΥ πηυδῖ ἀϊθ, Ὀὰΐ ἴῆθπ {ΠΕΙΣ 
Ὠοιιεθ5 ν0}}} δίαπα ἔοσ ΤΊΔΩΥ βεπογαίίοηβ, {Πεὶγ 
Ιαπὰβ νν}}} ὕθασγ {ΠΕΡῚΓ Πάπηθ, ἀπ ργόβογνο {Π6ΙΓ 
ΠΙΘΠΊΟΓΥ ; οἴ. 5. χ. 6, ἃἀπὰ Οξεῃ. ἵν. 17. ΤΠΟ 
Ῥοαϊπιδὲ ἀοθβ ποῖ ἄδην [ἢΠ15, Ποὺ ἀννο]} οὐ {86 
ἐτοχαθηΐ ἀϊδαρροϊηϊπηθπὶ οὗ ἴπε Ἐορο; ἢδ6 τὸ- 
νογίβ ἴο ἴἢ6 Ὅη6 σογίδιη δηάᾶ ὈΠΊνΟΓΘ4] ἔδεῖΐ, 
βίδίοά ἴῃ [86 ἢοχί νϑσβθ. 866 Νοίο δοίονν. 

12. αὐιώειρ ποι [1 ΛΊΘΓΑΙΥ, ὁ’ ΡΑΘΘ5 1} τσὶ 
{πὲ εἰρῃς," νης ἢ 15 ΒΈΠΟΓΑΙΥ τἀκκδη ἴο πιξᾶη 
ἄἀοεβ ποῖ ΓΕΠΊΔΙΏ ἔΟΓ ΔΩΥ͂ ΠΟΠ5Ι ἀοΓΔΌΪ]6 ὉΠΠῚ6 ἴὴ ἃ 
βίαίϊο οὗ μβοηουγ; Ὀὰῖ {Π6 ᾿ηογὸ ἰογοιθῖς απ 
ΟὈν!οιι5 ϑθῆϑ80 15, πὶ πὸ Μὴ] ὈΥ ΠΟ πιέδῃϑ 
ΤΌΡΩΒ6 ἴῃ Βοπουγ: [ἢ δίθὸρ οὔ ἀδαῖῃ 1} δὲ 
ΤΏΘΙΟ σοΟΓΓΙρίΟΩ ; 5866 Ὁ. 14 δηά -". 20. 

138. Τἢὸ τοοβὲ ργοῦδῦϊο πηδδηΐηρ οἵ [δὶς 
ΓΑΪΠΟΙ ΟὔὈϑοιγο νϑῦθο 15, “(815 [5 ἴΠ6 ὙΔΑΥ αἱ 
ΤΘη νγΠῸ ἅτὸ 5οϊ οοηβάρηϊξ, ἀπά οἵ {ποθὴ αὔοῦ 
πολ ν ο ἄρργονὸ {Π6ῚΓ ϑαγηρδ:" {πὸ τοηάςτο 
ἴῃ ἰπ ἴῃς ἴοχί 18 ποννόνογ ἀδέθηϑι]θ, ἀπά γινῶ 
ἃ Βοοά δῃηά {Γιι6 5δθῆηθθ. ὍΠὸ δ56]Δῃ πιᾶγκϑ {δὲ 
ΟἸἰπιαχ, νἱΖ. {παι {ΠΥ ϑῃποι)ά ἔδοὶ βυις αἰϊεῖς 
ἔοο ϑἢ σοηῆάρησε δηὰ ἰγδηϑητ ΠΟΙ ποῦοας 
ἴο {δεῖν ροσίεσγιἴγ. 

14. Ζιξε εὐερ}] Α΄.5 5ῆ6ερ [16 ἄοντι ἴῃ [δε 
[οἱ] αἱ πὶρῃΐ, 50 πη [165 ἄοννῃ ἴῃ {π6 στάνε: 
Πϑη ἀδδίῃ 15 ἢϊ5 βπορῃεγά : Ὀαξ ἴπ [δδ πιοτι- 
ἴπρ, ὙΒΙΓἢ ἔΟ]]ονν5. {π6 πιρῃξ οὗ ἀδαῖῃ, οὐπηὲ5 
Δῃ υνδκοηϊηρ, ἀπά ἴμθη [Π6 τἱμίθους πὶὶ 
ΤαΙρὴ ονὸγ πὸ νἹοΚοά. 

ἀεαιῤ “ῥα! Κέεά οἡ τορι} δίδου, "' ἀδαῖ 
1] τοηὰ {Π6πὶ,") Ὀς. {μεὶγ σπορβοσά. ΕΧχχ. 
ποιμανεῖ αὐτούς. 

ῥαὺε «ο»γιέκἰοη ὙΤἨΗΪΒ5 ἰ5 [86 ἴΓι6 πηρληϊηξ αἵ 
(Π6 ννογτὰ. [ἰ οσουγθ ἔγοαιεηῖγ, δηά νὰ 
ΒΟΔΓΟΘΙΥ 840 ΘΧΟθρ[Οη ἴῃ 1Π6 54Π1Ὲὲ 5675, 
ἊΝ Βεῖμοσγ ἴῃο Ῥϑβδὶ πηιβί σϑα]σοὰ τπὸ ἱγυτῇ οἱ δὴ 
Θνογαϑδῖηρ ἀοπλϊπίοη δϑουγοα ἴοὸ Οοὐ 5 βμηΐς 
αἴτεγ [Π6 ΒΈΠΕΓΑΙ ΓΟΒΌΓΓΘΟΓΊΟΠ τιᾶὺ δ αυκείσι- 
εἀ, Ὀυΐ ἢο οἵδε ἱπίογργείϊδιοη πιεῖ ἴδε 
δ δηὰ [Πότ] βἰαϊοπιθπε ἴῃ 1} 5. γεῖβε. Οὗ 

5. ΧΥΠ τς; Ὀδῃ. ΥἹΙ. 22. ΧΙ. 2: Σ ΟΥ. ΥἹ. 2. 
απά ὑῤοὶγ δεαμῖν} [ἀἴογαν, “πὰ {μέτ 

ἔογηι ἰ5 ἔογ πο ἀοσίγιςξίοη οὗ Ηο]].᾽" ογ δ οὶ: 
ἡ.6. 1Ποῖγ ἔογπι νι ἢ 115 ὈοδιΥ πὰ σταμπύευΓ 
ΨΜ11 611} ᾿ἰπΐο υἱΐοτ ἀϊδθοϊυἱίου ἴῃ ϑ.ιουὶ, [δὲ 
βίαϊο οὔ νυν ῆϊοῆ ἴΠ6 στᾶνθ 15 ἴῃ ϑηΐγδησε. 
δον» Ἰρεὶν ἀκυεί πα) 1.6. 50 ἴῃλῖ πὸ οὐὲ 

{Πετη νν}}} πᾶν ΔΠΥ ἀνθ] ηρ : 4 ὈἰτοΓ ἰοῦ 
οὗἩ {ποῖγ Βορο {μαι ἐμοῖγ βοιλϑθϑ νυ] οπάυτε ἰοῦ 
ΘΥΟΣ, 

ΤῊς οδ]οεϊίοπϑ ἔο {Π|5 σοηδίγυςτίοη υγζοὶ 
ὃὈγ ΗΙΖίρ τὲ ἔογοϊδίε ; ἢ ἃ σπαῶγο οὔ ρυκί- 
[υδίϊοη Π6 γτοηάθῦβ {Π6 οἰδιδο ἔπιι5, “' ἀπά {με 
ἔοιπῃ νυ δε β, δ 0] ἰ5 ἴμ61γ ἀνθ! ]πρ-ἰδοε." 

ἀπε: 



Υ. τ6---τ.] ΡΘΑΙ,Μ5. 

Ἠρυ.. ἵίτοπι ἴδε ρονγογ οὐ ἔτῆς ργανε; ἔογ 
ΠΥ Δα 5881] τοςεῖνε π6. ϑε|Δἢ. 
γε ἔρις. χβρ Ἐς μοῖ ἴῃοι αἴταϊά νγνῆξη οῃβ ἴ5 

' πηδάς τγίοῖ, σγβεη τῆ8 ο]οῦυ οἵ ἢ 5 
ἤοιιδε 8 Ἰπογθαβϑοά: 

 Ἰθθῦο. « "17 δΈΟοΥ ψνῆεη ἢς ἀΐεῖῃ ἢς 584]] 
ΟΑΓΓΥ ποιμίηρ ἈΥΨΑΥ: ἢ 5. Ρ]ΟΓΥ 5}4]] 
ποῖ ἀεβοςηά δῆϑυ ἢϊπ,. 

18 ΤΠουΡΗ ἵνα Πα ᾿νεά ἢς 
ἘΉΣΡ. 
ἐκ δὲς ἔζχε. 

156. ἴῃ ϑιαπᾶ ςοπίγαςξ ἴο 411 [ἢ15 βίδηάϑ 
π6 Ὠορο οὗ ἴῃς πρῃΐεουβ. Οοά νΜ}}} τϑάθοπι 
δΙπλ ἔγομη ἴΠῸ Βαπά οὔ ϑ5Π6ο], ἀδθαῖῃ δᾶ5 ρυΐ 
ἔοττἢ 5 παπά δηά ϑοἰχϑὰ ἢίπι, διιῖ 15 ἕογοραὰ 
ἴο 50 ὙΠ θσ ἢ]5 σαρῖϊνο, ἕογ Οοά [λἰκθ5 Πὶπὶ 
ἴο ΗἸΪΠ1561Ὲ (ςἔ, ΄σεη. ν. 24). ΤῊΙ5 15 {πε ρῥ] δίῃ 
πηοδηΐϊηρ. Τὸ βυρροξο (μδὲ ἴπ6 Ῥ5δ] πηισῖ σρθακς 
οὗ ἀε]ίνογδηςε Ὀδίοτο ἀθδίἢῃ 15 αὐϑυγά : δίς ἢ ἃ 
Βορο ψουἹὰ ρΡυΐ ἢἰπὶ οὐ ἃ ἴδνεὶ νὰ (ἢ6 
Πηλοῖοδὲ ἔοοὶ, ψῇῆο Κηονβ δἱ ᾿ἰραϑὶ τῃδῖ τὸ- 
ἀεπηρίϊοη ἔγοπι ἴΠ6 ὈΠΊγογσαΪ ἀοοιῃ 15 ᾿πιροϑβϑὶ- 
Ὁ]6. [τ 18 ϑαξϑέιοσϊουυ ἴο ἤηά ῃοβο οὐτἰο5 
ὙΠΟ τὸ Ἰοαϑδὲ ᾿πο] ποθ ἴο δάπηι δηςο!ρδίοη5 
οὗ [86 ὐοβρθὶ ἴῃ ἴπὸ ΟἹὰ Το: ἀπιθηΐ ἀρτοδά ἴῃ 
{Π1|5 ἱπίογργεϊδιιοηυ. Νοηρ ἀοίθηάβ ἰἃ ΠΛΟΓΟ 
ΤοτοΌΪΥ τῆαη Ηπρίοϊά. Ηδς 51γ5 γυὶϊγν παῖ ἢ 
15 ποῖ 5[δἰθα 48 ἃ γονθα] ἡ ἀοσίσηθ. Ὀὰξ ἃ5 ἃ 
ΡΙΘΘΟΠΕ θη, ἃ ἀθορ ἰηνναγαὰ σΟΙΥ  ΓΟΠ 1Π- 
ΒΘρΡΑΓΔὉ]6 ἔγοπη γθα] ᾿ἰντης [11 ἴῃ ἃ Ἰνὶπρ συά, 
568 4150 [πἰγοᾷ, ἰο [00,8 7; Ὧηά (ὐγεπιεσ," ΝΥ ὁγ- 
ζογθις ἢ ἀογ Νεουΐοσε. Οσγάςϊ,᾽ Ρ. 67. 

16. Με ποὶ ἐῤομ αὔγα ἢ ὙΠ15 σοῃο]ιϑίοη 
τοροαῖβ ἀπά σοηβττηβ 1Π6 ξΈΠΕΓΑΙ ἰθθϑοηβ οὗ {Π6 
Ῥϑαΐπὶ: [656 τνογὰβ ἀπϑινοῦ [6 αιιδβϑίίοη οὗ 
τ. ςς 4}1] στοιιηεὶ ἔογ στη βρΊ νη» 15 σαπιονοα 
ψ ἤθη {Π6 ἔιζαγο σίας οὗ (ἢ6 πηδη οὗ {8ε νου] 
ἷ5 ςοηῃϑιάογοά. 

«αὐδὲπ ομε] ΟΥ, ΘῈ ἃ 181, 1.6. ἃ δτεαῖ 
ΤΏΔΠ: 566 ποῖθ οἢ Ὁ. 2. 1. 15. ἤθγὲ υθά. 

18. αὐδίΐε ῥὲ εξ [{|ο ΓΑ ΠΥ, 1π Ἀ18 1170, 
ταὶ 16 νης ἢ ἴο ἢἰΠΊ νγ88 41} 1ῃ 4}}, ἴο νυν: ςἢ 
ἢ]5 Πορ68 δηὰ 0γ5 ννεγὸ σοῃῇηρα. 

δὲ ὀίεσ “εὐ ῥὶς σομῆῇ ὶ. «. σοηρταῖιυ]αίοα ὨΙΠη56] 
ΟὨ ἢΙ΄Ὶ5 Ρτγοβρεχιίυ, δηὰ ἱηάι!ρθὰ 4}1 5. ἂρρδ- 

ΧΙΙΧ. Ι, 

Ὀ]εβϑαά ἢ15 58ου]: δηά σχῖϑῆ νν}}} ργαῖβα 
{πεε, νπεπ του ἀοεβί ννα]] τὸ τὴγ- 
561 Ὁ 

19 ᾽Ης 5}}1 ρὸ το τῆς ρεπεγαϊίοη "Ηϑ. 
οὗ ἢϊ8 ἔλίμεγβθ; ΠΘΥῪ 5}4}1 Πδνεσ 866 φάσιν γο. 
Ιτρῃῖ. 

20 Μάδλη ἐῤαὲ ἴΣ ἴθ Βοπουγ, δηά 
ὈΠαεγβδίδηάθιῃ ποῖ, 185. Κα τε θεαϑβῖς 
ἐδαὶ ΡετΊ5ῃ. 
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ΕΠῸ5: 566 Ῥς, χ' 4, δΔηἀ σοπηραᾶγο ἴΠ6 δά ἀγδϑς οὗ 
[86 τὶ ἢ τηλη ἴο 5 5οι], [νυ χιϊ. 10. 

απά πη αὐ ῥγαίσο ῤ-Ὶ Α ἢπὸ ροϊπξ ἴῃ 
[ὴ6 ϑδλγοδϑθπὶ: ἴΠ6 το ἢ πιᾶπ᾿5 55] οοηρταΐι]1- 
[Ἰοη5 δ΄ δϑοῃοθά ὈΥ ἢὶ5 ποιρῃθουγα; {πΠῸῪ 
δάπητο ἢ]5 ἸΧΌΤΥ, 15 βο οι πά αἰ ρθησθ, δηὰ 
τορθαΐῖ ἢϊ5 αχίοπηβ. [{ 5 γοιδγκδῦϊθ ον (ἢ 
Ῥϑλ] μπὲ Θχλιϑίβ {Π6 ϑιθ]θςῖ ; οὗὨ 4} γίαὶς ἴο 
[6 ἕμἢ οἵ {Πουρῃί} ΟὈσογνοτς ποηθ ἰ5 
διοαΐου 1ἢλη ἴο 590 1ῃ6 “ὁ ΠΟΠΟΌΓ, τονογθηςθ, 
δηὰ ἰγοοὸρβ οἵ ἔτγιθηάϑ" ψ Ὡς ἢ συγγουηά (Π6 
ΤΠ ἢ ΤΔΠ, 45 σιισῇ, ἴο πὸ νϑγγ δπά. 

«υδϑεη ἐῤοις ἀἄσοεί «εἰ ἰο ἐῤγεο] ἰ. δ. Ἰἴνθβε Ἰῃ 
Βοοά οἤρεῖ, 85 Εςο]. χὶ. 9, Βοῦθ ΑΟΝ. δδᾶ5 
6 8 ΤΥ φαγί σἤθον {Π66.᾽ 

19θ. ἢ «ῥα! 99] ΟΥ, 889, 1.4. [6 5ουϊ 
(σις ἢ 6 {Πουρης 580. ὨΔΡΡΥ) 5841} γὸ ἴο {πὸ 
Ῥίδοθ ὑν μοῦ 5 ΓΈ γα. ἀυναϊῖ ΠιπῚ. 

ἐῤε}} ἰ. δ. ἮἈ6 ἀπᾷὰ 5. ἔλίπογβ, 4}} ννῃο Ἶϊνὸ 
1κὸ πὶ, ἀπά ἀϊΐθ |κὸ Β1πὶ. 

πέυέγ]}] Οὐ, ὉΔΟΥ͂ Β888]1 ποῦ 8001 8 Ζ0Γ 
ΟΘΥΘΥΙΙΟΙΘ. ΠΤ [5 {Π8 ὁπ ροϊπί οὗ αἰ ἔοτ- 
Θης6 ΠοΘαΓΘΓ ἢ 185. ὈΪΔΟκπθο5 οὐ 56ο] ψν}}} Ὀ6 
{Π6Γ ρΡογίοη δἰογηδιγ ; ὈὰὉ {π6 γι5ῖὲ ψ 1} 566 
πῃ τη Οοὐβ,) ρΡηῖ. δ6ὲ 5, ΧΧΧΥῚΪ. 9. 

40. 2α"...«πἰὐεγείαπάοεέρ πῇ ἴῃ Ὁ. 1ο, 
[6 Ῥϑαϊπιϊσδὶ φυοῖος [Π6 σοτηπΊοη ϑβαυὶηρ [Πα 
Ὑν156 ΟΥ̓ ἔοΟ]σῃ 41} αἰϊκὸ ἀϊ6; ποθ ἢ6 σἰχψίοϑ 
[πὶ {ΠΟΥ ΟΥ̓ πο ᾿ϊν ἴῃ Ποποῖγ υνἹΠοιιΐ 
τοῆθοξϊηρ ἐν ἀο ποῖ “50 Ὠι ΠῚ ΈΓ (ΠΟΥ ἀν 
ἃ5 ἴο ΔρΡΡΙΥ ἱπμοῖὶγ ποατίς ὑπο τυϊϑάοπι ") τὸ- 
Βοι ὈΪ6 6 Ὀεαϑὶς (ἢδλϊ ρεογϑῃ ; ἀγὶπρ ψπουῖ 
ἤορε οὔδη Πογοδῖῖογ, 

ΝΟΤᾺῈΣ οὐ ῬΘΑΙΜ ΧΙΕΙ͂Χ. 11. 

Ἐὸγ ὉΖ2ῚῊῬ (Π6 Ομαϊάθο, ΧΧ., δηὰ ὅγύυ. 
τολὰ ὉΠΡ, {πὶ στᾶνθ, ἃ τοδάϊηρ δϑϑ]Υ βιὉ- 
βειτυοα, ἀπα ρίνιπρ ΌΥ [5610 ἃ [ΔΓ 56η56.--- [ΠῸΙΓ 
τλν 5 ἅτὸ {πΡΙΓ ΠΟΠΊΘ5 ἔῸΓ δνοῦ; δι (Π6 ἴοχί 
156 Ὀτοίογα]θ, ἀπὰ 0115 {π6 ἔο ]οννηρ, οἾΔ1156, 

᾿ 

ΡΘΑΙΜΊΙ.. 
1: 72: ν»ιαγεείν οὐ Οοά ἐν" δε εὐμγελ. 5 ΗΠ 5 ΟΣ 

2. ραΐλεν σαἱπσ. ἡ 712 2ίσκασεγέ Οὗ Οοα τς ποΐ 
ἐγ: “γερο, ΐξς, 14 ὀπί τη σἰπε ον ο7 οὐεαάϊεμεξ. 

Α Ῥβαὶὰ "οὗ Αϑδρῇ, 
Ο-, 
ον ΑεαῤΆ. 

ΤἼδ οοπεοίγιςοίίοη οὗ {ἢ]5 ἰδξξεσ οἴδιιϑο ργθϑθηῖβ 
βοπιθ αἰ ης] γ, δἀπὰ ἰ Πα5 Ὀεδη τοηάογοά 
“χήρη (4}} προη {ΠΟΙ͂Γ Ὠᾶπιθ65 ἀροη ἴπ6 ϑαγίῃ : ἡ 
δυΐ τΠ6 ΑΟΝ., ΜΒΙς ἢ ξο] ον 5 ἔμ οἱά Νν. δπά 
15 ϑυρρογίοα ὈΥ πιοϑὲ οὐπεῖς5, 15 ἴο Ὀ6 τοίαϊπεώ. 

ΗῈ πιῖρῃιν (οά, εὐεη τς Ποκυ, 
Βδῖῃ βροκϑη, δηά Ἵυ]]εὰ τῆ βαγτὴ 

ἔγοπι ἴῃε τιϑίπρ οὔ τῆς. δὰπ υπΐο [Π6 
σοϊπρ; ἄοννῃ τβεγεοί. 
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2 Οιυ οὗ Ζίοη, τε ρετγίεςτίοπ οὗ 
Ὀεδυῖγ, (σὐοά Βατῃ βῃϊπεα. 

2. ὐγ (ὐοά 5}4}} σοπιε, δηά 582]]} 
ποῖ Κοερ ϑιἰεηςε: ἃ ἔγε 5Π4}} ἀξενοιυγ 
Ρείογε ἢϊπι, δπὰ [τ 8564}1} θ6 νϑῦγὺ ἴεπη- 
Ροβζμοιιβ γουα δουζ ἢΙΠ]. 

4 Ηε 58}4}] ς]} το τὰ ἢξανεῃβ ἔτγοπὶ 
αῦονε, ληὰ ἴο ἴῃ6 εαγίῃ, [ἢαϊ ᾿ὸ ὨΙΑΥ 
Ἰυάρε Π΄5 Ροορΐδ. 

ς (ΟλΙΠεΥ ΠῚ 86 ηἴδ τορεῖῃεγ ἀπο 

ΡΘΑΙΜΘ5. 1. [ν. 2--- 8, 

τὴς; ἴδοβο τῃαλϊ αν πηδάβ ἃ ςονεηδηξ 
νν ἢ πλὲ ὉΥ βδογιῆςα. 

6 Αμὰ τε ᾿ιδανθῆβ 5Π4]] ἀσοΐαγα 
5 τὶρῃςεουβηεββ: ἔογ (σοά ἐς "υάρε 
Πιπιϑο!ῖ, δεϊδῆ. 

η Ησατ, Ο πὰ ρεορΐε, ἀπά 1 ν]] 
Θρεῦκ; Ὁ ἴΙβγλςὶ, δπὰ 1 νν}}} τεβν 
ἀραίηβῖ τῆεε: 1 ὧηι (σοά, εὐση τὴν 
(σοά. 

8 1 νν}}} ποῖ τεργονε ἴπεε ἰοσ τὴῃ 

ῬΒΑΙΜΊ, 

ὙΠ18 18 {π6ὸ ἢγβὶ οὐ ἴπῸὶ ρβϑαϊπιβ αἰ υϊεὰ 
ἴο Αϑαρῇ, πὰ {πὸ ΤΟΥ οὔδ ἴῃ {π15 ὈΟΟΚ: 
(86 σπιοῖ ρτοὰρ οὗ Αϑάρῇϊς ρϑδ]πὶ5 15 ἴῃ ἴῃς 
{π|γὰ Ὀοοῖ, ἔγοπὶ 72 ἴο 82, ΑβαΡἢ ννᾶβ {ΠῸ 
Ἰολάογ ἀπά βιιρευπἰοηάδηϊ οὗ τῃ6 ἔἐνίτῖς σΠΟἷΥ5 
Δρροιπίδσά ὈΥῪ Ὠανιά, 1: (ἧτο. χνὶ. 4. ς. 
Τῆυ8 ἴοο Ηδφζοκίδῇῃ “" σοπιπιαπάδα {Π6 1 ον 168 
ἴο δβἰπρ ῥγαῖβθβα ἴο {Π6 ᾿ΟΚῸ ἴῃ ἴῃ νογάϑβ 
οὗ αν ἃ πὰ οὔ Αβαρῇῃ ἴῃ δου," 2). (το. 
ΧΧΙΧ. 1.ο. Ηδ δηὰ ἢΪβ8 50Πη5 ργϑϑί δαὶ ἯἼυϑὺ [ΟᾺΓ 
ουξδ οὗ {δε ἔλνθηίῦ «ἴΟΌὙΓ βγουρδ, Ποῃβιδίην 
ΘΓ ἢ οὔ ἔνγοίνθ [,ον 68, ννῆο σοπάιιοῖοα Ιη 
ἴμστι [ῃ6 τηιιβῖσ δ] βουνΊσ 8. οὔ 16 ἰθσρῖθ. Ηδ 
Πνϑὰ ΘΟΠῚΘ ὑΘΑΥ8 ἈΠΟ ἴΠ0 δοςσοββίοῃ οὐ δοἷο- 
τῇοῃ, Δη4 ἢ]5 ἀδβοθηάσηῖθ ἀγὸ οὔἴζϊϑη τηρηϊὶ.οπ- 
οἄ ἴῃ ἰδίϑυ γϑίρηβ, ϑοπῆθ ρ5α]πι8 Ἀν οἢ ὈΘΔΓ 
ἢ18. ΠΑΠΊΘ ΠΊΩΥ ΡΟΘΘΙΌΪΥ Πᾶν Ὀδοη σοτηροβρὰ 
Ὀγ 5 ἀοδοοηάδῃΐ5, δαΐ 1Π18 στη οὐδ ὕθδγϑ 
41} {π6 τηᾶγκ8 οἵ ἴπ6Ὸ σοϊάση ἀρὸ οὔ Ηθρδτονν 
Ῥοεῖσγ. Τῆς Τπαγδοϊογιβιίο οἵ {π6 Αβαρῆῃϊς 
Ρ54Π|5 ΔΓ Θχσοοάϊηρ᾽ Βοϊοιμην,, ἃ Ἰο ν [πα 1. Δ] 
ἴοπο, ἢ ἀν] νναιπηρσ8. δ παπηοῃ ! ΟΠ 8. 
Οοά ἴ8 τοργδβοηΐϊθα 8. ρου ΒΟΉ} Υ Δα γοββιηρ 
[86 ροορῖο (ες. 8. Ἰχχχίς Ιχχχ). ὙΠῸ πᾶπιΘ 
[6 ΠονΔἢ 15. σοι Βι ΉΔΠΥ τ15.4, δι, ἃς. ἰπ 1ῃ6 
Κογδῃ 8 Ρρϑα]πιβ, ΕἸΟΝ ΠῚ ΟσσιΓ8 ΔΓ ΠΊΟΓΘΟ 
το η{|γ: {15 νυ ΓΙΟΥ 180 σΟμ Ι Π68. ὙΠΟ 8 
ΠΑΙηΟ85 οὗ {Π| ΒΕ ἴγ, ἃ5 1ἢ τ. 1. 

ὙΠῸ σοπίγαὶ πουρηΐ οὗ [Π18 ρβαΐπὶ 15. 1Π6 
᾿ἸποσδοΥ οὗ ουἰνναγαὰ 58 ογ] ἔςο8 σοιηραγοά ΜῈ ἢ 
ἴῃς οἴπηρβ οὗ (ῃ6 Βοατί δηά ρυγν οὗ Πρ, 
ΤΠ βάπιδ ΡΠ ΠοΙρΙῈ 15 ἀἸϑΈ ΠΟ ῚΥ τοσορηϊχοά ἴῃ 
1ῃη6 Πλανίἀϊς ρβ884]π|5 (566 χὶ. 6. ὃ, ἰχίχ. 30. 21) 
11. τό, 17) ἀπά ὈΥ 411 {π6 ριόρῃοῖβ, Ὀυῖ 15 πο- 
ὙΠογα 8εῖ ΓΟγἢ τηογο ΘΧρ] ΟΠ ἸΥ πα 80] ΠΊΠΙΥ 
[Πδη ἴῃ [15 ῥϑαὶπὶ: {Π6 οἰΓοιιπηϑίδηςο {Ππαὶ 1ξ 18 
[Π6 σοτηροβιίίοη οὗ ἃ πιεῖ ἀπιοηρ ἴΠ6 1 ον 68, 
ὙΠ ΠΟ86 ὙΥΠ0]6 ᾿Π6 ννὰ5 ἀονοίοα ἴο [Π6 [επιρ]6- 
ϑΟΓν 6, 18. ΒρΟΟΙΔΠγ ἱπηρογίδηϊ, σηθννπς Πονν 
Ὀπέουπάρα ἰ5 (Π6 ποίίοη οὗ ἃ βρί τι οὗ ορροϑὶ- 
ὈΟ ΟΥ̓ ΓΙΝΑΙΓῪ Ὀοίννεεη {Π6 ρῥτορμοίὶς δπά 
ῬΓΙΘΘΕΪΥ ογάθγβ ἴῃ (Π6 Ὀοϑὲ ἀλγ8β οὐ [5Γδο], 

ΤΠ6 ᾿ηἰγοάισίοη 15. ὈΠΙΙΒΊΔΙν ἸοηρΡ, 51Χ 
γϑιϑο5, Θηἰπρ νῈἢ δοῖδῃ ; (ἤδη ΟΠΘ 6] ο]ΑἴΟΓΥ͂ 
γοῦϑο (7) ον εὰ ΌΥ ἴὐὸ ϑίγορῃθβ (8---ῖς, 
τό---2 3). 

1. Τρῤε »νιἱσῥίν ΟοΠ] Ὦχος παπΊεβ οὗ [Π6 
ΒΕ τὸ ρίνεη, ΕἸ, ΕἸο πὶ, [ὁποναῇ, ρδγῖγ, 
88 ΤΊΔΥ Ὧδε ΒΙρροβθά, ἴο πιᾶγκ (ἢ6 80] ἘΠΊ ΠΥ 

Οὗ {6 οςοκβοη, ῬΑΓΠΥ ἴο ᾿ηἀσαίο [Π6 ππῖνογ- 
84} ΠὴΥ οὗ τη6 Ἰυάρτηοεπῖ, Οοὰ ᾿τῃ Ηἰβ5 πισῶϊ: 
Ουὰ ἴῃ 1η6 πιληο]ά δῃγιῖθ8, ΟΥ̓ πιδηιεϑί- 
το, οὗ ΗἸ8 Βεῖπρ: Οὐσά 48 τγενθαϊθὰ βροσιλ!}ῦ 
ἴο Ηἰ 8 ρεορὶε Ὀγ τῆς σονθηδηΐ πᾶπλθ, [ἐβονδῇ. 

2. ἐῤὲ ῥογζεειοη 9. δεσμ} ΟὟὗ [Γ8Π8- 
Ἰαΐογβ δν: ἀθητ]Υ ἴοοῖκ [ἢ18 4ἃ5 δὴ δριίμοὶ οὗ 
Μοιηΐῖ Ζιοη, ἃπὰ ΡὈγΟΌΔΟΪΙΥ σογτγεςοῖγ; [ὼΓ 
{ποι ἢ “" Ὀδαιγ ἡ 15. οἔζθη δέ πθυϊοὰ ἴο [Π6 
Νρεϑιδῃ (500 "5. χ]ν. 2), 1 ἀρρ]165 γαῖ ΠΟΥ ἴο 186 
Ἀυπιδη πιδη! οϑίδξοη [ΠδΔη ἴο [Π6 ἀἰν]ΠῸ Ἔβϑοησα 
ΟἔτΠ6 ογ. [18 δρρσφίοη ἴο Δουπι Ζίοη 
ἰ8 }ι81ῆᾳἐδὰ ὈΥ̓ ἸΏΔΩΥ ραβδΑρο8, Φ. σ. 1,4Π|. 11. 
τς, πὰ 5. ΧΙν" 2, ὙΥ ΠΟΙ 866 Ποῖδ. 
ῥα! «ῥιπο ὍΤὮΘ Ηθθτγονν ἱνογαὰ 15 βρθοιαῖν 

υδϑοὰ οὗ ὙΕΟΡΉ Δ: 68, 1. 6. ΥἹΒ16]6 πηδη}[6518- 
Ὁ οπ58 οὗ Οοά δ Ργόβεοηςθ, ποῖ οὗ Ηἰς5 Ῥεγβοηῃ. 
5ὲ6 Ῥς, Ιχχχ. χα; Ὠθαξ. ΧΧΧΙΪ. 2. 

8. ποί ἀεοῤρ “«Ἰἰεπ. Ἰουὰ τπυπάοτγιπρϑ, 
{Π6 νοῖςο οὗ Οσοὰ, δεοςοιίραηγ ἴΠ6 ΓΤ ΒΕΟΡἤΔΗΥ, 
ἃ5 ἴῃ 85. ΧΥ. 13.) ΧΟΥ. 2---ς, Ἐχοά, χῖχ. 
χό, ἄς. 

α ι9] Ῥϑ. χχὶ οἱ; ςἢ, Ἰμὲν, Χ. 2. 

4. Ηε «ῥα εαἰῇ (οιῆραγε διῇ. ἵν. 26, 
ΧΧΧΙΙ, ας [54]. 1.2; Μῆϊς. νἱ. 2. 

5. »͵ν «αἰπί.] 1 ΈΘΓΑΙγ, “' ΜῪ ρΡίοιιβ οπσθβ. 
[π οἵδε ρᾶβϑαᾶροὸβ (ῃ6 ννοτά (Ηθῦ. δαυάϊ») 
ἀοσποῖθβ δοΐίιδ], ρούβοῃαὶ ΡΙΘΙΥ ; ἤΟΓΟ ᾿ξ 566 ΠῚ 
γαῖμοῦγ ἴο Ὀ6 ἃ βθηθ 4] ἀσϑσηῃδίίοη οὗ [5 γα] ἴδ, 
48 ἃ ΠΟΙΥ ΡΘΟρΙς ἴῃ ν᾽γίυς οὗ {ποτ σονεπδηϊεά 
τοϊδίοη ἴο Οοά, ν»Ὡςἢ 5 αἰτοβίοα ὃν βδογι ἔσο. 
[τ ννᾶ8 ἴη6 παᾶπῆο δδϑιπιθὰ ἴῃ [86 Δ Δοσλθθδη 
Ρουοά Ὁγ {ΠῸ ἴσος ραῦῖγ δἤθγιναγαβ σδ]]οὰ 
ῬὨΑγΙβθοα: 866 [05:, "Οδοςἢ. υάἀεηΐδυπις, 
νοΪ. 1. χ2ς. 

ἐρῥαὶ ῥα »ιαάε, ἄς. Οὐ, ψὴο σχδυϊῖν 
ΣῺΥ οονθηδηῦ Ψ|ΙΠ0} ΒΒΟΙΣΊ710Θ: 8ὲ6 Εχοά, 
Χχίν, ς--- 8. 

Θθ6. “7πώ4 1δὸ ῥέεαυεης «}α]} ἄρεϊαγε Οτ, 
0:9 ἈΘΕΑΡΘΙΩΒ ῬὉΣΟΟΘΙΔΙΙΏ Η18 σα ῖθοῦ85- 
ὯΘΒΒ:; 2.2. (ΠΟΥ δηπουηςς Ηἰς ςοχηὶηρ ἴο 
Ἰυάρο (η6 τνοτ]ὰ, δπὰ νἱπάϊοδῖθ ἴπ6 σοιγθὸ 
οὗ στρ οι 5η688, 

,ῶὼν σοά "κ᾿ ἡμάσε δινμ ἢ Οἵ, δαὶ σοᾶ 
ἫἨῸΘ Ἰπάκοιδ, 1. δ. 156 πον δῦοιιϊ ἴο ἀρθοῖϊδλγο 
)ιάρπιεπῖ; οἔ. ῥ5. Ιχχν. 7, Ιχχυ]. 8, ο, δοῖὰ 
Ρβ4]π8 οὗ Αϑβδρῆῇ. 

7. Οἕ [88]. 1.2; 5, Ιχχχὶ. 8. 



ν. 9---22.] 

ϑΑςΓῆσεβ οΥ (ἢγ δυγηξ οβεγίηρβ, ἐσ 
ῥαυς δὲ}έεπ ςοπίηυα! δείοτε πλα. 

9 1 νυ} τακεὲ πὸ δυ]]οςκ οὐζ οὗ 
Κγ ἤιε, ποῦ δα ροδίβ ουζ οὗ (ἢγΥ 
ἔο] ἀς. 

10 Εοτγ δνεσγ δεαβῖ οὗ τῆς ἔογεβέ ἐς 
ταῖηθ. ἀπά ἴῃς σδεῖ]6 προη ἃ τῃοιυβαηά 
Ἠ1115. 

11: [ Κηον 14]1] 186 ἔονϊβς οὗ (δες 
τοι ἴδῃ: ἂδηὰ τε νὰ Ὀεδοῖβ οὗ 

ἣν τῆς δεῖϊά “γε ' πλῖπα. 
μὲ 12 (1 ψεγε ἤυηρτυ, 1 ννου]ά ποῖ 
χοὰά. [6]] [Πεεὲ: “ίογ τῆς ννοι]ὰ ἐς πίῃς, δηά 
ὧδ ,κὉἩ ἴδε {|η655 τῃεγεοῦ, 

12 ΝΗΠ1 εδὲὶ τῆς ἢεβἢ οὗ ὃ1|5, οἵ 
4. τ. ἀγΚ τῆς Ὀ]οοά οὗ ροδῖϑ ἢ 
“28 14. Οἤεγ υπίο (σοά τμδηκϑρίνίηρ; 

ΠῚ ΡᾺῪΥ [ῊΥ νοῦν ὑπο ἴδε πιοβῖ 
Ἰσῆ: 

δ 4τ. τσ. 

5 Φ 

Ις Απά ο8]] τ'ίροῇ πηὲ ἴπ {πε ἀδΚ 
οὗ ττουῦῦῖε: 1 νν}} ἀο]νογ τῆες, πὰ 
του 5}4]ῖ ρ]ου!νγ πα. 

8. εομπρπμα ἢ ὙὍὌΠῈ Ηδεῦγενν νογὰ 18 βρο- 
αἰαλὶν ςοά οἵ ἴῃ ΦΆΠῪ 5λογιἤςο8 οἴεγοα ἴη [ἢ 6 
Βϑ τ σΓγ, [ἢ (18 γόϑρθοῖ πὸ ἔδυ τ 15 ἱπηυρυςοὰ 
ἴο {Π6 φρόορὶς, Τῇ ννμο]6 ρ841ΠΊ ϑϑιιπγθ5 ἴῃ 6 
Γοδυΐασ οὐϑόγναποθ οἵ (πὸ σεγεπηοηΐαὶ ἰᾶνν. 
Οὐ τ 5. χν. τῳ; [6ἴ΄- νἱ]. 22. 

12. τῦῶδ «υογἰά, ὅς. 866 τσ ὅογ. χ. 26, 
χῷ ; 8. χχίν. 1. 

14. Ο7εγ μπίο σοά ἐῤαηπξεσιυΐης  [ἴ6- 
ΓΑΪῚΥ, ““διοπῆσο {Πδη Κορίνηρ :" 2.6. Ἰηϑἴοδα οὗ 
16 Ἰοραὶ "" βασπῆσθ οἵ ρεᾶςθ οἤεγιηβρϑθ ἴ0Γ ἃ 
ΠΔΉΚΘΡΙΥΙΠΡ ΟΥ ἃ νον " (566 [,δν΄ ν]]. 11---τ6) 
ἱῃ6 {γιὸ ΜΥΟΥΘΠΙΡΡΟΙ πιιδὶ οογ τΠαΐ νυ Π]σἢ {Π6 
ν]Οῖπλ τοργοϑοηΐβ, ν᾽. ὈΓαῖθῈ ἔγοι ἃ βταίοξα] 
ἤραγι, δηὰ 4}} ἀμ ε!68 ἴο νυ ῃϊσἢ πὸ ἰδ Ὀουπὰ Ὀγ 
18 τογπ5. οὗ ἢϊ8 σονοηδηΐ νι οὐ. ΤΠ ῖ8 
ἄοεβ ποὺ ᾿πΊ0ΪῪ παῖ {Π6 Οὐΐοῦ ἔοΓΠῚΒ ἀγα ἴο Ὀ6 
οπλ το, Ὀὰΐ τπδὲ ΓΠΟΥῪ τὸ να] 1610855, οχοορῖ 85 
ἴῃ ὁ ρμτύβοιοη οὗ ρβεπαϊπο ἀδνοξοη ἀπ οὐοάΐ- 
ἔης ἴὸ Ονκὶ 5 ΜΠ}. ὙΠῸ τολα Ὺ πλιι8: αἰνναγϑ 
Ὀσιγ ᾿π πα τῇ. Ηρθγον Ἰάϊοπι, νυν δος, 1 
ἴδκοῃ ᾿} ΟγΆ ΠΥ, νου] βθοὸτ ἴὸ σομάστηη [ἢδὲ 
ὙΠ ἢ [Ὁ ΘΙΠΡΙΥ τοργθβοηῖβ 85 οἵ δ οι ηδίδ 
δη  ςοηά!:τίοπ4] ᾿προτγίαηοθ. [1 πλιδῖ ποῖ Ὁδ 
δυρρυβοῦ (Παϊ [Π15 νἱϑιν ΠῚ Ρ]165 ἃ πλοτὸ δά- 
νάπης δ᾽ αρὸ οὗὨ το]; βίοιι5 σοῃβοϊοιϑηθ85. [ἢ Δη 
ἰδ πα ἴῃ ἴῃς Ροηϊαίουςῃ; ἴογ ἴῃ ἴπαξ θΟΟΚ 
1} τἢ.. ΟὈ Κα" οη5. οὗ {πε ἰὰνν ἀγὸ ϑιιπιπιραὰ ἃ 
ἴῃ οσἰγουπης, βίυη οὗ ἴΠ6 μοαγί, απὰ ἀπγ ἴο σοά 
δῃκ τ᾿πηη τυσῖηρ οἡ ἴῃ6 οπο στοδῖ σοπίγαὶ ρυη- 
αοἴρὶς οἵ ἰΙυονθ. ὅ:0Ρ6 Ὠριΐῖ. χχχ. 6, τό, ἀπά Ἵσοιϊῃ- 
Ράτε Ρζγων. Χχίὶ. 1; Ηοϑ. νἱ. 6; Δί!ς. νἱ. 6---8. 
ἶδαι. 1. 11--τ-ἰς, ὅτε. 

165 ἐροι “ῥαϊ! φίογ ιν νιθ] ἘΆ5Π1, ηυοϊδα ὈΥ͂ 
Ὦτ Νᾶγ, “ἴοσ 1815 15 ΜΥ ρίογυ, τμαῖ 1 5ᾶνθ 
[δε τμδῖ ἔγιϑὲ ἴῃ Με." 

ΡΘΑΙ,Μ5. 1. 287 

16 Βιιῖυμῖο ἔῃ ννοκεά (σοά 54ἰτῇ, 
ὟΝ Βαῖ δαβδὲ ἴδοι ἴο ἀο ἴο ἀεοΐαγε ΧΑΥ͂ 
βίδίιταβ, οὔ ἐῤαέ ἴοι 5ῃουίάεδϑε ἴδίκα 
ΓΑΥ σονεηδηῖΐ ἴῃ ΤΥ πιοιῖῃ ἡ 

17 δδεείηρ ἴδοι Παΐεϑβῖ ἰπδίγιςτίοη, ὁ Βοια. 6, 
. 21, 22. 

Δηἀ σαβίεβῖ ΠΥ ννογάβ δ} ἢ] ηἀ τῆεα. 
18 ΝΠ εη ἴδοι βανγοβῖ 4 τοῖς [ἤδη 

ἴΠου σοηβεηϊεάβς νυν τἢ πη. δηα ᾿Παβῖ "ΗςΡ. 
ζάγ δον ἔοι 

Ὀεεη ραγίακογ ἢ δάυ]τεγεγβ. νδς τοίίᾳ 

19 'ΤΒου ρίνεϑβε [ΠΥ πιοιτῃ τὸ εν]], καμόδονς 
ΓΗ Ὁ. Δηά τῆν τοηραδ ἔγαπιεῖῃ ἀεςείξ. ἢ 

20 ἼΓΒου 5ἰταϑῖ σρα βρεακεβῖ δραίηβῖ δεδ᾿ 
τἢγ Ὀτγοῖμεγ; ἴμοιι βἰληάεγεβε [ἢ ης ονγῃ 
τηοῖμογΐβ 50. 

21 ΤΒεβε ἐῤίηρε ᾿αϑδὲ τῇοιι ἄοι16. 
ηά 1 Κερι 5|εῆςε; ποι τποιρῇτϊοβῖ 
τῃαξς 1 ννὰβ δτορεῖθεῦ “με αρ ομ6 ἃ 5 
{Πγ56 1: μὲ 1 νν}}] τεργονε πες, ἀπά 
86ῖ Ζῤεη ἴῃ ογάεγ δεΐογο τῆϊπε ἐγεϑ. 

22 .Νον7 σοηβίάεγ (18, γε τῃδλῖ ἔοτ- 
σεῖ (ὐοά, Ἰε51 1 ἴϑαγ γομ ἴῃ ρίεςα5, δηὰ 
ἐῤεγε ὑξ ομα ἴο ἀε]νοτγ. 

16. ἐῤε «αυἱεζε Α ἀϊβετγεηϊ οἶλ55 οὗ ροσ- - 
50Π5 15. πον διά γοβϑοα, υν}] 1] ὑγαηϑγοθϑογβ, 
80 5111] οἰαῖπι [6 ργίν!]θροβ οὗ Οοά 5 ρθορίο. 
Τγαςοβ οὗ ἴπ6 ρογϑιδϑίοη [ἢαξ πὸ σι} σοπ- 
ΡΙοῖοΥ αὐτοραϊοα {Π6 τρῃῖβ οὗ [5γλο] 65. ἃγ 
ἵουηπά ἴῃ 411 ἀρθϑ οὗ [Π6 παίίθηδὶ Ὠϊδίοτῦυ. 

17. τῤοι ῥα! 1] ὙὨ6 ἢἤγχϑι σδμαγδοίογϑας 
οὗ υἱΐονγ ννὶοΚοάηθββ 15 ἰηνναγά δἰ θηβίοη, [0]- 
ἰονγοά ὈΥ ορϑη σοὐθοϊίοη οὗ ἴῃς πιοσγαὶ ἰᾶνν. 

18. ἐῤοιι εορσοπίε 17 ΟΥ, “παάϑὶ ρ]68- 
5:1... (18 ἀδηοῖοβ ἃ ΠΙΡοΓ ἄσργοα ἴῃ μα 
{πη ὄνθὴ ἴη6 σοπιπ!βϑδίοη Οὗ δῖ. ὙΠυ5 δ. 
ῬλᾺ], “ἦν ΠΟ ποῖ ΟΠἹΪΥ ἀο ἴμ6 84τπθ, Ὀυϊ ἢᾶνα 
Ρἰθαβιγο ἴῃ τποπὶ ἴῃ ἀο {π6πὶ." Ἐοπι. ἱ. 12. 

ῥατὶ ὀέεη ῥαγίαζεγ] Ἐλαῖποῦ, δᾶ ψι1Ὁ08 
δα! ῦΘΥΘΙΒ 18 ΓῺΓ ΡῬοσχύϊοῃ, Ὑδοιϊ βδμαγοϑῖ 
1ποῖγ σοπάϊτίοη, {Ποῖγ ξδο ηρ5 ἀπ ἴΠπεῖγ ἕο. 

19. Τροι σίυε 1,11 γΑ} Ὁ, “ 5οηάοοι," 
ἐ. ες. Ἰοζίοϑε τὰ Ἰοοβο, γίνεδὶ 1 ἔθα ρίαγ. Οἷ. 
Ἰοῦ χχχ. χὰ; |[45. οἢ, {]. ; 

20. ἐῤοι εἰαπάφγο ἢ “ὙΠΟ υἱέογοβί 814Π- 
ἄογ ραϊπϑῖ." ΤΒὲ Ηδῦγενν ννογά, νῆϊοὶ 
Οσσιγθ ΟἸΪΥ ἴῃ {Π|5 Ῥᾶβϑαρθ, πιθᾶῃ5 “1ἢγιι5 1" 
ἰη Αταῦῖς, δπά σογγοβροηάβ ἴο ἴῃῇ6 ΟὐὑΟΟΚ 
ἐς φσαηδ),"" {Πα ψνΠϊοἢ σδιι868 ἃ πηδη ἴο [4]}, 
ονογίῆγοννβ ἢϊ5 ργο͵]θς8 οὐ σπαγδοίεγ. 

4]. απά 1 ἀεῤὲ “ἰεπεε] Βδοδιβο Οοἀ Κερέ 
βἰἴδηςθ, ἀϊὰ ποῖ δἴ οπσὸ Ορθηὶ]ν Ριιη5ἢ (ἢ 6 51Π, 
τῆς γαπϑργοθϑοῦ μὰ Ηΐπὶ ἴο Ὀ6 ΜΠΟΙΪΪΥ ἰη- 
ἀϊβογοηΐ ογ ἐνθη ἀἰβροβθὰ ἴο ἔδνοιυγ {Π6 δἰμποῦ, 
ΟΕ [οῦ χχὶ. 14, 1ςὶ ΕσοΙαθ, ὙΠ]. χα. 

δος ἐδομγῥί ἢ ΟΥ, “ ἀἰάβε ἱπιαρίπθ. " 
αἵ. Ρ5. χῖνηϊ. 9. ποτε [6 βᾶηθ ννογά 18 υυϑεὰ, 

Δ. [κεἰ] τ εαν, δις. ΟἿ. 5. νἱ!. 2. 



22 ὕΝΒοϑβο οἤετγοιῃ ργαίβε σ᾽ ογι πείῃ 
ἸΗῊ.Ὁ. πι6: ἀπά το δὶπὶ ᾿τῇαϊ ογάεγε ἢ ῥὲς 
ἐλα τ «ἐς- . . ἥ 
υείὰ δὶς σοηνογϑδατίοη ἀγίσῥέ ΨΜΜ}Π1 1 δῃενν τῆς 
ΩΣ: βαϊνατίοη οὗ (σού. 

ΡΘΑΙΜ 1. 
: δαυϊά ῥγανείά “ο» γεριηϊϑείοη οΓ εἰμς, τολενεοζ 

δε »ηιαξιίλ ὦ ἀω εοηρσσείοα. Ο 27ὲ Ξ2γαγείλ 
᾿ ,ρ»γ» ταπεϊδέεαδον. τ Οοαά αεἰϊσἠϊείά πο 15 

σαζχί πο, ὀμῖ ἕρι σέο). 18 ἼἽ|6 2γαγοίά )0Υ 
{ἠε εὐ πγεΐ. 

“λϑα. Τοῖδο ΟΠ εΥ Μιυεὶεΐαη, Α Ῥϑαΐμὶ οὗ αν, αν ἤθη 
15 Ναιμδη ἴῃς Ῥγορηοῖ σαπὴς ἀπῖο Ὠΐπ), αὐϊεγ ἢ6 

12. Σ᾿. : μαὰ φοης ἴῃ ἴο Βδι ἢ θᾶ. 

48. ἐῤραὶ ογάεγοί δ δὶ, εοπυεγιαλίοη ἀγὶσ δ] 
11ι. 25 πλαγρ., ““1ηαι ἀϊδροβοῖἢ ἢϊ5 ννᾶὺ." 2. δ. 
ογάθγοι ἢ 15 νγὰγ οὗ ἴδ Ὁ. {ἴπ6 συϊο οὗ ἀιῖγ. 
Οἢ. 6]. νἱ. τό. δυπηπι. τῷ εὐτάκτως ὁδεύοντι. 

«υἱ! 1 “ῥοαυ}] οτ, “1 ΜῈ] πιακο πα ἰοοκ 
ψ ἢ ἸΟῪ :᾿ ἃ σοπηπλοη ἰάϊοπι 1π ἴΠ6 1λᾶνιάϊς 
Ρϑδ]πι5; 866 ποΐξβ οἡ 5. ΧΧ!. 17. 

ῬδσΑΙΜ 1,1. 

ΤΠϊ6 Ὀορῖπ ἃ 56Γ|68 οὗ βῆδφθη ρϑ4Π|8, 
τ σ ἢ ἀγὸ δἰττδυϊοὰ ἴῃ [ἢ6 ἰπϑο Πρ Οη8. ἴο 
αν! ἃ, πιοϑὲ οὗ {πὸπὶ ν ἢ ἀπ σαι 4 !}Π}ν [}}} πο- 
τἰσο οὗ {Π6 οἰγοιυπηβίαποῦβ. ἡηάοῦ ννῃϊς ἢ (ΠΟΥ 
ννΟΓΘ σοπΊροσθα, ὍΠΟΥ αἴθ στο πη γα Ὸ 6 [ῸΓ 
{Π6 ργοναϊθηΐ, [ΠΟ ΡῊ ποῖ δχοϊυϑῖνο, 186 οὗ [Π6 
ἀϊνῖπθο πᾶπιὸ ΕἸΟ πὶ ἰηϑιοδὰ οὗ [ἐποναῇ. [η. 
{Π15 ῥϑαϊπὶ ἴῃ ἕδοϊ ΠΊΔΥ ῬΟΒΘΙΌΪΥ δ δοσοιιηῖρα 
ἔογ Ὀγ Πλαν! 8 ἔρο!ηρ ἰμαῖ ἢ]5. στοαὶ δῖπ δὰ 
οηἀαηρογοά, 1 ποῖ ϑδυβροπάθα ἴογ ἃ ϑϑᾶβοῃ, 1ῃ6 
ΡΓΙνΠ]ομο8. δϑοιγοὰ ἴο Οοά 8 ΡΙε ΟΥ̓ [δε 
σονοπδηῖ πᾶπὶδ: 6 τηϊρθϊ ποῖ ρ]ελά {παῖ Ὀ6- 
ἔογο ἷ8. Θπῦσε γοϑιογαίίοη ἰοὸ Οοά δ ζανουγ. 
ΤΠ ρΞΑ]πὶ 8 δ8᾽1ἃ ἴῃ [ἢ ᾿πϑοπρίοη ἴο Πᾶνθ 
Ὀδοη νυ ττθη }ι5ῖ δ {π6 {πιὸ πε Ναίμδη 
σαπὶὸ ἴο τγοῦκο πἰπὶ ἔογ ἴδ6 (ογ ὉΪ6 σι] 
ὙΠ Ι ἢ 6 Βαά σοπίταςιοα, ὍῊ]5 18 σοῃ ιτηθά 
Ὀγ πὸ βίγοηρβοβί ᾿πίογηδὶ ονυϊάσησο: οὗ πὸ Οἵ ΠΟΥ 
ρΡούϑοη Κηονη οπὶ ΗΟΪΥ δογιρίαγο σδη ἰἴ Ὁ6 
αἰ πηρά, τῃαξ ἢ ννα8 ἃ ἄδνοιιΐ πιᾶῃ Ὀερίογο απὰ 
Αἴϊοτ ἃ βτίενοιιβ [2}1, τῃδὲ ΠΙ5 (4}} ἱηνοϊνθά Ὀ]οοά- 
απ] πῶ 55, (Πα ῖ τ[η6 σπιε ννα5 ὉΠΡιΙΠΙΒη6α ὈΥ 
ἴανν, δηά {παῖ ἢο ννὰβ τοδίογοά ἴο σοα 8 ἵάανοιγσ. 
ΤΠ ἀόρίῃ οὗ ροϑηϊΐθηςθ, ἀπά {Π6 ἕεγνουσ οὗ 
ἀενοζίοῃ, ἃΓδ Βρ ΓΙΑ} σμαγαοίογβεῖς οἵ [λανιά. 
ΠΟ ρβ841πὶ σοηϑιδίβ οὗ ἔθη γ ραγίβ: ἢγϑί, 1 ---4, 
ὐάθηϊ ὈΥΔΥΘΓ ΓῸΥ ΠΊΡΓΟΥ δηᾷ ΟΥρΊν 6858 Ἰουπηά- 
δὰ τροη τηγοβογνοαά σου ἔοσδϑιοη οὐ βσῖ, δπά 
δεκπον)ροάρτηεηϊ οὗ οὐδ }ι5ι|ς 6 ; βθσοηα  γ, 
5--1. 25) ΘΠΓΓΟΔΙΥ ἔῸΥ Γοϑιογδίοη ἴὼ ἕανοισ δπὰ 
τοηοννα] οὗ ϑριγιῖ ; {Π|γάϊγ, 1,---τό, νον οὗ 
βρί γί] βδογτιῆσο 88 (Π6 ΟὨΪΥ οπ6 {ΠΥ δοςορί- 
δῦ τὸ Οοά;: δπηά τὰ νης τρ ΜΠ ἃ ῬΓΑΥΘΥ 
ἴοσγ Ζιῖομπ, δηά τῃ6 δι άϊηρ οὗ 1[ἢ6 νν8}}. οὗ 
Ἰογυβαίοπμ. ὙΠῸ ᾿αϑὲ ρᾷῖῖ 15 ϑιιρροβδοά ὉΥ 
ΤΆΔΗΥ ΟΥΙΟ8, 50ΠΊ6 Οὗ τΠ41165[1ΟΠ Δ] 6 βοιηα- 
Ὧ688, ἴο ἢανο ὕὈσοη δάάεὰ δέζοσγ 86 οχῆο; θὰ 
δὲ ποῖΐο Οἡ σ΄. 18. 

ΤἼ18 Ρ541πὶ [458 Ὀδθη δάορίοα ὈΥ {πε ΟΠΌΓΟὴ 

ΡΘΑ.Μ5..1...1.}. [ν. 23--4ἅ 

Η ΑΝῈ πιεγοῦ ὑροη πηε, Ο (σὰ, 
Δοςσογάϊησ ἴο τῆν Ἰονὶπρκιπά- 

Πεβ5: δοσογάϊηρ υμΐο τῇς πιυϊττυάε 
οὗ τῆν ἴδηάεσ πηθγοῖς8. δίοϊ ουΐ ΠΥ 
{ΓΔΗΒΡΓΟΒΒΙΟΉ 8. 

2 Νν:5ἢ πις τῆτγουρΡΉΪΥ ἔγοτη πλίπε 
᾿ΠΊ4Ε ΠΥ, ἀπά οἰδαηβθε πΊ6 ἔγοπὶ ΠῚ 
αἰη. 

2 ΒοΥ 1 δοκηον]εάρε ΓᾺΥ ἴγδῃθ- 
Βτεβδίοηβ: Δηα ΠῚΥ 8ἰη 25 Ἔνεῦ δείογε 
ΤΩ. 

4 Αραϊπβὲ πες, {πεὰ οηΪγ, πᾶνε ] 

ἴῃ 4}1} ἃχὲβ ἃ5 1ῃδξ νυ ΙΟ ἢ Θχργόϑϑοβς θεοὶ ἀπά 
ταοβῖ ΠΥ [Π6 ἔπιθ βριγιξ οὗ ροπιΐοηςο, ΟυΓ 
ΟἸΒΌ ΓΟ τ|965 ἴ οη Α5ῃ δ οἀποβάδυ, δηά ἰηϑετῖς 
ῬΟΓΓΟΠ5 οὗ 11 ἴῃ ΠΟΙ πγοϑὲ 5ο] ΠῚ ΘΟ 5. 

Λιαιρῥαμ) 866 5. ΧΙ. 

1. Ηκτυεν»ιογ] ΤῊΘ ὈΓΔΥΟΙ ἔῸΓ ἔτ τοπεο5 
ΤΟΡΟΘΟ5 ΨΠΟΙΥ ὑροη ἴῃ στο οἵ δα. 
᾿ αν! ἃ ἀοοβ ποῖ γεὶ νεπίυτο ἴο υ86 ἴῃ πδπὶὸ οὗ 
δ ρα {παῖ 011} σοῖο νυ θη 1Π 6 ΡΓΑΥΕΓ δᾶ5 

Ἢ δηβινοσοά, [Ιἡ (ἢ]5 ρϑδίπι [πὸ εἱουά πᾶηρε 
ΟΥ̓́Θ ἴΠ6 βϑαποίΐυαγυ, που ρἢ (86 ἀϊνιης ᾿ξπῖ 
β5ῃϊπο5 ἰῃγουρῇ 1{, ἀπά ἱπϑρίγες ΠΟρδ. 

πέγεν, ἰουϊησάιίπάπε. ΦΤΓΏ6 ἤτθὶ ποτά 15 
ϑίγοιρ  1ἢ ἰτρ] 165 Κ᾽ πάποβϑ, σγασϊοιιβησες : δυΐ 
[Π6 ΘΘΟΟΠα 15 ΠΛ ΓΟ ἢ 5 ΓΟΠΡΈΌΓ : [1 Θρϑδᾷς οἵ ἀξερ, 
ἰθηάοτγ, ραγθηῖδὶ σγπηραίῃν, οὗ δη διυπάλποε 
Δηὰὶ ονογῆονν οὗ {Ππο96 ἐθο ημα ἡ ΠΙΟἢ λ5ο 
ἴῃς ροπιΐθης σὰ οὗ ἢἰ5 πιοί μου 5 ὉΠ] ΤΕΤΑΡΙΟ 
ἴονθ, οὗ ΠΟΙ γϑδγπὶηρδ [ῸΓ 15 σοίυπι [0 ΒΕΓ 
Ὀοβθοπι. 80 ρτοδῖ ἃ ϑἰῃὴ Ἴσου]Ἱά ποῖ δδ δοίά 
ουἱξ Ὀιυΐ ὈῪ ἃ γσγοαῖ ουρουτγίηρ ΟΥὗὨ δτᾶςθ. 

ὀίοί οἱ] 116 ννογὰ ἱπιρ]ε5. τοί] ογαϑυτ, 
ἃ5 οὗ ἃ ὙΠ ηρ ἔγοπι ἃ ἰδϊοῖ. Οἱ, ἔχ. χχχὶ. 
411 [54]. ΧἸΠ]. 2 ς, χ]ν. 22. αν ἤγϑὶ ργὰῦϑ 
ἴοτ }ι5{{Πορίίοη ἴῃ ἰἴ5 ὈΓΙΠΊΑΓΥ 5θηϑο οἵ ἐξ- 
᾿Ἰϊνεγαηςθ ἔγοπι (ἢθ ἱπιριϊδίίοπη οὗ συ ὅ8εὲ 
Ῥξ, Χχχυη. 
ἰγαηασγο ἶο 1 Νοῖ “ ἰγαπϑρτοεϑίοη." 8- 

υἱά 5. σγοαΐῖ δἱη αἱά ποῖ βἰαπα δἱοπο: δάυ τ 
ννᾺ5 ΓΟ] οννοὰ ΌΥ {γολοθογΥ ἀπά πιυγάργ. Ἧς 
1.565 ἴγοο ἀἰδιησξ τνογὰς ἔῸσ ἢ᾽5 ρ}}"---ἴγλησ- 
ΒΊΟΒΘΙΟΠ5, ἸΠΙΦΌΠΪΥ, απ β'η, ἱπνοϊνιπρ ΘΥΕΓ 
Κιπά ἂπὰ ἄἀορτοα οὗ βυ}: 566. ποίε οἡ ΚΞ 
ΧΧΧΙΣ 1. 

ὃ. ἢ αι νι Ἰδγοιδὶ»] ΤῊϊ5 5 πιοῖδ 
{Π4η ι5{|Πσαῖίοη. Τῆς νναβηϊπς ἴδκο5 ου 
[Π6 Ἱπιρυγγ, 1Π6 501} 15 οἰοαηβοὰ ὃγ 11. Οὐ 
ΥΘΙΒΊΟΠ ΟΧΡΓΟΘΒ65. ἴΠ6 δθῆϑὲ οὐ [πὸ οτιριηλ, 
ὙΏΙΠἢ, ἤοννόνοῦ, 15 ΟΥ θῇ ΤΏΟΓΟ ἕογςοιδ]6, ἱπηρ πῇ 
τοι ογαίθα ννδϑῃϊηρ. 

εἰκαπ.6)] ΤῊΣ ννογά υιϑοὰ ἴῃ ἴον. χῖὶ. 6-- 

3. Ρογ]Ὶ Οη ἢ18 οὐγῃ 5ιάθ ἴγανιὰ [2 
ποίδίπρ ἴο ρῥ]εδά, πὸ δχοιιβθ ἢο ρα] δῆ. 
ΟἿΪΥ̓ ἀητοξογυθά σοηζοσβίοῃ : Βαϊ [πδὶ οπρ στὰ 
αὐ ἔΟγ δ Ἰηνοῖίνε5 ἃ ΘΓ ἤορο. Οοάὰ κ1}} ποὶ 
Γοοοῖ ἃ ῬΓΑΥΟΓ ΟἰΨγοὰ ἴῃ βυςἢ ἃ ϑριτ, δε 
Ρϑ, χχχί! ς ; γον. ΧΧΥΪΙ. 12: Σ [ὁἢπ 1]. 9 



ν. 5--ι2} ΡΘΑΙ.Μ5. 11. 
8βἰηπεά, δηά ἀοης {᾽ς εν] ἴῃ τὴγ βἰρῆτ: 8 ΜᾶΚε πὶς ἴο ἤδᾶγ Ἰοὺ δηά ρἷαλά- 

ὁ Βοπν.3.4. τῆ ἴμοι πλὶρζεβὲ δὲ }ι5τ:|Πεἀ ννῆεη πεβ5; ἐῤαῤ ἴῃς θοποβ τυῤίεῤ ἴῇου ἢαβῖ 
ἴποιυι βρεαίαβῖ, σπα Ὀε οἰεαγ ννἤεη του Ὀγόκεη ΠΊΔΥ Γα]οἱςα. 
Ἰυαρεβῖ. 9 Η!ϊάε τὴν ἔδεε ἔγοπι ΓῊΥ 81η8, δηά 

ς Βε}ο]ά, 1 νγᾶβ 5ϑῆδρεῃ ἴῃ ᾿πχυγ ; δος οὐ 41} πλῖπε [Π|41}1{168. 
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᾿Ὴεῦ. ,, ΔΠα ἴῃ 8ἰη αἰά ΠΥ πλοῖθεγ ᾿ςσοηςείῖνε της. 1Ιὸ Οἴτοδῖς 'ἰπ πιὲ ἃ οἽἰεδη πεαύς, Ο 
᾿Π 6 Βεβοϊά, τῆου ἀεβίγεβε τγυτῃ ἴῃ τῆς Οοά; δηά τεπενν 'ἃ τίρῃϊ βρί γι νι τίη " τ, ακε 
ἰηνγαγά ραγῖβ: δπὰ ἴῃ τῆς πιάάξη ῥαγέ π|6. «ῤίνέξ. 

[Βοι 5Πια]ῖ πηαΐκα πιὲ ἴο Κπονν νν]βά πῃ. 11 (ὐλβὲ πιὸ ποῖ δυΨΑΥ - ἔτοπὶ τῇ 
Ὑἴανα.6. 7 ΖΡυγρε πιὲ γι ἢ ἤγδ580ρ. ἀπά 1 ρτόβεποα; ἀπά ἴδίκε ποῖ τῆν ΠΟΙΥ βρί γι 
δ 90Δ]] θ6 οἰδδη: νγνᾶ8ἢ π|6.) ἀπά 1 5}4}} ἔτοπ) πΊ6. 

6 ψηιῖοσ τη 5ποῦν. 12 Ἀεβίογε τπηῖο πλ6 (ἢ6 ἸΟΥ οὗ τῆν 

:)"] Ἀγανιἃ 1965 ἤθτθ, δηὰ 1π 811 (ἢ 6 Ῥ541Π|5 
ννΠϊοἢ τοῖο ἰο 5 στοαῖ ρ!τ, ἴἤγοο ννογάς, 
ὙΓΏΙΓΝ ΠΟΙΊΡΓΙΘΟ 4}1 [Π6 σμαγαδςίοσιϑίῖος. οὗ 51Π 
σοχηπηϊ τε ὈΥ̓͂ Δη οὔἴἶεπάευ ἀραϊηϑὶ Οοά δβ ἴανν, 
8,γυ6 ομθ, ἰδαΐ οὗ 1] ἱπηιρεοπιΐοπε νυὶοκοά- 
ΠόΞ5, ΟἿΓΥΓ ΑΟΝ΄. 15 ΒΘΏΘΓΑΙΥ σαγοῦα! 1π οὔ- 
βογυηρ ἴπ6 ἀἰϊδεηςίοη: “ὁ ΠΟΥ" (σορν, 
ΟΥ̓ ὁ ΡΟΓΝΟΓΘΙΥ 1. “ΓΑΒ ΘΘϑ ἢ" (ῤεσῥα), ἴῃς 
Ὀγοαςῇ οὗ Οοά᾽ς ἰανν; ““ 51η (ῤαῤίαί δ), 45 ἃ 
ἀεἢ)επιόπί. Ηδ ἀοεδβ ποῖ υ56 ἴῃ6 ννογὰά νυν]οκ- 
Θάηεθ5 (γα), ΠΟΙ 15 1ἴ [Π ΔΠΥ σ856 ἱπηρι δὰ 
ἴο ἃ 5ογναπί οἵ σοά. Οἱ Ῥδ5. χχχὶῇ χα, 2, 
ΧΧΧΥΙΙ. 18, ΧΧΧΙΧ, 8-τ- ΊΙΙ, Χ]. 12. 

4. “γαϊποὶ ῥέε, ἔδεε οαἶν] ΤῊ πτογὰ "ΟΠ γ"" 
5 σι ΓΙΚίηρ, σοηϑιάθγιηρ ἤονν ᾿λαν ἃ Παὰ στιν 
Ἰπ]υγεα ἢ5 ἔθ] ονν-πηθη, δηά [Π6 τογγ Ὁ]6 γεϑ} 15 
οὗ 15 σι! : Ὀυξ 5ἰη, 45 διυςῆ, 15 ἀϊγοςιθά ργ- 
ΤΆΔΙΪΥ ἀραῖηϑὶ σοά. Ηἰβ ἰανν 15 Ὀγόοκθη, Η!8 
Ὡδτηδ ἀἰσῃοποιιγεά, δηαὰ [ἢ6 ϑδρϑοϊδὶ ἢοίποιι8- 
655 ούθη οὗ βδιςἢ οἴξδηςεβ 45 ἰῃδλί οὔ αν 
σοηβιϑίβ ἰη {πε δηΐδροηϊθπι ἰο Οοα δ νυν}. Αἵ 
1Π6 5ᾶπι6 {{π|6ὸ [6 Ηθῦγονν ἰάἀϊοπι πηιιϑδὲ Ὀ6 τὸ- 
τηϑθογοά, ὙΥ ΠΟ τοργθβοηβ ϑθσοηατΥ απά 
ϑ ογάἀϊπδῖθ οὐὔ]θςῖδ 45 Αυβο Ὁ ποι ῃίηρ ςοπι- 
Ραγοὰ ἢ τῆς ἢγοί ἀπά Πρῃοθι. ΔΝ Βδίοθυοῦ 
δὰ αν παῖρῃξς αν σοηίγδοϊοα τοννατ8 
Ι8η. ἴῃ {πῸ τηϊηὰ οὗ ἃ ἵππιὸ [5υδο  θ 1 ννᾶ5 
ΔΌΞΟΙ ἴον ποῖμίηρ σοπιρατοά Μν}} ἢΪ8. 51η 
ρδιηϑί σοά. 5 

ἐραὶ ἐδοι γπὶρῥίε!, ἅς. 1.6. Τανϊὰ ςοη- 
ζἴο5565 15 ἜΣ ὈΠΓοβοσυθάϊυ, ἴῃ Οὐάογ τῆλ Π6 
ΠΊΔΥ δάπηι ἰἢ6 1υδῖίοα οὗὨ ννϑαΐονοσ. ϑεηΐθποθ 
Οοά πιᾶὺ ρῥγοηοῖησθ. ὁ" [5:86 15 ἴλκϑη 
ἴπ 1η6 ἴγῃβ ἕογεηϑιὶς βθῆβθ οὗ Ὀϑιηρ 151 ἴῃ 
ἔαεϊ ἀπά ἀρρϑάγδηςθ, οἵ δείηρ, δπά οὗ Ὀεὶπρ 
δοκπον]εάροα ἴο Ὀ6, τιρμίθοιβ, ὙΠΐβ τοσορ- 
πἰΐίοη οὗ Οσοάἷβ ΠΙΡὨϊθοιιβηθ55 15 ἰῃ6 ἢγξί ἀπά 
Ιροβὲ ςσογίδιη ὑσγοοῦ ἴπαὶ ἃ τη ἰ5 ἰπ ἃ {{π16 
Ῥοϑιξίοη, δηὰ 15 σδραῦίθ οὗ ᾿υ8{1Πςαῖίοη. [1|5- 
ΓΙ Οοά Ὀγ δάπητπηρ παῖ τᾶ ἢᾶ8 πΠῸ ΠΟρΘ 
νυν αΐονοῦ ἢ ἴῃ Ηἱἰ5 ἔτγθθ ἔογρίνθηθθϑ, [Παΐ 
ποίη ἰ5 ἀϊιθ ἴο πηῆᾶπ διιῖ ρΡυπηιπῃπιοπῖ, πὰ 
Ης ν}} 5: }7 πιᾷῃ ὈΥ ἰακίηρ ἀνᾶὺ ἴπὲ ἱπιριι- 
ἰλιίοη οὗ δῆ. Νϑεα]θθβ αἰ ΒΠσ]Υ 15 γαιϑθὰ ὈΥ͂ 
ςοηπροίίηρ ἴπ6 ννογάὰς “{Πδι που παι ίοϑί," 
ὅς... ΜΠ [Π6 σοχητηιβϑίοῃ οὗ σαι, ἰποιοδα οὗ 
1ἢς ςοπέεϑβϑίοῃ. 

νον ΙΝ. 

δ. Ἐτοτὴ ἴΠ6 βρϑςῖαὶ σοηξοββίοη οὗ δὶπ Ὠανιαὰ 
Ῥᾶ5565 ἴο {πΠ6 δεκπονν)οάρτιηθηϊ οὗ ἱπῃογεηΐ δηὰ 
ἸΠΠοτοα οπδι]ηθ585. Ης ἀοςᾷ, ποῖ ρ᾽οδὰ 1}}}5 
ἃ5 Δ} ΟΧΟι 56 ΟΥ̓ΡΔ᾽Π᾿Ἰδϊίοη, Ὀὰϊ 45 1ὴ6 στγοιιπά 
δηά οτρίη οὐ ἢ15 δοίι] σἱη, 

σῥαῤεη}] Οὐ, ““Ῥγουρῆξ ἕογῇ 1) ἢθ. σδπὶα 
ἱπῖο {πὸ νου ἢ ἴΠ6 ἰαῖπξς οὐὨἨ ἱπιίηθ!γ ; 
ΠΑΥ͂ πλοῖα, ἴΠ6 ΥΟΓΥῪ ΟΥ̓ΡῚΠ οὗ 5 Θχἰβίθηςθ ννὰ5 
ζοτγυρῖ; 5 πλοίῃοῦ ννὰ5 ἃ ϑ'ΠΠΟΓ ἤθη 95Π6 
ςοποεινοά ἢϊπ|.0. [αν ἀοθβ ποῖ τοραγά [Π6 
ἃςΐ οὗ σοπῃοθρίοῃ 85 δἰπέμ! ἴῃ ἰἴ561Ὲ, θα δοςὶ- 
ἀθηΐδ!!υ, 45 ἴμ6 δεῖ οὗ ἃ 5 πῆι] πδίισο. 

Θ. ἐπαυαγά ρῥαγ! ὙὍΠΕ6 Ηθρτοῖν τνογὰ οο- 
ΟἿ ΟἿΪΥ Ποῖὸ ἀπὰ [οὐ ΧΧΧΥΙΙ. 26; δοσογάϊηρ 
ἴο ἴῃς ἈΔΌΡΙ15, ον εὰ ὈΥ (σδβοη 5, ̓ ἴ ΠηθΩΠ5 
1ῆ6 Κιάπογϑ, 85 ἴΠπ6 βϑοαΐ οὗἨ ἄδθρ ἰηνναγὰ αθο- 
κ(ἰοηβ; δι (πΠ6 ΑΟΝ΄. 15 ρΡγοΌΔὈΪΥ σογτγοςῖ, ἴῃ τΠ 6 
ἰπνναγὰ ραγίβ, ἴῃ ἴῃς Ἰππουπηοϑῖ σοπβοϊ οι 5655. 

7. «υἱ!ὸ δγ5:0}}1 ἰ.6. ἃ5 ΜΠ} γβθορ, Μ᾿ ἢ ἢ 
γᾶς τιϑοὰ ἴῃ 1, ονιςαὶ ρυτ Ποδίίοηβ, ἃ5. δΙ͂ΘΓ 
τοι ομῖηρ ἃ σογρβθα (Ναπι. χΧΙχ. 18), δηὰὰ ΠΊΟΥΘ 
ΟΡ ΟΟΔΠΥ ΓῸΥ ΙΕΡΓΟΘΥ. 866 [,ον, χῖν. 4-- 0. 
Τανι ἃ τοραγάθα ἢϊ5 βἰ δι ηθ55 85 ἃ ΤΏΟΓΑΪ 6- 
ῬΓΌΞΥ, ἴογ σῇ [Π6 συτὸ Μ' 85 συμ] 1Ζοὰ ὈΥῪ 
[86 ὈΙΪοοά ΞργπκΙθα νυ ἢ (Π6 ἤγδβθορ. 

«υὲίον ἰραη “ποιυ]ὴ 866 534]. 1. 18. Τὶς 
ρϑδὶπὶ 15 11] οὗ ραβϑαᾶρὸβ Ὀδατηρ ἴΠ6 ο]οβοσῖ 
Γαϑοτ ποθ ἴο ϑϑιδ ἢ, ὀβρθοία! ν ἴο [ἢ Ἰδαίου 
σμδρίουβ ; ΠΟΥ οδῃ ἴπογε 6 ΔηΥ͂ ἀοιιδέ ᾿παΐ {πὸ 
ΡΙΌΡΠΘΙ 5 πη Ππα νν 85 Πργορπδῖοα νυ ἢ [86 {Γ ἢ 5 
Ὡς ἢ ποῦνβοσα ἢπα 4 ΘΓ ἀπά πλοτὸ τους ἢ- 
ἱπρ ὀχργϑβϑίοῃ (ἢδη ἴῃ {Πϊ5 ὑϑδί πη. 

10. ΤΠ σγεδίοη οὗ ἃ ριιγο ποατί, ἔγθο ἔγοπι 
{86 ταϊπξ δηὰ σοπβοίοιιϑηθ85 οὗ οἴη, 15 δορί Υ 
80 Ἔν ΔηΡΈΙ ΑΙ] ἀοςίΠπ6, ργοσυγοά τη οἷά συτη- 
Ὀο]Ις4] τΐοβ, δὰ ἢγϑε πες ραῖθα ΟΥ̓ [π6 γϑᾶτῃ- 
1η85 οὗ ἃ 501}}} 5πλϊτεπ ἴο ἀξδῖῃ ὈΥ 5'η. ΟΕ, χα 5. 
Χ. 9. 

γεπραὺ ἃ γίσδὲ σ»ῥίγ! ἢ ἃ αιλοάζεαδὺ βρισιῖ, 
οπδ ποῖ ἀϊδαιιεῖθα ΌΥ ἴδαγβ οὐ ἀοιιῖ5, ἃ τηϊπὰ 
βίδυθα οἡ :ῃ6 ] ,ογά, δπὰ ἱπογεΐογε Κορέ ἴῃ ροῦ- 
ἴεςϊ ροᾶςθ. δὸ6 [58]. ΧΧΥΪ. 1. 

11. ἐγ ῥοὶν “ρ'ΓΠ ΎὌΠεὸ δριπξ ΠΟΓΘΌΥ 
᾿ανὰ ννᾶβ σοηβοογαϊθα ἴο ἢ15 ΚΙΠΡΙΥ ΟἿἿ ΓΘ, 
Δηα οπαιιοὰ ἢ {Π6 ρ᾽ 5 ἀπά σγάςθς σϑηιϊ]- 
516 ἔογ ἀἰβεμαγρίπρ 115 ἀπιξῖθθ, 566 1 5. ΧΥ]. 13, 
ὝΠΕΓΟ 1ξ 5 βαιά παῖ δίϊοσγ μ6 ννᾶ5 δποιηϊθα ὈΥ͂ 

Τ 



ΡΘΑΙ,Μ5. 101. 

βαἰναῖίοη; ἃπάὰ πρῃο] 4 πὶς τυ ἐῤγ 
ἔτεε βρίγιξ. 

12 Τῥέμ ΜΝ} 1 τϑᾶς ἢ τΓΔΉΒρ ΓΕ 580 Γ8 
ΤΥ νναγβ8; ΔΠᾺ ϑβἰπηεῖβ 5Π4}} θῈὲ ςοη- 

200 [ν. 13-- το. 

16 Εοτγ ἴδοι ἀεβίγοϑε ποῖ βδογῆςε; 
' ΓῚ .Φ Ἔ ΓῚ Ι 

εἶδε νοι α 1 Εἰς ἐϊ: ἴδοι ἀρ τεσ ̓ Ον, βα 
ποῖ ἴῃ Ὀυγηῖ οΠσγίπρ. ἤξτρ 

17 “ΤῊε βδογίῆςεβ. οὔ Οὐσοά ὅγε ἃ ΠΣ Ὁ 

νογῖθα υηῖο ἴδ 66. 
14 [)εἰϊνεῦ πιὲ ἔτοπι ' Β]οοάριε!- 

πε588, Ὁ Οοά, τῆου (ὐοά οἔὗἙὨ ΠιγΥ 8αἱνα- 
το: σηα ΤΥ ἴοπριια 584]] βδίηρ δἱουά 
οὗ τὴγ τὶρῃτθοιιβι1658. 

Ις Ο [μογά, ὀρεη ἴδοι ΤΥ 1|Ρ5; 
ΔΠᾺ4 ΤΥ τηουτῇ 588}} 5ῆενν ἑογτῇ τὴγ 
ΡΓΔΙ56. 

“ ϑαπλιοῖ, “1π6 ϑριτὶ οὗ ἴπ6 1,οτὰ σαπιθ ἀροπ’ 
Ὀανὶὰ ἔτοπὶ ἴμαΐ ἀν ἔογνναγά." Ὑῆε 5] πγϊδῖ 
ταιδὶ αἶφὸ ἢᾷνα σοπιο ογοά (παῖ δὶ [Π6 54 Π6 
πιο {π6 δριγιξ οὗ ἴη6 1 οτὰ ἀοραγίθὰ ἔγαπι 
δα], ἀπά ἢανο ἔθ (Παΐ ἢ6 δὰ ἱπουγτοὰ [6 
τλοϑὲ ἱμπαιπηϊηθηΐ ἀδηροῦ οὗ ἃ 5 ΠΊΠΑΥ ἀυδηάοη- 
τη οηΐ. 

12. 12 ὲ 70» οὗ ἐὸν ταϊπαἰ οι] ΤῊΘ ΠΟΙΥ͂ ἸΟΥ͂ 
Ἰηποραγδῦ]ε ἔγοπι {Π6 σϑα]! ζαίϊίοη οὗ Οσοά᾽5 βᾶν- 
1π βίαςθ. 

«ὐἱϑ ἐδγ ες «σῥιγ!] ΟΥὖ, 190 8 χθ9 ΒΡΊχ1ῖ 
Βυδδίη τπ|6. ὙΠῸ ννογὰ γοπάρθγοα “' ἔγθθ "ἢ 
ΤΘΔη5 Μ]]ΠΠΡ, ΡΌΠΟΓΟΙΙ5, ΘΡΟΠΙΔΠΘΟΙΙΞΙΥ͂ 5ϑοκίπρ 
δη ὈΓΡΊΠΡ ἴο σοοάπεββ. ΟἿ Κ5. 1ν. 6. [πῃ [οὉ 
ΧΧΧ. ις {πΠ6 ννογὰ 5 ᾿ιδεὰ δΌβο ΕἸ ἔογ {86 
501} οὗ 4 ροοά πιᾶῆ. ἼἼῃε ᾿ϑα]πηδῖ ΡΓΑΥ5 
{παῖ ΠῚ5. ον δριγ τᾶν Ὀοσοπηθ δ ἢ ΠΟΥ 
ἀϊν!πο ἰπβποηςθ, δηά ϑυϑβία!η ἢϊπὶ ἴῃ ΔΗ͂ΟΓ {{1|4}5 
Δηἀ (οι ρ δι] Π5. 

18. Τροη «αὐ 1 ἰκα0}} ΤῊΣ Ἡροῦγονν ᾿πλρ]168 
ἃ Ἰοηρίηρ, 1 ννοι]α ἔδιη ἰθδοῇ γαηϑβτοθθοῦβ ΤΥ 
ψγᾶγ5, ἴποβο ννπο, κΚ της, ἢᾶνε σοπιπιῖοα 
ΒοΙΠΟι5 51η5. ϑι ἢ ἃ ἀθϑιγθ 15 οη6 οὗ [6 ϑυγεβί 
5:55 οὗἉ βρι γι] γοροηΐδηςθ. 

ῥὲ εοραογ ἢ Οὖς “ τοῖα ;" αν! 5ρϑακϑ5 
ποῖ οὗ σοηνογϑιοη ἔτοπὴ ὑπθε]ιεξ, Ὀυϊ οὗὨἉ τοϑίο- 
ταῖϊοη ἴο ἃ βίδίθ οὗ φσζᾶςθ. 

14. ,ο»" ὀίοοάσι πε. 1.1, “Ὀ]οοάβ :" 
16 ῥ᾽ τγα] 15 Χο] 5 ΕἸ υϑεά ἴο ἀδηοίο Ὀ]οοά- 
βῃρά οὐ τηυγάογ; ἴἢ5 σδη, ἰν. το. ὍΠε ὈϊΪοοά 
οὗ τίδῃ οὐῖθϑ [ῸΓ νεπρόδησο {κὸ [Δί οὗ Αδεὶ. 
αν ἃ σδηποί ἤν ἃ ἴδ βρίς ὑπ|ὸ55 Οοά 
5: ]|Θηςε5 [Π6 δοσυϑβογ. (ΗἰἱζΖιρς οὐ]θοῖβ [μὲ ὩΣ ΟἽ 
Τηθδη5 “" δοοάδῃρά,᾽ ποῖ Ὀϊοοάρι!ηθ55, Ὀαζ 
(Π6 τοίθγσγθποθ ἴο σθῆθϑὶβ ρῖνοβ ἃ ϑδίϑίδοςογΥ 
Ἔχρ᾽δηδίίΐοη. δνιὰ πιρηϊ ΜΜῈ}}] ργὰν ἴο Ὀ6 
βανεὰ ἔγοπι ἴπ6 Ὀϊοοά ς δ] ἴογ νοπρεδησε,) 

15. Ο ]ογα] Ἐνθη ποῖ αν ἃ ἀοοθ ποῖ 
156 [Π6 πᾶῖὴθ εμονδῃ, Ὀυϊ Δαάοηῃδίὶ, 2.4. 1Ἁ,ογά, 
Μᾳβίεγ. 

οῥέη δαὶ Οτ, Του 110 ΟΡ ΘΕ; ΠῚ5 [105 
πᾶν Ὀεθη οἰοβοαὰ Ὀγ ρι]τ; ἤθη ἴΠ6 σοπβοίθηςδ 
5 “πτερὰ, ργδυοῖβ δηὰ {παηκορίν!ηρϑ5 Μ01}}} ἢονν 
ἔτοπι [ἴ ἔτεα! Υ ἀπὰ σορὶ οὐ 5} Υ. 

16. ἔρος ἀεείγουί πο] 866 ᾿ηϊγοάιιοίίοη. 
᾿αν] ἃ 15 βρϑακίπηρ οὗ Ῥογϑοῦδὶ σα: (δῖ, Π6 
ἴδο]ς, σδηποῖ 6 οἰοαηϑεὰ Ό. βδογιῆςθ. σοά ἢδ5 

Ὀγοκεη βριγῖ: 4 Ὀτοίκεη ἀπά ἃ οοη- 
{τὸ Ποαγῖ, Ὁ Οοά, του νι ποῖ 
ἀεβρίβε. 

18 [)ο ροοά ἴῃ τῇγΥ Ρἰεδϑιγε 
υηῖο Ζίοη: δι] 4 τῆου ἴῃς νψ4]]5 οἱ 
7ετγυβαίεπι. 

19 ΓΒΕ 5841 τμου Ρε ρ]οαβεὰ τ 
τς βδογιῆςεβ οὗ τὶρῃβιεουβηαβθ, σὴ 

ὯΟ ᾿ΪδαϑΌΓΣο ἰπ βδοτιῆοοβ οἴογοα ἴῃ ρἷδοο οὗ ἴῃ 
τναγὰ σοηίΠΈΊΟη, 

17. ὙΤόε ταὐγίβεε: 9 Οο |.Φ. ἴδοβο 5δ.ῇ- 
ἤςσεβ ψ θοῇ Οοά τϑϑ] γ ἀρργονοβ, ἀπά ψπκὰ 
ΑΓ {Π6 γϑβιι]ϑ οὗ ΗἸ5 οννὴ ννογῖ, Ηἰ5 ἐδ  Πεηῦ 
οἰ δϑεβεσηθηΐ Ὀγρακε {πὸ βριῖ, Πς ἢ Ης ἵμκη 
ΒΙ[ἰ65 δῃηὰ δοοορίβ. ὙΠὸ βαυηρ οὗ ϑαπιυὶ 
(1 5. χν. 22), 186 ρᾶβϑαρε ἴῃ 8. ]. χ4, δὰ 
[15 νγογά, ἴδκθη (ορθῖῃοσ, σοπηρ οί {ΠῸ {πιὸ 
ὈΠΏΟΙρΡΙε5 οὗ βδοσγιῆς!] οἴογιηρβ, ΜἈΙΟΣ τέρπ- 
βεηΐ οὈράϊεηςο, σταίυά6, δηὰ τορεπίδπος. ἴἰ 
Ὁν 85 ΡΟΒΒΙΌΪΥ οἡ 1ἢ]5 δοσουηΐῖ τῃδὶ [ἢ]5 μααὶπὶ 
ννὰ5 μἰαοοά ΟΥ̓ {Π6 σοἸ]]δοῖοσ ᾿πιπιθ 81 ΕἸ  δἤε 
ἰῃδἱ οἵ ΑΞαρΆ. 

18. ΤῊϊ5 ἂἀπὰ {πὸ 0] οντὶηρ᾽ σοῦϑο ἅτὲ 5υ}- 
Ροβϑά Υ πιοβὲ οὗ 86 ἰδίοσ σοπιηηθηϊδίοιβ, διά 
ὮΥ 5οπὴθ οὗ πῃ θαυ θοῦ ἄχο, ἴο βάν Ὀθθῃ δάθδὰ 
ἀυτίηρ, οΥ ᾿τητηθα οὶ δξίογ, (η6 Βαθγυ]οπί σὰ 
σδρίνιγ : δὲ [Π6 σοηπεοσίΐοη οὗ 1πουρῆϊ ΔΡ- 
ῥΘΑΓΚ5 5} Ι ΘΠ ΕἾΥ οἶθαγ δηὰ σε βξαςίοτγ. Πᾶν 
[45 Ἰυϑῖ ἀθοϊαγοα παῖ ἢ6 ρῖβ ΠΟ {πιιςῖ ἴῃ 580Π- 
ἤςες οὔἴεγοὰ ἴοσ ἴῃ6 Ὄχριδέϊοη οὐ ἢῖ5. ροιβοηδὶ 
εὐ]; ἔοσγ Πι5 1 Ε μ6 5 Ὀκξ οἠθ ΟΗθτΠΡ ἘΝ 
[εϊσηοαά τϑροηΐδποθ), δῖ 25 ἃ Κιηρ πὲ [εὶ 
ΟἀἸογ ΠΥ: Π6 σἂῃ ῥσοόπιῖθο αὐυπάδηϊ 580Π- 
ἤςο5 ἱξ ἴὴ Ηἰβ5 ροοάηῃοβα ὐοάὰ νυ}]} σοπιρ εἴθ 
(ἰ. 4. ΘηΔΌ]6 Ηἰπὶ ἴο σοπιρ]θίθ) ἐπ6 Ὀυϊ]άϊης οἱ 
{Π6 ννγ4}1}5 οὗ [ογαβαίεπι. ὙΠῸ ΟΧ ργοβϑιοπβ τ ςὰ 
Π6 1.565 ἀγὸ Θχδοῖὶγ Δρργορυδίθ ἴο ἢϊ5 οἼνγῇ {{Π|Ὲ| 
Ὑνῃθη [6 σοπϑι ἀοΓΆΘΙΥ δη]αγροὰ Π6 ςΠΥ̓ (15.1.9 
δηὰ 11). ἀπ δησοχηραβϑθα ἴΠ6 γΠο]6 νυ ἢ τ 8}}5, 
δοςογάϊηρ ἴο [οϑορῆυ5 (᾿Απξῦ νπ]. ἢν 8 2). 58Ὸ 
Οη διιςῇ ἃ ροιηΐ ἰ5 ποῖ ἰκεὶγ ἴο Ὀ6 πηἰϑιη!Όπῃ- 
οἄά. ὝΠΙ5 πιιιξὲ ἤανθ οσσιρίϑα βοπλθ σοπειάεῖ- 
ΔὈ]6 ἐἴπιθ, δηςὰ 18 ἢα5 δὴ ἰδίου σβεννα (Ογ ΜΓ 
ϑρ5οη ἴῃ 84η ΘΧΟΘΙ]οπξ ἀγίῖς]θ ῃ [ῃ6 ὁ ΟἸΠοίδη 
ΟὐὈϑογνοσ,᾽ Νο. 331) [δῖ [Π6 ν"4}15 νγόγδ ἴῃ ρτὺ- 
ἔτοβθ5, ῬΡΓΟΌΔΟΌΪΥ Δρρτγοδομίηρ ποῦ σοπιροίοη, 
}υ5ῖ δϑουὲ {πὸ ἔππὸ οὗ αν ἀ᾽5 (411. Νοίμίπς 
σάπ Ὀ6 πποῖδ πδίιγαὶ [ῃ8η {Π15 ΔἸ] ϑἴοη τπάεῦ 
ΘΌΓΝ οἰγοιππηοίδησεβ, νῆθη 6 Κιπρ περὰὶ πεῖ 
[66] {πτ 15 σγίπηθ τα ρῃϊ Ὀσγίηρ νυ] 18 4 ρυηϊπῃ- 
πιθηΐ ννῆϊς ἢ ννου]α 6 ἀείγιπιθηΐδὶ ἴο ἢϊ5 ρθὺ 
ΡΪο. 1{ πιιβὲ δ6 οὐβογνθά {ηδὲ ἴπογὲ ἴ5 πὸ ντογὰ 
ΜΓ ΒΙΟΝ ἱπΊρ 165 τπδξ ἘΠ6 νν 4115 ὑνόγο ἴῃ συ ΐπβ: ἴδε 
Ῥϑαὶπλῖδὲ ἀοθβ ποῖ βρεαῖκ οὔ σθδιυι]άϊης, δῖ αἱ 
δΒυ!Πάϊηρ ; πὰ ρον 411, ἢ πηδῖκθθ πὸ τηρηῖοῦ 
οὗ ἴπ6 ἴδάριθ, ψνοἢ νου μαννα δε {δὲ 
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Ὀυγηξ οἴεγίηρ δηά ψἢῃο]ς διιγπὶ οἕξοτ- 2 ΤῊΥ ἴοηριις ἀενίβει ἢ τα ἰβο εἰ; 
ἸηΡ:: τη 5[}4}} {πὲ} οἰεγ δι ]ος ΚΒ [κα ἃ 5Βῃλγρ γάζοτγ, ννογκίηρ ἀδοοιτ]]γ. 
ὈΡοη τὨϊπε ἃΪταγ. 2 Ἴου Ἰονεβῖ ἐν!] πιοῦε ἴδῃ ροοά; 

ΡΘΑΙ,Μ 11]. σπά Ἰγὶηρ τ ἴλη ἴο βρθᾶκ τγίρῃϊτ- 
; ; ᾿ δουϑης585. ϑε]δῇ. 

: σὰ ΜΆ: γι ϑ } 3 ΝΑμμηάτ. ΠΑ ρϑΣ 4 'ΓΒου ἰονεβῖ ἃ}1 ἀεν ουτίηρ ννογάϑ, 
σἀκδῆ γελοῖες αὐ “. 8 2αυϊά, πον ἀΐς εος ΤῸ ἐῤοι ἀδςεῖτίι! τοηρια., "Οτ, πὰ 

5. (ὐσοά 58}4]] ΠΠΚεννίβε  ἀδβῖγογ τῆεε μι  Ἡϑίδε 
ἔογ ἐνεῦ, με 5}4}} τακε τῇδε ἄνναγ, δηά ἐπε πα 
Ρίιοῖκ {πες οὐῖ οὗἩ ἐῤγν ἀννε!]ηρ ρίαςα, ἀσών. 
Δηἀ τοοῖ ἴῆςσε οιξ οὗ τῆς ἰλπὰ οὗ τῆς 
᾿ϊνίηρ. δε δῇ. 

6 ΤῊὩςε τὶρβξζεουβ 4150 5}4}} ες, δης 
ἔελγ, Δα 5}2]] ἰλυρῇ δἵ ῃϊπι: 

ἄδτες γε Ορα τισί, ρίσνείά ἐλανῆς. 
Το ἴδδ οδιοῦ Μαυρὶςίαη, ΜΟΙ, ΑἹ ραΐρε οὗ 

Ὀανια, ἀὐνῆεη όοορ ἴῃς Ἑάοπιῖῖθ σαπια ἀπά 
ἴο] ἃ ὅϑδυϊ, δπά ςαἱὰ υπῖο μίπῃ, Πανὶ 15 σοσὴθ 
ἴω (πὴ 6 Ποιβο οὗ ΑΒ ο] οςἢ. 

ΗῪ βολβίεβε ποὺ τῆγβεὶξ ἴῃ 
τη ἰδοῦ, Ο πλῖρ τ πηδη ἡ τῆς 

δοοάπεββ οἵ (οά ομάμγε σοητίημαὶϊγ. 

512). 22. 

ἢτγϑξ ςοιμδϑιογαίίΐοη τ δὴν ἀδνοιξ σγδο] 
ἃἴεσ ἴῃς σφρίϊνιγ. Ὑηδὲὶ αν! ϑῃοιυ] ἃ εἰοβο 
ἃ Ἀγτὴη ἐ}}] οὗ ἰπίθηβθ ρϑγβοηδὶ δε πρ5 ν]ἢ ἃ 
ΡΓΑΥΟΓ ἕοσ 15 σουπίτΥ δοσογοβ νγ6}}] νυ (ἢ 41] 
ἴῃδὲ ννγεὲ Κπον οὗ ἢ18 ξοηθτου5 ἂπὰ Κιηρὶῦ 
πδίαγο, δηα σἤοννα (δι 6 νγᾶβ {Γ᾿ βυπίδιποα 
ὉΥ “ἃ ἔγδα ϑρί γιϊ." 

ῬΒΑΙΜ {{6Π1. 

ὙΠ ρϑδὶπὶ ἰ5 στο ΚΔ Ὁ] 6 ἔοσγ 115 ἱπὶ|- 
Ῥεΐθοιιβ δηά ΠΟΓΥ δριγιῖ : [Π6 ὙΓΠΟΓ 15. Γ}]} 
οὗ ᾿παϊριιδίίοη ἀραϊηθὶ ἃ ροόῦθοῃ ΨΠΟῸ 15 ἀθ- 
βου οα 25 πὶ, ἀπά {γιιϑηρ ἴῃ τίς μθθ, δη 
ΕΥ σρϑάκογ, πηδ]είουβ, ἀπά ἀθοοιθα!. ΤῬὍΤἢδ 
ΠῈΣ σαπ οὗ (Π4ξ ρεέσβοη ἰ5 ργεάϊςϊοαά οσ ἀθ- 
Ποιιπορα ἴῃ ἴογτὴβ οὗ Ὀιιγηίηρ ἰηάιρηδίίοη. [ἢ 
ἴῃ ᾿πϑοσίρίοη 11 5 βαϊὰ {μὲ τ1πη6 ρϑαὶπὶ νγᾶ5 
ἀντὶ δῆ ΟἹ 84η Οσσδϑίοη νος ἢ ἡγοῦ ]ά δοςοιιπίὶ 
ἴογ δπά 050} }7 τπ6 Ὀιζογηθθς οὗ [Π6 νυτι τοῦ 5 
βρίσιι : βρη Ποορ [Π6 Εαἀοχγμο ἱπέογιηθά 541} 
οἵ ᾿δαν 5 σοπιίηξ ἴο ἴπ6 ἢοιι56 οὗ Αἰ πλθίθςῃ, 
ὙΠ ΙΟΝ δά ἴο 186 στ 6] πηλββϑασγο οὐ οἰξῃίγ- ἔνα 
Ρτεσίβ ὉῪ πε μβαπάβ οὗ {πε ἱπξογπιεσ. ὙΠοΓο 
15 ὯΟ τϑβϑοῃ ἴο σγοϊδσξ [15 ᾿πβογιρίοη ; {Π{{|6 25 
6 Κπον οὗ οορβ ροβιίίοη, γοῖ τ δαΐ 15 
Κποινη δοσογάς νυ ἢ [Π6 ποῖςος ἴπ [6 ῥ5Ά] τη. 
Το ἢἤγϑί νοῦβα ἰ5. ἱἰπγράμπςοίογυ, ἔπθη ἔυ]Πον 

ἣνε βίγορῃεβ (ἔνγχὸ νϑγϑοϑ θᾶς ἢ), ἴῃ οἴοβα οὗ 
186 ἢτϑβὲ δηὰ (6 βθοοηά δοίπρ πιᾶγκοά Ὀγ δο]δῇ. 

1. Ο »"ηἰσῥὲν »ιαπῇ) οερ ννᾶ5 [86 σῃϊθῖ οὗ 
581} 5 μβογάἀϑπιθῃ, ἃ ροϑβίξϊοπ, οὗ σουγϑθ, με ὈῪ 
ἃ ρΡοίβοῃ οὗ ζτοδῖ ὈΟΘΟΠῪ δίγοηρίῃ, δΌϊο ἴο ἀθ- 
ἔεηὰ ἢὶ5 σῇδγρθ ἀρδίηϑδεὲ (ῃθ τηαγδυάεσγθ. Ηδθ 
ὑγὰ5 αἱ ΝΟῦ, “" ἀοἰαίποά Ὀεέοτγο {πὸ [ἃ οτγὰ " (566 
1 5. χχὶ. 72). Δ4η Θχργεβδίοῃ ὑν Ὡς ἢ ἱπΊρ}165 ἔπδῖ 

ὑγὰ5 ὈΠαΘΓΡΟΪΏΡ ἃ Ργοςοϑβ οὗ ρυτγιβορίίοπ, 
ποῖ ἱπηργ Ο Δ Ὀ]Υ πεοεβϑι δίθα ὈΥ 5οπλθ Ῥγενοι8 
σΠτη6. 

2. »ειοδί 6 1 ΟΥι, ταδὶ καλὺγ, Τῆο ννοσγά 
Οοουΐβ οἴσφη ἴῃ ἴπ6 Ρ58]π|5 (566 ποῖδθ οῃ νυ. 9, 
ὙΠΟ. πὸ ΑΝ. [25 “νυ Κοηθ55)}) ἴῃ {πὸ 
86η56 ΟὗὨ ΤΌΪΠΟΙΙ5, ὈΠΕΔΙΠοΙΊΔΌΪῈ ον], ἀσϑίγας- 
ἔνα ταδὶ σπιγ. 

«υογάϊηφ ἀεοει.μἰ}} ΟΥ, ““ νογκίηρ ἔγθα- 
(δΟΣΎ," 45 ἃ γδζοσ ουϊβ ϑιιδάθη]γ δηὰ ψτπουΐξ 

ΓΔΓΠΙΠΡ, 50 Ποοξ, ᾿ἰεανίηρ Νοῦ, οὗ σουγϑο 
νι ουΐ ᾿πτἰπγαίίοη οὗ Ποϑί! δ ρΡαγροβοβ, σδυϑοὰ 
16 ϑδιιδάθῃη ἀσβίγιςσϊξοη οὗ αν 5. ἔτι η 5. 
(ἢ Ῥϑ5. ν. 9, ἃπὰ Ἰν!!. 4. 

3. Τροιμ ἰουε] ὙΠεῈ Ῥϑαὶ πλίσὶ διε ΠὈυἴ65 
16 οὐπηθ ποῖ ἴο ΔΠΥ ἰοπιρίδίζιοη ἔγοτῃ νυ] ἢ - 
οιξ, Ὀὰξ ἴο δη ἰηνναγά δηὰ ἀδβ] ογαῖθ ργοίους- 
δῆς οὗ ον] ἴἰο ροοὰ. Το ῥονε ονϊ], ἱγίπρ, 
δη(ἃ τλδ]ῖοθ, ἰ5 {Π6 σπαΓοίογιϑίίς οὗ [ἢ6 υἱέος 
τερσγοθδῖο. 

Ογς ἐφαπ σοοἡ] ΟΥ̓́, “Ἰηβίεδα οὗ χοοά," 
86 ἔπιῈ δηά παΐῃγαὶ οὐὔ͵]εςξ οὗ ἴονβϑ. 

4. ἀευοιγίησ «υογἰ:] ὙΠῚ5 ΘΧρίδϑϑιοη δραίῃ 
Ῥοϊηΐβ δ ἴῃε ϑρεοῖῆς τϑϑυὲ οὗ ἴΠ6 πραδ]οίοιϑ ἡ 
1416: ἀδνουγηρ νογάβ ἀγὸ νογάϑ [Πδὲ ἀ 3 ΓΟΥ, 
οᾶυ56 δυάάεη δηὰ υἱῖεγ στη. (Οομμραῖε 5. 
ΧΧΧΥ, 2ς. 

δ. ἐϊξεαυϊ 6] ΤῊΙΚ Ἱπιρτοοδίίοη οχδοῖ]Υ οοῦ- 
τοοροηάβ ἴὸο οορ᾽ῖ5 σσιθθ: ἴΠ6 ἀϊντηθ Ἰᾶνν 18 
ΟΠ6 οὗ οχαςΐῖ σειγιδαζίοη: ἢς μδὰ Ὀγοόκθη ᾿πηῖο 
{πΠ6 Ποιὸ οἵ Πᾶν 5 ἔποπάβ, βεϊ ϑὰ {πθπ, 
ἀγαρρεὰ ἰποπὶ ἑοσγίῃ, τοοϊθά ποῖ ουΐ οὗ [86 
Ἰλπά, πὰ δ τῇδ ὑπάξγρο ἴδ 5δῖηθ ἱπῇϊο- 
(ἴοη, ποῖ ἔογ ἃ {π|6, ποῖ ἔοσ οηςε, διιϊῖ ἴογ 
δνοσ. ὙΠῸ ἔογοο οὗ ἴμ6 ἱπιργοοδίίοη, ἀπά οὗ 
1ῃ6 Βορὲ δχργεϑθοα ἴῃ (6 [Ὁ] ον πρ νϑῦβθ, 
ἀδροπάβ ἄροη 8η ἱηνναγά, 1 ππάονοϊοροα, ρΓο- 
Βοη  πιοηῖ οὔ ἃ γεοϊσι δυιοη οχῖθηάίηρς Ὀογοπά 
[Π6 1π115 οὗ 1Π6 ργεβθηΐ ᾿ἴρ. 866 5. χὶῖχ. χ4. 

ἐῤν ἀπυοίισ μίας) 1,1ἴ, ““ἔτοπι ἴπ6 ἰδηῖ.᾽" 
ΤΠΪ5 ἀραὶπ ροϊηΐβ αἰβι πον ἴο ἃ ϑῃμορῃεγὰ οὐ 
Βογάξηηδῃ. 

6. «ῥα Ιαμ5}} ὙΠῸ οχυϊίαίίοη οὗ [ἢ 
Τρ ΐθοιϑ αἵ [Π6 }ιι5ῖ ρα πἰϑητηεης οὗ [η6 ψἸοκοά 
15 ΘΙ ΘΉΓΥ ἀσβογ θεά 1η ΗοΪγ δεπρέιγο. 11 
15 ᾿ηϑοραγδῦ]ο ἔγοιη ἃ βεαΓΥ ἀπά ἱπογοιρῇ 
ϑυρῖηγΥ ἢ Οοὐἷβ αν. ὙΠδαῖ ριυιπισῃπιθηῖ 
ὙΏΙΓΘῈ 1ἴ 15 σοπεϊδῖοπὶ ἢ Οοὐ 5 δι θιιε65 
ἴο ἱπῆϊςοῖ, ᾿ἴ σαπποῖ Ὀ6 Ἰησοηδίϑῖοηϊ ἴογ Ηἰς 
ῬΘΟΡΪΘ ἴο νίονν νυ} ἃ βίοσῃ δηᾶ ΠΟΙ͂ στ ῆ- 
οδίϊοη, υἱτου!γ ἀἰσίϊηςξ ἔγοτα ἴπ6 ἱπάυϊροηςς οὗ 
ΡΟΙΒΟΊΔὶ ἔβα! ηρϑ οὗ γονθηρα ΟΥ δηϊπιοϑγ. [{ 
ννᾶ5 ἱπηροβϑῖθ]6 ἔοσ Πᾶν ἃ ποῖ ἴο ἀοβϑῖγα ἴῃ6 
Ρυπιβῃηλθηξ οὗ ἴῃς ἐγοδοῆεγοι5 πιυγάσγοσ, ποῖ 

Τ2 



“μοίρης. 

202 ΡΘΑΙ.Μ5. 
, ἴ,ος εῤὶς ἰς τῆς. πιᾶη ἐῤαΐ τηδάς 

ποῖ (ὐσοά ἢ5 3ἴγεηστῃ; δυζῖ ττυβεεά 
πη τῆε ἀδιπάδηςς οὗ ἢ]5 τίσ ῆθ5, δημαὶ 
βῖ γεηρτῃεηεά ΒΙ ΠΊΕ] 1ῃ ἢ 8 ᾿ννιοκεά- 
Π6588. 

ὃ Βυῖ1 δηὶ}Κε ἃ στεθη οἷϊνα ἴγαα 
ἰθ ἴῃς ἢοιβε οὗ (Φοά: [ ττυβῖ ἴῃ τῆς 
ὦ: οἵ (συάάοτν ὄνοῦ δπα ὄνϑγ. 

ο ἷ ν}}} ργαϊβε τῆες ἔοσγ ἕνεγ, δ6- 
σαι ἕπου ἢαβῖ ἀοηα 2): δπά 1 ν}}] 
ναὶ οἡ ΤΥ παπλε; ἔογ ἐξ “5 ροοάᾶ δ6- 
ἔοτε τῊγ βδϊηἴϑ. 

ΡΘΑΙΜ ΠΗ]. 
: Φουϊα ἀδτεγίῥοίά 114 εογγ ῥέον οὐ α παΐς αἱ 
νη. 4 Δἴ «σποϊπσλ ἐλσ τοις εά ὧν ἑὰς ἐμά 
οὔ ἀεὶν οἵη κοι σοἰέμος. 6 4274 ρίογιοὰ ἐπὶ ἐλξ 
σαἠναήίονν οὐ Οω, 

Το ἴῃς οἰϊοῦ Μαυβιοῖαη ἀροη Μδπαϊαιῃ, ΜάΞοΣΙ, 
Α παίρ οἵ Ἰλανιὰ, 

αι Ρὸν τοι 4. ΗΕ [009] Παῖῃ 584δ᾽ά 'π ἢϊ5 μδαγῖ, 
Τρεγε 1ς πὸ σρά. (Οὐοττγιρῖ 

ἴο το)]οὶςδ 'ἴπ [86 σουίδι πΥ οὗ γοιδυϊίοη. ΟΕ. 
Ῥδς5, χ]. 4, [χῖν. 8,9; [οὗ χχὶ!. 19. 

7. Ἡδρστο δραὶη 1ηὴ6 ᾿ϑδὶπιιϑῖ ροθβ ἴο ἴδ 
τοοῦ οὗ [Π6 ον]; 1 Ὀερδὴ νὰ δἰοπδίϊοη 
ἔγοιῃι Οοά, νγᾶ5 ργογηοϊθα ΌΥ ἴονα οὗ τσ ἢ 65, 
500 (ἢ 8ἃ5 541 ψουἹά οἵ σουγϑο ἤδᾶρ οἡ ἢ]5 
πηϑογαρυΐοιβ δάμπογοπῖ, ἀπά αἰϊδιηθὰ 1ἴ5. ὅ}}} 
ἀὐνο]οριπθηῖ ἴῃ ἃ Πολγῖ δἴγοηρ ΟΠΪΥ ἴῃ 115 
ἸὉΣ ΊΠμ5 ἔογ 6 ]]. 

κοϊςβομεοι.7 ὙΠΕῈ βᾶπὴθ ννογὰ Ὠςἢ ἴῃ Ὁ. 2 
ἷἰ γοπάογρά Α. Ν. τλιϑοπιοῖβ, Ηόογὸ ᾿ἴ ἀθποῖοθϑ 
Ἰλϑὶ ΌΥ, οὐ ἀθδίτο οὗ ον]. Α τῆδῃ ἤγϑὶ 
γιοιὰβ το ἴΠ6 ἄδβῖγο, [πθῆ ὀποοῦγαρθϑα 1ἴ, ὉΠ] 
11 δἰταἰηϑ ἴο δυϑοϊιῖα δηὰ θχο]ϑῖνο πλδϑίογυ. 

8. θ. Εδεοὴ γαῖ οὗ {πῸ6 ἀρβοογτρίοη ὁἐ [6 
ἔπι δογνδηΐ οὗ Οσοά 15 βιιρρβεϑίθαθ ΟΥ̓ ἴΠ6 σοῃ- 
ἰγαϑὲ Ὀδίννθοη ἢϊπὶ δπά {πη6Ὸ ψιεκρά. ὍΠΟΥ 
τὰκ ποῖ Οσοά {ποῦ οἰγοηρίῃ, (ῃ6 Ῥβαὶπγῖϑῖ 
᾿νὸ5 ἀπά Ῥγοβροῖβ ἰῃ σοας Βοι56: ἴποῪ ἱγιιδῖ 
1η τίσ 65, 6 ἴῃ Οοαβ πιεῦογ: {ΠΟῪ ἅγα ΠΟΙΥ 
Εἰνοπ ῸΡ ἴο Εν] Ἰυδῖ5, ἢ6 νναιἴϑ ΟὨΪΥ οα Οοα β 
ΠΑΤΠΊΘ, 

8. σγεέη οἶος γεε] 1ἰ 15 οὈ)]θοϊοα ἴο [ἢ 15 
ἤρυγο (Ππαξ {Π6γ6 15 ΠῸ πιοποη οὗ ἴγϑοβ στον - 

ἰὴ ἴῃ [Π6 σουτί οὗ {π6 Τορίο; δῖ (ἢ6 ρῥϑδ]πὶ 
ΤΟΙογ9 ἴο ἴΠ6 ἰαθογηδοὶθ α ΝοΟΌ, νυν ῃι ἢ νγᾶ5 
ΡΓΟΔΟΪΥ σἰταδῖθ οη ἴῃς πογίβογῃ ϑισησϊξ οὗ 
ἴῃ Μουπὲ οὗ ΟἸνοβ, ἀπά οἱϊνθβ πΠΔΥ ἢδῖυ- 
ΓΑΠΥ δᾶνο ἰοιτηδὰ ἃ σγονα ἸΏ Ιη 115 ργθοϊηοῖβ; 
Οὐδ ποῦ ἱπαϊσαϊίοη οὗ [ἢ6 βοηθΪΠθη655 οὗ 
[Π|58. ρϑαϊπη. Ὅὴὸ δῆϑννοῦ παῖ (Π6 Ἔχργοβϑίοῃ 
5. ΡΌΓΕΙΥ ἢριγαῖνο (45 ἴῃ 5. Χοῖϊ. 13} 15 πο 
54 [15 ΔΟΊΟΓΥ ; ϑοτιρίιγα!ὶ ἤριγεβ ἀγῈ ἴΆΚθη ἔγοπὶ 
ΤΟΔ 65, απ α 1ῃ 15 ννᾶ5 ἀοι {1655 συρ ρεσιθα ὉῪ 
νῆδὲ τς Ῥβαϊπισὶ παὰ οὐϑβεγνεαὰ 1) [15 ἔτθ- 
αυσπηῖ νἱϑιῖ5 ἴο ἴπ6 ϑαποῖυ συ. 

{1Π1. {{ΠΠ1. ἵν. 7-.5. 

ἂῖς ἴΠεγ, ἀπά ἤανεὲ ἄοπε δδοηχπδδὶς 
᾿πίφυαγ : δέῤεέγε ἐς ποης τῆδῖ ἀοεῖβ "ας 

10. 

2 (οὐ ἸΙοοκεά ἄοννῃ ἴτοπι ἤεάᾶνεῃ 
ΠΡΟ τῆς οσὨΙ]άγεη οὗ πηεὲπ, ἴο 8ςεὲ 1 
ἴΠεγε ννεῦε ἂπν τῆδῖ ἀϊά πηἀετγοῖδηά, 
{παῖ ἀϊά 5εεκ (σοά. 

2 νεῖν οἠς οὔ [Π6Πὶ 5 ροπε δᾶςκ: 
ΠΕ ἅγα δίτορεῖμεγ θεσοίης ἈΙΤΒΥ; 
ἐῤδέγε 'ς ποὴς τῆαϊ ἀοεῖῃ ροοά, πο, 
Ποῖ οπα. 

4 Ηαλνε τε ννόγκεῦβ οὗ ἱπι 4} ΠΟ 
Κπον]εάρε ὁ ννῆο εαξ ὉΡ ΤΥ ρεορῖΐε ἀ: 
{ΠΕΥ εαἰ Ὀγεδά : {6 ἤλνε ποῖ οὶ 
προ Οοά. 

ς ἼΓΠεγε ἵννεγε {ΠΥ ἴῃ ρτγολῖ ἔεδγ, "πο 
τὐδέγδ ΠῸ ἔξατ νναβ: ἔογ (οἀ πατῇ βοϑῖ- 7 ιῦ 
τεγοά τῆς Ὀοης8 οὗ ἢϊπὶ τῆδζ δηοδπρ- 
οἢ γαίης τῆεα : τῆου Παβῖ ρὺῖ ἐῤέπι 
ἴο ϑῆαπιε, Ὀεσδυβε (:οά Πδῖὴ ἀεθρίϑεά 
{Πεπι. 

9. ἐξδομ ῥα ἄοπε ἢ Οτ, ““ἼΒοιι διλδὶ 
ἀοηθ," οπιίίης [6 ννογὰᾷά “11 ἃ νεῇ 
ΒΕ ΠΚΙΩΡ Ἔχργοβϑίοη, ΠΟΙ 85 δἰϑοννῃοτο (ε. 5. ἈΚ. 
ΧΧΙΙ. 21) ἀθοαγίπρ ἴπε ΒΔ  πλϑι 5 δΔυβο]αΐε σοῃῇ- 
ἄθηςθ ἴῃ [6 δοςοιηρ ἰϑησαθηΐ οὗ [Π6 νν1}} οἵ Οοά. 

απά 1 «υἱἱ «υαἱ, Κα. ΟτΥ, δπά Σ τ|]} 
ΨΜαι ΤΟΥ ΤῊΥ ΠΔΆΙΔΘ, ΤῸ0Γ 0 16 κοοά, ἰὰ 

ΠΟ ῬΥΘΒΘΠΟΘ ΟὗἩὨ ΤῈΥ εκαϊπίβ. δυὰ νυ} 
νΥΑΙΌ ῬΑ ΘΉΠΥ ἔογ ἴῃ6 πιληϊξεσϊδίοη οὗ ξοοά- | 
Π655, ἰηνοίνεα ἴῃ [Π6 νΟΎῪ πάγη οὗ Οοά, ἁπιοπξ 
Η!5 αι] δηὰ ἕανουγοὰ ρεορὶθ (ῥαυίάμη): Ϊ 
566 ποΐδ οἡ Ρ5.]. ς. ὙΠῸ δχργοϑβίοη, βονενοῦ, 
5 βογηθυν αὶ οὔβουσθ. ὍΤΠδ ὅυγ. “1 νἹ}} ρτὸ- ᾿ 
οἰδίπι ΤῊΥ πάᾶπηθ, ἰδὲ ἰ ἰ5 βοοά,᾽" 15 πιοῖδ ἰῃ ἑ 
δοοογάδηςθ νυ {86 ῬϑΑΙ πλ5[}5 βίγ]θ, ἀπά οἡ 
ἴδδί στοιυπὰ ἰ5 δάορίεἀ ὈγΥ Ηιρ[ο]α; Ὀυϊ Ξυκὶ 
ἃη δπηθηάδίίοη του ΐγεβ [6 ϑιρρογί οὗ Νῖ55. 
ὙὨΙΟἢ 15 ΠΟγα νναπέϊηρ. 

Ῥβαῖμ {6Π1|. 
ἼΠΙ5 ῥϑαπὶ 18 ΠΟΔΙΙΥ͂ ἰάδπιῖοαὶ τ [ἢ β 

τ4ἴῃ, ἀἰἤογιης οὨἰ ΕΠ ἴῃ {πὸ ἰπϑογρύοη δρὰ 
ἴῃ {86 βυθβιυτοη οὗ {πῸ πᾶπις ΕἸΟΝΙπι ἴοῦ 
Ϊεβονδῆ. ὙΠετθ σδη ὃδ ΠΠ{{|6 ἀουδὲ ἐπδὶ οἱ 
15 ἃ τϑοθηβιοη οὗ (ἢ οἴδοσ, ψ ἢ ϑόπιο οἰρὶ 
Αἰἰογα!οηβ, ἔοσγ Ὡς ἃ 15 Ὡοΐ ΘΑΞΥ ἴο κῖνξ 
ἃ 5δ[ἰϑέδοϊογυ δεςοιιπῖ. 866 ποῖθϑ οὐ βλ]ὶ 
Χῖν., δηά ᾿πίγοά. ἴο Ῥβδὶπιὶ χ!. 

Μαῤαία!]ὴ ὙΠῸ ννογὰ ργοθδΌΪ πιδᾶπα 
ὁ 5655," δηὰ τῇδ ἱπαϊοαίθ ἃ τπλοίλη ΠΟ Ὁ 
ἴπμης, δάδρίεα ἴο ἴῃη6 ϑοπιῦτε σίγαιη οὗ τπουφλΐ 
ὙΠῖσἢ ρογνδάθϑ ἴῃ 6 ρ54]π|. 

δ. ΤΠἰβ γοῦθο ἄρροᾶσβ ἴο ἢᾶνο Ὅσοῃ δά ἀρὰ 
Ὀγ ἃ Ἰ᾿φῖεγ. Ῥϑδϊπιϊδῖ. ρΡγΟΌΔΟΪΥ ἴῃ 186 ἔπιε οἱ 
16 Ποβμαρῆῃδῖ ογ οὗ Ηεζοκίδῃ, νυ βθη [ογιιφδὶοπὶ 
νν 85 βᾶυθα ἢ ῸΠι ἱπιτηϊηθηξ σαη ὈΥ της συάάεῃ 
δηά τηϊγαςυίοιι5 ἀοδίτυςίοη οὗ Ἰηνδαϊην ΑΙ165. 



ν. 6---Ἰ.] ΡΘΑΙΜ5. 1111. 11. 

ἊΝ 6 ΤΟΝ εδδῖ τῃς βΞαἰνδίοη οὐ [5γδοὶ] 
τον ἔφ γ6 κογις ουἱ οἵ Ζίοα! ὌΥΒεη Οοά 
ὃς ΒΠΠρΕΙ Ὀᾶςκ τῆς σαρανιγ οὗ ἢ 8 

Ρεορίε, [ἀςοῦ 582] γε)οῖςε, σπαὶ 1ϑγδεὶ 
508} θῈ ρ]λά. 
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4 Βεβοϊ]ά, (Θοά ἐς πιῖπα μεῖρεγ: τῆς 
Τ,οτά ἐς ψι τπδηαὶ τῆδι ἀρῃο]ά τ 
50]. 

. ἕ Ϊ ἐ δ. ς Ηε 5848]] τενγαγά εν] απο ᾿πλης ἐβερες 

Θπεπλῖθβ: οὐϊ τῃεπὶ Οἵ ἴῃ (ὨΥ ττατἢ. δάφεγτεννα. 

τη. 
ο ἃ 

ΡΘΑΙΜ ΠΙΝ. 
: ανέω, εοριῤέαϊ μέρη οὐ 1ἀς Ζίῤῥλένις, 2γαγείλ 
,)»» σαῤναδίον. 4. ζϑον ἀὶς εορηβάόμες ἐρε Οοα᾽ς 
ἀεί ἀξ 2γονεείά σας ες. 

Το τῆς οὨϊ οὗ ΜυΞὶοίλη οἡ Νερίποίῃ, ΜάΟΗΙ,, Α΄ 
ιαένε οἵ αν, “ἤδη ἴῃ6 ΖΙΡΗΪπις σΔπὶα 
δηὰ 5ΞαϊἹὰ ἴο ϑαυὶ, οί ποῖ θδνιὰ μἰάς Ὠϊτ- 
561 νἹΓ πἰοὸ 

.- τη6, Ο Οὐσοά, ΒΥ τῇγ πᾶπιε, 
Δη 4 ]υάρε πλ6 ὈΥ ΤῊΥ 5ιγεηρίῃ. 

2 Ηξεᾶγ ΠΥ Ργδυεῦ, ὁ (σά; ρῖνε 
δᾶΓ ἴο ἴΠεδ ννογάβ οὐ τὰν πιουίῃ. 

2 Ἐχογ᾽ 5[ΓΔΉρΡΕΓΒ ΓΕ Γίβεη ῸΡ ἀρδίηϑῖ 
τῆ6. ΔΠ6 Ορρτεβ50Γ5 566 Κ δέζεγ γ 508}: 
πεν Πᾶνε ἠοῖ βεῖ (σοὰ Ῥείοτε {πεπ]. 
ϑε Δ ἢ. 

Ῥβαιμ Εἱν. 
Α ρϑαΐπὶ οοϊηροβοά ἴῃ ἱπιπιϊπθηΐ ἀδηρογ: 

Δοσοσάϊηρ ἰο ἴδε ᾿Ἰῃϑοῦρίιοη, νης ἢ ἴῃογε 5 
ΠΟ ΣΕΆΒΟΙ ἴο Πιιεβίίοη, νοη αν ὰ ννᾶ5 Ὀε- 
ἰγαγϑὰ Ὀγ {με ΖΙρμῖθθ. δὲὲ 1 5. Χχὶη, το δηὰ 
Χχνὶ. ἱ. 

ΎῪΠΒε ἀινιβίοη ᾿ηἴο ἵννο βίγορῃδβ οἵ ἴὅγθε δηὰ 
ἴουΓ γεΥϑεϑ ἰ5 πιαυκοὰ ΌὉγ ϑε δῇ, υ. 2. 

1. ὁγν τδν παριϑ] ἱ. 6. ΌΥ ἴδε πηδηϊξεκίδίοη 
οὗ τε διθυῖεβ νὩΙοἢ τῆ πᾶ οἵ Οοἀά 
5 Σπιῆο5: Ὀγ Ηἰβ σοοάποϑϑβ, ρονγεσ, τὰ, ΟἹ 
ῬΞ, γοὺ ΙΣ, 1". 9... 
σἰγεπσ  ) ΟΥ, ““τηῖσμι." ὙΤὨε Ηδρδγον ψογά 

ἷβ ἀετίνεοά. ἔγοπι φίῤῥογ, "" ἤθσο," δὴ ἃρρο]!8- 
ὕοη οὗ ἴδε Οοἀὰ οὗ Βοβί5; 5866 ποίθ οἡ Ρ5. 
χὶν. 4. 

38. “ἰγαπρε) ὙΠ1Ὶ5 ἰγδηβίδίίοη ἰ56 αυϊΐε 
ἰπεγαὶ, Ὀὰὲ πε ννογὰ μᾶ5 ἴπε ϑθσοοπάδυυ πιθδη- 
1 “᾿ ΘΠΘΏ65,᾽) ΟΕ] δῃαὰ ᾿ηϑΥσ ρΑιὨΙ ΖΙηΡ 
ἴοεβ, δηὰ ἰῃδὲ 5 ῬγοῦδοὶΥ [Π6 ϑθῆϑα ἴῃ [ἢ 5 
Ράβδαρο. ὙΠὲ ΖΙρἢιῖίεβ νγοσε [οννβ, ΞΕ ΓΔ ΡΟ Γ5 
Ὠοῖ ἴῃ Ὀϊοοά, Ὀυΐ 'π 5ρ|Πἰ. [ἔ 15 ροββϑβιῦϊο, 
δοννόνοσ, (πὶ ᾿ανίὰ πιᾶὺ 8]}10ἀθ ἴο οσογίδίη 
[τοι ΣΠοΥβ ἴῃ 86 Δπὴν οὗ 8581}, βυςς 45 ἤοθρ 
(6 Εαοπηῖο, δπὰ ἰδὸ (ἰυδηϊῖϊο, Ψ ῇοῸ τνοσὸ 
ΔΙΠΟΠΡ 5 Ὀϊεγεσέ θπεῖηϊοβ. 5401] τῇδ πᾶν 
ΒΡΕΟΙΔΙΥ͂ ΠΠοϑθη {Π6Πὶ 45 ρειβοηβ υηγοβϑι γα ποὰ 
ὉΥ ΔΗΥ͂ ταὶ ρίουβ ἔδοϊίηρβ, ποῖ Ἰικεὶγ ἴο ϑεῖ 
Οοά Ὀεΐοτε ἱμοῖσ Ἔγϑϑ. 
Οῤῥ,γεογ] ΟΥ, ΖΊΘτοΘ ομθβΒ: [6 ἵνο 

Ογασ, “ 4|16ῃ5᾿ δηά ““βεῖος (ΑΝ. “ τογτ 0}. 
Οη 5," Ἅγὸ ἴῃ σςοπιθίποά ὉΥ [5414 χχν. ς. 

δεοξ αὐέγ »,7 “οἕὐ]] ΟἿ χα 8. χχι. τς δηὰ 
Ῥε, χχίθ!. ς, χχνΐ. 9, το. ! 

4. «υἱὲ 1δε»1) ἱ. 6. “' Ἀτλοηρ {Π6π|.᾿ ““ΟΠ6 
οἵ ἴμοπὶ;" ἃ ποῖ υποοτηπιοη ἰάϊοπι (ςξ. [υἀξ. 
Χί, 3ς; Ῥ5. ΟΧΥΠ 7), ὙΥΒΙΟΝ ἀοεβ ποῖ πιεᾶῃ 

6 1 ν}}}] ἔγεεϊγ βϑδογίῆςε ὑπο {Π 66: 
[ψ}}} ργαῖβε τὴγ πᾶς. Ὁ μοκρ; ἔογ 
1} 1: ροοα. 

7 ἕογ δε δΒαῖῃ ἀεο]νεγεά πια ουΐ οὗ 
411 τγοιῦ]ε: ἀπά ἡλὶπα γα δίῃ δθεη 
ῥὶς ἀδεῖγε ὉΡΟΠ πλῖηδ ΘΠ ΘΠ 68. 

ΡΘΑΙΜ "ΠΥ. 

1 Τᾳιτά ἐπ λὺς ἥγαγσ᾽ εονιδίαϊ»είή 97 λτς μαγχμ 
ἐσέ. ο 4“ γαγείά αἀραϊηοί ἀξ ἐμώρῖξς, οὗ 
τυΐοσε τοϊεζειίπος ἀπά ἐγέπελϑῦ» δέ εοπιβέαϊη- 
οὰ. τὸ “πε εο»εγογίοίά ἀδηισοί ἐς Οοαἱ ᾿ς γὲ- 
σεγυσδίοη οὗ ἀδρι, αμαά ἐομμσίορε οὗ ἀὲς ἐπέ- 
»εἶες. 

Το ἴδε οἰϊεῖ Μιυβιοίδη οὐ Νερίποίϊ, Μδβοῆι,, 
4 Σεαύνε οἵ Ἰδανιά. 

(πΠ4ὲ αν [ιᾶ5 ΤΆΔΩΥ τρῃοϊάογθ, οὔ ψν μοπὶ 
Οοά [5 οἡς, Ὀυϊ {δαΐῖ Ηὀ ἰ5 {π6 οπα σὰ ὑρ- 
Βοϊάεγ, οα ὟΝ ἢοπὶ 41} οἴμοιβ ἀδθροηά. 

δ. περι. 1{,Π| ΑἸ Ϊγ, “(ναί πεῦβ.:" ρ6Γ- 
80Π5 ὙἘῸ [16 ἴῃ διηθυβῆ, νναίς πη δῃ οσσᾶειοη 
ἴο ἀοκίγου {πεῖς θῃεγ. Οἵ. 5. ν. 8. 

ἐπ 1ῤν ἐγ] ΟΥ, ὉΥ ΤᾺΡ ὑσχαῦδ; ὈΥ (δε 
τηδηϊεϑίδίίοη οἵ μὲ δ ἤ]π6 55 τυ ΠΟ ἢ 15 ἐχ- 
ΡΓγεβϑθά ἴῃ Οοα 5 ἢΔΠ1)6; 566 ποῖΐδβ οἢ συ. 1- 

Θ. 1 α«υἱἱ! ϑηεεὶν “αεγβεε] ἰ.ε. ΟΣ ἃ ἴτεο- 
1} βδοῆσο, βοῃ 85 ἃ ρτυδίεξι! ἤοασί νν}}}- 
ἱπρὶν οὔοες. ὙΠῸ ὀχργοϑϑίοῃ 15 ἴΠ6 τι51}}} ΟἹ δ 
ἔοι βϑδογιῆςθϑ οὗ ἰπαηκερινίηρ. ΟἿ, Νυῃι. χν. 2. 

1 «υἱἱῥγαμε, ἄς. Ῥ5. 11. 9. 

7. ἔογ δὲ ῥα ἀείμυεγεά »ιε)] ΤῊ βίγοης 
ἔδιῖἢ οὗὁἩ 1ῃ6 Ῥϑα]πλῖσῖ γθα}1265 {πὸ ἀθ] νοσᾶποθ 
85 Δἰγθδὰυ δεσοιρ  5ηθα ; ἢ Πᾶ5 πο διεϑιϊδ!!ο 
{πογοίογο ἢ νον τηρ ἃ ϑδογιῆςο οὗ ἰΠδΔηΚορινίηρ. 
γι ἐγ ῥαί “ἐπ ῥὶς ἀεεῖγε, Κο. 1.1, 

ΙΔ1190 ΘΥ6 πεῦὺ ἸοΟΟϊθἃ ὌΡΟΣ Σ11}0 Θ19θ- 
10.198, 55. ὙΠ} {τππρῃ. Εοσ {πε Ἰάϊοπι, 
ΨΏΙΟὮ 15 ΨΟΓΥ σοπηποη ἴῃ ἴἢ6 ρῥϑδ]πΊ8, 566 
ποῖΐθ οὔ Χχὶ!. 17, 1Χ. τος ΧΟΙΪ χὰ, ΟΧΝἹ]..). [1 
ΟΟΟΙΓ5 ἴννῖςε ἴῃ [ἢ ἰηδοσιρίίοη οἡ ἴπη6 Μοδθὶ 5ἢ 
βδίοῃρ, ᾿[ἴπ65 4 δηὰά 7, σβοσο τσ Οἰηθθυγρ, "1 
ΜῈ 566 ΤΥ ἀεβῖγα οὐ ἢ1π|.᾽" 

ΡΒΑΙΜΊΙΠΝ. 

ΤΗϊς ὈδΑυΓΙ] ρϑαὶπὶ σοπηθ5 ἔγτοη [ἢ6 
ΥΟΓΥ ἀορίῃς οἵ λᾶαν 5 πραγ ; ἴἴ ΘΧΡΓΘ5568 
ἔϑοπρ5, ΜΠ ἢ γρῖνο {πὸ ἴομθς ἴο 4} [86 
Ῥ5αὶπι5 σοπηροβοὰά δϑουϊ ἴῃ {πὸ ἤθη [Π6 
σΟΠΞΡΊΓΔΟΥ οὗ ΑὈβδΙοπλ ννᾶβ Ὀγοσεθάϊηρ ; δηὰ 
{πότ ἰβ ΟΥΘΟΓΥ γρΆθοη ἔργ Δϑϑιρηϊης ἰ ἴο (ἢδῖ 
Ροτιοὰ οὗ λᾶαν 6. Δα μᾶνὸ ἢγξί (1----8) 
ἃ ἀεϑογιρίίοη οὐ ἴῃε Ῥϑδ πη 51᾽ 8 ὈϊΓἴοΣ δηχυ βῆ, 
δηὰ Ἰοηρίπρϑ ἔοσ ἀθινεγαηοα ἔτοτλ δὶ 518.» 
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ΙΝῈ εαἂγ ἴο πιῦ ργαγεγ, Ο αοά; 

δηά Π!άς ποῖ τῆγβεῖξ ἔτοπὶ ΤΥ 
ΒΕ ΡΡ]Ισδίοη. 

2 Ατίεπα ιτἱπΐο π|6. ἀπά ἤδθαγ τηδ: 
Ιτηουγῃ ἴῃ ΠΥ σοπηρίαἰηῖ, ἀπὰ τηᾶκα 
ἃ ΠοΙ͂ΒΕ ; 

4 Βεολδιιβε οὗ ἴῃς νοῖςε οὗ ἴῆε επε- 
ΤΥ. Ὀδοαυδβα οὗ [τς ορρτεβϑίοῃ οὗ τῆς 
νοΚαά: ἔογ ΓΠΟΥ σαβῖ ἱπι4υ ΓΥ ὕροῃ 
π|6, ΔΠη4 ἴῃ ννγατῃ ΓΠΕΥ Βαῖδ πΊ6. 

4 Μγ Βεατῖ 5 δογθ ραϊπδάὰ νυν ]η 
πιε: δἀηὰ τἴῆε ἴειγοιβ οὐ ἀθαῖῃ ἃῖα 
[Δ]]δὲπ ἀροη πε. 

ς Ἐελγίμηεββ ἀπά {γα ] Πρ ἂῖς 

ΡΘΑΙ ΜΘ. ΤΥ. [ν. 1--- 10. 

ΠΟΠΊΘ ᾿ροη πι6, ἀπ4 Ποῖτγογ ἤδίῇῃ 'ονεγ- Ηεϑ. 
νυ ΠΟ] πγεα πΊα. “ΗΝ 

6 Αμπάα] 414. ΟἿ τῆδῖ 1 μδά ννϊῃρβ 
κε ἃ ἀονε! “Ὃν ἐῤη ψουἹὰ 1 ἢγ 
ΑΥΝΆΥ͂, Δηά ὉὈς «αἵ ταβῖ. 

7 Ἰ,ος ἐῤέπ ψνουἹὰ 1 νγαπάεγ [γ 
ΟἹ, “πα ταπχαὶη ἴῃ ἴῃ6 νν] ἀεγη 688. 
ϑο]Δἢ. 

8 1 ννου]ά ᾿ιαϑίεπ ΠΥ Ἔϑοᾶρε ἤτοπὶ 
τῆὴ6 ννίηαγ βἴογπὶ σηπαΐ τεπιρεϑβῖ. 

9 ἰ)εβίγογ, Ὁ [μογά, «μϑπά ἀϊνιάςε 
ΠΕ }Γ τοηραε5: ἔογ 1 ἤᾶνα βεβῃ νίοϊεηοςα 
Δηἀ 5:Π|{6 ἴῃ τῆς οἰ. 

ΙΟ ΔΔΥ δπὰ ηϊρῇς ΓΠΕΥ ρὸ δδοιυῖ 

ἄἀθγοῖβ δηά δηθηλ 65, ἔο]οννεά (9----23) ὈΥ͂ 
ΔΙϊογτιαῖθ ᾿πηργεοδίϊοηβ, δηὰ ργάγοίϑ, δηα υἱνιὰ 
Ρἰοΐυγο5 οὗ 5 8η8 οὗ Δπ Δρργοδεθίηρ ᾿Πϑυγγθο- 
[ἴοπ ; ομδ᾽ Ρδίβοῃ 8. ϑἰῃρίοα οὐἱ 5 οπσο 1ῃ6 
ἀδαγοσῖ δπὰ τηοϑὲ ἰγιισίοὰ ἔτομὰ οὗ {Π6 Κιῃρ, 
πον Ὀδσοοπλὸ ἔπε πηοϑὶ ὈΪΟΣ δηαά ἰγοδοἤῆοσοιβ 
οὗ ἢ᾽5 ἔοθϑ; 51] πορὲ ἰ5α ποῖ φυδησῃοά; ἃ 
Ὀιιγοῖς οοἱ νι δια] ρίθαπιβ τῆγουρῃ [86 
ρ54}π|, νυ ῃῖ ἢ ο]Ο5θ5. ννἹἢ ΟΧΡ Γοϑϑίοηβ οὐ ρεῖ- 
ἔεςξ σοπἤάρηςο 'π ον 5 }ι5ῖϊοθ δηὰ Ἰονθ. 

Ηἰΐζις, ψῇο ρίνε ἃ πιδϑίου!υ δηδ] γϑὶβ οὗ 
(6 ρῥϑβαϊπι, δἰ γι Ὀυιῖο5 11 ἴο [ογοπηδῆ, ρΡοϊπεϊηρ 
ουξ ἴΠ6 ΠΙρΗΐ ἱπίο (Π6 νυ]! άθγηθϑβ, [6γ. 'χ. 2, 
δηά [Π6 ΡΟΞΘ51:01}1}γ ἰδὲ Ῥδβῆυν (6Γ. χχ. σ, 6) 
»αγ ἮδΥΘ Ὀθδη Δ ΘΑΓΙῪ ἔγιοπὰ, 126 Νν εἴθ δηά 
Ηυρίο!ὰ 5ἰαίο ἴῆ6 οὈνίουβ οὈδ)θοίοη5 ἴο (5 
ΠΥΡοΙΠοβΙ5: δηά ἱΐ 556πὶ5 βίγαηρε (ἢδΐ δΔηΥ͂ 
δου ]ά [41] ἴο τθοορηΐζε {π6 δάδρίδιίίοη ἴο {86 
οἰγουμηβίδηςοβ οὗ αν. 

Ου {δδ φεποίδὶ ἰδποὺγ οὗ [ἢ]5 δῃηὰ ϑἰτλῖ δῦ 
Ῥ84]Π|5 566 ἱπγοάιςσίοη ἴο 5. ΧΙ. 
ΤΟ οὐδουϊδίίοπ (τ. 9) πιᾶγκθ ὑπ αἰϊνιβίοη 

ἰπῖο ἔνγο ραγίβ : [Π6 βίγορῆδθϑ ἂγὸ βοπιοννῃδί ἰγ- 
ΓΟΡΌΪΑΓ, τλΔ κπρ νοῃοπηθηςθ οὗ ἔδε! την. 

2. 1 »ΙοΗΓ ἐπ "17 εογηρία!] Οὐ, “1 
ὙνΔΠάδΓ Ἰἢ ΠΥ Τλοδηΐ ΠΡ, 2.4. πὶ ἰοσϑοά δου 
ἴο ἀπά ἢο ἴῃ ἴπ6 ἔδνυογιϑῃ ὑηγοϑὲ οὗ δηχί θεν 
ἃηά ϑοῖτονν. ἼΤῃθ ννογὰ σγϑηάογοα “" πΊοιγῃ ἢ 
ἰηἀἸσαίοβ ρογ Δ Ρ5 ἀο]τοι5 ννδηάθγηρ οὗ Ξριίγιί, 

»ιαζε α ποί:6] Οὖ΄ “'δτοδη αἱοιὰ 1." {Π6 58π|6 
ψογὰ 5 υϑεὰ 5. ΧΙ. τσ. [Ι{ ΡΓΟΡΟΥ͂Υ ἀδηοῖος 
ἀϊδιυγθδηςσς, ἸΡΓΟΔΓ; ἤογὸ νἱοϊοηΐ δπιλοίΐίοῃ, ΟΥ̓ 
ξιοδπίηρσ. ἴῃ υ. 17 1115 τεπάσγοα “"ΟΥῪ δ᾽ ουά." 

3. οῤῥγεσσ!οη)ὴ Ὑπὸ ψογὰ (νι οἢ ΟσσυΓ5 
ΟΠΪΥ ἴπ {Π15 ρᾶβϑᾶρθ) ἱπΊρ1165 (Πα [6 ΘΠΟΙΠΛΥ͂ 
νν 85 1Π ἃ Ροϑβι(οη νυν ΠΙοἢ ΘηδὈϊοα, Ὠἰπὶ ἕο ἀγῖνθ 
1ῃς 54] πγι5ῖ ἱπίο "ἃ σγεδί βίγαι! [." Ενογυ ϑνογὰ 
51.115 ἴῃὴ6 σοηάϊξίοη οὗ αν ά ὑι5ῖ Ὀοίοτο ἢϊ5 
Πρ; (λ6 ηγοδίβ οὗ ἴῃ6 σοῃβριγδίουβ ννογδ 
Ἰουάογ ἴλη δογείοξοτγε ; ΠΟΥ πὰ ἰοηρ νναϊοποὰ 
Βιπὶ; ΠΟΥ [ΠΟῪ ϑρεὰκ ουΐ, δοσυ5θ ἢ]πὶ οὗ ἀθθὸρ 
ΟΠ ΠΉΙΏΔΙ ΠΥ, ἀηπὰ ἀσῖνε ἢϊπὶ δἰπιοϑὶ ἰο ἀεβροσγα- 
[ίοη. 

εαπὲ ἐπίφμν μβοη »ι6] ΤῊΙ5. ὈΓΟΌΔΟΙΥ ΤΕρΓΘ- 
Βοηῖ8 (06 ἴτ16 56η56 οὗ ἴμ6 Ηθῦγονν, νυ Ὡς ἢ 15 

βοιηθννῃαΐ οὔβουγο; 11ξ. ὁ σλιι56 ον] οὐ σοὶ 
ἴο [4}} οη πι6.7ἢ Οἵ. 2 8. χυῖ. 7, 8, “ὙΠΕ ΟΕ 
ΒΑΙ᾿ γείμγησά μροη ἐδεε 8}} ἰῃ6 Ὀ]οοά,᾽" ἄς. 

δ. ῥὸογγογ ῥαΐδ συεγαυδεϊ»ιεά »:5] ]οὉ χχί. 
ό, ψογο ΑἸ, δᾶ5 "" ἸΓγεμλ Ὁ] ]ηρ.᾽" 

7. 100, ἐδὲμ «υοἰμἰκ 1 «υαπάεγ] Οτ, 1.0, 
ΑΙΔΥ ΟΙ͂ ψου]ᾶ 1 [01060,.ϑ 1 ψουϊὰ ἸἸοάξθ 

1η ᾽ὍὉ89 ἩΠΠῸᾺΘΣΠΘΒΒ. Το 52ΠῚ6 νυ]5ἢ 5 6χ- 
Ῥτοβϑοὰ ΟΥ̓ [6γΓ. ἴχ.. 2. ὙὍΠδὲ σοπιραγϑοῃ οὗἉ {δὲ 
ἔννο ρδϑϑᾶρθβ Ὀγίηρϑ ουΐ πο πλᾶγνο]]ου5 Ὀεδυ 
ΟΥ̓ [Π15 ράββαρθ, πηϑυγραϑϑοα ἔῸγ ἀθρίῃ οὗ ἴδεὶ- 
ἴῃ πᾶ ὀχαι δῖ ἱπηαρογΥ; ἴο ὙΚΏΓ ἢ πὸ 
ἰγδηϑιαἰίομ, βάν ἴμδΐ ἰηΐο τηυϑὶς ὈὉγΥ Μεη- 
ἀθιβθομη, σᾶῃ ἀο 1υ5[156. [πὸ ἢϊ5 Πρ; ΠῸΠι 
Αὔβαϊοπι Ἰανιὰ ἀά ἰοάσε ἴῃ ἴδ6 νυ] οι πιθϑ5. 
Οἔ 2 8. χν. ,8, χνἹ. τό. 

8. Το ᾿αςὲ ψογάβ πλρδέ πο “ὁ ΠΊΟΙΕ 
ΒΝ ΓΠΥ τῆδη βίοιταυ νυνπὰ δπὰ [οπηροϑσῖ:" δαΐ 
ΟἿΓ νογβίοη 15 αυϊῖο κε: 25 ἴῃῆ6 ἄονο ΠΙ58Π65 
ΘΙΠΙΥ ἴο ΒΟΥ ΓΟΟΚΥ πρδϑῖ, δϑοδρίηρ ἔγοπι ἴῃς 
βίοτπι, 580 νοι Ὠανιὰ ἔδιη ἤθε ἄννᾶγ ἔτγοπι 
1η6 οιϑυγοῖ οἵ ἔαγίοιιθ ῥαβϑϑίοπϑ ̓  σ᾽ ΚΑΥ͂ 
Οὔϑοσνοα δὶ 1π 2 85. χν. 14 αν ὰ ϑαῦϑ, 
“Ατῇϑδο, δηὰ ἰδοῖ ιι5 ἤδο:; ἔοσγ ννὲ 5ῃ4}} ἤδνθ πὸ 
Θϑῦδρο ((ῃς ννογά Βεγε τοπάογρα γοβέψε) ἔγοπὶ 
ΑὈϑδίοπι: τᾶκὸ βρθοὰ ἴο ἀδραγῖ, ἰεϑὲ ἢ βρεδὰ 
δηὰ ονογίακο υ1.5.᾿" 

9. ΤΠδ Κίηρ τουϑθ8 ΠΙπη56 1, ραϑϑίηρ ΜΠ ἢ 
ἃῃΠ δΌπιρί ἰγδηϑιιοη ἔγοπὶ σοιῃρ δι ηΐηρ ἴο 
᾿παά!ρηδηΐ ἹπΊρΓΘΟ Δ Οη5. . 

ἀμοϊάς ἐδεὶν Ἰοπσιο ΤῊΘ ΘΧργεββίοῃ ἰ5 5:η- 
δυϊατ, Ὀυΐ [ἃ 15 υπαοιϑιοοά ἴο πιόᾶῃ ἃ υἹϑὴ 
τῃαϊ τπ6 τοπρυθθ, ΒΟ πον σοπλδίης ἰπ 
ΘΧΘογδίοη8 δραίηδὲ αν, πιᾶν Ὅδ ϑοδίίογο, 
δηὰ {Π6 σοηΒΡΙΓΑΟΥ ὈγΌΚΘη ὉΡ; ργοῦαθὶν τι 
Δῃ Δ᾽] 8ίοπ ἴο ἴΠ6 σοπἤιδίοη οὗ ἰοηριδθ δ 
Βαῦθὶ. [πῃ Ὅεη. χ. 2ς ἴῃ6 βᾶπὶῈὲ 'νογὰ ἰ5 
υι86ά. 

αἱοίοηος ἀπά εἰγ 2] ὙὍὙΠῈ ἱπάϊοδιοηβ οὗ ἃ 
ΤΟΥΟΪΠἸΟΠΑΤΥ πιονεπιοηῖ, ᾿νοῦ αν μαά 
ποΐοα, Ὀυΐξ ννᾶ8 εὐ ΠΕ ηΔ0]6 ἴο δι ρρΓῆθδ. 
Οἵ, [ογ΄ νἱ. 7. 

. 10. Αη δπἰπιδίοα ἀεβοπρἕοη οὗἉ ἴῃς ἐχαῖίο- 
ταρηΐ οὗ ἴπ6 ρεδορίθ, ργον ηρ δϑουϊ {πε νγλ}}5, 



Υ. 11--ἰἡῇ.] 

ἀροη {πε νν8}}5 {Ππεγεοῦ: πιβο ϊεἐ αἷβ8ο 
ΔΠ ΒΟΥΓΟΥ “γέ ἰῃ {ΠῈ πγιάϑε οὗ 1ἴ. 

11. ὙΜιοΚεάμεββ ἐς ἴῃ τῆε πχίάβς 
τπεγθοῦ: ἀδοεῖς δηὰ ρα ἀεραγὶ ποῖ 

, ἔτοπι ΠΥ βἴγθοϊβ. 
12 Εοτγ ἐῤ τῦας ποῖ Δῃ ἘπεπΥ ἐφαλ 

ΤΟρΡγοδσ με τε; ἴπεη 1 σουϊά δᾶνε 
Ὀογηθ 15: ποίῖδοῦ τσ 1 δ τἢδῖ 
Παϊεά πὲ ἐῤαί αἀἰὰά πιαρη!γ ὲηιεεὶ 
Δραϊηβῖ τη ; ἴπ6η 1 ψνουἹὰ ἢδλνε Πιά ΤῊΉΦΡ. - 

τὸ χοῦ τὴς ΠΥ 561 ἔτοπὶ Πϊτα : 
"να. 13 Βυῖ 1 τας ἴδοι, ᾽Δ πιδῃ τηΐης 

ννδϊοδίηρ, 1 ΠΥ Ὁδ, ἴῃ6 Δρργοδοῖῦ οἵ Ἴοη- 
Γεἀογαΐοβ, δηὰ ἤχιπρ οὐ ροϊηῖβ δοϑὲ δάδριοά 
ἔογ δὴ οὐθγεδκ, οὐ ϑίδπαϊπρ ἴῃ σΥΟῸΡ5 ἤδιδ 
δηὰ ἰῃθγὸ ἰη [Π6 5ἔγοεῖβ. δηὰ ὀρεὴ ρίδοθϑβ, ἀπά 
Ρτοϊάϊηρ [86 ᾿πϑιγγθοίοη ὈΥ ἃοΐβ Οὗ ΥἹΟΙθῃςθ, 
γσορί 7 Οὐ, ἰπιᾳαλῦν. 

11. Ἡ)Ιεζεάμε.}] Οτ, “' ἀεϑίγιυςξοη " θῶ 
ν. 10), ἃ γἱν!ἃ ρογβοηϊβοδίίοῃ : [86 οἰ γ 15 
σοπὶ ἴπ6 Ποπιὸ οὗ ἀεϑίγυςςοη; ἔγαι δπηά 
[ΓΘΔΟΠΟΓΥ ἀο ποῖ 8[1Ὁ ουἵἱ οὗ ΕΓ του κεῖ- ]δςθ. 
Ιῃ ἴῃθ6 υἱΐεγ σοιτυρίοη οὗ ἴ6 ρϑορὶθ 1ϑανιὰ 
δαὶν {π6 ἴγὰΒ οᾶιϊι56 οὗ ἴη6 {Πρ οὗὨ ἢϊ8 
ΘΠΟΙΊΙ65, δηὰ δ ἴΠ6 54Π|6 {Πππ|6 1ῃ6 ἀ3ϑΌγδηος 
οὗ 1Πὸῖγ αἱ εἰπηαῖο ἀϊδοοπηβίιτο. 
σίγεο 41 “' οἴγοοῖ," ὁ. Φ. ἴῃς Ὀγοδὰ Ὄρθῃ οἶδορ 

ΠΘΑΓ ἴΠ6 οἰ γεραίθ, ΘΓ 1 80166 ννᾶ5 δά πη! η19- 
ἰεγθὰ. ὅδ6ὲ ποῖθϑβ οῃ Ϊοῦ χχίχ. 7. 

12. Ηδετὸ [Ο]]ονν8 {πὸ ἀδθοσιρίίοη οὗ οπθ 
Ἰπάϊνιά 4], (Π6 Ἰραβάθσ ἀπά ογρίπαίοσ οὗ ἴῃ6 
Ὑγ ΠΟ]6 πηονοπηθηῖ. ΟἿΓ {ποι ρηϊβ ἀγὸ ᾿πηΠ16- 
αἰλίοὶυ ἀϊγοςϊοὰ ἴο ΑΒΕ ΒορΒοὶ, ἴῃ μοῦ 8]] 
ἴῃς οάθγ σοπητηθηίδίουβ γοοοβη! 26 (ἢ6 ΟΠἹΡΙΠΔ] 
οὗ {πὸ ρογίγαϊζυγε: ποῦ ἀο {86 οδ]εςίοη8 οὗ 
ΤΠΟάθγ ΟΥ̓ ΕΟ5 ἌΡΡΟΑΥ ἴο Ὀ6 νγεῖρῃῖγ. Ηυρ- 
ἔο]ὰ σοηδιάοτβ (δὶ [Π15 ἀεδοεήρίίοη, δπὰ {6 
γΟΙΘθ5, 20, 21, ὙΏΙΟΒ σοπιρίεῖθ ᾿ξ, ἃγδ τη ΐ5- 
Ρἰορά, δῃὰ ϑῇοιϊὰ ἔοϊ ον υ.Ἱ 23: δυὰϊ πὰ 
ΔὈΓιιρίηοθ5 οὗ ἴῃς ἰγαηϑιίοη ἰ5 δῖ οηςθ ΠΙΡὮΪΥ 
Ροεῖϊς, δηὰ τποϑὲ πδίιγαὶ ἱπ ἴπ6 ἀιβίυγοοά 
βίδίε οὗ ἴῃ6 βδιγη δ 5 δρι γιΐ, ννῆο 15 αἰπηοβῖ 
ἀρ]! Που 5 ἰη ἢ15 σοῦ; 566 Ὁ. 2. 

ἐ αυᾶς ποὶ απ ἐπερι}}) ΤῸ [815 1ξ 18 οδ)]οςϊοά 
[μα ΑΠΠΒΟΡΠΘΙ δά σϑιιθ6 οὗ ρτονοοδίίοῃ, 
βϑίποθ Βδίῃϑῃοθα 15 βῃρροθοα ἴο ἢᾶνεὸ ὕθθη 
Π15 σταπἀἀδυρῃίοσ, Ὀυϊ {πὸ ἐὰἀςΐ, [που ρἢ ρῥτο- 
ὈΔ40]6, 1ῖ5. ποΐ σογίδίη: Ποὺ 15 ἰΐ εἰθασ (ἢδξ οὔθ 
50 {16 ὙῚΥ ὈΠΡΙΓΠΟΙρΙ Θὰ ἀηὰ 8615} 25. ΑΒ ΠῸ- 
ῬΠΕΙ ννου]Ἱὰ πᾶνε [ο]ϊ, δὶ ΔῺΥ γαῖ ἤᾶνθ δἤδννῃ, 
ΔΩΥ ἱπάϊρηπαίίοη, ννβθη Ὠανιὰ ταϊθοὰ Ποῦ ἴο [δ 
ὨΙΡοσῖ σαηκ διποηρ ἢΙ5 νγῖνο8, [{ 18 54, ἴοο, 
(αι ΑΒ ΠΟΡΒΕΙ σαῖλο ἴο [ογιιβαϊθπὶ 5ΠΟΓΕΥ Ὀ6- 
ἔογο ἴπ6 ουΐογθακ : [δὲ 15 ἴγυθ, δὲ [Π6 ῥ54}πὶ 
νγ5 σοϊηροβοὰ δὲ 1ῃδλί {ἴἰπ|ὸ, δηά ΑΔ ΠοΡρἢοὶ 
ΤΩΔΥ δᾶνο ἰοηρ δοίογο ἐϊγοςίθά [6 ρ΄δη5 οὗ 
Αὐδβαίοπι, γῆο ψουϊὰ ποΐ ἢᾶανθ ϑοιρῃέ ουΐ 
ἃ ἰγυϑίοα ΟΠ] ΕΣ οὗ ἢ18 ἔδίμογ, βδὰ πὲ ποῖ 
Ὀδδη ϑιτὸ οὗ ἢΪ5 δυρροτῖ. 

ῬΡῬΘΑΙΜ5. ΤΥ. 

δα], ΤΥ ρυϊάς, ἀπά πλης Δοαιδιπῖ- 
ΔηςΕ. 

14 ᾿νε τοοῖκ ϑυνεεῖ σουηβεὶ ἴορε- "Β6δ. 
δ΄, σπαά ναὶ Κα υπῖο [ἢ ἤοιιϑε οὗ κωξειρνκρά 

εομμεί. Οὐοά ἴῃ ςοπιρδηγ. 
ις [1,εἴ ἀεδιὴ 5εῖΖε ἀροη τΠεπὶ, απά 

ἰδεῖ {μεπὶ ρὸ ἀοννῃ αυϊςκΚ ἱπῖο [Πε]]: 
ἴογ νγοκθάποϑβ 25 ἴῃ {ῃεῖγ ἀννε] !ηρ8. 
ἀπά ἀτλοηρ 6 η}. 

16 Αβ ἴογ πιε, 1 ν}} ς4}} ὑροη 
Οοά; δηά τῆὲὸ ΓΟΚΡ 85}4]] βανε πΊδ. 

17 Ἐνεπίηρ, δηά τηογηΐϊηρ, δηά δῖ 

18. »πἶπε ἐεφμαῇ 1 ΛΊΟΓΑΙΥ, “ἃ ΠπΠΊᾶη 80- 
σογάϊηρ ἴο ΠΥ δϑιϊπηαΐθ οὐ ροϑβιτοι,᾽" Ὀιιξ ΟἿΓ 
ψΟΓΘΙΟη ΘΧΡΓΈ5568 ἴΠ6 τηθδηϊηρ. αν ορθακβ 
οὗ οὔθ ΨΠὴΟῸΟ 15 Οἡ ἴογπ)ϑ οὗ διῇ ἱπτιπηαῖθ 
ΓΑ ΠΑ Υ, 80 ποηουγοὰ ἃηὰ δϑίθοπηθά, 85 ἴὸ 
Ὀ6 1 51}Υ τοραγάθα 85 η δα] ; 50 ἔασ οὔ σοι γϑα 
8ἃ5 σοι Ὀὲ πε σᾶ56 ψὮ ἃ δβιῦ]οες. ὙὍὙΠὲ 
Ροβιζίοη οὔ ΑΒ ΠορἢΘΙ δΠΪΥ Ὀθαγθ οὐδ (ἢ 15 
Υἱονῦ; 566 2 8. χν, 12, ΧΥΪ. 22. ““ΜΥ ρκυϊάε᾽» 
ςοιὰ ποῖ Ὀ6 5Ξαι:ὰ νὴ δα] ργοργιοῖν οὐ ΔηΥ 
ὁπ δυῖ ΑΒ ΠορΒοὶ. ὙΠῸ Ηθῦτγονν (α]] ἢ 5 
ἴη.8 τεπάογοα ὃγ ΧΧ., Ννυἷϊρ., δηὰ ἢδ5 ςοῖ- 
ἰδίην ἰμδ πηιρδηίηρ ἴῃ σση. χχχνὶ τς. Μοάσγηῃ 
ΟΥ̓ ΕἸΟ5 ΡΘΠΘΓΑΙΥ ἴδκα ᾿ξ ἴο πλθδῃ “ ἀϑϑοςίδῖθ." 

αεφμαϊπέαηποε)] Οτ, ςοηβάδηϊ. 

14. :π εογπῤῥαμ}) Οὐ, 1π 89 ὕβσοηᾷβ, 
[παῖ 5, ἴῃ (π6 πηϊάβὲ οὗ [πΠ6 σγον ἃ οὗ ννόουβῃ!ρ- 
ρ6ῖ5. ΟἿ. Ρβ8. ΧΙ. 4, δηὰ [χῖν. 2 (νοῦ ΑΟ . 
[25 “1Π5Γγο [0 η.)). αν σοργοβθιῖβ ΠΙΠΊβοΙ 
85 σῃοοδιηβ οπο ἔανοιγοαὰ δηὰ {Γυισϊοὰ ἔποπα 
ἴο Δοσοϊηρδηγ πΐπὶ δηὰ 1οἷη ἢ5 ἀδνοίϊοηβ δέ 
ἃ τοδί παῖ οηδὶ [οϑίνα]. δ ἢ ἃ ἐπιοπαὰ 6 
ἔουπά ἴῃ ἠδ ννῆοϑο σοι 5615 ννογα ἴο ἢΙπὶ ἃ5 
ἢ6 οΥἴᾶς]ο οὗ οὐ." δ66 2 8. χνὶ. 22. 

16. Αη οιζριυτγϑῖ οὗ ἔΓΥ, νι ἢ 1Π6 σοχῃ- 
διπαίίοῃ οἱ τλΔ] Πρ Ή Υ ἃπὰ ΠΥΡΟΟΓΙΞΥ ἴῃ ΑΒ Βο- 
ΡΒΕΙ δομθ σου]ὰ 1050} Ὲγ. 

“εἶχε μῤοη ἐῤέηι)] ΟΥ̓, ΒΌΣΡΙΙΒΘ ὕδμϑχω, 
σοῖπο Ὀροη {Π6πὶ βιι ἀφη]γ, ἴῃ 1ιι5ῖ τε ΠΌυϊίοη 
ἔογ {μοῖγ οὐνὴ υηξογόβθθη {γεδο ΤΥ. 
φως ἱπίο ῥΠ Οτ, ““85}060] 5" διυξ οὐ 

γΟΓΞΙΟΠ 15 4116 σοττοςῖ, [ἔ νν6 ΓαΠΊ ΘΠ ΕΓ (ἢ δΐ, 
δ" πουρῇ αν πηδΔῪ ποῖ το4}1Ζ6 ἢ6]1] ἃ5 ἃ ρἷδοθ 
οὗ οπαάϊθϑθ ἰογίυγο, ἢ6 ἀοθς σοραγὰ ἰἴ 85 (Π6 
ἰλϑὶ Ὠοπὶθ οἵ {πε ἱπιρεηϊῖϊεηῖ. Τὸ ρδὸ αιϊςοκ 
ἰηΐο ΒΕ]], 15 ἴο ρεγιϑὰ νυ [11] σοηϑοϊουβηθϑα 
οὗ ἃ πιβογδῦϊο ἔφῖθ; ποῖ ρευῆδρϑ νιπουΐ Δῃ 
ΔΙ]υδίοη ἴο Κοτδῇ δηά ἢ18 σοπίρδηυ, ΝιΙΠῚ. 
χνὶ. Εὸγ {πὸ Δ] ΠΙπιθηΐ οὗ ἴῃς οσἰιγθο 566 16 
δοοουπηΐ οὗ ΑΙ ΠΟΡΕ]}5 ϑυϊοϊάθ, 2 δ. ΧΥΠ]. 23: 
δηὰ {Π6 ρῥΙογοὶπρ οὗ Α Ὀβδίοπλ 5 ἤρασί ωὐῤὶίε δὲ 
αυας γεὶ αἰΐυε, 1Ό. ΧΥΠ]. χ4. 

16. Δποίδοῦ σπδηρὸ οἵ ἴοπθ, ποὺν ϑυνϑοῖ 
δηα 5οίϊθπηη, νὴ ἢ [Π6 πᾶπιὸ [οπονυδῇ, ἔὸσ τῃ6 
ἢγϑὲ {πιὸ ἴῃ (Π6 ρϑδ]ι, ϑροακίηρ οὗ ᾿ηνναγάὰ 
ὮΟΡΟ δηά 5ιγὸ βαϊνα!οη. ὮΘΓΘ ΠΊΔΥ ΡΟΒΒΙΟΪΥ 
6 δὴ δ᾽]υιβίοῃ ἴο ὑγδγεσβ 3014} οἰετοά 
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1 ον, 
Ζἀε ξσγαῦκ. 



ΡΘΑΙΜ9. 

ποοῃ, ΜΙ] 1 ργᾶύ, ἀπά οἰγ αἱουά: :δηά 
ἣς 5141} Πθδγ πιγ νοῖςδ. 

18 Ης παῖῃ ἀεϊϊνετεά τὴγ 5οὰ] ἴῃ 
Ρέᾶςς ἤοπὶ τῆε δαῖτῖε ἐφαὶ τοᾶς ἃ- 
δαϊηβὶ πε: [ὉΓ [ἢ 6γα νγεγα πιά ηγ γῇ 
Πη6. . 

190 (ὐοἀ 5841} ἢεᾶγ, δηά δῇῆςε τἢ πη], 
λ Οτ, Ρ μὰ ἀγρῃ ἢδ τῆαϊ δδιάφτῃ οἵ οἱά. δεϊδῃ. 
τολσρε αἰκὸ 

ἵθοτς ὃς πα ἢ Βασδιιδα ΤΕΥ ἤλνα πὸ σἤδηραβ, ἴΠδγα- 
εὐαπυσε, 

206 

τοῦ λον ἴοτς {ΠῈγ ἔδαγ ποῖ Οσοα. 
πῇ 20 ἢε Βα ρυῖ ἔοστῃ ἢΐ8. Βδπάβ 
Ι Η Ὁ. ᾿ ἱ Ἡ ᾿ Φ ἐἨορ.., ΔΡΆΪΠδῖ 5 1Γἢ 45 δε δῖ ρεῖςε ἢ Πι : 
Ζγοψακοά. ἴα δίῃ Ὀτγόίκθη ἢ]5 σονοηδηῖ. 

ν. ΠΝῚ. 

21 Ἴρε «τυογάς οὗ ἢῚ8 πιοιῃ τεγὰ 
ΒΟ εγ τἤδη Ὀυζίογ, Ὀιι νγᾶῦ τας ἴῃ 
ἢϊ5 ἤδαγῖ: ἢ5 ννογάβ ννεῦε ϑοΐεγ [ἤδη 
οἱ], γεῖ τυέγὸ ἴεν ἀγαννῃ ϑυνοτγάβ. 

ἶν. 1τ8--2. 

22 “(ὐλϑδὲ τὴν 'δυγάεη ὑροη τῆς δι 5: 
ΓΟΚ, δηά ἢς 5841 βυυβῖδίη ἴπδς : Βα 1:5 
804] πονοῖ βιἶογ τῆ τὶ θουβ ἴο ΒοΣ, 

᾿ τ ῬεετΣ τονοϑα. τον αξ 
23 Βυῖ τῇου, Ο Οὐοά, 5μα]τ πη το 

τπΠ6πὶ ἄονγῃ ἰμἴο τπ6 ρῥῖτ οὗἁὨ ἀεβίγις- ῥἐκοὺ κε 
τίοπ : ' δοοάν δηά ἀδοείτι! πιεη 5841} “Ἧς: 
ποῖ ΤΪίνε οὐκ Π41{ τῃεἰγ ἀδγϑβ; δυζ 1 ν1}} τοῦς 

ἄαε, τγιιϑῖ ἴῃ ἴῆδ66. ᾿ 

τῆγιος ἀδιγ, 566 Όδη. νἱ. τος δῖ 1Π6 Ῥοδἰπηϊϑῖ 
15 δρεάκίηρ πον οὗἨ Πὶ5 ὑπορδϑίηξ ΒρρΙΟΔΏΟη 
ἴῃ 186 ἔἰπηθ οὗ (Π8]. 

18. ,ηο» ἐῤεὲ ῥαΐὶἰς ἐῤδαὶ «υαὶ ἀφαΐπμη »ι} 
ΤΊ Ηθῦτγονν ννογὰ στοηάογοα “6 Ὀδις 6 ̓" οσςῸΓ5 
Οἤςα ΟὨΪΥ ἰῃ ἴμ6 διβίοσισδὶ ὈΟΟΚΒ, νἱΖ. 2 8. 
ΧΙ ΙΣ, ὙΠΕΓΟ ἰἴ 15 υϑοὰ Ὀγ Η υ5Π4], αν! 5 
ΠΘηα, 1ῃ τοέοσοησο ἴο δὴ δίίδοϊ οἡ (Π6 Κίηρ. 
Βυὶ αν! ἤοῖὸ γοίοσϑ ἴο ἔοσιηοσ ἀθ᾽νογαηςοθβ. 
Οοὰ δι45 ξίνθη Ἀἰπὶ ἴδ νἱσίοσυ οὔζεϊπηθ5 νν θη 
8}} βεεπιθά Ἰοβί, δῃὰ νν}}} ποῖ ξ41] δίῃ πον. 

190. 866 Νοίο Ὀεΐονν. ΤῊΘ ἰδϑῖ οἶδιι9θ ΠΊΔΥ Ὀδ 
Γοηἀογθά πΊλοσα ΠΠΘγΑ ΠΥ. ἐγ ῆο Πᾶνθ ΠΟ σἤδηρθδ, 
Δ (ΠΟΥ ἔδαγ ποῖ σοά," Ὀιυξ ἴῃς πλεδηϊηρ 5 
αἀουδίδι!; 11 παν Ὀ6 “80 δᾶνς ΒΙΠογίο βοηα 
ου ΜΒ ουΐ σμδηρθ5, ΟΥ̓ ΓΈν Γβθ8 οὗ ἔοσίιιηθ :᾿ 566 
]0Ὁ χχὶ. 7--τ-ῖς, Ὑπὸ Ηδῦγονν ννογὰ ἀδποῖεβ 
ῬΙΟΡΟΠΥ σἤδηρο5 οὗ βιιςςοβδίοῃ, 500 ἢ 85 οὗ ὁπ 
ΒΑυιθηϊ ΟΥ̓́ 5θΆϑοῃ ἔοσγ δηοΐμει; ἤθηοα Ὁ ἃ 
πίῃ γα] τπείδρῃου νἱοϊϑϑι 65 οὗ ἔογίῃηθ, 

20, 21. αν τγενογίβ βιάάθηὶν ἴο τῃ6 
ἤχεοὰ δηὰ ἀθοροϑὲ ἱπουρῆηϊ ἴῃ 5 Βοαγί, [6 
ΓΓΘΔΟΠΟΓΥ οὗ ἢ15 ἔγιθηά. ΘΘΡΙΥ 85 ἢ [6]: {6 
ΓΕΥΟΪ: οὗ ἢϊ5 5οη, {πδὲ ργοῦδοὶΥ ἀϊὰ ποί 5ιγ- 
ΓΙ56 ἢϊπὶ ; ἴδ νγᾶ58 ἴὴ δοσογάδηςθ νυ ἢ Ργον οι 8 

τη ἀἰσαι!οη5 οὗ 5 σμαγασίογ, δὲ ΑΒ Πορ 6} 5 
ἰγδάβοη ἿδπΊθ οὐ ἢϊτὰ ΒοὰΣ ΔῺΥ Ρτγερᾶγα- 
[ΟΩ. 

20. ὀργοζε" Οσ, “" ργοΐβπεά, ἢ οὐ θη 
νὰ Δ]]υδίοη ἴο «Ὁ. 14. 

21. ὀμπεγ) [1 Δἴογα!γ, “ἢ Ὀυξίοτβ οἵ δ[5 
τλοι ἢ ἃγὸ ϑιηοοίΐῇ :᾽) ἢ1]5 ψνογὰς ἤον ϑονθοῖ 
Δηα 5πιοοίῃ [Κα σγσθάῖῃ. Οἱ, Ρσον. ν. 1. 4. 

ὁμί «υαν «υας ἱπ ῥὶς ῥέαγὴ Τ1,1ἴῖ. "" δαΐ ΜᾺΓ 
15 ποαγί,᾽" 1. Φ. 815 θαχ 88 ὙΠΟΙῚ ἯΔΣΧ, 
ἃ ΥΘΓῪ ἔογοῖΌ]6 Ἰάϊοπι, 5 σηϊἔγιπρς {πὲ οοπιρὶεῖα 
δΟϑοσγρίοη οὗ {π6 μοαγί ΌΥῪ Ὠαίϊγοά. 

4Δ. τ δωγάεη} ὙΠῸῈ εχαςῖ πιδδηϊηρ οὗ 
Π6 ννογά, ψῃὶςοἢ οσσυγθ πονῆεγε εἰϑό, ἰ5 
Ὀποογίδιη, Ὀιιζ ΟἿ νΟΥΘΙΟΙ] Ἔχ ργΌσ565 ἴΠ6 δθηϑὲ 
ὙΠ 5 βηοιεηΣ δοσυγδου. [ἴ ΠΙΔΥ πιδᾶπ, 845 
βιιρεοβῖοα ἴῃ ἴπ6 τηδγρίη οὗ ἴμθ Δ.Ν,, " εἴπ. 
νἱΖ. ἴῃαῖ νυν σῇ 5 ρίνθη, ἀρροξηΐζοα ἴο πιᾷπ ἴο 
Ὀδατ. ὙΠὺ5 Ηιιρῆ. ὅθε σ Ῥοί. ν. γ, ὑυδέτε καὶ 
15. τοηάογοά “"σαγε." ΜΨωϊρ. οὐταὰ, ΕΧΧ. 
μέριμναν σου. 

238. ΤΠΙ5 νεῦϑθθ βοιιηάς {|κ6 ἃ ργορδείς 
δητιοϊραίίοη οὗ ἴῃ6 βιυιοϊάς οὗ ΑΒ Βορδεὶ, δηά 
ἴῃς αϊε οὗ Αὐβαίοπι (5ε6 ῃοΐδ υ. 1.5); θυΐ (δε 
ΘΑ] πδὲ ργοῦδΌΪΥ ἀοθς υὰΣ Θχργοβθα ἃ χα 
ςοην]οτίοη ἴῃ 1π6 ᾿ιβίῖος οὗ σοά. ἨἩΗιυφίά 
ἀρζϑίη ΡῬγόοροβοβ ἃ ἀϊβεγοηῖς ἀυταπροπιθηΐ. δυῖ 
ΔΟΌΓΙΡ(Π655 15 ἴπ6 σ“δδγαςϊογιβις οὗ ἴπθ ρϑδὶπι, 
ΤὨΟ ἐκεί ννογὰ τθοδ]}5 [π6 Κογ.ποῖς βίγυςκ ἰα 
Πανὶ ἀ 5 ϑγιἰδδὲ ὑϑδὶγη5, Υἱῖ. σὲ, Χὶ, ἃ. ᾿ 

ΝΟΩΤΕ οὐ ῬΘΑΙΜ ιν. 10. 
Ημρέε] 4 τοπάθτθ {ῃ1]5 γοῦθθὸ “Οοά ν}}]} 

ἤΘΑΓ ἃπὰ δῆβινεῦ πὶ (22) νυ ϑοπιὸ Μ58.), 
ἴογσγ Ηδ ποῖ (85 [πάρεὲ) οὗ οἱά ;" {186 
ἰαῖίογ οἰδιιθα 6 ΘΌ ρρΟδ65 ἴο Ὀ6 πηβρίδςοᾷ, Ὀμΐ 
ἰπίογργεῖβ 1 845 ἴῃ ἴι6 ἑοοί-ποί, ΨΔνπ δ ἃ 
5 σ8ῖ σμᾶηρα οὗ ρυιποϊιαδίίοπ, ἕανοιιγοά Ὁ (86 

ΡΘΑΙΜ ΠΥῚ. 
1 ανίά, 2γανμρ ἴο ρα ἐπ κου βάφηες οὗ ἀὲς 

τοογά, εοὐερέμπελ οὐ ἀξ ἐπόρηῖσς. 9. 4Ἶ2 270- 
,")εσεείά ἁἰς εογ δ άφσπες ἐπ Οοαΐς τυογά, αμαὶ 27γ0- ον, : εἰ ἀὐερδε 

Α πηδῶ γε ελ 9 ῥγαῖδε ἤξηι. 

ππεῤ μὴ Το (δε οἸΐεἴ Μυβὶςίαῃ ἀροὴ [οηδίἢ- 6] τ -σθοἢο- 
ας ὅλπι. ἰίπα, "᾿ Μιομίδπι οὗ αν, ἤθη [ἢ 4 ΡΒ1]18- 
81. 1. [ἰπ65: ἴοοῖκ ἢϊῃλ ἴῃ (δι, 

1ΧΧ., ἴθ πιραπὶηρ ψουϊὰ 6, ““ Οοὐ κῇ] 
ἤοδγ (π|6) δπὰ δυχηῦ!θ ἔδεται, δηὰ (ἕο) εξ 
δι ττοῖ} (45 [υἀξε) οὗ ο]ά." Το οοπείσυςοη, 
Πονγόνεγ, 15 υπϑαιἰϑέδοίοσυ, δηὰ [6 Ρδϑϑᾶξε ἰ5 
ΡΓΟΌΔΟΪΙΥ ἱπιρογίοςϊ. 

Γ) Εἰ πιεγοι] απο πε, Ὁ (σοά: [ογ 
τηδη νγου]ὰ βννα ον πλα ρ ; ἢε 

Πρπτίηρ, ἀδ}}} Ορργαββεῖῃ π16. τ 
2 ᾿Μίηε βπεπλεβ ννου]α ἀ41]γ 5ινὶ- με 

ἴονν πῖέ ἀρ: ἔογ ἐῤὲγν δ πυΆμν τῆλῖ αν 
ἤρῃς δραϊηδὲ πὸ, Ο τᾷου πιοθῖ 
Η!Ἰρἢ. 

Ι 

» 



ν. 3--ττ.] 

2 ὟΝ δῖ τἰπιε 1 δηλ δίταϊά, 1 ν"}} 
ἴγυϑῖ 1η τῇδε. 

4 ἴη (ὐοά 1 ν»}}] ργαῖβε ἢϊ8 ννοτγά, 
ἰῃη (σά 1 μᾶνς ρυῖ Υ ἴγυβῖ; 1 ν}}} 
σὲ ἔεδγ ννῆδλι ἤεϑῃ σδὴ ἀο υπῖο πι6. 

ς νει ἀΔΥ ἴπεγ νγγεϑῖ τὴν ψγογαβ: 
4}} {Πε]Γ τῃουρῇτ5 ἀγό ἀρϑίηβς π|Ὲὲ ἴῸγ 
6ν]]. 

6 ὝΠΕΥ ραΐμεγ τῃδπηβεῖνεβ ἴορε- 
{πεῖν {ΠῚ 46 τπεπηβοῖνεβ, ἴΠῸῪ 
ΠΊΔΓΚ ΠῚΥ͂ δἴερβ, ἤθη {ΠῈΥ ννδῖς [Ὸγ 
ΤᾺ 5801}. 

7 58,811 {ΠΕῪ εβοᾶρε ὃν ἰπί φυτοῦ ὁ ἴῃ 

ῬΘΑΙΜ5. Τ 0]. 

ἐῤῥίηδ ΔΏραΥ οὐδ ἀονγῃ ἴῃς ρεορὶς, Ο 
σοωὰ. 

ὅδ᾽ ΤΠ οι τε] αϑὲ ΠΥ ννδπάδγιηρβ: 
Ρυζ τῃοὰ ΤῊΥ ἴθαγβ ἰηῖο ΤΥ Ὀοί]6: ἄγ 
ἐδέγ ποῖ ἴῃ τῆν ὈοοΚ ἡ 

9 ΝΆ η [ οΥΥ απίο ἐδέδ, τ θη 58} 
ΓΛΪΠ6 ΘΏΘΙ165 τα γη ὈΔΟΚ : [ἢ]51 Κπον ; 
ἴον (ϑοὰ ἐς [οΥ πι6. “ 

ΙΟ Ϊη (ὐοά νἹ]] 1 ργαῖβε δὲς ννοτά: 
ἴῃ ἴῃς: ΙΠΟΚῸ νν1}} 1 ργᾶῖβε δὲς ννογά, 

11 [ἴῃ (ὡοά Βᾶνε 1 ρυΐ τὴν τγυβῖ: 
1 Ψ1}] ποῖ θὲ αἰγαϊα ννμδῖ πιὰ σδη ἀο 
ΠΟ πη. 

Ραμ ΕΧῚ. 
Α ρῥϑαὶπὶ οὗ ὑγδυοσ ἰῃ ἃ {ἰπ|6ὸ οὗ ρτοδῖ 4{Π]|ς- 

ἴἴοη : δοσογάϊηρ ἴο ἴπ6 ἰηβογίρίίοα, ννῇθη 
Ἰαν! ἃ ννὰβ ἴδκδεη ὃγ ἴῃς ῬὨΠΠ5{1π65 ἴῃ Οδίῆ. 
[τ Ὀθᾶγβ δνογυοηδτις οὗὐὁἨ 1ῃ6 {ἰπ|6 ννῆθη 1)αν! ἃ 
νγᾺ5 ἃ ἔυριενε, ἀπά ρογβοσυϊθα ΟΥ̓ ὈϊοΙ Θηε- 
ΤΆΪΕ5 ; σοι πη ἃ ρΡεγίεςς [δι ἰπ τἴῆῈ ννογὰ 
δηὰ ἔδνουγ οὗ σοά. 

ὙἼΠ6 αἰν ϑ!οη5 ἀγῈ οἰθαγὶγ πιαγκοά Ὀγ 1Π6 τὸ- 
ἔτγδιη δῖ υ. 4 δῃά αἱ τσ. 1ο, τα, ΜΠΙΟΝ ἀΓὸ γαῖμοῦ 
ἴο Ὀ6 τοραγάθα 45 οὔθ νϑῖβθό.0 ὅνε αν ἴῃυ8 
ἃ Ὀοριηηιηρ δηὰ οἰοϑα ἐδοὴ οὗ ἱννὸ νϑῦβοβ, δῃὰ 
ἴδγεε ᾿πίογνθηϊηρ 5ΙΓΟΡ65, 2, 3,) δῃά ,. 

ΤΠ6 ᾿πϑουρίίοη 5 Οὔϑουγο; (ἢ6 νος 
"οηδίῃ -6᾽ ὁπ γοσμοικῖπι πθᾶη “16 ἄονε οὗ 
5. ]θησθ (ἡ. 6. 1ῃ6. 5:|16πὲ ἄονθ) οὗ {πε δγ οπδβ," 
2.6. ΟἸἾΠΟΥ οὗ ἔδυ "ΟἹ ἰδηά 5, ΟΥ̓ δίποηρ δ] 16 η5. 
[τ ΡγΓΟΌΔΟΙΥ ἀδδίρηδιοβ {πὸ ἴὰπε ἴο ψνῃϊοἢ τῆ6 
ΠΟΠΙρΟΒΟη ννᾶ5 τροϊ θὰ, Ὀὰΐϊ 5 δν  ἀ ΠΕΪῪ 
δάδριίεὰα ἴο [ῃ6 οἰγουπιδίδηςεβ οὐ [6 Ῥϑαὶ πγιϑξ. 
ΤΠ ρίδος ρίνθη ἴο ἴθ ρϑαϊπὶ ννὰ8 ῬγΟῦ ΔΌΪΥ 
ϑυξρεσίθα ὃὈγ [5 βιπλ!γιν τὸ [η6 ργθοθάϊηρ. 

Δηεριω] 8566 ποῖθ οἡ Ῥβ. χνὶ. ΤΠδ πεχί 
ἔουΣ ρ54]Ππ|5 ἤᾶνὸ πὸ βᾶτὴὸ ἀδϑιρηδίίοη. 

Ἰοοα ῥὶ»ι ἐπ σα!) ᾿)ανιάδς Βρὲ ἴο Οαΐῃ 
. 15 Τοϊαϊθα ἴῃ σ 8. χχὶ. το. Ηδ ννᾶβ γεσεϊνοὰ 
45 ἃ {πεπὰ ΕΥ̓ Αςδισἢ, Ὀυΐ ἰπ στοαῖ ἀδηβοῦ 
ἔτοπι {Π6 δῆνυ οὗ τὴ6 ΡΒ] 5εηθ ποῦϊοΘ. ὙΠΘΓΘ 
15 Πὺ ποῖϊςε ἴῃ ἴπαΐῖ ρᾶβϑαρο οὗ ἢἰ5 μανίηρ Ὀδαι 
δαί} 56 1Ζθὰ, οὐ ἴδκθη Ὀγ {πεπὶ, ἀπά εἰουδῖ5 
δΒαᾶνὸ Γῃοιθέογε Ὀδεη Τγοννὴ ὑροη [Π6 ροπυϊηθδ- 
Π655 ΟΥ̓ ΔΟΟΏΌΓΔΟΥ ΟὗὨ {Π|5 ἰηϑοτιριίοη: Ὀὰΐϊ [τ 
Τεϑῖϑ ροῦν ἀροη δη δηςίθηΐ ἀηὰ ἱπάθροπά- 
δηΐ τοσογά; ἃ αἴθ σοπρη ον ννου]ὰ μανὸ ἴδκθη 
ἴΠε δοσοουηΐῖ νἱῖδοιξ δἰ ϊογαϊίοη τοπὶ ἴῃῈ ὈΟΟΚ 
οὗ ϑᾶπιιι6]. ὍΠΘ 5 ΠΥ οἵ ἴοπθ δηά κἴγυς- 
ἴυγο Ὀοΐννοθη (5 ἀπά ἴῃς ἐΟ]]οννὶηρ Ρ541πὶ 15 
Τοσορηϊχοα ὈΥ Καθ ογο5 (ε... Κῦβίογ), 898 
4ἶ5ο {6 δάἀδρίδέοη οὗ Ἱπουρῃϊ Δηὰ οχργεββίοη 
ἴο [86 εἰγομπηδίδησοβ ποίδα ἴῃ ἴῃς ᾿πϑοτιρΈοη. 

1. ον γνιαη[ὺ αν ὰ υ565 ἤογα [6 ννοτά 
“που (ΜὨΙΟΝ Πὰς αἰννᾶγβ 6 δθῆβθ οὗ 
ὙΜΕΔΚΘ655 ἂπά ἔγδρὶ! 7), εν ἀθμΕῪ ἴῃ δηῖ- 
{μεϑὶ5 ἴο ΕἸ]οδμ. Ηδθ μδὰ δρρὶἰοὰ 1 ἴο 
ΔΒ ΒΟΡΒΕΙ ἴῃ [6 ρῥγθσθαϊηρ ρ58π|, υ. 2. 

2. ἐπε, Ὑ8 ὈΟΒΟΣδ; 566 ῃοΐε οἡ ΡΒ, 

ιν. ς. ΤΠ5 ψοσγὰ 5115 [56 ροϑβιοη οὗ Πλανιὰ 
αἱ Οκδίῃ. 

Ο Ἰῥοι νιον! Η; Ὁ] ΤἼς Ηδεοῦτειν ννογὰ »"“- 
γος, ἰ. δ. "" ἈΘΙΡς,7 15 τὰι5 τοηάογοα ὃν πιοϑῖ 
ΟΥ̓ τη6 οἰάον σοτηπιεηΐαίογβ. [{|15 ποὺν ἴα κῃ Όγ 
τηοβί οὐς5 ἴο τλθδη ὁ ἰη ργιάθ," ““ ρτουάϊν," 
“ΠΑ ΡΉΓΙΥ :" Ὀυϊ τπ6 οἱὰ ἱηϊεγργοϊδιίοη 15 
Τλυγε ἔογοιὉ]6, δπά αι 8ἃ5 Ὥρὰσ ἴο ες οτὶρ!- 
4]. [π οἰ ῦ σᾶ56 {86 ΘΧ ργεϑϑιοη 15 δἰ ρίιςδὶ, 
δηὰ ἢ45 πο Ἔχδςΐ Ῥδγδ] εὶ. 

4. [π Οοά]Ἵ ἱ.ε. “ιἴῖι Οοά 5 μεῖρ, Ὁγ Ηἰβ 
δτᾶςο: Ηἥε νν»}}} δηδῦ]ο πιὸ ἴο ργαῖϑο ΠΠῚΚ ννογά, 
Βιαῖο ΠΥ ἴἰο δοηυΐοθος ἴῃ Η5 γονθαϊθα ν»}}. 
ΤΠ Ῥϑ) πγι51᾽5 5ρι γι ἰἰν65 δηα πιονὸβ 'η Οὐά, 
8ἃ5 ἴπ6 δοιϊγοῦ οὗ 4}1} ᾿βῃϊ δηὰ ϑριγιτδὶ 1πῆ|:- 
δηςθ. ὍΤΠ15 5 ἴδ6 ἔγιι6 τοΐγαϊη, οὐ Κογσηοίθ 
οὗ {πΠ6 ρϑαϊπη. ὅ66 σύ. 1ὸ δπὰ σσ. 

δ, Θ.{ ΤΒΪ5 ἀδβοσιρί!οη 15 δἰπρι ιν Δρ- 
ΡΙ Δ Ό]6 ἴο αν! 5 ροβιίίοη διλοηρ ἴδ Θηνου5 
ποὺ 65 δἱ ἴπο σουγί οὗ Αςῇῖϑ. [{ σουϊὰ ποῖ 
ἤᾶνθ Ὀδεη νυγτῖᾺ6η εἰ ποῦ δὲ ἴπ6 σουγί οὗ 841} 
(ἔυγ ἢς ννᾶβ ἃ διξιεῖνο, 566 ὖ. 8). ΟΥ νμθη ἢδ 
νγ»5 ϑιιττουπάθα ὈΥ βίδηςῃ ᾿οιηγαάθθ ἴῃ [5 
ΘΧ} ] 6. 5111} 1 ἀοθβ ποῖ βρθδκ οὗ ἢ15 Ὀδὶηρ 
ΔΙΌ ΔΙΥ αγγοβίοα, απὰ ἀθθ5 ποῖ {μογεΐοσε βθθῃ) 
ἴο ἢδᾶνε βυρροβίθα [86 ᾿ῃϑογιρίιοη, 

7. δρα]] δὲν σεαρέ ὧγ ἱπιφμίν ἢ] ὍὌΠΟ 
ΟΥΡΊΠΔ] 15 νοῦ ΟὈβΟΌΓΟ: δυϊ 1 τὴ6 ἰοχὲ Ὀς 
ϑοιηα 1 ΡγΓΟΌΔΟΪΥ πᾶ5 [6 πηθαπίπηρ ννὨ] ἢ 15 
Ἔχριοϑϑδὰ ἴῃ ΟἹ υϑσβίοη : 566 Νοῖβθ Ὀείονν. 

8. ἐεἰλοεί "ιν «υαπάεγὶη4] ἰ.ε. Οοά Κοορϑβ 
ΔΠ οχδοῖ δοσοιηΐ οὗ [αν 5 νγαπάθ τ ηρ8, ποθ 5 
ΕΥΟΓῪ ἱποιάθηϊ οἵ ἢ15 γοϑί οθβ ἢιρηϊ. ϑοπὶθ 
ςοπιηιδηΐδίογβ, ποῖ σοηΐοηξ ἢ (ἢ15 παΐυγαὶ 
δά Ὀοφυῦξζω! (πουρἢΐ, ννου]ά γοΐδσ “" ννδηάεγ- 
ἴη55 ᾽) ἴο 1ῃη6 Ῥδδ] πλ151᾽5 πηθηΐδὶ ννδηάοσιηρθ ΟΥΓ 
ΠΟΙ Ϊδἰπίηρδ: 566 ἰν. 2. 

ἐπῖο ἐγ δο! ἰ] Α νεγὺ ὈοΪά, Ὀμὲ Ἔἐχργοβεῖνο 
τοϑίδρῃοσ. Α,8 ἴδ {γάνθὶοσ σα 7 ῥτὸ- 
ΒΟΓν 65 ννδίου, γ}]κ, ΟΥ̓ νυ η6 ἴῃ ᾿οδίμοι Ὀος 68 
οὐ Ὀϊδάάοῖβ ἔὺγ ἃ ἰουγηου, 50 αν ἰγιιϑίβ 
ἰμδῖ Οοά ἰκθερβ ἴῃ πἸΕΠΊΟΓΥ ἘΝΕΣΥ ἴθαγ ὙΠ Ϊ ἢ 
6 οῃδάς, ὙΠΕΥ ἅγὸ ργϑοίουϑ ἃ5 τῃθπλογὶα] 8 
οὗ πδηΥ ἃ Βοῦσον ἢΙ] Ὁ] ΔἸ , ΤΊΔΩΥ ἃ ρσᾶγεζ 
οἴετγοα νἱἹ ἢ κἰγεαμλίης 6γ65. 
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"98 ΡΘΑΙ,Μ95. 

12 ΤῊΥ νον γέ ὕὑροη τῇ, Ο 
(ὐοά: 1 ν}}] τεμάθσ ργαίβε8 ηἴο ἴῃ δα. 

12 Εογ τβοιι ἢδϑὲ ἀδ]νεγεά τὰν 808] 

ΠΝῚὩΝΊΤΙ. ἰν. 12-τ-4. 

ἔτοπη ἀβαδῖῃ : τού ὲ ποῖ ἐδοι ἀεί οεν ΠΥ 
ἔεεϊ ἔτοηι {]ΠΠ Πρ. τῆλε 1 ΠπΊΔΥ νμὰὶκ θε- 
ἔίογε '“σοά ἴῃ τῇε Ἰίρῆς οὐ τῆε ἸΙνίπρ 

12. ΤὍν ποαῦ: γέ μροη 752] 1.4. γον οἵ- 
ἰογοὰ ἴο Οοὰ οἡη οὐσοδϑίοῃς οὗ ἀο] Ινογδηοο ἔστοπὶ 

ετιοῦ δηὰ ἀδῆροσ. ὅδεὲ Νυπι. ΧΧΧ. ό, ΠιΔΓς. 
18. ἀϊσδι ο ἐδὲ ἰβυὶηψ) δ6ὲ οὉ χχχιῇ, 0. 

ΝΟΤῈ οὐ ῬΘΑῚΜ {ἱἹ. 7. 

ΤὨδ ςοη]οδοΐυτο οὗ Ηυρξεϊά, ὈΣΒ ἕοσ ὯΟΒ, 
58. Ἰηφεηΐοιι5 δηὰ ργοῦδῦϊο; δυΐ σοπ)εοΐυγαὶ 
Θπιοπάδίίοηβ ἴο οἰυάθς 4 ἀμβῆσυ  ἅγὸ τοῖ 
δαορίοα ΟΥ̓ οεδιυίίου οτγῖοβ. 6] 25 ἢ 5.Ρ- ᾿ 
Ῥοβε5 (μδὲ Ἰδὲ Ὁ" πιὰ Ὀ6 δαυϊναϊεηξ ἴο “ἴῃ 

ΡΟΑΙ ΜΟΊ ΤΝΊΙΙ. 
: Φαυϊά ἐπ ῥγανέν Με ερρείο Οοα εον»ιρὝαϊ πε 
οὔ ἀν ἀαηψέγοις ἐασέ. Ἵ Δἴ ἐπεομγακ οί ἀϊηε- 
σε  2γαλμε Οοά. 

Το ἴῃς οἰϊεί Μαυκιοίαη, ᾿ Α1- ας ἢ, ΜΊςΟΝιαπὶ 
οὗ ϑανιά, ν ἤθη ὃς δα ἔστουχλ ὅαμϊ ἰὴ τἢ6 
οᾶνε. , 

Ε πλεγοῖα! ἀπῖο πλε, Ο Οοά, θεὲ 
ΤΊΘτΟ 1] απο πε : ἔου ΠΥ 808] 

τγυδίετἢ ἴῃ τῆες : γοᾶ, ἴῃ ἴδε βῆδαονν 
οὗ τῇγ ννίῃρβ νν}} 1 πιᾶκε τὴν τεῆιρε, 
πη 11} ἐῤέτς σΑἸΔΠλ165 θῈ ονεγραβῖ. 

2 1 νΜ}}} οἵ ὑπο (σοά πιοβὲ Πρ; 

νδίη,᾽" “ἐ ποῖ δἱ 81]]:᾽) Ὀυϊ (δ}ῇ5 5 νυ βου 
ΔΌΪΠΟΓΥ. ὍἘΘ 56 η56 ἀρρθᾶγβ ἴο δὲ “οοῃδν 

ἀετίης τποῖσ ἰπίχαϊν 5.411 ΓΠΘῪ ἐβοδρεὶ" Π 
ὩΡΟΠ ἰπἰ 4 γ, 2.6. ἰδὲ Ὀεηρ {μ6ὲγ ἐουπάλῦυοι, 
ΤΕβΈηρ δἰτορείμοῦ οἱ ἱπι υ ῖγ. 

ιηῖο (σοά τἢδὲ ρεγίογχιἷς αἱ ἐῤιπρ: 
ἴογ πηε. 

2 Ης 5}8]1 βεπά ἔτοπι ἢδᾶάνεη, ληά 
βᾶνα πὶὲ 'οπι τη τεργοδοῇ οἱ δἰπὶ κττιν 
τηας ννοι]ὰ ϑννα ον πιὲ ρΡ. δείδι. στὰς 
(ὐοά 58.411 βεπὰ ἔογτῃ δ ΠΊΕΓΟΥ 4π4 πὸ 
Ὧ15 γαῖ. | ΞῸ 

4 ΜΥ 8οὺ] ἐς διχοῃρ Ἰοῃβ: απά 1 
ΙΠε ευέη ἀπιοπσ το πη) τῆαῖ ἃγε 8εῖ οἢ 
ἢγε, δυό ἴ6 80ῃὴ58 οὐ πλθῃ, ΨΠΟΙς 
τεοῖῃ ἀγέ βρεδγβ ἀπὰ δζγοννβ, δηά {ΠΕ} 
τοηρὰς ἃ δῆμιΓρ ϑυνοσα. 

ῬΦΑΙΜΊΓΊΝΙ1. 

ὝΠΙ5 Ρ54]πὶ σἸ βου σγοβθη 8] 65. (η6 ργεσθάϊηξ. 
[1 ννα8 Ἑςοπηροϑεά, 8ἃ5 ννγῈ ᾿ἰθάγῃ ἔγοιῃ (6 ἴπ- 
βοπρίοη, “ἤθη ᾿ανιὰ θά ἔγοπι 541} ἴῃ (6 
σᾶνο,᾽ ἡ. 4. Θἴὸῦ (Π6 σαν δ Βηρθάϊ, ἴῃ τῃ6 
ΠΙρἢ ᾿πποβίοηθ τιάρσο το [ῃ6 ννοβί οὗ ἴῃς ϑοδὰ 
868, ΟΥ̓ ΠΊοῦΟ ΡΙΌΔΟΪΝ. δί Ααἀυ]]απ), πρᾶσ {86 
ἀϊκῖπειῖ οὗ {πὸ ΡΠ πο5. ὍΤῊΪ5 Ὠβίογιςδὶ πος 
ἘΓςΘ 5 τε]οςϊθα ὈΥ ϑοιῆθ τηοάσγῃ οὐ τς5, θὰ 
15 5ΘΟδι ΘΪΥ ρθη ἴο ἔδισ οὐὔ]θοΐίοη : ὀνθη Καὶ ὅβίοσ 
σοῃϑίάθυβ ἴπαὶ 1 15 ΠΙΡΏΪΥ ῥγοῦδθϊο, ἀπὰ ἴῃ 
δοσογάδηςς ψ ἢ [6 ἴοπα δηὰ ϑριγιὶ οἵ (ἢ6 
ςοπιροϑοη. ὍΠ6 ννΠΟ]6 ρϑδ]πὶ 15 [}} οὗ [6 
ἔθε! ηρ5 ὀχ γοββθα 580 Ῥοννεγ }} } ἴῃ 5. Ἱν]., 
δηὰ σοποϊυ δα νυν ἢ ἃ σαι οὗ οχυ τπρ ἀπά 
{Πυτρμαπὶ σοηπάδηςσο: οὐ [15 δεσοιπὶ ᾿ἴ 15 
βεϊθοϊεά 85 οὔθ οὗ ἴΠ6 ρὑβδ]πὶ5 ἴῃ ΟἿἿΪΓ 56 Ύυ οῈ5 
ἴογ Εδϑίεσ δυπάδγυ. 

ἼΠΘ6 ρῥϑαὶπὶ 15 αἰνι θὰ ᾿Ἰηΐο ἔννο ραγίβ, ἀϊ5- 
ὈΠΟΕΥ πιαγκοὰ ὈΥῪ {π6 τγοΐγαϊη, ς δἀπά τὰ; δϑδοὶ 
Ρᾶιί μᾶ5 ἃ δἰ κιηρ 5:π|}|ᾶγ]γ οὗἉ βἰγισζωγο, 

“Ἅ{π|ωφ.ῤ116} 1.ε. Ὁ ΘΒΌΣΟΥ ποῖ. ΤἬΓΘΟΟ ΟἴΠΟΥ 
Ῥ54]π|5 (ἸΥ}1}.11χ. Ιχχν.) Βᾶνθ ἴῃ 58 πὶ6 ἘΠ᾿Ὸ νν ΙΓ ἢ 
νν61] ΟΡ Όβϑοβ ΠΟΙ ΡΘΏΘΓΔΙ ρυτγροσῖ. ἴῃ [ἢ ϊ5 
Ὀϑάϊτὰ ἴπογῸ 156. δυϊἀθμ]Υ ἃ ἀϊγοςΐ δ]] υδίοη ἴο 
Πανἷβ ΔΠσνΟΓ ἴο ΑὈΙδΠδὶ, θη ἢ6 νου ὰ 
Πᾶνα ἰδίῃ 8411 ψΒ [Πῃ6 ϑρθαᾶσ, 2)εσέγον ῥὲῥηπ 
ποί, ΑἸ-[Δϑο πῃ Πθῃι. 

ἐπὶ τε ἐαυεῇ ὙΠῸ σατο οὗ Ααἀυ]]απι, ϑ86ὲ 
1 8. ΧΧΙΣ, 1, δῃά 2 8. ΧΧΙΪ,, 12. 

Οτ, ἴᾶκεε 1. » «οἱἱ γιέ ἱπ ἐδοξ 
ἴῃ ἴδὸ μεχὶ Τοΐπκο; ἴῃ6 ψογὰ 15 σϑρϑᾶ 

οἶδιι86. 
“ῥαάοαυ 9 ἐδγ «υἱηρ}] ΑἋ Ὀοδυῖίι! ἀπά 

ςοτϊηπιοη ἤξιιγο (5ε8 Ρ5. χν]. 8, δηὰ ΧΧΧΥ͂. 1), 
βιιρροβίοα ργοῦαῦΥ ὈΥ ἴΠ6 ὀχαυϊδιῖε ρᾶϑϑαξέ 
ει. χχχ, αα, ἀπά δάορίθα ὈΥ ουγ [πὶ. 
568 ἴοο ΚΌΓ 1]. 12. 

εαἰαϑρ 1.41 1 ΛΈΘΓΑΙΙΥ, “ ἀοσι γα ς πε," ἀλῃ- 
ξεῖ5 {πγεδίθμ!ηρ ΐτῃ οἡ 4}} 5ἰἀ 65. νυ ἢ ἀεδίΠιζ- 
(ἰοη; «ἔξ, Ρ5. 1"... αν! ιι565 1η6 νοχὶ πῇ 
1μαῖ πὰ ἴῃ Οἴμοῦ ρᾶββαρθβθ ϑρθοὶδ!] οὗ ἐπὶ 
ΤΩΔΟΒΙΠΔΙΙΟΠ5. 

2. δεγξογριε] Οὐ, “" δΔεσοπ)ρ] 5ῃε ἢ," ἱκπὶ 
8ἃ5 ἰῃ 5. ΟΧΧΧΥΙ͂Ι. 8, ἴῃ [Π6 56 ῃϑὲ ὁ" δοῦν» 
ΡἢΠΙ5ΠΘΙΒ νυ ῇδῖ 15 βοοά ἔοσ πιθ.᾽" 

38. ,ον 1δὲ γοῤγοσορὴ Ὑδδ Τοπβίπιςίοῦ 
οὗ {π6 οἴαιιθο 15 οὔδοιγε. ὙΠῸ πηοϑβῖ ργοδδδις 
ΤΑΘΔηΪ ΠΕ 5, “ Τπου ἢ δὲ ἴπαΐ νυου]αὰ 5ιγ ον 
ΤῊ ὉΡ του] ἢ :} Ὀὰϊ Οὐ ΑΟΝ.. 15. ἀοίεμθνίο, 
δεε Νοίε δείονν. αἱ. Ρ5. ἵν]. χ.Ἅ 

4. Ἡετε δραὶῃ ἴΠ6 πιθδηΐπρ ἴ5. εἶδαν, δυΐ 
{Π6 σοπϑιγαςσιίοη δΟσιρί ἀπά συρροά; {Ὁ 45 
ἔοσ ΤᾺΥ 5υι], ἰὴ 1π6 τηϊάϑι οὗ Ἰίοπϑ πιρπὶ [Κρ 
ἔογ Ὀυγηηρ ἀγὸ ἴΠ6 βοῇβ οὗ ᾿ηθη.᾽" αν οἱ» 
{ταϑῖβ. ἢ158. δοίιια] σοπάϊτιοη ἴῃ τΠῸ οᾶνε νἸκΙξ 
ΒΘ Πᾶ5 ἔουπάὰ ἃ τεῦιξε ψΒ 1Π6 οὶ νΠαὶ 
ψου]ὰ μαᾶνα Ῥθθη ἢ15 ἀπιοηρ ἴδε ΤΟ ον αἵ 



ὃ Ῥξε. γ. τό. 
ἃ ο 15. 

ν. 5--2. 

ς Βε ἴδοι εχαϊτεά, Ὁ (σά, ἀρονε 
τῆ Ὠδάναῃβ; ἐδὲ τ ρβίουγ δὲ ἄρονε 4}} 
τῆς εὐαγῆ. 

6 Ἴ ΠΟΥ πᾶνε ργεραγεά ἃ πεῖ ἔογ 
ΤΥ 8ἴερβ; ΠΥ 80] 15 θονγεὰ ἄόννῃ : 
τῆ ςΥ ἤλνα ἀϊσραά ἃ ρίτ Ὀεΐογε πε, ἰῃῖο 
18 πιάϑε ννῃεγεοξιμεν ἀγὲ (8116 ἐῤέηι- 

ΡΒΑΙ ΜΈ. ΠΥΝΤῚ. ἩΜΨΈΉΗΠ. 

8 Ανγάκε ὑρ, ΠΥ ρίογυ; ἄννδῖα, 
ΡβδἰτοσΥ δηά δαγρ: 1 »ιγεοβ νν}}} ἃ- 
γγΆΚε δα γ. , 

9 1 ν»}}} ργαῖβε τες, Ὁ Ἰμογά, ἃ- 
πον ἴΠ6 ρεθορία: 1 ν}} βίῃρ υπῖο 
τῆεε ἀπηοηρ ἴῃ ΠΔΓΟΏ8. 

[4 , αἱ Ἐς, 10 “Εογ τῇ γ τλεΈΓΟΥ ἐς ρτγαᾶῖ ππἴο τῆς ς ἦς 35. 5 
σείυος. δεϊδῃ. ἢεανεηβ,4ηἋἃ (ἢγ τῦυτῇ ἀητὸ ἴῃ οΪοιάβ. 

ἜΡε το. 7 “Μγ Βεατγί ἰ5 'βχεά, Ὁ (σοά, τὰ γ 11 Βε τδου οχαϊτεά, Ὁ (ὐοά, αρονα 
[ν,;,.ς Βρλγὶ 5 χε: 1 ψ}}} βίπρ ἀπά ρίνε τῇς ἢδᾶνεῃβ: {ξξ [ἈῪ βίου δὲ ἅθονε 81} 
πηραγεά, ρταΐβε. τῆς φαγῇ. 

541}; πεγὸ ἴῃ ἰδ ἸΙοπϑ᾽ ἄθη ἢθ 15 Δ ϑδίδγ. 
ἐς ΤῈ 50ῃ5 οὗ ΠΊΘη " ΠΔῪ τοῖο ἴο 5. 111}. 2. 

«υῤοῦς ἱεεῖρ αγέ “ῥεαγ: απά αγγοαυ ΟΝ. 
τον. χχχ. 14. 

ἐοησμθ ἃ οὐαγρ “«υογ] 566 5. Ϊν. 21. 

δ. αουε ἐῥε ῥεαυεη.}] ἱ.6. Ἰεῖ {86 ἀεὶινεῦ- 
δῆςο 6 5οἢ ὑμαῖ ἤράνθη διὰ θδγίἢ ΤΑ ΓῈ- 
ςοξηϊΖα ἴμ6 {Υἰπρἢ οὗ ΠΕ θουϑη055. 

6. ἐδὲν αγὲ Χιϊρηῇ ὝΠΟΓΕ ΤΊ Ὁδ 8Δη 4]]- 
φίοῃ ἴο 845 δάνθηϊισο ἴῃ τδ6 σάν δἱ ἔῃ- 

δράϊ, τ 8. χχῖν., Ὀυξ [Π6 τηθϑίδρθου ἰ8. ὙΘΓΥ͂ 
σοπιοη ἰπ [86 ῥϑδϊηιβ, 8.5 5. Υἱ}. ὡς, τό, 
Δηὰ ἰχ. τς. ᾿ 

8. 1 »"»οῖ «υὴ φαυαζε εαγ) ΤΪΚ 
ΤῊΔΥ Ὅδ τεπάεγοά δἵ ποθ πλοῖα ΠΠ1ΟΓΑΙΠΥ ἃπά 
ΠλΟΓΘ ΡΟΘΙΟΔΙΥ, 1 ΜΜ}} ννακο Ἐπ6 τηογηὶπρ ;᾽" 
ἃ Ὀδαυῖι] ἤρσυγτο ποῖ σοπῆπροά ἴο Ηδθτγονν 
δ όσα, ἐὸν ἴῃ Ονὰ (“ Μοῖ.᾽ χι. ς97, φυοίεοά 
Υ Ηρηρϑίθηθεγ) ἴδε σοςκ “Ἔνοσδί δυγογαπι." 

ΤΉϊ5 τοπαογίηρ 15 δάοριεὰ ὈγΥ Ηιυρξεϊὰ δηὰ 
ΘΠ ΦΖΩΝ : 

ΝΌΤΕΘΞ οὐ ῬΒΑΙΜ {ν1|:. 3, 4. 

38. ἘΝ ἘΠ, 1. ἐμ ν “6 δ σεν] θὰ ἴῃς 
Ρεοίβοῃ ΨῈΟ ρεγϑεουῖοθ τὲ. ΟΥΎ“Ης ἰδδῖ 
Ρειβοσυΐῖοβ τὴ σον] εῖηῃ." ὍὙῆο οὈ]δοϊοη ἴο 
[6 ἔΟΥΠΊΘΓ το πάθυηρ 15 [δῖ ΒΠ 15 ποῖ εἶ56- 
ψΒετα αἴἰπρυϊεὰ ἴο Οοά; ἴΠ6 Ἰαζίογ ργεϑεηΐβ 
ΔῊ 61110515 δῃά ἃ σῆδηρε οἵ ἴδπϑε βοδύσοὶν 80- 
σουηϊορά ἔοσ. Ηἰϊῖχιν ψουϊὰ «αἰΐϊεγ ἼΠ ἴο 
ΠΣ, “ἥοῖλ ἴδε ΠΒαηά.7 ὙΠ6 ράϑϑαξθ ΠΛΑΥ͂ 
ΡΕΙΒᾶρ5 δὲ πηιϊϑρίᾶοοά, Ὀμχΐ πὸ 54ιἰ9[Δοῖο ΥῪ 
σβδηρο δ85 Ὀεεη ϑιιφροϑίεα, 

4. ϑενεογαὶ ροϊηϊβ ἃγὰὲ ουὐθυ]οοκοά ΌῪ πιοϑῖ 
{ταηϑίδϊουϑ ἰὴ [15 νεῦϑθ. ΠΣ ἱπΊρ}165 ἃ 
υνυιϑῃ, ὙΠῸ Ῥοαὶπιϊϑί ἀθϑίγεβ ἴο ᾿ἰ6Θ ἄονση. ΤὴΘ 
ἕαςϊ τῃαΐ Πα ννᾶϑ ἴῃ ἴΠ6 σᾶνϑ 15 ἑογψοίζοη, Τ Πα 
Δοσθηΐβ ἅγὸ σογίδι ΠἸΥ ἱποογγθοῖ, 85 4}} δαάπιῖ; 
1Ε αἰδθτοραγάθά ννὲ πλΔΥ ἴδκα ὈΠΡ (ποῖ 
ἐς Β]αχίηρ," Βαϊ “ Βυγηηρ,᾽)" 1. 6. “' σοπδυμη ΠΡ) 
ἃ5 ἃ Ρῥγεάϊοδίῖς οἵ Ὁ δὲ 5)3, ννῃῖς ἢ ρῖνεϑ {86 
56η56 διιρρεϑίθά ἴῃ [ἢ ποῖθ. ζγ Καγ αἰνίἀ65 
186 οἶδιιϑο5 αἰ εγοπῖγ, Ὀὰϊ ἴΒ6 Μαβοτείϊς 
Ρυποξυδίίοῃ ἀρρθαῖβ σοϊτεςῖ. 

ΡΘΑΙΜΊΝΩΗΠΙ. 
ι ανϊά γεῤγουείά τυϊσξοά ἡμεῖσες, 3. ἀδτοεγίδείλ 

Τ᾽)" γε ἱπάεεά β8ρεὰκ τἱρῃίεοιϑ- 
η655. Ὁ σοηρτεραῖίοη ἡ ἀο γε 
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ἐλε »"ιαἵμγὲ οὐ ἐἀε τοϊεξοαά, 6 ἐἀεένοέείά ἑάενε 9. τῃᾷ 'σῆτϊν.  Ο ἔ ὺ ιν, γα ἢ ͵ Ἰμπάρε υὑρτγιρῃζϊ δ γε 50η8 οἱ τῃξῃ ! 
Φεείνον Οοα ; 7μαάρπιεμές, το τυὐεγιίαξ ἐδέ γίρλέξοιμες  Ὕδλ. ἴῃ δεατῖ γεν οτἵκ νἱοκοά- 

"σέ, “ἡ σἠαΐ γόϑοίςε, 5: - 
σἝάένε Ὧ685; γὲ νγεῖρῃ τῇδ νίοἰεπος οἵ γοιυζγ 
φασι 9. ΤῸ ἴδε ομίεξ Μυβίοίαη, 1 Α1-ἰἀβομ ἢ, ΜΙομίατα 

οὗ Ὠδνια. δληάβ ἴῃ ἴῃς οδιτῆ. 
»ἭὍε. 4. 

ῬβαιμλΈ ΝΠ. 

Α ρϑβαῖπὶ ο ϑἴεγῃ τεργοοῦ, ϑῈς 8 848 ἃ 
Κίηρ τοῖρῃς δάάγεββ ἴο υητὶρῃΐθοιβ ᾿υΡΈ5, 
(Π6 στοδῖ δηᾷ ροιτμᾶπεηΐ εὐ} οἱ οτεπίδὶ 
ἀεδροξίπιη5, [{ Ὀεϊοηρ5 ῬγΟΌΔΟΙΥ ἴο ἴῃε ἤγϑί 
γεᾶσ οἵ αν ἀ᾽5 τεῖξπ; [88 δίγ]ε ἰβ τιρβεά 
δὰ οὔξουγε, ἴπε ἴοπα ϑ80]επλη ἃπὰ βαγηέβῖ, 
βιοἢ 5 πιρμς νν6}1} Ὀθοοπῖς ἃ ῥτπος βυςσεεά- 
ἱπρ ἴο ἃ ρετοά οὗ ἀπάγοῦυ δηά ἰυγθυΐεηςοα. 
Ηδς ἀοβοῆίδος ἴ[ῃ6 νυ οκοάηθβθ ἃ5 50 δτεδῖ, 50 

1πογόουΕγ ἰάεπειβεὰ ἢ [ῃ6 παίαγε οὐ ἴπῈ 
ΟΡΡγεββϑοῖβ, 85 (Φ ἰεᾶνε Ὡ0 βορε οἵ ἱτχηρζονυε- 

ταθηΐξ, ἢῸ χεϑοῦγος Ὀυΐ ᾿γΑγοτ ἔογ {μεὶγ ἘΧ ΠΓ- 
Ραϊίοῃ. 

ὝΠΟ ρϑβαὶπὶ ἰ5 δέβίρτιεα ἴο ἃ ὙΤΕΓ ἴῃ (ΠῈ 
Εἶθ οὗ ἴῃς ὀχῖϊθ ΕΥ̓͂ Ξοπὶθ σΠς5, σΠΕΠῪ οη 
186 στουπὰ [μὲ τΠ6 υνἱοκοὰ Ἰπάρεβ. πλυϑὲ θὲ 
μοαΐδοπβ. Ηρα οὔβεγνεβ {γΓῸ}γ [ἢ δῖ 5111} Γ 
ΓΟρσόδοῦο5 ἅτ οἤεη δάάγεβθεά ἴο ᾿υάρεβ ἴῃ 
[Ξτϑο]. ὙΠῸ οὈβουΥ οὗ {πὸ Ἰαπριᾶρδ Ροϊηΐβ 
ἴω ἃῃ ΘΑΓΙΥ ἀδίδ, ΠΟΥ 5 ἴπογε ΔΠΥ ϑιβῆςοϊεηΐ 
ΓδΆΞΟη [Υ τοὐοςϊπρ ἴμε ἰπϑδοτρίίοη, ἔουηά ἴῃ 
8411 [ῃ6 οἱά νεγβίομβ. 

1. Ο εοπογέφαι!οη}) ὙΤῊ6Σ ψογὰ 80 ;};Ἐ2- 



2 Το ψίοκεά γε εἐβίγαηρεά ἔτοπὶ 
᾿ ΠΗ (Π6 ννοπὶῦ: ΠΥ ρῸ ΔΒΓΓΑΥ [48 ϑ0οῇ δ 8 
δ. ἴΠ6Υ θὲ θοτη, βρεακίηρ [{ε8. 
ΣΝ 4 ΤΆΒεῖγ ροίβοη ἐς ἴΠπκε τῆς ροίβοῃ 
τοέλε Κ ΟἹ ἃ βεγρεηῖ; ἐῤεγ) ἀγε ἴἶκε τε ἀεβῇ 
ἐόν, ἰΔάάογ ἐῤαὲ βιορρεῖῃ ΒΕΓ βαγ; 

ς νΒιοὴ νν}}] ποῖ μοαγκεη ἴο τῆε 
᾿ Οτ, ; βἰδε ἢ ; με, δἴοιςε οἵ σμαγπγθγβ, ᾿σμΑγΠΊ Πρ ΠΕ ΘΓ 50 
εἀαν Ρ Ὑν 56] γ. 

κκ. 6. Βτεακ τῃεὶγ τεεῖῃ, Ο Οοά, ἱπ 
τΠεῖγ τποιτῇ : Ὀγοὰκ οὐἱ ἴδ ρτεαῖ 
τδοῖῃ οἵ τῆς γουηρ ἰἸο5, Ὁ ΚΟΚΆΡ. 

ἀεγορά 15 ΥΕΥΥ οὔδουγο. ΕἸσοννῆθγα ἰἴ τηθδηβ 
ἐ 5! 666.) “ ἀυπηρηθ89 :᾽) ἤρης6 βυπὶὸ ἰγδηϑίδῖο 
0 γε ἱπάθοα βρθὰκ σβῃϊθοιβηοθθ ἴῃ 51- 
Ιδηςθ 5 ἃ ρῆγαϑο ὑγ ΠΟ] ΠΟ ᾿ΠΡΘΠΕΥ σδη πλάκα 
ΓΟ Ἰπῖ6 ΠΡ] 016, ὙῊΘ πιδδηϊηρ “᾿ συηργορα- 
(ἴῃ "ἢ τοϑσῖβ Οἡ 0 50}ΠοΙθηῖ δος ΠΟΥΪΥ, ΠΟΥ 15 
186 τορτοοῦ δα ἀγοϑϑθὰ ἴο {Π6 ρθορῖΐο, Ὀυῖ ἴο {π6 
)υ ἀρ 5. ΟὐἊο5. παν {πογοίοσε ργοροβοᾶ ἃ 
ὙΟΓΥ 5 ῃϊ δἰτογαίίου νυνὶ ἢ σῖνοα (ἢς 5δῆ56 
Ὁ γ6 ροάς," δ 6. Ὁ γὲ ἡάροβ, γοργοβθηΐδ- 
{ἰνὸ5 οὗ ἴῃ ἀϊνιπθ ροννοῦ; δι 1 ἰ5 ἀουθίξα] 
ΜΙ ΒΟΙΠΘΓ δι ἢ ἃ ἔογπὶ οὗ δα ἀγὲβ5 5 [ι5ι1Π6α ὈΥῪ 
Ραοϑαροβ δορὰ ἰῇ [5 δυρροτί. δ.ὲ Ηιιρξ. 
δὰ ΗΖ». [{ 56θῺ5 οἡ ἴῃ ννῇοϊε ργοῦδὉ]6 
[αὶ τπΠ6ὲ Ψψογὰ πᾶ5 Ὀδεη ἱπίογροίαϊοαά ὉΥ ἃ 
ἰγαπϑουθοῦ; ἴπογα 15 τὸ ἱπάϊοσδιίοη οὗ {πὸ 
ΤῊΊΘΔΠΙΠΡ “ὁ σΟΠΡΤορδίοη, "ἢ ΟΥ ὁ 51|]|6ης6,᾽ [ἢ 
ΘαΓΙῪ ἘΓΔηϑΙδοη5. ὅ86εὲ Νοίε Ῥεΐονν. 

2. 7:4] ΤῊΝ ψογὰ ᾿πίγοάμοεβ ἴπ6 ἰσχὺς 
ΔΏσννοΓ---ᾺΓ ἔτῸΠῚ βρϑδίκιηρ στρ θουϑηθββ γοι 
ννΟγΚ ]ΟΚοάπο55. 

γὲ αυεῖσῥ] ΑἋὈΙΟΙ βᾶγοᾶϑπι; ᾿ηϑίοδά οὗ 
τος οὐὐο 1υ5ῖ1ςθ, δοσυγδίεὶγ ννοιρηρ 4}} 
Πρ5 ἴῃ ἴῃ6 Ὀδίδηςς οὗ }ιι5ῖΊ5Θὸ (866 ἰοῦ 
ΧΧΧΙ. 6), γου νειὰ οὐΐ δπὰ ἀϊδιΠθυϊα γουΓ 
ΟΥ ἢ υἱἹοϊθηςθ, 

8. ,“ηονι ἐδὲ «υογιδ)] ϑ᾽1΄ΠΟΓ5 ἔγοπΊ ᾿πέδηοΥ 
οηνναγάς, ὙηῸ Ῥϑδὶγηϊθὲ ἤόννόνοσ ἀοθα ποῖ 
μοῦ ἀθείαγε 1Π6 ρόπογαὶ ἀοςῖπο οὗ οτὶρίπαὶ 
οΥ ΙΓ -5η: ΒΘ ΒρΡΟΔΚ5 βΠΊΡΙΥ οὗ ἴδ ἀόδβρο- 
ΓαῖοΪγ νσ κά, (Οοπιρᾶτα, ἤόννονεγ, 5. 11. ς, 
δηὰ Οθηῃ. Υἱ. ς, ὙΠ]. 21. 

4. ῥοΐοπ οΥ α “εἐγρεπ!] 866 δυΐ, ΧχΧΧΙϊ. 
431 ]οὉ χχ. 14---τός [58]. χὶ. 8. 

ἄεᾳ} αἀά4ε,} ΤΠ δά θοῦ ἀρρϑᾶγβ ἴο ὃὉ6 95ρ6- 
οἰ! γῪ ποιϊορα ΒΟ. ἃ5 οης οὗ (6 πιοϑδὶ νϑ- 
ΠΟΙΠΟΙΙ5 8ηᾶίος απ ἃ5 πὶ ψ ἢ σογροηί- 
σμδιτηθ5 Πηὰ τηοβὶ αἰ ς ΠΥ ἴῃ σιθαάιίηρ. 
ΟΥ Εςε]. χ. τ. Τῇ δηιὙ πὰ νάθ 
Ρτόνδίθησο οὗ {πὸ οσὐπίοπι ἴο ᾿νῃϊ ἢ Ἰαν]ὰ 
Δ] 65 ἀπὸ νν6}} Κηόνῃ ἴο 4]1} γοδ 15 οὐ Β' δϑίθ τη 
ἴγανοῖὶβ. δοὲ Βοσμαγῖ, “ Ηιεγου. 11. 111. ὁ: 
ΝΙΘΡΙΗΓ, “ ΚΘΙϑο.᾽ 1. 189; [.ἅπε 8 " Εμγρί. 

δ. εῤαγιογ Ἶ 1, 0ΟΓΑΙΥ, “νυ ἢ ίϑρογεγβ." Α 
νον ιιϑοὰ σρϑοῖδ!ν ἴο ἀρβογιθο [Π6 ᾿παγίςυ- 
ἰλῖθ ταυστηιγα οὗ πο δηΐοῖβ. 

ΡΟΔΙΜ5. ΨΝΤῚ1. [ν. 3---ο. 

, 1,εἴ τῃεπὶ πιεῖ ἈΥΓΑΥ͂ 8Ἃ5 νγαῖεῖβ 
τυῤΊερ τὰη σοπεημλ]]γ : τυϑόη ἢς Ὀεπέ- 
οἷἢ ῥὲς ὀοτυ ἰο «ῥοοί Ἦ15 ἌΥτονγ8, ἰεῖ τη 
δε 45 συζ 1η ρΙΕς 65. 

8 ΑΞ ἃ 51π11] εὐιεὐ τιρϊτεῖῃ, Ἰεῖ 
δεν οπϑ ο ἐῤεημ ῬΆ55 ἌνγΆγ: ἱε τῇε 
ἘΠΕῚΙΠΊΟΪγ διγῃ οὗ ἃ ννοπχαη, ἐδαὶ τμεῪ 
ΤΩΔΥ ποῖ 866 ἴδε 5ιῃ. 

9 Βείογε γουγ ροῖβ οδη ἔξεϊ τῇεὲ 
τΠογη8. ἢς 5841} ἴακε {Ππ6πὶ ἌννᾺΥ 85 
Ὑγἢ ἃ νν Ἀγ νν πα, ᾿θοτὰ Πνίηρ, δηὰ οὶ, 
Ἰηὴ ῥὶς ννγταῖῇ. αὶ 

ἐραγηπίη)] ΟΥ, οὗὐ ομϑ ὕὉμπεῦ Ὀϊπάθιι 
ΟἸΔΣΙΙΒ Β.ΚΙΙ7.811γ. ὙΤῊΘ ρῆγαᾶθο “ διπάριῃ 
σΠδΥτη5᾽" 15 ΡΈΠΟΓΑΙΥ υπἱἀογβῖοοά ἴο τεΐεγ ἴο 
506 ῬΙΌσΕ55 ΟὗἨ σΟΠ] ΠΣΙΠΡ, ρΓΟΌΔΌΪΥ ὉΥ ἵγῖπς 
Κηυίϑδ, ἃ συ πῦ0] οὗ ἴῃ γΓοϑιγα! πιηρ τΟγοοὸ οὗ {86 
ἰἸηοδηϊδίίοη. Τῆδ ννοσά τεπάογοα “ 53] Π}}}γ " 
ΤΆΘΔΠ5 ἱΠΟΤΟΌΡΉΪΥ ΘΧΡΟΓΙΘποοά, δὴ δάθρῖ ἴῃ 
σαιταίηρ. Ὅδὲ Ἐργρίίαηϑ σα! θὰ δὴ ὄχροσ 
τηδϑὶςΐδη γε ορείμ, 55. οὴΘ ῆο Κπονβ ΤΠ1ηξ5. 

Θ. Βνεαῤ ἐῤεὶν 1τε10] ΤΠΘ ρόνγοῦ οὗ ντοηρ- 
ἀοίηξ πιιϑῖ ὃ ριιΐ ἀοννη: 1 [6 ροΐϑοη σδῃηοῖ 
Ὅ6 ἀτγάννη ουζ, (Π6 [Δ ρΡ5 πιυϑσὲ Ὀ6 Ὀγοκθη. [ἢ 
{πεῸ ποχί οἴδυϑὸ ἴῃς Ῥϑδὶ πηϊοῖ τενογῖϑ ἴὸ Β15 δ- 
νου Γιῖο παρ, Δπἃ ἀσϑογιῦθ5 ἴῃς στο] γπάχε 
45 ἴῃς Ἰοπ ἴῃ ἢϊ5 1} νἱροιυγ, νόθα ρτραΐ )δν- 
[δοίῃ πλυϑὶ Ὀς Ὀσοῖθοη. (. [οὐ ἵν. το. 

7. ὙΠ ἤριιγοβ ἀραὶ σῆδηρε; ἰοΐ [Π6πὶ πηεὶς 
ΑΥΨΑΥ ἰκὸ νναΐθιϑ ρουγοά ουξ, ἀπά πιπηϊηρ ἴο 
νγαϑίος, ὍΠδ βϑὴε ννογά [οσ ἀἸϑϑοϊ ΠΟῇ 15 υ5εὰ 
]οὉ νυ}. ς. 

«υϑόη ῥὲ δοπάε! }} ΤῊς 1141165 ἰῃ Οὔτ νεγϑίοῃ 
5ῆον [ἢδτ {86 ΟΓΙΡΊΠΔ] 15 ΟΌϑοιΓΟ -- ΠΟ ΓΑΙΥ “ΠΕ 
τγϑδάοίῃ (ὦ. δ. 45 ΟἿΣ νογϑίοη ὄχρ]διηβ, Ὀθπάσ 
Π15 Ὀονν ἴο 5ῃοοῖ) ἢ]5 Ἀγγονβ, 50 (2.6. πι5ῖ δὲ 
(δῖ πιοπιεπί, οσὸ ἢ6 σδῃ δάιισξ ἴῃς Ὀον) 
1οῖ ἴθ πὶ ὃ6 Ὀγόκθη : ἰοὶ ἰἤθπῃ ἀπά ἴποὶγ Ἰησίγυ- 
τηδηΐϊ5 οὗἨ δν}} ρεγιϑῃ ορεῖμοῖ.," [1{ 15 ροϑϑθὶε 
Πονονοῦ παῖ {Π6 βυδ]εςς οὗ ““5ῃοοίει " 15 
Οσοά. “Ηεὄ 5βῃοοίοιἢ ἢϊ5. ἄστονγβ, 50 ἅγὲ ΠΟΥ 
ουϊ οὔ," 

8. απεγιοὶν δἱἰγ! δὴ ΟΥτ, ““Δοογίοηυ :᾽" Οὐπ)- 
Ρᾶγὸ [οὐ 111. τό; Εος]65, Υἱ. ,3.---ς. 

9. Το πιεαηΐηρ οὗ {π]|5 οὔδουγο δηὰ ἀ1Ἐ- 
οὐ]ῖ νεῦβῈ ΦΡΡΘΑΓΒ ἴο ὕδ, ΒΘΙΟΣΘ ΥΟΌΣ Ῥοῖβ 
991 ὕὍ89 ὉΒΟΣΩ (ἐ. 2. Ὀεΐοτγο ἴδε ἔγε οὗ {86 
[ΠΟΓΠ5. τλδ κ65 1156}} [6}), 8ὸ Ὅ6 10 ((ῃς {ΠοΠ|} 
4ΑἸΔΟΙ ΟΣ ὍΘ Ὁ ἀγγ, ἴ᾽Ὁ᾽816 ΔΊΣ πὰ 

Ὑ11} ΒΎΘΟΡ 1 ΔΎΔΥ. Τῇο νοκοὰ ἅγὸ Το} 
Ραγθά ἴο ἃ ἤθᾶρ οἵ ἔδβογῃβ, ϑοπὶθ βτόθη, 50ΠῈ 
ἀγιοὰ ὑνΡ, ᾿ΙρΡῃῖτοάὰ ὑπάθγ ἃ οδἹάγοη, δὰ (ἤθη 
ϑυνορί ἃννᾶὺ ὈΥ͂ ἃ βυάδάεηῃ βίοττη. ὍΤἢαε ννογάϑ 
τοηάογοαὰ “νιν " ἀπά “1 ἢϊ5 ψγδίἢ " 41 
Βυρροβοαά ΌΥ βοπιὲ ἴο ἀεβεῖῖθε {πὸ ἤσδϑῃ τη ἴδε 
Ροΐ, οἰἐΠεσ χυΐοῖκκ, οὐ μβεαῖοὰ [Ὠσουρὰ : δῖ δὶ5 
15 ΠΟΠΙΥΑΓΥ ἴο ἴῃς 5ϑἰδῖοπιθηΐ: {πὸ ἴἤΟΓ5 ἃτὲ 
ϑυνορί Ἄνναν Ὀοίοτο ἴμεν ἤδνο μβοαῖϊδα ἴῃς ροίϑβ: 
811} ἴδε ρίδηβ οὗ ἴῃς νυϊςκοά ἂγὸ ἐγιυβισαϊδὰ 7 

ΠΕΣ τς 
τῦγαϊᾷ 



ν. το---3.} ῬϑΘΑΙΜΘ. ἩὙΨΊ1Π1.- Ε1Χ. 

Ιο ὍΤῆε τίρβζεοιιβ 56Π8]} τεϊοῖσα 11 80 [Πᾶῖ ἃ πηδῃ 5}}8]] βαν, Ν ΕΓ] 
 ηεη ἢε βθεῖ τῆς νεησοᾶηςα: πὲ ἐῤεγε ἰς ἷὰ τενγατά ἴογ [πε γἱρῃίεουβ: ὑμῖν Ῥ 
5.2}} νναϑῇ Β5. ἔδεε ἴῃ τῆε δίοοά οὔ νεγ]ν μέ ἰβ ἃ (σοά ἐμδὲ Ἰυάρετῃ ἰπ τῆς δε, ἃς. 
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{ῃ6 ννιοΚεοα, 

{ποῖγ βυάάδη δηά Ἴοπιρίεῖα ἀδϑίγιςίοη. ΤΠΘ 
σοπηρασγίϑοη᾽ οὗ νγίοκεὰ πιεη ἴο ἴποτηβ, ΘΆ5}}γ 
βοΐ οἡ ἢγο, ἀπά βοδίϊογοά ὈΥ ἃ Οἷδϑῖ οἵ νυἱπά, 15 
{ἈτΛῚᾶσ ἴο [᾿ανιά: οἴ. 2 5. ΧΧ. 6, γ: “ΤῊΘ 
5οη5 οὐ ΒεΙ14] 50.411] Ὀδ 411 οἵ {πεπὶ 85 1 οση9-- 
{ΠΟΥ͂ 5841} Ὀ6ὲ υἱτεγ Ῥυγηΐ νι ἢἤγο." 866 
αἶθο Ρ5, σχυ!. 12. ΟΕ, Νοίο Ὀείονν. 

10. «υαοῦ ῥὶς Ξε] Α Ἰεβϑϑοη ποῖ οὗ σϑη- 
βοδηςο Ὀυΐϊ οὗ ννᾶγῃηρ. [αν ὰ 845 δὰ πο 
Ρατ ἴῃ ἴθ ἀεοδίσυςξοη ; [δὲ ἢ45 Ὀδθη [Π6 
σνοτκ οὗ Ηἰπὶ ἴο ὟΝ ἤοπὶ νοηροθᾶπος ὈΘΙοηροίῃ. 
1ἴ πυμδὲ Ὀὲ σοπιθρεσοά {πᾶ αν σῃθὰ πὸ 

ορατῖῇῃ. 

Ὀϊοοά οἵ δὶ5 5ιι]6ςῖ5, ὄὀνθη ἤθη σϑθο]]ΠἸΟι}5, 
σπουϊ {π6 πιοϑὲ δβοϊυΐαε ποσθϑοΥ, δπὰ τΠαῖ 
Πῖ5 οὐνη ἔδυ ῃδα Ὀδεη ταῖμοσ [Πδὲ οἵ γϑηγ155- 
Π655 Δηὰ ονϑγ- ἀμ] ζθηςθ, 

11. «ἃ Οοά τδαὶ ζωάσε! δὴ 5 15 ὁπδ οὗ ἐδ 
ὙΘΓῪ ἔδνν ρᾶβϑαᾶροβθ ἴῃ ἸνῃΙςἢ (ῃ6 Ηθῦτγονν ΕἸὸ- 
ἢΙπὶ 185. σοπϑίγιιθα ἢ ἃ Ρ]ηγαὶ ργράϊοδίθ. 
Ηξηςθ ἱπϑίοθδα οὗ “σοα"" 1 πλᾶύ 6 Ὀεϊῖεγ ἴο 
ΓΟΠαοΥ {πε ννογὰ “ Ποιγ ἡ ογ Οοαπμεδά, “ΠΥ 
(6 Οοὐἀπεδά ϑιάροιςῃ 1[Π8 δατἢ." ΚαγῪ ὑπάογ- 
βίδηάς 11 ἴο γείοσ ἴο “" τηδηϊξοϊὰ ἀϊνιης ἅροη- 
ςἰο5.᾽" 

ΝΟΤΕΘ οὐ ῬΘΑΙΜ ΧΥΠῚ. 1, 8, 9. 

1. ΤΠ ΧΧ΄- Ψυΐρ. δηὰ ϑύγίας, ϑδθπὶ ἴο 
πᾶνε Πδὰ ἃ ρασγίϊοϊθ -- ἄρα, υἴΐαυθ. ΤἢῈ Ατδῦ. 
δ ἔγ]γ. ΗἰΖιρ ργόροϑος ποῖα δηὰ ἴῃ Ρ5. 

Ϊν!. σ ἴο τοδὰ ὈΡΝπΌΝΟ, “ΡΘΟρΡΪ6: ἃ βυρρεβίίοη 
ποῖ ΠΠκοῚγ ἴο ὈῈ δάορίοά. 1 5βμοιυ]ὰ γαΐμεσ σοη- 

Ἰδοῖυχο ὈΌΝς 22, ““50ῃ5 οὗ {Π6 πρῃίγ." Ἀτ 
ΚΑῪ ξῖνϑϑ Δη ἰηρϑηϊοιϑ γοπάεγηρ, νν6}} δἀδρίεά 
ἴο {Π6 εἰγεουτηβίδηςοβ οὗ ανιά, συρροβίηρ παῖ 
16 ῥ841πὶ νγὰ5 σοϊηροϑβεὰ δῖ ἴθ βαπὶθ ἀδίθ 45 
[86 ργθοθαϊηρ--- ΨΥ} γε ᾿ἱπάρεὰ υἱζεῦ Ἰοης 
5ιἰθηῖ Ἰυάκσπηοηΐ ν᾽ τοίουσίηρ ἴο 2 8. χν. 2---ὁ. 
ΤΠῈ ννογαβ οὐ Αὔβδίοπη γα πιὰςἢ ἴο ἴδε ροϊηΐ, 
“566, [ΠΥ τηδίζογβ ἃτὰ ξοοὰ δηὰ τρῃϊ, ἀπά γεΐ 
πορε ἐς ἀεῤμίεάὶ ἥγοσι δὲ ἀἰπο ἰο ῥσαγ ἐρεθ.," 
Βυι [ἢ6 ὀχ ργεβϑίοῃ “ ϑι]εηςα οί ε᾽" ΘΟ ΓΟΕΪΥ͂ 
Ὀδαγβ οὔ ῃς ἰπϊογργείϊδίίοη. 

8. ὙΠὸ ἢγϑὲ οἴδιιϑθ ΤΥ δ6 τοπάογοά, “45 
ἃ 5η81] νν ΠΟ ἢ ΟἿΘ ΟΓΊ5Π65, δηά [τ ρογ5Π65,᾽ ΟΥ̓ 
“(85 ἃ 5η81] ΒῸ65 ΤΠ 6] ΠΡ ἀναγ." ὍὨδ ΟΠΠΟΓ 
15 ὈΓΘΙΟΓΑΌ]Ὲ ἃ5 ΡΝ ἃ ἵπιθ δηὰά ἔογοιθ]α 
ἰπχᾶρο (85 [6] χϑοῦ, νγῃο ἴακεβ Ὁ. ἴο θ6Ὲ 

{πὸ ἔξ. ἀρος. ΗἸΡΉ. ἔτοτῃ ΠΌ Ξ- 02), θυΐ {86 
ςσοηδίσγαςσξοη 15 ποργίδιῃ. 

9. Ὧν ΚαἂΥ ιρρεβδίβ ἃ τοηάοσιηρ οὗ {86 
τοχί ΒΊΟΝ 15 Ἰηροπηίοι5 δηά σι Κιηρ., Ηδ οὔ- 
βοσνθβ 1ῃηἴ ““ ὥῤαγοη"" 15 Αἴνγαγϑ ιιϑϑᾶ οὗ ἐξεἱηδ 
«αυγαΐῥ, δῃὰ ἰγαηϑἰδῖθϑ “" βοίοτεα: γοιγ σα]άγοηβ 
ἤδγθο ἔθ] (Π6 Πογη-γθ, ονθη 85 γὰνν ἤδϑῇ, ουὐθῇ 
50 5}4}} ποῖ ΔΙΓΥ ϑυσθορ ποῖ ἀναγ." ΤὍΠ6 
ἤξΓθ [5 (δὲ οὗ ἃ ννῃιγ πα ϑνιθορίηρ ἀὐνΑΥ 
186 Ὀδησιαοίογθ᾽ ἔοοά, [{ 5δθὴβ πονύονοῦ ΠΊΟΓΟ 
5 4016 ἴο (ἢ6 σοηίοχξ ἴο ἴακοὸ ἴπ6 [ῃογης Π 
νν Ὠσἢ {Π6 Θηοπη 865 οὗ αν ἃ ΔΓ ποδίίηρ (ΠΟΙΓ 
ςα]άτοῃ, ἴῃ ΟἾΠΕΓ νγογάβ, ργοραγηρ 1Π6ῚΓ Τγ4- 
ΟΠ ΠΕ ΟΠ5, 45 ἴἢ6 ροϊηΐ οὲ σοϊηραγίθϑοη. Ἀ.- 
σορίϊηρ ὥραγοη ἴῃ ἴπ6 ϑθῆϑε οὗ “" ἤοσυ σαὶ ῃ 
νὸ ππρῃϊ στοηάθσ “Ἢ Βείοτο γοὺγ σδ᾽ ἀγοπβ ἔδοὶ 
(ἐδὲ ἥγε 97) ἴλ6 δούῃϑ, θνθη ἃ5 αυῖςκ, ἐνεη 50 
58524]] μοῖ ΌΓΥ ϑννθὸρ ΠΟ νυν 1 Ὀὰῖ “ας 
τοίοτβ ἴο {π6 ἴπογη5. [{κ6 τπῃ6 {Πογῃ-Ὀ 5}, 
ΟΝ, γεῖ υϊςκ, Βα Προ, [Π6 σομϑριγαΐουθ 
Ὑ}11}1 Ὀ6 ϑυνορί ἀνυδὺ ὈΥ ἃ ὑἱαϑὲ οὗ σοά᾽ 5 ψσγδίῃ. 
ΤΠ6 βοσοηά Ἰ23 15 οὐρα ἴῃ οπο Μ5., 566 
Κοεηηϊςοῖξ, Ὀμὲ ΡγΟΌΔΌΪΥ ὈΥ ονογϑιρδί. 

ΡΘΑΙΜ 1,1Χ. ΕΠΙΝΕΕ πιὸ ἴτοιῃ πιίπμθ 6π6- 
Πλ168.0 Ὁ πὶ (σά: ᾿ἀείεπά πηε ' ΗΦΡ. 

δΖ ΜΙΟῸΝ 1 Φαυϊά 2γαγελ ἰο δὲ οεἶέσεγεα ᾿οηε ἀὲς δηπέ- 
ΟΣ ὅισι 6. Ηε οονιῤίαίπεία φ' ἐλεὶν᾽' ἐγμοίέν. ἔτοπη 1Π δ τ δῖ Γ156 ὉΡ ἀραίηβξ πθ. διά. 
ἀφ νδι: 8 427 ἐγμρίοίδ ἐπὶ Οοαά, τὰ ἴὲ γαγαλ ἀραϊηεέ 2 [)ε]ϊνοσ πιὸ ἔγτοηι [6 ννογκοῖβ οὗ 
ἃ σἸΖῈ ἐπεπε ναὸ ἀ7ε βάν είδ ΟΝ: [ΔΙ 4υγ. ἃἀπαὰ θάνε πὲ ἔτοιη δοοά 
ἌΝ 2 Τὸ τὲ οδεξ Μαυκιοείαη, ἢ. 41- [Ἀφ ἢ, Μ|Ιςίατα εἰ 7 Ν 
ὦ ὅ58αι. οἴ Βαν!ά ; 5 ΨΏδη 561] βεηϊ, ἀηὰ [Π6Υ νναϊοιεὰ ππεῆν ἔς χνος οἱ ᾿ ᾿ 
19. τι ἐὴ8 Νόνεϑ ἐδ 6} πίω; 2 ογ, ἰο, 6 116 ἴῃ νναῖξ [Ὁ Γ ΠΥ 

ῬΒΑΙΜ ΠΧ. 
Το ᾿πϑοτρίίζου βἰδίοβ [ἢ6 οἰγοιπιϑίδῃοοθβ 1Π- 

ἄἀογ νος ἢ {818 ρ541πὶ ννᾶ5 σοπιροδεά, δηά [ἴ 15 
Ὀογηα οὐξ ὈΥ τῆ Τσοπίοηϊβ, ]1λαν!ἃ νυγῖῖοϑ ἴῃ 
ἱπηπλϊπθηΐ ἀδηρογ; [ΓΟΟΡΒ Οὗ ΠΙ5 ΘΠΟΠΊΪ65 [16 ἴῃ 
γαῖ ἰο 561Ζ6 ἈϊΠΊ, ΟΥ̓ ΡτΟν] ἀοουΐ π6 οἰΥ 
υκτεγηρς [Ὠγοδίβ ἀραϊηϑὶ ἔτη. Ηε ῥγοϊοθϑίβ ἢ5 

᾿πηοσθηοθ, ὑγαΥϑ5 ἴογ 1ἢ6 ογογίῆτονν οὗ ἢΪ5 ἔοοϑ, 
Δηἀ ΘΧρΓΌβ565 ΘΠΕσγῈ σοηβάδηςε ἴῃ [Π6 ΠΊΟΓΟΥ͂ 
δηὰ ρῥγοϊθοϊοη οὗ σοά. ὙΠεβθα ροϊηΐβ ἄρτοο 
ἢ (τῆς δοσουπῖ ᾿ἰπ σ 5. χῖχ., νι θη 5481] ϑοπέ 
ΤΛΟΘΘΘΉΒΟΓΒ ἴο ἰΚ6 ἄν [αν ἀβ 116, ψ ῖς] 
ν᾽ 85 ΟΠΪΥ ργεβογνοα ὃγ ἴῃ6 δβδοϊϊςοῃ οὗ ἢ]5 ννϊξο, 
ὙΠῖ5. ρϑβαὶπὶ 15 ἱπογοέοσε, ἰπ 411 ργονδθῖγ, 



ΡΘΑΙΙΜ5. 1ΤΙΧ. 

8οι] : [ἢ τη ρηΥ ἀγὲ ραῖμεγεὰ ἀραϊπί. 6 ὙΠΕΥ τεΐιγη αἵ δνεηΐησ: {ΠΕΥ͂ 
πα ; ποῖ 297, Τὴν {γδηβργεββίοη, ΠΟΥ ΔΓ πιακο ἃ ποῖβε 'ἰκεὲ ἃ ἄορ, δηὰ ρὸ τουπά 
ΤΥ 5'η, Ὁ [ῸΚ. δθοι τῆς ςοἰγ. 

4 ΤὮΕΥ τη ἀπά ργεραγε {Πεπιβεῖνεα “7 Βεδο]ά, {πεν Ῥεϊςἢ οὐξ νυ ῇ ἘΠΕῚΓ 
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"Ηου. νου σὴν ἔλα]ο: ἀνγακα ᾿ἴο Πεῖὶρ πε.) πιουίῃ: ϑνγογάβ γέ ἴῃ {Πεῖγ 1105: [οὺγ 
μα ΠΑ ΡεΒοΪα, ὄγνῃο, “αν ἐῤέγ, ἀοτῃ Πεαγὺ ὁ Ῥε ιὰ 

ς Του τπεγείογο, Ο ΓᾺΡ (ὐσοά 8 Βυῖ τῇοιι, Ο ΙΔ ΟκΡς, 5811 ἰδυρῇ το 
οὗ Ποβῖβ. ἴῃς (σοά οὗ [5γδεὶ, Ἄνναΐκε ἴο 
ν 51 411 τλ6 Ὠοαΐῆθη: Ὀ6 ποῖ τηδγοῖίμ] 
ἴο ΔΠΥ Ὑγ]οΚαα {γαπβρίεββϑοῦβ. ϑείδῃ. 

οηο οὗ {Π6 νεγὺ οἱἀθςῖ νυ ηρβ οὗ ᾿λανϊὰ νυνὶ ςἢ 
ἢδ5 Ὀδθὴ ῥγοϑεσνθὰ ἴο υ5. [{ Ὀεᾶῖβ 41} {86 
ἀϊκεϊπςῖῖνε σμαγδοίογιβίοβ οὐ 15 ΘΑΥΙΥ 5γ]6, 
νοδοπηθηΐ, δΟσιρί, στάρῃ!ς ᾿ῃ 115 ἀθϑοσγιρίοηβ, 
δηὰ [1]] οὗ [ὴ6 ἔδοϊηρ5 νος ἢ σνόγὸ [Π6 σηδιη- 
ϑρυηρ οὗ Πὶ5 βριπιῖυδὶ ᾿ἴθ, [{ 5 οδ)εοϊοά ταὶ 
ἴΠ6 πηεηΐξίοη. οὗ ἴῃ6 Ποδίμθη (ς, 8), δπὰ πὸ 
ἀεκοτρτιοη οὗ ἴῃ 6 Θποπλ 65, ἀρρ ἢ ΙΓ 40]6 γδίμοῦ 
ἴο ὈΓΙραπαβ {π8π ἴο (ἢ6 Κιηρβ ρυαγάβ, τ} }Π1Π4ῖ6 
δραϊησ {15 νἱϑνν, δηὰ νδγίοιιβ ὁσσδϑίοῃβ ἤδνδ 
Ὀθθη βιυρρεβίθα ἃ5 πιοτὸ 5040 ]6 το [Π6 ἔδο ηρς 
δηὰ (πουρῃΐβ ; Ὀὰξ (Π6 οὈ]οσ!οη5. ἤάνθ {π||6 
νος (866 ποίεβ οἢ ς, 6), δηά ἴδε ςοπ]θο- 
ἴυγ65 οὗ ΘΟ ἢ σοπηηθδηΐδίοῦ 84Γ6, 85 1151], βιιπλ- 
ΤΩΔΓΙΥ το]εοϊοα ὈΥ͂ ΟἾΠΕΓ5 οὗ Θ4}8] ἸθαΓΠΙ Πρ. 

ΤὮε βίγυςσζυγο 15 ὨΙΡΉΪΥ ΔΓ Ιϑίῖς, πα σγοβοπη- 
0165 (ηδί οὗἩ οἵδ δαγὶγ ρϑα]π)8 οὗ Ὠανιά. ΤΠΘ 
τοῖγδιπ δὲ σ᾿. 1ο δηά υ. 17 αἰνιά65 1ἴ πο ἴννο 
ΑΥίβ, βυαϊν θα Θον ΓΆ]]γ δὲ ν᾿ ς δηὰ συ. 13 
Υ 56]. 

“|-1ασοῤ11Ὁ] ὈΘΒΌΤΟΥ ποῖ, Οὗ 1 , “51. Υ 
1ῃσπὶ ποῖ," Καγ. Βιιιῖ {πε ἴοπο οὗ ἔδοϊπρ 15 
ἀιδογθηΐῖ, δηὰ [6 χοίογρησθ {πουθίουθ 56 6ΠῚ5 
4υθϑ ΟΠ Δ]6. 

1. ἀρεπά »16] ΟΥ̓, ἃ5 Πλαγρ., Βθῦ 119 01 
Β1 6; 55. Οἡ ἃ ΠΙΒῊ ρίαςο; 5εῈ "5, χχ. 1, ΠΊΑτΡ. 

8. Το ΟἸγιηρ ἴῃ νυνὶ," δηὰ {πὸ νοσγὰ 
“ΠΡ ΉΪΥ "ἢ ΟΥ̓ βίγοηρ, ομδ5 (ςἕ. 85. Χ. το, ΧΧΧΥΠΠ. 
19), 16 Ἔϑρθοῖδ!ν 50} 80]6 ἴο [86 ΘΠ βϑα γι 5 
οἵ 84}, πο νναϊςῃεὰ αν 8 ἢουδο ἴο 5] Ὺ 
ἢϊπὶ ἴῃ ἴπ6 πιογηϊηρ. ὉὍΠ6 ρΡτοίοβίδεοης οὗ 
ΔΌΞΟ]αϊΘ ἱπποσθησθ ἀγὸ ἔουπά πλοῖο ἔγΘα ΘΘΠΕΥ 
ἴῃ ρ541Π|5 οὶ οηρίηρ ἴο {Πδὶ ρογιοὰ οἵ [αν ἀ 5 
1 (ς χτ΄5. Χχίν, τα; 5. 11,2}: (ΠΟΥ ΔΓ 
Αἶςοὸ ἴὰγ πιοῦὸ δες πρ ἢ 1ῃ6 σᾶϑο οὗ ἃ ϑιδ]εςῖ 
ἘΠ᾿ ΘΕΪΥ ρεγβοσυῖϊοά, π᾿ οὗὨἨ οπε Ὀοϑοὲ ὈΥ 
ἔογοιβὴ δηοπιΐοβ, ννῆο νου ποῖ Ὀ6 σοποργηθά 
ψ ἢ (6 αυσβίίοη οὗὨ ἢϊ5 ρϑυβοηδὶ ἱπίορτγιῖγ. 

4. γι απά ῥγέῤαγε ἐῤεριϑείυο)] Βοίῃ 
ὑσογάς ἀθποίς {Π6 ργοπιρί δηὰ οἤςοιοιχλ5 50Γ- 
ψΠ ΠΥ οὗὨ ὨΓο ηΡ5. 

ααυαξε ἰο ῥείῤῥ »ὮῚ Α Ὀοϊ]ά, Ὀυξ ποῖ υῃ- 
σοιηπιοη δήάγοες ἴο Οοά, 9.66 Ῥϑ. χ]ϊν. 22) 
ΟΠς6 4͵50 {πδΐ ννοιϊὰ ϑΘρϑοῖ !}!}ν συρροϑί [156] ἴὸ 
Βανι ὰ Ὀθβϑοὶ ΌὈΥ 4558 55:5 ἴπ ἴπ6 ἀθὸρ Ἰοπϑ 655 
οὗ ηἰρῆϊ. 

δ. Ο Ζοκρ Οοά οΓ ῥουΐίε, ἐῤδὲ σοά 9 ]εγαθῆ 
ῬοΥ {πὸ υϑδὸ οὗ ἴπεθθ πᾶπιθθ 566 ποΐθ οἡ 
1 5.1. 3. 

αἴ τῃεπὶ; ποὺ 5}4]1 ἢδνε 1]} τῆς ἢθδ- 
(Πδ6ῃ Ιῃ ἀδγιβιοῃ. 

9 Μειαιο ὁ ᾿ὶβ 5ῖγεηρτῃ ΨΙ]1] 

αἰ! ἐδε ῥεαϊδοπ]ῇ ΤῊΘ 534] πλῖισὲ ρᾶϑϑθς ἔτ ΠῚ ἃ 
ῬΕΓΘΟΏΔΙ ἴο ἃ βΌΠΟΓΑΙ ϑιρρ]!σδίϊοη; Π6 σαηποῖ 
ἘΠΙηκ οὗ 15 ον ἀδῆροῦ δηὰ ἀδ]νογάηςο νυ ττἢ- 
ουΐϊ τονογτηρ ἴο ἴΠ6 σοπάϊτοῃ οὗ ἢϊ15 σοιιπέτγ. 
[1 Πὲ8 Ὀδθθὴ οὈβεογυθά (566 ποΐθ οἡ Ἐδ5. ιν. 3) 
(μαῖ 841 ϑρροδῖβ ἴο ἤδνθ δπιρὶογθαὰ Δ]1|6Ώ5, 
ΘϑρΘΟΪΑ ΠΥ ὑν ῃ6π ΡΟΓβθοι Πρ Οὴ6 νΓΏΟ. 845 "δὲ 
6 }]}] Κπονν, ννᾶβ ἰονοὰ ὈΥ 4}1} για Ηθῦγεν, 
ΎΠοθ6 σοῃϑιἀογδίίοπϑ πηοοξ {Π6 ᾿πέδγεηςο οὗ ἃ 
Ἰαῖον ἀδίθ ἀγάννῃ ἕγοτῃ [ἢ6 πηεηίοη οὗἉ Ὠϑδίμοηβ. 

«υἱεἀζεά ἱγαηπεσγεσοσ}] {86 Ηφῦγονν νγογάς 
ἀθποῖθ ἐγοδοθογΥ δηὰ ΔΙ ἘΠ] θϑβϑπεβο; ᾿ππῈπ ὙΠῸ 
ἄο 6υ1] τοραγά 655 οὔ 411 σοὶ ρίουβ οσ᾽ πιογαὶ 
σοηϑιἀογαίίομβ.Ό. ἢ ανίὰ τἢ5 ἀδβογιῦες. [ΔΝ Ὸ 
οἾβθος οὗ ρογθθοιίογθ, βϑιιοἢ 45 540] ννου]ά 
ΠΔΙΌΓΑΙΙΥ βοϊθσῖ, τῆθη νγῆῸ 85 8]16η5 σνου]Ἱά δὲ 
ὙΝΒΟΙΥ ὑνπουξ συτηραίῃυ, δηὰ οἴμογς 80 
μὰ {γοδοῃογοιϑὶυ ἀοβογίεἀ {πεῖς σοτηγαάς ἰὴ 
[Π6 ΠοΓ οὗ ἐγ]. ὙὍΠὸ βἴγτοηξ οπιοῖΐοη ν᾿ ἘΙςΟῇ 
1η15 ἰΒουρ ἢ βυρρεβίβ 15 πιασκοὰ ΟΥ̓ {πε πογὰ 
δείδῃ. 

6. Τρεν γείμγη αἱ ουεπὶη5]Ὶ ὙΤἢ6 πιθᾶηϊηξ 
ἌΡΡΟδΓΞ ἴο 6 ἰδὲ δου ΔΠ ὩΠϑιισσοσσί] βθάγοῦ 
οἵ 186 Βουβδὸ οὐ ἴδε ἢτβί πιογπῖηρ (1 5. 
ΧΙΧ. 11}, 5815 ΘΠ 55 165 γεῖαστ 'π [ἢ ἐνεῆ- 
ἴπ8, ΡΓΟΨ] δϑουξ (ῃ6 κμαΐοϑβ, 5παυιηρ απά 
στον)πρ Κὸ Βουπάβ δἱ ἔδυ, δἀπὰ ΡῸ ἴὸ 
πὰ ἔτο ἴῃ ἴπ6 οἰἴγ, ρῥγορδῦΥ ἱπ ογάεγ ἴο 
ΟΟΟΘΌΡΥ ΘΥΟΙΥ δργοββ, ἃπάὰ ουΐ ΟΗ͂ αν 5 
Πιρπῖ. 

7. ΒΒεῤοϊά͵ ὅς. 101 ὑπὸ ῬοΟὰτΣ οὔϊ 
«υογς. πιῦὰ ὉΠ9 1. τοὰΐ. ὙὉὙῃὲ ψοτγά 
ῬΓΟΡΟΓΙΥ ἀσποίεβ [86 βϑϑεῖπηρ οἵ 4 οδάγοῃ, 
[ῃ6 κυϑῆϊηρ οὗ ἃ βργίνρ οὗἉ νναΐογ, ογ {π6 δοδΥ- 
ἴῃ οὗ ἃ [ὉΠ ΘΠΊΙΠΡ, Τη855. [ἴ 5 τεπάογοά 
( μεῖοτ,." 5. χοὶν. 4: ““Ρουγοίῃ οὐ," Ῥ,ον. χΥῦ. 
2) 28. 

“αυογά: ἀγε πὶ ἐῤεὶγ [991 566 Ῥϑ. Ἰν]]. 4. 
τ αὐδο, «αν δεν, ἀορ ῥι"αγ ἢ] Οὖζ νεγβίσα 

ῬΓΟΌΔΟΙΥ ρῖνοβ ἃ ἴσας ὀχρίαπδίίοῃ ὈΥ̓͂ ᾿Ἰπϑο της 
ἰΘΩΥ {ΠΟΥ ἴῃ ἰἰα]|ς8: οἴ, 5. χ. χα: ἰοῦ 
ΧΧ. τῶ: δυὲξ {[Π6 Ψψογάβ ΠΊΔΥ Γοργεβοηΐ ἴ8ὲ 
ῬΞΔ]π ΞΕ 8. Τρ  πρς Δηὰ ΠΟΠΥΘΥ 8ῃ δχροσίιᾶ- 
(ἴοη : 5. ϑποηῖθα υὐίογ ΤΠογ τ(Ὠγεαῖβ νπουΐ 
ἔραγυ ἴῆαξ Π6γ νν}} θ6 Πεοαγὰ δηά ρυηϊσμοά ὉΥ͂ 
το στισῃίθουβ [πᾶξο. 

8. «ῥα ! ἰακσὺ αἱ ἐδ» Ὑϊ5 ρῆγαθο (8 
ΥΘΙῪ ΤοΙλΟη οὔα ἴῃ Ηδῦγονν ΡοεΙγΥ, 98Ὲ 
ποῖ ου Ρ5. ἰϊ. 4) μᾶ5 ἃ ρϑοι)αγ ἤβίηεϑϑ 1 
τοίοτγοά ἴο μὲ 5ιγαίαροπι ὈὉΥῪΥΎ Ὑψῃΐοι ϑδυϊδ 



»:} ἀρ, Φἴκε. 

4 ἩἨ εὐ. 
Φε2»:6 οὖ- 
ὃσννε;:. 

Υ. το---τό.] ΡΘΔΙΜ5. 11Χ. 3203 

νας ἀροη {πεε: ἔογ (οά ἐς ἐπὴν ἀε- 
ἔξηςς. 

Ιο Τηε Οὐοά οὗ ΓῊΥ πλεγοΥ 5841] 
ΡγΓενεηΐ πιὲ : (ὐοά 5}4]] ἰεῖ πὲ 866 21. 
εδτῖγ δ ΡΟ ᾿πηΐης Πα πλ 68. 

ΤΙ δΙΑΥ τπεπὶ ποῖ, ἰεδὲ τὰ  ρεορΐε 
ἰογρεῖ : βοδίξεγ τῇθτη ΟῪ τὴγ ροννεγ; 
Δηα δγίησ ἴπεπὶ ἄοννη, Ο [μογτὰ ουζγ 
5}16]4. 

12 ἐὸν τῆε 5η οἵ τῃεῖγ ποι σπά 
1Π6 ννογάβ οὗ τῃεὶγ Πρ5 1εῖ ἐμεπὶ ὄνθη 
Ὀε τ4Κεη ἴπ {ΠΕῚΓ ρτάς: δηά ἔογ ουτ8- 
ἱπρ Δπά ᾿γίηρ τυῤίεὐ ἴῃεν βρεακ. 

12 (ὑοπδιπιε ἐῤόρη ἰπ ὑνγαῖῃ, σοη- 
διιπι6 ἐῤόηι, τῆς ΠῸΥ πιὼν ποῖ δέ: ἀπά 
ἰος {πεῖ Κῆονν τας (ὐοά τι ]εῖῇ ἰπ 
7Άςοῦ υπῖο τῆς εηάβ οὔ τῆε βδαγίῃ. 
δα δῆ. 

14 Απά δἵ βνεηίησ ἰδὲ τπεπὶ τε- 
τὰγη ; ἀπά Ἰεῖ τῇθπὶ πλρκο ἃ ποῖβδε {ἰΚὸ 
ἃ ἄορ, Δηἀ ρῸ τουπά ἁδουΐ {πε οἰτγ. ΠΩΣ 

15 1,εἴ τῆεπὶ ννάπάογ ἊΡ ἀπά ἀοννῃ μὸ καΐ. 
ἼΟΓ πιεῖ, ᾿δηά ργυάρε 16 ΠΥ θὲ ἐν δὲδν δὲ 
ποῖ 8ατ|5Π64, . πε ταειε 

: ; “πε, τἤεη 
16 Βυς 1 ν]} 5ἰπρ οὗ τῆΥ ροννεγ; γεν τοὐδ 

ΑῚ αν αὐ 
γεα, 1 ν"}}} βίπρ ἀϊοιιά οὐ ΤΥ πιδγον πέρας 

ΘΠ 55 Γ65. ΡΟ ὈδΙΠ]οα ἀπά πιοςκοά, 566 χ 5. 
ΧΙΧ. χό: μπὲ ἃ ΘΧΡ ΓΘ οϑδὲ5. βΘΠΟΓΑΙΥ ἰπ6 τυ ἢ 
(ῃ4ι {Π6 πιδομιπδίίοης οὗ σοα δ Θποπηῖο5. ΔΙῸ 
ποῖ ἰὸθ5 αὐϑυγά {πη ὶσκοά ; δπὰ οπο ννῇῆο 
)υάροβ {ποπὶ ἀσιρῃς 15 ϑίγιιςοκ ποῖ 1655 ὥγοι Ὁ Ὁ 
ὈΥ {ποτ υἵζοῦ ΓΟΪῪ τἢᾶη ὈΥ ἴΠ6ῚΓ τδ] ΡΥ. 
ΓΠΡΘΓΕ 15 ἃ μίάθοιιβ συοίθθα θηθδ5 ᾽η ἀειοςϊεά 
ΨΠΠ]ΔΙ ΠΥ. 

αἰῤ ἐδὲ δεαίδεη] 866 ποίβ οἢ Ὁ. ς. 

9. δίς εἰγεπσὶ] ὍΠΟ σοηϑίγαςζίοηῃ 15 ἀΠ8}- 
οὐῈ Ε “6 15" γείους ἴο ἴῃ6 ϑηθπλθ5. ἀθϑοτι δα 
ἴῃ 186 ῥγεοδάϊηρ νϑῦβεβ, δὰὲ Πᾶν ΡγοῦΔΌΪΥ 
ᾶ5 ἰῃ πλπὰ {Π6 “5 Γοηρίῃ ̓ οΥἩὨ 541} ἢΪ5. γρὰ] 
ΘΠΟΥ. ὍΠῖ5 οἵ σουγβο 065 ποῖ δι: {Π6 νἱδννβ 
οὗ ἴῇοβϑο ψῃὴο τε]θοΐ (6 ᾿ηϑοτιρίίομ, δηὰ βηὰ 
ὯΟῸ ΟἴΠΕΥ παίυγαὶ! Θχραπδίίοη οὗ ἴῃ6 βδυάάρθη 
σμδηρθ οὗ ρϑύϑοῃβ. 866 Νοῖβ Ὀεϊονν. 

ἀἰεὐεηεε] ΟΥ̓́, "" ξογίγοβϑϑ," 5. ΧΥἹ. 2, ῬῬΏΘΓΟ 
ΑΟΝ. μᾶ5 ““Βιρῇ ἴοννεσ." 

10. ὙΠ ϑβοςοηά μαζί οὗ 6 ρϑαϊπὶ Ὀθρίης 
Πογο, [{ 15 ὄνθὴ πλοῦ Οὔβουγε ἔπ8πΠ μὲ ἢχϑβε ; 
Το! ἴΖϑο ἢ οὔϑεγνοβ {πδὶ [Π6 ΘΧρΟϑ ΟΠ 15 ΠΕΙῸ 
50 αἰ ΒΊσιΕ ἢ Ὄνου ἀθίαι] {Παξΐ 1 5. {πκὸ ἀθ- 
ΟἸΡΠΟΙπρΡ δὴ ἰηβογιρίοη; γεῖ 1ζ [Π6 βρδϑεῖδὶ 
αἸΓοι Πιδίδῃ θϑ ἅτῸ ὈΟΓΏΘ ἴῃ τη, οαςἢ τνογὰ 
ἢδ5 ἃ ροϊηΐϊ. ᾿ 

11. δ,αν τῤοηι πο] "ΓῊΪ5 γάῦογ 15 βι 406 
ἴο πὸ εἰγοιπηδίδηςοθϑ οὗ {η6 Ἰηδογροη, Ὀυζ 
ΝΟΥ ὉΠ 4016 ἴο ΔΠΥ͂ Οἴδετ νη ἢ ἢδ5 Ὀθθη 
διιμροβίθα, Α ρῥγᾶγεσ ἰμαΐ (σά 5ῃουϊὰ ποῖ 
αἴ ΟΠο6 ἀεβίγου ἔΠ6 θη 5βαγῖθ5 οὗ [6 Κιηρ, Ὁ 
ἔγυσίγαῖϊθ [Π6ῚΓ Ρ]Δη5, ϑδοδίζεσ {μοπὶ, τοάυςθ 
{ποηὶ ἴἰο νγαπί, 85 114γ5, ὈΪΑϑρπεηθῦβ, δηὰ 
Ἀ55,551η5, ΙΑ Κ6 {ποτ ΘΧΔΙΊΡ]65 οὗ ρα ΠΙβἢτηθηΐ, 
πὰ υἱππιδίεὶν τοοῖ {Πθπὶ οὐξ οὗ [5 γδϑὶ, ἰ5 
ΠΟΘΙ πηδίυγαὶ ποὺ πρτονοκοά : δὲ ἴἰ 
τνου]Ἱά ἤᾶνθ ΠΩῸ τηθδηϊηρ 1ἢ αἰτεςοίοά ἀρδιπϑῖ 
ξογοιρ δηθπη!θ5, ποπὶ [π6 ϑαὶπιὶϑδὲ ννου]Ἱὰ 
5} ἴο Ὀ6 ἀεδίτογθα δὲ οησθ, δηά δραϊπϑί 
ὙΠΟΙῺ ἢδ υννουἹὰ ἤᾶνθ ΠΟ 511. ἢ ΡΟΥΞΟΠΔΙ ἔθο]ηρ5 
85 ἴποϑθ Θχργοβϑθα 1ῃ [Π656 ᾿πηργεοδίϊοηβ. ΤΠ 
ΔΡΡΙΙςδίίοη ἴο ἴθ ἀϊβρογϑίοη δηα ΠΊΊ5ΟΓΙ65. οὗ 
ἴῃς Ηεῦτοννβ ἔοσ ἴῃ6 τηυγάογ οὗ {μεῖν ϑανι ου Γ 
ἰ5 ΟὈνίουϑ, αηὰ βίδηάϑβ οὐ [4115 ν ἢ [Π6 ρόπογαὶ 
ΡΓΠΟΙΡΙΟ οὗ ἰγρίςδὶ ὀχροβιιοη, [1 αν νν85, 

ἃ5 16 ΟΠΟτΟἢ ἢᾶ5 νοῦ δο]ϊονοά, 4 ἴγρε οὗ 
(δέ, ἀπά πιονθὰ βρθοίδ!!Υ ὈΥῪ (δε δρίγι, 
ἴΠεπ βιισἢ οἰίογαησοα τησὲ ἤᾶνο, ποῖ ἱπάροά 
ἃ ἀουῦ]ς πηοαπίπρ, Ὀμὰῖ ἃ ἀου]θ Δρρ]!οδίϊοη. 

1Δ. ον ἐῤδὲ εἰπ, ὅς. [1ἰτ. “ἐἢ6 ψνογάς 
οὗ {ΠΕΙΓ 1ρ5 ἅἃγὸ ἴῃ πη οὐ ἐπμεὶγ ποιῇ Ὁ ἢ, δ. 
411 1Π6ΘΙΓ ϑνογὰβ ἃΓῸ βῇθοσ δίπ, ποίῃϊηρ Ὀαΐ 5ἰη: 
{5 Ηυρο]ά; Ὀμὰξ [Π6 σοηάογίηρ οὗ Εννα]ά 
Δπὰ ΚΑΥ͂ 5ρ6Π)ὶ5 ὈγθίθγδὈ]θ, ““Οἢ {ῃ6 οἷπ οὗ 
{ΠΕΣ ποῦ! ΟἿ (ἢ6 ννογὰ οἱ {πεῖν 1105!" 

ἐπ ἐρεῖγ ῥγι4ε] ὙΠΟΓΕ ΠΊΔΥ 6, 45 πιοϑί 
σοτητηδηϊδίοιβ ΠΟ]ά, ἃ γοίϑργθηςθ ἰο πο ννογάς 
ἐγ ῆὴο ἀοίῃ Περαγ ἢ" ἴῃ «τ. γ: ὃὰϊ αν ς 
ῥϑαϊτηβ δδοιξ ἢ}}5. {{π16ὸ ἀγα [}}] οὗ ςοπιρ]δἰηΐ5 
οὗἉ 16 ρτιἀθ πὰ ἰπϑοίθηςα οὗ ἢϊβ θποιηῖθβ, {Π6 
ἰΔνοιιγιίεϑ οὐ ὅ88]. 

18. Οὀπερηο ἐρορι)] Ὅτ, ΜΜΑΤΘ δ πᾶ 
πη πΥδΌΝ, Δ ΚΘ δὴ θη! ΑΠΟΓ υὑπάοΓ- 
δοϊηξ 81ιο ἢ ΡιΠΙΒηπηθηϊθ ἃ5 ΤΏΔΥ νγάγῃ [6 
Ροορ]ςΘ, ἰδὲ {ποῖ ρογβῃ, ἐπαΐ 4}} ΠδΥ ἰδάγη [ῃ6 
{γἢ νυνὶ ἢ [ΠΟΥ Πανοὸ ἀθηϊθά. 

μπ!ο δὲ ἐπάς 9 ἐῤδὲ ἐαγ! 6] ΨνΒοσονοσ (ΠΟῪ 
ΤΆΔΥ ΜΔΠΔΕΓ ΠΏΘη βοαίίοεγεαά, ὍὙΠΘΙΓ ΡαηΙ5}- 
τηθηΐ {Ππ15 ὈΘΟΟΠΊ65 αἰ γοσιΥ βυ ϑοσνίθηΐ ἴο ἐΠ6 
σαιϑο οὗ {τὰ ἢ ; ἃ ρτόρμοδῖς υἱΐογαποθ Ὡς ἢ, 
1 ποῖ ἀενοϊοροά ἴῃ [6 Ῥϑδὶπηϑι 5 σοηβοίοι5- 
Π655, μα45 Ὀδθη Πυ5ἰγαῖϊοὰ Ὀγ [86 ἀϊδρεγβίρφη οὗ 
ἢ15 σονηίΓΥ ΘΠ. 

14. μέ ἐῤογε γοίμγη}] ΟΥ, ΠΟΥ τοῦτ ΤΏ, 
ὅς. Τῆς Ῥβαὶπηϑὶ γοροαῖβ τ. 6; ποῖ, 85 ἴῃ ΟἿἹΓ 
ΨΟΓΒΙΟΠ, ΘΧΡΙΌΒΘΙΩΡ ἃ γ5ἢ, Ὀιΐ ἀεβογδίηρ ἃ 
ἕαςῖ. ΗὄὌ 8665 {Π6 ἴτοορ γοίιγηῃ, ἤδαγβ {ΠΕΙΓ. 
(Πγολίβ, δηὰ 5ε65. ἴποπλ ργον]ηρ δοουΐ ᾿ἰκ 
ὈΪϊοοάπουπάϑ. 

156. 1εὶ ἐδερι)ὴ ΟΥ̓, ἘΒΘΥ͂ ῬΣΟΝῚ ανοῦῖ 
ἴο ἀρύουῦγ; τζ ΠΟΥ͂ ΔΓΙ6 ποῦ Β8.0151104, 
ΔΘ. ΜὙ|11|ι1 ὉΠΟΥ͂ ὕδ888 088 ὩϊςΒῦ; [(Π6 
ΒΔ1Π6 ἹΠΊΔΡΘΓΥ, Ὀϊΐ ἢ οἠθ ὑνοσά, “Ρ855 [ἢ 6 
ΠΡ ἢ," ψηϊοἢ ἤχος {πΠ6 ϑοῆθθ, ὙΠῸ ρσυδτάς 
ἴοοκ ὉΡ {ΠεῚΓ βίδίίοη δὲ ἐπῸ ἀοοῦ οἵ ᾿ανίἀἷς 
Ὠοιι56. Σ 8. ΧΙΧΟΙΣ. 

16. μὲ Π Οτ, Βα δΒ ΖῸΥ τπι|6, 1 ψ|11] 
Βίπρ, ἄς. ἼΠ6 “1 15 οἰπρῃδίς, Δπά σοῃ- 
ἰγαϑιεα υυὰτἢ “ΠΟΥ " 1ἢ {ΠῸ ργθοθαϊηξ υϑῦϑο. 



204 ΡΘΑΙΜΘ5. ΠῸΠΙΧΟ ΤΧ. ἵν. 17--.-Ὁ. 

ἴη τῆς πιογηΐϊηρ : ἰοῦ ἴμοι ἢαϑὲ θδθη 17 ἴδητο τῆςο, Οὐ τὴν βίγοπρτῃ, ν}]} 
ΤΩΥ ἀείφηςε δηά τεΐιρε ἰπ τῃε ἀλγ οὗ 1 δησ ἔογ (ὐυά ἐξ ὩῪ ἀεέρηςο, απ 
ΓΩΥ τοῦδ ]ε. τῆς οἀ οὕ ΤΥ ΠΊΕΓΟΥ. 

ἐπ ἰδὲ μιογπίη) ὙῇεῈ βοΐ ἀθθοτιρίοη δῆς δηΐ ργδίθεῃ!. [1 15 μβαγά ἴο δοςοιιπηΐ ἴογ 
᾿πηρ|165 ἃ ΠΙΡΉΓΥ διίαοκ. Τανια μα5 πὸ ἀοιιδὲ τῆς τοὐύσιίοη οὗ 80 δίισγαὶ δπὰ οὗνίουβ δὴ 
παῖ ννῇΘη ΠΊΟΣΥΠΙΡ σοπηθβ 1 νν}}} ἢπὰ Ὠἰπὶ ἱπίογρτγοϊαιϊίοπ. 

ΝΟΤΕ οὐ ῬϑλιΜ ΠΧ. 9. 

ὙΠῸ οἷά Μογβίοηβ μα ἀποῖμογ τοδάϊπξ ; τε θεῖβ [ἢ6 Ηεῦγονν νυ ἱ ἢ Ἠΐδ διαὶ σοπβάρησο, 
1ΧΧ. δηὰ νυ]. “ΤΥ δ ΓθηΡΊΝ 1" ΑΥΤ. "ΠΥ Ῥόγοννπθ ἔρυ]ονν5 ἢπη. ὍΠῸ οχίγεσμηθ ἔδο γ 
Οοὐ." ὍΤμυ5 Ηρ, “' πιοίῃ δοδυῖ." Ηδ οὗ {πὲ σοττεοίίοπ 8 πὸ στεσοτηπιεπάδιϊοη. 

ΡΘΑΙΜΊ1,Χ. ΠΟ, δξῆου αβὲ σαβῖ ὦ οἵδ δΡ. Ὁ 
1 Ῥαυϊά, εοπβίαϊμέπς ἐο Οοώ οὗ γογπῖογ ἡμαῖσ- ἴοι Παβὲ ᾿δοιλίζεγεα 15, δου Ἴ 
τσ, 4. πιστὸ, ποι δείέεν ἀορε, δγαγοά ζω ἐἴε- 
ἐϊνεγαγιες. 6 (ον ογέζη λιρισοίγ 1: Οοαάδδς δ ̓ο- ἤαϑδῖ Ὀββῃ ἀἴ8ρ ἰεαβεά ; Ὁ τωγη τ ΞΕ] 
γεῖσές, ἀξ εγαυείλ ἐἀαί ἀεῥ τοάφνεον ἦτ ἐγμσίοίά. ἴο 5 Δραϊη. 

τΟ τ, 
Α κυίάεε Τὸ ἴα οὨΐεξ. Μυβίεἰαῃ ἀροὴ Θμυ5μδη-οάπτῇ, 2 Ἴδου ᾿αϑῖ πιαάς τῆς δαγῖῇ ἴο 

{ΓΘ ]6 ; τῆοι Παθὲ Ὀγόκοπ τ: ἢεαὶ 
τῆς Ὀγθδςῆεβ τΠογθοῦ; ογ τ ββακεῖῇῃ. 

2 Του Παϑὲ βῆενγεά ΗΠ ρεορὶςε 

αὐτὰ ι Μ|ΙςΝίαπι οὗ ̓ λανιά, ἴο ἴθ ἢ ;5 νΏδη Βὸ βίγονς 
ἜΝ" ἢ Αταπι-παπαγαίπι απὰ ΜΠ} Αταπν- Ζο Δῃ, 
1 (ἴτοῦ. ψΒεη [υδ] τοιυγηοά, πα σοῖς οἵ Εάοαι ᾿ῃ 
18. 3. 186 νδ}]εὺ οἱ 5α]ῖϊ ἵν εἶνε ἱπουβαμὰ. 

ΡΒΑΙΜ [Χ. 
Αςοογάϊπρ ἴο [π6 ἱποοπριίοη [ἢ ϊ5 ρβΑΪπὶ 

ὈῬεϊοπρβ ἰο {Π6 {ἔἰπιὸ μθη αν 4 ν 88. δπ- 
εαροὰ ἴῃ [Π6 ρ»τοαῖ νὰσ ἢ {Π6 ϑυγίδης 
δὰ ΑτηπΊοη ἴο5, νυ ΠῚ ἢ ᾿αϑίοαὰ 4 σοπϑιάθγαῦ]ο 
τἰπτ6, δηὰ ἐπάρά ΜΠ ἃ σοιηρ δια νἹοΐογν, δπὰ 
στοαὶ οχίθηβιοη οὗ 1ῃς Κιπξάοτμι. [ἰ ἜΜΕΝ 
πον ενεσ, παῖ ΝΟΙΎῪ 56 ΓΠῸῈ}5 δηὰ δίδυτηϊηρ 
ΓΕνΟΥ͂ΞΟΒ. μδά ἴδκϑη ρΐαςθ, οὐ ἢ ηοῸ τοςογά 
15. ῥγεβοσνθά ἴῃ {Π6 Ὀγιοῖ δοσομηΐβ οὗ 2 8. υἱῖ!. 
δηὰ χα (πτο. χυῆ. 12. ὙΠῸ Ἑάοπρίοα πδά 
ΡῬΓΟΌΔΌΪΥ ἴακεπ δάναηΐδαρο οὗ {πὸ αῦϑοηςθ οἔ 
ἴῃς Κίης ΜΠ Π5. ΔΥΤΏΥ, ΡΟΓΒαΡρ5. 4150 οὗ βοπὶθ 
σδεοκ, οὗ πιο τυηοιγα με γολοηθα ἔβοιῃ, 
διὰ γαναριὰ {πὸ ϑδοιίδοσγη αϊδίτιςῖ. ΤῊΘ 
Ῥ5Α]ΩῚ ΟΧΡΓΟΘ565 στοδί αἰ ΠΠΙ στο δὲ {Π6 γονοῦϑθβ, 
ΜΠ ἃ ςογῖα!η πιο ρου ΟΥ̓ νιςίοσγ. [1 
σου ]α ποῖ πᾶνὸ Ὀόθη σοπηροβθϑὰ [ἢ ἃ ἰδίου γε βρῇ ; 
1{ΠῸ Το πη5, ἴῃ ΜΉ Γἢ ΒΡἤγαϊπι δπὰ ἴῃ6 ἰγδῃ5- 
[υτάληϊς ἐγ Πιογιὸβ οὗ {πὸ Κἰηράοιῃ τὸ παπιθά, 
ἅγὸ Ἰπσςο ρα 0]6. νυ ΔΠΥ͂ ροποα δἴῖογ 186 
βοραγδῖίοη ΟὗὕὈἨ {π6 ἴδῃ {Π| 065, 511}} πιογὲ 50 ἢ 
ΔΟΥ͂ ΡΘΙΟΩ ἈΓΟΓ {πὸ σαρανιγ. ὍὙΠ6 ῥβ84]πὶ ἰ5 
ΘΒΘΘ ΠΤ ΠΥ 1λαν ας ἴῃ βίγ]ς, ἡ πῆν: δηὰ Πἰδίο- 
τίσαὶ 4]] 5] 05. 

ἼΠογα ἄγ ἴἤγθα βίγορῆθβ, {μ6 σοτηρ  αἰπί ἢ 
[15 Ὀσίρῃϊ ΠΟρΟ, χ--τ4; [ἢ6 {Πυπιρῆ, ς--ὃ; (ἢ 
ῬΓΑΥΟΓ πὰ σοηῇάρηϊ ΔηΕςΟΙραίϊοη, 9----12. 

[πβοτρίοη. δῥιυδαποράμ}} [τ γα]γ, “16 
ΠΥ οὐ τὸβιπποηγ." 866 ποῖθ οἡ χὶν. 

““γαριςναδαγα"} ϑγτῖα οὗ {86 ἴννο τίν ετβ, 
ἱ. 6. ΝΙοβοροίδιηϊα ; {Π|5 τορίοη ἰ5 ποὶ πηρῃ- 
[ἰυποὰ ἴῃ 2 5. γ1}.. Ὀιξ Ὁ ννα5. εἴπου σδυδ]θςῖ 
ἴο (ἢς Κιπε οὗ ΖοθΙΗ, ΟΥ̓ ἴῃ οἷοξὸ δἰ φησο υνττῇ 
Πῖπν, Τ]5 δης ΟἴΠΟΓ ροϊηῖβ5 ργονε [ἴΠ6 σοπη- 

ΡΙοῖα ἱπάθροηάθηςες οἵ ἴῃ6 ᾿ἰηϑοπρύοη, τ λιοῖὶ 
σδηποί πανθ Ὀδθη ἴακοη ἔτοϊη οἷἱσζ. Ὀοοΐκβ, ΠΟΓ 
ἔγοπι {πὸ βϑα]πὶ 1{56}0{ νι ἢ ΟΠ 5 411} τππθπίϊοη 
οὗ γαίῃ. Πα διϊυδίίοη οὗ Ζοῦδῃ 15 ὑποοῖ- 
τίη; 1 ΡΓΟΌΔΟΌΪΝ οχίθηάδα ονοῦ [ῃς στοδλῖεσγ 
ρατῖ οὗ [μ6 τορίοη Ὀεΐννθεη τῆς ΒΡ γαῖοβ ἀπά 
Οτοπηΐοϑ. 
«οὐ ϑοαὸ γείμγπΠ ΓΠΘ ρβᾶὶπὶ ἄρρεᾶδῖβ 

ἴο ἢανε Ὀόθὴ νυχτῖδη 7υ05ῖ  Βεη αν ν᾽λ9 
δοίην οὐυἵ οἡ {Π6 Θχρδαϊτοη. οδὈ᾽β νυἹςΟσῦ 
ΟΥ̓ΟΓ {πΠ6 Εαοιῖεβ ἰ56 ποῖ πιϑηϊοηδα ἴῃ 86 
ΠΙϑίογιςα] Ὀοοκδ, ΠΟ τὸ τοδά ΟἠΪγ οὗ ἃ 
ἀείοθαξ οὐ τῇς ϑυτγίδπβ ἴῃ ἴῃ6 ΠΟΥ οὗ δ41. 
1 Ι5. ῥγόῦδῦ]6 {παῖ ᾿πϑιοδα οἵ “γαρ»ε, δύ. 
{Π|6 τόσας ᾿ῃ 541η. ].ς. 5δῃουϊά Ὀς Εάοπι. νὰ 
ἢᾶνο, ον ον ῦ, πὸ ἀδία νυ σῇ σᾶἂπ ΘΠΔΌΪῈ υ5 
ἴο γϑοοηο]α δοσουηῖβ ΠΟ ἢ ΤΊΔΥ τΟέεσ ἴο ἀἱ- 
ἔογεηΐϊ ἐνοηΐβ, οσὐὁἨ ἴὸ αἰγουπηδίδησες ὑπποίοοὰ 
Ὀγ τὰς Βιβίογίδη. 

ἐῤὲ “αὐΐεν 9" “«Π] ΤῊδ Ὀάττθη ἀϊοῖ τὶς δδουῖ 
8 τῊ]]ὸ5 Ὀτοδὰ ἴο ἰδξ δουῖῃ οὗ ἴῃ6 1)εδὰ ὅ56α, 

1, εἐαὐἰ ὦ ο7 56ε 5. χ]ῖν. 9. Τῆδ ἐχ- 
ῬΓΟβϑίοη ἀδποῖθϑ δ {Ππ6 ᾿ἰθαϑὶ ἃ βδϑύθσε σἤοοκ, 
᾿ξ ηοἱ ἀοξοδί, οὗ [Π6 πιδίη διπηγ. 

“εαἰογεά 1:9 Ὅτ, Ὀσόῖθη πα: ἴπε ποτὰ 
ἄοεθ ἢοΐ ΠΘοοσϑα ]ν ἀδηοΐθ ἃ σοτηρίεῖα τουΐ 
οὗ (Π6 ἀΥγγ, Ὀμῖ ἃ Ὀγθᾶκ οὗ {86 ᾿ΐπὸ:; 186 
ΔΙΤΩΥ ΠΙΑΥ͂ πᾶν Ὀδθῃ Ὀγοκοη ἰηΐο ἴψο οἵ 
ΤΟΙ͂Ο ἀϊνιβίοη8. δὸ0 ΠοΟΝΘΥΘΥ 2 ὅ. Υ-. 20; 
]υάν. χχὶ. τς. 

ῥα“: δέον ἀμρίεα ἢ ὝἘΕ βἰδίεπιεηϊ ἱπιρὶ}ε5 
ἃ Θοηϑοϊοιιβηθ85 Οἵ 5016 σσεαὶῖ ἔδιϊξ 1 ἴδε 
ΡΕορΪὶῈ οἵ ἴμε Κίηξ. 

2. 1δὲ εαγι}] ΟΥϑ, “πε ἰαπά." Ὀανά 
15 ϑρϑδης οὗ ἢ15 σουπῖσυ, Ὀγοίκοπ δηὰ οσῦ- 



ΡΘΑΙΜ5. τ Χ. 

Π658;: 1 ν}}} τε]οὶςθ, 1 νν}}} αἰν ες 
ΠΈσΒεπι, πα τηεῖα οὐ τῆς ν8]}6ὺ οὗ 
ϑυςοοῖῃ. 

, ΟἸεαά ἐς πλΐηθ. δηὰ Μδηδϑϑθῃ ἐς 
ΠλΪΠ6 ; ΕΡῆτδι πὶ 80 ἐς τῃ6 βίγεηστῃ οὗ 
της ἢεδά ; Πι6Δῇἢ ᾿ς ΠΥ ἰανγρίνεγ; 

8 Μολδθ ἰ: πὴγ νναβδῆροῖ; ονθγ Βάοπι ὑῶν νας 
Ὑν}} 1 σαδὲ οὐ τὴν 8ῆο6ε: ΡἈΠ]Π]5τία, ἐλσν στον 

τ ὈΥ͂ τῇ 
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Παγά τῆϊηρβ: τῆοιι Παβδῖ τηλάθ τι5 ἴο 
ἀσηκ τῆς νης οὗἁἉ δϑιοηϊβηπιεπηῖζ. 

4 Του ἢαβῖ ρίνεη ἃ θαπηΠεΓ ἴο {ΠῈπΠὶ 
τα ἔδξαγ [Π66. (Πδῖ [ἴ πηαὺ δὲ ἀἸβρίαγεά 
Ὀεοδιιβε οὗ τῆς γῆ. ϑείδῃ. 

ς ἼΓΠαῖ τῆγ Ὀεϊονεά πιὰῦ δὲ ἀε- 
Ἰϊνεγεά ; βδαᾶνβ το τὴν πρῆς πδηά, 
Δηὰ ἢεαγ Πα. 

ς Ὄς. τοϑ. 
6, ἃς. 

ἸΓΟΩΥ»- 

᾿ ψυϊεοά ἃς ΟΥ̓͂ Δη ΘΑΥΓΠΎΌΔΚΟ. 

6 (ὐοά πδῖῇῃ βροκεη ἴῃ ἢ18. Πο]}- ΤΕ πΊρἢ τῃοι θεσαιβε οὐ πλ6. 

ἼΠ6 ΡΓΑΥΘΓ, 
Βοννονογ, 5. ὅ1}} οὗ ἤορε. 

ἐξ “ῥαζε!ρ}ὴ ΤὨΪϊδ ννογὰ 15 βρθοῖδ! ν υϑοὰ οὗ 
ΠοΟΠνἰσίοπ5 οὗ 8η θαγίῃαιακο, δπὰ ἰδ σου 
ἔγθαιθηι!Υ ἴῃ αν! άϊς Ρ54]ΠΊ5. 

8. ῥαγά εῤίπφ] [1,1ἴ. “ἃ ματὰ {δίπρ," 
ἐἐ φρνογγ,᾽" 

«υἱπὸ οΥ α-!οπἱεδηιθη] Α ςοτϊητηοη δηά ἴογ- 
ΤΌ]6 ἤρυτο ἴῃ [ἢ6 Ργορμείῖςαὶ Ὀοοκς. δ66 
15αἱ. 11.1.7, 22, ἍΒοσα Α. . Βδ5 “" Ἰγο] ηρ 1} 
167. χχνυ. ας. 

4. Το 5ἴγαϊῃ οἤδηροθ: (ἢ τοῦῖΐ δδά ποῖ 
Ὀδθη ςσοιηρ]είς (δε6 ποῖθ οὔ υ. 1): [86 ΔΙΤΏΥ, 
(Πουρ Ὀτοκοπ, οουἹἱά δὲ τα]]ρά, δηάὰ τῃ6 
Ῥϑλ]πηῖιϑὲ ροϊηΐβ ἴο 1ῃὴ6 Ὀδηηεγ γεῖ νγανὶης ἴῃ 
τῆς παπιὸ οὗ ἴῃ. Οοἀ οὗ Ηοϑῖϑ ({εἐδονδῇ Νί5ϑὶ, 
556 Εχ. ΧΥΪ, 1}; ἀγουπά νν Ἐς ἢ 4}} {τ16-ποατῖς- 
οὐ ϑγαθ 65 νου] γα]γ, δηά σοηϊοηὰ ἀρδίη 
ἴογ 1η6 ἔγιις δπὰ στ βῃϊΐεουβ σαυϑθ. ΟἿ, [54]. ν, 
2ό, χὶ. 12, ΧΙ. 2. 

ἐδαὶ ἱ᾿ γ»ιᾶγ δὲ ἀἠρίαγοά δεεαμσς οὗ ἐδὲ ΠΡ 
ΤΠΙ5 τοηάοπηρ οὗ ἃ αἰ συ δηὰ σοπίοϑί 
Ρἤγαθθ ἰ5 δοσορίθα ΟΥ̓ δοῆθ οὐ τίσβ, Ὀυὲ 1ῃ6 
ΤῊΘΆΠΙΠΡ ΤῊΔΥ Ὁδ 1ῃδὲ ΠΟΥ ΠΊΔΥ ΤΑΙ Υ̓ ἀγοιπά 
1: ουΐ οὗ τραςοἢ οὗ τἴπ6 ἀγοπογθ. 566 Νοῖς θεϊον, 

δ. Τραὶ ἐῤγ δείους4 Οτ, Τπαῖ (ἢγ Ὀεοϊονοά 
ΟΠΘ5, ἴΠ6 ἔραγειβ οἵ {ῃῈὲ [μογὰ, 45 (ΠΟΥ δ. 
σα]]οὰ τη [Π6 ῥγοσράϊηρ νεῖθθ. Τῆω5 (ἢς ἤγοῖ 
Ραγὶ οὗ ἴμ6 ρϑαϊπὶ σ]οϑθβ, ἃ5 υ5ι14], νυ ἢ ἃ [1}] 
δἰγαίη οὗ ἤορθ.0 Νὸὼὸ νΔΙΤΊΟΣ ονοσ τηάοτϑίοοα 
ἢΪ5 ρΡθορὶς Ὀειζογ ῃδη Πᾶνα, νυ ἤοϑθθ ᾿πργο5- 
δἰ ΟΏΔ 016 ἤρασὶ ἔε]ξ (Π6 5ῆῇοςκ οὗ 411 {Πεῖγ θπιο- 
τίοη5, θὰ Ἡόνοῦ ξ21|6ἀ το 561{16 ου ἴδ τοςκ. 

6. Οοά ῥα! «ροζεη] ΤῊϊ5 ᾿πἰγοάμιο65 ἅπο- 
{ΠΡῚ δῦ οςς. Ἰλαν! ἃ δά ἀοιι 1655 σοπϑι δά 
Πὶς Οσοά δέον ἔθ γουοῦϑθ, δηὰ ποὺν ρίνοϑο οἸὮΘΥ 
{πῸ δι θδδοίδηςος ἀπά ριιγρογί, οσγ [6 νοῦ ννογάϑβ 
οὗ ἴδο δηῆϑννοῦ, ἤονονεσ ἢ ΠΑ ᾶνθ Ὀδθη 
σοτηπλιπί οδιοά, [{ ςοηϑιϑῖβ οὗ ἴννο ραγίβ, ἢγϑί, 
ΔΠ ἈΘΘΌΓΔΗΓΘ ΟΥ̓ ὈΠΕΠαΚΟη ροββθϑϑίοη οὐ [ῃ6 
ΥΠ0]6. 5ταθ Εἰ 5}} ἰΟΥΓΟΥΥ, ϑθσοΠαγ, οὗ ἀο- 
ΤΑΪΠΙΟΠ οὐοτ πὸ ποιρθοιγίηρ Κιηραάοηιδ, πον 
ἴῃ ἃ 5σἴαίο οὗ τόνοῖξ δῃηάὰ ἢοβί γ. Ὑ15 ΘΠΕΙΓΟ 
Ράβϑαρο [5 γοροδϊοά ἴῃ 5. ον]!. 6---1 3. 

ἐπ δὲς ῥοϊ!πε:. ΟΥ̓́, ἃ5 ἴῃ 5, ἸΧΧΧΙΧ. 35, 
Ρ γ Ηἰ5 ΠΟ] με55:᾽ ςξ. Απλος ἱν. 2. ΤῊ ννοτὰ 
ΤΑΥ͂ Ὠονύονοῦ 6 τοηήογοά. (245 ὉγῪ {πὸ ΧΧ,, 
ψιΐρ.) “1 Η5 βϑδποΐθλγΥ,," 5ς. πὶ {Π6 ΤΊΘΓΟΥ - 
δϑδῖ, ννῆδηςθ [(ἢ6 οὔας]θ ννοηΐ ἰοσγίῃ. 

1 «αυἱΪ] γεϊοϊο] ὍἘῸ6 το]οϊοηρ οὗ Οοά ἱπὶ- 
ὈΪΪ65 {πὲ υυτῃάγανναὶ οἵ ΗἾ5 δῆβογ: Ριιη]ϑῃπηθηΐ 

νοι, [Ρ. 

5 ““ΗἰΠ5 Ξἴγδηρο ᾿νοσκ:" Ηἰ5 ἸΟῪ 5 ἴῃ [6 
ὑγο]ατε οὗ ΗἸ5 ρθορίθ. ΘὍῇε νγογάξ, Ὠοννονθῦ, 
Ρᾶ55 ὈΥ ἃ τηριἃ ἐγδηϑιξοη ἴο 1)ανι ἃ: {πὴγ 
ΘΟΧΡΓΌ55 ἢ15 ἔδο!ηρο ὑπάοσ [η6 ἰπβπδηςθ οὗ (ῃ6 
ἀϊνίπο οτδοῖθ. 

1 αυἱ] ἀμυϊ 4] Οτ, ““ρογίίοη οἰ," ἢ, δ. 
ΓΘ ἂἃ5 Κιηρ δηὰ Ἰἰυάρε ἢ τἰησοηἰθϑίθα 
Δα  Βουίγ. δϑ8εσἤοα δηὰ ϑυςοοῖἢ τεργοβοηΐῖ 
[Π6 σοηΐΓΔ] τορίοη οὗὨ [5γδθ]: ἰῃδΥ, 85 πὸ Κιηξ 
ΠΟῪ ἔδεϊβ, ἅτ ὑποηάδηρεγοά. Τῆδ νϑ]]ον οὗ 
ΘΌςΟΟΙΒ 15 ΡΓΟΌΔΌΪ ἃ αἰδίτιςξ οἡ [Π6 δαϑὶ οἵ 
(86 ]οτγάδη ; Ὀυὲ {Π6Γ6 15 αἰ ΕΠ σα ΠΥ ἴῃ Ἰάἀθηεϊγ- 
Ἰηρ [6 5116, 

7. ΟἸμαδὴ Οπ {πὸ βαϑὲ οὗ {π6ὸ Ϊογάδη. ΤῊϊ5 
ῬΓΟΙΏΪ56 βθοιιγε αν ἴῃ ἴθ ροβϑϑβϑίοη οὗ 
[6 ὙΠῸ]. ἴτᾶπ5- [ογάδηϊς ταρίοη: ΔΙΔΠΆΞβθἢ 
δηά ΕΒ γαπλ σοπιρίοῖθ ἴἢς ρῥγοπηϊβο, νη ἢ 
οσου]ὰ ποῖ 6 οἰαϊ πιο ΟΥ̓ ΔΩΥ οὗἉ Π5 ἀοϑοθηά- 
δηΐ5 δἴϊογ ϑοϊοιθοῃ. 
μάαρ ἐξ ρρ ἰααυσιυεγ)] ΤὮΘ γτοίογθηςθ ἴο 

Οδη. ΧΙ. τὸ 8 υῃαιιϑεϊοηδῦ]6. (866. α͵80 
Νιιπι. χχὶ, 18.) [{ ἰρᾶνοθ πὸ ἀοιυδί 85 ἴο τῇς 
ἀδλῖθ. ἴῃ Ὠνι 5 γοῖρη, δηά ἴῇ [ἢδί οὗ ἢΪ5 5οῃ, 
᾿δηά ῥέῃ οπίγ, σοι] 11 Ὀ6 54:14 [δὲ [ἢ βοθργδ 
Ρεγιλϊπθά ἴο [άδἢ, Ὀὰς [πᾶξ ἘρΡΏΓΑΙτα ννὰ5 [6 
ϑέγεηρτ ἢ Οὗ ἢ15 Βοδά. 

8. Μῶοαδ Ὲα'ὶ'! »Ἰρ «υατϑῥο1})] ΑΕ ϑδγοδβιη 
ὙΠ ἢ 45 Ρεσου] γ ροϊπί Δρρ]ιθὰ ἴο 4 παϊϊοη 
ΓΟΙΊΔΓ ΚΑ ΌΪ6 ἔΟΓ ἀιόρδηςε (εἴ. [541]. χΥ!. 6), ἀπά 
781 τ1ῃδη τεάυσδα ἴο υἱίογ συδ)ιραῖίίοη. Ὑπὸ 
54Π|6΄ ἤριιγο 15 ἕουπα ἴῃ Ηοτγοάοίιι5, ΠΠ. 172. 
αν ὰ ννᾶς σοηποοῖορά ἢ ΜοΔὺ ΌΥ Πδὶξς 
ἀροςσοηΐ ἔγοση Καΐῃ, πὰ ἴῃ Θαγ]Ὺ 18 δα Ὀεθη 
ΟΠ ἴογπ5 οὗ ςοῃβαάρηξαὶ ἔγιοπάἀϑῃϊρ ἢ 115 
Κίπρ (566 τ 5. Χχὶϊ. 39. 4}} Ὀὰὲ οὐνίηρ ἴο βοὴ 
ἘΠγοσογοα ἰγαηβασίίοη, ΡΟ ΘΘΙΌΪΥ σοπηροίθα 
ΜΙ ἢ ἰτοαϊπηοηΐ οὗὨ ἢΪ5. ραγοηΐδ, [15 ἔθ 6} 1 Πηρ5 νΘ ΓΘ 
σῃαηρρα ἴω δχίγοπιθ δι ς6Γηθ655. 8566 2 5. 11}. 2. 

εασὶ οἱμἱ γὴν “δο6] ὙΠοΙΘ 15 Δη δυϊάϑηΐ σοη- 
ποοΐίοη Ὀοέννθθηῃ [ῃ15 πιοίδρθμου δηὰ [δὲ 'π τ 6 
Ῥτγοσοάϊηρ νοῖθο. ὙΠῸ Κιηρ τοραγὰς Μοδὺ 45 
Ὁ Μό5501] δέ ΟΠΙΥ ἴοσγ 16 πιοᾶηοδῖ ι.9565---θ 
σαϑῖβ [ῃ6 δῆοθ, ὑνῃϊσἢ δὲ ἰδκὸβ οὔ. ἴῃ ΟΥΘΓ 
ἴο νναϑῇ ἢϊ]5 ἴδοῖ, ἴο Βιάοπὶ ἃ5 ἃ πΊΘΓΟ ]ᾶνθ, 
οἴ. 2 85. γνΠ1|. 14. ὙΠΡΙῸ 15 ΠΟ 5 ΠἘΠλοϊοπέ διιῖῃο- 
ΥΥ ον 186 σοπ͵θοζαγθ, που ἢ πὶ 1{5518 ποῖ 
᾿πργοῦαὈ]ς, [πὶ σαϑῖηρ ἃ 5οθ ΠΊΔΥ ἢᾶνδ 
Ὀδοη ἃ 5υπΠΊΌΟ ]1ς] ἔοστηῃ οὗ (ακιηρ Ροϑβϑδβϑίοῃ 
οἵ ἃ ἀϊδριιοα ἀ! 5ῖγιςς, 
ἐγ} ἐῤοιι δεσαμμς ΚΓ »Ὶ Οὐ, ““υπῖο 

τῇ, Ο ΡμιΠβια, ϑμουῖ Ἰουάϊγ." ὙὍὌῊϊ5 Ἀρρϑδῖβ 

υ 



2οὅ ΡΘΑΙ.Μ5. 
τΗεῦ. 9 ἮΝ Βο ψΨ1] Ὀγίπρ πιε ἱπίο τῆς ᾿βίγοηρ 
ΠΣ τ οἰτγ ὃ ψγῆο νν}}} ἰεδά πια ἰηῖο Ἑἀοπιὺ 

το ἤιε ποῖ του, Ο (ὐοά, «τυῤίεῤ 
ἐῬε, “4.9. “ῃλάξι σαβί τι8 οἱ ἡ πὰ ἐῤοξ, Ο Οοά, 
ὧς τοϑ. τἹ. ᾿ ᾿ Β ἕ 

«υῤίεῤ ἀϊάξῖ ποῖ δο οὐζνν τῆ οὐγ Ἀγηηϊδϑὴ 

ἴο 6 ἃ ς8}] ἴο ῬὨΠ]5[α ἴο οῖη {Π6 ΚΠ 5 ἌΥΤΏΥ. 
11 πιυϑδέ σοπὶθ ἢ Ἰοιὰ αἀοπγχοηϑιγαϊίΐοηβ οὗ 
Ἰογαὶῖγ, ΠΕΙῸ αἰοίϊαϊεα ὈΥ δάιπίγαιϊίοη ΟΣ 
ὀχίογίθα ὈγΥῚ ἔθασ. ὙΠῸ ἔοστηεγ βιιρροβιίοη 
1ῖ5. ργοῦδὈ]6: ἴΠ6 Οπμογθίῃιε5. ἀπά Ῥεὶρί ῃ165, 
᾿αν! ἀ᾽5 θοάγ-συαγά, ἀγὸ συ ρροβθὰ ἴο ἤᾶγο σοη- 
βἰϑίοα 1ῃ ραγί οὗ πιεη οὗ ῬμΠΙϑιίης ἀθβοθπῖ: 566 
4ῖ5ο {η6 δοσουπὶ οὗ ἴμ6 Οἰξ65 δπὰ ἰδεῖν 
οδρίδιη [{ἰ8], ἴῃ 2 585. χν. 18. δ66, ΠονΘΝΟΥ, 
στ τς] Νοῖθ. ΤἢῈ ἰγὰθ γεπάθσιπρ ΠΊΔΥ Ὀ6 ἴῃ 
δοςογάδησε νυν] ἢ Ῥ 5, ΟΥ̓]. 9, "" ΟΥ̓Γ ῬὨΙἰϑεα 15 
ΤΑΥ͂ ἰγΠ ΡΒ ηΡ.᾽" ᾿ 

9. ἤῥο «υἱἱ ὀγίμς νι Ὅῆθ σοπιηοη 
Ἡρῦτονν Ἰάἀϊοπὶ ἴο ὄχ ργθθθ Δῃ δαγῃηόϑί ἰοπρὶπρ 
οἵ οσοηβάδηξ ὮΟΡΘ6; δαιϊναίοεπε ἴο “Ὁ ἴῃ Ηδς 
νου] Ἰολὰ πλὸ,᾽ ζο. ΟἸδβϑῖςδὶ υυγογβ τ156 
[6 ϑᾶπηθ ἔογπη, ὁ. Κ. “Οι5 τὴς μοὶ ΐθ ἴῃ 
τηοηίίδθιι5 Ησεπλι σδἰϑίδι ν᾽" 

ΙΧ. ΙΧΣΙ, ἵν. ο--2. 

11 Οἴνε υβ Βεῖρ ἔγτοπι ἴγοι]ε: ογ 
νδίῃ 15 τῆς ᾿μεῖρ οὗ πιδῃ. ᾿ Ηεὰ. 

12 ΤΒτουρὴ Οοά ννε 31Π411} ἀο νὰ 
ΠΑΠογ: ἰοσ πα 121 ἐς δαὶ 5841} τγεδά 
ἀοννῃ ΟἿΙΓ 6 6Π1168. 

σίγοη οἱ] ΟΥ ““ογβοά εἰν." ψΒεῖΒοσ 
Ῥοίτα (ο. 2 Κ. χίν. 7), 45 οἴ 7ϑο ἢ δηά 
Ηρηρϑίθηθεῦρ βιρροβο, οὐ Ἀδθῦδίῃ ΑτηπΊοη, 
ὙνΠΙΓ ἢ 5ΠΟΓΕΥ δθῖογ 1ῃ15 {ἰπ|ὸ νγὰ5 σδρίιγθα ὈΥ 
Πανὶ, 15 υποογίδιη : (6 τπηοηζίοη οὗ Ἑάοπι 
Δρτθος ὈΘΕοΓ νυ ἢ {Π6 ξογτλοσ νἱενν. 

«υο «υἱΪ! Ἰεαά »ἢ 1.11. ἦὙ 80 μαΐῃ Ἰοά 
ΤᾺΘ,᾽") 4 σῆδηρθ οἱ ἴδηβδθ ννῇ ἢ ῬΓεβοπίβ ΞΟΠΊδ 
ἀϊβήου!γ, Ὀὰὲ ἴη6 ἔγαα πλεδηϊηρ 15 ΡΓΟΌΔΟΙΪΥ͂ 
ΘΧργοϑϑθα ἴπ (ἢς ἰοχῖ, 

10. ἮΙ ποῖ ἐδομ, Ο Οσοα] Αὶ Ἰονὶπρ εχ- 
Ροβίυ]αϊίοη: {6 ἀπροῦ, ἢε ἀουδῖα ποῖ, ἰ5 
ραβδί. Οοά, ψῆο Παὰ Δρραγεπον νἸΠάγαντη 
Η!β5 ργόβθῃηοθ, νν}}} ποὺνν ὑταηΐ 4}1 [86 ἀδϑίγα 
οὗ Ηἰϊ ϑβογνδηΐ, 

12. 40 ταὐϊαπι}} (Οἵ, Νυπι. χχῖν. 18; 
Ἐξ. ΟΧνΠ]. τς, τό. 

ἐγεσά ἀοαυ") 5. χ]ῖν. ς ; 1541]. 1Χ1]]. 3. 

ΝΟΤῈΘ οἡ ῬΒΑΙΜ ΓΧ. 4, 8. 

4. Τὸ αι ΕἔΠσυ]γ 18 ἴῃ 6 1Δ5ῖ ννοτάς; (6 
Ρτεσοάϊηρ ννογάβ ἃγὲ οἰοδυ, “ὙΠῸ [ογὰ 569 
ὉΡ ἃ Ξκἰδπάδγά ἔογ ἴἢοβϑε ὑνῆο ἔδασ Η πὶ: Ὀυΐ 
[ὴ6 πιρδηϊηρ οὗ ὈΡΠΠΟ ἀπά ὉΦΡ ΒΘ 18 
αιιοϑιίοηοά. ὙΠῈ ἐΟΥΠΊΕΙ τᾶν δ τοηάεγοά, 
ἼΠΔῈ 1 ΤΥ Ὀ6 Γαϊ5θα," οὐ ἀἰβρ᾽αγθά, ἃ5. ἴῃ 
ΑΟΝ.; οΥἵ, πιούθ ΡΥ ΌΪγ, “1ηδὶ ΤΠΟΥ ΤΔΥ 
ἤδο ἰο ᾿ἴὖ, δπὰ Ὅθ ρμαϊπογοά δγοιπὰ ἰἴ." [ἢδ 
Ἰλτίογ τηθδῃβ οἴου "" Ὀδοδιιθ6 οὐἨ γαῖ" [45 
ΑΟΨΝ. [οΟἸ]οννηρ τὰς Ταγσρυπι; Απ4. ἀπὸ προ- 
σώπου βεβαιότητος: ἴδῃ, ἴοο, [0 ΚΑγ, 1)ὲ- 
᾿Ζϑςοῆ, δηά [η6 ΒΙ5ΠΟΡ οὗ [ω᾿ποοΐη, νΠῸ οἱ Πὶ5 
(ονιἀθητ]ν ὈΥ ονθγβι τ) {με οἱὰ Κν.]. Οἡ {6 
ΟἾΠΟΓ παπὰ ΧΧ., Νυ]ρ., [ὁγοόοσῆθ, Ατϑδῦ., 
Ἀιλῖορ., Οορῖ., ὅγτ., 5γΠ). ΓΟΠΩΘΓ ὁ ἔγοπῃ {ἴῃ 6 
Ὀονν;" ἃ φορά 55η956, “οιξδ οὗ σϑᾶςἢ οὗ (ἢ 

ΡΘΑΙΜ ΙΧΙ. 
1 αυϊί Μόρίλ το Οοαὰ ρος Δΐρ “ον φαῥέ- 

γιοπζό, 4.216 πυοτυεὰ φε ῥείμαἐ τεγυϊτ πε πίο 
ἀδνε, δεέαμδέ οὗ Δ Φιηογμσξ,. 

Το (πῆς οἤϊεῖ Μαυκίεῖδῃ ἀροη Νορίπδα, 
Α δ ιωἶμι οἵ Ἰ)αν ά. 

Δτοῃογα. ἡ ὍΤῆιϊ8 Ο65., Ηπρξ., ΗἸΖ. (πηι οα.). 
17 (5 ὈῈ δοςοριοὰ ΞΡ, οἰ μεν ἃ5 ἃ 
ἰάρϑιι5 σϑίαπι!, ΟΥ 85 ἃ ἀἱφἰόςεῖς νατγίοῖγ. ξΌ]]ον"- 
ἴῃ ἴπς ϑγγίας δπὰ Ο]ιαϊάθε; 5 Οε8. δά 
Ηιϊἱχὶρ. 

8. [ηβιολὰ οὗ ΨΜΗΤΓΠ (ἢε ἰοχί οὗ 58. ον}. 
ο [85 ΠΥ ΤΣ, 9. ΕΠ ΜΠ] τ Ρἢ ονοσ Ῥἢϊ- 
ἰδία, Τῆς τηοδηΐϊηρ 15. [ἢ 15 σις ἢ ΕἸ ΠΊρ]ογ, ἰξ 
ποῖ τῆογε ἀρργορτγίαΐε, δυῖ [6 σμδηρο 5ϑθπηβ ἴο 
αν Ὀθὸπ τηδάδ ἴο Οἰθαγ ἃρ ἃ ἀϊβησ γ. ὙὙΒε᾿ 
ἰοχί ἴῃ 115 ρϑαὶ πὶ πΊαΥ, πονύονοῦ, Ὁ τεϊδιπρὰ 
ἢ (6 βαπὴ6 τηρᾶπίηρ ΚΕ ΡΥ Ὀ6. ἴακοη 
ἃ5 ἴδ [πῆπιτῖνα ὑν ἢ 50 ΠΧ, "ὁ ΠΥ {τ τ ΡὨϊηΣΖ 
15 οὐθῦ ῬἢΠΠ 514." Τπι5 Ηυρίο]ά. ΤΗΘΊΧΑΧ,, 
Α4., Τποοά. ἀεγινοὰ {πὸ νετῦ ΠῸπὶ ΠΣ, ὑπε- 

ἡ « ’ ᾿ , 

τάγησαν; ἡταιρήσατο, ἐφιλίασαν. 

ΒΑΚ 'γ οτγ, Ο Οοά; αἴζεπά 
ὉΠῸ ΠΥ ΡΓΑΥΘΓ. 

2 Ετοηι ἴδε δπὰ οὔ τῆς οαστῇ νὴ 1 
ΠΠ πηἴο τῆ 66, νγνῆδη ΠΊΥ ἤεαγῖ ἰ5 ονετ- 
νν Πα]ηγοά : ᾿ολὰ πὶς ἴο τῆς τοοῖκ ἐῤαὲ 15 
ἢρῃεγ τῆδη 1. 

ῬΘΑΙΜ [ΧΙ]. 

ὙΠ15 ἄρρεᾶῦβ ἴο ἢᾶνθ Ὀθϑὴ σοπιροϑθά ἤθη 
αν ἃ ννὰ5 ἀγίνθη ἔγοπὶ [οστιβαίοπι ὉΥ ΑΡ58- 
Ιοη. ὕΠε ποῖϊςς οὗ ἴῃ ταῦογηποϊα ἴῃ τ, 4, 
δηὰ [Π5 Ὀγάυοῦ ἔοσ ἴΠῸ Κιηρ ἴῃ «΄. ὅ, ἃτθ ἴῃ - 
σοιηρδί 16 νυ Ὶ ἢ 16 ροιοᾶ οὗ ἢ 5 ρογϑοουτίοη 
ὈΥ 54}. 

ΤῊϊ5 Ρ541πὶ νγᾶ5 διιηρ δὲ ἀλη! πλδε]η5 ἴῃ τῆς 

δύ] θϑὲ ρος Οὗ ἘΠ ΟΠ ΓΟ ; 566 "Οοηςί. Αροσβῖ. 
11. ς. ς9, ἐ, (Οὐοἴοϊογ; τΠ 8, ἴοο, ΑἸΠΔΠ 4518 
δηὰ οἵμπογ Εδίμοτϑ, 

“οι Νιερίηα 7 8566 ἱπϑογρίίοη οἡ 5. ἰν. 
Τῆο ᾿πϑληηρ 15 ἀουδθίδπι!, ΡΥΟΌΔΌΪΥ 4 ἴμχηδ 
δάαρίοἀ ἴο ἃ εΠΠπροἀ ποι γαπηθηῖ. [ἢ [οὐ 
ΧΧΧ, ῳ, ΑΝ. Πα5 "" 50ηρ.᾽ 

2. Τρορι δὲ σπά οὗ ἐδε εαγὶ}} ἃ. ε. (86 



ὄ»»» 
ῦΖ. 

ΡΘΑΙ,Μ5. 

2 ἕογ (ποὺ ᾿ιαϑβὲ θεεὴ ἃ β}εϊτοῦ 
ἔοτ πιε. μά ἃ βἴτοησ ἴονγεγ ἔγοπι ἴῃς 
ἘΠΕ ΠΥ. 

4 1 ν}}} δδιἀ6 ἴῃ τὴγ τἈθεγπδοὶα ἔοσ 
ενεῦ: [1 ν} ᾿τγαβε ἴθ τῆς Τςονετῖ οὗ 
Ὧν νηρβ. δεϊδῃ. 

ς Εογ του, Ο (σοά, παβὲ πελγά 
ΓΩΑΥ νοῖνβ: ἴδοιι Παϑδῖ ρίνθβῃ σῖξ τῇ8 
με σίτασε οἵ τΠο86 τῆλι ἔδδγ [Υ ΠδπΠΊ6. 

νυ. 3- 1] 

ευἰτοτχτηοσῖ ᾿ἰπ|115 ΟΥἩἨἁῺἁΤῃε ἰληά Ὀδογοηὰ [ἢ6 
Τογάδη: δυο ῇ δῃ δχργεβϑίοη 15 πδίιγαὶ ἴο 86 
Κρ; δἱ ἃ ἀἰϊβίδησε ἔγοπι ἴΠ6 βαῃοίιαγγ δπὰ 
Παρ 8] οὗ Ῥαϊεϑιηθ, 

ἐς ουεγευξεί»,.ἡ ΟΥτ, ζαϊπῦθῦμ. [Ιῃ [58]. 
Ἰνὶϊ. τό, ἃ. Ν. μα5. “111. 8δεὲ 5. ἰχχν!. 3. 
Ῥσ. ΒΒ. “15 1ῃ ἢϑανίηθϑϑ," ἃ βορὰ τοπάεγιηρ. 

ἐασί »ι9]Ὶ ΟτἉ, “ἼὙΒου ἡ} Ἰοδὰ πὸ... δῇ 
ἐχρσοϑϑίοη οὗ ρογίοςξ {γυϑδὲ στουπάρα ὑροη 
Ρασϑῖ πιογοῖθβ ἀεϑο θεὰ ἴπ {Π6 [ΟἸ]ον Πρ; γΈγβα. 

ἐξδε γοχξ δαὶ τς ῥίσδεγ ἐϑαπ ΤΠ ἱ. εκ. ἃ ΡΙδσθ 
οὗ ρεοσίδεϊ βοσυγῖγ, ννῃσἢ 15 ἴοο ΠΙΣὮ ἔοσ πὴ6 
ἴο «οἸπὶῦ υηδϊἀρά. [αν ἃ ἢ45 ἀσυθῖ]655 ἴῃ 
ταϊης τ[Π6 πιοιπί οὗ Ζίοη ννηϊοῃ ἢ6 δὰ οὔσθ 
ΤΑ Θα ὈΥ ἀβϑαυϊῖ, Ὀὰϊ ΙΓ ἢ 15 πον οσσουρίοα 
δγ Π15 ἴοαβ. 

4. δὴ ἐαδεγπαο ὍΠ6Ὲ ὨαΆνΘηΪΥ ΠΟΠῚΘ 
τεργοϑεηίοα ΌΥ ἴῃ6 θα ]Υ ἰδθοππιᾶς!ς ΕΠ πὶ 
νυν ῃϊςἢ ἴῃς Κὶπρ ννᾶ5 Ὀδηϊσδῃοά; οἴ, Ῥ5, χυ. 1. 
ΤΕ 5 ργόνεβ [πὲ [ἢ ρ5δ]πὶ ννὰ5 ποῖ νυπίθη ἴῃ 
ἃ ἰαῖοσ τεῖρη, ννβθη ἴπ6 ννογὰ “ Τοπρ]6᾽) ποῖ 
εὁ {4 γηδο] 6") ννου]Ἱὰ ἢᾶνο Ὀσδη υϑρὰ. 
,3Υ εἐτογῇ 11τὶ 48 65,᾽" φαυναϊεπῖ ἴο ““ εἴεγ- 

ηἰῖγ." ὙῈ Ῥγδύεὺ ἰηνοῖνθθ ἃ δυγο ἔϑ ἢ ἴῃ 
ἃ ἔιυΐυγε κἰδίο οἵ ὈΪεβϑθάηςβϑ. 

1 «οὐ ἐγισέ ἐπ δὲ ὐυέγ Οὐ, Τοῦ 
126 Ζιπά δηϑιῦοσ 1 ὑ89 οονοχὺ Οὗ ῬῺΥ 
σίπεα. Το Ρβδὶ πλϊ8ὲ τείεγβ ἴο 1[Π6 οιδργεδα 
νυϊησ8 οὗ ἰῃὴ6 σδογαδῖπὶ οὐ ἴΠ6 δΝίεγογ -ϑοδῖ. 
Τῆς ἰδθογπδςοὶθ ννᾶ5 ἃ ἤξατο οἵ ἴῃς Ποάνθη)ῦ 
βαποίΐθδγΥ, [86 σΒογ Οἱ πὶ τοργοβοηϊθα [ἢ6 ὑγο- 
ἰδεῖς ἴον οὗ [6 Ποάνυθηὶγ Κίηρ, δηὰ ννεῖα 
186 τεσορηϊΖοὰ βυτηῦο]8 οὗ Π115 ργεϑθηςθ. 

ΝΟΓΕ οἡ 

ΤΎΠΟΙ ΧΧ., ψυΐς., ὅγγ. δηὰ Αὐδῦ. τοηάοῦ 
ἿΦ ΥΒΟΣ" Βυῖΐ {ποῦ 18 πὸ δι ΠΟΥ ΕΥ̓͂ ἔῸΓ 
115 υϑᾶρὸ ἰη Ἡῦγοινν ; 566 ποΐς οη ἔχοά. ΧΥϊ. 
ις. ὙΠε Τασυπὶ ἢᾶ5 δὲ") γἼ Ὁ, ““ Ποπι 
[56 1,οτὰ οὗ {πε ννογ]ὰ .᾽ ὙΠΟ πλᾶΥ ΡΕΓΠΔΡΒ 

ΙΧ]. {{Χ1Π]. 

6 ὝΓΒοι νψνῆς ργοίοηρ τῇς ΚΙπρ᾽ 5 
Ἰξε: «μά Ἦϊ5 γϑαῦβ [88 ΠΊΔΠΥ ρϑπογα- 
ΓΟ. 

 Ηε 598}81} δϑιάς θείογε (ὐοά [ογ ἔρις 
αναῦ: Οὐ ρίδρᾶγα ΠΠΘΥΟΥ δηὰ τγυτἢ,, ας ρεπενα- 

ἰοὴ πα 
“εηεγα- τυῤίε ΤΑΥ͂ ρύαβεγνα ἢϊπι. 

8 δὸ Ψ] 1 5'πρ ργδίβα ὑπο τὴν “95 
ΠΆΠη6 ἔογ ὄνεῦ, τῆδῖ 1 πᾶὺ ἋΔ1}}}7 ρεῖ- 
ογπὶ ΠΥ νοῦν. 

5. 20ε ῥεγίἑαρε)] Νοῖ ΠΊΘΓΕΙ͂Υ {86 ἴοτιροταὶ 
Βοιαρο, οὗ ΒΟ αν ἃ ἔργ 4 ϑϑάϑοη νῦδβ 
ἀορτγινοά, Ὀυΐ [Π6 Θνουδϑίηρ Ππογιίαρο ἀθϑογ θοά 
ἴη [86 ργεσθαάϊηρ ὑογβδ. 

6. Τροιι «υἱὲ ῥγοίοησ)] 1 ΛΊΟΓΑΙΥ, ΎΠΟου 
νν δάὰ ἀλγ8 ἴο ἴῃς ἀδγ8 οὗ {μὲ Κίηρ, 1. δ. 
ποῖ ΤΆΡΓΕΙΥ ῥγοόϊοηρ Ηἰβ8 116, Ὀυξ δάἀ ἴο Ηἰ8 
παία ΓΑ] 16 ποίου 11 ξδ. ονθὴ δὴ δίδθγηδὶ Ομ. 
ἼΠδὶ αν! ἃ δρθακβ οὗ ἴε Μοββίδῃ, (6 :άθαὶ 
Κιῃρ οὗ Δν Ββοῖὴ ἢδ [ε]ῖ δἰ πΊβο] ἢ ἴο Ὀ6 ἃ ἴγρα 
δηαὰ χοργοβθηΐδί!οη, 9566 ΠΊ8 416 οΟἰρασ. ὙΠ6 
Τάγρυχη, ἰπ δεσογάδησο ΨἹῈὮ 4}1 οατὶγ Ἡθῦτγονν 
{γδάϊτιοη, τοΐογβ τ ἰο Κιὴρ Μεοβϑιδῃ: δηὰ [ἢ 
ἕαςϊ ἴῃη6 ννογάβ ἴῃ (815 δῃὰ [ἢ6 ἐο]ΟΥ ΠΡ νΌΓβ6 
ᾶτο ἴοο ΟΧργοβδ δηὰ ἀδβηϊίϊε ἴο Ὀ6 δοςοιηίοά 
ἴογ ΌῪ ἴῃ υϑι14] ἀϑϑιιηρίίοη οὗ Ἀγυρεγθο]θ οσ 
Ροεσίις οχαςβογδίίοη. 

Ω: »2Ὴ} βέπεγαμο] ΟΥ, 88 ΞΘΏΘΥ Δ ΌΣΟΙ 
δι ξΚοημοσδύ! οι, Δῃ ΘΧΡΓΕΞΘΙΟΏ ἀἰννγϑ ἰδη- 
ἰδπιοιιηΐ ἴο ὯΔη ἰπάοβηϊΐο 1 ηοΐ ᾿ἸπηΠηϊῖδ ἀιϊπᾶ- 
ἔίοη. 

7. δ «δα αὐ!ϊ!46] 1, 1τογα]ν, “’ Ηδ 5841] 
5ιξ,᾽) 2.6. οἡ Ηἰ8 ἴῆσοιι δ. ὙΠῸ νοσά8 ἀγὸ ἴοο 
αἰρασ ἴο Ὀ6 οχρ αϊηθὰ ἀναγ. ὙΠῸῈ Κίηρς ἴο 
ννοπὶ ἴῃ6 Ῥϑδὶπηϊϑὲ σοῖο νν}}} ἤᾶγθ Δῃ θυ σ- 
Ἰδβίιηρ ἀοπλποη. 

γεβαγε] ΟΥὐ, ““δρροϊπὲ [ῃδὲξ τηθσοῦ δηὰ 
ἔγαἢ πλᾶΥ ργέϑεγνε Ἠ!πὶ." ὅ8εε Νοίς Ρεΐονν. 

8. ,ῶν εὐεγ)ὶ Οἷδ πιοῖὲ ρτγοοῦ οὗ αν 8 
θεΙΙ6Ε, ποῖ ποεῖν ἴῃ (ἢ6 σοπέημυδηςο, δαυΐ 
εἰογη ἐγ, οὗὨ ΡΕγβοηδὶ σοηϑοϊ οι 5Πη655. 

ῬΘΑΙΜΟ ΧΙ. 7. 

ἰπάϊςαίθ ἃ νδζίου 5 τοδάϊην. ὙΠῸ τοπάογηρ οὗ 
1ὴ6 Α. Ν. 15 φοηογα!ν δαορίοθα ὈΥ̓͂ τηοάργῃ 
εὐἶς8, ννῆο ἴακο 1Ὁ ἴο Ὀδ δη δρος. ἱπιροσ. οὗ 
ΠΣ) Ό, 1.6. σταηΐ οἵ δρροϊπί. 

ΡΘΑΙΜ ΓΧΙ͂. 
: Φαυίά 2γοζεεείηρ δὲς εοπβαάφηες ἐπ Οὐαὶ αἿ ς- 

ερηγαρείδ ἀϊε ϑρισημες. 5. 754 “44 σαι κο»}- 
ὥἠπίς ἀξ ἐμπεσιγασελ 1Δς «υαἱϊν. 9 ΔΝο ἐγεσέ 
ἐς ἐσ δέ »μ"ὲ ἐπ τυογίδίν ἐλέησε, τι σιυεῦ παῖ 
ΤῸ ὀείοη ἰο Ουά. 

Το ἔς ΓςὨ!εί ΜαυΞὶείδη, ἴο [οἀπῖαη, Α 5418 
οὗ )ανὶ 

ε ἜΟΓῪΥ τὰν 8οι] ἐνναίτεῖῃ ἀροη ΓΟ τ, σηεᾷν 
(οά: ἔτοιι ᾿ἶπὶ εογηϑέῤ ΤΥ ἐς τέεπέ. 

βαἰνδῖίοη. 
2 Ηε ΟΠἹΪγ 1: ΠῚ τος δηά γῊΥῪ 54]- 

ναῖίοη; δ 'ς τὰῦῦ ἰἀεέεξηςς; 
ποῖ δὲ ργεδῖὶγ τπονβά, 

2. ον ἴοηρ νγ1}} γε ἱπιδρίπθ πι}8- 
υ2 

307 

ΕῊ Ὁ. 
7Τ ἀσμςἀαϑ 
“ἀΔ} ἀαγς 
20 ἐἠξ ἠαγ 

Ι 5}4]]} ᾿ΠΣ λαμ 



λοὃ 

1 ΕἸ Ὁ. 
τη τὐἠεῖν 
ἡπιυσνι 
ῤῥω; 7. 

ςποΕ ἀρδιηβὲ ἃ τῆδῃ ὃ γα 5}8]] δε 5]δίῃ 
41} οὔ γοιι: 245. ἃ θοννπρ νν2}} εῤαἱΐ γέ 
ὐε, σπά ας: ἃ τοϊϊτεγίηρ ἔδηςε, 

4 ἸΔΟΥ͂ ΟὨΪγ σοηδβις ἴὸ σἂδὲ διέγι 
ἀοννπ ἔγοπι ἢἰδ Ἔχοα!]εηςγ: τΠῈΥ ἀς- 
Ἰρῃς ἰπ 1165: πεν [685 ἢ τΠεὶΓ 
τηοιτῆ, Ὀυῖ {ΠῈΥ οὐτθς ᾿᾿ηννΑγάϊγ. 
ϑ.}.. 

ς Μγ ουϊ, νγαῖτ τῆοιι οὨΪγ προη 
(οά; ἴον πιῦ εχρεοϊατίοη ἦς ἔτοπι 
Ἀϊπι. 

6 Ηδε οΟΠΪΥ͂ 1: ΤΩ τος Κ δηά τὴγ 54ἰ- 

ΡΘΑΙ ΜΘ. ΤΧΣΊΊ].β ἰν. 4-9. 

νδῖίοπ : δὲ ἰς ΠΥ ἀείεηςε ; [5}}4}} ποῖ 
Ὀς πιονεα. 

7 ἴῃ Οὐσά ἐς ΠΥ 5αἱνδίίοῃ δπά παι 
δογΥ : πε γοςκ οἵ ΠΙΥ ϑίγεηρίῃ, ἀπά 
ΤΥ τείαρε, ἐς ἰη (Ζοά. 

8 Ἴτικι ἴῃ Πἰπὶ δὲ 1] τἰπη6β; γε 
Ρεορίε, ροὺυγ οὐῦ γουγ ἤδαγ δεΐογε 
᾿ΐπι: (οα ᾿ς ἃ τείιρε ἴοσ ιι5. δείδῃ. 

9 ϑυγεὶν τπιεη οὗ ἴον ἄξεργεε σγὲ 
νδηΐΥ, σπά ταθὴ οὗ πῖρῇ ἄδρτεα ἀγέ ἃ 
[τε : τὸ δε ἰαἰά ἴῃ τε Ὀαίληςε, {ΠΥ ἄγε 
᾿ΔΙτορεῖμογ ἀφ δίεῦ τῆδη νδηϊτγ. ΤᾺ ΤΣ 

Ῥβαυμ {Χ1]. 

ΤῊΪϊς Ὀρᾶσβ ἃ οεἷοξο γεϑουιίδηςθ ἰη βίγ]6 δηά 

δἰγιιοίατε ἴο 186 42οἴῃ, ἀπά ννᾶ5. ὑπάοι ὈΐθαΥ 

νττίοπ ΌΥ ἴπῸ βάπιῈ δυΐμποσ. ὙΠῈ ΘΑΓΠ ΒΈΠΕ55 

οἵ τδβουρῆῖ, [86 ἀορίῃ ἀπά ἔογος οἵ σε]! βῖοι8 

ἔροϊμς, πὸ 1655 ἴμδῃ ἴΠ6 νἴξοιγ ἂπά 50 ὈΠΓΥ 

οἵ 186 Ιδηζυάᾶρο, ἰδᾶνε ΠῸ σοῦ ἔογ ἀουδίπε 

186 εοτγοςΐμεβα οὗ ἴπ6 ἱπϑεπρίοη, ΜΒΙΟἢ δἵ- 

ἐπδυῖος [ἃ το αν ά. ὙΠὲ ἀαΐε οὗ ἴπθ σοιη- 

Ροϑιτοη ἰ5 αποογΐαίη. [{ 15 πΊΟΓΕ σΠοοΓΙΙ] δηά 

Βοροίω! ἐμαπ {πῈ ρβαὶπιβ νυυτεη δδουΐ {η6 

ἔἰϊπι6ὸ οὔ Αὐβαϊοπιϑ τενοὶῖ, που ἢ δοῦλε ἐχ- 

ΡΓΕΒβίοΠ 5 ΠΊΔῪ 5866 πὶ ἴο τείεσ 0 με οὐϊδαγϑῖ οὗ 

81} ᾿ῃΘΌΓΓΟ ΓΟ. 
γεάμεδιπ) 8εε 8. χχχίχ. 

1. Τρμ] Οτ᾽, “ἐοἡἱγ." Τῇο Ηεῦτγενν ψογὰ 

ἰς ἀἰβιου ἴο ἐταπϑίδίο ἰδ ὁσσγϑ δῖχ {{π|65. ἴῃ 

15 ρβαὶπὶ ἃ85. ἃΠ δβιγτηδῖίνα ραγίςϊε δάάϊηρ 

ἔοτοθ ἴο {π6 αδϑογίίοη δηὰ Ἄχοϊιάϊηρ 411} σοη- 

τα ἀϊοϊίοη. [ἴ Ἰῆᾶγ 6 Ἔχργεββθα ὈΥ {πΠ6 ψογαβ 

ἐπ ϑ ΓΟ, Δ ΟΥ]Ύ, ΟΥ κΟΠΪΥ.᾽ θὰ 1615 Ὀεϊίετ, 

ΜἬρη ροββίθ]6, ἴο Κθὸρ οης ννογά, δεαγίπρ ἴῃ 

πιὰ τῃδὲ ἰξ ἄοοβ ποῖ δάδαυδίεὶυ σοηυϑυ ἴπθ6 

ἔοτου οὔ ἴδ οτἱρίμαὶ. [π Ῥ8. χχχίχ. ἵπε ψοσγὰ 

οσςιγϑ ἔοα τ Ἐ{Π|68. 
«υαἱε! Ὁ} Οτ, ""ΤΩΥ̓ 500} 15 5116π|]Ὑ νγαῖΠηρ 

υπίο Οοἄ," ἦτε. τυὐτποὰ ἰοννατάβ Ηἰπὶ ἴῃ 

Θρθθς ἢ] οβ5 ἐχρεοίδίίοῃ, ν] ααςςΕγΔ 0 8 γεᾶττι- 
ἴΠ ; 8566 8, ΧΧΧΙΝ, 20. 

2. “τεαίγ νιουε Ῥδ5. χ. ό, Μβεσα 566 

ηοῖθ. 

8. ὑπαχίρο δορί  ΤῊς Ηδῦτγενν ψογά, 
Ἡϊςἢ ὀσσατγς ἴπ 0 ΟἾΠΟΙ ρᾶββαρδ, 15 ΟΌΞΟΌΓΕ, 

Ρυΐ 1 ΡγοθδΌΪ τηθᾶπϑ "" 8558 }}1,᾽" “ΤΆΒ}: ΜῈ 

νἱοίθποθ." (Τατγρ. πὰ ὅ5 1. ἔμπη τ δηηϊηΐ, 

ΟΥ̓ ἔτοπητ5, 0ΧΧ.. ἐπιτίθεσθε, δ αὶξ. ἱγτα 15, 

Τεγοπιθ, ᾿ηβ: Δ! απλῖη].) ὙΠῈ ΕΥ̓ ΠΊΟΪΟΡΎ 15. ιπῖθ 

Ὠποογῖαϊη. [ἴ 5θθπὴ5 ἴο πΡῚῪ πε ουϊθυγϑὶ οὗ 
Δ ᾿Π5ῸΓΓΘΟΓΟΗ. 

γὲ “ῥαϊ! δὲ «ἰαίπ αἱ οΥ γοιῇ ὙΠΕΓΕ 15 50Π16 
αἰ Βιςσιγ ἴῃ 1Π15 ραεβαχο. ΟἿΓ νεγβίοῃ [ΟΠ ον 5 
ἃ ἰιδαϊίομπαὶ σγοδάϊης ννμιο ἢ 85. ῬγοῦδὈ]Υ ἴπ- 
ςογγθοῖ. ὙΠῸ πιραπίπρ οὗ [Π6 ΟΥἹΡΊΠΔ] ἀρΡΘΔΓ5 
ἴο Ὀ6, “Ησαυ ἰοηῖ ΝΥ}}} γδ 4}} οἵ γοι ὠμὲδ 10 
οαιιςἢ ἃ πιπῇ κὸ α ον πη ννγ4}}, ἃ ἰοϊογηρ' 
μράμο δ Α5 1Βουρὴ αν ννετα ἴπ βυςἢ 5βίαίθ 
[Παὶ ἃ νἱοϊθπὶ Ὀίονν νου] σαιϑὲ Πὶ8 ἀδϑίσας- 

τίοπθ. ΤῸ ἱπιρτεςδίϊοη (βουρῆ Ξυρροτιοα ΒΥ 
ΤΆΔΩΥ 5. ΠΊΠΔΓ ρᾶβϑαροβ δηὰ )ιςῆεἀ ΕΥ̓ ἴδε 
Κίηρ᾽ 5 ροβιοῃ 5 [86 τοργοϑθηΐδίινε οὗ σοά 9 
7αδιῖς6) 15 ουξ οὗ ρίδος ἴπ {818 ρατί οὗὨἉ ἰδς 
Ῥβδ]πι, τυ ἢ, τηοσγϑονυογ, ἰπγουρδουΐ 5 απρυ- 
ἸΑτῖγῪ ΠΟῸΪ6 πὰ σαὶπὶ ἴῃ 15 υἱἱόγάησθβ. Οὐ 
νουβίοη ἕο] ον ἴ[π6 Ηδῦχεν ἰγδάϊοη οἵ ἴδε 
ννοϑῖ, δάορίεα Ὀγ ἰδὲ Τα. δηὰ ὈΥ ϑοπε οἵ 
ἔπι6 δησίεηϊ ἱπίευργείεσβ ὙΒδῖ ν Β] ἢ 5 ξίτεη 
ἴῃ [15 ποῖθ ἰ5 βξιρρογίοα ὈΥ δῃοίδμεγ βοβοοὶ οὗ 
ἈΔΌὈΙς, ὈΥ ΠΟΔΥῪ 411} ἀποίθηϊ νογβίοπβ (ΧΧ. 
φονεύετε, υἱξ., [6Γ.}, ἀπὰ ὈΥ ἴ(Π6 ξΕΈΠΕΓΑΝΙΥ 
οὗ πιοάεγῃ οτος 8. 

4. ζονι ῥὶς ἐχεοίεπο} Ὅὴὸ ποσὰ ἀδηοῖεβ 
ΒΙχἢ τδηϊς, δυργεσηθ αἰ ΠΥ, ἀπὰ 15 τοτὲ ἂρ- 
Ρτορτγίαϊα ἴο ἃ Κίηρ, ἴβδὴ ἴο 4 ρεγβεζιυἱδά 
Ργόρῃεῖ. ΟἋΟε [οὔ ΧΙ. τα. 
«οἱ ἐρεῖν ριομ1}} 111. “ ΤΟΥ Ὀ᾽εθ5. νὰ 

ἢἷ5. που." ὍὙΠὸ Ρϑαϊπλιϑί, 85 10 ΠυπίεΓοΟι5 
Ἰηϑίδῃοοβ, ἱπάϊν! ἀ}4}1265 ἢ15 Ορρομαηίβ, βεϊοοῖ- 
ἵπῦ οπθ ἃ5 ὕπο πηριεδάοσ. ὍὙΠὲ οχργεβϑιοα 
Ροϊηί5 ἴο 1ῃ6 Διο ἢ -ἰγαίσοσ, ἈΒΗΒορμοΙ. Οἔ, 
Ἐς. ν. 6, 9. 

δ. «υαἱ] Οτ, 9 5:119πξ}, 45 ἅδονε. Τῆς 
Ῥοδὶτἶδὲ ὀχ πογίβ ἢ]5 800} ἴο σεϊδιῃ {μὲ ἴδεϊϊπε 
οὗ δὈϑϑοϊυΐϊο τοϑιρπιδίίοη, νυν δὲ δδὰ εσ- 
Ῥγδβϑοά ἴῃ ἴη6 ὀρεπῖης ΥΈΓ56. 

86. ὁὲ »ιουε4] ΟΕ Ῥ58. χυὶῇ. 1, ἀῃά ποίε 
1Π6 ἰπογοαϑςο οὗ 1)αν!ἀ᾽5 οοηβάσποο; ἴῃ τ. 2 δὲ 
Β8Υ5, “1 584}} ηοΐῖ δὲ σγεαζίν τηοτϑά." 

7. 1μ Οοάα] Οτ, ὁπ 6ο0άἅ γε: ΤΥ 58} 
νδιϊοῖῦ 8η4 ΤΩΡ ΚΊΟΣΤΥ. 

8. γε εορίε] [ἴ 15 οὈϑεγυδοῖς {παῖ Π5 
Κίηρ ἄοεβ ποῖ 54} “" ΠΊΥ Ρθορὶο :.) δυΐ (δἰ5 σᾶπ 
βοδγοοῖγ 86 δοοουπίοά ἕο ὈΥ {πεῖς τετο! δ, ἃ5 
Το Ζϑο ἢ βυρροβοβ.. ὙΠ6 ρϑορὶς ψβοπὶ Πε 
δάάγεσϑθοϑ ἅγὸ ἢϊ5 οὐσῃ δάπεγεηΐβ (οἴ. [υά. ΜΙ, 
18: χα Κ' χίχ. 21), Ψῆο ποδὰ ἐχμοιϊδιίοη ἀπά 
οοπιξοτί, δηᾷ ἅγε ἴῃ ἃ ἢί δίδίε ἴο βΟι ουΐϊ 
{πεῖν Ποασίβ 1Π ὈγΑΥ ΘΓ. 

Θ. πὸ Ὁ ἰἴοραυ ἀεφγεε) ΑΞ ἷπ Β5. χ]ῖχ. 2, 
16 ῬΞδ]ηιῖϑὲ υ865 ἴνοὸ ᾿νογάϑ ἔοσ “" πιᾶπ," {δὲ 
ἢτϑὲ δαυϊναϊθηΐ ἴο (Βουλο) ἃ ςοιηπιοῦ ππᾶῃ. 
(Π6 οἴμοι ἴο (νἷγ, ἀνήρ) ἃ πιᾶῃ ἀἰπιηρυϊσμοά 
ὉΚ Ρεγϑοηδὶ οὐ δάνθηθίοιιβ δάἀνδηϊδρεβ. 

α 6] ὝΠ686 σουηίογίο 8, ΑΒΒΌΓΩΙΠς, ἃ ΡΟΥΤΕΙ 
ὙΥΒΙοἢ ἴ5 ποῖ 1πμεοῖτβ. Πανὶ Ἰοοῖϑ οδἰπὶὶν αἱ αἱ 



γ. το---:.] ΡΘΑΙΜ5. {Χ 11. ΧΊ1]. 

10 Ττυβὶ ποῖ ἱπ ορρτεββίοη, δηά ΡΟΑΙΜΊΊΎΧΙΠ. 
4. θεσοπλα ποῖ ναΐῃ ἴῃ τοῦθετγΥ : 1 τίσ μα ἃ ΣΤῚΣ ἐν ον ὁ ΗΣ 4 2715 πιαηηθν οἵ 

: μέδείιρ Οοὐ, ο Πὲς κου βεηος οὐ δὲς ἐριοηεῖοἢ 
4. ἴπογραϑε, δεῖ ποῖ γουγ Ποαγί προη ἐδθηι. ἀρ ι ϑη: δώ ἀἰε γεθη, τὴρν: 
.Ω( 11 (δὰ Βαῖῃ βροκεη οὁποε; τνῖςβ ᾿ Α Ῥβαίτὰ οἱ ᾿ϑανι ἃ, υνῆθη ἢ νὰβ ἴῃ ἴπ6 ψ]άού- 
... ἰανε 1 Πεαλιά τῇϊ5; τδᾶῖ ' ροννεσ δέ- μ 685 οἵ Τά δῇ, 
5. τό. ἐοισσκ απῖο (σοά. 9; ΟΟΌ, τδοῖῖι αγὲ πὶ σά; εαγὶγ 
ας 12 ΑΙΞβουηῖο ἴδεε, Ο ] ογά, δείοηφ- ὙΨ1}1 1 5εὲΚ τπ66: ΤΥ 5801} τ ϊγβῖ- 
"5. φίν πιεῦογ: ἴογ “ἴβου ταπάεγεβδε ἴο οἵῇ ἔοι τῃεθ, τὴν ἤδθβἢ ἰοπρεῖῃ ἔογ ἐμεε ᾿δἶεν, 

3509 

με . τού Κν. 

6.8. ΕΝΕΓΥ ΠΊΔη Δοοογαϊηρ ἴο ἢἰ5 ννοτί. ἴῃ ἃ ΟΤῪ Δπάὰ τ} γβῖν ἰάπα, ᾿ἰννἤεγε πὸ πεῖν 

ὙΓΕΟΝ Ἐδξν. 22. χᾶ. ὙΜΔΙΟΓ 15: πα» 

Ὧ15 Θηοτηῖο8, ἰδ6 τλ888 845 ἃ ΠΟΤ τηοῦ, (ΠΕΙΓ ἐνόν δὴ τ ἘΠ ΡΟΣ δὲ 1Π15 ρ841πῈ, ὈΠΒ811Γ- 
Ἰεδάθγβ Ὀμὶ ἐπιρίν Ὀοδϑίογβ. ρᾶ ὉΓ ἄονουξ ἃπά δαγηθδί εοηςποπί. 

ἴο ς Ἰαἰά ἐπ ἐδὲ ῥαίαπεε) Οτ, π 89 868108 ΓΠὲ βίγ]ε 15 βογλενν δέ Οὔβουγε ἴῃ ΡΑβ5αρ 65, 
ἘΒΘΥ ὅοὺ ὌΡ, ὉΔΟΥ͂ 819 ΔΙ ο ΘΌΒΟΥ ἰσῥίερ Ὀμπξ 5᾽πρΊ ]ΑΥῪ δηϊπιαῖθα ἀπά βγάρῃϊς. ΑἹ] 
8δῃ ΙΏΘ,9 Ὁσθαῦῃ. Ὑἢι5 Ηυρῇ,, Εν... ἴδεθε ροϊῃῖθ ἃγὰ 'ἰπ δοσογάδηςα ἢ (Π6 ἰη- 
Ηϊ. τ ΚΑαΥ τεημάεγβ “ΠΟΥ Ὀεοηρς ἃ]ῖο- δβδοιπρίίοη, νυ ΙΓ ἢ δἰξγιθυἴε8 [ΠῈ Ρδα]πὶ ἴο 1λαν!ά; 
οὶ Ποῦ ἴο νδῃλγ." Βρροϑίηρ ἃ ἴο μανῈ Ὀδθὴ σομηροσοὰ οἡ (Π6 

. . τα πιϑὶ ἴῃ δῇϊεγ ἰῃς Πρ ἢ ἔγοτη [ γιιβα θη), νυν ῃθη 10. ἐπ ορῤτεισϊοπ] ΤῊΪΒ ροϊπίβ δἵ ἐμθ ἐγτάπὴγ [ΟΠ ᾿ ἀρχὴ τρρ, 
οἵ 186 ποδίεβ, ἀπιόπῷ ννβοπὶ ΑὈΒΔΙΟΠΊ ΠΥ πε οὐ οτος Ὧ: ἐν πεν ε ποδω 
μλνο ἰουη ἢἰς σΠοέ βυρρογίογβ. 866 5. [ν}}1. 2. ἈΝ, τ ΟΝ ΙΡΊΤΗΡΗΙ ΠΙΒΙΕΘΠΆΤΙΕΙΘῚ 

δείον»»δ ποὶ δἱπ ἱπ γοῤδεγ]) 1.6. ἴταδὲ ποῖ ἐξ Δὰ : 
νΔΙΠΪῪ ἴῃ ταρίπθ. Αὄὔἵγαῖξ οἵ [86 Ὠπιθδ: ἴῃ 18. Ἔ «υἱάεγπε4) ἐεὶ: δου βαθξὰ Ἢ ̓  πρὶ 
Δηὰ ΠΊΔΩΥ ΒΙ ΠΆΠΑ, ραββᾶροϑ, 48 Ρτον. ;. το--ἰ Ὁ ἃ Ἐν ΠΌΡΕ ἡ θὰ ἡξαν τ κ᾿ ες δ 
(ΑἸ οΓῸ 866 ποῖθ), ννὸ ἤδνὸ ἴγδοββδ οὗ ἃ νδηΐοῃ ΘΠ ΈΠΕΣ ΨΙΈΒΕ ̓ ν ν Ε λέ Ἔν " τοῖν "Ξ 
Ἰηϑοϊθηϊ βρί τὶ οὗ Ὀσιραηάαρο ἀπιοηρ [6 ΠΟΌΪ68, ῬΆΒΡΘΕΣ, Ως τ ΕἸ. τ ἀνανειν ΠΈΣ τὰ 
ἴκὸ (παῖ οὗ {π6Ὸ Νοιτῆδη Ὀᾶτοηβ8, δηὰ οἵ ἴῃς ᾿ εἰ ὑπὸ τ " ἭΡΗΙ ψ εἰ ἘΠ 
ἘΤΟΩΓὮ ΠΟΌΪΕβΕ6 ἴῃ ἴπ6 σόϊ ςοηΐυτγ. ὙΠῸ ΤΣ ᾿ ἢ δὰ Ἴ ΤΙ ἢ δ ̓ ἪΝ ἢ 
ΜΓ ὁ νΔ ΠΥ ᾽ γείδγβ ἴο [π6 ργθοθάϊηρ γεγο, γευςι ἠδ Ὁ πῶς δι ( ἊΝ ἢ Αι Ἴο τὸ 
Ποῦ {Π6 δαπηθ τνογὰ ἰ8 υϑοὰ ᾿π ἔδ6 Ηοῦγενν. "ΕΠΒ Ἢ ΓΡΓΕ " δ μβνθλνοεν υὴ ἫΝ 
1: ἀοποῖεϑ ἰῃ Ὀοϊἢ σᾶ568 ἜΠΊΡΕΥ ἰηβαϊίοη. “Α 3. ἀΠῸ ΕΝ Γ 5[8 Ἴ" Εἴεδὲ π ΑΝ ̓  
Ὀγεδ! ἢ πρᾶν ππᾶκα ἐμεπὶ 85 ἃ Ὀγοαίῃ μδ8 πιδά9." Χμϑ ΞΏΉΟΙ ; ἃ [ΔΕ ΎΨΕΣ ἀΡΡΓοσιαῖθα Ὁ Δ ὨΙξιο- 

ΡὨΕΙ, ννῆο 5414 “41 ν"}}] σοπὶα ὑροὴ ἢϊπὶ νν 116 
᾿ Ἄ- Οοά δα! “ροζεπ ὁποε]ῇ (Οοπιρατε ἷοῦ ἢ 8 τυτεᾶγυ ἀπά ὑνοδκμαπάθά,᾽" 2 5. χυ]ϊ. 2, ἀπά 

δ τι πιδ: Ἰ πεσε ἢ πο ται τον αν τον ; . ; δ , ΤῈ6 εἰ 
5ρῈλκ5. ὈΥ {π6 τηδηϊεϑίδίίοπ οἵ Η 1 πλϑο] ; τδη ὍΡῈ «πὰ ΟΣ πα ἐμεῖς της ν}}- 
πε ἃπὰ Ποᾶγβ ἴῃ6 ἴνῸ φιθαΐ Ἰδεϑβθοῦβ οὔ ἠδγῃθθβ," 4 8, τις 29. ᾿ 
Νη6 ΡΟ, δά ἀἰνίπο {π|δίϊςδ, βϑῆθννῃ [ἢ 1, ὐονερΟ : ἐφαναι : ,ν Οο4] Ἰανιὰ 885 ἔῃ 6 πᾶπὴδ 
δ δηά Δοὰ ἐχύθικιν, ΡΝ ΕἸΣ ολουκὰ τς Ἰαρὰ 8 ες ἽΝ οὗ ἱερὸ " 

. ΦΙΟΓΩ͂ Γ οο. 6 Ὡς ἢ ἴῃ ἰ5 θα Κηθ55 (566 ἀῦονε) ἢθδ 
που ἢ ἜΧΔΟΙΥ Ρτορογοποά ἴο ΠηΔ 5 ἀεϑοσῖς, τοίδ 5 ὈΠΌγοΚθη {Πι|5ῖ. 
18 ἃ ἔγεθ δίς, ἀπά ςοπηθδ ἔγοπὶ Οοά β βῖδςδ. εαγὶν «υἱ 1 “τες δε] ὙΠῸ6 Ὄχργεϑϑίοη 18 
αἰ ρου ̓ ς δίπεβδ, θυξ ἀοε8 ποῖ σοῆ-ὀ πιϑϑὰ ἰἀϊοπιδιί δ! ἵπ ΠΊΔΗΥ Ρᾶββαρθβ ἴο ἀθ- 

: “πὶ προ Ηΐπ,, ἔτοπὶ ὙΝΒΟπὶ σοπιεβ ποῖθ δαγπδϑὶ βεθκιηρ, 566 ποῖΐε οἡ [00 ΥἹ]. 21; 
Ὀυτἢ τθ6 νυν} ἀπὰ ροννοῦ ἴο δςί. Ποῖ ἰξ ΡγΟΌΔΟΪΥ ἰδ ἴδκθὴ {ΠΈ γα] γ, ἀσποίηρ 

[86 ῥγάγεσ οἴἶεγοάὰ δ ἴῃ ἢγξί Ὀυτγϑὶ οὗ ἀδινη, 
τα τος τοῦ ἡ ϑεον - ΨΠΘη “ε Κίηρ ἀννοκε “ τεξγεβῃεά ;" ςἔ. συν. 

ἱπαϊσαίίοπβ οἵ {Ππ|6, ρἷδεθ δηπὰ εἰγτουπι-ὀ ς---7; 2 5. ΧΥΪ. 14. 
5.ΔΏΓο8. ἴῃ 1818 Ρ54]Πὶ Μ ἀϊξίποϊ ; 1 ννᾶ8 Ἐν σομέ ἐῤὲνε!ει δ ζὸγ 1δεε] 866 Ῥ5. χ]ῇ, 2. 
δὐνο κι μέλη: [86 Ἀξαπον τὸν ἐπι το σαλν " ἢς ϑνυβμυ να 16 οὐνθν λαιὸν εἰς, Κα Ἷ ἴῃ ἐτρὶ 

68. δροΚίηρ ἰοῦ ἢϊ5 116 (9), ἰπ ἃ Δὰ ῥ58|πὰ, ἰῃ ΠΔΙΤΩΟΩΥ͂ 6 
δηὰ {Π|γβῖγ ἰαπὰ νἸποιτ ν δου (), ἁξίος ἃ οἰτοιπιδίδηοαβ.. ὰ 
ὨΙΒὮϊ ραββοὰ ἴῃ ἀθνουΐ πηραϊδιίοη (6); 1ξ ὁχ- ἰομσε! 7 ὙἢῸ Ηδεῦτενν νογά οσουῖθ ἴῃ ΠΟ 
ῬΓΟΘ5.8. {60 Π1Πρ5 οὐὗἨἁ ἱπίθηϑο Ἰοιρίπρ ἁἴογ σοά, οἴδμοσ ραϑϑᾶρε; ἴξ δθεῖηβ ἴο ἀδποῖρ ὀχῃδιιβίοη., 
ποὶ 655 ἱπίθηδθ ἴβδῃ νβθη (Π6 Ῥβαϊγηϊδὲ μβαά ἃπά Ἰοηρίπε. [ἢ Ατσδῦθὶς, {ΠῈ ΟὔἱΥ σοκξηαῖδ 
ῬΓΕΥΙΟΌΒΙΥ ὙΥΟΥπρροά ἴῃ {Π|ὸ βαηοίπαγυ (2), ἀϊαϊοςξ ἴῃ ννῃῖςοἢ ἴδε τοοί 15 ἔουπά, τὲ μᾶ8 {δπ6 
[πε] ϊηρς τηογεονοῦ ΟὗἨ ἀπβῆακεη ἤορε ΑἸ Πρ τηραπίηρ οὗ “" Ὀ]Ιπάποββ." 
ἴδε 50} ϑ ἢ Ἰογ (5), ἰολάϊῃρ ἴο 41 αβϑιιγοά ἐῤίγεὶν ἰαπαΠ 1 ἴῖ. 88 ἴῃ [(Π6 ΠΊΔΓΡ. “ ΘΑΓΥ,} 
ςοηνϊοῖίοιι οὗ πὸ ονογίγονν ἀπά συ οὗ Π1Ϊ8 δῃ ορίτμοὶ ρος ΠΑΥῪ ΔρρΙΪσΔ]6 το {Πς ἀεδογῖ, 
ἐποιη 65, ἀπ {Ποῖσ σΠΪΘΕ (9. 10), ἀπά οὗ ἴδε 5866 [5αὶ. χχχῖῖ. 2. ὙΠῸ νογὰ, 856 μᾶ5 ὕδεη 
Ουϊπρίοῖο ἀσ!νογαπσε οὗ τηὸ κΚίπς (11), ον» ροϊηϊεα ουὐἵ ἀῦονθ, ἰδ ϑοὰ ἵννῖοα ἴὸ ἀξβογθα 



ῬΘΑΙΜΘ5θ. 1(,Χ1Π1Π]. [ν. 2--το. 

6 ΜΆΘΩ 1 γεπηθηθογ ἔπεα ἸΡΟΠ ΠῚ 
δεά, “πά ταςάϊταῖε οπ ἔδεε ἴῃ τῆς πίσ)έ 
νναῖςο 68. 

γ Βεοσδυβε ἴποιι ἢαϑὲ θεαπ τὰῪ Βεΐρ, 
τῃετγείογα ἴῃ ἴῃς βἤδάοιν οὐ τῇγ ννίῃρβ 
Ψ1 1 τε])οίςε. 

8 Μᾷν οι] (Ο]]οννεῖῃ Βαγά αδῇεγ 
1ῃεε : (ἢγ τίρῃξ μαηά ὉὩρῃο] ἀθεῖἢ πλα. 

9 Βυῖ τμοβε ἐῤαί 86εΚ πῃ 8οα], ἴο 'Ηο 
ἀαβίγου ἐΐ, 51.4}} ρὸ ἱπίῖο τῆς ἰννεγ καῖε λὐκ 
ΡΑγῖβ οὗ τῆς δαγίῇ. ΓῸ, 
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2 το 866 [ΠΥ ροννγεσ δηά [ὩῪ ρίουγ, 
50 4’ 1 πᾶνε βθθὴ ἴπεε ἰπ [6 884η0- 
[ΔΓΥ. 

2 Βερσδιιβε (ἢΥ Ἰον!πρκιηάμαββ ἐς 
δοῖῖογ τῆδη 118, ΠΥ 11ρ05 5}.4}} ργδίβθ 
[ῃ66. 

4 Τυβ νν}}}] 1 1655 τες ψ ἈΠΕ 
ἴνε : 1 ψ}} ἸΠῸ Ἂρ ΠΥ Βαπάβ ἴῃ ΤΠΥ 
ΠΔΠΊΕ. 

ς ΜΥ ϑουὶ 5}4]1] 6 βδι,ϑῆεά 8458 
εν. τοί ᾿ΤΔΔΓΓΟΥ πα ἔδϊηεββ ; δηἀ ΤΥ 
“εέηε:ς. του ἢ 5}4]}} ργαῖδβα ἐῤεφ νχτ Ἰογέα! 

ΙΠρ5: 

ἴῃς συ βεγιηρβ οὐ αν ἀ δηά ἢϊ5 Ῥθορὶβθ ἰῃ τπ6 
ἢτθὶ ἵννο ἀδᾶγβ οὗ ἢϊ8 βΝρῃξ. Ὅς Ῥβα)]πιῖϑί 
ππάἀοιυ θα Υ συ ρρεσίθ ἃ σοπιραγίϑοη Ὀεΐννθθη 
106 {πιγϑῖγ ἰαπὰ δὰ ἢῖ5 οὐνῆ Ἰοηρίηρ Ποδτχί, 
Ὀυϊ {ΠῈ ἹΠΠΔΡΈΓΥ [8 δἰ γι ΠΥ ἰοςα]. Τὴδ ἐχργοϑ- 
5100 18 Γεροδϊδα ἴῃ 58. ἽχἹη, 6. 

2. 10 “εε... ἐδε σαπείμα}) ὙΠῸ ΑΟΥ͂. 
ἘΓΔΉΒΡΟΘ65. {Π6 ἴννο οἴδυθθ5, ἴππ8 ΟὈδουπΠηΣ 
{πε σοπμποςσίίοη οὗ ᾿βοιρῃῖ. ὙΠῸ Ηρῦγενν μᾶ5 
ΤῊὰΒ ΔΥΘ 1 οοπύοιρῖδῦοᾶ Τἴη909 15 
0) ΒΑΠΟΡΌΒΥΥ, 0 ὈΘΠΟ] ΤῺΥ δύση ΚΌΔΒ 
διὰ ΤῊΥ ΕΊΟΥΥ. ὙΠῸ ΓΊΘΔΠΙΠΣ Ἀρροδῖα ἴο 
Ὀο, ΤΠε ἀδνουί δοίη ρδ νυν Ὡς ἢ ΠΟΥ ΡΟδ55655 ΠῚ6 
ΔΥῸ {Π6 88 Π|6 48 ἴῃοϑ6 νυν ἢ νυ] ἢ 1 ννᾶ5 8η1- 
τηδῖο νῆθη 1 ΜΟΥ ΠΙρροα ἴῃ [6 ΞΔ ΠΟΓΌΔΓΥ, 
δη τρδ] χοὰ ΠῸ 8ἰγοηρίη δηὰ βΊοΟγΥ Ξσυπιο] ζοά 
Ὁγ {Π6 Ατκ οὔ {πΠ6 (σονεηδηῖ. [ἴ νν}}} Ὀ6 τὸ- 
πιο ογοα ἰηαὶ αν ἢδα ϑοπὶ ὈδΔοκ ἴη6 Ατκ 
ἰῃῖο 186 οἸγ, βαγίηρ, “ἸΕῚ 5141] βηὰ ἔδνουγ 
ἴῃ {Π6 δγὸβ οὗ {πὸ οστὰ Ἠδ ν}}} Ὀπηρ πιὸ 
ἀξαϊη, δηὰ ϑἤονν πὴ Ὀοΐῃ [ἴ, ἀπά Ηἰ5 μαθιϊδ- 
[᾿Ἰοη. 2.5. χν. 2ς. ὙΠαῖ τπουρδξ ἡδίΓΑΙ]Υ 
ῬΓρερηϊθα {561} ἴο ἢϊ5 πη γῆθη δὸ ἄννοῖκο, 
δια ςοπιραγοά ἢ15 ἔουτΊΟΓ δπά ρῥτγεϑεηΐ σαῖς οὗ 
ἕο ηρ. ὙΠῸ ἵννο ννογάς “" βίγεηρτῃ "ἡ" δηὰ 
ΡΘἸΟΓΥ, ἡ 85 Γ᾽ ΚΑΥ Οὔβεγνοϑ, ἀγὸ δϑϑοςαΐοα 
ἢ {86 Αὐκ οὗ ἴῃς (ονοηδηῖ, ἐ.5. ἴῃ τ 8. ἷν. 
21: Ῥ5. ΙΧΧΥΗΙ ὅχ. 

3. ἐς δεεγ ῤῥαη [0] Πᾶν 5 1 ννᾶϑ8 
ἴῃ ξιοδῖ ρ6Π], Ὀμξ 1ΠῸ Ἰονίηξ ἕδνοιῦ νϑᾶϑ 
δυσαγο; ΒΟ ἃ ἔδοι της 5 ᾿ΠϑορΑΓΔ Ὁ] ἔγοσμῃ ἃ 
ζαῖῖπ ἰὴ ἃ διΐυγο οαϊθ; 5θὸ Ἀξ. χυΐϊ. 8---Ἴο. 

4. Τρις «οἱ 1 ὀίοσς ἐδεοὴῇ ὝΠΟ βᾶπιὸ ννοσὰ 
ΜΠ νΒΙΓ ἢ τῆ6 βεσοηά νϑῦϑο ργοροῦΥ ὈΘρΊΠ5, 
ἢ 5,᾽ 2.6. 45 1 δάογοα Ἴ ποθ ἴῃ ἴΠ6 εᾷπο- 
ἰπΑΓΥ, δηὰ 51 56 κ ΤΠ δ πονν, ᾧ. 1, ὄνθῇ 50 
ΜΊΉΠ1 Ὁ]685 ΤΊΏδο [Ὠγοιρῃουξ τὰγ ἰδ, νν ἢ] ἢ 15 
ΟἾΪΥ Ῥγοσῖουβ (566 [Π6 ργθοθά!πρ γ6Γ56) 80 ἔαγ 
85 1 πᾶ8 ἴπ6 Ἰονιηρ κιπάποθα οὐ Οοά 5ῃϊηίηρ 
ὍΡοη ἱξ. 

δ. ὦ’ «υἱρ γιαγγοαῦ απά απο] 50 
ΒρΟΆΚ5 {ῃ6 Κιπρ, "ΠΌΠΡΤΥ ἀπηὰ ννοΑγΥ.᾽) ἴῃ 
ἀρεροβί βιβογηρ, γεῖ ἱηνναγγ 8} οὗὨ Ἰογ; 
ςἔ. Κοιι. νη}. 2 ς --- 37). 806 [50 5. χχχνῖ. 8. 

Θ. τὡροηρῖν ὀεἢ Ἰανιὰ γον σρθακδ 
οὗ πρῆϊ 25 ἴπὸ δεάϑοὴ ἴοσ ἀδθνοιιΐ πιά: δίίοη, 

Α 
4 

10 ᾿ἾἼἬΉΕΥ 5}4}} (Δ}1] Ὀγ τε βυνογά : ἢ με 
πυρά. {ΠΟΥ 5}4}} θῈ ἃ ρογίίοῃ ἔογ ἔοχεϑβ. 

866 5. ἵν. 4, δηά ποΐες οἡ χνὶ. ). ἴῃ {Π|]5 ρα9- 
5ᾶρῈ ἴπογο ἰ5 Θυ ΠΕ 4 ἀἰϊγοςξ γείογεηςθ ἴο 
1ῃδι ἢγϑί Ἰοὴς πίρῃῖ οὗ ΡοΓ] δηὰ νναῖς ἢ ι]Ππ655. 
Ιπ {π6 πΙρῃς-ννδῖοθθ, “ ΡΟΓ δηρι δα νὶρῚ} 125 ἡ 
(7}6Γτοπιὸ), Ῥανιὰ τυγποὰ ἰο Οοα ἴῃ ῥγάγνεγ, 
δηὰ τοςεῖνοα ἴΠ6 βυρροτ οὗ νν Ὡς ἢ πὸ ϑρεᾶκϑ 
ἴῃ [Π6 ποχί νϑῦϑβϑ. 

7. Βεεαιμο ἐδοι βασί δε Α τεΐεγθοηςς Ὀοΐἢ 
ἴο ραϑὲ ἀθ] Ινογᾶπςοθβ, δηὰ ἴο ἴπ6 Ἰηνναγ ἀβϑὺγς 
ΔΏςΘ ριδηϊοα 1ῃ ΔΠϑυΟΥ ἴο ὈΥΔΥΕΤ. 

ἐπ 1 «ῥᾳώοαυ οΧ7 1ῤγ «υἱηρσ.}] ὙΠῸ Δτκ 
νἢ τῃ6 Μογογ-ϑοδὲ Τνοσϑῃδάοννοα Ὀγ ἴδε 
σΠογαῦΙς υνηρθ ννᾶ5 δθβοηΐ (566 ποῖΐθ οῃ τ'. 
2), Ὀυῖ (Π6 ροννοσ ννῃς ἢ ὙΠΕΟῪ Γοργοθοη θα ν 5 
Ῥγοθθηΐ, Π}}] οὗ οοπιέογε δπὰ μοῖρ. (Οἱ. 5. 
ΧΥΊΙ. 8. 

8. Μην.ομ )])οτυεῖδ᾽ ῥαγά, Κε. Ὑῆε ἢτγοὶ 
οἶδιιϑο ἀθϑου ῦθ8 ἴΠῃ6 οἰοανίηρ οὗ 1ῃ6 5οὺ] ἴο 
Οοά, {δε δβοσοπὰ Οοάΐβ εοἰοάξαςξὶ ξυρροτὶ οὗ 
ἰϊ ; ἃ τεοίργοςδὶ αδοϊΐοῃ, δηά γραςτοη : ργενεηϊ- 
οπΐ σταςο ἤγϑί ἀγαννβουΐ ἴἢ6 βριγτυδὶ δἤοςΌοη, 
1ῃοη ἔο]]ονν8 [Π6 δϑοθυγάαηςο οὗ ϑιιρρογῖ. 1)6- 
1.125. ἢ ΟΌβογνεϑ Γγ {πα ἴο υπάογϑϊδηά 1] 
Ρϑδὶγηὰ ἴῃς γοδάθυ πλιιϑὲ ἕο] ονν 1ἴ ἴπ ῬγγοΓ, 
φιοηρς Βοτπαγά, “" Βούτηο διηδη 15 ὈΔΓθΔΓΙ5 
δϑῖ θη διηδῃί!.᾽" 

Θ. 1210 ἀξείγον 11] 8566 .2 5. ΧΥΪΪ, 1--3. ΤῊς 
ννογάς “ἴο ἀδδίγου 1 ΤηΔΥ, Βονενοσ, ὃς 
Τοπάογοα “ἴο πο ον ἀσϑιγιςίίοη ᾿" (1π5 
ΗἩυρίο]ά), 4 ννογὰ δχδσῖνγ δηάὰ ἱπλπηθα δῖον 
16 Π1δὰ ἴῃ {π6 ο856 οἵ ΑΒ ΟΡ], 2 5. ΧΥῚ!. 21. 

ἐῤε ἰοαυενγ ῥαγ: οΚ᾽ δὲ εαγε 7] 1.ς. ἴο ἴδ 
ἔτλνο, οὔ ἴο 8860]; οἴ, 5. ΙΧΧΧΥῚ. 13. 

10. {εν τῥα! Μαἰ} δν ἐδε “«υογ, δις. Βοῖὴ 
αἴδιιβθβ οὐ 1815 νοῦϑὸ ἤδνε ἃ 5ρθεῖδὶ δι σηϊῆσδηςο; 
1Π6 ἢἤγσί πηθδηὴβ “ΠΟΥ 5}}4}} ϑῃθά ἢ1πὶ ({. ὁ. 
5ῃδα δὶ5 Ὀοοά) ἴἰκθ ννδίοσ ΌΥ͂ πλθᾶπ5 οὗ ἴῃς 
δινογα." [1 ροϊπῖβ ἴο δὴ ἱπάϊν! τι] νι Π0 5 
ἴο Ρογίβῃ Ὁγ ἃ νἱοἰθηῖ ἀρθδίῃ, ᾿ηΠ|ςῖθαὰ Ὁγ Δη 
᾿Π5 ΓΟΤΊ ΘΠ ΔΙ ΠΥ ποῖ ἀἰβοηςΕΥ ρος ἤϑὰ : τπὺ5 
ΑΒ ΠΟΡἢΟΙ ρογιϑῃοα ΟΥ̓ Π]5 οὐνῃ Βαηά, ἴδι5 
Αβαϊοπὶ ἀϊοὰ ρῥἱογοθὰ τῇγουρῃ ἴμ6 Πποατὶ ὉΥ 
ἴγοθ ἀλγῖβ ἃ5 ἢ6 ἤν νην ἴῃ ἴῃ6 ἵτθε, 
4 8. Χν"Π, 14. ὙΠῸ βοοοηά οἰδιιϑ βρόβδκϑ οἵ 
{Π6 αἴθ οὐἩ {86 γϑῦοὶς : ΠΟΥ σῃουϊὰ Ὀ6 ἃ ῥΡοῖ- 
(ἰοῃ ἔογ ἴοχϑϑ, ΟσἁἨ 78. κ]5.- δὲ οὔςθ ἃ ἱβουρδῖ 



Υ. ττ--6.} ῬΡΘΑΙ ΜΘ. { ΧΧ111. 0 Χ 1. 

11 Βυῖ τῆε Κίηρ 5}|8]} τε)οίςε ἴῃ 
Οοά; ενεγὺ ομς ἴπαϊ βϑυνεάγεῖῃ ὈΥ͂ 
ἢϊπὶ 5}4}1 οίογυ : δυῖ τε πηοι ἢ οὗ 
{Π6πὶ τι βρεαῖ 1168 584]} Ὀ6 βίορρεα. 

ΡΟΑΙΓΜΊΧΙΝ. 
1 Φαυίά 2γαγείλ ο» ἀεἰένεγαρες, εογιῤίαϊ»μρ οὗ 
δὲ ἐμέ. ἢ 274 2γογείσοίά ἀξπσο 10. σέ 
σμεῖ αγι' ευλάίφηξ ἀεείγμείοη οὐ Δὶς ἐρόσεῖές, ας 
“ἀξ γίσάἑεοις «ἀαδῥ γογοίεέ αὐ τ. 

Το ἴῃς οὨϊεί Μαιυκιοίδη, Α Ῥϑβαΐπὶ οἵ Ἰϑανιά. 

ΕΔᾺ τὴγ νοῖςε, Ο Οοά, ἱπ πιῦ 
ΡΓΑΥΟΓ: Ργδϑαῦνα ΠΥ 116 ἔγοιῃ 

ἔδαγ οὗ ἴῆε ΘΠ ΘΠ. . 
2 Η!άε πες ἔτομῃ [πε βϑθογεῖ σοιπ86] 
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οὗ τῆς ν]ςοκεά; ἔγοπι (ἢ ἰπϑιγγοσῦοη 
οἵ τῆς. ννογκεῖβ οὗ ᾿πΠ] ΠΥ : 

2 “ὟΝο νεῖ τῆεῖγ τορι {κα ἃ 5 Ῥε1ς..Ἅ 
βνοΟΓά, σμα Ὀεπά ἐῤεῖγ ῥοτυ: 10 «ῥοοί 
ΘΙ Γ ἀγγοννβ. σύέμ ὈΪΓΓΕΓ ννογάϑ: Ι Οὐ, 

4 Ἴπαῖ ΤΠΕΥ ΤΊΔΥ 8ποοῖ ἴῃ ϑβογεῖ ἐβεέ. 
αἴ τῆς ρετγέεςϊ :: βΒι4 6 η]γ ἀο ΓΠΕῪ 5ῃοοῖ “οΑίαε 

. ,ΜΩ78ς. 

αἴ Π]πλ, Δ4η4 ἔξασγ ποῖ. Ἰ Ογ, 
5. ΤΠΘΥ εποουγαρα {ἢ ΘπΊβεῖνεθ 1π έμσα ἀροῦ 

ΔΠ 6Ν]] ! πηδίτεγ : {ΠΟΥ σοιππΊιαης ἧ οὗ ἐβαέτολι α 
Ζλεν λανε 

ἰλγιπρ 5ΠΆΓ65 ὈΓΙΝΙΥ ; ΤΠΘΥῪ βαγ, ὟΝ ΠΟ μαρομρώ. 
8}]] 5866 ἴΠδ πὶ Κ ὧν σέαρεῖς 

6 ἼΤΠΕΥ βθβάγο ουξ ᾿ΠΙ4Ό 65 ; ᾿τμογ !Ηοῦ 
ἃ ςεαγλ 

ΔΟσΟΠΊρΡ 8} ̓ ἃ ἀΠΠΠρεηῖ βθαγοῇ : ὈΟΓ [ἢ 6 «εαννάδω. 

1ῃ Δοοοτάδηςθ ἢ τὴ δοθηο ἴῃ [ἢ6 Βον)πρ 38. ἐδεὶν Ἰοησμ] ΑἸῚ ἐδθ ρϑαὶπὶς οἵ {}18 
ΜΠ] ογπεββ, ἀπὰ ἃ ρῥγθάϊοϊίοη Ἔχδοῦ Γι] 1, 
866. 2 8. ΧΥΙΠ. 8. 

11. Βμὲ ἐῤὲ φἰη9] αν οἰϑοννῆογο βρθακϑ 
ἴπυ5 οὗ ΠΙπΊ56 1], 5, Ἰχὶ. 6; δοῦδ ΜῈ ΡΘΟΌ ΔΓ 
ΡΙοΟρτοῖυ, 85 γϑϑ] ΖΡ Π5 γεσϊογδίοη ἴο ΚΙ ὨΡῚΥ 
δϑίδῖο, δέῖοῦ [86 τυΐη οὐἨ ἢϊ5 ΘΠ ΠΊ 168. 

σαυεαγεῖ ὁγ ῥῥῃ) Ἐτοιὴ ευΐ. νἱ. 12, 1ἴ 15 
οἸεαγ [Πδὲ [ἢ]15 Ἔχργδββίοη γοίογβ ἴο στοσορηϊίοπ 
οὗ σοά, ποῖ 85 βϑοπιαὲ (ΗβηρϑΞῖ.) ἱπίεγρτεῖ 11, ἴο 
βυνΘΑΓ Ωρ ὈΥ {Π6 ΚΙηρ᾽ 8 ΠΔΠΊΘ, ἃ5 [όβθρῃ, “ὈΥ͂ 
1ῃ6 ἴδ οὗ Ῥδδγδοῆ," Οδη. χὶ. ὡς, δηά 
Ἡπηδῇ, “" 45 ΤΏΥ 5081] ΠΙνϑῖἢ,᾽} Σ 5.1. λό. Νὸ 
ΒῈΓ ἢ ΡὮγαδο 15 δυο σ υϑοὰ οὔ Πανὶά. 

δαὶ «ῤῥέεαξ Πε6] ΤῊΘ ϑρθοῖαὶ ρα] οὗ 1)4- 
ν] 45 ΔοσΌ ΒΟΥ ; 566 ποῖθβ οἡ 585. ΧΧΧΥΪΙ,, 12, 
ΧΙ, ς---8. 

Ῥβαιμ [{Χ]Ν. 

ὙΠ8 ὈΘΑγ5 ἃ Οἷοϑθα ὙἘΒΕΙΠὈΪΔΠΟΘ ἴο ΤΉΔΗΥ͂ 
Ῥβ88]π|5 ῃ ]Οἢ γα δϑορεὰ ἰο αν, ὄϑρθςοὶ- 
ΔΙΪΥ [ῆ6 ϑευθηΐῃ ; ΠΟΙΓ ἰ5 ἴποσε ΔΠΥ͂ Γέάϑοη ἴο 
αυσϑίίοη {Π6 βἰδίεπιθηϊ ᾿ῃ ἴῃ6 ᾿ἰπβοπρίίοη. ΤῊΘ 
Βῖγ]6 18 νἱροουβ δηὰ δηϊπιαϊθά, ϑβοιποννῃδὲ 
ΔὈγυρί, ἀπά τερίοῖθ νυ ἀγοδίβπηβ ἔοι πὰ ΟὨΪΥ 
ἼΠ Ρ881Π|5 οὗ 8ῃ ΘΑγῪ ἀδίθ. [ἰ σοπίδίηβ ἃ ἀ6- 
βοιρίοη οὗἩ ἰγοασῆθγου 5 ΘΠΘΠΊΪΘ8, Ἔβρθο ΑΠ]Ὺ οὗ 
8ἰδπάδγοιβ, δηὰ τῃουρ ἰἢ6 οσοσδβίοῃ οδηποῖ 
θὲ ῥγεοίβοὶυῪ ἀδίεγπηιποά, ἰξ Ὀεϊοηζβ ΡΟ ΔΌΪΥ 
ἴο 1}6 {πὸ ἤθη αν ὰ βγβὲ μδὰ τϑᾶβοη ἴο 
διιδροσῖ 1πῸ οχἰβίθσηςς οὗ ἴΠ6 ἔοιπηΔ0]6 σοη- 
ΒΡΊΓΔΟΥ ΠΙΟἢ ἄτγονο Ππὶ ἔγοπι [ΘΓ 8416Π]. 
Ἵν ϑβίγορῃεδβ, δεαςῇ οἵ ἔοι: ". νϑῦβοβ, ΓΙῸ 

ϑοραγαϊθα ΟΥ̓ οπὸ οὗ ἵἴννο νϑῦϑϑθϑβ, ς, 6. 

1. ἐπ γῆν ῥγαγογ] ΟΥἍ, “τηράϊιδτίοη." Οἱ 
Ῥς. ἵν. 1, 2. 

Ὡ ΤΠΐβ ροϊηίβ ἀἸΒεϊΠ ΠΕ] ἴο ἔννο ἔοττηβ οὗ 
ἄδινςεγ, {86 ϑθογεῖ σοπδρίγαου οὗ νυ ῖς ἢ {16 
Κίηφς δβυπροοίοα τῃ6 οχίϑίθησθ, ἀπά ορϑθῆ ουΐ- 
Ὀιηγοῖα οὗ ἀἰβαβεσιοη, “ [πϑιιγγοσξίοη " 6χ- 
ῬΓΕΑΒΟΒ [86 τὰ σρῆβε οὗ 1π6 Ἡρῦγενν, νυ ῃϊςὴ 
ΠΛΕΔΠ5 ἃ Ποίδγ {υππ|ι]ξιιοι8 σγοννά. [6τοπιο 
4“. ἐππλϊζιι :,) οἴ. 5, [Χ!!.. 2. ἼΤῊΘ 84πη6 νγοσὰ 
ἰδ υϑεὰ ΡῈ 1. 1, “ὙΨΩΥ ἀο ἴῃς δΠεοαΐδρη 
γαρεῖ" 

ΡεΠοά ἄννεῖ] πλυςἢ οἡ ἴΠε δἰδηάογβ οὗ αν 8 
ΘΠΘΠΊ68. ὙΠΟΥ ὑνεγα ἰπη ἔδοξ [Π6 ἱπηπηθάϊδῖθ 
οδιι56 οὗ δ ονθυἤγονν : 866 2 8. χν. 2---6, ἀπά 
Ὡοῖΐδ οὔ σ. ς. 

δεπἢ ὙΠ ψψογά ῬΓΟΡΟΓΥ ἀρρ]168 ἴο ἴδ 
ὕονν, ποῆςσο 1ἴΠ6 ραγαρηγαβιῖς νϑγβίοη ἴῃ [ἢ 
ἰεχί. [Ιἴ ψουϊὰ Ὀς 5:πιρὶογ ἴο ἰγαπβίαῖο τῆς 
ννογάὰ “ αἴγεςῖ ἡ ΟΥ̓ ὁ αἰπλ.") Τῆι «͵80 5. 
ἵν}. )η. ὙΤΠθ Ὄχργοβϑίοη 18 ῬγΟΌΔΟΪΥ σῃόβθη 
ἴο ἀεηοίε (Πς ἐ6] 1} Ὀογαῖα τ] 1 ΠΥ Ὑν ἢ νυ ἢ 
[ἢ 5] ηἀοΓῸΓ ΡΓΈΡΑΓΕ5 ἢἰ5 σδἰ τ ΠΊΠ]68. 

δ. ΤῈ ἢιβὲ οἴδιιϑὸ βου] 6 σοπάογρα 
ΤΏΘΥ δίγου 9. ΤΟΣ ὈΏΘΙΏΒΘΙΥΘΒ 8} 

ΘΥΙΙ ποσά. ΤδςἪ ““6ν}] ννογά ᾽ 18 σοΠΊΠΟΉΪΥ 
τεραγάθα 45 δαυϊναίθης ἴο ον} τΠϊηρ, ΟΥ 
τηδῖΐοσ, δυϊ 11 ΘΥΙἀΘΠΕΥ γοίουϑ ἴο [6 ϑἰδηάογ 
οὐ ΨΠΏΙΟὮ [86 Ὠορδ5 οὗ {86 σοπϑριγαΐουῦβ γοβί, 
δηά ὑνὩ]ς ἢ (ΠΟῪ ἴδε σᾶτὰ ἴο βἰγεηρίμθη. 866 
[6 δοσουπί οὗ Αὐβδὶοπλβ ργοσθθάϊηρ, 2 8. 
χΧΥ. 3, 4. ΤΠ οδαγρο οὗ πορ]θοϊΐηρ {Π6 δά- 
τη πἰβίγδτοη οὗ }5ι1ς6 ννοι]ὰ ρογῆδρϑ [61] αν θη 
ΙΏΟΥΟ ἔΟΥΟΙΌΪΥ ἀροὴ ἴπῸ ΡΟρι]αγ τηϊπα [ἤδη 
᾿ανι 5 βγεῖ ογπηθ, νυ] ἢ ἰουςῃοὰ ἀϊγεςιΥ 
Ὀπΐ ἃ 5ἰπρὶθ ἔΆτΥγ. 866 ποῖβ οῃ 5, Ἱν}}}. τ. 

ἐδεγ εογρρημηθ) 1 1ΈΘΓΑΙΙγ, “( [6}},᾽} “ὁ παγγδίε :᾽" 
(Παγ τΑ]Κ ΟΥ̓ΘΓ Ἔν ΘΓ ἀθίδι] οὗ {πεῖτ βοῃθπηθ. 

ἰαγίησ “παγο ῥγίυ) Οὐ, ““ἴο σοηςρδὶ 
1ΠΕΙ͂Γ 5ηαγοβ.." Οπο οδ]θοΐ οὗ {ΠΕ ἀἰβοι 8δί ἢ 5 
νν85 ἴο Θ6οΌ ΓΕ ρογίεσί βθοῦθου. 

ἤῥο «ῥαϊ! εεε ἐδερι 7] Οοπηρδιο Ρϑ5. Ἰἰχ. 7. 
Οσοάϊοβϑηθϑϑ 15 αἰνναγϑ σεργεβεηϊθα 85 ἃ βϑρϑςῖδὶ 
Ἄοματγδοϊοσιϑίὶς οὐ Πᾶν! 5 θηοπιῖοβ. Ηδ ἔο]ξ, 
δά (ΠΥ [ο]ῖ, ἰῃαί, νυ πδίθνοσ 5. ρούβοπδὶ 
λυ] ]ῖδ ταῖρῃς Ὀ6, ΠῈ τοργοβοηϊοα ἐπα σδυϑὲ οὗ 
ΤΙ Ὠϊοουϑη688 δηὰ ἴσιο το] ρίοη. 

Θ. Τδὲνρ “τ«αγοῦ οἱ ΤὮΪΒ γεῦθθ ὑγθϑθηϊβ 
ἀϊβηςυ 165 οὗ σοηϑιγιςιίοη, Ὀὰξ τἴῆ6 ροπογαὶ 
ΤΑΘΑΠΙΠΡ 15 οἸεασ. [ἴ τλῪ 6 ἐοπάοσγοαὰ ῬῈΘΥ 
ἄθνυν:89 1π]ᾳπ}0195, (ΠΟΥ 540) ὃ πᾶΐ9 
ΘοΙαριοῦθἃ ἃ Μ{69)]- ἀονίβοὰ ἄϑυἝοθ: 
διιάςπμο ᾿πτᾶ ((Πουρ ἢ) οὗὉὨ ἃ δὴ δῃά 
18 πϑδχὺ 18 ἅἄϑθορ. ἼΠῸ αὶ πιϊϑὲ ἤθΑΓβ 
{Πεπὶ Εχυ] τς ᾿π 1Π6 βθογοου οὗ τποῖγ Ρ]4η8, ἰῃ 
[δε ἀδρὶῃ δῃηά δι ι]οῖυ οὗ τμοσ (που ρἢϊβ. ΤῈΘ 



ῬΘΑΙΜΘ5. ΧΙΝ. ΤΧν. [ν. 7-2. 

ἰηνναγά τοισδὶ οὗ Ἔνεῦὺ οὔς οὔ ἐδεπι, 9 Απά Δ4Σ2]] πιεὴ 5}.2]] ἔξαγ, δπ4 
δηὰ τῆς ᾿οατῖ, ἐς ἀθορ. 58Π.4}1] ἀσοίαγε τῆς νοῦς οἔ Οοά; ἰος 

7 Βυῖ (ὑοά 5Π421] 5ῆοοῖ δὲ ἴπεπὶ ἴἢεν 514}} υνίβεὶΥ σοηβιάεγ οὐ ἢ 5 
"Ὴς:5,. τοῦ Δὴ ἌΓΓΟΨ ; 566 ]}γ ̓ 584}} {πεν ἀοίηρ, 

ῳ μ"ἢ ν 

ἐς δὲ Ψοιμηαεά, 10 Τῆς τρῃζεουβ 511]] δὲ ρἱδλά ἰπ 
ππι ἘΣ 8 ὅο (Πδὺ 5041] πιᾶκα {πεὶγ ον ἴδε ΓΟΚΡ, δηὰ 5}]1] τγιβῖ 'π πε; 

ἴοηριε ἴο Η ὕροῃ τῃεπλβεῖνεβ: 41] ἀπά 411 τῆ6 ὑρτρῃς ἰπ μεατς 5}2]} 
τῆαῖ 566 τῃεπὶ 85Π4]} ἤξε ἀννγᾶγ. δίοτγ. 

Ἰαϑῖ ᾿οἴδιιβο ΤΑΥ͂ δ ἴακοη 45 ἃ τοῇθοϊίΐοη οὔὐ δραϊηβὶ ἴῃ6πὶ 18 {ΠΟΙΓ ον ἴοηρυθ: {πε Ὺ ππὶ 
15. Ῥβαϊπιηῖδί, Ὀυϊ 1 45 ἃ ρου δῦ ἔοτοθ ἃ5 βῆδκθ {Π61ῚὉ ποδάβ δ δδοἢ οἴΠοΥ, ΟΥΕΤΥ ΟἿ6 
ἘΧΡΥΘΘΘΙΠΡ ΟΥΠΉΪΠ4] ΘΧΊΪατοη ἴῃ (Π6 βισσθθα {πιΠΆΡΠ 5 ΟΥ̓ΘΓ [Π6Π1} (566 Νοῖο Ὀεῖομ). Εδοὴ 
οἵ μγροογίϑυ. Ὅὕῆὲ ψογὰ “ 4 πΊλη ᾽" Ροϊηΐβ ἂἴί οἰδιιδε 848 ἃ ἀϊδιίηςϊς Ὀρασπρ ὕροη ἴῃς ἔας!5 
41} πανιά α], πλοϑῖ ΡυΟ Δ ΌΪΥ ΑΒ ΠΟΡΠΟΙ, ἴο τοσογάθά ἴῃ 2 5. χυὶ. 1--14. κ᾿ ὝΤΠΟΥ 5121} 
ποσὰ ἀορί οὐ {ποιρῆς δπάὰ υπίϑιποιλαῦϊθ σδυ5θ ἢϊπὶ ἴο βἴμιπιῦ]6,᾽" [5 “ὁ ΑὈϑδίοτὰ δηὰ 
ΤΆΔ ΏΠΥ ἅγὸ ΡΘσα] Αγ ἀρργοργιαῖο. 411} [ὴ6 πιθὴ οὗ 1ϑγαθὶ σαἱά, ὙΤὴῸ σομηςοὶ οἵ 

7. Βιι Οοά «ραὶ! εῥοοι] ΜΝ ἩΐΠ6 ΠΟΥ το Η βῆ] ἴπῈ Ασ με 5 θεῖτο [μλπ {πε σομηδεὶ οὗ 

δεπάϊηρ {ποΓ Ὀονν, δα]ιϑῖης ΓΠῸῚΓ ΔΥΤΓΟν 5, ΑΒΙΕΠΟΡΒΕΙ." ες ἜΒΕΙΓ οὐπ ἴοΠβιε ν᾽85 ἀραιποῖ 
ἀπὲ ἰακίηρ ἀο!θογαῖθ αἷσι, τμὸ βῃαδβ οὔ σοά ἴμέπι," “ ἔογ 1ῃς [νοτὰ μδᾷ ἀρροϊπῖοα τὸ ἀγίεα; 
Ρίοτοο ἔποπι, ὙῈῸΟ τρί ἐγαπβίτοη οὗ τπουρε {θέ βορα εομησοὶ φ ΔΗ Φορδοί, ἴο ἰῃς Ἱπίεπί 
δηὰ νἱν! ἃ ἱπλαρογΥ τὸ ἐβογοιρῆὶγ αν άϊς. [παῖ ὃς πλρς ὈυπῈ ΕΥ] ἀροη Αὐβδίοπι ""-- 
{ τθὸ ραποιαπείοη δὲ γοίαϊποά ννὸ ππιδὲ τοπάος ἅπά τνβθη ΑΒ ΒΟρΠΕΪ ΒΆὉ {παῖ δὶς οομπξεὶ 
εἰ πᾷ Οοά 5ςΠοοίοίῃ αἱ ἴῃθπὶ ἀπ αὐτὸν οιἀ- 45 ποῖ [Ὁ] οννθα," ἄς, Ἃ-. Ὧγες εὐ ΤΕΥ Μ}}} 
ἄφη!γ. {πεῖτ υνοπᾶβ ἅτὸ ποτε, ἐν δ, ΠΟΥ 816 58ακο {ΠΕ ῚΓ Ποδα8 αἵ ϑδςῇ οἴου" (βιοἢ 5 ἴδε 

Αἰγολαάγ υνουπάοά, [6 ννουπαάϑ ἄγὸ ἰπϑδηϊδηθ- ΠΠτογὰ] πιεδηΐπρ οὗ 186 Ηεθγονν), ὃς, 41} τΒὸ 
ΟἰΙ5. ὮρΑΓ οὗ (ἢϊ5 σοπδρίγαου, ουθη ΘΥΘΓΥ πὲ ῬεδῸ 

ἜΠΠἘΠέΕΠΠΠέΠΕΠὲῥ ρ Ν 
ἔΌ]Πονν 5 Κιπιςῆι, Ὀὰξ ργόϑεηῖβ δΔη Ἰπσοηρταοι 8 9. ουἱεὶγ «οποίάεγ] ΟἿ. 7οὉ ΧΧΧΙΥ. 27. 
ἱπιᾶᾷο. ὙΤὴ6 Ηδοῦγεν τὰπ8 ἴδιιδ ᾿μΟΓΑΠΥ, 11. Τρε γὶσῥίεοια «ῥα! δὲ ρφία] Οἱ. Τοῦ 
““Απηὰ ΓΠΕΥ 5}41}} οδιιδαὲ ἰπὶ ἴο δἴιιπηθϊο; χχὶϊ, το; 5. ΧΧΧΙΙ ΣΙ. 

ΝΟΤῈΣ οὐ ῬΘΑΙΜ αχιν. 8. 

||. “πὰ ΤΠΘΥ 5.41] πιᾶῖκθ ᾿ἷπὶ δίῃ πη 6.) ΓΟΡΟΥ 56η56 : ὙΠΟ Ὁ2), ΗΙρΡΗ.., ἐ'σλιι56 ἴο συ τη- 
ΤῊ πᾶν ΡΟΒΘΙΌΪΥ ὕθαγ ὈΓ Καγ᾽β τοπάθγιηρ, 6.) ΥὙἹ}) 7, ῸΠπι )), “ὁ 5ῆδκε," ιιϑοά ἐβρὸ- 
“ Δηᾷ πιο Ὠπτ]οὰ Πῖπὶ ἀοννῃ δι απ Ὀ]Π1ΠΡ: ΟΥ̓ οἰδΙγ οὗ 5μδκίὴρ ἴῃ6 οδά 5 ἃ βοθδίυτε οἵ᾽ 
ἱ νὸ ἴἀκὸ “6 ΝΠ ᾽ 45 τουγίηρ ἴο ΑΒ ΒΟΡμΕὶ, τηουγηίηξ, ΟΥ σοπίεπιρί ἴοσ ἃ []]επ ἐπότην ; 
“ΠΟΥ Μν}} ονουῖῆγονν Ηἷπὶ,᾽") οὐ ΕΥ̓ ἃ σοϊηπιοῦ 5866 ἰοὺ χυὶ. 4. Ὧ2 Πδδ, ἃ Ρῆγαβθ βρεεῖδ}ν 
ἰάϊοιη “6 ΜὉ 1} θ6. ονογίῆγοννη ΕΥ̓ {πο πη.) 85. σμαγαςίογϑις οὗ Ὠανιά, ὁ σθεῖης ἢ15 ἀεθῖγε ῃροἢ 
δν Πδ5 οὐνῃ Δοσοπηρ] 8. Τ᾽ 5 ν᾽ 85 ΠῚ ΓΆ]Ύ τῇ6 τἢ6πὶ.᾽ Ἰοοκίηρ ἄοννῃ ἀροῦ ποιὰ ΜΊΒ ἐχυϊῖὰ- 
σᾶθε, Ἐδοὴ ννογὰ ἰ5 ἴδκοη ἰπ [15 [Πογὰ] δηὰ ἰἴἰοη; 866 Ῥβ88. ΧΧΙ. 17, ΧΧΧΥΪ,. 34) {ἢ ν΄. 7. 

ΡΘΑΙΜΊ,ΧΓ. ΒΑΙΒΕ ᾿νναϊεξειι ἰογ τῆες, Ο Οοά, ΚΡ 
ἴὼ δίοη : δπᾶὰ πηῖο {δες 584]} τπὲ 

γον δὲ ρεγίογπιεα. 
2 Οὐ τδου τας ἢεξάγεβξ ργάγεγ, υπ- 

τ δατ γα ὐλ σού γον ἐς σγας. 4 7: ὀδμπ5- 
ἀὐμπῶσς Οὗ σά ς ἐὐοσόμ ὁν γχοασον ο7 ὀδηιογίς. 

Το 1Β6 ομίεῖ ΔΙυβιοίαη, ἃ Ῥϑαὶπὶ απ ϑοὴρ οὗ 
1)ανὶά. ἴο ἴῃδὲ 5}}8}} 11} Η6ϑἢ σοπηδ. 

Ρβαυμ Χν. 7εμονδὴ, αἴνσανβ, ἰῃ παίατγε, δηά δπιοὴρ ἴδε 
ἘῸΥΓ [η6 ργοῦδθϊο ἀλίθ «πὰ διΐμβου οὗ {πὸ Πα[ΙΟΠ5, Ὀγ Μ ιοῃ ΗΒ ΠᾶΠῚΕ 15 δηὰ Μ]} , 

Ρϑϑϊη, 566 Ὀεον. Α ὙΟΥσίρροῦ ἴῃ Οοάς Κποννῃ (υ. ς---δ); δηὰ Ηἰ5 5ρεςίδὶ πετῸν 
σουγῖβ, ἰπ ΠὶβΒ οὐη πᾶπηθ ἢγθῖ, ἂπά ἱμβὸη εϊοῦταϊοά ἴῃ 1815 ἤγπίη, Οὗ ἃ ῥργοβρεγουβ [αγ- 
ἴῃ τπδξ οὐὁἨ 8 φββοςίφίες, ἀοβογίθος (υ. 1) [6 γέδὲ ; οὐ ψ ΙΓ 1Π6 οοποϊάϊῃρ νΈγϑεβ οοηίδιῃ ἃ 
Ῥγαῖβα ἀπ ἴο Οοά ἴῃ Ζίοη, ἀπά μὲ στον ἀΐϊηρ Υἱν ἃ ραϊπτηρ (υν. 9---13). : 
οἵ 4}} πηθὶ ἴο ΗἸ5 σοιιγίβ ἴο νούθῃρ. Ηθδ 1. ῥγωῖε αυαἱεῖῤ, ὅς. 7 {{ πὸ ρυπείμδῃου 
ει ΠΚ8 Ὠἰπὶ οὗ ΠΪ5 5ἰη5 ἅπὰ {πὲ 8ἰπ5 οὔ ἢἷὶβ οὗ {πὲ γοοοίνοά ἰοχὲ δὲ τοξαϊηθὰ (86 τρδγρίπδὶ 
ΡΘΌρΙΘ, ννῆϊςἢ Οὐά σονεὲγϑ (Ὁ. 3): οὗ {πὸ Ὀ]655- χϑπαάργιηρ 5 Ὀεϊίοσ, “ῬΊδῖ96 15 ϑ)εηΐ, ἄζ 
Θάπὲ85 οἵ ἴῃοϑ6 ΨἹῈῸ Πᾶνὸ ἄσοθθβ ἴο {πε βοιτοθ Οἵ, (15 ρίνθεη ἴο ΤΠ ε6) ἴῃ 5 θηςε." Ργαῖβὲ Καὶ 
οἵ ραγάοῃ (νυ. 4); οἵ 6 πραϊγ ἀθεά οὔ ΕΕῪ δπονη ἴο Τα ὈΥ ἃ ΒΟΙΥ βίίθηςο (Νοῖε 1)» 



ν. 3-}.} ΡΘΑΙΜΘΈ5. Τὰν. 

ΕἸΟΡ, 4 ᾿Ιηϊφυ εβ. ργεναι! ἀραϊηβ πα: 
Σ᾿ θές, ΟΥ̓, . : 
Δα ενεφ ΑΣ ΤΟΥ ΟὟΥ [ΥΔΉΒΡΓΘβ810η8,) ἴΠοι 8ῃλ!ξ 
μφαίίες, ῬΌΥρα ἤδη ἈΥΔΥ. 

4 ΒιΙεβϑδεά ᾿ς ἐῤε σιαπ τυῤονι τῆοι 
σΠοοβεοϑβῖ, δηά σδιιβεβῖ ἴο ἀρργοδοῦ κ7:- 
90 ἐῤέέ, ἐῤῥαί Ἦδ τ Δ ἄννο}} ἴῃ ΤΗΥ͂ 
σουγῖβ : νΜγ)0ωΘ 5}Π4}} θὲ 5ατ5ῆεα νυ ἢ τὴς 
ϑοοάηε85 οὗ τὴγ ἤοιιβα, εὐερ οὗ τὴν 
Ποῖὶν τεπιρία. 

ΤΏΟΓΟ ΘΧΡγοϑδῖνα ἤδη ψνοσάβ. ὅ6θ 8. [ΧΙΪ. 1) 
ΤΆΔ. τοπάργιηρ, δηᾷ ψ. ς ; ΗδΌ. ἴϊ. 20; Ζος. 
1.13. ὙΠ6 διθηοθ ἱπιιπηαίθα 15. Ώ]1|Κ6 1Π6 
βασοὰ σἰἰθποθ οὗ ἴπὸ Οσεεκβ δηὰ Βομπίδῃβ: 
1 1π10}168 4 8001} Β᾽]οἀ νυ Τπουρἢ 5 ἴοο 5 
ἴογ υζογάποο; ἴΠ656 δῖ ἰαδὲ ὑπῖθ (Π6 τοηραθ; 
δηᾷ [π6 Ρ841πὶ ϑνΏ] ἢ ΓΟ]]ονν5. 15. {ΠοΙΣ ὀχργοθ- 
δίοῃ. 

απά μηπΐο ἰδές σῥα]!, ὅχς. ἈδίμοΥ, “ἀπά (50) 
ἃ νον ἴο ΤὮΘΕ 15 (ΠΡ ΒΓ]γ) ρογίοστηρα." 

Ω. Ο τοι ἐῤαὶ ῥεαγσιΐ, ε.] ὍΤἢο δοϊίοηῃ 
ΒΘ 5 ριόβοηῖ. “ΤΠ ηἴο Τ 66 811} θῇ σοιηθ5, ἴο 
ἸνΟΥΞΠΙΡ, δηά (0 ὈΥΑΥ ἴο Ηϊπη ἰῃαξ Ὠραγοίῃ.᾽" 
(νη τ λαγκο “ἴῃς Οσοα σδηῃ πο πιοτὸ ἀϊνοϑῖ 
Ητδε] ἢ οἵ ΗΙ5. αδἰπθιιῖθ οὗ Ποαγίπρ Ρυᾶγοῦ 
1ῃαη οὗ ὑεῖπρ." ὙὉὍΠὲ δάάγοβςς ἴο ΗἸπὶ ὈΥ {Π|5 
(116 σοηίΓαϑῖβ ἀ1|πὶ ἢ ΙΔ018 ννῆο Ποαγ ποῖ:. 
θ5, σχν. 4---.-.7ῷ, ΟΧΧχνυ. 1ό, 17, ἄς, Το οχ- 
ῬΓοδϑίοη ὁ αὐ ἤει" 5ῃοι]ὰ ποῖ 6 βίγαϊποὰ 
ἴο πιδᾶῃ “ὁ 4}} τηθη,᾽ ἀπά πιο 655. “ 8]}} 
σγθαῖμ γος, ᾿ 45 ϑοῖια (Ηεηρϑείθη., Ηιιρίοϊάᾷ, εἰς.) 
ἴητογργοῖ: ἴἴ 15 ἃ βΘΠΘΓΔ] Θχ ργθβϑίοῃ (866. ἢ 55. 
ἵν]. 4, σχὶν. 21), ἀδϑοτιρίίνθ οὗ ἃ τι] θ 
οὗ 4}} 560Χ65, ἀρθβ, ἀπά σοηῃάιτὶοησ, [δὲ σγοινὰ 
ἴο Οοὐἷβ σουτί5, ἴῃ ἔδλεῖϊ, ἀπ ῬΟΥΠΔΡρ5 ἰπ ε'σῃϊ 
οἵ ἴῃ δαὶ πιιϑί, δπὰ ργᾶγ, δῃὰ ἤανθ δῇ δῃ- 
ΘΙΨΌΥ, 

8. " Ππἰφιλείος ῥγουαι ἀσαϊησὶ ηις, ἄς. ΤΏ6 
ὙΡΟΓΘΠΙΡΡΟΣ, Ώδη νοῖοθ 15 βίνθη ἢϊπη, σοη- 
ἴοδϑο. [86 πλττὰἀθ οὗ 15 51Π5, ᾧυἸϑηρ ὉΡ 
ἴο τοιποπιγδηςε---ηὰ ΠΕΙΓ ραγάοη! “[η]- 
4υϊῖ65 πᾶν ργονδιϊοα ἀραίηϑδε ΠΣ ΟΥ̓ πιᾶϑίοι- 
οὐ πιὸ: ΟἿΓ ἰγαπϑρτοβϑίοηβ, Ἴποιῖϊ ἀοδί σον Υ 
{πὸπλ. ΤὙπΠὸ ρῥγοόποιη 15 δ ρῃδίϊς --- [68ο- 
Υ Δ αἰοηθ ἴῃτ|5 ραγάοῃβ. ὙΠῸ δῦβοηςε οὗ (ἢ6 
ΡΆΓΑΙΙΟΙ Ι5πὶ ἴου 15 δπιρῆδῖῖς. Ὗς εχροοῖ 
δ ΟΣ ΥΔΠΞΡ ΓΟΒΘΙΟη5 (8. Χ]. 12) ἅΓ6 τηΟΓΘ ἰῃ 
πιο Υ {πη [Π6 ΠδΙΓ8 οὗὐἨ οὐγ ποδὰ:" δι τη- 
5ίοδα οἵ {Π15 νγὸ ἢδνο ἴδ δϑδϑιγαηςε οὗ ράτάοῃ. 
ΎΤΠΒ6 Ἰιΐογα] τοηθηρ οὗ {πε οΥΡΙΠΔ] 5 (πιάγρ.) 
ἐε ΠΟΟΓΑ, ΟΥ̓́»ιαἑίεῦ, οὗ ᾿Π|4 1165. ἴῃ ΒΓ ἢ 
{Π6 ΘΧΡΓΟΘΘΙΟΙ5 ἴῃ Ἰ[4|105 ἀγὸ ποῖ, ρεῦθαρϑ, ρὶθο- 
Ὠδδῖῖς, Ὀυΐ διρροϑδὶ ἃ ἰοῃρ ΓῸ]] οὗ 5118, ἀπά 
ΤΆΔΏΥ ΟἸΓΟιΠηβίδης 65 οὗ ἴποπὶ, στ ϊοἢῃ οτοννὰ 
{Π6 τηδιθοῦν οὗ (ῃ6 Ῥϑαὶ Πγ1ϑῖ (55. οὐ. 27, σχίν. 
ς, πιαῖ6.). Νοῖδ ἔπ6 σῆδηρε οὗ πυΙΏ ΘΓ: [ἢ6 
Ῥβαϊπηιοῖ ἢγϑῖ σρθακϑ οὗ Πῖ5 οννῃ 51η8, [ἤδη οὗ 
{πε ρατάοη, οἵ ἴποπι, ἀπὰ αἰβσο, οἵ {Π6 51η8 οὗ 
4}} 15 ἀαϑϑοςιδῖες. Νοῖρ, ἴοο, ἴῃ 6 ΘΧ ργοβϑιοῃ 
(ῃαι "“ (σά οσονοῦβ βίη οἷν οἵ 85 ῃς," νΠΙσἢ 15 
16 ᾿Ἰπυγοτί οἵ ἴπ6 οὔφίηδὶ ταῖμογ ἤδη τΠ4ἰ ΗΘ 
ΟΜΓΖὸ; ἢ ααυαγ." 

ς Βγ τοτγιθὶς τηϊηρβ ἴῃ τὶρῃΐεοιι- 
655 ΨΊΠῸ του δῆβννεῦ τι5ς, Ο Οοά οἔ 
οἷ βαϊνδίιοη ; τὐο αγί τὴῆ6 σοπηβάφξιηςς 
οὗ ἃ}} τπ6 επάς οὗ τῆς δαγῖῃ, δηὰά οὗ 
{πε πὶ τΠαΐ τὸ δίαγ οἱ χρῤορ τῆς 864: 

6 ὙΜΝΏΉΙςΝ ΒΥ δὶς βίγεηρτῃ βεζειῃ 
ἔλϑι τπε πηουηϊδίῃβ ; ὀείρσ ριγάς ννῇ 
Ρονγογ: 

γη ΝΏὨΙςἢ 51.Π|π| τῆς ποῖβα οὗ τε 

4. Β)ε εὐ, Χε. ὝΠΟ τνογάϑ 5}}}} οὔ {ῃ 6 
ΒΡ Ιαπί, “’ Β]οβϑθά 15. 1πΠ6 τήδῃ ννῆοπι Το 
οδοοϑοβί, δηὰ ἀοϑσὶ Ὀὑγίηρ πἰρἢ ὑπο Τῆθδ ἴο 
ΔΌΪας ἴθ ΤῊΥ σουγίϑ: ννθ, ννῇο πᾶν (Π18 
ΠΣ ἐθεὶ 541} Ὀ6 1], ΟΥ 819 ζ111 οὔ τἢ6 
ἰοϑϑίπρβ οὔ ΤὨΪπα μοιϑε, οὗ ΤῊΥ ΠΟΙΥῪ 5ᾶπὸ- 

ἰυᾶῦγ." ΤΟ [6Π10]6 ΟΥ ϑαηοΐιαγυ οὔ Οοΐ ἰ5 
ἀεβοπ δ οα 45 Ηἰδ ἤσυδδ, ἴῃ νυ ἢ, 45 ἃ ρυίπο ον 
ἢοβί, Ηδ γϑοοῖνο ΗἸΒ σποόβεη πα δοθῖον5 
ἀροη ἴΠεπὶ 81] βοοάὰ (88. ΧΧΙΠ. ς, 6, Χχν!ὶ. 4). 

5. Δν {ογγιδίς ἐῤίπισι, ὅς. ὁ ΒΥ ἴραγβμ] 
γι σρίεοας Ἰυάρτηεηῖβ ἀοβϑὶ Τοι (ταῖμοῦ [ἢ πη 
Μ ὙΠΟΩ) ἀλμϑυαυεοῦ τς, 1. δ. ὮΟΑΓ ἀπ ΓΟΡΙγ ἴο 
ιι5,᾿ ἄς. δι. χ. 21, 2 5. νἱῖ. 21, {Ποῖ γα δ 
1π6 ἔδυ ἡ ρπιοηΐ5 ἀοηθ ἴῃ {[ηγ65, ραϑὶ (ῸΥ 
(πὸ σῃόοβθη φρθορίθ, ἀπ πον ἀραὶη ἴο Ὀ6 ἄοι6 
ἴη {πε Βοιγ οὗ περά, ᾿ὐγῥίεοις ἃ5 ἀπο δραϊπεῖ 
Η!5 ὁποιηΐθ5. 

ἐῥὲ εοηβάεποε (ΟΥ̓ ὨορΘ) [τ ὙΠοι] οἱ 
αἰ ἐρὲ ἐπὰᾶς ο δὲ εαγίῤ, δς., ΟΥ̓“ οὗ 411 τῆλε 
ΑΘ ἴῃ {π6 ἐδγίῃ, ὄνου ϑΠοΥο, δὰ οἵ 4]] 
ἴῃ ἀϊδέδηί ᾿Ιϑἰαπάβ οὐ [ῃ6 8θὰ .᾽) Ηδεῦτ. “" 5εὰ οὗ 
ἀϊσίδηξ οἱἹδθ5," 566 [54]. Ιχυ!. το. Ὑπὸ νυογ β 
ἀο ποῖ δχρίεθ (δαΐ 4]1] πῖθπ ἴῃ ἴπ6 θδγὶῃ 
δῃά ἴῃ ἴῃ6 ἰ516ε5 ἄο, οὔ νν1}}} οὔθ ἄδυ, ὺρὸ 
ἴη σοά; δυῖ 5 πρὶν ἰ(ῃ4ι Οοά 5 {πεῖγ Ηὸρὸ 
ἴον ἃ Ὀἰθβϑίηβ ΟΥ ἃ σιγθθ, νυ Ποῖ ΠΟΥ μὸν Κηοιν 
ΗΙἸπὶ «πὰ ἴδοι ἔογσ Ηϊπὶ, ΟΥὐΓ 5 ΠΊΡΙῪ ᾿νὸ ὉΥ 
δῃηά [γουρ Η!πι. 

Θ. ἤῥίερ ὃν δὲς τἰγεησίιῤ, τἶνν (Ἡς ἴμ 
1Π6 ὈδρΊπηϊηρ 5εῖ ἔδϑὶ ὑροη ποῦ Του ΠπἀΔ ΠΟ, 
δηἀ πονν δβιιδίδιηβ, {πὸ τηοιιηΐδιπβ; ρμιγί Ηὀ ἰς 
(58. χνη. 32, 4150 5, χοῖ. 1) ἢ παρ ἢϊ, ἃ5 
ἃ ὙΆΙΓΙΟΓ ΜΙ διπλοῦν ΟὗἩΘᾶ ρτοοῖ." Νοῖϊος 
1π6 ἰγαπϑιοη, ἔγοση ἴἢ6 δά άγοϑϑ ἴἰο (σά, ἴο ἃ 
ἀεςοτρίοη οὗ Η!5 πιδ) συ δηὰ ογεδίϊνο ροννοῦ: 
ἃ 510 1|4΄ ἘΓΏ 5: ΙΟΠ ΟσσιΓ8 5. ΧΟΙ.1., 2 ἀῦονὸ 
αιοϊοα : 1ἴ ϑιρροδῖβ ἴο δοπὶθ σουηθηΐδίο 5 
τῆδι {π6 ἔννο νϑῦϑϑϑ ό, 7 ἀγὰ σῃδηϊθά Ὀγ ἃ σβοσιυς, 
ὑνὨ ἢ τοβροπάβ ἴο πῸ Ρδορὶθ, γῆο τϑοϊΐο [Π6 
οἴδοῦ ρᾶτῖβ. Νοῖε, ἴοο, [δὲ τῇς ϑδιιθ)εςὲ οὗ 
{π656 ἴννο νϑύϑϑβ, (ῃοιρ σοπηροίοα ἢ [Π6 
δοπογαὶ ριυγροϑεοῦ {μὲ ρβ841π|, ἰοῦ ἢθ5 ὈΡΟῚ ἃ 
αἰβετγοηΐ {Π6ΠΊΘ. 

7. Ρῥιερ ππορ, ες “ΙΓ ἢ 5815 
(Π6 ταρίηρ 5645, [Π6ΙΓ γάρ ννάνοβ, δηὰ [ῃ6 
ὈΟΟΡΙε 5 τηδάηθ55.") ὙὍὴδ γάρὶηρ νανὸβ διιββοβῖ 
1Π6 γτασὶηρ Οὗ ἃ ΡθΟρΙΘ ἴπ ΡΟρυΪαγ τιπλαϊῖ : ΟΥ̓ 
ἃ Ῥορα]αῦ {ἀὐπλ}}}ξ, ταὶ γασι οι 5ν Δ] ]αν θά, ΤΥ 
ἢᾶνθ Ὀθοη ἂἃπ Οὐσαϑίοη οὗ ἴμ6 ρβαϊη. ὙὍΠ6 
ΟΥ̓ ΒΊΩΔ] τγεϑοιλ 65 [54]. Χυ]. 12-τ-τι4: 1 τυτῖῖ- 
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8643, ἴῃ6 Ποῖδα οὗ {πεῖ γ ννᾶνθβ, δηά τῆς 
τυπλαῖς οὗ τῆς ρΡεορίε. 

8 ΤἼΕΥ αἶβο τΠδῖ ἄννε]] πὶ [Π 6 υἵίογ- 
Ποϑῖ ραγῖβ ἅΓὰ αἰγαδιά δ τὴν τΟΚΘηβ: 
τῆοιι τηλκεϑὲ τῆς θυ 601Π83 οἵ τῇε 
ΓΠΟΓΠΙηρ᾽ ἀπ ἐνεηΐπρ ' το ΓΕ] Οἷς. 

Ἴδου. νἱβίϊτεδε τῆς δαγῖῃ, δπά 
αἼονίλοι ᾿ γγαῖεταϑῖ ἰτ: τῆοα στο ΔΥ Ἐπ ΠΤ ΉΡΑ 
ΥΩ 

»ηηεΐο ἐξ ἰσ ἴ γι τῆς γτίνεγ οἵ (ὐοά, τυῤίεὐ 15 
εἴἶσσινγέ 
Σαϊῃ. ΆΜ1 οὐ νναῖεγ: ἴῇου. ρῥγεραγεϑὲ [6 πὶ 

ἴδῃ 8ἃ5 βοὴ {π|πκ ἴῃ (Π6 {πὸ οὗ ΗἩοζΖοκίδῃ, 
1 τπλὰύ δ6 8η ἱπηταΐοη οὗἉ [ἴ. 

8. ἐῤν ἰοξοη.} ἰ.6, β'θτι5 οἵ σοαά β ργεβοηςε; 
Τ ΤΆ Ι65. ΟὗὁἨ ΤΊΘΓΟΥ δηά Ἰιάρπιοπί, σις ἢ 85 
ψ ΌΓο Ὠἰηϊρα δἱ Ὀείογο, υ-. ς ; Οὗ Δ] Βιοη ΤΑΥ͂ Ὀ6 
πιά ἴο βοπὴθ πηγᾷςὶο οὗ ἀδὶϊνοεγάησο ποὺν 
ἘΠ ΚΟ. {ρὲ ομίσοιπσ’ οΟΓΓ πογηϊπσ τὸ 
{Ππ|| ϑαϑῖ, ΠΙῸΠῚ Ὑν ΠΟ ἢ τγογμηρ ἰ5 ῬΟΘΓΟΑΙΙΥ 
ἐλ α ἴο ρὸ ἰοἢ (Νοῖδ 2). Νοίο {πὸ βοηίπηθηξ! 
Οοά δ ἰοκοη5. 11 186 ννου]ὰ νυ δἰάστη; Ὀὰΐ 
Η!5 πιρίοῖὸθ (1656. ἀγὸ ἱπίθηδοὰ) ἢ]] οδδί ἀπά 
ϑοϑῖ ΜῈ δοηρδ οὗ Ἰογ ! 

9. Τρομ αἱεοη!, ἅς. ὙῊΙ5 νεῦβθ ϑθοπὴβ ἴὸ 
σοΙῺῸ δἱ ᾿αϑί ἴο (ῃς ροϊηΐϊ αἰπγοά δἵ ἔγοπι ἴῃ ἢγϑβί, 
1Π6 Ρ]θη θουδπεθθ οὔ δαγτῃ ΓΠγου ἢ [μὲ γἱβλῖβ 
([ετ΄ χχνὶ, 22) οἵ Οοά. “ὝΒου νἱ 5165 (ου, 
διιδῖ νἱϑι[ο 4) 1ῃ6. βασῖῃ, δηὰ υγαίεγεβῖ 1ξ, δηά 
τδκοβῖ 1 τις ἢ ἈὈιιΠ Δ ΠΕ. ΤΟ ΓΙΝΟΓ οὗ, Οοά 
15 [}} οὗ νναῖεγ " ὙΠοῖι ργοράγοβὲ σΌγη [ῸΓ 
τηδη, ἔργ 1ἴ 15 Του [Παϊ 50 (ὦ. ε. δα πάδη]γ) 
ΡΙΟραγοβὲ 1 (1Π6 Θαγ Β) ἔογ [15 πυσίαγο." Α5 
ΓΆΔΏ 15 πιθητ πε (Ὁ. 10). 11 πιαῪ δ {παῖ Ιηϑἰοδά 
οἵ 1ΠῸ τϑηάοπηρ «ὐσίογεσὶ 1 νν 6 5Βῃοι ἃ ΓοηοΓ 
ἐγ Κοσῖ 1 Ρ]οηΐθοιιβ,᾽), ΟΥ̓" Ὀ]οδβδοδί 11, 85 
[πὸ Ργαγοῦ- Βοοκ Ν ύβίοη ἢδ5 [ἢ : [ἤθη {πὸ ννογάὰ5 
ἜἼΒΟΙΣ πηακοδὲ 1 ΠΟΠ ΔΟυπάδπ]γ, "ἡ Ὑν ΠΙςἢ 
[ΟἹ], ΓΕ 5: ΠΊΡΙΥ δ Δ ρ βοδίίοη. ῬσΟΌΔΌΪΥ 
{Π6 ὀΧργθϑϑίοῃ “" ἴῃς τῖνεῦ οἵ Οοά," ἄς,, Βερὶπϑ 
8 ΠΟ’ βοηίθησθ 85 ρον (Νοῖε 4). [5 “ὙΠ 
ταὶ " Ἰηϊοηάρα ὈγῚ {πΠ6 γίτογ 9, Οοά, οΥ 
ἐς ϑίογοβδ οὗ γδὶπ ἐγθβαϑυσγοὰ ἃρ ἴῃ {πὸ εἰουιάς") 

ΟΥ, 5 {Π6 βσϑηΐθῃσθ δὴ θχοϊαπιδίίοη ἴῃ ϑρῃῖ 
οὗ ἃ ΜΈ] -νναϊογοα ἰλπὰ, ὅζς. ὁ “" Οοὐ δ βίγοδη 
ἰδ []} οἵ νυϑίογ "" ὙΠῸ ΤΟ]οννης υ-. (τοὺ 
Εἶνε, τ νοι] 5θθ πὶ, Ὧῃ Θχαιηρὶθ οὗ 5ις 
Δ} ΘΧΟΪΔΠΔΊΊΟΩ 1ἢ δῆς οἵ 4 ἰδῃὰ οἰὐ]ἰναϊδά 
δηὰ τοδὰν [ὉΓ Οοε β ὈΪοϑδίπς. [1 5 Βασγὰ 
ἴο ἀθεοϊάρ Ὀοίννοθη ἴπῸ ἀῦονθ ἰπίογργθία το 5 
οὗ “1ΠῸ σίνοσ οὗ Οοά." ὙὍὙΠπὸ Ατδῦὺβ 98]} γαϊη 
“[ἢ6 τίνοσ οὗ Οοα;,᾽" 58γ5 δομυ]ίθηβ, χυοίοά 
Όγ Ῥογοννηθ, ΝΟ]. 1. Ρ. 4ὃς, τπά δὰ. δυῖ [6 
ΘΧΡΓ͵ΓΟΒΘΙΟη 15 ποῖ πδίισγαὶ, ἀπ ποηὸ 5: ΠΉ]ΔΓ 
ἴο ἃ οὐςσυγ5 ἰη δοηρίιτο.-- ΤΊ ρΌπογαὶ [ἀοᾶ 
15 πιδηϊ δὶ: Οοαά δἷοπθ γίνε. αδιπάδηςο, 
6115 1ῃὴ6 σίνοσβ ἢ νναΐθι, πὰ σονεῖθ 186 
ἰαπὰ ἢ οοτγη, ποι Ρ ἢ πηλη 5 ἸΔΌΟι ϑθοιὴς 
ἴο ἀο βοιπϑίῃηρ. [ἢ {ἢς οΥἠκίπα] {Ποῦ 15 
ΔΠ Δ]}Π1Ογα τ ΙΟΠ. ὑν ] ἢ {πὸ ἰγαπϑιατ θοῦ σαηποῖ 
ἰγπϊίδιο. 

ΡΘΑΙ.Μ5. ΧΡ. ἢν δέτΣ 

ςογη, ψνβεη ἴδοι ἢαβδὲ 80 ργον!ἀεὰ 
ίοΥυ ἴἴ. ἐδὲ 

10 Ἴοιι νγαΐεγεϑὲ τῆς τάρεβ ἔπ εγα- τάσε ἐᾶκν» 
ΓΆΙΣ ῷ 

οὗ ἀρυπάδητ : ἔτποιι δεῖΈ]οβο τῃς ιγ- ἐρέέξος 
γονν5 {Πεγθοῦ: ἰτῆου πηλκεβὲ ἰτ 50} κα τς 
Ὑν ἢ 5ῃοννετβ : του Ὁ] ββεβῖ τῃ6 βργίηρ- σον 
ἴηρ (Πεγθοῦ. ἑἀοκ αἱδο- 

σοΐτ ες τ, 11  Βου σγονγηδϑῖ πα γϑαγνν ἢ ΤΠῪ Γε 
οοάπεβ8; 4η4 τὴγ ρδῃβ ἄγορ (βτηεβϑ. ΠΝ 

12 ὙΤΠΕΥ, ἄγορ κρορ τῆς ραβῖυγεβ οὗ ζούπες 

10. Τῤοιμ «υαίεγειῖ ἐδ γ ἄφες, ες. Ιἢ 18Ὸ 
ΟΥΡΊη4] {Π6 ἴδηβοβ 'ἰῃ ἴΠ6 ἢγϑί νϑγϑι δ βθῈπὴ ἴο 
Ὅ6 ππηρογϑίῖνο. “ὟΝ δῖοσ 115 τιρ65-- ἰοννοῦ [15 
ἔυστοινθ5.--Τ οι! ϑοίίζοποσι 1 ἢ σῃονιοτγο--- 
ΎΤΠοιι Ὀ]εσθοϑὲ [Π6 ἰπογθαθο οὐ 11. 80 {πὲ 
Ι,ΧΧ. Νυϊ]ρ., ἄς., Ὧπὰ πιδὴν πηοάθγῃβ. ἃ 
Βοιγθνν δὶ 5: ΠΛ ΔΓ ἘΓΔΠ5ΠΠΊΟΠ, ἔγοσπη {Π6 ᾿ππρογᾶ- 
{ἶνο ἴο 186 ἱπάϊσαδίϊνο, οσσθ Ῥς, ἸΙΧΧΙΙΟῚ]. 2. 
Νοῖδιηξ σὰῃ τῇογο υἱνγ ραϊης πὸ ἰδπὰ 
ὙυΔιΌηρ ΤΟΥ Οὐ 5 ὈΪ]ΘΘΘΙ ΠῚ οὗἨ γαίῃ ἰδῃ 1} ]5 
βιιάάφῃ δχοϊαυηδίίοη. ΑἹ] 15 ἀοπὲ {παΐῖ πλδῃ 
ΤΩΔΥ ἀο---ἴῃθ ἔιγγονν5 ἅγὸ ουϊ ἀθερ---ἰ ἢ ΠΙάροϑ 
βίδῃαά οἰγαιρηϊ---ἰῃθ βορὰ 15 βονη: “Νον, Ὁ 
Οοά, ϑοπὰ {πὸ ποοάδι] ϑἤοννογθ, δηὰ ὈΪ655 [ἢ 
Ἰπογθᾶϑο "" ὍῊ15 δά άγθθα νου Ὀ6 πγοβί δρ- 
ΡΙΓΟρτδῖθ ἴῃ {86 βρη: δηὰ ὙΠποϊυςκ 5ὺς- 
Βοβῖὶβ ῃ6 βρυηρ 45 ἴῦε ἔπη δὲ νι ἢ 186 
ρ54πὶ ννᾶ5 τ θη; δυΐῖ (Π6 σοηο]ιϑβίοη, τυ. 
13, 15 ΤΟΙ ϑυϊοα ἴο ἴΠ6 {ππὴῸ οὗἨ Ππαγνεσῖ: 8πά 
θη συν. 9, 1ο, ἄζε., ἀόβοδθ ἔμ6 ργοραγδί!οηβ 
ἴον 11. 

11. Τροι ἐγοαυπηεί, ἄς. 1,11. (45 ἴῃ [Ὴς6 πιᾶγ- 
Εἶπ) τ Του Παβὶ οτοννποά (ὦ. 4. ἢ ρῥ]οπῖγ) 
ἃ ΥΕΑΓ οὕ ΤῊΥ Βοοάπο85 (ὦ. 6. ἃ Ὑ6 ΑΓ ΟΥ̓ ΠΊΕΓ- 
(65); δηά ΤῊΥ ρδῖῃ5 (Ηδθδγ, ἔγᾶςκϑ οὔ σβαγοῖ- 
νν ΠΟο6]5: σοιηραῖο 8. ΧΥἹ]. το, οι. χχχῆΐ, 
26, δίς.) ἀτοὸρ [ἴμεββ "" ὙΠῈ νϑογά (Π 3} 
Τροι ἐγοαυπειί 18 ΠΟΙΏΓΊΟΩΪΥ ΓΟ] ονγοὰ ὃν {Π|6 
δοςιιδαίίνε οὐ {6 πουῃ ἱπαϊςδίϊηρ {πε ]εσδι πε 
ἀϊβρεηδεὰ (8. οἷ]. 4), ἴῃ {818 φᾶϑθ, "" ρ)επίγ." 
Μασκ {πὸ ἱπιαζὸ οἵ ἴπ ποχί νογβίεϊο: “" ΕὉ}}- 
ποβ8 ἃπὰ δριιπάξποθ [ΟἸΐονν ἴῃ ΤῊν γαίῃ, απά 
ἀϊοὸρ ἤοπῃ ΠΥ ρϑίῃβθ (866 Ὀοίονν, α΄. 12) 
νΒΙΠογβοονοῦ που χοσβῖ, νϑι πρ [Π6 σα ἢ." 
Ἐοϑθημη. σοπΊρᾶτοβ ΝΊΓΡ. " Οδογρ.᾽ 11. 392: 
ΡδᾶςΘ δηὰ ρ᾽θητΥ ἔο]]ον" {Π6 Ἰοοκ οὗ {86 ἱπιᾶρε 
οὗ ἴδ Βοά οὗἉ ρ]δθηΐγ : ἃ ρἰθαξίηρ βοιίίοη! Ηδτὸ 
[86 ραῖῃ5 οὗ ἴπε γγεδὲ Ογεαΐογ ἀγὸρ δϑιιπάδηςς, 
δηὰ ΗΒ ργέβοησο αἰ 1565 ἰγαηϑρογίβ οὗ Ἰου: ἃ 
{γυτἢ ἱπηργοβϑοὰ ὕροη (ἢ τηϊπὰ οὗ Ηἰ5 σβόβεη 
ἃ [πΠουδδηᾷ γεᾶγβ Ὀείογο ΥΊΓΡῚ] βαηρ. 

12. Τδεν ἀἄγοῤ προι, ὅς. Ασοογάϊηρ 
ἴο {Π15 τοηάοεῖπῷς [πὸ πιοδηΐηρ 5 (ῃδτ [ἐδο- 
ὙΔἢ 8. ραῖῃβ, κα οἱοιιάβ. (ἢέποθ ρεῦῆαρθ {πὸ 
Ρ. Β. ν.), ἀἄγὸρ ἐδλϊῃποαθ Ὡροη ϑοδίίεγοα ρᾶ3- 
ἴμγοσ ἴῃ ἀϊδίδης ΜΠ ἀογπθβϑοβ ([0Ὁ ΧΧΧΝΙ. 
26), ἀπὰ οἱοῖίῃε ἢ 4 ραπηθηΐ οὗ χα α- 
το ἴΠ6 στον ἴορ5 οὐ σχίϑιρ 8115: Ὀὺΐ 
ἴἴ 15. ᾿ποῖδ σοηῃβιϑίθης ἢ 186 οὔ ξίπαὶ ἴο 
Ποηδιάογ ἐῤε ῥασίμγες οΥ {δὲ «υἱάεγπεσα, ἐνέν 



ν. 13. 

τῆς τυ] Ζογηθθ85 : δπά τῆς {{π||6 1115 ἴσος 
»ν )οἷςε οἱ δβνετζΥ 546. 

12 Πα ρᾶβίιγεβ ἀγα οἰοῖῃεά νυῖτῇ 

Ραῖςδθβ οἵ νεγάιγο ἴῃ ἀδβοϊαίο νυ] ἀθγηθϑ5, δηὰ 
18ὃεὲ 1 ἶρ Δ δ, 1.6. ϑυαιγ 5 οὗ νογάδηϊς ἢ1118, 
ἀεσοσι θα 25 βροίβ νἱϑιϊοά ὈΥ ῃ6 Οτγοδῖου, δπά 
ἀτορρίηρ [δίηδθϑ δοσοσαϊηργ. ΤὨ]5 ρἢγαθθ 
ἶγορ ,αέριεις ἄοες ποῖ οδιτῪ ἴθ 1άθα οὗ 
ἀτορριῖηρ δθυπάδηςρ, [ἰκ6 γαίῃ, ἔτοπι ἅθονθ: 
ΤΑΠοσ ἴ86 Ἰάδᾶ οὗ “"δοοιιηάϊηρ, ΘΚΟΘθ ΠΡ] "ΟΣ 
“ἐ ονεσῆοννίηρ νὰ ρῥἱοηΐγ." 80 Ὁ. 12 ςοη- 
λῖπς ἔννο ἱπϑίδησθβ οὔ [θμουδῇ 5 ραΐῃϑθ 
[15 ϑεϑε ἀγορρίηρ δίποσβ. πὸ ραβύυγοεοῦ 
δὼ Ὑ1ΊΔΟΣΙΘΒ5 ἄγον: 8)η4 ὕὉ89 110010 
Ὦ1115 8. το εἰχσχάρά ψιῦ} 10Χ. ἣ 

18. {δὲ ῥαείμγε:, ἄς. “ἼΒΕ ρᾶϑβέιγεβ ἃΓῸ 
εἰοερεα νυ Βοςκα; [Π6 νδ]]16γ5 80 Ὠιάάθῃ νυ ἢ 
σογῃ ἴπδὶ ἴποῪ σαπηοΐῖ Ὀ6 566η; {ποὺ δχὶῖ 
σὴ ἴον ; γεᾶ, {ΠΟῪ βίπρ δοιὰ." Ὅὴδ ἅγί!οἷε 
ἴῃ ἴπῸ οὔ. ἰ5 δάἀδεά ἴο ἴπ6ὸ ψογά Μμοεζς, 
Δα βϑοῖς ἴο ΠΟ υοΥ ἴδε ἰάθα ἰῃδὶ ἤοςκβ τὲ 
πε δι αδοογαϊίοη οὗ ραϑίυγεβ. ὍΠδ ριείυτε 
οὗ 81] πὰ νδ]]οῦ ὀχ αἱτπρ 'π ἀρυπάδηςε νοι ]ά 
ποῖ θὲ σοπιρίεῖα (ϑοπιὸ 540) [Νοίς ς] ν]ἢ- 
ουξ ἴΠ6 πιρηϊΐΐοη οὗ πᾶ χα] ης δηὰ Κἰηρίης 
ἦπ ἴῃ6 τηϊάβι. Βυῖ ἰξ 15 τῇοσε ἴῃ δοσογάδηςσθ 
ἢ [πὸ βρὶϊϊ οὐ Ηοῦτενν ΡοείγΥ (581. ἰν. 
1: [61.}1, 48, ἄς.) ἴο σοηδίἀογ ἴῃς νδ]]ε 5 
1πετηβεῖνες. δπὰ βεοϊάβ ϑιπρίπρ οἡ δοσοιπὶ οὗ 
1η6 δουπάδληςς οὗ Οοὐ 5 μι ξϊϑ : 566 ἴοο Ψ ΣΕ, 
“Ορθοσγρ. 1ν. 461, ἄς. 

Ἀοϊχδοι, Ῥεγονηθ, ὅἄζο., ἱπιαρῖπε {1} 18 
πὶ ἴο μάν Ὀθθη 'υττῖθη ὑροη 1Π6 Οσοδϑίοῃ 

οὔ τς Αϑδυγίδῃ ἱπνδϑίοῃ (δεε [88]. ΧΧΧΥ, 30); 

. 

ΝΟΤῈΘ οὐ 

τ. Τοῦ (ἐπ εἰ Ζβοι, 1. 476), “0 
Οοά! ὙΒου ατῇ ΔΕ ργαίβεα ἴῃ ἐῤε οὐδμδις 
Ὁ “εεγεί ῥγαγον;" ορροβϑά, ποῖ 50 τηυςοῖ ἴο ἐδὸ 
μείεγαηπε Οὗ ῥγαγογ: «υἱὲ δὲ Πδρε, ἃ5 ἴο σεππ6- 
ἐκ: τεγδίαφε, ἀπὰ ἐδε ποίαν ὀμεΐε οΥ αυογ αϊίριᾳ:. 

ϑοχηθ ςοηπεςΐ τορεῖμοῦ [Π6 ννογάϑ “" 5]Θη 6" 
δηὰ “" ῥὑγαίϑθ," δῃηὰ τεπάθυ, “" 5]6 πο τ ργαίϑο 8 
ΤΗϊηθ, Ο Οοά, ἴῃ Ζίοη." ὙΠδ 5εη86 δοσογά- 
ἴῃς ἴο 118 διτδηρεπιεηὶ 5 [6 88Π1|6 ἃ5 [δῖ 
εἴνεη, δυΐ (86 Δγγδηροπιθπῖ ἀοεθ. ποῖ γτεσοιη- 
τυσπὰ [56] ΌΥ 5: Πρ! οἰ γ, ποῦ ΟΥ̓ ΠΟΠΕΟΓΠΆΥ 
τ τῆς 5ἴγ]6 οὗ Ηδῦτονν ροείτυ. Ὑπὸ νογβίοη 
οὗ 186 ΠΧΧ. (σοὶ πρέπει ὕμνος), ἀπὰ ΝΡ. 
ἔτοτα το ἢ τῆ Ργγοῦ- ΒοοΚ Νογβίοη (Νοίθ 2) 
ἷ5 ἀενοά, σι ρροϑβε8 ἃ ἀϊβεγεπί ρυποζιδίίοη οὗ 
ἴδε ννογά (ΠΡ) ουξ οὗ νος [με οὐβο ΓΙ Υ 
διῖυε5. ϑοπὶθ οἱς5 (ε. Κ. Ενν., ὅς.) δάορί 

ΡΘΑΙΜ5. χν. 

βοςκΚβ; τῃ6 ν]]εγβ8 4ἷϑο ἂἀγε Ἴονεγεά 
οναγ ὙΠ σογῃ; ΠΟΥ 5πουζ ἔργ 0Υ. 
ΠΟΥ Α͵5ο 8ἰηρ. 

δηά ᾿ἱπζογρσγοῖ [ἢ6 ᾿πϑοσρίοη, “ΓΑ Ῥϑαὶπὶ απὰ 
ϑοηξ οὗ ἴαν μὰ," 45 ἱπαϊσδίηρ [6 ΠΊΔΏΠΟΓ 
ταῖμοῦ ἴμδη {86 μαηὰ οὗ αν ὰ, Βιυῖΐῖ [86 
Θχργοϑϑίοηβ 0 ποΐ 866πὶ βοῇ ἃ8 ννοι]ὰ πᾶνε 
Ὀδρη σἤοθθη ἴο ἀθϑογιῦθ ἀδ᾽νογδησθ ὈΥ {Π6 
τηϊγασυίουβ ἀσϑίσγιςσξίοη οὗ [ἢ6 Αϑϑυγίδηβ. ΤῊΘ 
5] ΘΟ 5615, ἔτοτῃ συ. 9---13,) ἴο Ὀ6 ἃ ρίεη- 
ΕΠ] Βαγναβέ, ροβϑιθὶν (συ. 7 ἀπά 8) ἴῃ 4 {Ππὶ6 
οὗ ἀδηροῦοι8 ροριυΐασ ἀϊδίυγθαισθ, ΟΥ̓ δῇϊοσ 
ταϊγάσυ]ουβ ἀσὶινογαησα ἔγοπΊὶ Θχίγοπηθ. ΡΘ7]}. 
ὙνΒαΐονδσ ΠΊΑΥ ἤν Ὀδθὴ ἴῃς ΟὈοοϊ οἵ [ἢΠ5 
Ρβ4]τη, 1 15 γεπλλγ Κα Ὁ]6, ον διΏοηρ ἴ[Π16 ῬϑαΙ ΠΉ5, 
ἴοσ 18 σοδὶἰζαίίοη οὗ [οῃπονδῃ 5 ργθϑθηοθ ἴῃ 
παῖιγο δηὰ δἰβίογσγυ, δηὰ ἔογ ἃ Ἰονθ, ἔγιιϑὶ, 
ΔΡΡτοδοὴ ἴο Ηἰπὶ, ἱποχρ!! δ Ὁ]6, αχοθρί ὑροη 
[Π6 βυρροϑιτίοη οὗ ἴῃς {γυτἢ οὗ [νυ δῇ βἴοτυ. 
ΤΠ686 σμαγδοϊογ βίος, δηὰ 4150 πληιῖθ σοιτὸ-. 
βροηάθηςοϑ ἢ 58. ἰχ. δηὰά ᾿Ἰχ]ϊ., ῬΘΠΘΓΔΙΪΥ 
δϑιθοηθα αν! άϊςα] (Ηδφηρϑῖ., ὅζς.), ϑιιρεθδὲ 
(41 αν! ννᾶ5 {ἴπ6 διιῖπογ: πὰ [Π6 ἰπϑουῖρ- 
(ἴοπ, σου ηἶΥ, νγὰ5 ποῖ ρυξ ἴῃ {πῸ ἔτοηΐ 
νου σλιιϑθ, Ὑῆδ πιοπέιοη οὗ 1Π6 ἴδια ρὶθ 
ἴῃ τ. 4 5665 δὴ δυριιπιεπί (Ὁ 566 5. Ιχν!}. 
ἱπίγοά.) ἀραϊπδὲ 886 δυϊβογβηῖρ οἵ αν! ὰ. 
ΤΠΟ πιθπίοη οὔ ἴδ εορωγς ΟΥ̓ ΤΠ6 ἰδηρὶὸὲ 
45 τόσο ψεῖρῃϊ, 45 [ἢ δΌθγηδοὶς δὰ Οἠ]Υ͂ 
οηδ οουτ. ΑἾδὸο Ἵογίδιη ννογάβ δη4 ρῆγαϑεβς 
τοπλϊηὰ τι5 οὗ ρβδ]πὶ5 οὗ ἔῃ ἀᾶγϑβ οἵ Ηθζεκιδῃ 
(6.5. Ῥ8. χονἹ.), δηὰ οὗἩ 5418} 8 ἰδίοσ ῥσγόρῇῃε- 
οἶθ8β. οβϑίῦ!Υ ἴΠ6 Ρ541Π| ΤῇδΥ ἤᾶνθ σοςοινοα 
ΔΙ᾿ογδίοη5 ἰη σου56 οὗ ἘΠῚ; δηὰ Ὀδοη δάδλρι- 
οὰ ἴο 1π6 τοπιρ] 6 -δογνυῖοθ ἔγοπι ἃῃ Οὔ Ί ΠΑ] ΘΟῚΖ 
οὗ Ὠαν!ά. 

ῬΘΑΙΜ ΧΡ. 

1ηϊ5. ρυποτυδίίοπ (ἰ.4. ΠΡ), τ ΒΙΓἢ πονγενοῦ 
εἶνε ἃ σοπηπΊοη ἴαγῃ ἴο ἴΒ6 ϑοηϊπηθηξ οὗ ν.1. 

2. ὙΠῸ Ρυγογ- Βοοκ ψεβίοῃ δά ἀ5. “ἴῃ 
7εγυβδ]επὶ᾽" δἵ {Π6 ἐπα οὗ ἴῃς νεῦβε. 

4. ΒΥ αἰἰγαδοίίοῃ, 88 ἴξ ἰ5 σδ]]θά, {πε ψγοτγά 
ΤᾺΔΥ Ῥεγᾶρ5. Ὅς Δρρ]οὰ ἴο {πΠ6 ἐνεπίηρ; Ὀυϊ 
{πὴ6 “" ουϊξοίηρ8 οἵ Ἔνθ" 5 ἃ ῥῆγαβθ 
ἴο ννῆϊς ἢ Ὧο ράγα}16] ἰ8 ἔουπά. Ὑῆ6 ΑΟΝ, ἴῃ 
ΒΟΙῊΘ ἱπΊ ΓΟ ΞϑΟἢ5 ΡῈ 18 ἃ δῖοΡ ΔΙΓΟΓ “" ΠΊΟΓΠΙΏΣ,᾽" 
ἃπὰ 50 ἀνοϊάβ {πῸ Ἰπσοη ΤΥ. 80, ἴοο, ΖιηΖ 
δηά οἴ οΥ5. 

4. Α51π ἴδε Ῥγγεῦ- Βοοκ Ψεχβίοη, ΒΟ ἢ 
ξΟ] ]Ὸν 5 {πὸ υΧΧ. ἂδπά Ψυΐρ.: 50 ἴοο Καγ, 
Ζυηζ, {πλδτοῖῖ, Μ0]], ἄς. 

ς. οϊχβοι; Ενναὶά ; ΜΟΙ] ἀου τέων ;- 
ἐἐ χη βῃοιυζβ ἔργ ἸΟΥ : 6 5ἰηρ5." 

ΡΥ ΒΕΟΌτ σα σσνστοσσδδποντσαιοοαααποσσα.-θα.»-».. ὦσισυυσσσσ 
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ΡΟΑΙΜΊΊΧΥΙ. 
1 αι ἐχλογέίλ το ναί Οοιδ, κα ἰο οὐδεογυξ 
ἀξ σγααΐ τοογζε, 8 ἐο ὀλοὸν ἀδὲ γον ἀρ σγαοίοιδ 
ὀφιοῆῖς. τ. 47ὲ τοτυά 70. ἀξνισεί γοῤνίοη 
σῶσε ἰο Οσΐ. τό 7{ἐ ἀκἑαγίλ Οοαδς φριεαξ 
εοοώμες: ἡ ἀσμσεξ 

Το (ἢς οἢϊεῖ Μυρίοιαη, Α ϑοηρ ογ ῬβαΪτ. 

ΑΚῈ Δ )ογίμϊ)! ποῖβε απο (σοά, 
" Ηεδ. [Δ}} γε ἰλπάϑβ: 
αὐ (ἐξ ὃ ᾿ 

«αγίᾳ. 2 δίηρ ἰοῆ [πὲ Βοπουὺγ οὗ ἢ 18 
ΠΑΠιε: πλᾶκα 15 ργαΐβα ρ]οσίοιιβ. 

2. δᾷΥ υπῖο (σοά, Ηονν τογγδ]ε ἀγί 
ἐῤοιι ἴπι ΤΥ ννουκϑ ἰ τῆγουρῇ τῆς ρτεδῖ- 
Πε85 Οὗ Τῇγ ροννοῦ 5}4]] [ἢ] Π6 ΘΠ ΘΠ 1Ὲ8 

ἴον... ΤΥ Ξμδπλϊε τῃαπηβεῖνεβ απῖο ἔπεα. 
“εἰὰ 4 ΑΙΙ τῆς δαγῖῃ 582} νγουύβῃ!ρ τπεε, 
ΠΩΣ διὰ 584}} βἰπρ απῖο τῆδα ; ΒΕΥ 5}}8]} 

5 Πρ ἐ9 ΤῊΥ πᾶπιθ. δαίδῃ. 
ς (ὐοηγε Δπἀ 8εε ἴδε ννοῦκβ οὕ (σοά: 

Ῥβαυμ Χ}]. 
ΤῊϊ5 δηὰ {Π6 ξο] ον ηρ ῥϑαϊπὶβ ἢᾶνο σοΥ- 

[1 ρου ΔΓ ἴ6 8 νυ ἢ ἢ ἀἸ5Ε  Ρ ]5ῃ (Ποτὴ ἔγοπι 
ἴῃς ργοςοάϊηρ, ὙΠΟΥ τὸ ποῖ αἰἰποιϊοα ἴο 
αν, ἴῃ 186 ᾿πϑουρ ΟΠ 8 ΠΟΥ ὈδδΓ ἃ ἀοιὈ]6 
«ἰοδιρηῃφίίοη, θαι να] θη ἴο “ἦ ΠΥ ΠΊΠ,᾽" “ὁ Ρ541π|,ἢ 
ἐν δ. δ ἃ ρϑϑὶπὶ οὗ ρῥγδῖϑα δηὰ 0γ:" {Π6 παᾶπὴδ 
ΕἸΟΝ πὶ 15 αἰπιοϑί ΘχοϊυϑίνεὶΥ υϑεἀ, ἀπά [ΠΟῪ 
αῖὸ ον θην ἱηϊοπάοαά ἔοσγ ρυθ]]ς χοοϊδίοη 
ἴῃ {Π6 τοπιρὶθΘ. ΑἹ] 1Π6δς ἱπαάϊςδίοηβ ἰεδὰ ἴο 
(τς σοπο]υδίοη ἰπαΐ ΠΟΥ ἃΓῸ σοι ροϑιοπ5 οὗ 
ΟΠ οὗ 1Π6 ρτοαᾶῖ [,ον}Ὲ1ς4] [4Π1|}}|65, ἴο ννῃοπὴ 
1η6 το ρ] ὁ δογνίοθϑ ν γα σοτηπλτοά Ὁγ Πᾶν!ὰ. 

ἼΠΙ5 ρϑαὶπὶ σοὶ θγαΐῖθβ ἃ σγοδΐ ἀο]νογδηςα; 
11 ορθᾶκϑ οὗ ἃ δοάϑοῃ οὗ βϑϑνεῦο {γ1δ] δπὰ δ[ῇη:- 
τοη; Ὀμὲ Δ πουρ σοπηπηθηΐδίοῦβ ἃ β6η6- 
ΤΑΙ ἀρτοοὰ {παῖ ᾿ἴ ἰ5 οὗ Ἰἰδίθγ ἀαΐθ {ῃ4η [ἢδ 
τείνῃ οὗ Πανιὰ, ἰξ 15 ἀου δ} νυ βοῖμοῦ 1ἴ Ὀ6- 
Ἰοηρ ἴο {πὸ ἔπ|ὸ οὗ ΗδφΖοκίδῆ, οὐ ἴο 1ῃ6 
Ρεγιοά ξο]] νης ἴῃ6 γϑβϑίογαίίοη ΠῸμ [ῃ6 
ΒΑΡΥ]οηΐδη σΑΡΕΝ Υ : οὗ ἴῃ6 ἔννο πιοτὰ ὑ͵ΤῸ- 
ὈΔΌΪ ἴο ἴῃς ἔοιπποῦ; ἴοσ γοίθγθησθθ ἴο ἰῃς 
Ἰοπρ διὰ ὈΠίοσ δι βογηρβ οὗ ἴῃ6 ἰατῖοσ ροποά 
Δ1Ὸ ΡΘΏΟΘΓΑΙΙΥ πλοῖο βρεοιῆς ἢ πο [Π6 {ἰἰπη6 οὗ 
δίηιοτίοη ννοι]ὰ ϑθὲπὶ ἴο ἤᾶνε Ῥϑβϑεα ἃννᾶῦ 
ΒρΡΕΘάΝΥ ἀπά ςοπΊρ]οΐοὶγ. [ἴ ΠΊΑΥ͂ ἤονΈνοῸΣ 
ἢᾶνο Ὀθοη ςσοιηροβοὰ ἴῃ ἴἢ6 τοῖβῃ οὗ οπα οὗ 
ἨρΖοκΙιΔ ἢ 5 ργεάθοοϑθθοῦβ ὙΠῸ ΘΧΡΓΘΘΘΙΟΏ8 
ἃτ6 ΔΡΡΙΙσΔὈΪς ἰο ΠΊΔΗΥ ονοπῖβ τοοογάθα ἴῃ 
1806 Πιδίουιςαὶ ὈΟΟΚΘ, ΘΘρΟΟΙΔΙΪΥ ἴο 5οπὶῈ ἴῃ 
186 τεῖρτϑ οὗ Αϑδα δηὰ [Ὁ ῃοϑμαρῃαΐ, δηά {με γα 
15 τῆογα οὗ Πορθἤι]πεεβ πὰ ἸΟΥ̓͂ [ἤδη ΒΈΠΟΓΑΙΙΥ͂ 
Ὀγοδίῃο5 ἰπ [Π6 υἱίογαησοβ οὗ ἅη ἂῦὲ βοὴ 1ῃ6 
Ῥτορμεῖῖς ϑρίσιὶ 1 (Π6 πρᾶσ δρριόδοῃ οὗ 
πηροπάϊηρ Μαἀρστηδηῖϑ. 

ἼΠο χηρίτοϑ ἀγὸ χορ ΔΓ, δὰ ἀἸσΈ πο ιΪγ τρατκ- 
οὐ Ὀγ δοίδῃ, ὀχοθρί δ {Πὲ οἱοϑο οὗ σε υσ, ν ΔΕΓα 
1 15 ποῖ περάεά. 

1. αἱ] γε ἰα»"Ὶ Οτι “' 4}} [ῆς εαστίῃ." ὙΤΘ 
Ψ ΒοΟΪΘ νου] 15 οδ! δὰ ὡροὴ ἴο τοοίοα ἴῃ 186 

ΡΘΑΙΜΘρ. ΠΧ ΥῚΙ. [ν. 1--τ-οῶι. 

δ ἱς τευγί]ε ἐπ δὴς ἀοίησ τονγαγὰ τῇς 
σὨ]άτγθη οὗ πιθη. 

6 Ηε τυγπεά τῆς 8εᾶ ἰπῖο ἀτὺ ἰσηά: 
ΠΥ ννεηῖ τῆγουρῇ τ(ἢς οοά οἡ ἴοοῦ: 
ἴμετγε ἀϊά ννε γοϊοῖςε ἴῃ Π]Πὶ. 

7 Ἧε τυϊετῃ ὈΥ ἢ5 ροννεσ ἔοσγ Ἔνετγ; 
ἢϊ5. αγεβ Ὀ6 0] 4 τῆς πατίοηβ: ἰεῖ ποῖ 
1π6 γο 6] ]ΠἸου5 Ἔχαὶς Πα πηϑοῖνες. δ6]2}}. 

8 Οὐ Ὀ]ε85 ουγ (σά, γε ρεορὶε, χηὠ 
λΚε τῆς νοῖςε οὗ ἢὶ5 ργδῖδβε ἴο ὃὲ 
Ποατά: 

9 οι ᾿Βο]άθτἢ οὐγ 5οὰὺ] ἴῃ Πε, ᾿ΗεὉ 
ρει οἱᾶς 

ΔῊΔ βυβεγειῃ ποῦ οὐὖγ ἔξεῖ ἴο δὲ 
τονε. 

10’ ἔογ τῇοι, Ο (σοά, Παβϑῖ ργονεά 
15: ἴῆῇοι. ᾿αβὲ {Γἰσὰ 15, 85. 5:1]  Ὸγ 15 
τιϑα. 

11 ἼΤ Ποῖ Ὀγουρἢταβέ υι5 πο ἴῃς πεῖ; 
ἴδοι Ἰαϊάϑε ΔἸ στο ἀροη ΟἿ ἰΟΙΠ5. 

τηδηϊοοίδίίοη οὗ Οσοάβ τρῃϊθοιιδηθβς νος ἢ 
τηυϑὲ ποοάς Ὀ6 ἔογ ἴῃ ρογπδηθηΐ ροοὰ οὗ Η!5 
σγοδίυγοσ, ὙΠΟ 15 Πονονοῦ ἴῃ τσ, δηὰ 
τὨγοι ρου [Π6 ρ58}πῇ (866 Ἔβρθοδ!]Υ τ᾿. 4. 8), 
ἃ οἶθαῦ γοίθγρηςθ ἴο 6 Μοβθίδηῖὶς ἤορεϑ ΠΟ 
ἸΑΥ ἄξερ ἴῃ 186 πεατί οὗ θυθγΥ ἴσια [5γΔ0]}1ἴ6. 

8. «κδεἰ ἐῤεγισο συ ΤΕ ννοσά {ΠτΌτα 
ΤηθΔη5 “116. 2. δ. γιοϊὰ ξεϊρηθα δπά σοϊυςίδηϊ 
οδοάϊθηςθ 866 ποΐθ οὐ Ρβ, χυϊὶ 44. ὃυγ 
Ῥγγου- Βοοῖκ ψογβίοη, “" 804}} Ὀς [οιιπα [14Γ8 
ὈΠπῖο 106, ΘΧΡΙΈ5568 [86 56η56 ΙΏΟΓΕ ἘΧΔΟΙΪΥ. 

Θ6. Ηε μιγποά ἐδὲ “41 ἱ. ο. ἴῃ6. Ἀεαὰ 86 
αἴ (η6 Εχοάιι5, ἀπὰ ἴῃς ογάδη δἵ {πῃ βηΐγαποε 
ἰηῖΐο απάδη; ὄυθηῖθ ἢ] ἢ ἀεϊνεγοαὰ [5γαεὶ, 
δἰ Ὁ] σμθα [15 ἀοπηϊπίοη, ἀπά ννοῖθ ρἰοάρεος οὗ 
[5 ξυΐυγε ροτηάπεησθ. δυςῇ 4] ιϑίοηβ 418 
Θϑρθοῖα ἢ Υ πιιπλοτοιι5 δῦοιξ ἴἢ6 ἔπι οὗ ἴδε 
ΒΑΌΥ]ΟΠΙ5ἢ σαρενιγ, Ὀυΐ ἅτ ἴοο ςοπΊπηοῃ 
πα παίιγαὶ ἃ ἴορίς ἴο ἀοσίεγστηιπο ἴδ6 ἀδῖς οὗ 
Ἐ}15 Ρ54Π|, 

Θ. δοίάε! Ὁ} Οτ, ““5θξε ἢ: τ[Π6 ποτὰ 
ἸΤΆΡΙ165 ἀρ] νογάποθ Ὸπὶ ἃ βἰδίθ οἵ, ὄὌχίγεπις 
ΡΕΓΙ, 

ἰο δε »πουε] ΤὮδ 5ἰαίθ {μπογοίοτο τὴᾶϑ ποῖ 
οπδ οὗ υἱ{6Γ συϊη; [Π656 Ἔχ ργεβϑϑίοηβς ροϊηΐ ἴο 
ἃ ἴἰπιὸ ἤθη [9γ86], τβουρῇ δβηοεῖρα δηά 
ΒΟΥΟΓΟΙ͂Υ ἔγιθαὰ, 51} τείδιποά 15 πδιιομδὶ {ΠῈ 
δηά ᾿ηἀερεπάρηςο, 

10. ἐγίεά ι.] Τῆς Ἡεῦγεν ννογά ἀεηοίεβ ἃ 
ΠΟΥ {π|4], 85 1ῃ ἃ ἔχγῃασθ. ὙΠῈ τηϑίδρμοῦ 
15 ΠοπηπΊοη [ἢ πιοδὲ ἰδησιαροθ. ΟἿ, 585. ΧΙ. ὅ, 
ΧΥΙΣ. 2; [54]. ΧΙν ἢ]. το; 1 Ρεῖ. 1. 6, 7. 

11. ἐφ πῇ ΤὍῊ5 18 ΡγΟΌΔΟΌΪΙΥ ἔπε {Π|Ὲ 
τιθδηΐϊης οὗ ἴπὸ Ηοῦτονν ννογὰ ; Ὡς ἢ, Πον-ς 
ΕΥΟΓ, ΠΊΔΥ ἀσποῖθ “8 ἔογίσοβθϑ Οὐ Ξίγοηρῃο ά," 
ἴῃ 186 δβρές!δὶ ϑθῆβε οὗ ἃ υἷδος οὗ σοῃῇῆποπιοηΐ, 
ΤῊἼς ἰ5γϑϑ {65 ἅτε γεργεβθηϊθα ἃ5 Δ} Π|8}5 σδιι ἢ 
ἴῃ ἴῃς υηΐογ᾽ 5 βῆαγοβ, δηὰ [ἤδη δδυϊ ὑρ 18 



ν. 12---τ. 

12 ἼΤΠοι ἢαβῖ οσδιιβεά πῆθη ἴο τάς 
ονεγ οὐῦ Πεδάβ; νγὲ ννεηῖ τῇῃγουρῃ ἢγα 
ἀηὰ τῆγοιρῇ ννδῖογ: δῖ τῃοι Ὀγοιρῆϊ- 
εϑῖ 58 Οὐκ ἰηἴο ἃ ᾿ννελ τυ ῥίαεο. 

12 1 ν"}}} ροὸ ἰῃῖο τῇγ πουβε γῇ 
θυγης ΟἸξεγίηρβ: 1 ννῈ] ΡΔῪ ἴῃεε ΤΥ 
νοννϑ8. 

14 ΝΝΏΉΙΓΝ πὰῪ ΠἰρβΒ πᾶνε ἴυκίεγεά, 
Δηἀ ΠΥ τοῦτ Παῖπ βροκεη, ἤθη 1 
ννὰ5. ἴῃ. ττοῦ ]6. 

Ις 1 νἹ}} οὔεγ υπῖο {πεὸ Ὀυτηῖ 
βαστγίῆςε58 οὗ ᾿ξ] ηρβ, νν τῇ τῆς ἰπσθηβ88 
οὗ γδῆγδ; 1 ν}} οὔξγ δυ]).ος Κ5 
σοαῖβ. δεϊδλῇῃ. 

16 (ὕοπιε αμαά ἢεατ, 4]} γε τηδζ ἔξαγ 
(σοά, 4π41 νν}}] ἀδοϊαγε ννῆδὲ ἢς ἢδιῃ 
ἄἀοιμε ἔογ ΠΥ 50οι]. 

17 1 οετἰοςά υπῖο ἢὶπὶ ψν ΠΥ 

ΡΘΑΙ ΜΘ. ΤΧΝΤΟΊΝΙΗΙΙ 

πηουτῃ, Δη4 ἢδ νγᾶ5 Ἔχίο δά νυν ἢ ΠΥ 
ἴοηρι6. 

18 1] τεραγά ἰηἰαυ ἴῃ Πα Πδαγῖ, 
186 1 ογά νυ! ποῖ ἤδαγ ππδ: 

19 διέ νετιγ (σοά Παῖῃ Πεαγά πὸ; ἢς 
Πδι διζεη θα το [ἢ νοῖςε οἴ ΠΥ ργαγευ. 

20 ΒΙ]ςε55ε4 ἐὲ (σοά, νψῆϊςἢ μα ποῖ 
τυγη δα νΨΑΥ ΠΥ ΡΓΔΥ͂ΘΓ, ΠΟΙ ἢ]5 ΠΊΕΓΟΥ͂ 
ἔγοπλ πΊ6. 

ΡΟΑΙῚΜ ΠΧΥῚΪ. 
Ι “41, 2γαγφϑ' »»» 146 ἐμπίαγρενι οι οΥὙ Οοα": Ζί»ρ- 
νι, 3. 109 δε γον οΥΓ “4 δωυῤῥε, 6 απ «ἀξ 
ἐμέγεασέ οὐ οαΐ ᾽ς ῥέερείγρε. 

Το ἴῃ οἰίεοί Μαυβιοίδη οη Νερίποῖ, Α Ῥϑαϊπὶ 
Οὗ ϑοηρ. 

ΟἿ δε πιεγοῖῖι! πὑηῖο 8, ἀπά 
Ὀ]655 υ8; ἀπά ολιιϑα ἢϊβ δος ἴο 

581π ἴυροη 8 ; ϑείδῃ. 

ἃ Ρίαςθ οὗ Ἴςοηῃβηοιηθηῖ: ΔΠ ΘΧΡΥσϑ ἢ ΔΡΡ]1- 
σΔΌΪ]ς ἴο ποσὰ [ἤδη οηθ ρος ἴῃ (Π6 πδίιοηδὶ 
᾿ϑίοσν. ἰἴ [5 υϑοὰ βροςία!γ οὗ αν! 5 σοη- 
ἀϊιον ἴῃ ΘΧῚ 6 ὩΠάρΥ 8141}, 1 5. ΧΧΙΙ. 4, ὅζς. 
αἰὔιεο ὙὍὙῆε ψνογὰ ἀθηοίοα ΠΑ Ρῥγδ5- 

ΞΌΓΟ, 48 οὗ δὴ ονουϊδάδθη Ὀθαβῖ οἵ Ὀυγάθη, Οἱ 
Ῥϑ. Ἰν. 3. ἜΘΕΙ 11 15 τοπάθγρα “ὁ ορρτγθββίοη." 

12. γὶάφς ουεγ ομν ῥεαά:] ἼνηΟ τηθίδρῃουῦβ 
το, ϑιρροβοά ἴο θὲ σοπιθϊποά, τάπης ονοῦ ἴΠ6 
ἰαπά. ἰαἰκιρ ροβϑεϑϑίοη οὗ ἴπ6 ἔογτῆδα ρδοο5, 
ἃπὰ ἰγαγριηρ Οὐ 115 σίγοηρίῃ; Ὀιξ ᾿ξ 56. ΠῚ5 
τλοτο παΐαγαὶ ἴο ΓΕΐογ ἴο 1Π6 τεργεϑθηϊδί! 5, 
ΝΟΥ σοπηοη οὐ Ἐξγρίίδη πποηυπηθηῖβ, οὗ ἃ 
σΟηιογοσ ἀσνιηρ [15 σματγῖοϊῖ ονεῦ ἢϊ5 Ργο- 
βϑίγαϊο ἴυς8. 

μὲ ἰϑομ ὀγομσδίι 1 Ὅς ϑυάδάσηποθθ οὗ 
(815 {γηϑιϊτίοπ ἢὰ5 ΠΊΔΩΥ ραγᾷ!] 615 ἰὴ {πὸ 
Ρϑαϊπη5. [{ ϑθθπὴς ἴο ἱπάϊσαϊο ἴῃς βρθοάγ δηὰ 
ςοπηρ εἴθ ἀϊδρογϑίοη οὗ δη Ἰηνδάϊῃρ ἔουοθ. 

α «υεαδεν ρίας] 1.11. “" Δϑπηάλησοθ." ΤὍΤΠα 
ἀνξολι οὗ ἴδ οποπλῖοθ Ἀρρθασα ἴο ἤᾶνα Ὀεθῃ 
[ο]]οννοά ΌῪ ἃ ϑϑᾶβοη οὗ στοαὶ δϑιιπάδηςθ, 85 
Οὐ ἴῆς οσσβϑίοη οοἰοὈταϊοα ἴῃ [ἢ ῥγεσοάϊης 
ῬϑαΪπι. -Ἴὲ οἱ νϑυβϑίομθ βῬἜΠΟΓΑΙΥ τ1ι56 4 νοτὰ 
ΜΉΘ αἀόποῖθθ “το γεβητηοηῖ," δπὰ Ηιρέ. 
Οὐ ΔἸτοσ ἴΠ6 τοδάϊηρ, θὰς ποι συ βηςϊοηΐϊ 
σδιιϑο, 

14. μρίεγε 1.1ῖ. ““ ορθηβὰ " (πιαγρ.), Ὀυῖ 
ἴδε ννογὰ ““ υἱτεγοα ἡ ρῖνοβ ἴῃς ἴσια πλοδηϊης, 
δηὰ ςῃοιὰ ποῖ 6 αἰϊοσοᾷ. [1 15 υδοὰ υυτἢ 
ϑΡΕΓ14] γοίογοπος ἴο νόον8, [πὰ ρ΄. Χὶν 3ς. 

15. ωῤε ἱπεοη“ε] ἱ. 6. ἴῃ6. 5σπιοκο δϑσθηάϊηρ 
ἃ5 ἃ οἷοιιά ἴτοπὶ ἴῆ6 Ὀυγηΐ βδοτῆςθ, νυν] ἢ 15 
Αἰνγᾶγϑβ γοργοβοπίθα 85 ἃ ϑνύδοῖ βᾶνουγ δοσερῖ- 
ΔΌ]Ὲ ἃ5 ἃ συτῇδοὶ οὗ [πΠ6 οβέεγεγ5 ἀδθνοίίοῃ. 
ΤΠ ψΠο]ς οὐ {1|8 οἴδιϑο 15 τποτθ βι!80]6 ἴο 
ἃ Κἴην 1ῆλη ἴο ἃ διιδ)]οςῖ. 866 ποῖθ οἡ Β5. Ἰϊ. 

ΥΟΓ56. 
, 16. ,ῶγ νιν σου ῇ ὍῊΪ8 ἀραῖπ ροϊπίβ ἴο δῃ 
Ἰηάϊν᾽ ἀι4], Ὀμΐϊ ἴο οὔθ ΨΏΟ τεργεβϑεηῖβ ἴδ 

παϊΐοη, ἡ οσδο ρογβοηδὶ σπαγαςίογεῖς8 αθδςοιοα 
[Π6 ννῇοϊθ ϑἴδίθ ἔογ ννθὰ] οὐ ἔογ νγοθὺ. 6 
βοεῖη ἴο ἤοαγ αν! ϑρθακίηρ, τποιρῇ {16 
ννογάς. ἀοιυ 1655 τη ρῃς ὈοΗϊ ΔΠΥ ΟΥ̓ ἢ15 βιις- 
ΟΟΒΒΟΥΘ ὈΠΟᾺΘΥ 5: ΔΓ ΟἰΓουτηϑίδηςοϑ, 

18. 171 γτοραγ] Ὑπὸ ννογτὰ “ τοραγὰ " ἰ5 
ΒΑΡΡΙΠΥ σβόβθθη ἴο δχρίθββ {πε ἀο! !θογαίθ ἃρ- 
Ρζονᾷὶ οὗ ᾿η] αν : “δὰ 1 τεραγάδά ᾿π| 4 ΠΥ 
ὙΠ σοπηρίδοθπου, εηἰογία "θα 1 6] ΒΟΥ ίοΙΥ 
ἴῃ ΠΥ Ποαγί." ὙΤΠε νυ Πίευ 15 ΓᾺΠΙΥ σοηθεῖοιβ οὗ 
51Πη5 ΟὗὨ ἸΠΗΥΤΏΙΥ͂, ΟΥΤΟΓ ΟΥ ἱσηογαηςθ, δὰ ποῖ 
οὗ ργοβιιπηρίιοιϑ βϑιη. (Οὐοσήρατε οῦ χχχὶ. )ό, 
ΧΧΧΥΪ. 21; ΗδΌ. 1. 13; Ῥγον. Χχν!. 9. 

20. ,ονι »ι] ὍΤῊΘ δὀχργαββϑίοη ἴῃ Ἡθῦγοιν 
5 ῬΟΟΌΠ ΑΓ ἀπά εοπρῃαίίς, ““ ἔγοπι ὀεέησ ἢ 
πιο: "7 [ῃ6 πΊΕΙΓΟΥ ΜΏΙΓὮ δυο δυιἀθῖἢ ἢ πιὸ 
ἰῖ5 ποῖ νυ ῃάγαννη. 

ῬΒΑΙΜΊΧΥΝΙΙ. 

ΤΉῊΙ15 ννᾶβ ου! ἀθηΕἸΥ σοπηροβρά ἕον Πα γρίς 8] 
1,86 ; 115 ἀαῖα 5 τιπησογίδιῃ, δι τ 15 ΡΥΟΌΔΟΪΥ 
Ἰαῖοσγ ἴπδπ αν 5 {ἰπ|86. ὍΤῆο στοαῖ τπουρῆϊ 
15 Ἰοηρίπρ ἔογ ἴῃ σοηνογβίοη οὐ ἴῃς ννογ]ά, 85 
ἃ ΤΟ50]Σ ΟΥ̓ ΡΘΟΊ Πα τηδη!οϑία[οπη5 οὐ ἀϊνῖπθ 
δοοάῃεοββ ἴο [5.46]: ψῇἤεη Οοά δ ἴβοθ 5Ξἢ1η65 
ἔα]γ ὕροη Ηἰ5 ρεϑορὶθ 41} πδίοηβ νν}}} Ὀ6 δἵ- 
{ταοῖϊθα δηπὰ ννοη, δηά {π6 τεῖίρῃ οὗ γἰρῃΐοοιϑ- 
Π655 Ὑ}}}} Ὀ6 ἐϑίδ Ὁ} 156. ὙΤ15 ἰ5 μογοίοτοθ, ἴῃ 
16 Βίρῆοβὲ δηὰ πιοβϑῖ ϑριγιϊιιαὶ ϑθπδθ, ἃ δῖ 68- 
βίδηῖὶς ρϑαὶπὶ; ποῖ ἱπάεξοά, βί ΠΟΥ σροακίηρ, 
Ῥγθαάϊοῖινθ, δυιξ ΘΧργοβϑίηρ ἤοροβ δηα δηϊοῖρα- 
τος σοχαρί οἴου ἔα] Π]1οὰ Ὀγ 16 τηαπὶ ξοϑίαϊοη 
οὗ σοὰ τη Ομ τβῖ. 
ΤΠ ϑἰγισίαγα 15 ΡΊΔΟΘΙ͂ΙΪ, γοσοΠὈ] ηρ τΠδῖ 

οὗ ΠῚ ρϑϑίηθ : ἴΠ6 Ιηἰγοάισίογγ βγορῆς 
τηλυκοα Ὀγ “δ. ] δῇ" 15 [ο]οννοὰ Ὀγ ἴννο βίγορῃεβ, 
εδοὶ οὗ ἴῃγες νοῦβοβ, ἀϊνι θα αἷσὸ ὈΥ 56]. 

1. Οοά ὁὲ »πογε μι μπίο τῷ, ὅς. ΤΠ 16 
ἴακοη ἔγοτῃ (ῃς ΗἸ ἢ - ρου δι 8. Ὁ] βϑίηρ ἰῃ Νύτη. 
Υἱ. 24-..6; Ὀμὰὲ ΨΥ 1} ἃ ΒΓ ΚΙῚ δὰ ἱτηροτίδηϊξ 
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2 ΤΠαῖ ΤΥ ΨΑΥ͂ πιὰ δὲ Κποννγη 
ὕροη δαγῃ, τῇγ βανιηρ ἢθδὶτἢ ἀπιοηρ 
411 ὨΔΈΟΠΒ. 

2 [εὐ τὰς ρεορίε ργαῖϑβε ἴδεε, Ο 
Οοά; Ιες 4}} τε ρεορῖίε ργαΐβε τῃ6δ. 

4 Ο ἰεὲ τῆς παίίοπβ δε ρἷδά δπὰ 
5'ῃρ' ἔογ ἸΟΥ : ἔογ τῆοιυ. 5ῃδ]ς Ἰμάρε τῇς 
Ρεορὶς τὶρμτθουβὶγ, ἀπά ἵρονεγη τῆς 
παῖίοηβ ἀροη εαγίῃ. δείδῃ. 

ς [εἰ τῆε ρεορὶε ργαϊβεὲ πες, Ὁ 
(ὐοά; ἸΙεξ 4}1} τε ρεορὶε ργαῖβε τῆεε. 

6 7ῥεμ 58.411 τῆς εαγῃ γιεϊά ΠΕΓ ἰη- 
οἴδαβε; σμά (Φοά, δυδη οὐγ οννῃ (σοά, 
584}} ὈΪς 58 ἃ. 

ΡΘΑΙΜ5. ΧΝΤΙ Τ ΧΝΠΙΙΗΙΙ. 

τ 

ἶν. 2-- 2. 

7 Οὐοά 584]1 δ]ε55. υ8; ἀπά 1] τὰς 
δηάς οὗ [ῆ6 ελγίῃ 54] ἔδαγ ἢϊπ|. 

ΡΘΑΙΜ ΧΝΊΠΙΙΙ. 
1 414 νγαγεν αἱ {ἦε τωρσυΐμρ ο" ἦε αγξ. 4 448 

ἐχλογίαϊοη ἰο ῥγαΐδε Οοα 70», δἰ πιόγωσ, 7 
ρον» ἀξ εαγέ οὐ ἐάξ εἀμγεά, το ,ογ ἀϊΐ στωχξέ 
τυογ ἐς. 

Το τῃς οἰίοῖ Μαυκὶοίαη, Α Ῥβαὶπὶ ογ"' ϑοηρ οἵ 
1)ανὶά, 

ΕἼΤ “Οὐοά δγῖβε, ἰεΐ μ]8. θῃεπηεβ δῈ τὰ τ 
βϑοδῖίογθα : ἰοζ τῇῆῇδπχ αἷϑο δῖ 

Βαῖς ἢϊπὶ ἔδο ᾿ θείογε ἢϊπ. ᾿ 
2 Α8 5π|οκε ἰ5 ἀγίνθβη δυνυ, 50 λικε 

ἄγιίινε ἐῤεηι ἌννΑΥγ: ἃ5 ΨΜᾺΧ τηο]τεῖῃ 

νατδίοη. [{ 8ι1081{{ππ||68 ΕἸΟΝ πὶ ἴογ ΓΘ πονδῇ. 
ΤΠ5 1ἢ6. παρ ΕἸΟΒΙπὶ Τσσγϑ ἴῃ ἰδ Δίου, 
{πῶὲ οὐ [ἐβονδῇ ἴῃ {πε οἱάθγ ἔοστηυϊα : (818 18 
᾿ὙΘοοηΟ ΘΔ 016 τυ 8ϑοπὶθ πιοάθγῃ βρδοιΪδ- 
(ἴ08 ἃ5 ἴο ἴΠπ6 186 οὗὁἩ [Π6 ἔννγο πᾶπιθβ. Τἢδ 
Γύλβοη ἴογ ἴπ6ὸ σῆδηρο ρρϑαγβ ἴο ὃ6 ἰδὲ ἴῃ 
πιοϑῖ οὗ ἴπ6 ᾿ξ γριοδὶ ρϑαϊπιδ, ὑνῃ]ο ἢ ννογο 
ΟυπΊροβοά ὈΥ ἴΠ6 ἰοδάθιβϑ οὗ 86 [ον ΓΔ] 
σΠυΐγβ, [Π6 ἢδπῖα ΕἸΟΙΐπὶ 18 βΈΠΈγΑγ, ΓΠουΡῊ 
ποῖ ΘΧοϊαϑινοῖγ, ὑδεὰ, ὙΠ18 ΤΙΔΥ Ὅδ Ὀξοδιι56 
(πα ΠΔΠῚΘ ΒρΘΟΙΑΠΥ ἀδηοίος [Π6 πιδ)] δῦ δηά 
ΠΡ οὗ (6 εῖῖγ: ννῆογεδδ (ἢ6 ΗΒ ἢ -Ρτϑϑὲ 
ἴῃ. ὈΪοδδῖηρ [26 Ῥϑορ]ὶθ ι.ι865 ἴῆ6 οΟἾΠΟΙ ΠΑΠΊΘ, 
ΠΟ ἢ Θρ6 4 Κ5 τοδὶ αἰ δε! πο ῖΥ οὗ σονοηδηϊοά 
ΡΓΙΥΠΟΡΘΒ. 
μοι 9.1 ΟΥἉ, 18," δϑϊάϊηρ ν ἢ 8, 

ΟἿΓ Ρτοϊθοϊογ δπὰ ρυϊάθρ, ΟὉΐ 5. ᾿ἰχνἱ. 2ο, 
Ηοὺ. [ἢ Νυπίῦθογβ 6 ννογὰ ““ΡΟΙ 18 τιϑοἀ. 

Ω. Τραὶ {ὁγ αὐ4.}γ.}) Α τουλδυκδΌϊα ῥσαυοσ ; 
(ηὴ6 54) πηδὲ αἰγος!]Υ δἰδῖοσ (μπδΐ {πῸ οἤδςϊ οὗ 
Οοὐἷβ ροοάποβϑ ἰο [8γα6] νν}}} Ὀ6 τῃ6 οοη- 
νϑύβϑίοη οὗ ἴπθ νου] ά, ςἔ, Ῥ5. χονη!. 3. [{ 18 
ἴο Ὀ6 οὐϑογνοὰ [Παξ ἴῃ (18 ἀπά ἴπ6 ποχῖ γϑῦθα 
[Ὦγοο ἀϊδίηςϊ ννογά 8 ἀγα πονν ιϑεἀ ἴο ἀοείρηδίο 
ογοίση παίίομϑ; [ΠΟῪ ἃγὰ τοραγάθα ππάεγ [ἢ 6 
νΑΓΙΟῚ5 δϑρθοῖβ οὗἨ ἰογείξῃεγθ, γάσθϑ, σοιὴ- 
Τα πἰτ|65: νουϊ Ἰοβίη {πῈῚῚ ροιτηδηθηξ 
ΟἸαγδοιουϑῖὶοθ ΠΟΥ ΜΝ} 6 υπιῖρά ἴῃ οἠς 
ΓΕ] Ίοι8 σου ΠΥ. [Ιἢ {ἢ 15 νογϑα ἐπ6 ννογὰ 
ΤοΠοΙ α “ὁ ΠΔΙΙΟΠ 8, τηθδη8 69}}01198. 

4. “ον ἐδοι δα ὙΠῸ τϑάθοη ΨῈΥ {πὲ 
παϊίοη5 5}4}} γα οῖὶςθ 15 8ϊδίθαἀ ἴο 6 [Π6 Ὄϑῖδὺ- 
᾿Ξ πιοηΐ οὗ ἃ υπϊνοσβ4] Κιηράοπι οὗ πρῃΐθοιι3- 
658. ὙΠ15 Ρ84]πΊῺ ὈΓΠΠΡ 5 Οὐδ ϑίγεδπι οὗ Μ65- 
βίδηῖὶς ῬΥΟΡΠΘΟΥ, ὙΠ ςἢ ργοβθηῖθ ἴῃ6 Δρργοδοῇ 
οὗ ἃ ρεγίοεξ τηδηϊ εϑίδίϊοι οἱ Οοά, πρᾶγ ἴο {πὸ 
Ροϊηξ οὗ πηοῖίοη ἢ τῆ6 οἴδογ, νης ἢ δη- 
ΠΟΙ ΠςΟ5 {πὸ δάνεοηξ ἀπά τασῃ οὗ ἃ ρογΐοςὶ Κρ 
(5εε [πιγοάπείίοπ, ὃ 18). 
ξουεγ"} Βειῖεγ ἃ5 πηαγρ., 1984, [,,π| “Δπὰ 

ὨλΌοης οἡ ἴπ6 ϑαγίῃ Τ μοι νυ Ἰοδα (Πρθηὶ : 6 
{Ποῦ συϊάο: ἃ Ῥγοπηῖδο οὗ ρδοι ᾶγ ρστάςιοιι5- 
πόθο: οἷ, Ι65. ΧΧΙΠ. 23, ΧΧΧΙ. 2: 5664 Θἰϑδιν γα 
ΟἾΪΥ οὗ Οοὐ β ἔα} δηὰ ἰγιεὰ βεγνδηῖβ, 

Θ. Τρεπ «-ῥαϊ ἐδε εαγ! δ] Οὐ, “Ἴδε Ἰαπά 
δίῃ ρίνθη ΠΟ ἱπογθᾶθο" ὙΠ15 πᾶν Ὁ δλῃ 
Θχργθθδίοη οὗ {πη κἤ πη6 8585 ῸΓ 84η δουπάδπε 
δαγνοβῖ, ἴῃ ννῃϊςοἢ (6 ῬϑαΙ πιϊϑὶ 5665 (Π6 5 5 οὗ 
Ῥἰοάρο οὗ ΠΙΡΏΟΥ ὈΪ]οβθίηρθ. [ἴ 15, Βονίθνοῦ, 
ΓΛΟΓῸ ΡΓΟΌΔΌΪΥ ρτϑάϊςξινο, δηποιησίηρ ἴῃ σογ- 
ἰφῖὴ Γοϑα] οὗ ἀϊν!ηθ ὈΪοβθίηρθ. [{ 15 ἰδ θῇ νεῖ- 
Ὀαί!πὶ πὶ 1,ον. χχνὶ. 4. ΟἿ ἈΞ. ΙΧΧχΧΥ΄- 12. 

Ῥβαὺμ ΧΥΤῚῚ]. 
ΑΠΟΓ 4η ᾿ηἰγοάποίίοη πῃ ἢ ἢ [Θμονδῆ ς 

ταρηϊ δηά πλεύου ἄγ ἀδβογιυθά, νον. 1---ὁ- 
Η]8 τηϊγᾷοϊος ἴῃ {86 νυ] άἀογηθθβ, {ρον 7 -ττῖς, 
δηά νἱοΐϊογιθς αἴ ἴπ6 ποαά οἵ Ηἰς ρθορῖο, τ. 
11---ας, ἃτὸ σοίοσγεά ἴο ΨΠΠ δϑοζοη πῃ! ν᾽ ἔογοο. 
Ηἰ5 Ἄσδοῖςς οἵ ουπι Ζίοη ἴο ἄντε }} ρου. ἀπά 
Η!5 ἀννε!ηρ [Ββογόοη νυν Ρόννεσ, σαυγτουπάρά 
Ὀγ Ηἰδ5 ἱππυτηθγαῦ]ο ἔγαὶπ, ἀγὸ {πὸ ϑυ Ὀ]θοῖς οὗ 
ττν.1ς---2... Ηἰ!δ5 ν15:0]6 δοςοπίβ ἴο 11 δ ναγίοιις 
ρΡοΠοάσ, αἰϊϑηάοά Ὀγ ἴπο τοργοδοηϊαιίνος οὐ [6 
{Π|065, ἴῃ Τοἰοδγαϊίοη οὔ Ηἰβ5 {ΠΠῸΠῚΡἢ 5 οτοῦ 
Η!5 ἔοεβ, ἀηὰ χοῦ ὙΠ 5ρθςῖα] Γοίδγοπος 
ἴο Ηἰ5 ἢγξῖ {Πιυπιρῃδηΐ δϑοθπῖ (2 8. ν].). ἃΓδ 
Ρογίγαγοα συ. 24--.27. Ὅ[ῃο γοιηδι που οἵ [πὸ 
Ρ541πὶ δηϊτὶςὶραῖοβ Ηἰβ5 διΐαγο σοηηιοϑῖβ, δηά 
Ὀγράϊςῖβ {Π6 βιιθ)οςζιοη, ἴῃ σοπλίηρ ἀλγϑ, οἵ [86 
ὙΠΟ]6 ννουγ] ἀἁ ἴο Η!5 γι ]6. 

ΤὨΘ {{π|6 45ογῖῦεβ [ἢ6 ρβαὶπὶ ο αν ἃ. Ὅῆὸ 
τηθηζίοη οἵ ἴῃ ἰγίρο5 οἵ Ζθθυϊιη ἀπά ΝΑρ ῖδὶὶ 
ἴῃ τ. 27,) 'π σοπηδοίίΐοη ψ ἢ Βοη)απιὶη ἃπὰ 
1 υἀδῇ, 45 γεργεβθηΐδίινεβ οὗ ἴ6 Νογίμοτη δηὰ 
ϑοιίῃογη ἀν ϑίοῃβ οὗ {π6 Κιηράοηι γοβρϑοϊνεῖν, 
15. ἰησοηδίβίεπ ΜΠ ἃ ἀδῖε δυρθθοαιοηξ ἴο [Π6 
βοοθϑϑίοη οὐ {π6Ὸ {π|ῦ65. Τῆς ργοπηηδηςο οὗ 
Επγρί δηὰ ΕἸΠΙΟΡΙΔ «᾿. 11, δηὰ ϑ]οησθ τουςἢ- 
ἴηρ ΒδΌγΙοη ἀπὰ Αϑϑυτῖα, ἔδνουσ (Π6 βιιρροθ- 
[ἴοη οὗ ἃ ΥΈΓΥ φαγὶν ἀφῖθ. Τ]6 ϑἔγ]ς 15 δΔΟτιρῖ, 
ἐγαρτηθηΐδλγυ, γρεοά, δϑιοη βῃ!πρΥ στάρῃϊς 
δηα ἔοσοι]ο, δπὰ Ὀόβρθακβ 4ῃ ἂξὲ οὐ δαγ] οὶ 
ΡοοῖγΥ, Α Ἰαῖε ἀδῖθ, 45 αἴῖοσ [π6 Ἔχῆς ((Πεβθη., 
Ημρίο]ά, Εννα]ὰ, ΟἸΞἤδυβοη, [.. ὅζς.). ραϊηβῖ 
σοιηπιοη ΟρΪπίοη, ἀραϊηϑὶ ἴῃ6 ᾿πβοτριίοη. ἀπά 
1Π6 ΠΊΔΠΥ πηᾶγκ5 οὗ πὶ Υ ΟσσαΓτγηρ ἴῃ ἴῃς 
ῬΘΑΪΠπῚ, 500 ΠῚ5 ἸΠΤΟ]ΟΓΔΌΙΘ. 
ΤΠ τπθηζίοη οὐ {πΠ6 (οπρὶθ ἴῃ “Ὁ. 29 15 ποῖ 

ἀθοϊϑινο δραϊηβὶ ἴη6 ανιάϊς οτἱρὶπ οὗ 8Ὲ 

ΤΗΣ. 
γόμε ἀξ 



ἘΗ͂ «Ὁ. 
γι λυ ίοδ 
τε ἐλ σἐπαΐ- 
ει 15. 

ν. 3--5.] 

Ὀείοτε τῆς τα, “9 ἰεῖ τῆς νἱοκεά 
Ρεγίϑῃ δὲ τῆε ργδβϑεηςς οὗ (ϑοα, 

42 Βιυιῖ [ες τὲ τὶρβίθουβ δ6 ρἷδά; 
Ιεῖ τπεπὶ γε͵οῖςε δεΐογτε (σά: γεᾶ, 
εἴ τπδπὶ ᾿εχοθβα! ΠρῚῪ τα]οῖςα. 

γϑα]πὶ: 866 5. ἶΙχν, 4. Ὅῃὸ νψοζγά ἰγαηϑίδίοα 
{ϑηηδέδ ΤΑΔῪ ΤΆΘΔη “ὁ ἰΔΌργηδοΪθ," δηὰ 15 σϑγ- 
ἰΔΙη]ν, ἴῃ 5. ν. 7) (ΒΕΓ 566 ποῖε), δρρ δά 
ἴο ἴΠ6 [ΔΌΘΓΠΔΟΪΘ: 566 4150 55. χὶ. 4, ΧΥἹ]. 6: 
διὰ α 8. 1. 9. 

ΘΟΙΉΘ ἱπη4ρΡΊη6 (Π6 Ρ841πὶ ἴο ἤᾶνθ Ὀδθη σΟΠ1- 
ροϑρὰ ἴοῪ ἴδ οσοδϑίοῃ τηθηιοηρά ἴῃ 2 8. Υἱ. 12, 
αηἀχ Οἴτο. χν., θη. {πΠ6 αὐῖς οὗ σοάὰ νᾶ5 
{γδηϑίογγοα ἤγτοπὶ ἴπῃ6 Ποῖιϑα οὗ ΟὐὈδάξάοπι ἴο 
Ζιῖοη. Βυΐ ανιὰ ντοῖθ ἃ ἀϊβδγθοηΐ ρϑαϊπὶ 
(1. Οἴτο. χνὶ. 7) ἔογ ἰῃδῖ οσοσδϑίοη (Νοίθ 1); 
Δηά (ἢ6 ΘΑΥῪ ραγΐ οὗὨ [Π15 ρϑδ]πὶ 15 ποῖ ἄρρίο- 
Ρυϊαΐο ἴο τ. ὙΠῸ πηεητίοη ἴοο οὗ [Π6 Το πηρΐδ, ΟΥ̓ 
ΒΑΠΟΙΌΔΓΥ, ἰπΠ Ὁ. 29 15 γδίθογ βιισρεβίϊνε οἵ {6 
Ιάδα τῃδῖ, ννῆθη [6 ρῥϑδὶ πῃ ννἃ8 υυυτἴθη, [ἢ 58ης- 
τυδῖῪ Πα Ὀδδη ϑοπῖθ {Ππ|6 Θϑί Ὁ]Π15Π6ὰ ἴῃ Ζίοη. 
ΘΟΠῚΘ Δ ρὴπὸ ἰδδῖ 1{ ννὰ5 νυ νν ἤδη [Π6 ἀγκ 
Μοηΐ οὐ, ἃ5 ἰῇ 2 85. χὶ. σὰν ΠΡΟη δη ὀχροάϊοη 
ϑαϊηξῖ ἃ πορῃθοιυπηρ ἔοθ. Βιιῖ τῃς6 ἰαϊῖοσ 
Ραγί οὗ {π6 ρϑαϊπὶ, υ. 28 ὅζς., 56θπὶβ. τπιηϑι1- 
ΑΌΪῈ ἴο διῇ Πγροίπμοϑθὶβ. ὙΠῈ ϑδυρροβιίοη 
1ῃ4ὲ 1 5 ἃ βδοηρ οὔ {ΠΡ οἡ {πὸ σεΐαγη οὗ 
τῆ6 ατῖκ ἔγοπι δὴ οχρϑάϊοη ἀρδιηϑῖ ἃ νδηη15}- 
εἀ ἴοε ()ὲ δ εἴίε, ὅς.) 15 ΡΙδιιβίθ!]ς, θὰ πὸ 
ΒρΘΟΙ4] ννογά ροϊηΐϑ ἀθοϑινοὶῃ ἴο ϑιιςἢ ἃ παῦτονν- 
ἴῃ οὗ 115 ριιγροῦῖ, ὙΠῈ ἀεβογιρίίοη ρίνθη 
αὔονε οἵ ἴδε ςοηϊοηϊβ ἱπάϊςαῖε ἴῃς τῆγοδὰ 
ὙΠΙΓἢ σοπηθρςοῖϑ 115 ραγίβ, δ ἢγβι 515 ῃϊ υποοη- 
ποοῖρα. [1 5 ἃ ϑοὴρ οὗ πδίϊοῃδὶ {ΠΔηκϑρινης 
ἴοΥ τηϑγοῖθς δηά {Πρ 5 νουποῃβαίθα ἃρ ἴο 
1π6ὸ ἀδγ οὗ [115 ςοπιροβί(ίοη ; ἐο]]οννεά ὉΥ 
ἀςορΙῚΥ οαγηθϑῖ, ννὸ ΠΊΔΥ δᾶῪ Μεββίδηϊς, δῃῖ!- 
εοἰραϊίοῃβ οὔ νἱοϊογίθϑ οὐδοῦ ἴπῸ ψῃοΪΘ ννου]ά, 
ἴο ἔοϊ!!ονν ἔτοπὶ [οῃονδῇ᾽β σῇοϊςε οὗ Ζίοη, 

ΜδΔΩΥ ἱπίεγργεϊδιίοηβ οὗ ραβϑᾶρεβ ἴῃ ἴΐ, 
ἃ5 οὗ υὖ΄. 14, 15, 30, Τηυδῖ Ὀ6΄Ἰοοκοά προη 
ἃ5 5.δίοοὶυ ποτε [ΠδΔη Πσοη᾽θοΐιτεβ. Τγοισἢ- 
οι [ἴ 15 πιοδῖ οὔβοιγο: δηὰ τῃϊγίθθη ννογάϑ ἰῃ 
1 ὁσσυῦ Πού ΠΘΓΘΟ εἶσ, 

ΎΠἼΘ βδογθάὰ πδίὴς ΕἸΟΝΙ πὶ ἈρροΑγ5 ἔυνθηΐγ- 
[γθθ {Ππ|65 πὶ [6 ρϑαὶπι; Ὀυζ αἰϑο [ἢ 1η τυ. 4: 
Πομόνδὴ 'π συ. τό; Αἀοπδὶ ἴἰη σύ. 11, 17 
δηδάάαὶ 'ἰῃ Ὁ. 14, ἄς. ΤΤῆδο ἰδίου πᾶπὶθ οὐ- 
σὰ ἴῃ 5, χοὶ. τ; Νυπι. χχίν. 4, τό; οῦ, 
Ράβϑίπι; δηά βθεπὶβ ΠΙΡΏΪΥ ροσίϊςαὶ. Νὸ τε]!- 
ΔΌΪΘ δυβρυπιδηΐ 48 ἴο ἀδίθ οὐ διιῖῆοῦ Ἵδῃ, 85 ἢ 
ΜΟΙ Ϊ ἃ 566 πΊ, ὍΘ ἄγαννῃ ἔγοπι ἔΠ656 ΠδηηΟ5. 

ἈΘβογ Ὀ͵άποο5. ἅτο ποίϊσθα δεινοῦ ρ΄δοθϑ 
οὗ [πΠ6 ρϑαὶπὶ δηά οὗ ἰβϑαίδῆῃ. Τῆυ5 συ. 4, 
6 τοϑοπλθὶο [54]. χὶ. 4, [ν}}}.. 7. ὙΠ6 βρι πὶ δηά 
ΤΠΔΠΠΟΥ ΟΥ̓ ἴΠ6 ρϑαὶτὴ ἀο ποῖ ἴῃ (06 ἰ᾿οδβὲ ἵῈ- 
56]. (ἢο56 οὗ ϑϑίδῃ: Ὀυΐ δυρρεδὲ {Π6 ᾿άθᾷ 
οὗἨ 4 φοιῃροϑιτοη ἘΠΌΓΟΪΥ οτρίηαὶ, τποιρἢ 
οι δοάγιηρ, ἰἴ τῆΔῪ ὉΘδ, ρογίοη5 οἔτηογο δηςῖθηῖ 
ΒΟΩΡ5 845 ρδιῖβ οἵ [5 ἀδϑίξῃ. ἀσοογάϊηρ ἴο 
[6 ρηπορὶς ἴο Ὡς ψὸ ἤαν δάπεγοα 
τσουρδουξ (566 (Π6 [ηἰϊτοάιπιος! 0), νγὲ τοραγὰ 

ῬΘΑΙ,Μ5. ΓΧΝΊΠΙ. 

4 δίπρ υπῖο (ὐοά, ϑ8ἷπρ' ῥγαίβεβ ἴο 
ἢϊ5 πδπΊε : δχῖοὶ ἢϊπὶ τῇδε τι ἀεί ἀροη 
16 Πεάνθηβ ὈΥ ἢϊ6 παπις ΤΑΗ͂, δπά 
τα]οῖςα Ὀείογε ἢϊ πη]. 
ςΑ μεσ οὗ τῆς ἐδ τ εβ5. δηά 

1Π15 ρϑ8]πὶ, ἈΡΥΘΘΔΌΪΥ Ὁν ἢ 15 ᾿πθουρέίοῃ, 85 
νυ θη Ὁγ αν, ἴῃ 16 αῦβθηςθ οὗ ΔΠΥ ἀγριι- 
τηθηΐβ ὑν ]οἢ ργονα {πε ϑδιά δι ΠΟΥ ἴο Ὁ 
ἀοϊυϑῖνε ἴῃ [15 σᾶ56. 
Τῇ στοδὶ αἰ ἔθγθηςθ οὔ ορίπίοη νυ οἢ οχ ςίς 

διηοηρ; Πσοπηπιθηϊδίοίβ, 5οπΊῈ δοσοιηίζίηρ (ἢ 15 
ρ5]πὶ οὔθ οὗ ἴΠ6 ὙδσῪ θυ θϑῖ, δηὰὰ ϑοπΊο, 
Οἠδ οὗ [86 ΨΕΥΥ ἰδίθϑῖ, βῆθννϑ ἤονν ἱπηροϑ- 
510]6 1 5. ἴο 586{]|6 {Π6 αιιδϑέίοη οὔ 1ἴ5 ἀδλῖθ 
ΟΥ̓ ἱπίθγηδὶ ουάθρηςθ. ὙΤὴδ οτὶρίπαὶ βοηρ οὗ 
[αν τρδύ πᾶνε τροοίνοα δά οηβ (Ηθφηρϑί., 
ὅζς.) τῇ ἰαῖογ {1π|65 ἔθου ἴθ ρ]θ-ϑογνίσο, νῃϊςἢ 
ΠΟΥ ἰἴ 15 ΘΟΑΥΓΟἾΥ ΡΟΚΘΙΌ]6 ἴο ϑοραγαΐθ ἔγογη 
[Π6 οτι βίη! σοπηροβιτίοη. [π ἴΠ6 [ νυν 5} τιτ8] 
(6 ῥβαὶπὶ 5 υϑοά δἱ Ῥοηϊεοοϑί, τῃ6 Εδαβὲ οὗ 
ὙΠδηκθορίνιηρ ἔοσ Ηδτγνοβί. 

1.2. 1εὲ Οοά ανγί"ς, ὅς. ΝΠ θη {ΠῸ δγκ 
οὔ Οὐοά πιονρϑὰ ἴτγοπι 115 σοϑΌρ-ρ᾽Δςο δὶ πἰρῆϊ, 
Νυιϊῃ, χ. 3ς, δίοβεβ δὰ, Κλ τῷ, Ὁ |6- 
Πονδῆ, σμά ἐξέ Τῤίηε φηπορεθε δ σεαϊογοά. 
[π {86 ρίδεβ οὗ Νυγηρδοῖβ συοῖοά, τΠ6 ΠΟΙΥ 
ΠΑ ““ ]εβοναῇ," δηὰ [6 ἱπηρογαῖῖνθ γέ 
τ, οσσιιγ. [Ι͂π [Π6 τϑαὶπὶ (Π6 παπὶθ “" ΕἸΟΝΙ πὶ" 
15 βιι δϑιτυϊρα ἔογ [οῃονδῇ, ἀπά ἴῃς 4τὰ ρϑβοῃ 
ἔογ [ἢῈ τπά. Ὑῇἢε ἔοτςο οὗ νῦ΄. 1, 2. :1 566ΠῚ5 
᾿πογραϑθά ὈΥ τεπάογίηρ {πὸ ΗΘ Όγονν ξαΐζαγο 5 
Ριίόδρηῖ : 50 1ΠΘΥ ἀθβοσῖῦα [Π6 5ἰπιρὶο ἔδοεϊ: 
“ Οοά Αγ5965; Ηἰ5 δποπλ 65 τὸ βοδίζογοα - [056 
{παῖ Παῖο Ηἰπὶ ἤδθ Ὀεΐογο Ηἰς ἔδοθ. ἀι5 σπιοκε 
15 ἀὔίνθῃ ἄννδύ, ἰεανὶπρ πὸ ἴγᾶσθ, Τ ποι ἀοϑὲ 
ἀγῖνθ {Π6ΠῈ ἄννᾶγ : ἃ5 ννᾶχ πη6][5 Ὀθέοτγο [ῃ6 ἤτα, 
(ῃ6 ψιοκοα ρογϑῃ δὲ (ἢ6 ργέϑοπος οἵ Οοά.» 
Ὑπὸ «υἱεξεά αἴὲὸ ἴῃ6 ϑποπλθς οὔὐ Οοὰ «πὰ 
ΗΪ5 Ἵμοβθη ; [Π6 γύσδίοομς ἀγὸ Η!5 ρθορῖθ, 55. 
χὶν. ς, ΧΧΧΙΠ. α, ὅζς. διπ ΑΓ ΡΑβοᾶροθ ΟσσιΓ ἢ 
ἴῃ Ῥϑς, ΧΧΧΥΙ͂Ι. 20, ΧΟΥΪ. ς ; Ηοϑβ. ΧΙ. 2. 

4. δίπο μπΐο Οοά, δος. 1.1. “ϑῖηρ υπηΐο 
Οοά; 5ἰῃρ ῥγαῖίϑδεβ ἴο Ηΐβ παπῖθ; πιᾶκθο ἃ 
ὙΨΑΥ ἴογ Ηΐτπὶ ἴῃδὶ πάδίἢ ονοσ ἴΠ6 ἀεβογίϑ: 
ΗἸ5 πᾶπὶθ 5 δῇ (οὐ ἴῃ 80}: ἂπά γϑγοϊςς Ὀ6- 
ἴογε Ηἰ πὰ." Το τοδάϊηρ οἵ ἰπς Α. Υ., εχ οὶ 
Ηἰ»ι ἐραὶ γε ρὸν ἐῤρε ῥεασεης, ἈΡΡΘΑΓΒ ἴο 
σοῖο ἔγοτα {6 Ταγριῃ: 8οὸ ἴοο Μ. ΜοιμάρΙ8- 
5οῆπ, ““ Μδοδὲ [ἢπὶ Βαᾶῇπη ἀδθγ ἀυτοῃ Αοίῃογ- 
ννυκίς γι!" ὙΠῸ δαάϊτιοη ἴο ἴἃ 'π {Π6 
Ῥ. ΒΟ. Ν., “48 1 γεγα ΡΟ Δ ἤοΙΘ6,᾽) ἈρΡρθᾶγβ 
ἴο 6 πιδάδ βΙΠΊΡΙΥ ἴο ΔΊ] Ὑ ἴῃς ἰάοα (ῃδῖ 
ννοηξ Ὀοίογο, ΟΥ ἔογ [Π6 δαῖκθ οὔ [Π6 πηθάβισο. 
ΤΠΘ παρὸ ργοβοηϊθα ἴο 15 ἴῃ πὸ ΠΠἴογαὶ το πη - 
ἀογηρ ἰ5 1ῃδὲ οὗ ἃ κΚίπρ γαυθ!]!ηρ [πγουρ ἢ (ἢ 6 
νναϑίθ, [ῸὉΓ ὙΥΠΟΠῚ ἃ ὙΥΑΥ͂ ἰ5 πηδάθ. Α ΒιΠΉ ΑΓ 
ἱπλᾶρο, [54]. χ]ὶ. 4, ἵν|}. χ4:; δ, χνῆ, το. καρ 
15 [Π6 ὀχργδϑδίνε δυυγονιαῖθα ἔοστῃ οὗ [ϑπονδῃ, 
Αγ ΠΥ ἴο 411 διότ 118 οσσυστγοηοο ἴῃ ΗΔ]. 
6] ) 4. “Η8 ὨᾶπΠΊΘ 18 ἴῃ [ἢ : Ηἰ8 δβδβθῆςθ, 
ὉΠΟΠΔΏρΊηξ, οἴεγηδὶ, 8618 οχ βεϊηρ, ἰ6 οχργεϑϑοὰ 
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ΡΘΑΙ ΜΘ. ΤΧΥΝΊΙΙΠΠ. 

αἶϑο ἀτορρεά δὲ τῆς ργεβεῆςς οὔ Οοά: 
ευέη δἰηαὶ ἰ1561Ε τος γπουεά αἵ τῆς ρτε- 
βεηςε οἵ (σοα, τῆς (ὐοά οἔἍὨ [5Γ8ε]. 

9 Του, Ο (θὐὐά, ἀϊάξε 'ξΞεπά ἘΝ χὴ 
ΡΙεητι! ταῖπ, Ὑγμαγεῦν τῆου ἀϊάκε 
Γσοηβγηι τπϊπ ἱπῃογίδηςς, τ μεη ἰΐ ΤΑΙ ΡΝ 

420 [ν. 6----το, 

ἃ Ἰυάρε οὗἉ τῆς ννίάοννβ, ἐς (ὐσοά ἴῃ ἢΪϑ 
δοῖγ ᾿νιτατίοη. 

6 (σοά 5είζοεσῃ {με 50] αγυ "ΐπ ἔδπΐ- 
᾿]ἰε5 : ἢε ὈΠησεῖῆῃ οὐξ τῆοβε νἢϊ ἢ γα 
Ὀομπηά νυν σμαϊηβ: δυζ τὴ6 τγοδϑ] Ποἱ8 
ἄννο}] ἴῃ ἃ ἀγγ ἰαπά. 

7 Ο Οοσοά, νὮεη τδου ννεπίοϑς ἔόσῖῃ 
Ὀείογε τὔγ ρεορὶς, ψῆεη τπου ἀἰάκι 
ΠΊΆΤΟἢ τῆτουρῇ πε ὑν] Δ γΠ 6885; δ6]δῃ: 

8 ΤΠε δαγῖὴ δῇοοκ, τῆς ἢεάνεῃβ 

νγᾺ5. ὙΨΕΔΤΥ. 
10 ΤῊν σοηπρτγεραῖίοη ἤδῖῃ ἀννοῖς 

τΠογεῖη : τποι, Ὁ (ὐοά, Παβῖ ργεραγεά 
οὗ τὴν ροοάπεϑ88 ἔογ 1ῃς ροογ. 

ἴῃ Ηἰ5 δηςΐεπί {{π|6- βοπουγοα Ε1|6, 8566 Εχοά. 
νΙ. 2. ᾿ 

δ. 4 ἡμάρε]ὴ ἱ. ἐ. ἃ ἀείεηεν ΟΥ ἀΥΘΠΡΈΓ, 
566 Εχοά. χχι!. 22; θυ. χ. 17, 18. 

ἐπ δὲς ῥοὶγ ῥωῤι᾿ίαϊοη ἐ. δ. ἴὰ ἢδάνθη νυ ῆογα 
ΗΦ δὺϊ 68. 

Θ. Οοά «εἰ ερ ἐδὲ «οἰδήαγγ, ες Οοά 
βοίζοι ἢ [Π6 80] ΓῪ ἸΏ ΤΑΠΊΠ165.; ΟΥ, Δοσογάϊηρ 
ἴο {Π6 τηλΥρὶη Δ] τοδάϊπρ, πὰ ἃ μοῦ 86 ΟΥ̓ 
Βοσθ. Τδὸ Ρ, Β. Ν. γη]5568 [ἢ6 86η86, “" δ 
15 ἴη6 Οοά [Παΐ πιακϑίῃ τπθη ἴο 6 οὔ οὔθ 
τη ἴῃ δη ἤοιι56." ὅἄζς, [Ιἱ σοπιε Δρρᾶ- 
ΤΟῊν ἔγοπι {πΠ6 10Χ Χ. (ὁ Θεὸς κατοικίζει μο- 
νοτ πους ἐν οἴκῳ, κ. τ. Χ.) ἀπά Μυ]ρ. (4ὺϊ 
ἱπμα δίταγο ἕλοῖξ πὰ 5 πηοῦίβ 'π ἀοπιο). Τῆθ86 
Δ ΠΟΥ Ε68. εδοῖ ἴο ἤάνθ Ἱπιεγργοίθα [Π6 τνοτγὰ 
(ὙΠ) ἔγοπι {86 δθη8ὸ οὐὗὁἨ “ἀπ τπρ᾽ ἱπιρ] θὰ 
ἴῃ ἼΠ. 

ῥὲ ὀγίησοι ομὲ ἐβουφ, ὅς. ΤὌὍὌΠῸ ἱπηροτέ 15, 
“Ὴ ΣΡ Βυηροίῃ οὐἵ οὗὨ σαρην!γ σαρτῖνοβ, δηὰ 
Γοβίογοι ἢ ἴο ργοβροίγ." ὍΠῸῈ Δ]]Π1ϑίοῃ [5, [ἢ 
ὈοΓ εἰλιιθθβ, ἴο ἴπὸ νΔηάθγογβ ἴῃ {Π6 υ] ἄοῦ- 
058. 06 οὗ [ποπὶ τοασῃθα ἃ Ποπλθ ἴῃ [Π6 
ἰαινὰ οἵ ργοηλ59, θὰϊ (Π6 ποδὶ ραγί ρογιβῃοά 
{τοι ἢ τοῦ τϑθο θη ἴῃ 106 νναϑῖθ. Οἱ 
Ρϑ, συνῆν ας. 49: Η50. πἰ. 17. ὙΠΟ αἰ υβίοη 
ΠΑΙΌΤΑΙγ Ἰοδά8. ἴο ἴπ6 ρϑϑοηδίθ θη Πιιϑαϑῖὶς 

 δάάγιϑ5 νυ ἢ ἔρ]]νν5. 

ἡ. 8. Ο Οοά͵ «υδέη ἐῤοι, ὅς. ΤῊΘ πλγαοῖδβ 
οὗ [πὸ πάτο : δηά ἢγϑῖ, (μ6 ἀρρόαΐδηςθ οὗ Οοά 
ἴῃ διηαὶ, Εἶχ. Χιχ. τό, τ8, [0 πιοβὲ ϑίβηδὶ οὗ 
4}}.---δὲολιρ, 5βεὲ6 Ῥβ. 1. 2 ἀπά ποῖθ.0 18 ἀε- 
βογρίίοη οὗ τῆς πηγάς οβ οὗ (πὸ ἀοθογ ππονὸβ 
{πῸ ἀδορϑβῖ 801} οὗ {πὸ Ῥβαϊπηὶϑί, δηὰ ς8}15 ἔογ 
5ρΘ ΟἿ 4] Πλ115:0 4] ΔΟσΟΙΠ ΑΙ ΠΊΘηΐ, 

8. ἐῤὲῥέσυεης αὐτὸ ἀγνοῤῥεά, ἄς. ΚΝεο γολὰ 
'π πάρ. ν. 4. ἐῤε ῥεσυεη: ἀγοῤῥεά, ἐδε εἰομάς 
αἰρο ἀγοῤῥεά «υαἱτν, 80 ἴῃδξ ννὲ ΠΙΔΥ ὑπ οτϑίαπα 
ὈΥ {πὲ ρΠΓᾶ86 οὐ ἐῤὲ ῥεαυοης ὠγοῤῥίησ, 1Ὲ6 
Ποοάϑβ οἵ ταὶ ὑνδι ἢ δοσοτηραπίθ {Πμ6 ἀννι] 
δίοιτῃ οὗ {πιιπήογ πὰ ΠΡ της : Εἶχ. χίχ. τό. 
ῬΤΒιηάογ, ΠΡ πη, ἀπά 4 (πο κ οἰοιιά, ἃτδ 
ἀοϑοι θα 5. προ {6 τηομηΐ. 

ἔρη δίηαὶ, ο.] ΤῊΘ 110. γοπἀθτηρ 15 ΓΑ ΠΟΣ 
“ἢ: δ1Ππα],} ΟΥ “γοη ϑ1π41|} (δεικτικῶς; ἃ5 
1 τὸ οστὸ ὁπ Ρἢ ἴο ροϊπῖ ἴο ἢ ἀπα πιοπίίοη 
118 παιπθ, ἴο ἀοβουῦθο νι δαῖ ὁσσαγγοά), κε δὲ [86 
Ῥγδβοηςὸ οὔ οά." ΠΟ νοσα5 "" ννὰ5 τον "ἢ 
ὯΙῈ ποῖ ἴῃ {ΠπῸ οτρίηδὶ, Ὀιῖ 1Π6. οἱ Ἰκοοῃ οὗ 
ἴῃς νοῦ αοβοιμίινο οὗ ναὶ οσσυγτοα ἰ8 

ποῖ νυ Που ἔογοο : [Π6 [1] Ἔχρυθϑϑίοη τηᾶν δὲ 
ξαϊμογθά ἔγοπι ἴῃ6 οὔ βίπδὶ ρίαςθ, [υὰ. υδὶ 
ΒΙΡΥ. [πη Κ5. Ιχχυ. ς 4, “" τῆδξ πηοιιηϊδιη " (80 
1Π6 ννογὰ βῃοιὰ δὲ γοηάογθα) πιθᾶης “1 
νγ 6] -Κηονη τηοιηϊδὶπ." Ῥ 5. εἰν. 2ς. “Τῆδι 504" 
ῖ5. “ἴηαῖ 864.) οὗ ψῃοἢ τΠ6 πᾶπθ 18 οπουξῇ. 
Ῥς, χίν!ϊ, 14. “118 Οοά,." 

9. Τρομ, Ο σοί, ζε. ΤὍδὲε Ρ. Β. Υ. 
Τοπάεγβ, ἼΠου, Ὁ Οοά, ϑρηΐεσί ἃ ρτλςίοιις 
ΓΑὶη ἀροὴ ΤὮϊηῈ ᾿πῃοπίδηςθ, ἀπὰ τοίτεσῃθάςι 
1 ἤδη Ὁ νν8 ϑνθάγγ." ὉΠ ρδᾶιιϑ6 ἴῃ [86 
Ηθρδτγ. 18 δἕϊεσγ “σά :" “ἼΒΟυ ἀϊάςξε 5Ξ0πά ἃ 
ὈΙΟΠΕ δ] ταῖη, Ο Οσά : δηὰ ΤὮϊπὸ ἐπῃογίληςο 
ὙνΠοη ἀν τυ Τ ποι αἰ ἀξ τοίγθϑῇῃ "" 
ΤΠ γαὶπ 15 πιοῖϊδρῃογισαὶ, δηὰ ϑιρη θα [δὲ 

ΔὈυπάδηϊς Ὁ] ββηρ8 οὗ τηληπᾷ (Εἰ χοά. χυὶ. αἰ 
Ῥβ, Ιχχν!. 24), ἔοοά, νναῖογ, ἄζςς., τὨγοιρῃ 
ΗΟ 186 νναπάογοιθ νυν ργοβογνοά, Οοιϑ 
εὐ ρΘΟΡΪΟ᾽" τὸ πιοδηῖ ὈὉγῪ ἢν ἱπρεγίίαμεε. 

10. Τῶν εοησγοσαΐίοη, δα. Τῆς ποτγὰ 
τοπάογο ἤεῖε εοησγοσαιίοι 186 οὗ ἀουδιίι! 
προ. ΤΠ 1,ΧΧ, τοηάοῦ “ΤῊΥ ἰἰνίης 
σγοδίαγοβ," [ογοπΊθ, “ ΤῊΥ σγεηζιγοβ, ̓᾿ οἴμεΓα, 
“ ΤῊΥ ἢοςκ." 866. Μ|ς, νῖ!. 14, τς; ᾿κ. 
ἰχχίν, το, ᾿ἢ νυῃςἢ [Π6 ΤΟΥΤῚ 8 "ὁ σΠοπρτοραδίίσῃ 
Δηἃὰ “ρου οὔμϑβ᾽ δῖὸ ἀρδίῃ Ἴςουρὶοά, [}«ἡ 
Ὁ. 10 ἴΠ6 β88π|6 τνογὰ 18 τοπάογοὰ “" σοπηρδηγ. 
ΤΠ ΠΊΡΔΠΙΠΡΣ 5, “ΤῊΥ Ρῥϑορὶς ἀντὶ {πὲγὲ 
ΒΑίοΪγ, συαγάοα ὈΥ ΤΏδς ἀραϊηϑὲ πηι πη γα Ὁ] 
ἔουβ," ὙΠῸ ἀσβοεπρέοῃ ἰ5. 81}}} οὗ (ἢ τηλγοβ, 
δηὰ ἐβογοὶνι ΒΡ6ΠῚ5 ἴο ΓΟΙΟΓ ἴο ἴπ6 ν᾿ Αβῖθ. 
γεῤαγοἦ] 1. 6. "6 ἃ 1016 ἴπ [Π6 νυ] ἀοη688,7 

1 ΟἾτο, χὶϊ. 30. 
ἐδε ροογ] ϑῖηξ., ὁ. 6. [6 πορὰγ δηά ἴοἹ] τοπι 

ὙΜΑΠΟΘΓΟΥ, 
Ετοπὶ [ἢ6 τρδγοῦ, ἐΠγοι ἢ {Π8 νυ] ἄστη 55 ἴὸ 

ἴΠ6 Ὀογάογβ οὗ (δ ργοπλβοὰ Ἰδηὰ, πὸ Ῥϑβαὶπιϊδξ. 
Πλ γα ν {ιγηβ, τὺ. 11---14. ἴο [Π6 νἹσίογι 5. 
Ὀγ νυν ποῖ, ἴῃ {{π|ὸ5 ΓΟ] ον ἴπρ. ᾿ἃ νι 45 οὐὈίαιποὰ 
ἁπὰ βοοιγοά, Ὅῆς υἱσίοσυ οἵ ᾿εδοόγαι ἃπά 
Βαγαὶς ἰἴ5. μουνανοσ, ἰἃ νοι] ϑρεπι, οἰϊεῆν, 1’ 
ποῖ ΘΧΟΙϑίνοὶγ, ἰπ ἢΐ8. που 5. Οὐτλρῆις, 
νἱ οὔοιις βκοίςῃοε οἵ οἰγοιυιπηβίδῃοθβ σοῃπεςίε 
ἢ 1ἴ δροπὶ δα οὰ, ννποιξ αἰτοητίοη ἴο δ5- 
τους] ογάογ. ὙΠῸ στοαῖ οὔβοιπῖν οἱ [δὲ 
Ῥ51]Ππὶ ΠΊΑΥ ΑΓΙΒΟ 'π Ρᾶτγί ἔγοσῃ [15 δι οάνιπς 
ἔγαρτποηΐβ οὗ Θαγ] οσῖ ρβαϊ παν ηλ] εγοὰ. Τὴε 
{ἰγοῖ νόγϑὸ 15 ἴβκθη, 48 48 Ὀθὸπ ποίϊςοά, ἔγοπὶ 
(πὸ θοοκ οἵ Νιπηθοῦβ; τον 7, 8, ἔτοπι ἰδὲ 
δοὴνρ οἵ ᾿όρούδῆῃ; οἱποῖβ πᾶν δ τλίόη, ΤΟΥ 
ΘΧαιρὶθ, ἔγοπι "6 θοοῸκ οὗ ἴδο ννᾶτβ οἱ δὲ 



ν. 11---τν.] 

11 ΤΠε ΓΙ, ογά ρανε τῆς ννογὰ : στοαῖ 
τυας ἴδε 'σοπιραηγ οἵ τῆς τῆι ρὰδ- 
᾿Ι5ῃ δὰ 12. 

12 Κιίησβ οἔαγπλιεβ ᾿ἀἸὰ ξε ἀρᾶςε: 
ΔηΠ 58}: τῃλϊ τΑγγιθα αὖ ἤοπὶς ἀϊν! δά 
{με 5Ρ0]]. 

13. ἸΠουΡῆ γε ἤᾶνε ]ἴεη διποηρ 
τε ροῖβ8, γεί σῥαίί γε δὲ ἂς τἴχλε ννίῃησϑ 

Ι οτὰ,"7 Νιηι. χχὶ. σ4 (“ ΡΙαιη Οὐοπιπιοηΐδιγ, 
νοὶ. 1. Ρ. 443), πᾶ 90 ᾿οηϊαϊῃ 4]]115]008 ἴο ἴΠ6 
᾿ηϊεγργείδίοη οἵ Ὡς ἢ νγὸ ἤλνθ ΠΟ ο]{6. 

11. ὙΤὌὌρε]ογά ραυεῇ Οτ᾽, κἰγνϑα ἴπε ψοσά,. 
ἑ. ὁ. οὗ ςοπηπιαπὰ; ἀηὰ νἱοΐογυ [Ὁ] ον 8, ἃ8 ἴῃ 
ἴπ6 Βοριπηΐηρ ΠΕ πξ πὰ Πρ ἕο] οννεὰ Ηἰ5 ννοσγά; 
ὕξῃ. 1. 2; Ρβ. ΧΧΧΙΙΝ, 9... 
͵Ιεαὶ «ὐαὦὐ τὲ εορραηγ, ἄς. Ἡδθῦ, “18ε 

γΟσΘΏ ΡῈ] 5Π ΠΡ, ΟΥ Ρτοσ] αὶ ἴπ6 ρἰαά 
Πενν8, 8416. ΟΥ̓ οΓΟ, ἃ σγόσῖ ποβῖ:" οὐ, “ ἃ ρσϑδΐ 
δοβὲ οὗ ννοπῆθη βδληρ [Π6 βοὴ οὐ {ππππ]ρΡἢ.᾽" 
50 ἴῃ6 ᾿ΟΙΊΘη 54 ἃ 505} οὗ {ΠΠπ|͵π|ρῇ ᾿ν ἤδη 
ῬΠΑγδΟ 5 μοί νγογο ἀεοϊγονοα, Βιχοά, χν. 20. 
50 Οθοόσγδὴῃ βαὰρ, [πὰρ. ν. 50, ψὭρη αν 
βίθονν (Οὐ]ιδῖῃ, 16 Δ ΌΠΊΘΗ 5Δη}, 1 8. ΧΥΡ!, 6. 
908 4150 2 5. 1. 20. 

12. Κριρσ! ὁ7 ἀγηηρς αἰ ἤἶεε, Κο ἢ ὙὍΠα 
Δο[ΊΟΙ 15 ὈΓεβοηῖ; ΚΙ Π 55 Οὗ ΔΤ 1168, Ορροβοὰ 
ἴο [ἐῆονδὴ Οοά οὗ διπηῖοβ, (45 ἰὴ ἴῃ6 ΠπιΔΓΡΊη) 
7169, 7109 ΔΙΎὍΑΥ; 866 ]ιιὰξ. ν. 3. 19. “1 ΠΟῪ 
ἰθᾶνθ ἃ πλ ΣῪ 8Ρ0]}, ἴῃ νυ ςἢ {π6 νοπηθη ῃῸ 
ἴδιτυ δὶ δοπὶα (18. ν. 24, ςἔ, Ευγ, “Ηες;, 
1275. οἰκουρός) ϑῇῆδγεα, δΔηά αἰδίγιια ἴο (86 
Βοι 6] 4." ὅ86εε6 «180 [ιᾶρ. ν. 30, νι Βογο 106 
ΤΟΥΒΟΥ οὗ δ, δοσα δητοραΐοβ [Π6 ΤΙςἢ 8001] {Πΐ 
νοι] [2}1 ἴο μοῦ ἰοῖ ἰὨσγουμῇ 5156 γα 8 {ΓΠῸΤρἢ. 
[τ 15 Ροβϑιῦϊε παΐ ννὸ ὕᾶνὸ ἤδσσὸ ἴῃ6 ννογάβ οὗ 
186. ΟΥΙΡΊΠΔ] δοηξ οὗἉ νἹοίογυ. 

1358. Τροωσὺ γε ῥασε ἰΐη, ἅε. ΙῈ ννᾶβ 
ποις {παῖ πλιςἢ οὗ ἴῃς ρ941ΠῈ 18. δὴ [π|118- 
Ὄὕοη οὗ (6 δοὴρ οἵ ευογαῃ. ΟἿ, νυ. 8, 
9. ΜΠ τ. ς οὗ ἴῃς βοῃρ, απ κ'τ 11, 12, 
ΜΈ Ὁ. το, ἄς. Ἡδετγε {πε δή άγθβϑ οὔ Ὁ. τό οὗ 
ἴ16 Βοῃξ; 866 1ὴ8 ἴο Ὀ6 ἱπγιαἰδὰ : “ΚΔ Ὦγ δϑοάσϑι 
{ποὺ ἀτηοηξ [Π6 βῃοορίοϊ ἀβ ἴο μοδῦ (Π6 Ὀ]θαῖ- 
ἴη55 οὗ {πὸ Ποςκϑὶ" 80 πον", “Δ ἢδῖ! ἄννο}} 
γὲ ἃιηοηρ ἰῃδ βῃοορίο] 5 ἡ " (Νοῖε 2, ἰηῆ’.). 
οἵ, ““ΜΜ1}} γα 116 απλοηρ {πὸ βῃθορίο 8 ̓---Τ πὸ 
ΡΞ Οὗ ἃ ἄονο ἅτε Ἴονογρά υνἢ ΘΠ] νογ, 
ἃηὰ δεῖ ξεδίπεγβ ἢ ρα] ρτθεπ ΒΟ] ;" δῃ 
ἐχργοββϑίοῃ, δυχιρῖ, 41] .8ῖν6, ἀηα ΡΟΥΠΔΡ8 Ἰσοῃ!- 
ςδϊ. ΤΠ ἰπῦεβ8 ννῆο ἴδ διύδΥ ἔγοπη {Π6 
ΒρὮϊ ἀγὸ ἰδιιηϊοά, 48 ἴῃ {Π6 νϑῦϑεὲ οἵ {πὸ ϑοηρ 
οἵ εδογδὴ δἱυάοθά ἴο, νυν οπ]ογίηρ ἃ 
ΠΟΌΠΙΓΥ [Ππ, 16 Ιοῃονδ δ Ὀδίίϊε5 δῖ 
ἔσης ΌΥ οἴδετθ. Ασοογάϊπε ἴο 118. ἱπΐου- 
Ῥγοϊδίοη, [6 ννογάϑβ, "" ν δ! ! ἀντ ε}} γε ἀπιοηξ 
δῃςορ Ο] 5} ἄς., οτ, “ἍΜ γὲ 16 ἀπιοηρ (ἢ 
βῃρερίο  ἀ5}" ἅςς,, ἀγὸ {ΠῸ τγοπηοηβίγδηςοβ δὲ - 
ἀϊοβεοά ἴο ἴῃς δῦϑοπί {τἰῦ65: δπὰ τῆς [0]- 
Ἰοννίης τνοτάβ, “ὙἼὙΒῈ νυἱπηρϑ οὗ ἃ ἄονε,᾽" ἄς, 
ἅτε ἴῃς διιρροβοὰ ὄὀχοιιϑο οὗ ἴδ πα! ῇἔεγθηϊ 

Νον. ΙΝ. 

ΡΘΑΙ,Μ5. ΠΧΥΝΙΙΠΙ. 5 ν 

οἔ ἃ ἄονε ςονεγεά υντἢ βνασ, ἀπά Ποῦ 
ἔελ μετα νυ τἢ γεῖονν ρο]ά. 

14 Βεη τὲ ΑἸπλιρητυ βοαζτεγεά 
ΚΙηρ5 "ἴῃ ἰτν τ νγὰβ τυδι 8. 5000 11 
ϑαϊπιοη. 
Π1ς Τῆς ἈΠ] οἵ (ὐοά ἐς ας τῆς Ἀ}]} 
οὔ Βαβῆδη; δῃ ἢΙρῇ 1] ἂς τῃ6 ἢΠ] οὗ 
Βαβῆαῃ. 

τἦξ 

ΟΠ68 ἰη {π6 πηιάἀϑὲ οὗ {πε ἤοςκβ, πεγάβ, ἀονθβ, 
ΟΥ̓ τποῖγ συϑῖιε Πρ, στοροδῖθα ἴῃ (Π6 δὐάἀαγοββ 
ἢ ἃ ΝΟΥ ἸΙΓΟΠΥ. 

14. :π 1] ἰ. δ. ἴῃ ἴῃς ἰαπά. ὙΤῊς ἸΙΠτεγὰ] 
Τηραηίηρ οἵ ἴῃῇς νψογάς ἴῆδλξ ἰοονν 18, Ὁ 
Βῃηονθαὰ κα β858411101: ΟΥ, ΤΆΟσ ἀοϑῦ ΒΒΟῊῪ 

ἀῃ Βδ1τ ΟΣ, ϑοῖλθ ἰηἰογργοῖ, “ΔΝ Βοη τῃ6 
ΑἸΠΙΒΒΕΥ ϑοδίϊζογοα κἰπρ8 ’ῃ ἴπ6 ἰαηκ, 1 "48 
σονογοὰ ἢ ὈΟΟΙΥ «πὰ ἴῃ Ὀοάϊο8. οὗ [ῃ6 
841, 48 ϑδϊ που νυν] ἢ 8πονν ἴῃ υν]ηΐοῦ : (Π6 
1404 Ὀεπρς (ἢ6 84π|6Ὲ 45 ἰῃ “}Ἐη. ν΄, δός, ΧΙΙ. 
,26; Ονι!ά, ’ δ, 1. ςς8. Βιυῖ τῆς ννοσὰ5 οὗ 
1ὴ6 οΟΥΡΙΠΔ] πιιδῖ 6 δίγαϊποά ἴὼ ὑθασγ [ἴ. 
ΝΕΙΈΠΘΓ ὈΟΟΙΥ͂ ποῖ ἴπ6 ὈοάΙο5 οὗ [Π6 541}, ΠΟΥ, 
οὗ σουγϑδ, ΔΠΥ ςοτηραγίϑδοη οὐ ἴποπὶ ἢ {πὸ 
δῆηονν, ἃΓ6 πῃηθηϊοηθὰ,. δαϊπιοη 18 βδεϊἀοτη ΟΓΥ 
Πονοσ σςονογοὰ νυ δπονν; ἢ 185 ἃ ἰονν ἐαγκ 
τποιηίδ!η ΠΘΩΓ 5: ἤυτη, ἀπ ἢ γθΆβοη 15 ἃρρᾶ- 
ΓΟΠΐ ΨΥ 11 5ῃοι]ὰ ὈῈ σ᾿ οξοη 458 ἴΠ6 ἱπιᾶρε οὗ 
ἃ ΒΠΟΝΥ͂ τηοιιηΐδ!. [“ 4} ΚΟ ΒοΟὰ ἐπὸ 
ννογ 8 ἀγὸ ἀρ ὀχίγαςίοα ἤν πὶ ἃ ΠΟΤ δησίοηξ 
δοηρ, δηὰ (6 4]}υ5οπ τη {]}ΠΔ ΤΔΥ Ὀ6 ἘΠα415- 
σονογαῦϊθ. Ηογάοσ (ΠΕὐτ. ῬῸὐ αι. Ρ. 8) διΡ- 
ΡΟΒβ65 {ποτὰ ἴο 6 βιισἢ δὴ ὀχ'γαςῖ ; δηά ΠΙΧΓΈΠΟΥ 
ἴο Ὀ6 (Π6 ννογάβ. οὔ ἴμὸ ᾿πἀογοη 1818 αὔονα 
ἱπίγοάιιςοά, δχοιϑίηρσ {ΠοπΊ ον 65. ἕοσγ {Ποῖγ ΔῸ- 
56 ῃς6 ἔγοπι ἴΠ6 ννᾶσγ οἡ ἴδε στοιηὰ [Πδὲ 1ἴ ννᾶ5 
νυ]ἱηΐογ, δπὰ παῖ σηονν σονεγοα [Π6 δυτηπηξ οὗ 
16 1116 Ἰονν Ὠ}}] οὗ ϑαϊηοθ. ΟἾΠοΓβ σοηϑιογ 
{Π6 ννογάϑ 45 ργουύθγθϊαὶ, "" Δ Ώδη (ἢ6 ΑἸπλ ΡΥ 
βολί(ογοα Κιπρϑ 'π ἴΠ6 ᾿ληά. 1[{ ννᾶ5 σδηονν ιν ἢ 16 
Οὐ δ8]πιοῃ :" ἴδ σοηΐγαβε οὗ ἸΟΥ πὰ βογτγονν ἴῃ 
ΘΗ Ύ ΠῚ ἀϊδοοπητιγο Ὀοηρ πΚὸ ἴδ σοη- 
ἔγαϑί θη ϑαϊπιοη, {π6 ἀλγκ πιομπηίδίη, 
ὈΙαοκ ἢ ννοϑάβ ([υἀ. ’χ. 48), οΥ̓ εἶδα ἴῃ 
ἃ νοβίατο οὗ σῆονσ. βΒυῖΐ ἴῃ {Π6 ΟΥ̓ΡΊΠΔΙ {Πογὸ 
15 ΠῸ πηρηζίοη οὗ ννῃιΐϊθηθος οὐ ἀδγίςθβδ, δηά 
[6 ᾿πίογργοϊδι οπ συρροϑοβ ἴπ6 πιουπί 564] ΠΊοη 
ἴη 115 ἀδγὶς πιδηῖ]θ οἵ ν οοά, ογ ννῃϊε σονεγην 
οὗ σπονν, ἴο Ὀ6 50 ἔπΊΠᾶγ ἴο 4}} 85 ἴο γθη 11 
ΟἾΪ 1η6 Ὀγιεξοσὲ δ᾽ ϑίοπ ἴῃ ογάθσγ ἴο ραϊπηϊ 
ἃ ΠοΙΠρΑγϑοη ᾿η16]}510]6 ἴο 4}. ὍΠῸ 5 ΠΡ] 6 
1τογαὶ τοπάθγηρ οὗ {πὸ νγνογήϑβ 18 50 τπιποεγίδ!ῃ 
1ῃδῖ 1ῆς ᾿πιροτί οὗ [6 γν ο]6 ῬΆδβαρῈ σῇ ΟΠΪΥ 
Ὀδ ἴο ἃ ξιοαὶ οχίθηϊ ἃ πιδίίεσ οὗ ςοπ)θοΐαγο. 

15. Τρε δὶ}} ς᾽ Οοά 1 α΄ ἐδὲ δέ, κε. Ἡδρῦ. 
“ἐᾷ πιοιυηΐδιη οὗ Οοά (866 5. χχχυῖ. 6) [5 16 
τηοιιηΐδίη οὗ Βαϑῆδῃ: ἃ πιοιιηΐδίη ΟὗἨ ἁΡΘΔΚΒ 15 
{πὸ πιουπίδίη οὗ Βαϑῆδῃ : ΓῪ ἸΟΟΚ γ6 Ἀϑκδηςθ, 
Οὐ, ΘΗ] Ο 8} Υ, γε ΠΙΡ ἢ -Ροακρα πιοιιηΐδ᾽ 5, προ 
[Π6 πιουπίδιη υνὩϊςὴ Οοά ἀεβίγο ἃς, ὙΒὸ 
ΑΟΥΝ. “ΝῊ Ιδὰρ γε," ζεὶ βοδθῃ)β ἴο ξοπδ ἔγοτη 
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το τ, 
Ἔνεὴ ΠΡῊΥ 

16 ὙΝῊΥ ἰοαρ γε, γε πἰρῇ Ἀ11189 
ἐῤὶς ἰς τὴς 81] τὐδιεὐ (σοά ἀεβιγοτῆ τὸ 
ἄννε}} ἴῃ; γεα, τὴς ΠΟΚῸ ν»}}} ἀννεὶ] 
ἐπ 11 [οτ ἐνοτ. 

17 ΓΒς σβαγίοῖβ οὕ (95οὐ γέ ἵννεητν 
(Ποιιβαμῃα, ἔδυ τῃουδαηάθ. οὗ Δηρεῖβ: 

λοπρανάς, {16 Ιοτὰ 15 Δηχοηρ ἴΠ6Π|ὶ, ὧς 14 διηδὶ, 

ὃ Ἐρῆ. 4. 8. 

ἴῃ τῆς Ποὶγν ῥίσεε. 
18 Του Βιαβθῖ δβοεπάεά οἡ ἢϊρῇ, 

τποιι Παϑὲ ἰεὰ σαρτιν!ν σαρτῖνε: τῆοα 

6 Ὑάγρυπι, Οὐᾶγο 50 05111{186, ὅζα.: 50. ἴοο 
Γαιῃος. 

Α εἴδηρο οὗ βυῦ]οςς. ὙΠῸ πηουπίδιη- ἢ απ 
οὗ βᾷβῆδῃ, ἸοῖγΥ, τηδηγτροακοά, τοςκύ, ῥτὸ- 
εἰρίἴοιιβ, Ἰοοκίηρ ἀοννῃ 48 ἔγοιῃ ἃ ννον]ά ννἢ- 
οὐξι ροὴ ὑπὸ ΚΟΠΠΥ ἀπάιυ]πίιηρ, Ἰονν]Υ ἈΠ] οὗ 
Ζιοπ, ἰ5 δά ἀγοϑοοὰ 48 {ποιῇ τγύραγάϊηρ νυ ἢ 
σοπίοπιρί δηὰ θηνΥ ἴΠ6 οποίος οὗ Οοά ἴο ἄννε}} 
ὍΡΟη {πὸ ᾿αίἴογ ἔὼ Ἔνογ: 506 Ῥϑ. ΟΧΧΧΙΪ. 14: 
χ Κ΄. νι. 12. Βαβῆδη οχίρηἀοά ἴο ἴπΠ6 ἔοοΐ οὗ 
Μοιιπὶ Ηθιηοῃ, 50 [παῖ (Π6 σῃαϊπ οὗ Ππποῃ, 
οΥ Δπι-1Ὀλπι8, ΤΊΔΥ 6 Τηρληΐ ἤοΓδ (566 
δίδηϊον 5. “5. δηάᾷ Ρ.,᾽ τϑὶ δὰ, ρ. 114, ποῖδ); 
ΟΓΥ Βαβῆδῃ στηλὺ Ὀδὸ τιξρὰ ἴῃ ἃ βΈΠΟΓΑΪ ννΑΥ ἴῸ 
5: ΣΠΠΡ 4 Ἰαπὰ οὐδιάς {Π6 ῥγομηϑοα ἰαπά, ἀπά 
πποοηποοίορα ἢ τ. Αδοναγάς, ὦ. 22, 1 
'5. ϑοὰ [0 ΤΥΡΙΕΥ, ΒΈΠΟΓΑ ΠΥ, ἃ νυ} ἃ ̓πΑσοθ551:0]6 
ἀϊοῖαπί γερίοη, ουἱ οὗ σῇ ποπὸ σου] Ὀτης 
Ὀαςκ, ὀχοορὲ Οοά. ὍὙΠὸ Ἰογοῦβ, δχυίην, 
{ππηρηδπς αἱ οὗ (Π6 οὔβίπαὶ οαη Αγ ΪΥ Ὀ6 
᾿υλϊταϊοά ἴῃ ΔΠΥ τοπάογιηρ. 

17. ΤΡε εραγίοί: ο77 Οοά, ἄς. 1.1. ΠΎΒΕ 
σἤμαγίοῖβ οἵ σοά δῖὸ ἔινοητγ τποιιβαηά, ἴμοιι- 
βαηάς, ἀπά ἁρδῖὶη 1ποιιβαηάθ, ὙΠ6 1] οτὰ ἰ5 ἴῃ 
{π6 πιάβε οὐ {μοπλ: (Ὁ 15 4) 5141 ἴῃ ΠΟΙ Ώ655, 
ΟΥ, ἴῃ ἴπ6 βαποίυδιγ." ὙΠῸ σπαγοΐβ οἵ Οοά, 
1Π6 1ῃν]51016 μοβίβ Ὁ ν] ἢ Ηθ ἰ5 βϑυστουπαοά 
(α Κι ἢν τας νἱ. τ7; 566 αἰσὸ Όδη. ν]}. χο ; Μαῖί. 
ΧΧΝΊ. ς1}» ἅτ ἰπ πη  Ἰπὰ6 Ἰπηλπλ γα 6. (8566 
Νοῖο 3.} [Θθονδῇ ᾿5 ἰὴ {π6 πϊάδὲ οὗ {ποπΊ, ἃ5 
Ομοθ οὔ παῖ, ἱπ πια)οσῖν ἱποβδοϊθ, 1 ειΐ, 
ΧΧΧΙΪ. 2: Οὐ, [Θπονδῇ 15 ἴῃ ἴἢ6 πηϊάϑδί, (ΖΙοΠ) 
15. διπαὶ ΣῈ ἢ 115 πηα]οϑεῖς δοσοιηραπὶπιθηῖβ: ΟΥ΄ 
Τομονδὴ ἴ5 ἴῃ πὸ πηιάβε; (115) 5114] 1η ΠΑ) ΒΓΥ 
δΔηὰ ὨοΙπθθ5: ΟΥΓἍ, οὔςθ ἃρϑῖη, [|ομονδῆ, ὅζο. 
(411) δ: μαὶ 15 ἰὴ {Π6 βαποίυαγνυ. Τῆς ριιγροτί 
ἰ5. ρἰδίη : 1 μονδῃ {πὸ Ὠοανθη]Υ ΚΊίηρ 15 πιληῖ- 
ἐοςῖ οη Ζίοῃ, ἃ5 οῇςθ οὐ δἰηδὶ. ΤἼδ 1181-πατηθά 
ΤΟΠα ΘΓ ΟΧΡΊθ5568 [ἢ 6 ΠΊΘΔΠΙΠΡ ἹΠα 1 ΕΥ. 

18. Τροι ῥαιὶ αὐοοπάρά, δίς. ΟἾΒογννῖβο, 
εἰ ΤΊιοιι μαςί φοοοπ θά το ΤὮΥ [ἤτοπδ ἴῃ ἤθάνθῃ 
(ϑ8ε6 «τ. 24, ἀπά Β65. νἱῖ. 7, Χν". τό, ΧΟΕΊΝ. 
4). Ὑπου Παϑὲ ᾿ορὰ Ἴσαρίϊνε (86 σοπημπογρὰ 
ΘΠΟΙΆΥ, τοσοῖνρα μη 5 ἀπλοηρ ΠΊΘΠ, ΟΥ, ΠΟΙ 55. ΠΡ’ 
οὗ πηϑῃ (πιαγᾷ. ἴῃ {86 τηΔῃ). 1. ΖΦ. οἵὗἨ πηδῇ νδῃ- 
αυϊπῃοα Ὀγ 186 β]οΥΥ οἵ {μ6 ΝΊοῖοσγ. δηά ἀονοῖρά 
ἴο Ηϊπι: ἀπά (Ξιθάιϊι6α} ὀνθῃ (Π6 γοθο]]οιιβ, τη δὲ 
781} ΕἸομῖπὶ 5πουϊὰ ἀννθὶ] ἀλόης (Ποτη." 866 
4 ΟοΥ. νἱ. τό; Ϊοῇη χὶν. 22.- [Θῃονδῇ 85 
Οοὰ δϑοθηάϑ ἴο Η!5 [γοηθ ἀθουε; ἃς [δάσο οὗ 

ῬΘΑΙΜΘ. ΤΧΝΊΤΙ. ἷν. τό---2ι 

ἢαϑὲ τγεσεϊνβα ρὶῇβ ᾿[ῸΓ πγεπ; γελ, ζγ 'Ηεὰ. 
τῆς τ δε] ]Ποιι5 αἶςο, τματ τῆς Γοκὺ Οοά ΡΞ 
τηϊρῆτ ἄννε}} ἀγεγρ ἐῤέηῖ. 

19 ΒΙεββεά ὁε τε 1 ογά, τοὖϑ ἀι}γ 
Ἰοδάδι ὦ το ῥεποβές, εὐέη τῆς σά 
οὗ οὔγ βαϊνατίοη. δοῖίδῃ. 

20 1Πὲ ἐῥαὶ ἰς οὐυγ (Οοἄ ἐς τῆε (σοά 
οὗ βαϊναίίοη ; δηά υπῖο (σοῦ ἴδε ἱνογά 
ὀείοηισ τῆε. ᾿βδϑιεβ ἔγοπι ἀβδιῃ. 

21 Βιιῖ (ὡοά 5411] ννοιιπά τῆε Ἠεδά 

Ηἰ5 νἹϑιῦ]6 ἢοβίβ, Ης Ἰοδάβ σδρίϊνο (Π5 τδη- 
4υϊ5Π6ἀ ; 41} ρρορὶςο γίνε Η πὶ ρι[5, 2 5. τὴ. 5.6: 
[ῃ6 οὈϑεϊηδῖο απ το] οι 5 ἴοο τὸ Ξυθμεὰ, 
δηὰ Ὀοσοπιο ρᾶτῖ οὐ Η!5 ροβϑεβϑίοη, 80 εἷος 
ἰ5. {Π6 τοϊδ 5 ῃ}0 ΟΥἩἨ [όπονδῃ ἴο αν! ἃ πὰ 
ἴο ἢΙ]5 ΡῬΕΟΡΪΟ. {παῖ {Π6 ΟΠοθβ οἵ Κιης ἀμ εῖηπε 
δηΐ γι 5 τη Η νη, δηὰ οἵ {π6 ργεϑεῃΐ τα ]ετ οἵ 
Η!5 Ποϑίβ, αὔὸ τϊηριοα τορϑῖμοσ. Ὑἢδ ρῥτοτῖξε 
το ἀοτηρ οὗ 1πῸ ΟΥἹΡῚΠΑ] 15 ἀουδῖα!: ὈὰΣ οἵ 
[Π6 σθηογΑὶ σοῆβο {ποτ 15 πὸ ἀουθῖ. 

ΤΠὸ {ΧΧΧ. τοπάοσ “Του τοοοινοῖςι στῆς 
ΔΙΊΟηΡ ΠΊΘη ; Υο8 δὐθη {πὸ χορ !]ου 5. ἕοσ ἴδε 
ΡῬυγΡροβο οὗ ἀννο!ηρ :᾽) οὗἨἁ Ὡς ῃ [6 βοῆξς ἱξ 
ἀουδί!. δ: Ῥαὺυϊ, Ερῆῃ. ἵν. 8, αιιοῖο. τ8Ὸ 
ννογβ αἰ γοθμΕ]Υ, ““ Ἡνιηνρ ἀεοοηάθα οἡ ΠΙΡᾺ 
ἢδ Ἰαὶ σαριϊνγ σαρίϊνο, ἀπά σανε δ 5. ἀπο 
Ιθη." [065 δὲ φυοίθδ ἴΠδ 5θῆϑε οἵ {πὸ ΤἌΓσ τη, 
νη Οἢ ϑαγθ: ““ ρίναπη ἀιιχῖϑι σαρίιντλ- 
ἴδηι, ἀοσι!511 νογῦα ἱμορι5: ἀθάϊϑε! ἀοπα ἢ] 
ΠΟΙ ΠΌΤ ἢ ΟΥ̓, 5 1 ποΐ τηοϑβί τραϑοπδὺϊς ἴο 
54Υ ἴπαϊ ἢ γοϊοισγοά ἴο [η6 ννογὰβ ἃ5 ἱδετ 
τνοι]ά πδίμγα!Πν Ὀ6 ᾿πογργοίθα τη {86 πππξ οὗ 
σΒγιϑῖ 5. Αϑοςηβίοῃ, δηὰ βοπάϊηρ ἄονῃ οἱ Ηἰς 
εἰ ἴο τδῃ; δηά πὶ δ αιοῖος γαῖ ποῦ ἴδ 
βριΐ ἀπά βιυθδβίαπος οὗ [ἢ ραβθαρο [Π8Π ᾿ἴ5 
δοίτ4] νους [ομονδῇ δβοθηοά ἴο Ζίοη (4 
ἴο Πόᾶνθη) ἐΟ]οννοὰ ὈγΥ ἴπῸ νδηαυεποά, δηὰ 
ἰδλάθπ ἢ ει5, ἴο ἄν 6 }} ἀπιοὴρς ΗῚς ρε 
αἰνναγβ, δηΐ ἴο ρῖνε βιῖβ. δ5. Ὁ. 1 ππρ]ξπ. 
Οἢγιϑὲ δϑοοηήρα ᾿ἴοὸ ἤξάνοη, δηὰ σᾶγὸ βὺΠ5 
οὗ σγᾶςε ἴο Ηἰβ5 ρϑορῖΐο: δπὰ ἴο Ηἰς οὔἶϊοθ πὶ 
ἢοανθη [Π6 ΓΟ] Ον ΠΡ νΟῦβθ5. ΔΡΡΙΥ, ἃ5. ΨΕῚ] ἃ5 
ἴο {ππ| οἵ [εβόναῃ Ηἰπιϑοῖ, Ὑπὸ ὅ5γτΚ. δηὰ 
Ασα, νϑυϑιοηβ ὈΟΓ᾽ ᾿ογρτεῖ [Π6 ρᾶσϑαρὸ ἃ5 τὴ 
ΓΓΑΓρΡΊΠΊ. 

19. Βιι εὐ δὲ ἐῤδὸ Τιογά, ὅζε. Οἰβεγννῖςο. 
ἐς Β] οορᾷ ὉΡ. [ πονῇ ἀδὺ Ὀγ' ἀλν: 1" Οπα 
ἰχυϑῖῃ ἃ Ὀυγαὰ Ἢ ΟΠ τι5, ΟἿΣ Οοά [5 οἱγ ϑα]νἃ- 
του." Οτς “" ΒΙοσροῖς, ἄοις ἀαγ ὈΥ ἀΔν Ἠς 
Ὀδατθῖῃ οἷν Ὀυγάοηα." ὙΠῸ τποιρῆῖ οἵ τῆι 
γΟΓΘΟ ἰ5. ΔΙ] Πρ ΙΠ Φ. 20: ἡσμος, ἱ. δ. ΤΡ ἢ 5 
ΟΥ̓ ὀβσαρο, 1 οο]. νη. χ8 (Ηςδγ.). Α45 σοὰ 8 
πιογοίξι! ἰο Ηἰς5 ἔτΠοπά5. 80 ἴο Η ἐπέρετοςς 
συ. χ21---23. 1{{Π|655 ΠΟΥ τορεπῖ, Ης 5 ξῖσεςξ 
1π ὀχοουζίοῃ οὗἉ “ἢ ϑεἰσοιθηΐ.---- δία ὁ, 566 δον, 
τ. 7. 

921. Βι Οτ, βγΣΘΙΥ. ὙΠῸ ῥυὶγ “τῷ 
ταθη5. ὅἴΠ6. Ποδὰ {ΠιςΚὶν σονογοὶ ἢ ΠΑισ 
(15 οὗ Αβαϊοπὶ οὕ ϑαιηβοῃ), ἱπαϊολίηρ γοῦἢ 
δηὰ βἐιοηρίῃ. 



τ΄ χε. 

ν. 22---29.] 

οἵ Πὶ5 ἐπεηλῖεβ, σπα [6 ἈλΙγΥ βοδλὶρ οὗ 
ΒΓὮ ΔΠ οπδ ἃ5 ροδίῃ οἡ 511}} ἴῃ ἢ 8 
τγεβραϑ868. 

22 Τῆς [Ι,ογά 8α4, 1 ψῈ}} Ὀτγίηρ 
ραὶη ἴτοπὶ Βαβῆδη, 1 νν}}} Ὀτγίπρ σιν 
}εοῤίς ασλὶῃ ἴτοπὶ τῆς ἀερτῃβ οὗ τῆς 
862: 

23 ΤΠαῖ τὴγ ἔοοϊ πιαῦ ὃς | αἀἱρρεά 
ἴῃ ἴῃς δίοοά οὗ ἐῤήμε βῆδηλιεβ.0 ἀπά 
[Πς τοησιια οὗ ΤΥ ἀορβ ἴῃ ἴῃ 5ΔΠ|6. 

24 ἼΠΕΥ Πᾶνε βεεη ΤΥ ροίηρβ, Ο 
(σοά; εὐέμ τῇς ροίηρβ οὗ τγ Οὐοά, 
ΠΥ Κίησ, ἴῃ τῆεα βΔποῖμπδγυ. 

2ς ΓΒΕ ϑδίηροιβ ννεηῖ Ὀεΐογο, τῃς 
Ρἰαγεγβθ οἡ ᾿ῃδιγαπηθηῖβ Το ουυεά αἴτεον; 

2. 13. Τρὲ ΤΖογά «αἱά, δς.Ὶ 1.ἴ. “1 
Ψ1 Ὀτγίηρ ἀραίη ἔτοπι βαβῆδη: 1 Ὑ01}} ὈγΙΠΣ 
ὡραΐη ἴγοόγὴ ἴδ ἀορίῃ5 οἵ ἴδ 568: 566 Αποβ 
ἶχ. 2. 32. ὙΠῸ τείογθησθ 15 ποῖ ἴο [θῃονδῇ β 
ΡῬΦΟΡΪΘ, 45 ἴθ Α. ΝΥ. ἱπϊεγρτοῖβ, δῖ γαῖ μοῦ ἴο 
Η!5 οποιηΐος, ἴῃ σοῃεϊπυδίοῃ οὗἨ “τ. 21, δηά 
'π σοπηροίςοοη ἹΠ Ὁ. 23. "" ΤΒΟΟΡῊ ΔΊ ΙΠ6 6ὁη6- 
τοῖο 5, Ηδ 54γ5, “"" πιὰδ {Ποπλβοῖνοβ η [ἢ ἐο δ 5 
οἵ Βαξῆδῃ, 566 τ. ἱς, οὐ ἴῃ ἴΠ6 ἀερίῃϑ5 οὗ [ῃ6 
564, 1 ν}}}} Ὀπηρ ἴμοπὶ Ὀάςκ ; (δῖ ἴδοι πγᾶγοϑί 
5]1Υ {πὲπὶ δπὰ ἀΐρ ἴῃγ ἴοοϊ ἴῃ Ὀ]οοά ; δηὰ [δὶ 
(πὸ τοηρὰς οὗ (ἢΥ ἄορβθ πιᾶν ἰὰρ ὺρ οἔὗἉ 11." 
ὙὝΠὸ οχαςὶ τοπάοσγιηρ 15, ““ἴηαί ἴδπου πιαγοβί 
ὑνουηά, οΥ 5ῃακο, [ἢν ἴοοί ἴῃ Ὀ]οοά : {Π6 ἰοηριιο 
ΟΥ̓ ΠΥ ἀορβ (πιὰ ἢδνὸ) ἔγοπι ἴΠ6 ΘΠΟΠῚΥ 15 
Ρογίοη." (δεὲ Νοίϑ 4.) : 

24. Τρεγ ῥαυε “τε ἐν φοίπρι, 5.1] Αδραϊη 
ἃ σῆδηρε οὗ 5υθ]οσῖ: ἀῤβογρίίοη οἱ ἃ ϑοϊόμηη 
γΊ510].. ργοσεβϑίοη ἴο Μουηΐξ Ζίοη. Ὑπὸ ἴη- 
ν 5:0] ΥΔΙΏ ννᾶς Ὠϊηϊοα αἱ ἀῦονο, ". 17. ΤΠ 
Ρἤγαβθ6 ΤῸ χοίηφ! 56 ἃ Ῥοδίϊοαὶ διιρ]ῇςοᾷ- 
τίοη, 845 ἰῇ σ΄. 1ς: ΟΥΓ ἱἴ ἱπαάϊ!σαῖθβ. (Πα ϑιιςἢ 
Ῥσγοσδβϑίοηβ οσσυττοαά οἴΐζοη, οἡ 506. 14] οςςδ- 
505 οὗ πιρη. ΤΡεν ῥάυε σϑρης ἰ. δ. ΤΆΘη, 
ἔγιοπς δηαὰ ἔοοθϑ, ἤανθ βθροη, δηὰ εἐἶἰο 95θο, ἔϊῸΠὶ 
ἄἀδλγ ἴο ἄγ. Πν Κίη 15 εὐῃρῃαζίς ; 1Ὲ1818ὺ Κιηρ 
85 1Ὁ06}} 45 ἰ,ογὰ ὟΥ πο ποδάς 1ἢ15 ὑγοςοβειοῃ. 

ἐπ 1δὲ “απείμα) ΟΑΟἷ. α. 17. Τῆς ογάογ 
οὔ ρτγοςεοϑββίοῃ ; ἢγϑί ΜΌηϊ (ΟΥ̓ ΣῸ) ἴΠ16 β! προῦϑ; [Π6 
ΤῊ Πϑῖγοὶς, ΟΥ̓ ΡίαγοΓα. Οὐ ᾿π5: Γιιπιθηΐβ, ἕο] ]οιν : 
ἴπ 89 τα ἀβύ([Που ἀιο οΥ ὕπο δ τι8615 τ ῆ0 
5ηρ ἴῃ6 νογάβ, συ. τό, ἃπά ρα προὴ ἴἢ6 
{ἰπῖῦτο]5. 866 Εχοά. χν. 1---2ο. 

46. 8:4. γε Οοά, ἄς. Οτ, δεσογάϊηρ ἴο 
[Π6 τρᾶσῷ. γεδάϊης, “ὁ ΒΙοος σοά, ἄς,, γε τῃαῖ 
ἃῖὸ ἴγοπι ἴπο ἔριιπίδ!η οἵ [Ξγαο]." 2. οι "" Β]655 
Οοά, γε παῖ βργίηρ ἔγοπὶ [5γ20]. {8 βουγος οὗ 
[818 ΡΘΟρΙ6.᾽" δι πλ τν [54]. ΧΙ". α. 1. χσ. 1π 
ἐδε εογισγος αἰΐοπα, 1.4. 1 ἢ.}] ἈΘΘΟΠ Ό] 165, δ5 [ἢ}15 
ἄδυ, οἵ ἴθ ρϑορ]θ. Ὅὅῇὸ Ρ. ΒΝ. τοπάοτς [Π6 
ϑοσοηά οἴἶδυο, " ἔγοπι ἴῃς σγτουπά οὗ πο ποατί." 

47. Τρεγο ἡ ἐμ]. Βεη αριπ, ε. ἩΗϊηΐβ 
ἀρεςτγιρίινο οὗ ἴῃς γεργοςθηζαίϊνο οὐ ἴδ {γ 068 
Εκίηρ ραζί ἴῃ ἴῃ6 ρῥγοςοββίοη Ὑ8ὸ ἢ. τοπάογ- 

ΡΘΑΙΜ5. ΠΆΨΊΤΤΙ. 

Δπλοηρ ἐῤέτι τύεγς {6 ἀ.1π156]5 ρἰανίηρ 
Π ἢ τπι τε 8. 

26 Β]ε88 γε (ὐοά ἰπ ἴῆε σοπρτερα- 
τἰο8.) σύέη τῇς 1, οτγά, ᾿ ἔγοπλ της [ουη- 
4! οὗ [ϑ5γδεὶ. 

27 ΤΠεῖα ἐς {π||6 Βεη)]απλῖη φτυὴὲ 

απα τς ργπςο5 οὗ ΝΡ .ΔΪ!. 
28 ῊΥ (ὐοά Βαῖῇ σοπηπχδηάεά (ὮΥ 

δίγαεηρτῃη: βίγεηρίμεη, Ο Οὐσά, τα 
ΒΟ ἢ ποὺ ἢδϑῖ ννγουρῆς ὉΓ 15. 

290 Βερσδιιβε οὗ τῆγ τεπλρὶε δὲ Γεγὰ- 
5416 πὶ 5.4}} Κίησβ Ὀγιὴσ ῥγεβθηῖβ απο 
{Πεα. 

ἴῃ 15, “ὝΠΒοτο (ὈΪ;, τὴ [μδῖ ρ]δςθ,) ἰ5 Π|Π|Ὶ Βρη.- 
7διαῖη, ΤΠΟῚΓ τα ]ογ, (ἢ6 Ρποθβ οὗ [πάδῇ, ΓΠΕΙ͂Σ 
ΠοΟΠΊΡΔηΥ: ἴπδ ρτίπορβ οὗ Ζοδυλαη, {Π6 ΡΠ ςδ5 
οὗ Ναρμῖα!!." Βρηλανῖη 15 ἡδιηθά, ᾿ξ ΠΥ Ὁς, 
85 πο {π|δ8 οὗ 58ιι} [πὸ ἄσϑε Κίπρ ἃηἃ σοπαιθγου, 
ἴῃ γΠΟΚ6 Ππλ15 ἴδο {86 βαποίυλγΥ ἰΔΥ: Ὠδαΐ, 
ΧΧΧΙΝΪ 12; [05ἢῃ. ΧΥΠ, τα, ὅς. Ηδ 15 δβἰγὶοὰ 
ἐείσ, ἃ5 1[Δ6 γοιηρεσῖ ϑοὴ οὗ Ϊδςοῦ: οἵ ἴῃ 
ΓΕίογθηοθ ἰο χ 8. ᾿ἰχ. 21: ἐῤεὶγ γμίογ, οΥ 
Ἰοφάθγ, ὁ. σ. τὰ πρ οὐ ἰοδάϊηρ ῃοβο [ἢδι ἴακο 
Ραγτξ ἴῃ [86 ῥγοςοβϑβίοῃ ; ου, ἰξ τῇδυ Ὀε, ψ τῇ 
Γοίοσοποθ ἴο ἴΠ6 ῬῬυδοράϊῃρ νοῦβθβ, δηά ἰο 8411] 
[Π6 ργοδῖ Βεπ)απηῖθ σοί, (866 1 8. χὶν, 47,) 
ΕΠ ΘΙΓ σΟΠΠΏΘΓΟΓ,᾽" 1. 6. ϑι θά Υ οὗ ἴΠ6 πᾶ- 
ἘΠ 5 ἀσοιιηά. “ιωάαῤ ἰ5 ἀδβϑογι θεὰ ἃ5 ἴἢ6 {γε 
οὗ αν ; δφηὰ {πὸ ννογάβ "" ΤΏΘΙΥ ΟἸοβοὶγ σοπ- 
Ῥαςῖοα σουήρδην " ΟΥ̓ ““σομης}}" οὐ ““5ίοῃοθ," 
ἐς ἐσ. Ὀθ]νναγκ, (δη. χἧχ. 24.) ἅγὲ δά θά, ἴο 
Ἰηἀισαῖο [Π6 Ξἴγθηρίῃ οὗ (Π6 βτϑαῖ {π|ῦ86. ὙΤνο 
οἵ ἴδ ποτΐδογη {γὶῦθ5 ἅτ βρϑοι πὰ ἔοσ ἃ]}. 
Ροπαρ5 Ζορυίαπ δηάὰ ΝΑρΡΠΪΔ] ἅγὸ ϑοϊθοϊοά 
ἴῃ σοπϑοηϊιθηοθ οὗ {π6 πιρηϊίοη οὗ {ποπὶ ἴῃ τΠ6 
ΟΠ οὗ Ὠοθοσὰἢ (566 ]υἀξ. ν. 18). Το. 
Ρ, Β. Ν. τοηάογβ {86 γϑῦβο δἰ πηυδῖ ἃ5 δῦονυϑ. 

28. ΤΊ» Οοά ῥαὶδ εορυφαπάεά, ὅς. 6- 
ΠΟΥΔῊ 18. Ποὺ βεοαῖοα οἡ Ζίοῃ. Ὅδδ Ῥϑαϊπιὶϑὶ 
(ἢ ςοποϊιιοίοη οὗ [Π1|5 βδοηρ οὗ {Π0ΠΊρΡ}}, ἴῃ 
ἃ 5Ρ Γι οὐ αἀϊνίπθ ργοβοίθηςσθ, ργᾶγβ {μα Ηἰβ 
ῬΟΥΟΓ ΠΊΔΥ 500ῃ ϑριθδα νου ννῆοτθ. “ὙΤῊὮΥ 
Οοά, Ο 1Ξγ86], μαῖῃ σοπηπιδηάοά (οὐ ογάφποά, 
Ῥϑ, ΟΧΧΧΙΠ. 3; [δν. ΧΧΥ. 21) ΤΥ ϑιγοηρίῃ, 
ἐ. Φ. ἴῃν ἀοπλϊηοη ΟΥ Ροννεῦ. διέσεηιχέῤεπ, Ο 
σοι, Κα. (Οοιηρίεοῖο {π6 ννογῖ δἰγοδάγ Ὀθριη. 
ΤΗηγοαΐοη ὙΠ ΤΥ νοηρόδηςθ, 1655 ΠΟΥ͂ 
γἱοά οὐεάϊοποθ, τῆ σοπίρᾶηυ οὗ ϑΞρθαγπΊθη 
(υ. 30), 86 τιυϊετάς οὗ Ὀ0}1}5. (Ἰηἴτγ.}, τῇ 
τῃ6 σαϊνὸς. οὗ ἴπ6 ρϑορὶς (πἴγ.),. ππ|Ὸὸ55. ἘΠΘῪ 
ψ}Π1 Ξαῦπης {ποπηβοῖνος ἢ οβογηρθ οὗ 
5]  Γ. ϑοσίζογ [ἴῃ ρϑορὶθ [δι ἀοΠ ΠΡ ἢ ἴῃ ννΑΓ." 

429. Βειαιωε οἥ, ζς. 1.6. ““ΟτἽ οὗ γτώρρϑςξ 
ἴογ ΤῊΥ ἰοπΊρ]ὸ δὲ οὐ ον οῦ (ϑ δη]οΥ 5. “5. πὰ 
Ρ.᾽ Ρ. 171) [Ὀγυβα]ηπι, Κίηρθ. 5814}} Ὀστπρ ργδ- 
80η 5 ππίῦ ἼΠΡῸ." ὙΤΠῖ5 τοηὰ τῖγο οὗ τῆ6 
Ρασίιοῖο (12) δεεαιθ οὗ 1ῖΒ ἀποοπηπιοη. Ροῦ- 

ΧΆ. 

323 

ον 
γε εἶπαι 8.5 
φγίλε,ον»» 

ῤ ζαὲπ 97 1.- 
γαεί. 

{Πεἰγ σι ςτ, τῆς ργίηςεβ οὐ [μά δἢ ̓  γιά " να: 
τῃεῖγ σομης!}. τΠ6 ργίηςσεβ οὗ Ζεθυ]αη,, ἐονεβαν. 



ΡΘΑΙ ΜΘ. 

70 Ἀοδυκε "τῆς σοι ΡΔΠΥ οὗ βρθδγ- 
λοις τῆς αλ!πτὰ 46 οὗ τῆς Ὀ0115. νψιτῆ 
τε σαϊνοβ οὗ (πε ρεορίε, ἐ{ φυεγν ομό 
ΒΕ Πλῖ ὨΙΠΊ56 1 νυ ρίεςοβ. οὐ 5νοῦ: 

; ἐβολῖζεῦ τῆου τῆς ρθορίὶς ἐῤαὲ ἀε] σῇ 
“"ι. 'ῃ ΨὙΨΆΓ. 

ΠΧΥΝΊΙΊΙΠΙ. 

42 Το δίπι τῆλι Πἀθτ ἀροη τῆς 
Πολνθπβ οὗ ἢεανθῃβ, τυῤιίεῦ τὐέγε οἔ 
οἷά; Ἰο, με ἄοτῃ ᾿βεπά οὐκ Πἰ5 νοῖςε, ἰξβθν. 
απά δαὶ ἃ τλὶρ τ νοῖςα. 

34. Αβοῦίθε γε βἴγεηστῃ ὑπῖὸ σοά: 

[ν. 20--ς. 

21 Ρυγίηςδβ 5Π8]] σοπιε ουῖ οἵ ἔργρῖ; 
Ετδιορία 51.2}} βϑοοη ϑβιγεῖς ἢ ουῖ ἢογ 
Ὠδη 5. απο (Ζοά. 

22 ϑδῖηρ υηἴο (σά, γε Κιῃράοπηβ οὗ 
{πε εαπῃ; (Ὁ 5ίῃρ ῥγδίβαεβ πο ἴδε 
Ι,οτά , δεῖ δῆ: 

Πᾶρδ 1ἴ ἰ5 ὑεϑί (566 ν. 2.) ἴο ΄σοπβιάευ [ἢ 6 
βοηΐεηοσθ ἃ5 δὺχυρί δηὰ οἰ ρίϊςα]. “Ουΐ οὗ 
ΤΥ ἰεπιρῖε αἵ Το αβαϊοπι (8114}} σὸ ἕοστἢ ϑδιοῇ 
δῖος ἀπά ρούνογ 1841) Κιηκ 8 588}} ἀσκπον- 
Ἰοάρε 1ἴἃ διά Ὀυίηρ ρμιθϑοηΐθ διυςσογάϊηρ]γ.᾽" 
ν ΚΑΥ σοπιρᾶγοθ Ὑγἢ [6 Ρτορἤῆθου [58]. 
ΧΥΠΙ. 7; 5. ΙΧΧΥ]. Χ1. 12. ἀηα 2 (Ἶτο. ΧΧΧΙΙ. 
23) ἔογ ᾿ἴθ ραγίι] δ] ΠΙπιθηῖ. [ἴ δῃου]ὰ ὃς 
ποιορα {πδῖ δοῖὴς δι Ποῦ 168 γοηάου Πη6 ραγ- 
τς] (2) “οὐ οὗ" οὐ “" Ὀοριαπιηρ νν}}} 
Τῆν ἰθρὶθ αἵ [ογυβδίοη. ὙΠι5 ἴΠς Ἰάθα ἰ5 
(06 84Π16 ἃ5 [,|Κὲ χχίῖν. 47: δἷϑὺ 5:6 "55. οχ. 2) 
ΟΧΧΧΥ. 21. 

80. Ἀεόμξε, ες. ΟΥ, “δδικε (55. ἸΧ. ς, 
Ιχχχ, 16) ἴῃς Ὀθαβίβ οἵ (ἢ6 σγϑθὰβ (48 ἴῃ ἴπ6 
ΤΏ84Γ.)., [6 πλι πὰς οὗἨ 1Π6 Ὀ0}18, ἢ τῆς 
οαῖνο5 οὗ [ῃ6 ῥθορὶθ : σῦςἢ (ποννὺ) β0πη5 ΠΙπ᾿- 
561} 1 ρίεςαϑ οἵ ϑἰνοῦ: [16 Πὰς βοδίογοά [86 
ΡΈΟρΪΘ Παΐ ἀο! ρῃξ ἴη νναγ," ἄς. ὙΠΟ Ὀδαβὲ οὗ 
{Π0 τορ 8 (566 [84]. ΧΙΧχ. 6; ἔχοκ, ΧΧΙΧ. 2, 4) 18 
Θυρροσθά ἴο Ὀ6 ἴΠ6 σγοςσοά!]ο οἵ ΠΙρροροΐδηλιϑ, 
ἃπὼὶ ἴο βυπῦο]Ζο Ἐμγρί. Βυΐῖ τ. 21 ΓΟΡΓΘ- 
56 )ῖ8 ἴΠ6 ῬΓΙΠΟδΒ ΟΥ διηραβδαίοσθ οἵ Ερυρί 848 
ὈγΠΡῚπς Ρ 5: δηὰ ᾿ξ ἰ5 ποῖ ᾿ἰκοὶγ ται ἴῃ ἴννο 
ςοπϑθσαξνο νοῦδε5 Εργρὶ δῃου μὰ 6 ἀοβογι θὰ 
ἃ8 ἃ Ὀραϑί στοηυϊσηρ ταῦθ Κα, δπὰ (ἤθη ΟΥ̓ 15 
ον πᾶπι Οἤἴεπηρ ρι5. Τρε »πμ μά ΟΣ ἐδὲ 
ὀμδς ἴθ σουηοη]ν ἱηἰογρτγοῖεα οὐ “" ργίπορβ," 
δΔηά εαὐυσς 9 ἐῤὃ ῥεοῤίε, Ἡ ΘΌτ. ῥεορίες, 45. ἴῃ 6 
"5 0) οἴ -ϑ0 ΠΕΥῪ ᾽ ΟΥ̓ἑΠ]Δ 8868.) ΑἸ] [Π15. 15 
ἴΠ6γ6 σοπ]δοΐατο. ὙΠῸ ρόπογαὶ πηθδηίηρ, 85 ἃ- 
Ὀονο, 18 ρ]αίη. ““ΤἬγθαϊΐθη 4}} ϑις ἢ ρθορὶος ἢ 
γΘηΡΘΔΏςΘ, 1Π|655 ΘαΟ ἢ δι Ὀπγ15 ἢ ΟἸ ΤΙ ΠΡ5 
ΟΥὗ δβιίνεῦ." Ασοογάϊηρ ἴο [6 ἀθονθ γοπάθσίηρ, 
{πῸ πχοοά δβιιἀ ἜΘ η}}Υ ΠμΔηρ 5 ἔγοπι [Π6 ἱπηρεγᾶ- 
{ἶἰνε ἴο ἴῃς ραϑῖ οἵ ργεβεηῖ. δὸ {Π6 (ἤγεδί 15 
ἀοϑοῦ θεὰ 8ἃ5 Δοσοτηρ 5ῃίηρ [15 ρυγροβο. “ Εδοὴ 
81 Π1115 ΠΌΠΔΌΪΥ ΝΠ ΡΙΘσο5. οὗ βνοσ: Ηθ 
Ἦλ5 βοδίζογεα {Π6 ρεορῖὶθ γγῆο ἀ6] 5 Ἰῃ νναγ." 
ὙἼΠδ ἘΓΑΠΉΠΊΑΥ ΟΠ ΟὨΪΥ Ὀς Θχρ]αϊπεά οἡ ἴῃ6 
ΒΙΡΡοϑ ΠΟ [Πδὲ [Π6 Θχργοϑϑίοπβ ἀγὸ δΟχιρῖ, 
Δ]]τιδῖνθ, ρου ΠΔρ5 ἔγαρτηθπίδσγυ, γαῖ ποῦ (μΔη ἀδ- 
βοιρᾶνο δηὰ {]}. 

82. δίησ μπίο Οοά, ἅς. (Οοποϊιβίοη οὗ 
[6 ῆΟ]6. “1,οξ 4]} πδίίοηβ ϑίπρ ΤΥ ῥγαΐβθ, 
Ο Οσοά, ν»᾽ὴο δαδὲ ἀοῃθ βυςἢβ!. νοηάετς, δὰ 
511} αὶ ἀοϊηρ." ΤὍΤῆὸ προτὶ οὗὨἨ ὅγλι τποὴ- 
τ[ἰοπθὰ αὔους, σὺ. 7, 19, δοσοογάβ νι ἢ (ἢϊ5 

[5 σοπηρ!είθ οἰμοϊάαζίοηῃ, 

ΗΠ ἘΧΟΕ]Ι ΠΟΥ ἐς νοῦ [βγαεὶ, πη 5 
5: ΓοΠρτῃ ἐς ἔῃ (Πε " οΙοι 5. ἡβῳ, 

2 0 (ὐοά, ἐῤομ αγὲ τεγγδὶς οὐΐ . 
ΟΥ̓ ΤῊΥ ΒΟΙΥ ρίαςεβ: τἢς (ὐοά οἔ [5- 
ΓΑ] “1. ἢς τῆαλϊ ρσίνεςἢ βίγεποτῃ ἀπά 
ΡονγοΓ ἀπίο δὲς ρεορίε. Βἰεββεά δὲ 
Οσοά. 

οίαςσθ; [86 πιλυϑι.4] Ρ ΓΟἢ 15 Γαιϑθὰ 48 Ὁ. 33 5 
Β1ΠῈ; δἃηὰ ροϑϑιγ [πΠ6 νοῖςθ οἵ [εθόονδὰ 
Η τ ΒΟ ἴῃ ἰπυη 15 Πραγά' δ ἴπε νι ογάξ, 
“4}.0! Ης ἀοίῃ ϑβεηά ουἵΐ Ηἰ5 νοῖςε. Ἔ5 ἃ 
νοῖςθ οὗ παϊρῆς 1" 

853. ῥεαυεης 97 δεαυερ] ἰ.6. ἴῃε. ΙΕ εςὶ 
ἤδανθηβ (Ὠθυῖ. χ. τ4: σ Κὶ, νυ. 27), ν᾽ Οἢ 
ΜΌΓΟ οὗ οἰά Ὀοΐογο {Π6 σγοδίίοη οὗ ἴθ Ββεανξης 
(Ό θη. 1. 1) νῃῖοἢ οποοιηρᾶβϑ ἴπ6 εδγίἢ. 

84. “1:εγὶόε, ἄς. “Οοῃῇεοθβ [86 πρῆϊ 
Δηἃ πηλ]εοῖγ οἵ Οοἀά 56εη ἴῃ [8γαθ]᾿ 5 ἢιϑίοσυ, 
ἴο 6 5όδῃ ἰπ 1ἴ5 σουηηρ ΠΙΒίΟΓΣΥ, Δηα γεδο ιης 
ἴο ἤδανθη δηά θαυῖῃ." 

85. ομὲ οὗ ἐδν ῥοὶν ρίαςει, ὅς. ""Τοτῖδὶς 
ἁτί Ποῖ οη δοςοιιηΐ οὗἉ δε ἀθπιοηβίγδιοηβ οὗ 
ΤῊΥ ρον Ὶ ψ Ποἢ Τοι, ϑεπάσϑς γί οὐ οὗ 
ἼΤΠΥ ΠΟΙΪΥ ῥ΄δοθ5.᾽" 866 . 2,8; 5. χχ. 2. ΤῈ 
ἸΏΓΑ] ΘΟΘ ΤῺ 5 ἃ ΡΟΘΕΪςΔ] ᾿Ισθη56, 45 ἴῃ 55. ἰχχ χὶν 

Ὶ, ΟΧΧΧΙΪ, ς, 7, ἄς. (Ηοῦτ.). 
ῥὶ- ῥεορ!] 9] ἩδθΌ. [Π6 ρθορὶβδ. 
Τὸ [ἢ ἀπά μόρα ὄχρυεσϑοαὰ Ὀποῆν, δυΐ 

νυ ἢ Ἰηΐθηϑο ϑαγηδϑίηθϑϑ, ἢ ἴΠ6 Ἰαϊζοῦ νογϑοσ οὗ 
{Π15 ρϑαίτη, δηὰ ἴπ6 σοηπάοσπε δϑϑυγαησε οὗ 
[ἐβοναῇ 8 ξιιΐυγο σοῖρη ἴῃ ΖΊοη ονοῖ ἃ]} ἰδ πς 
([ου ἢ 118 ΠΊΔΠΠΟΥ ΟΥἩὨ ΔΟςΟΠΊΡ ΙΒῃπΊεπὶ 5 ποῖ 
βασι), 5δθθπιὶ 8ἃ5 γεηλγκ 4 0]6 45 [6 ἢτε δηὰ 
ὈΠΙΠΙΔηΟΥ ΟΥ̓ [6 δαυ]ν ροσγίίοη οἵ ᾿ἴ. ἀἋ5 ἃ 
ψΠο]6 (6 ρϑδαίτη σϑηηοΐ Ὀ6 σοποιάοτοά ἃς 
τοίοστίηρ ἴο (ἢ γβ 5 Κίηράοπι: δυΐ {86 ΔΡ0}}- 
σδίϊοπ ἰο Ηΐπηι τη ἴπ6 Νὸνν Ὑ οβέαπιοηϊς οἵ «τ. 
17) 18, Δηά [Π6 παίῃΓΑ) Δρρ]οδέίοη ἴο Ηἰ!5 κιπρ- 
ἄοπι οὗ {Π6 φτοῦ γοῦϑοβ, σοτηροὶ ἃ.5 ἴο γεζαγά [ἴ 
85 ἴῃ ἃ 56η56, {πΟΙΡῊ ποῖ 16 πιοβί αἰϊγεςῖ, 
Μεβϑιδηῖο ; ται γης ΟΒγιβὲ δηὰ Ηΐβ5 ἀδὺ ἴογ 

ΘῈ ΓΟ ἢ ἃ Υἱὸν οὗἨ ἴδε 
ρ581πι, σοιηραγοὰ νὰ ἴπῸ6 ΘΧΟ Πρ ΟἸγιϑιδλη 
τηραϊδίοηβ ἀροη ᾿ξ, οἵ Βίδῃυρ Ηογπε, πὰ οὗ 
1:6 δυΐμποσ οἵ ἴῃς “ Ρ]αη (ομτηοπίδγυ" κἷο 
Ἰηδίδποθ ΟἿΪΥ̓ ἴννο διῖῃοῦβ), πλυβὲ ποϑάς 8ρ- 
ΡΕΑΓ οοὰ δηὰ ϑῃδί)ονν ἴο βοῆβθ. Βυὶ τ 
ΟὈ͵οος οὗ {15 (οιππιοπίασυ ἰ5 ἴο Ὄχρουπὰ 
186 τοχί 85 1 ννᾶβ τοδὰ ἰπ θαι] οσὶ {ἰπηθ5. Τὸ 
ΔΡΡΙΥ ἰξ ἴο (τί βείδη {πιε5, δηὰ δὰά ἴο [ἢ 
ΟΠ υβίδη γηράξίαοης, ἰα ποὶΐ διαγά, ὃδυΐ Κ 
ἔογεῖρη ἴο τῇδ ρυγροϑθο; πὰ ἱπίογέετοβ νὴ 
[Π6 Ἔχ ΒΙὈΠΙΟη οὗἩ 84η ΟΥΙΡΊΠαὶ τηδ͵θβῖῖς ϑεπρίυτε 
ἴῃ 15 5 ΠΡ] ΟΥ̓ ἀπά ᾿πέθηϑο ᾿πϑι ΓΕ γΟΏ 655 [Ὁ 
ἴῃοϑο ἔοσ ὑνῇοπι 1 ννᾶ5 σοϊῃροβθα, 



ν. τ- 1] ΡΘΑΙ,Μ5. ΧΊΧ. 

ΝΟΤΕΘ οὐ ῬΘΑΙΜ ΙΧΥΠΠἠῚ- 

τι. ἼΤῃε ῥ84|πὶ ἀρροπάδά Ἂε Οἤἶγσο. χνὶ. 7--- 
46 (ϑεςε {Π6΄ ποῖς {πΠεγὲ). που δἀάδά ἴο ἰη 
ΘῈ Ὀϑεηυεηΐ {ΠΠ|65, Ρτο ΑΙ ςοπίδιῃ5 πε οΥρῖ- 
Τ,2} ρϑδ]πὶ ριι ἰηΐο ἴπ6 ἢδηήβ οὗ Αϑαρὴ, ἄς. 

2. Τῇε ψογά ΒΨ, δηὰ μα βίη! ασ 
τννοτά ὈΠΕΨΌ (σεη. ὝΠχ. 141 ]υάξς. ν. τό: 

5ῈῈ {πὰ ποῖίεβ δῖ ἴβοβα ρ]868), ἃγὲ απεγ ΠΥ 
ΣΕ ἀογοὰ 5ἴ4}18, ρεηβ, οσ ἕο] ἀ5: [δε ἔογπιοῦ, ἴῃ 
Πε ἰοχῖ, δου. Τὸ 6 ἀπιοὴξ ἔπε ἔυ]ά5 ννου!ά 
ϑδειη ἴο τήξδῃ, ἴο ᾿θδὰ ἃ ροϑδοθῖμὶ! σουηΐγΥ 
Ἰτῖδ δῖ δᾶ56, ; 

Α νεῖγ οἷεαῦ δηά ὄἊχοα]θηΐ βυηπΊΑΓΥ οὗ 
1Π6 νᾷποιι5 ᾿πιεγργείϊδοηβ οὗ (ἢ ]5 Ρίασε ΤΩΔΥ 
Ὀὲ ἔουπά ἴῃ Ῥογονης, ἐ Βοοϊκ οὗ Ῥβα] τη5,᾽ 1. ς. 

4. Το Ηϑοῦτον νοχγά Ἰ ΟσσιΓ5. ΟΠΪΥ͂ 
Βοσε: [1 πιοδῃβ ἰπ 41} ργοθδΌ  γ “ τορϑε το," 
ἤτοι ΠΟ, Τῇ [ΧΧ, τεπάεγ χιλιάδες 
εὐθηνούντων, ἀοτινίηρ (δὲ νογαὰ ἔγοτῃ δ), 85 

16 1 ψψεῦὸ δ. ΤῈ Ψυ]ρ. τοηάογϑ "1118 
Ιαϊδητίιπι."" ὙΠῸ Ταγριιπὶ 5ᾶγ8, “ΤΙΘ σΠΔ- 
Ποί5 οὗ Οοά ἅγὲὸ ἱννοηῖγ τῃουβαηά, Ὀ]Αζίης 
νν ἢ ΠάπΊε, ᾿εὰ ΟΥ̓ Ζοοο Δηρε 5," ὅς. Ηξεηςο, 
ΡΕΓΠΔΡ8, τῆς Ἰηἰεγργείδίϊοι ἀπὰ τοπάογηρς οὗ 
(ῃς ΑΟΥΡ. 

4. Τῆς {τδηβίαϊοη οὐ ἴῃς Ῥγδγεγ- Βοοῖς 
ΨΟΥΒΙΟ σΟΠΟ8 ΔΡΡΑΓΘΠΕΥ ἔγοπη [ἢ υΧΧ, 
δηὰ νυὶξ. 2. ΨΒΙΟΝ ΤΟΠΔΟΓ ΓΟΒΡΕΟΕΪΝΕΙΥ ὅ ὅπως ἂν 
βαφῇ ὁ ποῦς σου ἐν αἵματι; ἡ γλῶττα τῶν 
κυνῶν σου ἐξ ἐχθρῶν παρ᾽ αὐτοῦ: απά, υἱ 
ἹΠΕ Πρ ΡῈ5. ἴμι5 ἴῃ βαπρυΐηα, Ἰίπραάα ςἃ- 
ὨυΠὶ (ογιπὶ ΘΧ 1] ΠΊϊςῖ5 δὶ ᾿ρθο. [ηϑβίοδα οὗ 
ΥΠΘΙΙ, (λεγ τεδὰ γΌΠΠ. ὙΠ σοπειβίοη ΠΊΑΥ 
ΘΑΒΙΪΥ Ὦδνθ Δγίϑθη ἔγοπι ὑ. 21. [Εἰ δὴν δπλθης- 
ἀαίίοη οὗ (Π6 ἰοχί 15 ἴο Ὀ6 δάπιιιιοά, ἴδο τοδά- 
ἴῃ ΠῚ (5. ἵν. το) ἰ5 πδίαταϊ. Οῃδ 
οὗ Κεηη. δ55, βθοπὴβ ἴο ἕανοιγ (ἢϊ5 γοδάϊηρ. 
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ΡΟΑΙΜΊ Υ(ΧΙΧ. 
1 Φαυϊά ερ»»"ῥίαίμείά οὗ ἀὶς αδὠηϊίοπ. 13 2372 
2γαγείὰ »ηγ ἀεἰένεγαηζέ. αὖἰΨί 272 εἰξυοίείά λῖς 
ἐρ ΡΣ: (0 “ἐείγμοίίοη. 30 4ίε 2γαϊφείά Οοα 
«τυμὰ ἐλαπάέερτυίηρ. 

Το ἰδς οδιεῖ Μιυριείαπ ἀροῦ Θ᾽ μοϑῃδηηὶπι, 
Α ἐιαίνε οἵ 1)ανὶά. 

ΑΥᾺ πιο. Ο Οοά; ἔογ δε ννδῖεγϑβ 
ἌΓΘ Ποπη8 ἴῃ ἀπῖο πῖν 80]. 

2 1 5ἰηᾷκ ἴῃ 'άδερ πιίγε, ννῆεγε ἐδεγς ᾿ΗεΡ. ΠΤ 
'5 ΠΟ βιαπαάϊηρ: [πὶ σοπιθ ἰηΐο ἰἀδαρ “ει. 
ννδΐῖετϑ. νγνῆογε τῆς βοοάς ονεγῆονν πηε. πος: 

2 Ι ΔΠλ ΈΔΓΥ οἵ ΠΥ οἴγιηρ: ΤΥ τυαΐεν:. 

ῬΒΑΙΜΊΧΙΧ. 

ΤΠε εἰγουπιδίδηςεβ ἀπάοσ υν ἢἰσοἢ (Π15 Ῥ5δ]πὶ 
τγλ8 σοσηροϑβεϑά, δηὰ [86 σῃμδγαςῖου οὗ [Π6 νυσὶζου, 
ἅτ ἱπιϊπιαῖθαὰ ἢ πηογε ἤδη τισι] ἀϊδειποῖ- 
Π6Ξ5. ὙΠῸ Ῥϑδ]πηϊϑὶ ν 85 ἴῃ ἄδὲρ δΠιοίοπ, ἴῃ 
ἀδηρεῦ οὐ ρεγϑῃιηρ, οχηδυβίοα ΌὈΥ πιοιγηϊηξ, 
βιγτοιπάεξα Ὀγ ὈΙΓΕΓ Ομ πηΙ65, Δη οὈ]εςὶ οὗ ςοη- 
[ΤΛΟΙΥ, ᾿ἰπδαϊῖ, ἀπα  τοηρ ; Πὲ 15 σαβὶ ἰπῖο ἃ 
ΡΙζ, ἴῃ ἄδθορ ννδίετβ, δ (ῃς ροϊηϊ οὗ ἀδδῖῃ: 18 
[οοά 5 πιϊηρ]οά ὙΠ ἢ 84}1, Ὠ15 ἀππηΚ 15 νἱπερᾶγ. 
Οπ ἴδε οἵδεγ μβαπά, ἱπουβῇ ἀθορὶγ σοηβοίοιιβ 
οὗ εἴη. ἢς 18 γεῖ σογίδιη παῖ 5 β Π ΓΠΡ᾽5 ΔΥῸ 
ἀϊγες!Υ ΟΥΊΠΡ ἴο ἢ15 ἀδνοζίοῃ ἴο σοά, ἴο ἢ 8 
ΖΕΔ] ἴον Ηἰ5 ποιι5θ, δπὰ {παῖ δ Ὀ6δ15 ΤΟΡΓΟΔΟΙΟΒ 
αἰπηεὰ δὲ σοά: δ ἰ5 βιιγοὸ οἵ σοάδξβ Ἰονὸ δὰ 
ἔδνουγ, δηὰ μᾶ5 Ὀμῖ οπθ νν]5ῃ, ἴο 566 Ηἰς ἔδεοβ. 
ΗἜς δροᾶκβ οὔ οἴδμειβ δ8 βῆδιηρ ἢ15 ἴσοι] 
45 ἴδε [οὐ 8 ΡΓΒΟΠΘΓ, πα ἜΧΡΓοβθοσ ἃ 511Γ6 
μορε ἐβαῖ Οοά ν}}} βᾶνες Ζίοη ἀπά διὰ {με 
οἴτιε8 οἵ Τυάδῃ, δηὰ ὑπαὶ {ΠῸ ϑοεὰ οὗ [86 
τ μίεου5 ν}}}} ἱπμογιξ ἀπά ἄννε}] ̓π ἴῃς Ἰαπά, 

ΎΒε ρῥβαὶπὶ 15 δἰἰγθιιϊϊοὰ ἴἰο Τρανὰ ἰπ {πὸ 
ἸῃϑοσΊ ρ(οη, πὰ 1 ΕΑΓ 50 οἰοϑα ἃ γοϑου  Ϊδῃο 8 
ἴο Ρβδ. χχ., χχχυ., χὶ., χὶῖν., δπὰ ἰ1., ταὶ ὄνθη 
Κυβίοσ δάπηϊίβ ἐμὲ ΤΏΔΥ μᾶνα Ὀδθη, ςσοτηροβοά 
ΟΥ̓ οπα υυτίξεσ, ἼΊΤἢε Τοἰποίάεηοεβ νν ἢ [ετὲ- 
ΤᾺΪΔ}})5 ΒΙΒίΟΓΥ ΔῈ 50 ΠΙΠΊΘΓΟΙΙ8 ἀηἀ Κι ΓΙ κΚίηρ 
1δῖ ΤΛΔΩΥ ΟοΥς5 ἅγο ἀϊβροβοὰ ἴο δε]ίονθ 
[δὲ ἢ ν'5 ἴῃ6 δυΐπου (566 πονύθυοῦ ηοΐθ5 Οἡ 
αυ. τ λῃὰ 2); οἴδογβ Ὀο]ονο (Ππδὲ 1 ννᾶβ ντιῖ- 
ἴδῃ ἴῃ ἴΠπ6 ρεσγοὰ οἵ ἴπ6 σδρονΥ : δὰξ βιςἢ 
ΟΠ) θοΐυγεβ τοϑῖ Οἡ ΠΟ 50]14 4818, πὰ ἃῖδὸ 
δάνδηςεά δηὰ τεϊεοϊθοὰ ψ ἢ} Θαϊδὶ]ὶ ἔδο γ. 

6 τμὲ ᾿Ἰπβοσιρέοη ὕε δάπηοά.---ηὰ {δοτὸ ἰ5 
ΠΟ ϑιυδιοϊοηϊ σϑάδοη ἴοσ γοὐθοίηρ 11---ἰ πιμιϑῖ 
Ὅ6 ϑιρροβθοὰ πὶ αν ά ντοῖθ (η6 ῥϑβαΐπὴ 
οἰ ἘΠ ΘΓ ἱτηπηθαϊδίοὶυ Ὀθίογθ, οσ ἀστὴρ Π᾽8. ΘΧῚ]6 
ἔτοπὶ  γιιϑα οι, δηὰ ἰδαλ ὑπάοτ τῆς ςοη- 
(ΓΟ ] Ἰηρ ἱπῆποηος οὗ τπ6 ϑρίτῖ οἵ σοά ἢϊ5 
ὈΓΙΟΓΑΠΟΟ5. ΟΓῈ 80 Τηοάϊῆρα 885 ἴο βηά (ΠεὶΓ 
ἴπι|6 δηά σοπηρ]εῖο ἐ]ΒΙπιοηξ ἵπ [Π6 ρογϑοῃ οὗ 
Ομτϑῖ, οέ νῆοπη ἢθῈ ννὰβ ἃ ἴνγρθβ. Ὅῇδ νεγΥ 
ΠΌΓΊΘΓΟΙΙ5 ΓΟίογΕΠ 65 ἴο [6 ρϑϑίη ἴῃ ἴπ6 Νοὶν 
Τδβίασπηθπε ἰοᾶνο πὸ ἀουδὲ 8ἃ5 ἴο [8 ΒΈΠΟΙΑὶ 
δοοορίδησθ ἃ5 ἃ Μίεβϑίδηις ρ541πὸ ἴῃ ἴθ {πὸ 
οὗ ον [,ογὰ : ϑοῖηδ οὗ {ποπὶ ἀϊδίιποιν δἱ- 
ἰδυϊο ἰΕ ἴο αν α, 41} δδδιιπιθ 115 Ρτγορμεσῖς 
ΟΓ ἰγριίςδὶ οἰξηίβοᾶποθ. ΤῊΘ ἱπιργθοδι! 
ὈΡΟῚ ἴῃ ἤφροθ δηὰ τλλρηδηΐς δϑηθηλος. οὗ 
Οοα 5 ρειβοοιῖοα βογναηΐ Ῥεαγ (6 σμαγασίεγ 
οὗ ρῥγεαϊοξζίοη, ποῦ σὴ {ποῖγ ΓΙ πηχὸπὲ ὃ 
ἀεηϊθά. ὅδ ἀενοιυΐ τοδάθγ, ννῆο βεὸβ [Πγοιρἢ- 
οιξ ἃ ρογίγαϊζυγο οὗ (σιδῖ, ἀπά {(Π6 νεῖ} οὗ 
8 ἱπιρεγίοος Ὀαϊ τε ]}ν ἰγρίοδι Γοριθϑοηϊαζνο, 
δἰίδίπϑ ἴῃ 4}} ΡγΟῦΔ ΠΥ τλοϑί ΠΟΔΙ]Υ ἴο ἴδὸ 
ἴγι6 πιϑϑηὶηρ οὗ {πε Ρ541Π|. 
ΠΕ πιείγισαὶ βγβ'ὁΠῚ 15 ὨΙΒΉΙ]Υ γίϊβεϊς, ἃ ἔασξ 

ΠΘΑΥΪΥ σΟΠΟΙ αδῖνα ἀραϊηδὲ (86 δυρροβίίοπ οὗ ἃ 
ἰαῖθ ἀδίε ; 11 σοπϑβίβι5 οἵ ἔνε βίγορῃοβ γεβροιμὰ- 
ἵπρ ἴο δδοἢ ΟἾΠΕΓ ἴῃ σένοῦβα ογάρθγ, νυν ἢ 4, 8,0, 
8, 4 νοῦβοϑ βενυόγα γΥγ: ἢ ἃ Παῖς] οἸύξο, 
ὙΟΙΒΟ5 ,ς, 26, 

“' Ῥιαίνι οὶ θαυϊά [τ ἰ5 αβεπροά ἰο ᾿λανὰ 
Ὀγ δι: Ρδι], βοπι. χὶ. 9. 

1. 1θε «υαίέγε ΓΘ ξΟ)6 ἐπ] ὙΠ 15 Ἔχργοββθίοῃ 
ἄρρεδαιβ ἴο Ὀδ πλοίδρδβοσιοδὶ; 1 οΟςςι ἴῃ 
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ΠΗ͂Σ Ὁ 
οι: ἐξέμφαδ, 

(ἢγοδὲ 8 ἀγα: τηϊπθ ἐγεβ 41] νν ἢ }]ς 
Ι νναῖς ἔογ τὰν Οσοα. 

4 ἼΠΕΥ ταῦ μαῖε τὴς νι πουῖ ἃ 
σΆ1156 4Γ6 όσα τἤδη (6 ἢδιγβ οὗ Π11Π6 
ἢολά: {πδῪ τῆλς ννοι]ὰ ἀοβῖγου Πλ6, 
ὀείηισ Τλ]η6. ΘΠ ΘΠΊ165. ννΓΟ Πρ ΠΥ, ἃγς 
πὐὶρῃτν : τῆεη 1 γτεβτογεὰ ἐῤαΐ ννῃϊς ἢ 
1 τοὺῖκ ποῖ ἃννᾷυ. 

ς Ο ὅσα, τῇοιι Κηοννεβῖ τὴγ ἰοοϊ- 
ΙΒ η655; ΔΠᾺ ΠΗ͂ ἰ51η5 ἅγε ποῖ ἢϊὰ 
ἔτοι ἴῆδε6. 

6 [,εἴ ποῖ πε τῃαΐ νναῖς οἡ δες, 
Ο [Ι,οτά (σοὸρ οἵ μοβῖ8.9 6 ἀϑῃδιηβὰ 
[υΓ ΠΥ 58Κε: ἰεῖ ποῖ ἴμοβα ἴῃδῖ 866 Κ 

ΟἴΠΟΓ ρβδίπηβ, δβρθοῖα!νγ ἱπ {πόοϑο δἰἐυτοὰ 
ὈΥ 4}} στιτῖςα ἴο 1δαν!ά. Οἵ. 55. Χυῇ!. 4, Χ] ΠΗ, 
7, ΙΧΧΧΥΠΙ, 7,.17} 566. 450 ἰοῦ ΧΧΙΪ. τι δηὰ 
ΧΧΥΙ. 2ο. [ἴ 15 δι ρροβεὰ Ὀγ ϑοπΊῈ ἴο τοΐοσ ἴοὸ 
ἀραδ αν Ὀοῖηρ ἰοῖ ἄοννῃ ἰπῖο ἃ Ρῥιζ, οἵ οσἰβίογῃη, 
αἱ νγῸ ἅΓ6 Ἐχργεβϑὶυ τοἹὰ ἰῃδΐ ἐμοῦ ννᾶϑ ῃῸ 

ννδίογ ἴῃ [Πδῖ, 

Ω. ἀἄδερ «υαἱενἢ ὙΠῸ νοὸ ἤξιιγοθ ἴῃ {ἢ 15 
γΟΓΘ6 ἰάθη τοροῖΠοΥ ἀγὸ ᾿γγοσοης]εαθ ἢ 
1ῃ6 τοίογεπος ἴο [εγοπηδῃ: {πον ρῖνοὸ ἃ πιοϑῖ 
ἸΙνοΙγ δηὰ ἔουςιθ]θ σγοργοβοηζαῖοη οὗ Πανιὰ 
(δε Ρ5. χὶ. 2), δηά οἵ μη δ'βοπι ]Ἰλανιὰ 
Ργεβριυγοά, ἴη τπ6 ποὺγ οὗ Η!5 ἀοβοϊαζίοῃ. 

38. »ηεἶπέ σος ἢ Οἱ. Ῥεῖ. χχνῆ. 322. 
«υαἱὲλ ῶὸν᾽ »ἢ Οο4] 866 ποίΐδ οἡὔ ἰοῦ 

ΧΗ. ὡς. 

4. Τρον ἐραὶ ῥαὶε νις «υἱἱδομῖ αὶ σαμ5ε}] 8968 
ἰὸν χν. 2)ς. ΤΠ αποίδϊϊοη οὗ {Πθ56 ννο 5 
Υ̓ οἷἵἷ 1 οτὰ ρῥτονοβ {παῖ ΠΟΥ δῖ δρρ)οδῦϊο ἴο 

(Π6 Δίοβϑίδῃ. αν τσ ἢϊ 580 οὗὨ βοπιὸ (15 ἴῃ 
Ῥ5, χχχν. 19), Ὀιῖ σογΔΙΠΥῪ ποῖ οἵ 4}} [118 
Θηοηῖ 5, της {πον μαϊθὰ πὶ Ποῦ σδιι56, 

ἐῤεπ 1 γεεογε] Ὧτ ΚΑῪΥ τεῖδθγβ ἴο {πε δο- 
ουικαϊΐοη οὗὁἨ 5}]Π|61, 2 5. χνὶ. 8. αν παά 
ῃοΐ 5εἰχεὰ ἴμε [ἤγοπα, ἃ5 ν 85 ἵπϑη δϑϑοτίεα. 

5. Ο Οοά, ἐῤοιι ἐποαυεεὶ ρ»ν ζοοἱ ὀησ. ἷἰ 
ἰ58 Τρπταγκαῦϊε (ἢαΐ ἴῃ ἀρρεαϊηρ ἴο Οοα {Π6 
Ῥοδὶπλισὶ ἀοοὸς ποῖ, 45 ὉἸβοννἤογο, δϑϑοσῖ ἢ]8 
ἰηπόσοησθ, Ὀξ 5 ΠΡΙΥ σοηεβϑοβ 18 ΓΟ Ο] 15} 655 
πὰ συ]. ὙὙῊΙ8Β 15 ααϊ 1π|6]}ΠΡῚ0}]6 ἴπ (Π6 
σᾶ56 οἵ αν, νυν Ὡο δἰννδυϑ ἀἰβι! Πρ 1565 σαγδ- 
ἔᾺ}Ὺ Ὀδίννθθη ἢ18 ροβιξίοη ἴῃ σοϊαίίου ἴο Οοά 
δηά ἴο Πἰδ5 βυδ)εςΐῖβ: 11 15 ἔδυ 1655 βυ δ Ὁ]6 ἴο 
Τοιοπίδῃ, νὴ ονῆθ ΠῸ ΘΧρυεβϑιοηθ ΟΟΓ- 
τοβροπάϊηρ ἴο {Π|5. 

771} "1 ἼΤΠΙ5 ἰοανθθ ηὼ ἄἀουδὲ 85 ἴο ἴδ 
Ρεῖϑοπδὶ σῃαγασίοσ οὔ ἴΠ6 ρβαϊπη. ὙΠῸ Ῥβα]ηγϑῖ 
δοῦβ ἴο {πῸ ἀορίῃ οὗ 5. οὐ σΟΠΞΟΙΟΙ8Πη655. 
ὙΠΟ ὈΪΑπΊε οϑ5 ἴῃ ἢ]15 ΓΟ ΙΟἢ5 ἴο ἢ ρϑσ- 
βοοιιοῖβ ἢ6 Κποννβ ἴῃαΐ ννῃβαΐ ΟσσιΓ8 ἰ5 ἴΠ6 
του ἀπά ρα ηΙΞῃτηθηΐ οὗ 8)η. 

“.]Ἱ ὙΠεὲε Ηεῦτενν ννογά ἀθποῖθϑ “ ρα]: 
Βοησθ ἰπ [Π6 ταᾶγῦρ. ὁ Β.ΠῸ η655. Ὀμὰΐ (ῃς 
ΟΠρῖπΔ] 5. Ρίαγαὶ, ἀπά {π6 Ῥβαὶ πηϑῖ τείοθ ἴο 
οὐτίδινι αςῖβ ὈὉῪ νυν] ἢ μὲ δά σοπίτγαοϊοα συμ. 

ΡΘΑΙΜ 5. {ΧΊ1Χ. [ν. 4---το. 

{πε6 θὲ σοπίουπάεά ἔογ τηγ 84Κε, Ο 
(σοὰ οἵ [Ξ5τγαϑοὶ]. 

7 Βεέσαυβε ἰογ τὴγ βᾳΚε 1 βᾶνε Ὀογπε 
ΓΕΡΓΟΔΟΝ ; Βῃ4π16 ἤδτῇ σονεγεά τὴν ἔδςα. 

8 1 απὶ Ῥεσοπὶα ἃ δἴγδησευ ππῖο 
ΠΥ Ὀγοῖῆγθη, δηὰ δὴ δ᾽ίδη ὑπο ΤΑΥ͂ 
πλοῖο 5. σὨμ]άγοη. 

9 “Εογτῃε Ζοιλὶ οἔτῃίηε ἤουβα ΠΑΓ « Ιομα - 
δαῖεῃ πιὲ υρ; ὀαπά τῆς γεργοδοῇδβ οὗ δ οαι κ᾽ 
τἢδπὶ τΠαΐ τεργοαςῃεά τῇδε ἃγὰ (8]]επ 9 
ὩΡΟΙ ΠΊΕ. 

Ιο νῆεη 1 νερῖ, σμά εῤαείεπεά 
ΠΥ 808] ννιῇ ἔαβτίησ, [ας ννᾶ5 ἴο ΤΥ 
ΓΕΡτοαςἢ. 

ΧΧ. πλημμέλειαι. Ψυΐϊξ. ἀεϊϊςία. [ε ἰ5 
Ὀοίίοσ ἴο τοΐλιη ἐμὸ Α. Υ. 

Θ. δὲ ατῤα»ιφ] Α8 ἴπεν ψου]ὰ δ6 ΠΕ οπὸ 
Ὑγογο ΟΓΓΟΓΥ ξογβάκθη, ὑνῆοθο δη ἢλὰ Ὀκθη 
Ραγάοῃπεα, ἀπά νῆοβθα στοροηΐδποθ ἤδὰ θδθη 
5] θὰ ὈγΥῚ ἀενοίίοη ἴο Οοκβ βεσνῖςο. δυςῇ 
ἃ ΡὈΓΔΥΘΙ ἱΠΊΡ]165, δηὰ 15 {Π6 δχργεββίο οἵ, ἃ 
ΒΓ6 ΠΟρΘΟ: 118 ἴοῃο ἰ5 ςοηβάοηϊ. Τὴ6 Ῥβαϊ] πιισὶ 
ΔΌΡΘΔΙΚ ἴο σοκ 5. ροννοῦ 45 ἴῃ6 Οοά οἵ δοβῖϑ, 
ἴο ΗἸἰ5 σονοηδηϊοαά τοὶ ]ΟΠ5 88 ἴῃς Οοὰ οἵ 
[5140]: {Π6ῖ 18. 4 νου οἵ ργοπλδο ἴῃ ἴῃς 
ςοπηδθίπδίϊοη οὗ {Π6 ἴνγο ΠΔΠ163. 

7. “ῶογ τϑν “αὐ ὙΠῸ Ῥϑαὶ Πηδὲ ἰπ [ἢ}8 δηὰ 
πη ἴΠ6 ΓΟ] ον ἼπΕ νόῦϑοσ δἰςγι θυ ἴο8 ἢ]5 ΘΟ ΓΙ Πρ 5 
ἀἰγθοοῖν ἴο Π15 264] ἴη Οοά 8 βεγνίςθ. 15 15 
ΟΠ6 οἵ {6 τρβϑοηβ ΠΥ {Π6 Ρ54|π|ὶ 15 αἰζγιυϊοὰ 
ἴο ογοπλ ἢ, ἴο ΡΠ ΟΠῚ δι ἢ ΘΧΡΓοσβϑιοἢ5. ἃγὸ 
ππάοιυϊογ ἀρρ]ϊαῦὶθ (566 οἢ. χν. ας}: δεῖ 
ΠΟΥ τὸ ἴτιὸ οὗ θά βεγνδηΐβ ἴῃ 4}} τἰπ|δϑ ; 
1λαν] ἃ πιαγ μάν (1 παῖ [ἢ6 τϑὰὶ βεσγοῖ οὗ 
[Π6 δηπλΥ ΜΊΟἢ πὸ εησομηϊεγοά, ᾿δίονογ 
[6 ρῥγοίοχ πλισινς δ, νν 45 αῖγοα οἵ [6 }ιξῖ!οδ 
δηά τοὶ σίοη νυ] ἢ ἢ6 ὩρΡΠοΙΪά., [ἢ της Πρ βοβὲ 
5656 {Π6 δἰαίθπηοῃϊ 15. δυϑο] οἷν ἀρριοδδ]ς ἴο 
{Π6 ΔΘ ϑιδῇ, 

8. 1 αν» δεγο,ιδ ἃ “ἰγαησογ) ΕΟἰϊοά ἔνοδ 
Ὀγ δι ]Ὀἢη, 1. τα δηά νὶ!. ς. ΟΕ ΡΕ, χχχὶ. τα; 
54]. 1π|..3, δηᾶὰ ἰοῦ χίχ. 13. 

9. ἐῤεὲ πεαὶἱ οΓ᾽ ἐῤδίπε δοι.9] ΟΥ̓, “θυ Υ 
ἴου {Π1ΠῸ Ὠοιι56 : οἷ. Καὶ χ. τό. ΤῊΙ5 Θν  ἀ ΠΕ 
ΡΟΙΠΐ5 ἴο ἃ βρϑεῖᾳὶ δπᾷὰ Ἔχιγδογάϊπαγυ ἰπείδηοδ, 
ΟΥ ΔΌΣ, οὗ σοὶ, ϑυςἢ ἃ8 νγῶβ βΒῃθινῃ Ὁγ δυνά 
δπὰ (6 Ὀεβὲ οὗ ἢ15 ϑυυισσύσθοῦβ. ὅ66 Ἐς, Ἔχχχὶί. 
1---ς, δηὰ ςἢ, ΟχΙχ. 139. [{πηὶρῆϊ οὗ σουγθα 
6 βα]4 ὈΥ [ογοπη ἢ ΟΥ Δὴγ οὗ ἴδε ρτὸ- 
Ῥἢείβ, Ὀὰϊ ΜῈ ΓᾺΓ 1658 ῬΓΟΡΓΘΙΥ ἔπη ὉΥ͂ 
αν. [τ σἂπ ΟἿΪΥ δὲ δρρὶιδὰ ὈΥ ἃ νεῖ 
ζογοοὶ σοῃϑίγαιςσίίοη ἴο ἃ Ργορῃοῖ νης ἰὴ 
{86 σαρίνγ, ἡ Βεη (ἢς ἴοηρὶς ἀϊὰ ποῖ οχιδβῖ. 
ΤΠΟ Δρρ]οαῖίοῦ. ἴο ΟἿ [(οτὰ ἰ5 τηδάς ὈΥ͂ 
δῖ [ὁἢη, ᾿ἰ. 17. 

ἐῤὲ γῤγοαθβε. 866 οπι. χν. 3. 

10--12. ὝΠΟ [ροϊηρ5 ποῖ ἀοβοτι θὰ ἃτὸ 
αυϊδ ἰῇ ὨΔΙΤΏΟΩΥ ὙΠ ἰδοβθα νυ δι Ὀσελῖθδ 



ΡΘΑΙΜΘ5. 1Χ1Χ. 

πὲ Δοσογάϊηρ ἴο {Π6 πιυϊταάς οὗ 
τὴν το θυ πλοίςίοξ. 

17 Δηά ἢΙά6 ποῖ (Ὦγ ἔᾷςβ ἔτοτῃ (ἢγ 
βούνδηῖ; ὁγ 1 δηλ [ἢ τοι] : δα ἐΗςΡ, 

: »π͵2ώ ξ ἁἀαεὴ 
τ6 βρεεαι]γ. 

Υ. 11---22.] 427 

11 1 πγαάε βδοκοίοι ἢ [50 ΠῚῪ ρατγ- 
τηδηῖ; ἃπά 1 ὈῬεσᾶπιε ἃ ργονεγ ἴο 
{ΠΏ επη. 

12 ΤΕΥ τῆδὲ 5[ῖ ἴῃ τῆς ραῖε βρεὰκ 
ἈΟΔΙΠ58 πΊΘ; Ὧ1η4 1 τᾶς ἴπε βδοηρ οὗ ἐὐ δῶν νι 

"Ηεν. ἐῆθ Ἰάταηκαγάδ. 18 ἴγανν πρὴ ὑπίο τὰγ 508], σηπα 
“ει 13 Βιυῖΐῖ 245 [ὉΓ ΠΊΕ, ΠΊΥ ῥΓΆΥΟΓ ἐς τϑάδεπι τ: ἀεἰίνεγ π16 Ὀεσδιιβ8 οὗ πλΐπ6 
εὐ ΘΙ ΘΠ116 5 ἀπο ἴπεο. Ο ΠΟΚΡ, ἐπ 411 αοσερῖδθ]ε 

τς; Ὁ (σοά, ἴῃ τῆς ηχυϊττ6. οὗ 
ΤΥ ΠΊΘΓΟΥ ἤδαγ π|ας ἴῃ τῆς {τυτῃ οὗ 
τὴγ βαϊνατίοη. 

14 [)εῖϊνες πια οὐ οὗ τε. πηγε, απά 
Ιεῖ πὲ ἠοῖ δίῃκ: ἰδεῖ πιαὲ θὲ ἀε]νεγοά 
ἔτοπι τἤδηὶ τῆλῖ μαῖα ηἰς, ἀπά οι οὗ 
πε ἀξδερ ννγνδίουϑ. 

Ις ,εἴ ποῖ τῆς νγαϊτογῆοοά ονεγῆονν 
Π16, Πεῖτμεσ ἰεῖ τῆς ἀξερ ϑννά!ονν της 
ὉΡ, Δηά ἰεῖ ποῖ τῆς ρὶζ δας μὲσ πιουτῇ 
ὩΡΟῚ ΠΊ6. 

16 Ηεαγ πιε, Ὁ ΙοΑΡ; ἰοσγ τὴγ 

Ι9 που ἢΠαβῖ Κπονγη ΠῚῪ Γαργολοῇ, 
Δηἀ ΤΥ 5Πλπ|6. ἈΠ ΤῊΥ̓ αἰβῃοηοιγ: 
ΠΠ6 Δανθυϑαγο5 4γ6 Α]Ϊ Ὀθείογε τῆδο. 

20 Ἐερτοδοῦ ἢδῖῃ Ὀγόκβϑη πὶγ ἢεαγῖ: 
ἀπά 1 δὰ {μ}}] οὗ πεανίημδϑα: δηά 1 
ἰουκοά γῶγ τορι ἴτο τὰκε ρίτγ, δῖ! Ηὲεϑ. 
ἐλεγὸ τὐᾶς ποπε; ἀπά ογ σοπιξογίογϑ, ν᾿ ἐρήμε 
δυῖ [ [οι πομ6. 

21 Τὸν θάνε πὶε αἶδο ΡΆΪ] ἔὺΓ ΠῚΥ “Μαιιῃ. 27. 

Ιηδαῖ; “Δ ἰὼ ΠῚΥ {ΠΙγβζ ΤΕΥ σάνε ἹΩ͂ 15. 
ΠῚ νἹΠΟσΑΓ το ἀτηΚ. ἰ δι χὸ 

22 “4 [ει {Π|61Γ τ40]6 ὈεσΟΠΊΕ ἃ 8ηλγὰ 29. ᾿ 
θείοις τῆδαι: δὰ ἐῤαῤ τυῤῖῇῆεῤ τῤομ(ά ο, τοι 

ἀανποπ 

[ὌΠΓΩ πο Ἰον᾿ηρΚιηάπεθ8. ἐς ροοά: 

ἴῃ Ρϑα]η5 σοϊηροβρά ἀυγίηρ ἴῃς ρογοά οὗ 
Εχίγοιηθ ἀδργθβθιοη αηά βιβογιηρ, πλθη 8] δηὰ 
Ὀοΐγ, Ὁ Ὠιο ἢ ̓ ταπηοὐ ον ρτγοσο ρα {Π6 οἱς- 
Ὀυτδὶ οὗἩἨἁ Ἀ Αὐδαϊοπλ 5 γε] !οη. πὸ ροϊηΐ, 
Βοννθνοσ, σίαπαάϑ οιἱδ. ποθ ᾿ΠΟΥῸ ῬΙΓΟΠΙΠΟΠΕΥ, 
1Π6 σοπϑοϊοιϑηοθ5 (Πδΐ (Π6 δα! πλιϑὲ ννὰ5 παῖθα 
δῦονθ 41} (πϊπημ5 Ὀδσαιιδὸ οὗ ἢϊ5 ἀσνοίίοη ἴο 
Οοὐ 8 βεγνῖςθ, ΟΣ Ρ5. χχχν. 13, τό; [Ὁ ΧΥἹ]. 
ό, χχχ. 9. ὍΠΙ5 ρογίίοη οὗ {π6 ρβα]πὶ ἢδ5 πὸ 
ἀϊγεςΐ θοαγίηρ ἀρὸπ οὖσ [νογὰ 5 ̓. Νὼὸ βυοῇ 
Θχῖογηδ) ἀδιηομδίγδιοη5 οὗ ϑοῦγονν, ΠῸ [ἀβίηρ, 
ΠΟ βδοκοϊοϊῃ, ξᾶνϑ οσοαβϑίοη ἴο σον} ]ημ5 [ἢ Η!5 
ἕᾶϑο; Οὐ ἴΠ86 σοπίγαγυ, [16 ννᾶ5 Γοργωυδλοῃοα [ΟΓ 
πορ]οοηρ 1Π6Π]. 

12. 4} ἱπ ἐῤῥε φαϊ6] ἰ. ε. ἐὐεῃ με πιδρὶ5- 
ἰγαῖοβ ἀπά γι] θγϑ 566 ποΐθ οἷἱὐ [00 Υ. 4. ΧΧίχ. 
γ, ἃῃπὰ 5. ἰχ. τς. ΟὉξ αἱϑὸ Δίδγκ χν. 21. 
“ο" 9] ὙΠυ5 Τοῦ ΧχΧ. 9. 
ἀγωπξαγ 4] Οτ, ἀπηκοῖβ οὗ δίγοηρ Ὑν1Π6, 

13. πεεεῤίαδίε 1:»|9] δοε 8, χχχῇ, 6; 
511. Χ]χ, 8, ἷν. 6, 2 ΟΟΥ. νἱ. 2. 

14. ὙΠΟ: ΞΔ ΓΟ ΑΙΡΙ ΑΕ Πὰς 85 'ἢ Ὁ, 2: ΟΥ]- 
ἀδηεν σοργεβοηϊτίηρ {μ6 ρου 5. σοπάϊεοη οὗ 
1π6 ᾿ϑα]πλ δὶ ὑπάογ ἀἰβόγοηξ, δηὰ, 1Ε ΤΟΥ ννΈγα 
ἴλΚοη ΠΠΟΓΑΠΎ. ἱποοηρτιοιϑ, ἤσιιγος. ΤΠ Δρρ]1- 
Ἄοαἰίοη ἴο [ογοπλδἢ 15 ΓΠογοίογο σγουπα 655. 

18---21. [πη {Π:595. νϑῦϑεβ [Π6 Ῥϑα]ηγϑὲ ἦ6- 
ΒΟΥ 65 ἢἰ5 σοηάϊίοη ἴῃ ἴοττὴ. ννῃ ] ἢ Ὀοϊοηνρ 
80 σοΟΙΊΡ]θΙΕΙΥ ἰὸ ΗἸπὶ ΔΝ Πὺπὶ ἢξ γοργεβθηϊθα, 
ἃ5 ἴο ΟὈδουτο {Π6ῚΓ ΡΓΙΠΊΔΓΥ ἀρρ σα οη. ὙΠΕΥῪ 
τὸ Ὀμΐ ῬαΓΓΔΠΥ ἀρρὶ!ςσαῦϊο ἴὸ αν, ννῆο 
Ὑγ15 ΠΝ ἀϑαπάοποά ὈΥ 4}1 ἢϊ5 ἔπιοηάς, οἵ ἴο 
7ετεπιδῃ, πὸ ἔσαπά ΡΠῪ ἀπά ννᾶυπὴ 5γπ|- 
ΡαΐῃγΥ ἐνεη ἃπιοης [Π6 Ῥτίποαβ, ΟΥ̓ ὄνύϑῃ ἴο δῃγῪ 
Ῥγορβοῖ ππάρθγ 1Π6 σδρονν, νγῆο ουηά {6 
δηὰ ἐδιπέμ] σοπλέογίοι5 ἀπιοηρ {πῸ1Γ σουηΐγυ- 

ἵδη. ΤΠ Ἰαϑὲ βρϑοῖαὶ οἰγοιπιϑίαποθς σου]ά 
ΟἾΥ ὈῈ Πρυγδίνοὶνγ ἴσὰθ Οὗ ΔΩΥ βάν (ἢ γὶϑὲ 
1π ἴπ6 δοιιγ οὗ ΗΙ5 Ῥαβϑβίοη. 

19. »;}7 γεῤγοαε]ὴ Ῥϑ. Χχὶϊ!. 6. 
ΧΧΥΊ]. 29. 

20. 71ω»π͵,ὶ]} οΥ δεαυϊπε.] ὙὍΠ6 Ηρθῦτον 
ἜΧΡΓΘσ5565 "" ἀθδ]ν ξαϊηΐηθ55.") Οἵ Μϑδίϊ. χχνυὶ. 
27, 38, 

41. [{|όγα] γ, “ὙΤΠΟΥ ράνθ, οὐ μι, Ρμ4}} ἴῃ 
ΤΩΥ ἴοοά." ὙὍὙΠὲ ννογά τοπάογοά ρα}} ἱποϊἀθ5 
411 ροΐϑοποιιβ, ΟΥΎ ούϑθη ΝΘΥΥῪ ὉΠΟΥ͂ ἱπρτοάθηΐς : 
ἤρηςθ (ἢ6 Πίποοϑ οὗ {ἴπ6 δρρ]οδίίοη ἴὸ ἔπ 
ψπ6 τηϊηρ]οά ὙΠ μ4}} νυν ἢ ΟἿἿΓ ϑανίουγ 
ἰηϑιοά, δὲ νἢϊςἢ Ηδ ννοιϊὰ ποῖ ἀγηῖκ. 866 
ποίεβ οἡ δδίς. χχυἹ. 24: [Ο0ἢ. ΧΙΧ. 20. 

22-- 28. Ἐοραγάϊηρ' {Π56 ἱπιργεσδίϊοῃβ 85 
5: Ρ]6 ουρουτη5. Οὗ ΠΝ :τὸγ ἱπάϊρηδίίοη, {ΠῸῪ 
ὈοΪοηρ ἴο ἴῃς βριπὶ οὗ ἴῃς ΟἹά Τερίαπιρηξ, 
ὙὩΙ ἢ Ὀγοδίῖμος. οὗ }ιπάρπιοηΐ γαῖποῦ ἐῆλη οὗ 
ΤΠΘΓΟΥ : τοραγάϊηρ ΘΠ 45 ὑγθαϊςτοηβ, ἴμοτο 
σδη Ὀ6 πο ἀοιδῖ οὗ (Ὠοῖγ Γ]Β] πιοηῖ. [ἢ οἰ ποῦ 
οᾶ56 {ποὺ ἃγὸ ἴἰο Ὀ6 Ἰοοκεά ὑροη ποῖ ἃ5 ιἱἰΐοτ- 
ΔΠς68 οὗ Ηἰπὶ οπι {Π6 Ῥϑδ]πηϊβὲ ργοῆριτγοά, 
Ὀυϊῖ οὗ ἃ πΒιιπδη 5οι} ϑυγουρῆϊ δἰπιοβί ἴω πιδά - 
Π655 ὈγῪ ἴπ6 ΓΠῸΠΊΡ ΟΥ̓ σΓΏΟΙΕΥ͂ ἀπα ΟΥΙΠΊΘ. 

22. ἐῤεὶν ἰαόίὴ Α58 ἰῇϑῪ δάπηχιηϊκίογοαά 
“5411 ἂπὰ “ὙἹΠΕΡΆΓ," 566 τ. 21, 50 πηϊιιϑὲ 
πον ἴῃ ἴαγη Κηονν [6 ὈϊἴΕτπ655 οἵ ἔγυπιται θα 
ἀεϑιο5. ΤΕ ἴδ0]6 15 δὴ ἐπι Ὁ 6 πὶ ΟὗὅὨἨ ρΓΟΘΡΟΙΙΥ : 
566 ΧΧΙ. ς. 

απά ἐῤαὶ «υρίεῤ «δομίά, ζε. Οτ, διά 8, 
ὍὋΤαΡ ὅο ὕποιι 15 ὕῬΠΘΙΣΙ ΒΘΟΌΣΙΓΥ:, 2.6 

ὙνΠ 116 ΤΠΟΥ ἃγὸ αἱ θα86, ἴῃ 4 βίαίθ οὔ ρογίδοξ 
ΒΟΟΌΓΙΥ, ᾿οῖ σα άεη ἀεϑί γαςίοη σοσπῖε οἡ ἐπ οπη; 
ιϑὲ 5 δου ἱπ]ιγοὰ Πῖπὶ γῆῸ ννᾷ5 αἵ Ρεδοὸ 
ἢ το. ὍὨῈ Α. Υ. ἔρ]]ονν5. (δίνη, νῃο 

σε Μαεῖϊ. 
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}- ΝΙΝ ὧξ 1 

“ἐἰὐοέέεγ. 

ὃ ΡΘΟΑΙ,Μ5. ΠΕ ΧΊΧ. ἵν. 23---.29. 

ῥαυς ὀέομ ἴον ἐῤεὶγ ννεϊίατα, σὲ 1 δὲ- τῇου Παβῖ δπλτῖε; ἀπά τῆ6Υ τὰκ ἴο 
“236 ἃ {ΓΔ}. τῆς στίεξ οὗ [τῇδ ννῆοιι ἴδοι μιαβῖ' Βα. 

23} 1,οῖ τῇςΓ γε δ6 ἀλγκοηδα, τπαῖ τνουηάεα, ΟΕ 
{ΠΟΥ βοὸς ποῖ; δηὰ πλακα τμεῖγ ἰοπ8 27 Ααά ᾿Ἰπίφυ 7 ἀπῖο τῇεῖγ 'πι- Ἰοτ. 
σομτίμα!ν τὸ 5ΠαΚα. ᾿αυπγ: δηά ἰδεῖ ἐπ 6πὶ ποῖ οοπλε ΠΟ 'παπὶ εἶ 

24 Ῥοιιζ οὐκ τῃϊπ6 ᾿Ἱπα!σηδτίοη ἀροὸὰ τἢ 7 τρμϊτεοιιδη 88. ον 
τποη,, ἀπά ἰδεῖ τὴν ννγαῖῃ μα] δλῆρογ τὰκα 28 [,εἴ τμεπὶ δ6 δοϊζεά οιξ οἔ τς 
01 οἵ τ πι. θοοῖκ οἵ τῆς Ἰἰνίηρ, ἀῃα ποῖ ὃς ᾿νπΠίζεη 

2ς ἰ,οῖ 'τβεῖγ παδιτατίου. θὲ ἀ6580ο- ψν ἢ τῆς τὶρῃίεουβ. 
ἰαῖε; ἀπά ἴἰεῖ ποὴς ἄννε]] ὁ τἢεἰγ 29 Βυῖ 1 ὧπι ΡοοΥ δηά βογγονία!: 
τεηἴβ. ες τὴγ βαϊνατίοη, Ὁ (ὐοά, 5ξεῖ πιὲ ὰρ 

26 Εογ {πεὺ ρεγβεσιῖς ῥύπ πο οἡ ΒΙΡΉ. 

γοηάουβ ἴἢ6 ραβϑϑᾶρθὸ “υα δὰ ῥὑδοοὴ 5ιιηΐ 
(ραεϊῆςα θογιπλ), 1 65 σοηνογίδε ἢ ΘΧ τ ιΠ. 
ἼΏ15 ρῖνοβ ἃ σοοι ϑοηβὸ, δηδ Παγπηοη χε ἢ 
(86 οτἱ᾽ρίηδὶ, Ὀιξ 5 ἴοο ραιδρηγαϑίς ἴῸσγ ἃ 
ἰγδηϑιδίίοη. Τὴ6 πιὰ τονογίθ. πδίυγα!  ἴο 
86 συΐπ Ὀγουχῆϊς ἀροη οὐ 1 ογαά 8 σουηίγγΥ- 
τήθη ΟΥ̓ {πεῖ δάβογεησθ ἴο τίΐεβ ἔγοπὶ νυν] ἢ 
ΑἸΪ ἴδ ῃλὰ ἀδῤραγίθα, 

α ἱγαΡ] Α88ἃ ψΜιὰἃ δεαϑὶ βσδβθρβ δῖ ἔοοά, 
δηα [Δ}15 Ἰπῖο ἃ 5 γθ. 

28. ἐῤεὶν ἐγές δὲ ἐαγξεπεά [ἢ τεϊ τυ οη 
ῸΣ ἴπ6ὶγΓ πιαιιρηδηΐ ἸΟΥ͂ ἴῃ ρδιίηρ προ ἴῃς 
βούτοννα οὗ πὸ τἱρβϊοουβ: 5 ἴοο ἴΠ6 ἴγεπι- 
ὈΠῈΡ οὗ τῆε ἰοἱπ5 (ςἔ. δπη. ν. 6, Νδῆ. 11. 
10) Ριπῖϑῃθ5 ἴῃς αὐιι5ὸ οὗ 5ίγοηρίῃ, Ὑῆε 
ΘΧργεβϑίοη " ἀαγκοπίηρ οἵ 1ἴΠη6 δγθ5,᾽" Πποννυ ῦ, 
15 ὁφιϊναίϊοπξ τὸ ἀλικεηΐηρ οὗ ἴπ6 ὑυπάετβίαπά- 
ἴῃ ἴῃ ΠΊΔΩΥ ράξθαρεβ. 868 [58]. Υ]. το, δηὰ ἴΠ6 
αιυοίατίομ5. Νίδιτ. χα. χ4; [ΟΠ ΧΙ]. 39, 40; 
Ἀόοιῃ. χὶ. 8; 2 ΟοΥ. "ἰ]. Χ4. 

25. ἐῤεῖν ῥα ῤἑα!οπ) ΤΏ Ηςεῦτενν νογά 515- 
ΠΙο 5. ΘρΟς ΑΙ [86 σἸΓΟΊ ΑΓ Θησ]οβαγα ἴῃ νν ΙΓ ἢ 
βῃρῃογ 8. οὐ ποιηδαϊς {065 Κορί {πεῖν σαῖ]6. 
ΓΏῖ5 ἀρρίϊε5. δοῖτεγ ἴο αν 5 τπ|6ὸ [ῃΔη Εἰ ΠΟΥ 
ἴὸο {π4ἴ Οὗ [ογοπδῆ, ν ἤδη [6 Ορϑη ΠΟΙ ΠΙΓΥ νγᾶ5 
σσαυριοὰ Ὁγ {Π6. Α5ϑ τδηβ, ΟΥΓ ἴο παῖ οὗ [Πα 

σδριϊνῖγ ἴῃ Βαθγίοη. ὙΤἢῈ δρρ]οδίίοη ἴο 
]ἀλ5 Ὀγ δὲ Ῥοῖοσ (Δοῖβ ἱ. 20) ργοσθεάβ οἡ 
1π6 ρόπεγαὶ ΡΠΠςΙρΙΘ τῃδὲ 411] συγβο5 οὗ (ἢς ΟΙά 
Τεβίδιηοηϊ σοότὴς ἴῃ ἴπΕῚῚ ἔμ] Π655 ἀροὴ ἴῆοϑα 
ἴῃ ᾿νΠοπὶ υνὶσκοάηθϑϑ γοδοῃοά 115 σα] ΠΣ ΠΔΈ ΩΡ; 
Ῥοϊηϊ; ΟΥ 1 ἸδΥῪ 6 Ὀεσαιιθς ΑΠΒΙΓΠΟΡΒΕΙ, 8ἃ- 
Βαϊπϑῖ ννῃοπὶ ἴἢ15 ᾿πηργϑοαίίοῃ, ἱξ υἱἱογεα ὈῪ 
1)αν!ά, ννὰβ. ΡγοΟῦΌΔΟΙΥ αἰτγοοϊοα, ννᾶ5 ἃ ἴγρε οὗ 
186 Ὀοΐγαγοῦ οὗ ἴμ6 ϑοη οὗ Βανίά. 

4Θ. ὙὝΠεθ6 οὐΓθθ8 Δ,Ὸ 5.1 ΠἸῪ δηὰ οχ- 
ΔΟῖγ τοι θανα, πα 45 δος ἰπον 4 0]6 σοη- 
54 θη ς 65 οὗ ἀϊνίηθ υ5ςε. Τῆς νψν]οΚοα ἅγα 
ἴο 5 ΠῚ ἀῦονς 4}} (μι 55 ἴογ ΤΠΕΙ͂Γ ἀΠρΙΓγΙηΡ 
σγιοιῖγ. [Ιἴ 15 οὔβογνδῦϊα {πὶ 8} ΠῸ}Π}ΠΡ5 
ΨΥ ὨΙΟἢ ἅτὸ 1ηΠιοῖϊεά ΌΥῪ Οὐοά, δηά ᾿παϊςσδίϊο!!β 
οὗ ΗἰΚ5 ἀϊδβρ᾽δαϑιυγο, ἀγὸ ἤογα γεργοϑοηῖϊοα ὈΥῪ [Π6 
Ῥϑαϊπηὶϑὶ 45 σ δ] πρὶ ἴοῦ σοτηραβϑίοη δηςὶ ἴθ Γ 
ΒΥΠΊΡΑΙΠΥ οα 16 ρᾶτῖ οὗ πιᾶη. ΤΠι5 2 (ἤτω. 
Σχν,.0 ; ἰοῦ ΧΙχ. 21 ; [541]. {Π|..4.. . 

τα ὁ Ἰο δὲ γί οὐ, "" ἰ6}} οὗ ἴῃς στοῦ" 

{ΠῸΥ ἀννο]] πρὸ οὐοῦγ ἀείαι!, τεοουηΐ ἴδε 
τᾶικα οἵ Οοὐἷδ ἀΠροῦ ἢ πιαὶιρηδηῖ συτι- 
οβίῖν ; οςἔ, ῥϑ. χ]ϑ ς---ὃ. ὙΠ 5 ρᾶϑοαρε Δ: 81η 
18 ἔᾺΥ πιογὸ δα Δ Ὅ]6 ἴο ᾿λανιὰ τῆδη ἴὸ {ετὸ- 
τηϊδῃ, ννῆο ννᾶ5 ειηϊτίςφη ΟΥ̓ ἴΠ6 εποότηϊες οΥὗἁἉ 
Οοὐ «πὰ ὕὈοτε πὸ ἴταςεβ. οὗ αἴνιπε ἀ5- 
Ρ]ΘΑΞ.1Ὲ. 

27. “4 ἱηίφμῖν τριΐο 1 δεῖν ἐπίψμ 7} ῊΙ5 
ΤΟΠἀογίηρ 15 ρουθογ σογτγεςί, δηὰ ῥτγείεγαθ!ε ἴο 
τΠαΐ σιιρροβιοὰ ἴῃ ἢ τηαύρὶπ οὗ ουγ ΑΟΥᾷ, τὶ. 
ΡυΠισηπιοηΐῖ οὗ ᾿π χα !γ. ὙΠ6 Ῥϑδὶπιιϑὶ τε τὸτϑ 
ἴο ἴδο τοσογά οὗ οἱης ἰη Οοά 5. Ὀοοΐϊ, ψ ΒΙΟἢ ΚΒ 
ποῖ ἴο Ὀ6 Ὀϊοϊϊοα ουἱ, Ὀὰΐ ἴο Ὀ6 δοσυπιυ ϊαῖοά 
πηΐο ἴπ6 ἀδὺ οὗ γιάρτηοπί, ὙΠῚ5 οὗ σουτϑε 
ἃ551:1Π165 {ΠΕῚΓ ρογϑιδίθηςς 1 6Υ]]. 

εο»ὸ ἱπίο ἐγ γσῥίεοισπθι 91 ὙΠΟ ἐχρτεεξίοπ 
15 ϑοτηθιν δὶ ρϑοι Αγ. Τὸ ςοπὶο ᾿πίο σοί ς 
ΤἰσὨϊθοιιθηθϑ5 15 ἴο Ὀ6 ἃ ραγίδκοσ οὗ ᾿ξ, νΒεῖ ΒΕΓ 
ΟΥ̓ σοχηπλιηϊςιοη ΟΥ̓ Πρ ϊδίοη: ἴο 6 8η 
οὐ]όςὶ οὗ βαποι  ἔγηρ ΟΥ̓ 5 γὶηρ σύᾶςθ. [ἴὰ 
[Π15 ῥαββαρὸ (ἢ6 Ἰδίίοσ οἴθεοςξ. 15 υῃάουίθα!Υ 
τῃαϊ ΜΠ. τῆς Ῥϑαὶπηϑὲ σοηπίεπιρ᾽δῖοθ. Ης 
ἄοεβ ποῖ ὈγδῪ τπαΐ (ΠΟΥ ϑῃοιι!ὰ γεπιδίη ἴῃ ἃ 
βίαίθ οὗ ὑποοηνοϊϑίοῃ, ποῖ Ὀδοοιηΐη ΠΡ ΕΟ, 
Ὀὰῖ ταὶ Ὀοϊηρ ὑποοηνουῖοᾷ [ΠῸΥῪ σμουυά ποὶ 
Ὀ6 ἀραὶ ννι ἢ 45 πρμίθοιις, δυβεσγθοαὰ ἴο ῥγοόϑρεῦ 
δηὰ ἴο ὀβοᾶρο ρυπῃιϑῃπηθηῖ. 

28. Φοοΐ οΓ ἐδε ἰυἱησ] 8εὲ Εχοά. χχχὶ] 
42, ἅπἀ σοπιραῖὸ [88]. ἵν. 3: δῃ, χίὶϊ. τ: ΒΗ, 
ἵν. 3. ΤῈ ““ὈοοΚ οὗ [τῆς Πιντηρ "ἢ ἱποϊυάθα 
411 ΨῈΟ ἅγὸ ργοβογνεά ἴῃ 115 16 ὉῪ {πὸ ἀἰνιπὲ 
ξοοάπεββ, ννῇο ποῖ ΟΠὨΪΥ ἰἴνο, Ὀὰΐ ἅτ ἀεξεπιεά 
ννοσῆγ ἴο ᾿ἰνο. Τ με ἤξιυιγα τλδΥ Ὀ6 ἴακοη [ΤῸ πὶ 
[Π6 τορΊ ΒΟΥ ἴῃ νυ ῆῖςἢ [6 Ὡδπλ68 οὗ ἃ]} οἰΠ]26π5 
ΨΜΈΓῈ ΘηΓΟ]]οα. δὲ Εζοκ. χη]. 9. 

«υἱέἐῤ {δὲ γἱφῥίφομ] “ΤῊ Ϊ5 οἸδιιϑε ργουεβ ἰδ 
[86 Ὀοοκ οὗ ἴῃς. Ἀνὴρ ἀοοβ ἠοῖ ποϊάθ {ΠῈ 
πᾶπηθ5 οὗἩ ἴβοϑ6 ψῆο δῇ ηοΐ ἴῃς οὐ]εςῖ5 οὗ 
Οοάϊς ἸΙἸονθ. ΟἿ. 5. Ἰχχχνὴ. 6: ΕζΖοκ. χὶ. 9, 
Δηά [μ|κὸ χ. λ)ο, “ὙΥ̓ΟΌΪ ΠΑΠΊ65 τὸ τις ἰὴ 
Ὠραυθη." 

29. Βιω 1, ες. ὙΠῚ5 νοῦβο ἀθϑοῦδες (δὲ 
δοῖυ] σοηάϊτίοη ἃἀηὰ οεγίαϊῃ μορὸ οἵ {δὲ 
Ῥεαϊπνῖδὲ ἴῃ σοηίγασδι ἴο 8. δποίηιθβ. ΤΕΥ 
τὸ ὑγοιιᾷ δηά ργοόβρεγοιβ (ιν τνὴ}]} Ὀ6 Ὀγουζῆΐ 
ἴονν, Β6 ἰ8 ον δηάὰ δηιοιοὰ Ὀὰϊ ΜῈ} δὲ 
Ἔχδὶ θά, 



ν. 39. 1] ΡΘΑΙ.Μ5. ΠΧΙΧ. ΧΧ. ΠΧΧΙῚ. 220 
ΚΕ ῥαείε. “Ὁ Οὐσοά, ἰο ἀεἶἶνεγ « Ρξ. 40. 
πιο; πιακε Παβῖα [ἴο Πεὶρ πιο, ἐξιεν. 

Ο [Ι,οἈΡ. 40» ἀφίᾳ, 

20 1 νν}}]} ργαῖβε τῆς παπλὲ οὗ (σοά 
ἢ ἃ δοηρ, πὰ υν}}] τηᾶση!γ πὶ 
ἢ τῆδη Κβρίν!ησ. 

41 Τρὲς αἶδο 58}}] ρίςαβδε τῇς. ΟῸΚᾺΡ 
Ὀεῖῖοσ τ ἤδη δη οχ 97. θυ] οςΚ τμδῖ μιῇ 
Ὠογπδ πα Ποοξ. 

432 ΓΒΕ ᾿Βυπιῦ]6 5}8]] 566 ἐῤ1ς, ἀπά 
δε ρ]λ : δηά γουγ ἢεαγῖ 5141] ᾿νε παῖ 
8δεεκ (σο. 

2432 Ἐογ τῆε ΓΟΚΡ Πεαγεῖῃ τῇς ροοῦ, 
ἀηὰ ἀεβρίβειῃ ποῖ ἢϊ8. ὈΓΙΒΟΠΕΓβ. 

34. [,εἴτῃε μοάνϑη δπὰ θλγῖῃ ργαϊδβε 
Ηἴπι, τΠε 8688, Δπὰ Ἔνεῦ (Ὠὶπρ τῆδῖ 
Τηονετῃ τἢεγείη. 
ς Εοτ Οοά ν}]] βᾶανεὲ Ζίοη, δηά 

ψγ1}} 0114 τῆς οἰτίε5. οὗ [μάδἢ : τπδῖ 
ΤΕΥ τΊΔῪ ἄννεὶ] τῆεγα, δηὰ ἢδνα ἴἴ 1π 
ΡοΞβϑεββίοῃ. 

46 Τῆς ϑ8εεὰ αἷϑο οὐ ἢ18 βεγνδηΐβ 
58.4}} ἱπμεγς ἴτ: ἀπά {πὲ} τῆδῖ ἴονα 
Ἤϊβ πδῆλε 8841} ἀννεὶ] τβεγειη. 

ΡΘΑΙΜ ΧΧ. 
Ταυΐϊα τοέοϊἐνέλ Οοώ ἐο ἐάε τειν αἐείγμοέίον οὗ 

ἐᾷ τοὐϊεξεά, ἀγα] »γεεεγυαξίογε οὔ “ἀξ φοάίγ. 

Το ιδε οἤίεί ΜιυΞιοίαη, Α΄ δεαίν οἵ Τανίά, ἴο 
ὈΠηΡ ἴο ΓαΠΙΘΙὈΤΔΏςΕ. 

( ὁ], ,οῖ τῇδ Ρ6 9απι)οά δηά Ἴςοῃ- ἽΝ 35. 4. 
1. 13. 

[ουμάεα τῆαϊ 5εεκ δῆεγ τὴν οὶ: ἰδεῖ 
{Πετὰ θ6 ταγηδά δαςκννγαγά, ἀπά ρυῖ ἴο 
οοηξιβίοη, τηδξ ἀεβίγα ΤΥ ΠυΓῖ. 

2 [εἴ τῇεπὶ δ6 τυγηεα Ὀδοκ [ογ ἃ γὲ- 
νγαγὰ οὔ πεῖν βῆδιης [δῖ 5δ8Υ. Δ, δῆδ. 

4 [εὐ αὖ τῆοβα τπδὲ βδεεκ πες τε- 
.Ἰοῖςε δῃά 6 οἶδά ἴπ τῆεε: Δηά ἰδῖ βιις ἢ 
45 ἰονε ΤῊΥ βαϊνδίίοῃ 54 Υ σοπτ πηι} }Υ. 
Ι,εἰ (σοά δε πιαρῃηϊῆεά, 

5 Βυὲῖ ἀπὶ ροοῦ ἀπά πεεαῦ : πιᾶκα 
Βαβίβ πο πλθ, Ὁ Οοά: ποὺ αγὲ ΓᾺΥ 
Βεὶρ ἀπά πὰγ ἀεϊίνετεῦ; Ο ἴον, 
ΠΔΚΕ ΠΟ τΑΓΓΥΪ Πρ, 

ΡΘΑΙΜ΄ΊΧΧΙ.. 
1 Ζαυϊά, ἐμ εονιβάίεπες οὗ μα, ἀπά ἐχῤαίεπες 

9, Οοαΐς Λιτομν, φγαγείά ὀοίά “ον ἀλημισοδ, 
αμα σραϊηέ ἐλ φηιοηεές ΟΥ̓ ἡ σομέ. τᾷ “7 
2γονπἰδείά εομσίαπεψ. ιἢ “616 ῥγανείδ γον Μέγ- 
σένέγαπεο. τὸ 4}|4 γαϊδοίά Οοα, αμπαὶ 270- 
νεῖ ἰο ἐο τ ἐὐἠξεγγμέέ. 

Ν (δε) -Ὁ Ο ΓΟΚΡς ἀο Ι ρΡυϊ ΓΩΥ͂ ΦΡᾳς, 31. ᾿.Ἅ 

ἀτιϑῖ: ἰοῖ τὲ πανεῦ ὃ6 ρὰῖ ἴο 
ςοηξιβίοη. 

80. »παρπὶ ῥίνε «υἱἱϑ' ἐϑαπλσίυΐπ:) ΟἹ. 

ΡΞ. ]. 14. 

31. Οτ, Απά 10 5811 Ρ108860 ὕ89 1οΤά 

ὈδοιτοΣυ Ὁ Π8Δ} ΔῈ ΟΧ, ἃ ὈΌ]ΙΟΟΙΚ. ὑμαῦ μα 

ΒΟΙῺΒ δῃά ποοῖβ. ΤΠ6 ΠΟΙΠ5 τηᾶγκ [ἢ6 
ἅδε οὗ πὸ Ὀυ]Ποςκ, ποῖ ἀπάσγ ἴἤγθο γοᾶγβ. [Π6 
μοοΐς ἰἴ5 σογοηοηίαὶ οἰθΆπηθεβ, [ἢ}5 ἰορμοῖθεῦ 
τεργοϑρητῖηρ {Π6 πχοβῖ ρετέεςς οβεγίης ογάδιπεά 
ΌΥ {πὸ ἴᾶνν; ςἕ, [μδν. ΧΙ. 2. 

832. ὝΠε νεϑῖβθ ΠηΔΥ δὲ τεπάογοά, ΤᾺ9 
ὨΌΠΙ 16 πᾶν δ60} ἐῦ, 8)ιὰ ὉΠΟΥ͂ ὙΜ|1]11 
τολοῖοο:; 1θῦ ΥΟῸΣ πθαχῦ 1νϑ, 79 80 

δοοὶῖς 189 Ψοτά. (ΟἿ Ρ5. χχὶϊ. 26. 

83. δὶς ῥγίσοπεγ"Ἵ ὙΠοθο νηο 5υθεν ἰπὶ- 
ΡΠβοητηθηΐ, ΟΥ ΕΘΉΞΓΑΙΥ, ορργοβϑίοη ἃπὰ ρεῦ- 
Ξοσυτίοη ἕογ Ηἰ5 ϑᾶκθ. ΤῊΪ5 ἐχργεββίοη, [που βἢ 
δ ἴα θ]6 ἰο [εγεπιίδ, 5 ἴοο βεπεγαὶ ἴο δῇεςϊ 
ἴδε φυοπείοη οὗ δυϊδβογβῃρ. Οἱ, 5. ᾿χν. 6. 

85. αὐδ[] «αὖ Ζιοη] Ὑ86 παΐυγαὶ ἱπέεγεποθ 
ἤτοπι 1Π15 νογϑρ ἰ5 [πὶ Ζίοῃ 15 ἰὴ ἀδηρογ, ἀπά 
ἴηδὶ τπ6 εἰτἴο5 οὗ [πάλῃ ἀγὲ ἀεϑίσογθα : ἃ σοπὶ- 
Ὀϊπδίϊσῃ νυ δος ἢ Ροϊπίβ ἴο 1Π6 {ἰπιὸ οὗ [ϑγοπι δῇ, 
γεῖ 5 απϑι 48]6 ἴῃ [Π6 πιουίῃ οὗ (παΐ ργορῆῃεί, 
ΜὯο, δἵ [Π6 νΕΓῪ ἴσιο ἤθη ἢὸ 8 ϑιρροβεά ἴο 
δανθ νυγίἴθη 1Π15 ρϑδίπι, ξογεϊοὶ ἃ ἴπΠ6 ἀεβίτις- 
ὕοη οὗ Ζίοη. Οπ ἴδε οἵμογ παπᾶ, ἴῃς υν]ϑἢ 
δὲ Θοά τᾶὺ Ὀυ1 ἃ {πὲ εἰτῖε5 οὗ [άδῇ, σοπλς 
Ρἰείο ἀπά ϑεσυγε ἰῃθπὶ, δηὰ ργαπί (Πο πὶ οὺγ ἃ 
φεπηδηοηΐ ροβϑεβϑίοη ἴὼ Ηἰ5 ρθορίε, ἰ8 Οὴβ 
ὙΠΟ Ὀεῆι5 ἃ ραϊποῖς κίηρ, ἀπά τᾶν που 

ἱπσοηρτιγ ὈῈ ἀϑϑιρηθὰ ἴο Ὄανϊ4. (ξ, ποῖς 
οῃ Ρ5. Ἰϊ. 18. ᾿ 

Ῥβαῖμ ΕΧΧ. 
ΤῊΐϊβ ἰς ἴακοὴ ἢ} Π|Ὶ|6 ναγϊδίίοη ἔγοπι 

ῬςΞ͵ χ],, τ 2 ἀπά δ] οννίηρ νοσθο8, ΠΕ Πατηθ 

ΕἸΟΒΐπα 15 δ 05. 1: θα ἴῃ πιοϑὲ ρίδοθβ, Ὀὰϊ ποῖ 
{πγτουρμουῖ, ἴοσ 1εθονδῃ. ὙΠῈὲ ἰμβογρ΄ 10. 
ἀοϑοῦῖθεβ ἰἴ 45 ἃ ρβαϊπὶ “"ἴο Ὀγίηρ [0 ΓοΠπΊΟι- 

Ὀγᾶηςθ," ἔγοπι νι ῖσἢ ἰτ ΠΊΔΥ ρΡεγθᾶρβ Ὀ6 ἴῃ- 
ξογγοα {πδὲ 1 ννὰβ υϑεὰ Ὁ {πῸ Ῥ5δ)ιπὶδὲ ἤθη 
6 Ὀγουρῆῖ ἃ ἰοραὶ πιραι - οβογίηρ ἴο [86 Δ] ἴαγ, 
11 5 φυπο ἀποογίαϊπ νν ΒΕΊ ΠΟΥ [}15 Ρ541Πὶ νγὰβ 
βοραγδῖθά ἔγοπι ἴπε σοηΐεχὲ ἀηὰ δὐγαηρθά ἔογ 
Ἰϊτασρῖςαὶ ἀ56 ὉῪῚ αν, οὐ ὈΥ ἃ ἰδΐεγ σοῃ- 
ΡΟΒΕΓ. 

ῬΘΑΙΜ {Όύυἔὅἃϑάζκ.χΧι. 

ΤῊΪ5 ρϑαὶπὶ μᾶ5 πὸ ἰπϑοτρίίοπ, θὰϊ ἴῃ {πὸ 
δεριυδρίμξ νογβίοῃ ἴδ μᾶ5 [Π6 {{|6.. ““.Α ῥξαὶπὶ 
οἵ Πανὶὰ, οὗ [6 ϑοῃβ οἵ [οπδάδρ, δηὰ οὗ 
{Πο86 Ψῆο ὑνόσὸ γϑὶ ἰοὰ σαρίϊνθ." ΤὍὨΪΒ ρτο- 
ΒΑΒΙΥ πιρᾶπϑ ἴμαΐ ᾿ξ ννᾶ5 οοιηροβθά Ὀγ Ἰλαν]ά, 
δυΐ υϑοή 845 δβρεοίδ!ῦ βυιδθ]Ὲ ἴο {πεῖ γΓ οννῃ 
οοπάϊτίοπ ὈΥ ἔπε ἈεοΠ δἰ 65, Δηά ὈγΥ ἴΠ6 [ενν5 

οὗἩ πὸ σαρνγ. [ἰ 15 ]} οὗὁἨ τόμ! 5ο ΠΟ Ε5, 
οὐ ἀϊτοςῖ χυοϊδεοπϑ οὗἉ ΟἾΕΓ ῥ58] π|5, Ἐβρεο δ}! ῦ 

(Π6 χφπά, χεῖῃ, ἀπά φοΐῃ, ἀπά 5 βῃρροβεὰ ἴο 

Βᾶνθ Ὀθοη ἃ σοιηριδζίοη ὈΥ ἃ ἰαῖογ ψυτιίεσ. ΤΣ 
ἀδῖο πὰ διιῖπουϑῃὶρ ἀγα ὙΥΒΟΪῪ ἀποογίδίη. [ 
ςοηδϑἰ5 οὗ ἴνο ραγί5β. [π ἴῃὸ ἤγβι (1---τ1}ν 
(π6 φυΐποσ ργᾶγβ8 ἔογ ἀεἰίνεταηος, πα ἀο5ΟὙ1 068 

7 



2430 ῬΡΟΑΙΝΜ5. 1ΧᾺΧ]1. [ν. 2---10. 

2 εἰίνεγ πὶς ἴῃ τὴν τὶ θοιιβη 658, 
ΔΠᾺ σᾶιι58 τῆς ἴο ἐβὰρε: ἱποϊίης τ 16 
δαΓ ὑπο ΠΊ6. ἀπ βᾶνε ΠΊο. 

ΠΩΡΟΝΝ ᾽Βε τῇου. ΠΥ 5σἴγοῦσ Παθιτατίοη, 
πα ΨΥΠογοαῆῖο 1 ΠΊΔΥ σοητί μἍ}} ΓΟβογῖ: 
γέ ἤρα Ἠαβῖ ρίνεη σου πη ησηῖ ἴο 
ἐΌΜ, βᾶνα Π|6; ἰοῦ που αγί ΠΥ ΤΌΟΚ Δῃ 

ΓᾺΥ ἰογίγαϑ8. 
4 Ἰ)εῖῖνεγ πιεὲ, Ὁ πὶ ,( "09, οι 

οἔ τῆ8. Παπά οὗ τῃ6 νἰοκοῦ, “οαῖ οἵ τἢδ 
ἢλπμά οὗ τῆε υαπτίρῃτεοιι δά οὐμο] 
ΤΏ 81. 

5. ἔογ τῇου γέ τὰγ πορε, Ο ]νοτά 
(σον: ἐῤομ αγὶ ΤῊΥῪ ἴγιβὲ ἔγοπλ ΤΩΥ 
γοιτῇῃ. 

6 Βγν τπεὲ βαᾶνε 1 θεεπ Ποϊάδη ἀρ. 
ἴτοπὶ τῆας. νοῦ: τοι ἅτ πὲ τῆδϊ 
ἴοοκΚ τὴς ουξκ οὗ ΠΥ ΠΊΟΙΠ ΘΓ 5. δοννεὶβ: 
ΤΥ ρῥγαῖϊϑβα στῤαϊῤ ἐξ σομεμα! ν οὗ 
τῃεα. 

7.,01]1 ατὰ δἃ8 ἃ ϑνοπάεγ ὑπο πΊΔηΥ ; 
Ῥυῖ τῆου ἀγί ΙΔῪ βδἴγοηρ τοΐαρα, 

8 [εἴ τὴ τποιτῃ Ὅς Αἤεά τὴ 
ΤΥ ρῥγαῖβα αμά «υἱὴ τὴν ποόπουγ ἃ]] 
{πε ἀλγ. 

9 (ἰδϑῖ πιὲ ποῖ οἱ ἴῃ τῆε τίπχε οὗ 
οἷά ἀρ; ἰὌγβακε πὰ ποῖ ΨΏΘΩ ΓΩῪ 
βίγεηοτῃ []εἢ. 

ΙΟ Εογ πηΐης ΘΠ δ πλΐο5 5Βρεδκ ἀραὶ ηβῖ 
ἐΗεῦ, τηδ; ΔΠὰ τῆν τῇαῖ ΠΥ νναῖτ ΓῸΓ ΠΥ 
πα Ἅ, οτ, 

οέτέντο. 501] ἴΆΚε σουη56] τορεῖῃού, 

11 δαγίησ, (Τοὰ πατῇ [ογβαΐκοη ἢϊπι. 
Ρεγβεσιῖε απᾶά τὰκε ἢϊπι; ον “ έγε ἃ; 
ΠΟΙ ἴο ἀο]ϊνεγ ῥίϑι. 

12 Ὁ (ὐοά, δὲ ποῖ ἔᾳγ ἔτοπι πιο: 
Ο τὰν σου, πιλῖκα Παβῖδ (Ὁ πὴν Πρ. 

12 [,ετ τῇεθπι ὃθ ςοηξοιπάθά ἀμά 
ςοηϑιπ)δα τῃδὲ γα Δαάνεγβαγιεβ ἴο ΠΥ 
5οι]; ἰδῖ τῆδπὶ 6 ςονογοὰ «τοὐὐδ τὸ- 
Ργολοἢ δηα αἰδηοηουγ τῆατ 56 κΚ ΠΥ 
ἔτ. 

14 Βυῖ 1 ψ}}] ἢορς σομτείπηυαίΐγ, 
η Δ" νν}}} γεῖ ῥγαΐϊδα τ 6 πλόγὸ διὰ 
ΠΊΟΓΟ. 

1ς ΜΚ τπουτῇ 5}8}} 5δμενν ἔσσῃ τῆν 
ΓΙΡΉ τοΟιι8η 085 ἀηαἰ τῆν ϑαἸναῖοι ἃ} τῆς 
ἀλγ; (ογ 1 Κηονν ποῖ τῆε. πυη}θοΓ5 
ἐῤογεο, 

Ι0 1 ν}}}} ρὸ ἴῃ τῆς βἴγεμστῃ οὗ 
της [μοτὰ σοῦ: 1 ψν}Π τὰ κΚα πιοητίοῃ 
οὗ τῆν τὶρῃτοουβηθββ, δυο ΟΥ̓ τῆς 
οηΐγ. 

17 Ο ὅοα, τῇοιι Βαβῖ τυσῃτ τὶς 
ἔγοπη ΤΥ γουίῆ; ἀπηΠ4 πἰτποτῖο ἤὰνς 
1 ἀεξοϊαγεα τὴν υνοηάγουβ ννόγκβ. 

Ιὃ Νον αἷφοοὸ ἔχνῆοῃ 1 πὶ οἷά απ "1 ἯΙ Ἦ 

σγεγμολάθά, Ο (Πομ, ἔογβακε πὲ ποῦ; τ υκ 
ΠῚ] 1 ᾶνε βῃσοννοά [ΓΠΥ. βδγοησιῃ Τημς 
ἀπο ἐῤξίς σαηῃοτγατίοι, ἀπά τὴν ρον ογ ἕλε 
ἴο ΘνΕσΥ οἠς ἐῤαΐ ἰ56. ἴο σοι. 

19 ΤῊ τρῃτοοιβη655 αἶδο, Ὁ (σά, 
'ς ΝΕΥῪ Πίμῃ, Ψηοὺ αβὲ ἀἄοπμε στοαῖ 

ἢ15 5 ΠΥ ηρ 5. ἀπ ἢΪ5. πορὲς στουπάοα οἱ ραϑβέ 
ἸΏΘΓΟΪ 65, (η ἴη6 φοσοηά (12---24}, Πδ ΡΓΟΠΊ565 
{Πα Κοριν!ηρ ἀηα ργαῖθο ἤογ {Π6 {ΓΠῸ ΠΡ ΟΥΕΓ 
ἢ8 ΘποΙη165 νυν ἢ ἢ6 σοπ Πα ΠΕῪ ἀπε ιραῖοθ ἃ5 
[6 ΤΟ5}1 οὗ Ὠΐ8 ὈΓΔΥΘΓΘ, 

1--38. Οοχιραγο ἴΠ656 νϑῦβο5 νυ] ἢ ἴΠ6 σοπὶ- 
τηθηςοιηδηΐ οὗ 5. Χχχὶῖ,, 1--. 

8. »» “ἰγοηρ ῥαᾳῤιία!ο} ΟΥ, 845 ΤΆΔΓΡ., 
δ ΥΟΟΙς οὗ Βα Ια: ος, 2.6. ἃ Ξἰγοη ΠοΙ ἃ ὁ 
ἃ τοοῖ, ὙΠῸ ἤρξυγο 18 σομηπιοη ἴῃ ἴπ6 Βανιάϊς 
Ρ54]π|5, Οὗ. ϑδυΐ, ΧΧΧΙΙ. 27. 

5. »1γ) ῥοβθ] (Οοπιραγε [ετγ. χῖν. 8, χν]!. 
13, 1. 7γγ ἀῃὰ τ Τίπι, ἴα (ΟἹ. 1. 27. 

6. ῥὰαυε 1 δφεπ ῥοίάεη μρ)] (οτήρᾶτε 5. 
ΧΧΙΙ. το. ὙΠΘγο ἴῃ6 Ῥ5λ] Πηϊϑὶ σοργεβθηΐς ἢΪπη- 
56} 85 ςαδῖ προ Οοά, ΒεῖδῈ 8ἃ5 ϑβυβίδιπεά Ὀγ 
Ηἰπι ἔτοπι βίξὶ ἴο ἰαβί. 

οἱ φΥ »͵ν »ιοΐδεγὶς ὀοαυε 1 Ῥ5, ΧΧΙΪ, ο. 

7. «ἃ «υονάεγ)] Αἡ οὔ͵οοξ οὗὨ πηᾶγνεῖ, ἃ 
Ρογίοηϊ, 85 8Β0ΠΊ6 5 ΡΡοβθ, Ὀδοδιι56 ἢ6 ἢδὰ Ὀδθη 
ΤῊΔΥν ΠΟ  Υ ργοίοοϊοα δηά ἀδ]νογοά : Ὀιξ 88 
Οἴει 8, ΠΊΟΓΕ [ἢ δοσογάδηςσο νν ἢ (ἢ σοηῖοχί, 
οχρίδῃ ἴ86 ννοσά, ἃ πιᾶγνυθιὶοιι8 οχδηρὶθ οὗ 

Ουά᾽ 5 ρυιϑῃπιοηί5. ὙΠ5. [οὐ ν'α5 Ἰοοκεὰ 
ΡΟ ὈΥ 18 ΓΠΠ|6 45, 8566. «50 581. Υἱ}}. χα; 
Ζεςῃ. 1. 8. 

9. οΓ, οἰά ασὖ. ΤὨΪ5 Ιδρανθ8 πὸ ἀοιδὶ {μᾶῖ 
1ῃ6 Ῥβαϊηδὲ ννὰ5 στονηρ οά. 866 ἴοο «ὡ". 18. 
ὙΠΟ Ἰαϊῖου γοᾶγβ οὐ [αν 8 1Πδ νυ γὸ ργόθροῦς 
οὐ, Ὀυΐϊ νἱϑιιοὰ Ὀγ δὴ δ] Οἢ ϑόνογο που ρἢ 
ἴο ξῖνε οὀσζαβίοη ἴο ἴμεϑε ἰδπιθη δ οη5 : 5668 
2 Ὁ. ΧΧΙΥ. 

12,18. ὝΓ εβε ὑεῦϑεθ ΔΥῸ ΔρΡΡΑΓΈΠΕΥ δάλρ- 
ἰιϊοπβ ἔγοπι οἶμοῖ ΡΞδἰπη5, 85. Χχ!!,, ΧΧΧΥ., 
ΧΧΧΥΠΙΙ. δηὰ Ιχ, 

16. ἐδν γίδίοοισπμθ] ὙΠῸ αἰγιθαϊε οὐ 
ὙΠΙΟΒ 411 ἢορε οἵ βαϊνδίίοη ἀθρεπάβ. Οοὰβ 
τ ἰοοιιβθη688 5 {Π6 ρ]εάξε ποῖ οἠἱγ οὗ Ηϊδ8 
δοσθρίίηρ ἴῃ τπιρῃΐθουβ, δὰ οὗ Ηἰ5 δάάμπογεποθ 
ἴο Ηἰ8 ῥγογηδοθ οὗ πΊογοΟΥ δὴν ογρίνεπεϑβ (0 
ΡΘηϊεηΐ5. 

16. οὔιρίηο οπἱν)] Α8. ἴῃ ον στουπά οὗ 
Ἰυβεβοβίοη. 

18. α«ὑῤεη 1 ἂν οἷά αηπ σγεγῥεσάρα) ΟΥ̓́Θ 
ὭΘΕΆΥ ἴο ΟΙά 880 δ8μ): ἃ ΚΎΥΘΥ 8118. Τἢδ 

ῬΑ] πλῖϑὲ ἰ5 οἡ πὸ νέῦρὸ οὗ οἷά ἂγὸ, Ὀυΐϊ ποῖ 
γεῖ ἀγγινςὰ δ ἴἴ. 

δα σα 



Υ. 20---".} 

ἐπῆρ: Ο Οοά, νῇο ᾿ς ᾿ἱκε υπῖο 
(δεε! 

20 Ἵροιμ, ΨΥ ΏΙΓἢ ἢαβϑὲ ϑθοινε τὴς 
σίεαῖ ἀπὰ βοῦε τγου]ε5. 5ῆα]ς φυΐϊοκεῃ 
ἴχε ἀραῖῃ, δηὰ 5ῆδ]ς Ὀγίηρ π16ὲ αρ ἀραϊη 
ἔτοῖὴ ἴῃε ἀερῖῃβ οὔ τπεὲ εαγῇ. 

21 Του 5Π}α]ῖ ἱπογεαβα ΠΥ στοαῖς 
Πε85, ἀηα σοπιίοτξ π1ὲ οὔ ἐνεῦΥ 5166. 

22 1 νν}}] αἶϑο ργαῖβε τπες ἵννττῇ τῃ8 
Ρϑδἰτογυ, ευόη τῆν τγυτῃ, Ὁ πὶγ οὐ: 
απο πε Ψ}]1 1 5ηρ ννῖτῃ τα. ἤλτρ, 
Ο τοι Ηοὶν Ομε οἵ ἰϑβγδεὶ. 

232 Μγ ἰΐμρ8 5}2}} σγεδεν τε]οῖςα 
ψνῃοη 1 δίηρσ υμἴο τῆες ; ἀπά τγ 501], 
νυν ϊςἢ τῆου ἢαβῖ γοαοεμηςα, 

24 Μγ τοηριιο αἰδὼ 5}4}} ταὶκ οὗ 
ΤῊ τιρῃτεουβηοθα ἃ}} τῆς ἀλγ ἰομρ: 
ἔογ {πεΥ ἀγὲ σοπίοιπάεά, ἔογ τῆεν ἅγα 
δτουσῃς ἀπῖο 5ηληγε, τλῖ δοὺκ ΙὩῪ 
δυγτ, 

ΡΘΑΙΙΜ5. ΠΧ ΧΙ. ΤΧΧΊῚ]}. 

ΡΘΑΙῚΜΊΧΧΙ. 
ι Φαιϊά, δγαγίησ 0» δυέοηπον, σλσιυείλ ἐλέ 
φορυδιας αρὦ οὐογν οὗ ἀϊΐξ, ἐπὶ ἐνῥέ, απα ἐπ 
ἐγμά, οὐ Οὐγρς ἀἐιρομ. τ8 4“ἶ2 ὀίξεεεοίλ 
Οοώ, ᾿ 

Α΄ αένει Ἐῖοτ ϑοϊοζῃοῃ. 

ΙΝῈ τῆε Κίησ τὴγ Ἰυαρπιεηΐβ. 
Ο σά, ἀπά τὴγ τἱρῃτθουβη 688 

ἀητὸ τῆς Κιπρ᾽β 800. 
2 Ηε ἕμαι! 1υάσε τὴν ρβορὶε ὑπ 

ΓΙΡτεου8η 655, Δηἀ ΤΥ ροοΥῦ ἢ }ιἀρ- 
τηεηϊ.. 

4. Γἢε πηοιητῖδίῃ8 508} Ὀγίηρ ρθᾶςα 
ἴο τῆ6. ρεορίςα, πᾶ τῆε {{π||6 ἢ11}5,. ὉῪ 
ΤΙ ΠτσοΟυ 5} 688. 

4 Ηε 5841] Ἰμάρσε τἢς ροογ οὗ τῆς 
Ροορὶς, ἢς 58]}1 8ξᾶνε τῆε σι] άτεη οὗ 
τηε πεεάγ, αηὰ 5}4]1] Ὀγεακ ἴῃ ῥρίεςαβ 
τΠ6 ΟΡ ΓΟ 5500. 

ς ΤΉΕΥ 5881] ἔδαγ ἴπεθ 45 ἰοῃρ 25 

ἐδγ εἰγοησ!] ΟΥ,Ἁ, “"" ΤὮΥ ἀγπι." τῃς πιδηϊ- 
ξοβίδιοη οὗὐΓἩ ρυζίηρ ἑοσγῖ οἵ {πὸ ἀϊνῃὸ ροΟΜΌΓ,. 

19. αυο :ς δξο μπίο ἐῤέε ἢ “ἊὮὸ πποΐῖο οὗ 
(86 Μίδοςαθεθβ. Οοπλρατο 4150 Ρ5. ἸΧΧΣ χ. 6, 8. 

22. α«υἱἱ ἐδ ρεαἰ!ογγ} Τ[ΤΑῖθγα!γ, “ἢν πῇ 
Δ" ἸΠβιΓυπηθηΐϊ οὗ ἃ Ἰυἴ6,᾿ ἃ ΡΟΙΙΡΉΓΑΒΙ5. ΜνΠΙ ἢ 
ΤΏΔΥ ΡΟΓΠΔΡ5 ᾿παϊσδΐο ἃ ἰδίου ἀρὸ ἴδῃ αν 5. 

Ηοὶν Οπε 9 1σγαεῇ ΑΑ πᾶῖπὸ οὔ Οοά υϑῦγΥ 
οἴδθη υϑϑεὰὰ ὈΥ [54ῖδῃ, Ὀὰϊ ννῃ]ς ἢ οσσυτθ ὈΊΟς 
ΟὨΪ ἴῃ {86 ῥὑϑαϊπι8δ. [εγεπλὶδῃ 4150 0.565. ᾿ἴ 
ἴνν!ςθ. 

ΡΒΑΙΜΊΧΧΙΙ. 

ΤΗϊ5 ρϑδὶπὶ 18 δί(τθυϊεά ἴῃ τΠ6 Ἰηβορίϊοη 
ἴο ϑοϊοπίοῃ ; δηά 1ἴ ὈδΑΓβ βίγοηρ ποδί οη5 οὗ 
ἢ]5 δ Πούβῃ!ρ: [86 5ἴγ]6 γοϑου 165 [δὶ οὗἩ [ἢ68 
Ῥγονογῦϑ, δηά ἰ9 ἀἰδογοηῖ ἔγσουῃ ἴῃ6 Τανιάϊς 
Ὀ54]π|8: [Π6 4]] υδϑίοηθ ἴο ἀϊβίδης ᾿απά5, ἴο δῃ 
εκϊοπαδά δπά ρεϑᾶςείι! ἀοχγαηϊηΐοη, δηὰ ἃ ςεγίδιη 
δῦ οἵ οδὶπὶ δηα σἤοοῦῖα] τοῆθοϊοη, ἅγὸ σῃαγδο- 
[ογιϑίῖς οὐ ἴθ δοὴ οὗ αν! ἃ. [{ ννὰ5 ργοῦδῦὶυ 
ΘΟΠΊΡΟΘΘα ΘΑΙΪΥ ἰη ἴἢ6 Κὶπρ᾿5 τοί σῃ ἔογυ ᾿Π ΌΓΡΊΟΔΙ 
γοοϊδίίοη, ἃ ἴοσπὶ ἴῃ. ὙΨΜὩ]ς]}) [6 ῥΘΟρὶΘ τὶρῆῖ 
ξῖνο Θχργοϑϑιοῃ ἴο ἰογαὶ δηκ ἀδνυοιι ἀϑρι γα Οη5, 
σςοηπεςῖοά ἢ [Π6 Ποαὰ οἵ ἴῃς ὙΠεοσγαίς 
Κιηράοπι. Ηδηςος (πες δΙοβϑίδηις. ἴοπο ΜΠ] Γῇ 
Ρεγνδ68 {πὸ νῃοΐο: (ἢ δῖ ΠοΥ [ο]0 ΠΙΠΊ561{ ἴο 
Ὀε ἴῃς τεργοβοηΐδεινο οὗ {πῸ 1τάθ4] δπὰ ξαΐαγα 
Μεββίδῃ; 15 ργάγθιβ ἀηὰ ἤορὲβ γθᾶςὴ ἔα ὕ6- 
γοπά ἢ Ονἢ ϑρῃεγε; πον ἅγὸ Γ]Β]]εὰ Οπὶγ 
ἴΏ ΟΝ γιϑῖ, ὙὨ18. ῥϑ88}πὶ 15 ἴδιι5 ἴπ6 ς]π|}- 
Ὡδίηξ Ροϊπί οὗ παΐ ρογίϊοη οὗ δ θεϑίδηϊς ργο- 
ΡἤδθοΥ νος ἢ 5οῖ5 ἔοσῖ ἢ ἴΠῸ ΚιηρΙγ οὔδϊΓοε οὗ 
186 δανίοισ. ὍὙῃθὸ Ηθοῦγεννβ οὗ ϑοϊοπιοῃ δ 
Ὅξ 6 ΤὨΔΥ ΡΟΒΒΙΌΪΥ ποῖ ἢανὸ αἰδι ηπυσηεὰ Ὀ6- 
ἔνθθη [Π6 ἴγρε δηὰ {86 δηϊζἴγρε, δπὰὰ ΠηαΥ͂ 
δᾶνο ὀχροοϊοα ἃ γϑα]!ζαίίοη οὗ ἴη6 οἱάὰ πίη) 
Ὠορεβ ἴῃ ἴπῸ ρεγϑοη οὗ οὔξ 80 γἸΟΠΪΥ εἰοὰ 

48 ΤΠῸΓ γοῦηρ, ὈοΔΓΡα], ννῖσο, δηα Ὀγόξροῦς 
Οὐδ Κίῃρ: θὰ: 1ῃ. ῬΘΑΙΓ 515 Βρισγιξ υνᾶ5 ἈΠΩΟΓ 
{ΠῚ σοη Ὁ] οἵα Ῥονήοτ, ν Π]ςἢ Ρτοπιρίεα τ γα 
Δησοσ, ἴῃ ΜΉ ςἢ τῆς ΟΠγοἢ οὗὨ 41} ἄρὸβ ἢδ8 
ἔουπά ἀπποιποειηθηῖβ οὗ (ἢ γιϑῖ, 
ὃν ϑοίον»ιοη] Οὐ, “οὗ ϑοϊοιμοη,᾽" ΠῚ γΆ] ΠΥ, 

“ ρ ϑο]οπῆοῃ :᾽ ΡΓΘΟΙΒΟΙΥ (Π6 ϑᾷπὶθ ἔυυ 15 
564 Ὦδγο 85 ἰὴ [86 πβοῦ ρί]Οἢ 8. οὗ Ρ841π|5 85- 
ϑβηθα ἴο αν. [{ πηαγκϑ δι Βουϑῃ!ρ.. 868 
Ῥς. χῖνὶ., ᾿πβουιρίοη, 

1. 1ῤὲ ἀη9] ὙΠΟ ὙΤαγριπι, ΓΟΡΓΟΘΟΠΕΌΡ; 
{Π6 οΪά Ηοῦτονν ἰτδάποη, γοηά θοῦ [15 “186 
Κιπρ Μρβϑιαῃ," 

ἐδν γί σῥιφομεηθι.} ὙῊ6 τὴ ξου5η655, νυ ἢ ΓΒ 
ὈοϊοηρῈ ἴο (ἢς ΚΙΠΚΙΥ οδῖςος, 15 ἴῃιι5 τοργὸ- 
βρης ἃ5 ἃ σοπηπλιηϊσαίίοη οὐ ἴῃς ἀϊνίηο δῖ- 
{ἰδυῖο, ΤΠ Ῥϑδὶ πηδὲ 5668 ἴῃ ἴῃ Κίηρ᾽5 5οῇ 
{πΠ6 τϑοιρίθηΐ δπὰ σθδηηε] οὗὨ 4}1] στρ αἰ θοιιθηθ55; 
Βεηςθ [Π6 Δρρ]οδίίοη ἴο (Ἰσιϑῖ. 

ἐδὲ ἀίπσ᾽: “οη] ϑοϊοπιοη παίι γα! γΥ ἸΔΥ8 ϑἴ ΓΕ95 
Οὐ 115 ροϊπῖ: [86 ῥγοπηῖϑοβ πιδὰθ ἴο αν! 
Πδὰ ϑρθϑεῖδὶ γοίογεηςθ ἴο ἢ]5 50ῆη. 

Ω. Ηὸ «δαὶ! ἡμάσε, ἄε. ΟἿ. [58]. χὶ. 2, 4) 
ΧΧΧΙ ΟΣ. 

8. Τα πιοιιπίδ! 5 ἀπά ἢ1}}15 Γεργόβοης (ἢ6 
Ὑν}0]6 Ἰαπὰ, οὗ νι ἢ ΠΟῪ ἀγὸ [ἢ πτοϑῖ ργοχη!- 
ποηΐ οὐὈ]οςῖβΒ. ΤῊ6 νῃοἷὸ σοι Πίγυ νν}}} ονογῆονν 
ὙΥΠἢ {ΠῈῸ ρϑᾶςσθ ννῃΙΟἢ 18 ἴΠ6 γχόβις οὗ Πρῃϊθ- 
Οἰ5} 655. 

4. Οοπίραγε Ϊοῦ χχὶχ, 12---ἰ7; [58]. χὶ. 4. 
εὐ άγεπ οΥ ἐρὸ πεοάν] Οἱ, δυστήνων παῖδες, 

.Π, Φ. 11, ἃ σοπηηοῃ Ἰάϊοπη ἴθ Ηοῦτονν πὰ 
Ἡρο]]οηϊσς Οὐθοκ; 866 Ογεμεσ, “ ΒΙ ]Π 5 ἢ6 
Οτιοιαϊ, 9. ν᾿. υἱός. 

5. ,αν 1.6] Το, (ῃδὲ ἰ5, σοά, Ττυθ 
τοὶ σοῃ ν0}}} Ὀ6. ἴπΠ6 ργτοαῖ δηά ροστηδπεηΐ ΓῸ- 
5.11 οὗ γσῃΐθουβ βονογηπηθηΐ. 
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"Ον, σὲ 



2 

{π6 δὰΠ ἀπά πιοοὴ ἐπάαγε, τῆγοισἢ- 
οι 4}} ρεπεγατιοηβ. 

6 Ης 9ςΠ12}] σοῆαὸ ἀἄοννῃ ἴἰτκο γαίῃ 
ροι 1ἢ6 πηοννῇ σίαδθ: 885. 5ΠΟΥΡΘΓΒ 
ἐῤαὶ νγαῖοτ τῆς δαγίῇ. 

γ ἴῃ 8. ἀλγβ 5Π4}1 τῆς τίρητεοιιβ 
βοιιγί5ἢ ; πὰ δϑδιμάδλπος οὐ ρεᾶςς 80 
ἰοῃρ᾽ 45 ἴΠε πιοοη επάμγειῃ. 

8 Ηδς ςΠ4]}] ανε ἀοπ)ίηίοῃ αἶβδο "ΠῚ 
862 ἴο 868, Δ4ηα ἔτοπι ἴἢ6 ἔνε πο 
τῆς εηάς οὗ τς δαγίῃ. 

9 ΤΕΥ τῆδῖ ἀννε}] ἴῃ τῆς νυν] 4οτ- 
Π655 8304]1] ὕονν θείογε ἢϊηι; δηᾶὰ [15 
ΘΠΘΠΊ165 5Π8]] ἰἰοκ τῆς ἀιιδῖ. 

Ιο ΓΠε Κίηρα οὗ ΤΓἌγβῃ 8 δηά οὗ 
τὴ86. ἰ5]68. 5}}} ὑγίῃρ ργεβεηῖβ: τῆς 

ΡΒΘΑΙ,Μ5. 1Χ ΧΊ1]. ἰν. 6---ἰς. 

Κιηρβ οὔ δῆοδα δηὰ δεῦα 5}4]} οἴξεσ 
σΠΠ18. 

11 Ὗεα, ἃ]1 Κίῃρϑβ 5Π4}1} [811] ἀονγῃ 
δείογε ᾿ἰπι: 8411 ῃαῖίοηβ 5}4]} βδγνδ 
ἈϊΠ. 

12 ἔογ ἢξ 588} ἀεἰϊνεγ τε. πεεὰγ 
γνθῃ ἢς σγίοῖῃ; τῆς Ροοσ αἷβο, δηά 
ῥίη τας Βα πο Βείρετ. 

12 Ηξ 58}2]1] βράγε τῆς ροοσ απά 
περάγ, δηά 5}2]} ϑᾶνς {πε 8δου]5 οὗ τῆς 
πέραν. 

14 Ης 584]}] τεάδεπι τῇςεὶγ δοὺΐ ἔγοια 
ἄεςσοῖς δηᾶὰ νίοϊεηςε: δηά ρτεςίοιιϑβ 
58.4}} τῆ εῖγ δ]οοά δὲ ἴῃ ἢἰ5 βίρῃς. 

Ις μά ἢε 5}14]}} ᾿νε, ἀπά ἴο ἢϊπι δα 
οης 

ἴ5}}}}} θ6 ρίνεη οὗ τῆε ρο]ά οὐ δ8ις6θα: κίωω. 

α΄’ ἰοησ, δας. 11 γα ΠΥ, ὁ ν ἢ πὸ δυη 
δηὰ Ὀοίογε {πῸ πιοοη,᾽" Ὀμὰϊ οὐγ ΑΟΝ. μίνοβ 
ἴῃ6 σι δοηβδὸὺ, Οὗ [κκὸ 1. 12. 

6. ἠᾷε γαϊη7} ϑοϊοτηοπ ἀπάοιίθα!ν τοίδΓβ 
ἴο, ἀΔηά δάορῖ5, 5 ΔΙ Που 8 ἀδφβουρίοη οὗ [Π6 
Τρ ΐδοιιβ τοῦ, 8566 2 5. ΧΧΙΪ. 4. (ΟἸΏρΑΓΟ 
Ηον. νὶ. ,. 

»ιοιση σγασ ΤὮΪϊ5 [5 υπάοι θίραΪΥ σογτγοςῖ; 
εἴ Απιοβ νυἱῖ. τα; [μ6 Ῥγαγογεῦοοκ, ““Πεεος,᾽" 
ΦΟΪονν 5 (Π6 οἷά νογβιοῃβ. 

7. .ο ἱοης ας ἐδὲ γιοοῦ ἐμεμγρ )]ὴ Τ[Τ1ῖ. 88 
ἴῃ ταγΡ. 0111 Ὁ. Ἰοὺ ὍὈῸ Π0 510ΓΧ76. Οἵ. 
]οῦ χῖν. 12. Τηΐϊθ ρᾶϑϑαρο 1ἴ6 ππρουΐζδηξ 85 
βῃονιπε {Ππ4ῖ [Π6 ἸΙάθϑᾳ οὗ 4Α Κιίῃρ ΠοσῈ τεῖρπ 
8ῃοι ἃ ἰαϑί ἴο (ἢ6 οῃὰ οἵ {{π|6 ννᾶ5. ἰδ πο ιν 
ΡῬΓοβθηΐ ἴο {ῃ6 Ῥβαϊπηϊσι ̓ς ἡηά. [1 ἀδἴο ΠῚ Π68 
[Πς Μοβϑιδηὶς σμαίαςοίογ οὗ ἴπ6 ννμοὶο σοπιρο- 
διοπ. ΑΕὙἵ, [84]. 1}..4. 

8. ΤΟ Κιπράοπι ννᾶ5 ἴο Ὀ6 υηΐϊνογϑβαὶ, 6Χ- 
τοηάίηρ ἴο {πὲ ὁπάβ οὗ (η6 βαῆ, ὍΠὸ οχίθη- 
δίοῃ οὗ ἴῃ6 [5γδο! ἰ5ἢ το] πὶ πάθγ αν ὰ δηά 
δοϊομηοῃ νγ5 δι βησοηΐ (0 σιιρροβξ {Πη6 ἤορο, 
δηά πιρθς Ὀ6 τοραγάοα Ὀγ {πὸ Ῥϑαϊπηῖδί 85 ἃ 
Ρἰοάρο οἵ 115 τοδὶ ιχϑίιοη, αϊ τα κϑὴ ἰῃ σοπηθος- 
το ΜΠ [86 ρτεσοάϊηρ, νογβε5 [ἢ15 ἀδοϊαγαίοῃ 
18 εἰ ΠΟΥ Μοββιδηϊς. 
ον ἐῤὲ γίυεγ] ἰ,6. ἴῃς Επρῆηγαΐοθ, ΤἘΘ 

ΒΟΥΟΓΟΙΡΏΥ οὗἁ δοϊοπιομ οὐοσ {θυ ΑΥΎ ῬΟΟΡΪῸ5 
οχίομάοά ἴο {πε Επρηγαΐεθ; δυῖ {πα [ἰπι 
νγα5 Ὀυῖ [ῃ6 σοτητηθπςοτηθηΐξ οὗ ἴῃ6 ἀοπλϊηΐοῃ 
ψΜὨΙςἢ {Π6 ἰἄθ4] Κιηρ ννου]ὰ ὀχόγοῖθο ονοσ [ἢ 6 
Ὑνῇο]6 ννογά, ΟἋὙἷ, Ρ5. 11. ὃ, οχ. 2. 

10. ὙΑΓϑη ἢ ἀπά ἴῃς 568 γοργοδοηΐς [6 
νυοβῖ, οὗ ψνῃϊσ ἢ νάρὰς Ὀαΐ ᾿πιργοδϑοίνο δοςοιπὶ8 
γνοΓο Ὀγοιρδῖ ἴο Ραᾳϊδϑίης Ὁγ τῇς ῬΠΟΙΠΙοΙΔΠ8, 
ὨΟ86 σομηπηοῦος αἱ [παῖ {Ππ|6 Ἔχιθηκοά ἴο [ἢ6 
ΒΟ. 1 ἢ -ννοϑὶ οὗ Επρίαηά. δῆθθα, ἴΏ Αὐδθίᾷ, 
δηὰ 5604 (.6. Μογορ, δοσογάϊηρ ἴο [ϑόρἢ 5, 
.Απἴϊ. 11. Χ. 2), τορτγέβοης τῇ παῖ οὗ 
Αϑιὰ ἀπά Αἴποα. ΟἿ. ᾿ Κα χ. α, δὶ ηοΐθ οἡ 
στη. χ. 7. 

οὔὲν σὺ Νοῖ πιργεῖν ἴῃ ἴοκεοη οὗ ἔπεπά- 
5810, Ὀὰῖ οὗ 5ιδ)]θοίοη: 41} ρονγεῖς οὗ τδ86 
δαγῖἢ 1} ὈῈ ἐπυιΐαγγ ἴο ἴῃ ΚΊηρ. 

12. Κογ] Τἢδ σοηποοΐϊίοη οὗ ἱποιυρῆϊ 15 
Οὔϑογνδθϊο. ὙὴῸ οχίθηθίοη οὗ ἴῃ Κιπρβ 
ἀοιηϊῃ!υη 15 ἴΠ6 Τόσο] ποῖ οὗ πα τ ἔοτος, 
θυΐ οὗὨ πιοῦαὶ ᾿ηῇμθησθ; 4}1 παίίοης ψ}}} 6 
ὑΟη Ὁγ {πὸ τρῃιθοιϑηεθα οὗ Ηἰβ ϑυναγ, τῇοτα 
ΘΒρΡΘΟΙΔΠΥ ὈΥ ΗἸ8 οἄγα ἔργ ἴΠ6 ΡΟΟΓ ἃπά δἵ- 
Πιοϊοά. 866. γε ϑΙΥ οὐ ἴ54]. ἴχ. 7. Τῆὶ 
186. ἱπιρογίαηξ 48 5ῃονηρ μον σοΟΠΊρΡ οί [οὺν- 
15 δηςοραίίοηβ οἵ ἰῃ6 Μοββίδηϊς Θρος ἢ ἃγδ 
ΟΡΡοβεά ἴο [6 ρίψῃ βἰδίειηθηϊ5 οἵ Ἡθῦγοιννγ 
ΡΓορἤ ΟΥ. ᾿ 

«ὐδεη ῥὲ ἐγϊε Ὁ] 5.5. ἴογ μβεὶρ. Τοῦ χχίχ, 12, 
νν ποτ ὈΟΙἢ οἰαιι865 ΘσσαΓ. 

ἐρε ῥοον αἰτο, απά ῥῥμημ) Οτ, πὰ 889 ῬΟΟΣ 
ὙΠΟ δῦ 20 ὨΘΙΡΘΟΣ. ΤΒι51(ΧΧ. Ψ υ]ς., 
δηά ἰογοπιθ. [0Ὁ ]. ς. ἢ45 “ἴῃς ογρῆαδῃ, νν8ο 
Ὠδίἢ πὸ ΒοΙροσ." 

18. ῤὲ ῥοου ακπά πεεάγ] Οτ, ὅὍ) 89 Ῥ98Κ 
διὰ π6006ἀ γ. 

14. «εεεὶ! Ῥϑ, χχχνυὶ. 1: ἤόγὲ ἔγαυὰ δηὰ 
οχίογιἰοη ἀγὸ 5ΡΟΟΙ ΠΥ πιοδηΐ. 

ῥγεαοις «ῥα ἐδεὶγ δίιοοά, ὅς. τ 8. χχυῖ. 
21: 2Κι1. 12. 4.5 Κίπρ Ηὀ νν} ΡῈ τλογοῖι 
ηὰ Ἰυδῖ: 45 ϑανίοιισ Ηδ Μ}}} γθάδετη ἴδοπὰ 
ψ ἢ ΗΒ οννη ῥτθοίοιιβ Ὀοοά. 

156. ῥὲ «ῥαϊ! ΠΕ] 1{ 18 αιιοδι πο Ἀν ῆῸ ἰδ 
{Π6 β0]6οῖ οὗἨ {18 ἀπά {Π6 [Ὁ] ον την; οἸΔ 1565. 
Γῆ νογάβ. γοπάογθαὰ 1 ΥΑΠΥ ἀγὸ.  Απά ἢ 
51.4}1} {νὸς δηὰ ἢς 5}4}1} γίνε ἴο Ηἰπὶ οὗ ἰμ6 
ϑο]4 οὗἩ δᾶῦα, δης ἢ 584}} ργαγ ἕωσ Ηΐπὶ σοπ- 
ὈΠΌΑΙΎ., ἀηα 8}4}1 Ὁ]655 πὶ νοῦ ἀαγ." ἡ 
16 ὑνῆοΐο 1 56 618 τηοϑὲ πίασγαὶ ἴο ἴδκὸ {δὲ 
1081} ΜΜηῸ Π85 Ὀδθη ἀσ]νογεά Ὀγ πὸ τσ ΐθοιιβ- 
085 οὗ ἴῃ6 ΚΙπρ ἃ5. (6 ϑιιδΊθςς οὗ πὸ 86π- 
ἴοηςσθ. Ηἰδ5 πὸ 15 δλνθά, δηά ἴῃ ρταΐθδι 
Δοκπον]οάστηεηξ ἢ Ὀγίηρε σοβῖὶν μι 5. “ οὗ 
τῆς κοϊά οἵ δῃ6δα," ργᾶνβ ἔτ τῇς ΚΙηρ 5 ρτοὸ- 
δρΟγῖγ, δια Ὀ]ε5565 Η15 ΠᾶΠλὸ ποδδϑίηρὶγ. ΤῸ 



Ω 5.1 ζ΄ 

ἔρη ἐπι ΜΖ 

ν. 1τ6---2ο.] 

ΡΓΆΥΕΓ 4150 502] δὲ πγαάβ ἔογ ἢϊτη σοη- 
ΤΙΏΘΔΙΪΥ ; σπά ἀλΙ]Υ 58.411 ἢς θὲ ργαϊββά. 

16 ἼΠεῖς 8}.4}} θὲ δὴ μαπάξι οὗ 
σοῦπῃ ἰῃ ἴα βγῇ ὑἀροὴ (ἢε ἴορ οἵ 
τῆς πιοιιηϊδ 8; ἴΠ6 γι τ γθοῦ 5}4]] 
5ῆλΚε κε [εθαποη: δηὰ ἐῤεν οἵ τῆς 
ΟΥ̓ 541} βουγίβῃ {κε ργαββ οὐ τὲ 

οὐ. 
Σλαΐ δδ ας οδγίῃ. 

17 Ηἰβ πδπὶς ᾽5.4}} σηάαγα ἰῸΓ ἐνεγ: 
ἀέελαίλονὴρ ᾿ ἢ]5. ΠΆΠῚ6 5}|4]} Ὀ6 σοητημεα 25 ἰοηρ 
“ὦν Ὁ» 
φύεν. 45 ἴη6 58:ὴ: πὰ γιογηὶ 508}} Ὀ6 ὈΪοςβοά 

{Π1|5 Ἔχραπδίοη, ἢ ἢ Ηπυρίοϊἃ ΒοΙά 5 ἴο ὃς 
[Π6 ΟΠΪΥ͂ Οὴ6 Ρτατηση Δ [1Ο8}}} Δα ΠῚ} 55:0] 6, ἘΠ ΘΓῸ 
18 [6 οὐνίοιι5 οὐ]εοίίοη ἰμαΐ τῆς "’ ροοΥ πλδη 
σψου]ά ποῖ οἶον σο]ὰ οἵ 5ῃθδα:; τιςῇ οἴη, 
Βονγόνοσ, ψουἹὰ παίυγα! υγ Ὅ6 πιδάθ ὈΥ 5ιὉ- 
)εςεῖ5 βαυθὰ ἔτοπὶ ὀρργεβϑϑίοηθ. Ὀζτ᾽ ΚαῪ γοηάθγ, 
“ἐΔηὰ Ηδ 88}4}1 ᾿ἴνδ : δῃα ομὸ 5}4]] γῖνε ἴο ΗΠ Ὶ πὶ 
οὗ δμιοῦα ροϊά : δπὰ Ηδθ 5}}4}} πλᾶῖκθ ᾿πΐθγοθβ- 
5ίοῃ σοηεϊπυ δ! ἔοτ ἈΪπὶ, 411 ἀαὺ Ἰοπρ 58 4}} ΠῈ 
Ὀ]688 Η] πὶ." Βιυῖ [που ρ ἴἴ ἰ5 αυϊδ ροϑϑιθ]6 
(δι ἀϊβογθοηϊ βυι )θοῖβ πλᾶν Ὀθ βυρριοά ἔον [Π6 
βοερᾶγαῖθ οἰδιιϑθθ, [6 σἤδηροβ ἴῃ [Π15 γοπάθυησ 
ΔΡΡΟΔΥ ϑοιηθννῃαῖ δοτιρΐ. 

16. Τρεγε ῥα] δε, ας. ΟΥ, ΜΔΥ ὕΔΘΣΘ 
9 δυππάδηο9 Οὗ ΘΟΥῚ 1π ὑδ89 ἸΔπὰ, ἡ 

ἐμ Ὅον Οὗ πιουππδίηβ. ““ Ηαπάξιϊ "7 τη [ἢ 6 
ΑΟΝ. [οἷΐοννα 4 Ηεοῦτονν ἐγδάϊτιοη : ὃχὲ 1Π6 
τηθδηϊηρ “ἀουηάδηςθ᾽" ρίνεπ ΟΥ̓ {Π|6 δγτίας, 
δηὰ ϑιυρρογίεα Ὀγ Ηθρ., Οαϊά., αηὰ Ασαδὶς 
8206, 18 ἀοσορίεα ὈΥ πιοάογη στ ς5. απ [8 
δεῖίογ δάλριοά ἴο με σομίεχί. ὙΠῸ ΕΧΧ. 
στήριγμα 15 ποῖ δδϑὶυ δοςσοιηϊορα ἔοσ. ϑΥΠΊΠΙ. 
ἴχνος τροφῆς. 

γιοι αἰ} 866 Ὁ. 2. ὙΠΟΙΘ ἅγὸ ἴσγασος οἵ 
οὐ] νδίιοη οχιθπαάϊηρ ἃΡ ἴπΠ6 ἰεττασθὰ δ᾽ 4ε5 ἴο 
[86 ϑξιιπιπλῖ οὗ ἴΠ6 τηοιιηΐδ!η5 οἵ Ῥα]εβίϊηθ.-.- ἃ 
ψ6}}- Κηοννῃ ουάθεπος. οὗ ἔοιτηθι ργόϑρουγ. 
Οὗ 2 5. 1. 21. 

ἐδε ζιξ δέγεο  ΤῊΘ τρεηθὰ σοόγῃ οἱ (ἢ 6 
πεῖ ἴθ νν}}} στ βῖ]6 τη ἴμ6 νη Κὸ πὲ ἔυ πρὸ 
οη ᾿,μεθαηοη. “584 Κ6 ᾿ ΟΥ̓́“ Τιϊ51}6 5 15 Ὀγοΐογ- 
ΔΌΪ]6 ἴο ““ νγᾶνο :.) (ῃὴ6 νογά ἀδηοῖοβ πηγονοπηοπηῖ 
δηκ Ξουπά. 

ἐξεσγα Α ἀϊβετγεηϊ ννοτγὰ τηθδηΐηρ' ρτα55 
5 ᾿ἰϑδϑοά υ. 6: {πὸ Ηοῦτονν ννογὰ ἴῃ τμ]9. ρᾶ5- 

ῬΘΑΙ,Μ5. ΙΧΧΊΠῚ]. 

1η Πίηγ: 
Ὀ]ο556α. 

18 Β]εββεά ἐξ τὴς. ΤοκΡ (ὐοά, τῆς 
(ὐοά οἔὨ Ιβγαεῖ, ψψῆο ομἱγν ἀοεῖῆ ννοη- 
ἄγοι! {ΠΠΠρ5. 

Ι9 Απά δεββεά ἐξ ἢΐβ δ] γιοῦ 
Ὠλ6. [ὉΓ δνεγ: δηά ἰεῖ τῆε ψῇοϊς 
δαγῖῃ ὃς ἢ]1εἀ τοΐἐῤ ἢϊ5. ρίογυ ; Απιθη, 
δηὰ Απιεη. 

20 ΤΠε ρῥγάγεῖβ οὗ αν! τ 68 80ῃ 
οὗ [6586 ἅγε Ἔεπάβά. 

ΑἷΪ παίίοηβ 5011] ςἢ]} ἢϊηὶ 

δῶρ ποῖ 468. 11] ἢεγθθ. (Οἵ. Ἰοῦ ν. 2ς. Οη 
(ῃςΦ ταρι ἃ ἱποσεαθθ οὗ ἃ γορεπογαῖθ ρουρΐα ἴῃ 
Μήροοληῖς {ΠΠ65, 566 ᾿5, οχ. 2: [54]. ΙΧ. 2, 
ΧΙΙΧ. 20. 

17. Η παρὸ ῥα! ἐπάμγ] Οτ, “ΜΑῪ 
ΗΙ8 παπῖὸ Ὀ6 ῸΓ ὄνοῦ." ὙΤ13 15 αἴ οὔςὲ ἃ 
ΡΓΔΥΟΓ δηὰ ἃ ΡΥΌρΡΠοογ. Οὗ 8. Ιχχχὶ. ἃς, 
Ιχχχιχ. χό. 
δ παρι] Οὐ, ""ΠΙΑΥ Ηἰἴ8 πᾶπαὲ Ὧδ Γο- 

πουνοὰ 50 ἰοπρ 8ἃ5 {π6 διιηὴ βῃϊηοίῃ." ὙΠῸ Ηδ- 
Ὀτονν ννογὰ ἔοσγ “"στοποννθά " Τσσυγθ ΟὨΪΥ ἴῃ 
118 ράϑϑᾶρο, Ὀαϊ [86 πηρδηϊηρ 15 ποΐ ἀϊδρυϊοά: 
Εἰ μαπλὸ νν}}]} ργοάιιοθ ἃ ποὸνν Ῥτόρθην, Μ}}1 6 
σοητπιιοαά ΌΥ ἜνΘΥῪ τεηονγεὰ γᾶσθ. 866 Νοίβ 
Ὀεϊονν. 

απά γπρη ρα]! ὁς ὀ ες σεα] (ΟἿ. Οσοη. χχῖ!. χϑ, 
ΧΧΥΙ. 4. [4 584}} Ὀ]66ς τῃπϑιηβοῖνοβ. Ὁ Π18 1Π|- 
ῬἢΙῈΒ ἃ σοπϑοϊουϑηοθα δηὰ τοσορη!!οη οὗ [Π6 
ὈΪεβθίηρ. [ἴ 15 πίοτο, 4ἃ5 ὉΓ Νὰν οὔβοῦνοβ, 
ἴῃαπ “ 06 Ὀ]ο55οα,," ἴῃ θη. χΙϊ. 3, ΧΧΥΪ. 4. 

αὐ! παι οι} 16 1. 48. 

18.19. δὅ66 Ρϑ8. ΧΙ]. 14. 

18. «υῤο οκἷν ἀοει δ «υοπάγομ ἐδὶπ.} 8668 
]οὉ ν.9. 

20. ΤΤΠῖ5 νϑῦϑθ τγκα ἰδ οἷοϑθ οὗ {Π6 
ΠςΟἸ]θοζίοη, νυ ]ςἢ σοηίαϊηβ δ ᾿θαϑ 5᾽ ΧΈΥ Ρ54Π|Ί5 
ἀϑουθοά ἴο αν, δηὰ ργΟΌΔΌΙΥ θογὸ ἃ5 ἃ 
ξοΓΠΊ4] ἀεϑιρπαίοη, "ὙΠῸ Ργαγεῖβ οἵ Πλουντὰ." 
Ι͂ὴ ἴῃ6 ποχΐῖ Ὀοοῖκ οπθ ρ5,]πΠὶ ΟὨΪΥ 15 δϑϑιρηοά 
ἴο [αν 4. ὙὍΠε {Π|6ὲ Τλανά πὸ δοη οὐ [6586 
ΤΟ 4115 ἴῃς α8ὲ τννοτάϑβ οἵ αν, 2 5. χχῖ τα. ἢ 
85 Ἔν ἀΘΠΓΠῪ ΠΟΓΘ, ἃ5 ᾿η (Πδί ραββᾶρθ, ἀϑδιιπιοὰ 
Ὀγ [6 Κίηρ Ηἰτηβεῖξ, ΒοΙῊ ἰπ ΤΘΠΊΟΤΥ ΟΥ̓ ἢΪ5 
σΟΙΡΑΓΔΕνΟΙΥ Βα] ]ς οτρίη, δηὰ οὗ [δ τηοδῃ- 
ἴηρ οὗ [Π6 πδις 6556, ΟΥΎ Ὑ158Δ]. 

ΝΟΤᾺῈ οὐ ῬΘΑΙΜ ΠΧΧΙΠ. 17. . 

ΝΒ. Τῆς σε} (7.2), γαπίη) 15 ργοίθγδθϊβ 
ἴο ἴῃς ΚοΙ (7.}", γιπποη). [{ 15 ποιίσοδῦϊο (Πα 
{π6 ἈΔΌΡΙης ἴοοῖκ ““ Υἱπποπ"" ἴο Ὀ6 ἃ Ῥτγοροῦ 
ΠΔΙη6. “ΝΥ 5}4}} Μεβϑβίδῇ δὸ σα] Υηποη ἡ 
Βοσοδυβο Ηδ 5}4]] γαῖϑὸ [ἢοϑθ ὑγῆο 5'δθρ 'ἴπ {ῃ6 
φασγίῃ, " 566 " ΜΠΠἀγαϑῇ ΝΜ 5016, Εν 52, 3,) φυοϊεοά 

ἘΣ ὅερρ. "1Ἔθοπ [65,᾽ Ν οἷ. νἹ. Ρ. -17. ὙΠΟΥ͂ 
ΓΙ ΒΆΕΠΥ ἀρργεποηάρά {Π6 πιοδηΐπρ' οὗ Τορόπογαν 
ἄοη ἱηνοϊνοα ἴῃ ἴῃς ννογά, ἀρρὶνίπρ ἰτ, μονν- 
δνοῦ, ποῖ ἴο ἴδ σγραϊίοη οὗ ἃ ποὶν Ρβορίῖε, Ριι 
ἴο ἴΠ6 ΓΟΒΕΣΓΟΟ ΟΠ, νν ἢ οἷν 1 οτὰ τ4}15 “6 (ἢ 
Τορπογδί!οη,᾽" παλιγγενεσία; Μαῖϊ. χιχ. 8. 

ὥ 



334 ΡΘΑΙΜ5. ΠΧΧΊΙΠΠ. ἰν γεοο 
Ο ΡΘΑΙΜ ΠΕΧΧΙΠ. 2 Βιιῖ 25 ἔογ πε, πιγ ἔξεϊ ψγετα δὶ- 

: 7.ε ῥνοῤλεί, ῥγεναϊπέμ ἐπε αὶ ἐὀπιλίαϊίοη, ἃ Τλοβῖ ρΡΌΠΕ; ΠῚ 8ἴερ8 δά ννγὲ]] πὶρἢ 
“ἀσισείά ἐΐε οεεατίοπ ἐλεγέολ, ἐλθ δεοεβοσίν οΓ,. 9]} ρρεα. 
4 ε τοιρζοά. 1 716 τυομ πα οι ἐπεγούν « Τοῦ 
ασἠίώσησε. τ5 7} υἱηοῦ» οὐδῦ ἐΐ, δηνμστυίο εἷσε ἀς Εογ 1 νγᾶβ εηνίουϑ δῖ ἴδε [Ὁο]]15}, εἰ μα ὦ 
οὗ Ουαδ» φνγβοσό, τ», αὐδσίγονίπσ οὐ ἐδέ εὐἱεξάΐ, «υόη 1 αν τῃ6 ΡΓΟΒΡΟΓΙΙΥ οἔτμε ν ρεὰ: ἐπ τᾶ τ. 

ἫΝ ἘΠ ΒΡ ΠΥ ΕΙΜΗΙ ΕΠ ΠΟΉΘΟΕΝΩΣ 4 ἕογ ἐῤεγε γέ πὸ Ὀαπάβ ἴῃ ἐπεὶ παι μὲ 
ΑΙ δναζνι ΤΑ Ῥβαὶπὶ οἵ Αβαρῇ. ἄδδίῃ : ὃυῖ τ εἰν βῖγεηρτῃ 1: ᾿ἤγη]. ΕΗΒ 

“ρρ οῖς ΕΌΠῪ Οοά ἐ: ροοά το ἴ5γαεὶ, ς ἽΠΠΟΥ ἀγέ ποῖ ἴῃ Ἔγοιδ!α ἂς οὐδεν ἠέα ὅΝ 

ὑπες ν εὐέρ ἴο 500 ἢ 245 γε ἰοξ ἃ οἰἴδαῃ πΊεη; ΠΕΙΠΕΓ ἅγα ἴΠεῈγ ρἰασιεά 'δκε οἵδε πάσα, 

ἀεαφέ. ἤδδγῖ. “ἰὸν: ΠΊΘη. τ: 

Ξ 

ΤΗΙΚῸ ΒΟΟΧ. ῬδβΑιΜ5ΊΙΧΧΙΠ,.--ΧΧΧΙΧ. 

ΤΠ6 ῥϑαΐπηβ ἴῃ [815 ὈοοΟκΚ ΑἰθἘεγ ἴῃ 80ΠῚΘ 
ἱπηρογίδηϊ ροϊηΐβ ΠΌσ {Π6 ργεσθδάϊηρ. ΕἸδνοη 
δῖο αἰἰγιραϊοά ἴὸ Αϑδρῇ, ἕουγ ἴο πο βοῇβ οὗ 
Κογδῖ, οπὸ ἴο Εϊῆδη, δα ομα οπΪγ ἴο Ὠανὶά. 
ὙΠΟΙΓ σΠαγδαςίοῦ 15 ΤῸΓ {π6 τπηοϑῖ ραγί αἀἸάδείζις, 
δήανο, 50] πη, ἃπηὰ ϑϑηϊθηϊϊοιϑ. ὙΠΟΥ ἅτ 
Ροιναάθὶ ὉΥ ἃ ἄἀδθὸρ ἔδοεϊ!πρ οἵ πλρ]απο ΠΟΙ Υ, 
ΤΟ] ον ποννανεῦ Ὀγ Πα5Π65 οὗ βριγιῖααὶ ΠΟρΘ; 
σοηπίαιηϊηρ δὲ οηςσεὲ {πὸ πηοβδέ μαγγοννηρ ἀο: 
ΒοΓΙρῦοησ Οὗ ΠΔΓΙΟΠΔ] σΔ] ΑΠΉ 165, δηα {Π6 οἰοαγοϑί 
δηΠοΙραίοη5 οὗ ἃ ὰτ ΠΥ οὗ ὈΪοββθάποθθ [ἢ 
15. Οὐὔβούνδθϊο παῖ ἔγοπι 86 ἰογίγ -ϑεσοπα ἴο 
1η6 ΟἸΡ ΒΥ -ΓΟυ ἢ ρ841π|5. [ἢ6 ἡσῖηθ ΕἼΟΠ: ΠῚ 
15. τπιϑοὰ αἰπιοβί Ἔχο] υβίνοὶ᾽Υ. ὙῊΪ5 5 σοπο]ιϑῖνο 
ἀραϊηοῖ ἴη6 φεσαπιρίίοη {παῖ ϑιισ ἢ ΔΠη τἰ5αρὸ 
ἱπ σαί. δὴ ΘΑΓΪΥ ἀαίΐθ, [ῸΓ ἴπθϑθ. ρ54Π|5, 
ὙΠ ΝΟΥΥ ἔδυ ὀχοθρίοῃϑ, δεϊοπρ ἴο {Π6 ροβῖ- 
Τλανιάϊς ρουτιοά, δηά ἃτ6 Ἔνθ δϑϑιρπεὰ ἴῃ ρα 
ὈΥ 5οπὶδ σγ 65 ἴο ἃ ἔδυ ἰδῖθυ αῇθ. 

ῬΒΑῚΜ ΓΧΧΠΠ. 
ὙΠΙ5 ῥϑαϊπὶ ΠΊΑΥ πᾶνε θθοη σοϊηροθοὰ ὈΥ 

Αϑάρῇ, [Π6 σοπίοιηρογαγΥ οἵ αν, δι τῃ6 
ΠΆΤης ἈρΡρεᾶγΘ ἴο ἤανὸ Ὀδεη Ὀογπο Ὀγν βοπὶς οὗ 
ἢ15 ἀοβοοηάληῖ5. ὙΠ6 ἱπαϊςσαίυη5 οἵ αἴθ ἃγῸ 
ἀποοτίαϊη, ἼὙΠ6 ΡΓΟΡΓΟ55 ΟΥ̓ΓΠΙΠρἢ οἵ υπΠ- 
Βοάϊϊο85 15 ἃ ἔδαίιγε σοπηπΊΟη ἴὼ ΘΝΟΥΥ τὸ, 
ΠΟΙ 816 {πε ἑομηρίδιηΐθ ϑίγοηροσ δὴ ἴῃ 56 
Τουης τη [Π6 ρϑα]πιβ οὗ ϑανι ἃ. ὍΤῇῆδ ἀροβίδϑγ 
οἵ Ὡς ἢ 1Π6 Ῥϑα]πηϊδέ ϑροακ8 5 γαῖῃοι τηογαὶ 
1πλπ σογο ΠΑ] ἢ [Π6 πη 6 Π 10 Ὲ γδῖθοῦ οὗ ργδο- 
ἴα] αἰποῖσπη ἐμᾶπ οὗ Βοατβοπί ἢ δ ΡΕΓΒΈΙΟΙ, 
ΤΠ 5Δηος ὨΔΓΥ 18 5[}}} διαπάϊηρ (17), {6 Ῥβαϊιη- 
πὶ βοὺβ ποῦ ἔοσ ἱποίγιιοσοη δηὰ σοπιξοτί. 
ΤΠ ὈΟΊΘΕ πὶ ἃ Ταΐιγο τοι ΠΟ 15 ἀσῆηϊΐα 
(14). ποῖ [Πκὸ {πὲ οὗ [οὉ, ἃ βίγοηρ ἀβρίγαίίοη, 
ΟΓ ἐνϑη ϑιδ᾽εσζίινθ σοην!οτίοη, δι: θαϑοὰ οη 
1ῃ6 ἀϊνῖπε ργοπιῖδο, Τἢς Ἰαπαυαρο 15 ἀγσἤαίς, 
δης ἴῃς οἵγ]ο δουηθνν ῃδξ ΟὔὈδοιΓθ, γεβθι Ὁ] 1 πρ ἴο 
ΒΟΠΊ6 οχίοπε (Π6 ὈοΟΚ οὗ ἰοὺ, ἢ νι ἢ [86 
ΔΙΓΠΟΥ νναϑ ΘΥΙἀΘΠΕΠῪ ἰδιημαγ, ὕὕροη [ῃ6 νυ ΠμῸ]6 
ἴι ἀρρδαγβ τλοϑδὲ ργοῦδῦ]6 ἰΠαΐ ννὲ ἤᾶνα ΒεῖΘ 
ἃ, Ριοάαςῖ οἵ ἴΠ6 ϑοϊοπιοπίδῃ ἀρο, νυ η δὲ 
4 βδάβοῃ ἤθη ἃ ζὐγὈι]θηξ δηὰ σογγαρέ ΠΟ ΠΥ 
ακ {π6 ΠΡΡΕΓ Βαπά, δηὰ νἱοίοιιϑ μα ] 8. υνε τα 
τακίηρ ἀξὸρ τοοῖ ἴῃ ̓ δα πδιίοῃ, Α ἔὸνν ΥΕΔΓ5 
Ὀείογο ἴη6 ἀδαίῃ οὗ δοϊοπιοη, οὔ [6 μετ οά 
ἱπιπιθα ἰί εἰ [ΟΠ] ον ῖπρ᾽ (Π6 δοσοδβίοπ οὐ ἢ]Β δοῃ, 
σου ἱὰ ΒΙΡΡῪ δϑυπάδηϊ πλδίευ!α 5 ἴογ ϑςἢ Γα- 
Βεςοῃ5. 

“ΑἹ Ριαίνι οΥὶ “4:αρ6} 1 ΔοετΑ Υ, ““ἴο οὐ ἔος 
Αδαρ," 45 ἴῃ 16 πλαυρῖπ; δῖ [ηὴ6 ννογά σϑηθ- 
ΤΑΙγ ἀθηοίοβ. δι ποσϑῃ!ρ. 866 ποῖθ οὐ {Π|ὌῸ 
οὔ Ρῥϑ5. ΙΧΧΊΪ. 

1. {γι} Οὖὶ ΨΟΣΊΙΥ, 845 ἴη τ. 12. Τῆς 
οΙὰ 50 γοπάοετα ᾿παϊοδίθβ της γϑϑαϊς οὗ ἃ 
Τιθηΐα] βίγι ρος, 1 δροᾶκβ οἵ ἀουδί5 ϑαϊιϑπεά, 
δηἀ οὈβιπαΐο ἡ ἸΟΠΙ ἢ Ρ8 δ]οηςοά. τ ΚΑΥ 
[48 ““οπὶν ; ὈιΓ ΒΟΔΎΓΟΙΥ ἴῃ δοσογάδηςε νυ ἢ 
ἘΠ ΡΊΒΕ τἰϑᾶρα. 

ευόι ἰο σ«μοῶρ ας ἀγε οὗ α εἰεαπ ῥεαγ Οοτ, 
ἴο ὍΘ ΡΈΌΓΟ πα Ὠθᾶτὺ. Τἢι8 Οὐἵγ [,οτά, 
ἐς ΒΙοβϑθαὰ ἄγ ἰῃ6 ραγε ἴῃ πραγ, ἕο {πὸ ν 5}4|]} 
866 σοὐ." (Οὐ ὐά τονοϑ]8 ΗΠ15 σοοάποββ ὁπ {ἢ]5 
σοπάϊοη. δίῃ 18 ἴπ6 τηϊδὲ ΔΙ ἢ ἱπιεγοερίϑ 
{πΠ6 ᾿᾿ρηϊ δηὰ ννασἢ οὗ Ηΐ5 ργέϑοηςο Οἱ, 
Ῥς, χχῖν. 4. 

2. α«υοἱ! πἰσῬΊ Ἀπ δάπιηιγδοϊς ἀθοογιρίοη 
οὔ {πο εβθοῖβ οὔ ὁν}] ἱηἤιιθπσθ. ὙΠῸ Ῥϑαὶπηῖϑὶ 
Ϊ5 'ἰκὸ ἃ τη ϑ'δπάϊηρ ΟἹ 51ὈΡΟΓΥ στουπά, 
ΔΠα ΞΟ γσογ δΌ]ὸ ἴὸ γοῖλιη 15 Του τη ἀρλϊηβῖ 
ἃ ΥἸΙΒΠΙ ΠΡ δἰ γολπλ: 411 δας θότγης δἰοηρ ὃγ ἴῃς 
σιγγοπξ Οὗ ρΡορυΐαν ορ᾿πίοη. 

8. δρηικπ"ομ. 1 ὙΠῸ ἑαγάϊηδ] ἰοπιρίδοη, (ΟἿ. 
Ἰοὺ χχὶ. 5, Βογα (ἴῃς δος 15 Ὀγουρδξ ουὧϊ 
ΔΊ 1158 γΘδ01{8. 

ἐῤο )οοΐ. δ] ὍΤῆδ νυοτγά ἹπΊρ] 165 οπιρῖν Ὀοδϑῖ- 
ἴῃς, ἴοο]β ἐχηρ ἰπ ἘΠΟΙΤ ᾿πηρίεἴγ. ὅδ66 ποίδ 
οὐ πβιν. ς. [γ᾽ ΚαῪ ἢδ5 "" δοδϑῖίμ!.᾽" 

ἐρο ῥγοιρον]}} [Λῖθγα!γ, “τς ροᾶςο." Τα 
δτοδλξ {{1Δ] ννὰβ ἴο 566 {π6Ὸ Ὀοδϑβίξυ! ποῖος. οὗ τῃ6 
νυοκοὰ ἀρραγεμε]γ 7υβιηθὰ ὈΥ ΓΠΕΙΓ ϑοσα ΠΙῪ 
Δα 5ιισσθβ8. 

. 4. πο ὀαμα] ὙῊΪΒ 18 ΒΌΠΟΓΑΙΥ ἀπάογβίοοά 
ἴο τηύλη, {Π6 ψιοκοά ρὸ (Ὠγοιρὴ ΠῸ ϑθνοτο 
δι Γιιρ ]θ5, τ θη1Ὰ] ΟΥ̓ ὈρΟΠγ, ἴῃ πεῖν ἀδδίῃ; 
(ΠΟΥ α16 φαβϑηγ, νυ ποι [ΑΓ ΟΥ ρδῖη. ὙΠυ5 
ἸοῸ χχὶ. χ 3, "ΠΟΥ δρθηά {Π6ῚΓ ἀᾶγβ πὶ ννθΆ ἢ. 
ΔΠηἀ ἴῇ ἃ πιοπλοηΐ Ρὸ ἄόνγῃ ἴο ἴπ6 σάν," δηά 
τ. 13. "ἰὴ Ε1}}} σἰσεηρίμ, ὈΘΠΡ ΥΠΟΙΥ δὲ δᾶ58 
δηά αιϊοῖ." ὙΠῸ ννογά ΤσσΓ5 οἰδονν ΟΊ ΟΠΙΥ͂ 
ἴῃ 1541. ἵν}. 6, ΤΪ5 ᾿πἀοδὰ 15 [6 παῖιγαὶ ἀπὰ 
ΟὈνίυι5 σθηβο; Ὀαΐ Ἰαΐα σοτηπιθηϊδίοτβ (Π6- 
[0250 }}, Ηυρεεά, ὅς.) οὔ͵εςῖ τῃαὶ τῆς Ἀπ! πηϊδὶ 
νου ματάϊγ θορίη ἢ (ἢ6. ἀοαῖῃ οὗ τῃὸ 
νυ σ Κα, δηὰ {ΠογΥ (πογείογε δυιρρεϑὶ οἴδθι τθῃς 
ἀετηβδ, δυο ἢ 45, ἴη6 νι Κοαά ἤανε ΠΟ ραΐπϑ ΟΥΓ 
απο ἀπ} [6 ἀσαίῃ, ΟΥ̓ ποῖ 5ιιςὴ 85 
οδιι59 ἀοαίῃ; τῃς οὈ]εςίίοη, Βοννγονυοσ, ϑθοσῃβ ἰοὺ 



ν.6--τς.] 

6 Τμεγείογε ργιάε σοπιραβϑεῖῃ τῃεπὰ 
«Ὀοιϊ 45 ἃ σἤδίη; νἱοΐσῃςα σονογαῖῃ 
τῇ 6πὶ ὧ: ἃ ραγηεηῖ. 

γ ΤΠΒεῖγ ἐγεβ βϊαπά οἱ ψ [ατ- 
655: ἰῆῈγ ἤᾶνα ποῦς [ἤδη ἤθαγί 
σου ]ά ννυϊϑἢ. 

8 ΓΠΕΥ ἅτε σογγαυρῖ, Δη4 βρεὰῖ νψῖς- 
εαἰ]γ εοπεογ 1 ΟρΡΡΓΘβϑίοη : {ΠΕῪ βρεακ 
ἸοΙΠν. 

9 ΤΕΥ 86ῖ {Πεῖγ πιουῖῃ ἀραίπϑῖ τῆ 
Ὠδάνθηβ, δηὰ {τἢεὶγ τοησιιθ νγαϊ Κεῖῇ 
τητουσῃ τῆς φαγῇ. 

δυὸ 1{1||6 τνοῖρῆξ: οὐὨ 41] {π|4]5. ἴο ἴπ6 οὔ- 
ΒΕ͵ΥΟΓ [Πδῖ οὗ ἃ ρϑδςοίυ!, ἔδυ 55 ἀθδίἢ δπάηρ 
ἃ Πἶπ᾿Ὸ οἵ νἹοΚεδάηδθ 18 ἴΠ6 βονογοϑί. [{ [δ5 
ὈτΟΌΔΟΙΥ σδυβοὰ πλογὸ []Π1Π 6.8 ἀνναὺ [ἢ ΔΠ ΔΏΥ͂ 

. Οἴου, δηά ννοι]Ἱὰ παζιγα! !ν ῥτοϑθηΐ ᾿[561{ ἢΓοῖ 
ἴο [6 ῬδΑ] 1515 ερῖτ. δ68Ὲ Νοίθ Ὀϑίονν. 

τδεὶν' εἰγεησὶδ ς βγη] [ΓΛΊΘΓΑΙΥ, “ΒΑ, 5 
1ῷ {ΠῸ τρλγρίη, δῖ ““Πγπλ᾽" ΟΧρ θβθοθ (Π6 ΓΔ] 
τισδηΐϊηρ: ἴποιγ ὈΟΑΥ 15 ϑοιπά, ἀΠΌΓΟΚΘΙΙ ὈΥ 
185 456 ΟΥΓὨ ϑιιἜσγιίηρ ἴο, (6 υοΥῪ ποὺγ οὗ ἀθδῖῃ. 
Ἄγ ς μάνα 18 τίς ἢ πλδη Οἵ ἴῃς ραγδῦ] ἔα ης 
ϑδιυσηρίυδῖν, [1] δα γργΓι τὰ ὈΥ ϑδυάάθη δηά 
Ῥδίη θ55 ἀθαῖῃ. ὙΠῸ ννονὰ τομαετρα "γε ηΡΊη ἢ 
Οσσατ5 ΟΠ]Ὺ ἴῃ {Π|5 ράσδασο, (65. 5. ν. ΓΕ ΠΩ οΓ5 
τ “Ὀοάγ." 

5. Τρεν ἀγὸ ποῖ ἐπ ἱγομίς, ς. ΟΥ, ἘΒΟΥ 
Βᾶανθ πὸ ΡΡᾶασχύ 1 ὕμϑ ὑΓΟΠΌΙΘ ΟὗἨὨ 10}, 
ΠΟΥ ἈΓ,ΤΘ ᾽ΠῈΥ Ρ]δρυθὰ Ὑ1ὺῈ} ΟΥ̓́ΒΟΣ 110}. 
Εννδη ἴῃ {{π|65 ΟΥἩἨὨ πδῖίοη4] σαἰδιπἰ65 δα ν]διῖ- 
ΔΙΙΟΠ5 ΠΟΥ 566 πὶ ὄχειηρῖ; ἰλπλὶπθ δηὰ αἰεοδϑο 
ΓΑΥΓΥ ΟΥ̓ τ ροοτ, ν'Π1]16 [Π6 ΓΙΠΠ ΟΡ ΥΌβΒΟΥ 15 
᾿ντηρ ἴῃ Ἰχυσγ. Τἢ]8 ροϊηί5 ἴο ἃ ρεγιοὰ οἵ 
δεποΊαὶ Β0 Πγίηρ, ποῖ ΠΟΜΜΌΥΘΥ οὗ ἔοι βῃ 111- 
νΆ9ΙΟΠ, Ἀ ΠΟη 16 ΓΙΓὮ ἀγὸ ἴΠ6 σδιοῖ Ἰοϑϑῖβ, Ὁ 
ΤΑΓΠΟΥ ἴο δοἢ ἃ ρος 48 ἰῃδὲ ἀθβου θα ὈΥ 
Α πιο5 ν]. 1--- 6, δηα [541. 11..7: 500} ἃ8 ὕγὸ- 
ὈΔΌ]Υ Ργοσράδά {π6 ἀθλίῃ οὗ ϑοϊοπιοη, ὑν ἤθη 
18:6 ροΟρ]θ ννογθ νι 1 1- Πρ Ἐχῃδιβῖθα Ὁγ ὀχϑο- 
τίη, ΠΙςἢ Ὀγουσαξ δῦουΐ ἴμ6 τονοϊυζίοη 
δίτον 815 ἀσδίῃ. 

6. « εῤαϊ"] ὝὙὍὌΠὸ ροϊὰ οδαῖη, ἱπάϊσδιϊπρ 
(ῃς γτὰπκ οἵ ἴῆε ποῦϊε, ἀπά βυπῃθο  Ζίηρ ΠῚ5 
ρΡπάθ. ὙΠῸ οὐ βίηΔ] 15 δ γ᾽ πιοτὸ δῖ κίηρ, δύ 
αυϊ υπίγϑιϑἰδίοδ ]6, Ῥυιάθ, 80 ἴο σρϑδᾷ, γρισωζς 
1Π στη, σονογβ {ΠοΙγ πόσο, γῖναϑ8 1ἴ 8 {Π6 55, ΟΠ 85 
ἴο 11 85 ἃ ςδδίῃ οὗ πηλϑϑῖνο ρο]ά. 

σαρ»μεπ} ὙΠῸ Ἰοηρ ον προ τορὲ Ὀγὶρῃς 
ψ ἢ πσογρόουβ σΟ]οι 5 δηὰ ΘΠ Ὀγο ἀθγν 5 δη 
αρὶ ϑσυπῦο] οὗ {πε Ἰυχυσίουβ ΠΟΙ ΠΥ ΠΝ 
οη {δε 8ρΡ0115 οὗ 4δὴ ὀρργεϑθεὰ δπὰ ρὶυπάήργοά 
Ῥεορίε. (Ἃἱ ῥϑ. εἶχ. 18. 

7. «ἰαπά οἱ «υἱ βαίπο 1 Τὶ ῖ8. βίγδηρε 
[δαὶ ἀπ ἱπιᾶρο 90 ϑδί Πκιηρ δπεὰὶ 80 ἴγσιθ 5ῃου ά 
ἢλνε Ὀόεη πιράαϊ]οὰ νι ---ἰῃὸ ρΡγοϊεσίηρ εγς 
οὔ τπὸ Ε}}}. ρα Ὄρρτόσθϑογ σοπηρίοἴεβ ἴπ6 ρἰοΐαγε. 
Οἵ. ]οῦ χν. 27; 8. χνῇ, το. 

ἐδεγ ῥατυε γπογε ἰραπ ῥεαγί εομά «υ Ὁ] Οτ, 

ΡῬΘΑΙ,Μ5. Ι[ΧΧΊΠΠ]. 2 

10 Τμεγείογε 15. ρεορίες τεζυγη 
Ππμεγ: δηὰ νναζεῖβ οὗ ἃ ἢ1]} ομ ἂτς 
ψγαηρ οὐ ἴο τΠ6ηλ. 

11 Απά τῆεγ βᾳγ. Ηονν ἀοτῃ (ὐοά 
Κπονν ἢ δηὰ ἰ5 τῇογς Κπον]εάρε ἴῃ τῃς 
πχοϑῖ ΗΙρἢ ἢ 

12 Βεδοϊά, τπεβεὲ γέ ἴῇ6. ὑπροίϊΐγ, 
νῆΟ ΡγΟβραγ ἴῃ ἴπ6 ννογὶά ; {πδῪ ἰη- 
οἴδαβα 15 τι 68. 

13 Ν εὐιϊγ 1 πᾶνε οἰεαπβεά τὴν ἢεατγί 
ἵπ ναῖῃ, ἈΠᾺ νγαβῃθα τὴγ Πδηάβ ἴῃ ἴῃ - 
ΠΟΟΕΘΠΟΥ. 

7070 ΔΟΡῚ ΠΔΌΪΟΣΒ ΟΥ̓ ΠΟΙ͂ Ὠθαχῦ ΟΥ̓ΘΣ-. 

ΤΊΟΥ, ἡ. δ. 411} {ΠΕΣ νγογάβς. ὀχργεβθ ψ ποι 
Τοδίγαιπξ ΟΥἹ ϑῃδαπιο ἴδε ἱηπννασγαὰ ἱππαριπηρ5. οὗ 
μοαγίβ ζ}} οὐ νυ]οκοήπεθς. Ὑμὺ5 Η υρξ[ο]ὰ «πὰ 
ΠΟΑΙΪΥ 4}1 πιοάογη ογἰϊοβ. ὙΠῸ ννοσὰ τοπάογοὰ 
ΤΊ ΔΡΊΠΔΙΟΠ 5) 15 υϑοὰ οὗ ἤρατοβ ραϊηίθα οὐ 
σαγνοα οἡ νν4}15, ἐβροςι!γ οὗἨ μεδίμθῃ [οτλρ]ο5 
(ςεἢ. ἴον. χχνὶ τσ; Εχοι. νΠ1. χ2}1: ὁ Ἰἀο]φίτοι!5 
ἔλῃςίε5᾽" νοι] Ἔχργθθ5 [Π6 ἔΓι18 5656, 

8. Ὑἢ18 νόγϑὸ ὄχρίδιηβ [ἢ ῥγοοθάϊηρ 86ῃ- 
ἴθηςσθ. [ πᾶν ὕε τοπηάεγοά, ΤΟΥ Β͵ΘΟΣ, 
διὰ Βρθδὶς ΜιΟΙΘαΙΥ οὗ ΟΡ ΣΘΒΒΊΟΙΣ: 

ὍΠΘΥ β8Ρ0Ρ68ΑκΚ πϑυρηῦλγ, ἰ.- το ἃ 
Πεῖρμο." ὙΟΓΘ 185 πὸ ἀἰδρι δο, ΠῸ ΠΥΡΟΟΥΘΥ, 
ὯΟ 5Π8Π1|6 ΟΥ ἔραγ: ψνηῃδί ΠΟῪ ΤΠΙΠΚ ΠΟΥ Βᾶγ, 
ΠΟΥ Θχαϊὲ ἴῃ {ΠΟΙ οΥΙπΊ65: ἸΏΘΥ 860 ἴῃ πὸπὰ 
ΡτοοΙβ οἵ πο Π γ, οὗ διιρεσιοσιγ ἰὼ τήρη. 

9. Τπο Ὀοδδίηρ ἢδ8 ἴννο ΟὈ]θοίβ ; ἀραδϊηδβὲ 
πεάνθη ἰἰ ἴακὸβ ἴῃς Τογτὴ οἵ ὈΪΑΘρἤΘΙΩΥ, ἀραϊηϑῖ 
τιδὴ {παῖ οἵ {πιεδίθπιηρ ΟΥ σαϊιπηηΥ : “1Π6 
νναϊκίηρ [σοῦ ῃ {πὲ δαγ ἢ 15 ἃ ρἤγαϑο σερο- 
οΟἰαΠΥ πϑοὰ οὗ σαἰαπιηγῦ ; [Π6 νυ:οκο, πκὸ δαίλη 
(86. [ο9Ὁ 1. 2), δὸ ἴο ἀπά ἔτο ἱπηνθητίηρ ἀνὰ 
Ριοραμδῆπρ ϑἰαπάειβ. Ῥδγοόννῃθ βᾶγβ, “"πςΐ 
αφαϊησί Ὀὰϊ ἐπὶ ἴῃ6 ἤράνθηβ," ὈὰΕ Ηρα 5ῃθν"5 
{παῖ 1Π6 το ἀδείηρ “ ἀραϊηϑῖ," νυ ΒΊς ἢ 15 1ῃαἱ οὗ 
411 δῃςσϊθηΐ, ἀης τηοϑὲ τηοάσγῃ, σοτϊηπηεηϊαϊοῦϑ, 
ῖ5 ῬΥΓΟΌΔΟΪΥ σοτῖοςί, 

10. ΟτὍ, ἘΒΘΥΘΙΌΣΘ Ἀ18 (ΟΥ̓ ΤΔΥ) ΡΘΟΡ]Θ 
ΟΌΣΙΩ ἈΒΟΣΥ, διὰ ζ70}1}1 Ψψαῦοθσβ δΔΧΘ 
ΒΥΔΙΙοθὰ ὉΓ ὑδθιι. ΤΤῇε γηεδηΐϊηρ οὗ 
[15 δι Κη, Ὀμῖ δοτηθννῃηδξ οὔβοιτο, ραβθαρο 
ἌΡρΘαΓΘ ἴο ὕὸ, 1Π6 ρθορίδ, Ἴσογτιιρίε Ὀγ ἰΠΕῚΓ 
δΧΙρ]6 δηά Ὀοκϑίθ, γὰημ δἰΐζοσ ποῖ διὰ 
ἱπιθιθ6. 411 1Π6 1 Γ ρῥγίηςῖρ]65 που Ποδβιϊδίῖοη. 
ἼΠὸ ἤξιτο οὗ ἀπιηκίηρ Ἰπαυ Υ κὰ νναίου 15 
Τουπὰ ἴῃ [0 χν. τό. ἼΠυ5 ΜῈ τολὰ οἵ ἀσιηκ- 
ἴῃ 5μιᾶπιθ, ϑιοηρ, δηὰ ἀθαῖῃ. ὅεὲ. Νοίθ 
ὑοῖονν. 

11. ὙΠΟ τϑϑϊξ 15 ὀρεῇ δηά ἀνοννεὰ ἀ18- 
ΒΟΙ ΘΓ ἴῃ Οοαβ ργονίἄοηςο. ὙΠῸ ϑβιιζοθθα Ὁἕ 
υνοκοάηοβϑ, τ ρογπιδηςηξ 45 ἴῃ γ πο] 1 ἴο ὑ6, 
5. Ἱποοιηρδί! δῖ. νι 11}Δ (Δ ἴῃ. Ηἰβ Καον)οάρα 
δηὰ ροννοσ, Οἵ, [οὐ χχὶ. 2. 

12. Μεῤοί] 118 γΟΥ56. Ἔχργθϑβοβ (ἢ ΤῸ- 
δας οὗ τποῖὸ οὐνναγὰ οὐξογναίίοη. Βομο]ὰ 
ὕ:0808 8Χ6 Ψ ]:οϊκο ἀ, δπὰ (γεῖ) Ῥτόοδρθσοῦακ 

25 
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4: ἧ. 
ν1}7 ελα:- 
ζΖισφρκεμέ 
ν 35. 

1 Ἡοῦ. 
Σὲ ΜᾺ 
ἐμῤσνν ἐμ 
»εἶ: Φγές. 

ΡΘΑΙΜ95. 

14 Εσγ ἃ]1 τῆε ἀλγ ἰοηρ ἢανε 1 δέξῃ 
Ρἰαριοά, δηὰ !οἢαβτοηεα Ἔνεγυ πιογηϊηρ. 

Ις [61 8χγ. 1 νν}}] βρεὰκ τῆ5; δ6- 
Πο]α, 1 5ῃου}α οἤεπά ἀσαΐπεὶ τῆς ρεηε- 
γαῖίοη οὗ τὴν Ἄσδιϊάτεη. 

16 ν κῃ 1 τποιρῆςϊ ἴο Κπονν [ἢ ]8, 
"τ τυας ἴοο ραϊηξι] ἔογ πηὲ; 

17 ὕπ||}  ννεπῖ ἴηῖο τῆς βαποῖιδ 
οἵ (Τοά ; ἐῤέμ ππαογϑοῖοοα 1 {ΠΕ ῚΓ - 

ΤΟΥ͂ ΘΥ͂ΟΙ, ὍΠΟΥ ἸΠΟΣΘδΑΒ6 15 βύσχσοι ΚΓ . 
ΎΠε Ῥϑαὶπηϊδῖ 18 σι ρροβοά ἴο θὲ ηυοζΐϊηρ 8ῃ- 
ΟἴΠετ 8 ννογάβ; Ὀαΐϊ ἢ6 15 δυ  ἀθΠΕ]Ὺ ΟΧργθβϑὶπς 
5 ΟΥ̓ ἰΟΓΠΊΘΓ ρΟ]Πηρ8, πα ργόϑοηΐϊβ [6 
ΡΓΟΌΪοπὶ Ὀγοδάϊγ, που τόβογνθ, ΠΟΑΥΪΥ ἴῃ 
ἴΠ6 βδαπι6 ᾿νογάϑ 85, δηὰ Θη  ΓΕΙΥ ἴῃ [6 54 7}6 
ΒρΙ ΓΙ ΠΟ ἢ ὈγοαῖΒοβ ἴῃ, (η6 ὈοοΚ οὗ ἴοῦ. Οἡη 
1ῃ60 οὔθ σἰάδ ἃ ροάΐθβϑ γὰσθ οὔ ποῦ!οϑ, τις, 
οἴγοην, ΠΟΙᾺ Βμάτθ δ, ΓΟΤΊΟΓΘΘ, ΟΥ πλΙΞ νηρ, 
δι γοιη θα ΟΥ̓ Δ0]6ςῖ ΓΟ] νο 5 ἢ οπἡ {Π6 ΟἸΠΟΓ, 
ἱπηοσθηςθ, ποΐ ΟΠΙΥ ππγοηυϊεά, θὰ βυἘοΓπρ 
ΔΙΠις(οη 5, δι ἢ 48 Τπχουρδθοῦΐ ἴπὸ ΟἹὰ Τοβῖ- 
ΔΠΊΘηΐ ἃγὸ ΘβροΟ Δ ἶγ αἰἰγιδυϊοά τὸ ἀϊν!πα 
νυγδίῃ. 

14. ρίασιε 866 Ὁ. ς. 

16. 1 «υἱἱ! τρεαξ ἐρι5“]Ὶ ΟτἉ4, “1 νν}}] 16}} 11 
ουΐϊ {Π}8,᾽) ΟΡΟΠΪΥ ἀδοϊαγε ὑπαὶ “ας ἢ 15 {Π6 χορ] 
βίαίς οὗ [Πηρς ἰῃ ἴῃ6 νου. ὙΠ ὸΓΘ ἀγῸ ἴννο 
δίαρεοϑ οἵ ἱπάϊβπαϊίοπ, πὸ ἱπποὸῦ ἔροηρ, δηά 
1η6 ουδβνναγά ὀχργοϑϑίοη; ἴτοπὶ (ἢδ Ἰλι τοῦ [Π6 
ῬΑ] ΠΊ8ὲ 15 ργοϑογνοά ΟΥ̓ ἢ15. σοπεςσιοιδθη 655 οὗ 
(86. }} οβοοῖβ νοῦ τ ννοι]ὰ ργοάαςς;: ἴ 
νου ]ά 6 ἰγεδοθογγ ἰο Οοαΐβ ρεορὶθ. 866 
Νοῖς Ὀεΐονν. 

οὔεμἢ] ἜΠδε ψοτγά, [ἢ ἴακθη ἴῃ 6 Νὸν 
Τοβιδιηθηξ 86 η56 οὐ ρυ τ ηρ ἃ σα] ΠΡ ΌΪΟΟΚ 
ΟΥ̓ ἰοπιρίδεςοη ἴπ [ἢ6 υνᾶγ, σίνος [Π6 5 ϑίδπε αὶ 
ΤΊΘΔΠΪΠΡ ΟὗἉ [Π6 ΟΥἹΡΊΠΑΙ, ν ΠΙςἢ, Ὠοννθνου, ΤΔΥῪ 
Ὀε πιοῖθ αοἰοβοὶν τοπάθγοα “1 Ξῃου]ὰ πᾶν Ὀ6- 
ἰγαγθά,") “Ὁ ἀθ41: ἀπ αι Γα]]γ ΜΠ." 

16. ἤῥεη 1 δον ϑἢ ΤὍΠο ννογὰ ἱπάϊοαΐοθ 
ἃ Ριοσοῦθ5. οὗ πηραϊίδίίοη; ἴῃ6 Ῥϑδ]ηηϑὲ ἤγϑὶ 
{το ἴο αἰβσονοῦ ἃ γαίίοηδ] δοσοιπίὶ οὗ [Π6 
ΔΠΟΙΊ4165 ἴῃ [Π6 ννουτ] 5. σονογηιηθηΐ, δι [6 
δἰτοπιρί γοβϑυ] θα τη ποϊμίηρ θὰ σοηξιϑίοη ἀπά 
ἴσοι 016. [{πκ6Ὸ Τοῦ δηά ἢ18 ἔγεπάβ, ἢθ σοι]ὰ 
Διτίνο δὲ πὸ σοπο]ιϑβίοῃ. 

ἰοο ῥαϊηγμ Οτς "' ρτίθνοιυβ,᾽" ἵπ {π6 ἔνγος- 
[ο]ἀ 5θηθθ οὗ ραϊπίι! απὰ Ὠυσί]. Ἰοδάϊηρ ἴο 
51] 85 νν6}} 245 πο δησ ΠΟΥ [Ποῖ ρ ἢ 5, 8 ἢ ἴον 
ἰπϑίδῃοθ 88 νοῦ δηϊοσίδιποα ὉῪ [οῦ, ἀπά ποῖ 
ονογοοπῖθ ] Πουΐ 4 αἀϊνίπο τονεϊδίίοθ. ΤῊΘ 
ὑνογὰ 5 τεπάσγοα ὁ ἴγαν δὶ," δηὰ “δ Υ.,᾽" ἴῃ 
Εςς]68. ἵν. 4. 

17. ἱπίο ἐδὸ ταποίμανρ οΥ ΟΟἢ ὌΠε ἰγϑη8- 
Ἰλίίοη 15. αι!ϊο σοττεςσὲ, (που ρΡ ἢ τη ἴῃ6 οτρίπαὶ 
[πὸ ννογὰ 18. ρἴαγαὶ, “[Π6 σαποξιδγίοβ οἵ Οοά." 
ΤΠΟσΟ ἴπ “πὸ ΠΑ] Π655 οὗ {π6 βδογθά σοιιγίβ" 
(ΚΑγ}, ἈΠ ἴῃ Δησινοῦ ἴο ῬΥΔΥΟΓ, (6 ῬΘα]πγῖϑῖ 
οὐπαὰ (ἢδ 5ο]υοη νυ ΙΓ ἢ πὸ οβοτί οὗ ἱπουρῆϊ 

ΙΧ ΧΙ Π,. 

18 διιγεῖγ τῆου ἀϊάθε σε τῇ επὶ ἴῃ 
ΒΠΡΡΟΓΥ ρῥίασεβ: τῆι ολβίεβε {Πεπὶ 
ἄοννῃ ᾿πἴο ἀσβιίγωςτιοη. 

19 ον ἅτε τῇδε  ὀγομσῥί ἴῆτο ἀ680- 
Ἰατίοι), 45 ἴῃ ἃ πιοτηοητὶ {ΠεῈῪ ἅγα υἷ- 
τεΥΪγ σοηβαπΊθα νγΊ ἢ [ΕΓΓΟΙΒ. 

20 ΑΚ ἃ ἀγϑδαπὶ ννῆδη ογὲ ἀνναδαϊκε: ἢ; 
:ο. Ο ,οτά, νἤεη τῆου ἀὐνακοϑῖ, τδου 
5]: ἀεβρίβε [Π6}Γ ᾿πιᾶσα. 

[ν. 14---20. 

ςοιυ]ὰ δἴίδιη : ἣς ον! ἀθηογ Θροδκ5 οὗ ἀπ ᾿ηνγσα, 
5:0] εςτἶνο πιονοπγεηῖ οὗ σοηῃϑοϊουϑποββ, θυ οπὲ 
Ρεγοπιρίοἀ ὈὉγῚ Οοὐ᾿β ϑριγίῖ. 

ἐῤέη μπάεγεοοά 1 ἐῥοῖγ πῇ Τῆι ἄοςε5 ποῖ 
ΘΧΔΟΙΪΥ τηθδη {ῃ6 ἰογπληδίίοη οἵ [Πεῖγ [τῆξδ. Ὀυϊ, 
ἃ5 ἴῃ6 ννογὰ [ΠΈΓΑΙῪ βρη ο5, {πεῖς αὐξοσ ἀ65- 
ΌηγΥ, {π6ῖγ αἱ πιαῖο ροσίοη. ὉὉρ ἴο ἔδ6 επά 
οὗ {Πεὶγ 116. ἃ5 ἢ6 ροϊηῖβ οἷ ἴῃ {Π6 βΓδβῖ ρδοε 
υ. 4). ΠΟΥ ἅγε ϑυρροβεα ἴο Ὁς͵ ργοβρεέγοιϑβ. 
ἔ. Ῥτον. χχῇ. τ7,. 18. ὙΠ6 τοι ΠΌΘΟΣ τηϊδῖ 

τπογοΐογο Ὀὲ δῆϊοσ ἀδδίῃ, οσ᾽ ποῖ δὶ ἃ}}1. ἴῃ δες 
ἴῃγες ξο] ον ηξ νοῖϑοβ ἧνε Ροϊηϊβ ἅγὲ εηῦ- 
τηογαΐοα, ἴπΠ ν ΒΙ ἢ (Π6. ΘΑ] πλσὶ πη ἃ Ὁγοοί 
οὗ ἀϊνίπο Ἰπάρτηοηΐ. 

18. «ἠρῤῥέγγ ῥίαεοἽ ΤΏΡΙΓ ροβιθοη 15 υἱ- 
(ΟΥΪΥ Ἰηϑθοῦγα, ὁ’ (ΠΟΥ 566 πὶ ἴο Ξἰδπά, δυΐ δῶτε 
πο Πο]ά." Γῇ Ῥξ. χχχν. 6. 
ἀοεγ μα ὁπ} ΔΝ Ἀθη ΤΠΘῪ ΕἈ}1, ἘΠΕΙΓ τυΐῃ 15 8Ὁ- 

βοϊυἷο, ὙΠ ΒΟου  ΠΟρΘ οὗὨ τεσονογυ, 5. ἰχχῖν. 1. 

190. ἐπα γνιοριοη ὙΠΘΙΓ ΓᾺΪῚ 15 συάάξη, 
ςοπΊδ5 οἡ ἴπεπὶ Ἰοὺ ννασηῖηρ: [Π1|5 του κΘ 
186 σοπηρίαῖπε πὶ “ΠΟΥ μάν πὸ Ὀληάϑ ἱπ 
{ποεῖν ἀραῖῃ." 

εοπσμ»ηεάί αὐ ἐεγγογἢ ὙΠῸ [ΟἸΤΌΓΕ ἅτ 
ποῖ ΙΏΘΓΙΕ αἰλγπιθ, ἢ (ἢ6 ΒΟΥΙΤΟΙ ςοπηθβ ἀδ- 
ϑἰγυςσίίοη, Τὴθ ννογὰ οσσιχβ ΥΟΓΥ ἐγοιςηί 
1η Τοῦ, 55. ΧΥΪΠ ΣΙ, Χχὶν. 17, ΧΧΥΠ. 2ο, ΧΥΧ. 
ις. 

20. αυδέὲπ ἐῤο σαυαῖζε1] ΟΥ̓, δυϊβοβῖ. 
ἼΤΠ5 ἰγαπϑίδιοη 5 δάορίοα ΟΥ̓ πραγ αἱ 
οὐ Εἰς 5 (566 Νοῖς θεῖον"): Οοάϊβ απϑίηρ γοίοβ 
οὗ σουγβα ἴο ἴῃς πηδηϊοβίδίίοη οὗ Ηἰ5 }υβῖςε; 
εἴ, ΡΞ. Ιχχν!!ς ὅς. 

ἐδεὶν ἡριασο]ὶ Α ἤπε δχρχγοββίοη, ἀθποίηξ 
{π6 ἀπϑιιπίδητ αὶ σμαγαςσῖοσ οὗ {πὶ ουϊινατὰ 
δῆονν ψ] ἢ δὰ ἀϊπίυγθοαά [π6 ῬΞαϊπισῖ; 
[Π6 τνογὰ 15 ὄϑρθοῖα!!ν ἀρρ]θὰ ἴοὸ ἰάοἱς, ἀπά 
ΡῬΓΟΡΔΌΪΥ πιολῃς ἃ βϑῃδάονυ ἔοστῃ. 

δΕΠΟΙΪΥ βρεακίηρ, 411 ἔμοβα ροϊπὲς ἀεϑοπδὲ 
5 ΠΊΡΙΥ 186 ἀοκίγιςτίοπ, ἀρδίῃ δηά συΐῃ οἵ (δὲ 
ΒΌΠγ ; Ὁ (ΠΟΥ Ἰηνοῖνο ἴδ6 τπουραὶ [μδὶ ἴδατε 
ῖ5. ἅη δὺξοϊιυϊο ἀϊβόγεηος Ὀείννθαεη {πεὶγ [δία 
δηά {πμαΐ οὗ {π6 τ ρῃϊθουβ δηᾷὰ ἱπδϑιηιςῇ 45 
τῃηαῖ ἀϊδεγοησα σαπηοῖ σοπϑὶϑὲ ΠΊΘγΟΪΎ ἰῃ (δὲ 
τογπλ πδίοη Οὗ χ᾽ ϑίθηςθ, ἤοννότοῦ δυάάθδη 
τοΥΓΊ Ὁ]ς, βίπος ἴξ 15 διῖ (6 σοτηπιοη ζδῖο οἵ 
ΑἸ], δηὰ ἴῃ ΟΥ] {ἰπ|6ὸ5 πιοβὲ ἔγοσ θην [δαὶ 
οὗ τὰς ραΐποϊῖ διὰ πιαγίγσ, 1 πιιδί 
τεῖοσ ἴο ἴδ βίδίθ δῆῖοσ. ἀθεδῖῃ. [ἡ ἰδὲ Οὲ 
Τοβίαπηθηϊς ννὸ ἢᾶνὸ ηοὸ ἀϊβιϊηςξ ποίϊος οἵ ἃ 
ξαϊζυνγ ΟΥὗἨὨ ἈΡΟΩΥ ἀρροϊπίθα ἴο ἐπὸ υυἱολοῦ, 



νυ. ττ---28.] 

21 Τῆι ΓῊΥ ἤεαγῖ νγᾶβ ργτίενεά, 
ΔΠᾺ 1 υνᾶβ ργιςκεά ἴῃ ἂς ΓΕΙΠ8. 

«Ἐ. 22 50 ἔοο βῆ εὐας ἷ, δηά "ἱρπο- 
ἴφτπιοω νεϑ, ἰ 

εἴ. ΓΆηῖ: [ ννᾶβ α: ἃ δολϑεῖ  δοίογο 
Α “ἕξ. [ἢδ6, 

23 Νανεγίθο]εθβ 1 ἀηὶ σοΠ ΠΌΔΙ ]Υ 
ἢ τῆεα: τῆοι μαϑὲ μοϊάδη σις ὮὉΥ͂ 
ΤΥ τὶρῆς Πάπα, 

24 [οι 5ῃαϊς ρυϊάθ πὲ σι ΤῊΥ 
σοιη56], Δηὰ δἰζεγνγαγά γεσοῖνα π|6 Ζ0 
δἼοτγΥ. 

2ς ΏΠΏοπι ἢᾶνε 1 ἰπ ἤεάνεη ὀκὲ 

διυῖϊ νὰ πᾶν Πεῖδὸ ἃ νἱϑίοη οὐ Πορδθίθβϑησϑϑ, 
Βογγογ, δηῃά ςοηϊεμηρί, ὙΠ6 ἰαϑῖ Ἔχργοβϑίοη 
βδυσροσῖα {πὸ Τπουρης δβογνναγάβ ἀδνεϊοροὰ 
ἴπ Ώδῃ. χὶ!. 2. ὙἼΤῃο νογὰ “" ᾿πιᾶρο ᾽ 1ΠΊΡ|165 
ἃ σοπίθά, που ἢ ὑπϑυ  σίδηςαὶ, οχἰβίθησο: 
ἴπ6 ἔοπῃ. οὗ [1ὴ6 πάῃ Ψ1}} τεπηδῖη, τπουρῃ, 
ἀ: νεϑῖθα οἵ ἃ}1 ἰῃλῖ αἰδριυ ϊϑοα 115 ΠΊΊΘΟγΥῪ ἀπά 
σοτγγιρζίοῃ, 11 νν1}} Ὀ6 4η οὐ]οςὶ οὗ “"Θνογϊαϑῖ- 
ἵπρ ςοπίοιῃηρι." Α διυγε ᾿πάριεπεὲ ἢ 
Θνογ]αϑίίπρ ἰ5ϑι165, 16 τοὶ ἀδοϊαγεά, 15 ΠΡ] 1 1 
σοηϊδιπεα, Ιη 1]5 ραϑβαρθ. 

21, 22. ΤΠε δὶ πλῖδὲ πονν τονίονν5 δηά 
σοπεϊπιη8 5 ΠδϑέῪ ἐπουρΐ5  (Π6 σοπηθοίίοῃ 
οἵ τπουρῆῖ 15. σαῖμπου οὔϑουτο ἴῃ οὐγ ΑΟΥ. 
ἼΠἢο {γδηϑαἴϊίοη ϑῃου]Ἱά στὰ τη5: ΘῚ ΤΥ 
μϑατῖ 8 αΥγϊονθά 8Π4 1 ὙΔ8 ὉΣΊ1ο]θα 
1) Τὴν ὕϑοίῃ δ, 8: 8 1 ὙΔ28 Τ91001188} δηάὰ 

ἸκπΟΣδπδ, 1 8 ἃ Ὀσχαῦο ὈΘΙΟΣΘ Τ166. 
Τῆς νογὰ “ὁ νγὰ5 ρτιενοὰ "ἢ ἰ5. νογῪ ἔοσγο!θ]6, 
ψγλ5 ἴπ ἃ ϑἴδαίο οἵ ἔογσιησοηΐ, οἵ ἐϊϑθαςϑθά ὀχοῖῖθ- 
τηεηΐ. δηὰ ἀϊσιιγθδηςς: “ς νγα5 ροΚοα,᾽" ριογοθὰ 
ἂἃ5 νυ [Π6 5ῆδτρ ἴδηρ οὗ δὴ δάϊάδεγ. Τὴθ ροϑβὶ- 
Ὄοη 15 ῃοΐ ΡΓΕΟΙΞΟΙΥ [Π6 88π|6ὸ 45 παϊ οὔ [οὐ, 
ἴον 1ῃ6 Ῥοαδὶπησῖ ροῖβ ἴο ἃ σοπο]υβίοη, νυ] ἢ 
δ. ὈΞΊΔΠΓΙΑΠΥ οἰθατβ ἃρ ἴ(ἢ6 ἐσ γ, νοις 
δὴ ουϊν᾽Α͵γὰ τενθίδίοη. 

238. ΤΠο οἰαῖο οὗ [6 τἱρῃίθοιιβ 'ἱπ 15 
ςοηΐγαςσί, Ηδε 15 ἢ Οοά σοπίϊπηιδ!Υ, δηὰ 
{ποτοίοτο 'ἰπ ὯῸ τοὶ ἀδῆρεγ; Οοά Πο]45. ἢϊπὶ 
0Ρ. 50 [δῖ δὲ σδῃποῖ 510; {πγουρῇ [πὸ Π6 15 
ευϊάρα ἀπά ἴΠπθη τοςοοῖνοὰ ᾿ηΐο βου. ὍΠ15 
Ϊλοῖ ἐχργοββϑίοη ἱηνοῖνοβ ἴἃγ πιοῦε [ΠΔΠ ἴδῃ" 
ΡΟΓΑΙ φγοβρεγίν, ΜἬΙΟΒ 1 15 βοδυοοῖν ργορᾶ- 
0]6 τῆαι τῆς Ῥϑαϊπιιδὲ ἐχροοϊεά, ἀπά νη ϊοἢ 
ΠΟΥΤΔΙΪΥ τνοι 6 πὸ δάδαιδῖο σοπηροηϑβδίίοη 
ἔοτ υπαοβογνοά ΑβΠςίοη; ἴΠ6 ΡΊΟΓΥ πιυδὲ Ὀε 
(ῃ6 πιληϊ ϑίδίοη οὗ πὲ δοϊάϊηρς Ῥγδϑθηςθ, 
ὙΉς ἢ ὄνθη Πογὸ ϑιιδίδί 5, ργθϑοσνοβ δηΐ δι 68 
156 86}. 

24. ΤΠο στουπά οὗ ἢορδ 15 ργεβϑεηΐ ἐδ ἢ. 
ΤΒο Ρϑδὶπ)ιδὶ ἢ45 Ὀὰῖ ομθ οὔ͵]θοξ ἴῃ ἤδάνθη Οὗ 

ῬΘΑΙΜ5. ΙΧ ΧΊΤΠΙ. 

ἐρεοῦ δῃὰ ἐῤέγε ἰς ποπα ἀροη δαγίῃ 
ἐῤαΐ 1 ἀεϑῖὶγα δαϑάς τα. 

26 Μγ ἢξβῃ δπά τὴγ πεαγί [8] ει: 
μὲ (ἀοά ἧς τ ἜΑΡ ἐδ 
ΔΑ ΠΥ Ρογίοη ἔογ ἐνετ. 

27 ἕοτ, ἴἸο, τπογ τῆας γε ἴὰγ ἔγοπι 
Πα 5}4}} ρεγίβῃ : ἴῆοι ᾿δϑῖ ἀσβιγογεά 
4}} τῇδ πη τῇδ ρὸ 4 ψβῃογίηρ ἔτοπι τῆ εα. 

28 Βυῖ 1ξ 1ς ροοά ογ πιὲ ἴο ἀγανν 
ΠΘᾺΓ ἴο (ΤΟὰ: [ ἢᾶνα μι ΤΥ ἴγιιβῖ ἴῃ 
τῆς Τ,ογά σον, {πᾶῖ 1 πιᾶγ ἀδοίαγα 8] 
(ΠΥ ννόογϑ. 

ΘΑΓΉ : εἰνίηρ ἢὶ5 Πορασί ΨΠΟΙΪΥ ἰο Οοά, δ6 
ἢᾶ5 Ηπι ννΠΟΙΪΙΥ 45 ἢἰ5 ροζίοη. ὙΠῸ ὈδδιΥ 
οὗ νν διἴϑ᾽ 5 ραγαρῆγαθθ ἰ5 στεππαγκοὰ Ὁ. [)6- 
ἸΖβοῆ, “νεῖ 1 ᾿π ποάνθη νυ οὰϊ τὰν Οοά, 
ὝΝνΟΙ]α 6 πο ἸΟΥ ἴο πὸ; πὰ νυ ῃὸ 1818 
ΘΑΓ 5 τηϊὴθ δροάθ, 1 ἰοὴῆρ ἔοσ ποῆθ δυΐ 
ΤΠ." 866 ποίϑ οη 5. χυὶ. 2. 

26. Τ 5 γοῦβὸ σοηΐδιηβ ἃ βίγσοηῃρ δϑϑογίίοη 
Οὗ ΡΘΙΞΟΠΔ] ἱπλιηογδ] γ ; ρίνεη ἴπ6 ἀοϑίγις- 
τίοη οὗ 186 ἤδβῃ, Ἄενεὴ οὗ (ἢ6 βοαγῖ, (ἢς ὈΟάΥ͂ 
ὙΠ 411 [[5 ροννοῖβ, [86 ἤοατί ψ ἢ 41] τ(5 ἕδοιυ!- 
[165 δηὰ δηαοννπιθηΐβ, γοῖ {π6 ἀδϑίγι στο 5 
Ὀυΐ 5δοπηηρ, δἴ ἴΠ6 πχοϑβὲ [πΊρογασυ, ἴογ Οοά 
Ὑ11 ρσόέθεσνα οὐ γεβίοτο (Πδΐ πδίιγο ἴῃ ΝΒ ΓΝ 
ῬΟΓΒΟΠΔΙΠΥ δηά ρογρεΐυγ οὗἁ σοηῃβοϊ οι ϑη655 
σοῃϑὶϑῖ, δηὰ Ηδ ψ}}} Ὀ6 (Π6 ρογζίοη οὗ ἴῃ Ὀε- 
ΠΟΝΟΥ ΓῸΓ ὄνοσ. ΑἹ] δξιον- γεανοϊδιίοηθ σουϊὰ 
Ὀυΐ σοηῆγπι πὰ 7511 } ἘΠ 15 οἰθαγ ἀπιϊεἰραίίοη, 
ΑππιβιἸδξίοη οὗ σοηβοϊοιθπεβ ννᾶ5 ἃ ἱπουρῃϊ 
Ἰησοη ΠΟ 80]6 ἴο ἢἷπὶ ννΒο Πε]ὰ 1, 

28. Δ μὲ ἐξ ᾿ς φοοά γο" νι] Οὐ, 8 σ ΚαΥ 
Ὑ6]] γοπάθιβ ᾿ἴ, πὰ 88 ΧΖ70Σ 76, ΠΘΆΣΏΘΒ8Β 
ἴο σοἀἁ 18 τ! ξοοά. ““ ΝΟΑΓοΓ, ΠΥ Οοά, ἴο 
ἼΠΘ66, πρΑΤῈΓ ἴο ΤΠ Ποθ." ὙΠῸ Ν Ϊρ., ξο]ονντης 
ΙΧΧ,,, μὰ5. τχΔ] δυΐοιη δάμτοσε ἤδο θοπιπὶ 
65. 

ΤΕ Ἑδαγδοίοσγιϑες οὐ ἴθ υνοκοα 15 βοραγᾶ- 
το ἔτοπὶ Οοά, ννῆϊο ἢ οδῃ πᾶνο Ὀμὲ οπο ΓῸ- 
511, αὐϑο]ιῖς ἀσοίγυςξοη; {πα οἵ (ἢ6 ἔλι Π μι] 
ἰ5 υπίοῃ νυν Ηἰπι, νν ἢ ]ο ἢ δοσυγοβ ἃ}} ροοὰ ἰπ 
Ἐπ|6 ἀπά δἴεγην; ἱπηροβίηρ οὔθ ρεττηδηρηῖ 
ἀιιίγ, {μαὲ οὗ ἀδοϊατηρ ΗΙ5 ψ ογΚ5. 

ἼΠὲ ϑιυπι-ἰοίΐα] δπηοιιπΐθ ἴο {Π|5; [ἢ6 ῥγο- 
ΒΡΟΠΙΥ οὗ ἰῃ6 νν]ὶςκθα πΊΔΥ, ΟΥ̓ ΠιΑΥ ποῖ, ἰαϑὶ 
{11 ἀδαδίϊ, Ὀιιϊξ 18 15 ἃ πηεῦθ ὑῬῇῃδηΐοπ), οπάϊης 
ΒΓ ἴῃ ποϊπιίηρηθϑθϑ, δηα ξΟ]οννοὰ ὈΥ δνου]δϑῖ- 
ἴῃ: ϑπαπιο; ἴῃ [ἴἔὸ οὔ {ῃ6 τπρῃίΐθοιιβ ἰ5. ἃ 
)ουΓΠΘΥ͂ ὑπάογ συγ ρυ!άδηςο, Πρητεὰ Ὀγ Οοὐϑ 
ΡΓδβθηςο, δηκ Ιϑϑιηρ ἴῃ σίοτγ, νν ἢ Δ Θηγο 
ἔθη οἵ Ὀ] βϑθάῃο55 ἴοσ ὄνου. 

ΝΟΤΕΘ οἱ ῬΘΑΙΔΙ ΕΧΧΙ. 4) 10, 15, δηᾶ 20. 

4. ὉΠ πιθᾶπβ ΡΓΟΡΟΙ͂Υ "’ἵ {πεῖς ἀδδῖῇῃ :᾽" 
ποῖ ““1πῈ}}.᾽7 25 ϑοπῖο νου] τοηάοσ 1. Τ 5 
τος ϑίοσ, ᾳφιοϊορά ὈγΥ Ῥογοννηρ, χ,ἡπὰ εἀϊξ,, 
δθβοννβ ἴο Ὀ6 [Π6 ἵΓ16 βρῆϑο οἵ 2. [ἢ γϑίθγθησθ 

οι. ΙΝ. 

ἴο {ἰπι|. ὙΠῸ ννοτὰ ΓΊΔΥΊ ν 45. συ ἀθ Εγ 
ποῖ υπάογϑίοος Ὀγ {πὸ δηῃςίθηῖ5. 1ΧΧ. Πὰνα 
ἀνάνευσις, 55. Θβοάρο, χν δ ]οἢ ρούνογίϑ ἴῃς Β6Πε6, 
ἈΠ ΠΊΔΥ ἹΠΊΡΪΥ ἃ ἀἰβογοηὶ τοδάϊηρ, ρογηδρ5 

ΕἸ 

3237 

οὗ ΠῚΥ ἢεδγῖ, !Ηοδ, 
φύο. 
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ΓΊΝΏΏ, 5 ἴῃ Ῥϑ5. ἰχυ!. 21, βεγε ΑΥ̓͂. 

(ἰςοθς ἔγοση ἀραῖῃ." ὍΠ15 τοδάϊηρ τ ϊ 

4150 δοσοιπί ἴον {μ6 ὅ0γ. ͵ωρο ἐς ρηά,᾽) 55, 6χὶ- 

ἴχ5. οζοπιε δηά ὅγπι. μδὰ ἃ ἀϊβεγοηξς τοδά- 
ἴῃ. Αααΐα, ποννένεγ, γοηάογβ 1 δυσπάθειαι. 
Ουτγ Α.Γ. 15 Ἑςογτγεςί, 

10. Εοὸγ ἸΨ, [6 1 ΧΧ. μανθ ὁ λαός μου, 
ἁπὰ "2}) 15 ργοῦδοὶυ πὸ ἵσιις τεδάϊπρ. ὙΠιι8 
5γγ., ,αϊε., ἀπά ἔπε Ατδθ., ἢ. ἀπά Οορίῖς 

ἰτδηϑίδιϊοηβ οὐ {πὸ ΧΧ, ΝΟ Ἢ ἰβ Ὧπ ὑπ- 

5118] Ἔχργεββίοη ΗΠ αρξο]αὰ ἴα Κ65 δ ἴο ὈῈ ἃπ 
αὐδίγαςϊ που, “ ἔι]π655." 112) 15 ἀογίνεα ποῖ 

ἔγτοπι ΝΥ, “το πᾶ," δυΐ ἔγοπλ ΠΥ Ξ ΥΥ , 

(ἴο δυναίον." ὈζΓ ΚΑΥ δάορῖβ {με (οί 

ῬΘΑΙ,Μ5. 1 χιῖν, 

δὲν ᾿πϑῖοδά οὗ ἴῃς Κεγὶ διῦδη, χὰ [δὲ Ιατίεῦ 
5 Ξῃρροτῖεά ὃν ΧΧ., Ν υἱξ., 5γτ. 

15. Ηιιέ οδ]εοεῖς ἰο Ὡὲὲ Ὀεΐογε “1 5αἱά. 
Ῥογοῦνποὸ βιυιμρβοϑίϑ, “1 (σα! ὰ [) 1 5ῃμου]ά βρθαὰκ 
(ἢ 5.) [π [ἢεξ βοσοηῃᾷὰ οἴδιιθ8 123 Ἄρρθαῦβ, 85 
Ηιιρίριά τιίηκβ, ἴο δῈ ἴακθὴ 85 δῃ δάνογῃ. 
ΕΧΧ,, νεΐὶξς., οὕτως, 5ὶς. 

20. ϑϑἼοπά οἴδιι86 Ὕ})2 : [ῃς οἷά νογϑίοπϑ, ἔῃ 6 
ἈΔΌΡΙης9, ἀπά ϑοῦλθ τηοάθγῃ οὐ ς5 ἴα ὙΝ) ἴο 
τηθδη οἷν ; θαῖ {πὸ ψοτγὰ ον θπΕ]}ν σοΥτοϑροηάβ 
ἴο ΥΡΙ͂ ἴῃ [86 ργενίοιιβ οἰδιιϑο; αἰ ΈΠηρ ἔτοπι 
1 ρεγθαρβ 'π {Π6 ΘπεΥΡΎ οὗ δοΐίοη. ἃ τῆδη 
ννΆκο8, Οοά τουβεο5 Ηἰπηβεῖ, 2.6. Ρυΐδ ἕοτἢ 

[ν. 1, 2. 

ΡΟΑΙΜ ΧΧΙΝ. 

: 7ζε 2νγοῤλεί εονιῤίαϊπείλ͵ οὗ “δέ ἀφεοίαζίον οΥ 

ἐὰδ ταεέμαγν. τὸ [1ὲ πισυοίά Οσι ἐο λείβ ἐμ 
ΓΟ τ, ᾿ [ : ᾿ 
Α Ρεαἴπι εοπεἰἰογαίίολι ΟΓ ἐς ῥσισοῦ, 18 οΓ ἀϊδ γέ- 

νγάκαῤλ. φγοαελμω ἐμεπιΐθο, οὐ ἀΐς ἐλιάγεϑι, απά οἵ 
Τσ ρετο . 
ΡΥ ΌΡΞ ἀξΐξ εουόπαπμέ. 

ζἴρη. ΓΜ Α5.ἢ]] οὗ Αϑαρῆ. 

Η!5 ροννεὺ. 

9, ΟΘΟΏὮ, ψἘῈΥ Βαβῖ τῆου σαϑῖ πὶ οἱ 
ἔογ Ἄνεγὶ τυὐδγ ἀοτῇ τλϊη6 δη- 

ΡΥ 5πιοκε ἀραίηβῖ ἴῃε βῆξερ οἵ τῇ 
Ῥαβζυγε ἢ 

2 Ἐεπιεπδεῦ [ΠΥ σοηρτεαραίϊοη, 
«ὐδίεὐ τῇου δαβὲ ρυγομαβεά οἵ οἱά; 

Ῥβαιῖμ Χ ΧΡ. 

ὙΠ. ρβαῖπι 15. οἰοϑοὶυ οοπηθοίοά τυ [Π6 

βδυθητυ-Πιπῖῃ, ἀπά ἀρρθᾶῖβ ἴο μβᾶνε Ὀθθη Ποτη- 

Ροβοά αἵ ἔμ βᾶπηθ {{π|6, ΨἹΓΏ σθίεγεπος ἴο 1Π6 

ΞΠΊ6 ονθηΐβ, ὙΠῸ δχίογπαὶ οἰγουπιβίδποθβ οὗ 

(ἢ6 παϊϊοπ ἃτὸ ἀθϑουροά ἢ ἃ σοπιρ θίθῃθϑ5 

νν σὰ πρἢΐ 5θθπὶ το ἰοανς {1Έ{16 τοοτὴ ΤῸΓ ἀοιδί 

85 ἴο ἴῃ ἀαίθ. (Οοπιπιοηίδίογβ, πόνλθνοῦ, ἃΓῸ 

δ ἴββιιθ, ΞοπΊΘ δϑϑιρηΐηρ [Ὁ ἴο [π6 ρῬογίοά οὗ {ΠῈ 

(αι ἀθὰπ ἰηναβίοη, οἴμογβίο ἴῃ {{π|ὸ οὗ {π6 Μδο- 

σαθθοσ. Απ ὀχδπιπδίίοη οὔ [ἢδ ᾿πίθγηδὶ ον! άθηςσε 

Ὀγΐπρϑ ουξ σοηϑιογΆὉ]6 ἀϊβῆσυ 165 ςοηποοίοα 

ψν ἢ δαοὴ οὗ ἴῃδϑο νίοννβ᾽ πΊΟΓΘ ΘβΡ ΟΠ [Π6 

Ιαϊῖου. Α τἈἰγὰ βυρροΞιτίοη, ἴο νυ με [Π6 νυ τοῦ 

νγοι σΑ}1 [π6 δἰζοπιίοη οὐ γοδάθυβ, 566ΠῚ5 ἴὸ 

θῈ 1655 ὁροῆ ἴο οδ]θοϊίοη, ἀπά ἴο πιθεῖ ῃ6 σοη- 

ἀϊθοης οὗ 1π8 ὀχθθϑςῖθ ὙΠῸὲ Ἰηναβίοῃ οὗ Ρδ- 

Ἰεβεῖπο Ὁ. 8}ῃϊ5παῖς 'π {π6 τεῖξτῃι οὗ Ἀθμοῦοδπι 

ἰ8 ἀοβοθοὰ ὑοῦ ὈγιθΗγ ἴῃ τ Κ. χῖν. 25, 26, 

πὰ χ ἤἢτο. χὶϊ. 2--ο; Ὀυῖϊ ΠῸπι ἔποϑβε ρᾶ5- 

βΑβε5 ὑνὲ ἰοάγῃ ἴῃδὲ “6 ἴοοῖκ ἉΜΑΥ͂ [πη6 {γΓοᾶ- 

σιιγος οὗ {86 μοιιϑὸ οὗ ἴπ6 [νμογά πὰ ἴῃς ἰγθᾶ- 

βιιτθ5 οὗ ἴπ6 Κίπρ᾽5 πουβδο; ἢ ἴοοκ ἅνγᾺΥ 4]}." 

ὙΤΠ6 οχίοηϊ οἵ τμαΐ ἰηναβίοη, ἀπά 115 "'ἀγα- 

εἴοη, ἀγὸ Π]Πϑίγαϊοά ΟΥ̓ 1π6 Ἰῃϑουριοη ἡ {Π6 

βοι ἢ ΜΑΙ οὗ ἴπ6 ἰεπιρὶς οὗ Καγπακ, νυ ΒΓ ἢ 

ΒΗ 5 μας βοῖ ᾧρ οἡ [8 τοῖση. ὙΠῸ Κιηρ ἰ8 

τορτοβεηϊθά ἰπ {πὸ αςΐ οἵ ἀγαρρίηρ ὈΥ πὸ μιαϊγ 

4 δαπά οὗἉ σδρίιγοα δποιηῖοα τὸ ἔπε ἔθος οὗ Α- 

το 8, ἴπ6 τυϊοίαγν βοΐ, τὸ ψγοπι μὲ ἀἴετι- 

δῖος μἷ5 υἱεΐοτυ. [π᾿ ἢϊ5 τίμιε παπά Π6 νυ 1665 

{πὸ Εξγρίίδη ϑυνογά οὐ Ὀαί(ε-ᾶχε, στ ἃ 

ταθπδοίηρ βοβίαγε 45 Τπουρῖι ἢ ϑνου] ἀοβῖγου 

16 ργίθοπουβ ἢ ἃ Ὀίονν. ὙΠῸ πᾶπιοβ οὗ 

16 ρίδοθϑβ, ἀπιοιυπίϊηρ ἴο 133. πο ἢ μ6 Παὰ 

οαρειγοά, ἀγα ἰπϑογῖ θά ἴπ ΤλΓΑ] ΤΙ] 65. ΜίληΥ 

οὗ 1τῆ656 τὸ ἰἀοπεοά νυ ἢ οἴτ65. ἴῃ Ῥα]οϑί πο, 

πὰ ἀπιοης ἴποπὶ ἀτὸ 5οιδ ΥΠΙΟἢ πότ ἔσγας- 

Βεὰ ὈγῪ Βομοῦυαπι (566. 2 ΟἾτο. ΧΙ. 5--10), 

εις. ὅϑῆοςο, Αἀι} πὶ, Αἀοτγαῖπι, ΑἾ͵δίοη, δηὰ 
ΒΟΥογαὶ 1 οΥυ σα] οἰτ65, ἱποϊιάϊης ΟἸθθοη, 
“ἢ6 στοαί ὨΙρῃ Ρΐαςο," νβετο δοϊοπηοη ἢδά 
οἴεγοα ὕΡ ἃ ἱμοιιβαηὰ Ὀυγηϊ-οΟἤθη55. οα [Π6 
ΑΙαΥ  ΨΠογα αἰδὸ ἴ1ῃὴ6 [ογὰ ἀρρεαιθά ἴο 
δοϊοπιοῃ, πὰ δϑϑιγοὰ ἢϊτῃ οὗ ἴπ6 ἐΪΠΙπιθηΐῖ 
οΥὮὈ 411] ἢ]5 υνῖϑῃοθ; δὲ6ὲ στ Κ᾿. ||. 4, ς--’ἷἶς. 
ΤὨδαΐ βιις ἢ 4η ἰηναϑίοη βῃου!ὰ ποῖ θὲ ποίϊςβὰ 
ὉΥ δὴγ οὗ ἴδε Ρϑδ! πηιϑῖ8 566 Πὶ5 ἱπηργοῦ 0 ]6; 
δΔης, 45 Ψ}}}} Ὀ6 δῆδννῃη, [6 ΘΧΡΓΘΒΒΙΟἢ5 ιἰι5δα Ἰὴ 
(Π15 ρῬϑδὶπὶ ἂὔὸ βυ 40]16 τὸ (ῃ6 ἰγδηβδοίί οῃ5 
γνΠῖσ ἢ πλιισῖ μᾶνὸ δοσοιηραπιεὰ 11. ϑοτὴθ νυοῖρῃΐ 
ἰ5 αἰσο ἴο ὃὉθ δἰίδομποά ἴὸο {πὸ ροβι(ἰοὴ οὗ {86 
Ρβϑὶπὶ ἴῃ ἴπ6 σο]]οοίοη, ἀπιοηξ οΟἴποῦ σοπιρο- 
β(ἰοη5 οἵ Αϑάρῃ, ννῃιοἢ Ὀεϊοηρ ἴο {πὲ ρογιοα 
οχίοπάϊηρ ΠῸπι {πὸ ἰατίεγ ραγί οὗ ϑοϊοπιοη δ 
ΓΟΙ͂ΡῚ ΠΘΑΓΙῪ ἴο {Π6 {ἰπὶ6 οὗ Α834. [1{ 15 ποῖ δᾶβϑυ 
ἴο δοσοιιπέ ἔογ 115 1πἰγοάιιοϊοη ἤοτα οὐ [ἢ 6 
Βυρροβίτίοπ (πὲ ἴἴ ὈοΙοπρ5 ἴο {π6 {{π|6 οἵ [Π6 
ΒΑΌΥ ΟΠ 5} σαρεἰνιγ, οὐ ἴο ἰπαὶ οὗ τμ6ὲ Μδο- 
σαθθοδ. 

Τῆς κίγισΐαγο, πκὸ παῖ οὗ οἴου ρ541πὶ5 δ- 
«τὶ αϊο ἴο [πὸ οἰάογ Αϑαρῇ, 15 ΒΙΡΉΪΥ γί ϑις. 
11 θερῖπϑ δηὰ ἐπὰς ΜἼΠ Βίγορθθθ. οὗἩ ΟΠ6 νοῦβα 
οαςὴ ; ἴῃ6 ΟΒΟΙ δίγορῃοβ σοῦλα ἴῃ [15 ογάργ: 

2. 42), 2ϑ, ἃ, 1 3 2, 4) 2 

δέον, ες Ξε»... » 

{π6 τηϊά 6 νοῦθο τὸ οἰδηάϑβ αἰοπθ. 
Μαρεῤ ὅ56ι ποῖς οἡ Ῥς-, χχΧΧχὶϊ. 

1. αὐὐγ.. Ὅν ἐπ ῦ Ὑννο Πιιοϑιοη5. ΑΓ 
σοιηδ πο, ΜὮΥ Οοά 5ποιυϊὰ Πανὸ οαβὶ ΟΥ̓ Ηἱἰ5 
Ρθορίο ἡ νι ῖ Ποῦ [Ὁ 15. ΤῸ ὄνογἐ ΕΟΥ ἜνΕΥ, 
566. φ. το. Ὅῇο δὶ πηῖδὲ ἴραγβ, Ὁ ἀο65 ποῖ 
αϑϑοτί, {ῃαξ (πὸ ἀδϑοϊδίϊοη ν0}}} Ὀς ρογροῖμαὶ. 

ἐῤε «τθερ οΓ ἐῶν ῥασμιγε Απ ὀχρτοβϑίοῃ 
σοτηπιοη ἰπ ἴδ ρϑαίταβ οὐ Αϑδρῇ : 566 ἸΧΧΥΙ, 
λο, ἸΧΧΝΗΙ. ς 2. ΙΧΧΙχ. χ3. ΤῊ “5 Γ6 ΠΊΟΓ- 
οἷθ5 οἵ 1λαν!ά," 566 ἰχχν τ, γ0--- 72, βθοπιοᾷ το 



ΡΘΑΙ,Μ5. 

τῆς Ττοά οὗ {πῖπς ᾿ἱπῃογίΐδηςσθ. τυῤιεῤ 
που ᾿ιαϑῖ γεἀθειηξά ; [ἢϊ5 πχοιηῖ ΖΊοη, 
ννῃεγεῖη τῇοι Παβῖ ἀννεῖε. 

4 [Δἴτ ἃρ τὴν ἔδεζς υπῖο τῆ6 ρεῖ- 
Ρετιια] ἀδβοϊδεοηβ;; δυεῆ 4}} ἐῤαὲ ἴδε 
ἘΠΕῚ Πμαῖῃ ἀἄοπε νι Κεάϊνγ ἴῃ (6 
ΒΔ ΠΟΙΌΔΓΥ. 

4 ΤἬιπδ ἐπα ΠΊ 165 τοῦ ἰη τἢς τηϊάβί 
οὗ ΤῊΥ σοπρταρδίοῃβ; [Π6Υ 8εῖ τρ 
{ΠΕῚΓ δηϑιρη5 707, 5108. 
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ς (,,Ἱ πιαη νγλ5 ἕλτλοιβ δοοογάϊῃηρ' 88 
ἢε ἢλά [πε ἃρΡ ἀχϑβ προὴ ἴῃς τῆϊο Κ 
ἴΓΘΟ5. 

6 Βιιῖῖ πονν τῆεὺ Ὀγεαῖκ ἄοννῃ τῆς 
σλγνεά ψόοῦκ τῃογοοῦ δῇ οὔσθ ψιῇ 
ΑΧΟ5 δηὰ ΠαπΠΊΠΊΟΓΞΚ. , 

7 ΤΕΥ πᾶνε οαϑῖ γε ἱπίο τὴγ 586 
βδῃοίμιαγυ, {ΠΕΥ Πᾶνε ἀε]εά ὧν εαε ρον 
ἄστυπ τἰᾺς ἀννε]]!ηρ ρίλος οὗἩ ΠΥ πᾶπιε Ρ ρ  ΒΉς 
ἴο ἴῃ ρτοιηά. “ἥγε. 

Ὅς υἱἱπάγαννη. ὙΠΕΓΟ ΠΊΑΥ ὃδ ἃ τγείθγθηςα ἴο 
τς {πὶ ννῇθη Οοά Ἰορὰ Η!5 ρεορὶθ {1Κκὲ 5ῇδερ 
(ουΐ οὗ Εργρί) ΌΥ ἴπεῈ μαπὰ οὗ Μοβοβ δπάὰ 
ἈΑδγοη, 

Δ. ὙὝΠτεοα ροϊπίβ ἅγὸ ρίνοη ὑνῃο ἢ ἢᾶνο ἃ 
ΘΡΘΟΙΔ] συ 4 Ὀ]Θη655 ἴῃ Π6 σα56 οἵ πε Ἐργρίίδη 
ἰηναβιοη : {πΠ6 ριυγοθαθο, οΟΥἨ Ταῖμογ {Π6 δοαι ϑ5ὶ- 
τίοη, οὗ (6 σοηρτοραίίοη, 866 Ἐχοά. χν. τό, 
ΠΘΓΟ [ῃ6 84 ΠΊ6 ννογὰ 15 ιιϑϑ(ὶ ; {Π6 5ρθοὶα]ὶ τὸ - 
ἀεπιρίίοη οὗ ἴδ {γῦς οὗ [υά4ῃ (Οεη. χΙῖχ. 
8--- το); δηά πε σβοῖςε οἵ Μουπί Ζίοη ἴοσ 
Οοάδ ἀνε! ]ηρ ; 411 δηποιυπησεξά πῃ ἴπΠ6 Ῥρηΐδ- 
τοις. [{ 15 ουϊάθηξς παῖ [Π15 αἰδιιϑο σοιιὰ 
ποῖ ἢαΥύο Ὀόθη υυττῖδη δ ἴΠ6 {πι6ὸ οὗ {Π6 ΟΧΙ]Ο: 
τῆς Ῥοαὶ πιῖϑὲ σρθᾶκϑβ ἃ8 δΔῃ δύδ-νν η655, απα 85 
Δ ᾿ῃπμαδιϊδηΐ οὗ Ζιοη---ἰδίς πιοιιηξ ΖΊοη. 

8. Δ 82[ὃ|ὼ ἐδν ξεεὶ, ἅε. ΤΠ πιοδηϊηρ οὗ 
1} |15 οἴδιιϑο νοι] σοὶ ἴο Ὀ6 ἴῃαὶ (ὐσοά ἰ5 1ῃ- 
ἰγοραϊεά ἰο βἰαηὰ ἃ5 ἃ ἀδἰνογοσῦ, ΟΥ̓Τοϑίοσου, 
ὭΡΟΠ ἴΠ6 τιυΐη5, νυν ῖσἢ Ὀὰὲ ἔογ Ηἰ5 ᾿πίογροϑι- 
τη υνου]ὰ Ὀ6 ρεογρεῖυαὶ. ὍΤῊ15 υπάοιθίθαϊΥ 
ἸΏΡ]165 (πὲ ὈιυμΠάϊηρα σοηπηθοίοά νυν [Π6 
ἴουρὶς μαάὰ Ὀδθη ονεγγονῃ: Ὀυΐ {πὸ Πᾶνος, 
1ποιρὴ ργοδὲ, ἀϊά ποῖ ἀηλοιιπίὶ ἴο ἃ (οΐδ] ἐἰθ- 
εἰπιςίίοη. ὙΠῸ ἴοιτηϑ ἅτ ϑίγοηρεγ (ἤδη σδῃ 
Ὅσο 1518 6 ὈΥ ἴΠ6 ποίϊςες5 οἵ ἀδηγαρὸ 'ἰπ ἴΠ6 
ἔἰπιθ οὗ {1π6Ὸ Μασσαῦθοθ, πὰ μδγάϊγ ϑἴσοης 
ΘηΟΙ ἢ ἔογσ {πῸ ἰοΐ8] ἄἀεσίγιςιοη οὔ {π6 
τοῖρ!ο Ὀγ ἴδε ΟΠμαϊάθος Ὑδδί 5. 5μακ, 0 
ῬΟΙΆ 45 Ὀεϊοηρίπρ ἴο ἃ ἔλγη]ν οὗ ῥγιοβίβ. (866 
Βτγυρϑςοῆ, ’ Ηἰβίοιτθ 4 Εφγρῖίε,᾽ Ρ. 221), δῃὰ 85 
{Π6 4Π} οὗ Ϊογοθοαπι (566 τ Κ. χὶ. 490), ψψουϊὰ 
ἴδε] ἃ ϑρθςεῖδὶ δητηΥ ἴο 1Π6 βαποίυαγγ οὗ ̓ δῇ, 
δηθὰ ἤἢδνο σοιηπλτοα ρύθαΐ ἤᾶάνος τυ λὸπ ἢ6 
2ἰμπάεγεά ἴγ6 ἰαπιρὶε, 15 ΒΙΡΉΪΥ Ργοῦδθ]6 : ἴἰ 
δοσογάβ ὙΠ} ἴῃς ρῥγάςίςο οὗ ἴῃς Ἐργρίίδηϑ, 
ὙΠῸ πηι Παϊεὰ (μῈ ἔδπεβ οἵ μοβί!]ς ἀ611|65; 
566 (ῃαῦδσ,  νογᾶρε ἀΐπη Ἐργρίϊεθη,᾽ Ρ. 176. 

αἱ] ἐῤραὶ, ὅς. ΤῊΙ5. 1ΠΊρ]165 ἴπαὲ {Π6 βᾶπο- 
ΤΌΔΓΥ νυᾶϑ 51] ϑδίδπαιπρ, ἴπΠ6 δν}] ννὰβ ἀοπὸ ἐ2 
[1.6 5δποίιΑΓΥ : 566 ἴοο ἴῃ6 ποχΐί γεῦβθ. 

4. {ἐδ εοηφγοσαϊίοη.] ΟτΥ, ΤᾺ Ρν1δοθ οὗ 
ΣΘΘΌΙΗ ΒΡ; ἰἴ ΠΊΘΔΠ5 ΘρΘΟΙΔ}Π} 7 [Π6 8ροῖ ἴῃ ΝΒ Οἢ 
7εβόνδῃ ῥγοπιῖϑεβ ἴο τηβξεῖ Ηΐβ5 ρβορίε ; {παῖ 
5 86 Ηοἱὶγ Ῥτοείηςξ Ὀεΐννοθη {ΠῸ ἴφθογπδοὶςα 
δηὰ {πὸ αἰΐαγ : δὲ6 ποίΐδ οἡ Εχοά. χχίχ. 42. 
Το τολάϊηρ οὗ Μ55, νᾶγῦιε5. ἤογὸ δοΐννθοη (Π6 
δἰ αν ἀπά ρ] ΓΑ]; [Π6 ἔρυτο [45 Ὀεϑί 8ι- 
ἐπουῖγ, Ὀὰϊ [ὴ6 56η86 15. διι Ὀϑίη [4 }}} τ1Π8]- 
τετεὰ τ ΒΙσΒουογ 15 ργείεστεά, 

ἐδεῖγ ἐπείσης ὉΥ' σἰρη5] Τῆς Ηδοῦγεν τορεϑαΐβ 
[Π6 84πι6 ννοτά : ΠΘΙ͂Σ οτυπ ΒΊ 5:18 ζ0Σ Βὶ 558: 
(6 πηρδηϊηρ 5 αυσοιοπεὰ : Ὀὰξ (ὴ6 τνογὰ 
558 ὑπάουίθα Υ 5ιρηῆος “Ὃ Ξἰδπάδγαϑ᾽," [ἴῃ 
Ναπι. 1]. 2 ΕἾ, δπὰ ἰ5 ΡγοΟΌΔὈΪΥ Πόσο ἴκθη ἴῃ 
1ῃδῖ 56η56. ΤὭΏΘ ΘΠΕΠ165 δδϑὲ ὉΡ ΠΟΥ σίδηάαγάϑ 
ἃ5 5ΥΠ100}5 οὗ {πο ῖγ γε ρίοη : 566 65. " ΤΒ68.᾽ 
Ρ. 40 5.0. 8.2. ΤΠ πλρῃϊ οὗ σουγοθ Ὀ6 Δρ- 
ΡΙΙΘὰ ἴο [ἢ {ἰπ|6ὸ οὗ Απεοσδι5, 566 τ Μδος. 1. 
20--ξο, ΟΥὁ ἴὸ ἴπ6 Οα]δθθ5: Ὀὰξ 1ἴ 15 Θαυα!ν 
ῬΓΟΌΔΌΪΕ ἴῃ [πὸ οᾶ56 οὗ 58:5} κ. 

5. “4 »ιαηπ «υαῷ ὕαριοι 9.) ὙΠὲ νϑῦβὲ 18 
Οὔϑουγο, θὰ [Ὁ ΤῊΔΥ ὈῈ τεπάογοα, ἃ5 ὈὉῪ Ὦτγ 
Καγν, ““Εδοῇ πηᾶῃ ννᾶβ ϑέθῃ ἃ5 1 μ᾽ γἱηρ δ] οἷς 
Παίοῃοίϑ ἴῃ ἃ σορβϑὲ οἵ νοοά." [ἢ 41] ργοθδᾶ- 
ὈΠΙΥ ἰξ ἀδποίοβ ἴπ6 ψι]ὰ, ἤθγος ροϑίιγοθ οὗ 
θη αουξίηρ ἄοννῃ ἴπθὸ ννοοάνψνογκ οὗ [86 
[0 16, ΟΠ 'ἴπθ ννδηΐοη ἀσοναϑίδίϊοη, Οὐ, 
ΤΙΔΟΥΘ. ὈΓΟΌΔΟΪΥ, ἴῃ ογάεγ ἴο σᾶσγγ ΟἹ (6 
δοϊάδη ἀδοογδίοηβ. 

6. Βωὲὶ ποαυ] Οἵ, Απὰ ΠΟῪ ΠΟΥ ὈΔΌΟΙ 
ἀονῃ 9 ΟΥ̓ ΗΒΒ ΓΏΘΥΘΟΣ δ᾽ ὐοβοῦΒΘΣ 
ΪΌΣ Ὠδίομοῖθ ἃ πᾶ ΠΒΙΙΔΘΙΒ. 50 ἴοίᾳ] 
ἃ ἀεναϑίδιϊοη οὗ ἴΠ6 βϑαποΐυδιγ ἰ5 ηοΐ ἱπτἸπλαϊοαὰ 
ἴῃ ΄σοππεοοίΐοη ἢ (6 ϑδυιῖδηθΒ. [ἔ τνου]ά 
ΒΟΔΙΌΟΘΙΥ 6 ἄννοϊε ροη ἴῃ {πε δοσουπηῖ οὗ {πε 
ςοπῆασρταϊζοη ὈΥ ΟΠα]ἄθθβ. ὍΤῆε᾽ ΤΒογου ἢ 
ταν] τίου οὗ ἤριγεϑ, ᾿Πϑο τ ρίοη5 ἀπὰ ἀςθοο- 
ΓΑΪΙΟΠ 5 15 σμαγαοίογϑίὶς οὗ Ἐργρέδπηθ. [ἴ ἰ5 
βοπηενν δῇ ΓοΠΊ ΚΑ Ό]6 ἴπδὶ ἴπ6 ννογὰ γοηάογρα 
“ὁ ΒΑΓΊΤΊΘΓΒ ἡ οσςυ 5 ἰη οἷά Εργυρίίδῃη, “Καγαῦιι," 
οΥΓ'. ““Καίάρῆι," Ηδρ. ““ Καϊαρῃ." Βτυρβοῇ 
( Ὁ. Η.᾽ 5.ν.) ποΐῖςθϑβ ἐῃθ 1ἀθηςΥ οὗ [Π6 τοοΐῖ, 
του ἢ Ποὺ γεοΐογθοηςθ ἴο {Π|8 ρᾶϑϑᾶρα. 

7. Τὸν ῥαῦσε εαὐὶ ἥγε ἱπίο ἐδ ταπεϊμαν] 
ΤΠ ὀχργοβϑίοη ἴῃ ἴῃ6 Ηδθῦγον 5 ρθοι ΠΑΥ, 5.0 
ταῦ. Ηδά ἃ (οἱδὶ ἀδδβίγυςτοη ὈΥ ἥτε Ὀδεὴ 
τηϑδηΐξ {86 υδιιαὶ ἔογπι ννοι]ὰ Ὅς “ΠΟΥ Πανο 
Ὀυγηΐξ ἢ ἢγο." [Ι{ σεγίδ!ηἷγ ἀθηοίθβ {πὸ 
Ὀυγηΐϊηρ ΕἸΠοΓ οὗ ἃ ραγί οἵ ἴῃς βαποΐιαγν, ΟΥ 
οἵ εσοηϑοοταϊοα ἰδηρ8. ὙΤῆθ ψνογά, νυ] ἢ 15 
Ῥ]υγαὶ, πλαγ πλθδῃ {Π6 [6ΠΊρ0]6. Ὀὰΐ 11 5 ἀρρ!οὰ 
ἴο “16 βαποίιαθϑ οὗ [5γα0],᾿} {ον. ΧΧΥ, 21 
Ἱπο]αϊηρ ϑιισ ἢ Ρ]Α 8 ἃ5 ΟἸθθοη, 566 1 Κὶ. 1.1. 
φ δΔῃά αἷ5ο ἴο ““ Ποὶν {Π|ηρ5." 5οὸ Νίμη. ἵν. 
19, 20. ΟἼΟΥ πάνθ οὐδ ΤΥ ΠΟΙΪγ {Π|π}18 
ἱπῖο ἴπεὸ ἔτγο οἡ πε στγοιιμπά," 15 ργόραῦὶν πὸ 
ἴγιιδ πηοδηϊηρ οὗὨ {Π|15. οἰλιιθο, [Ὁ 5. ον τἀ πτ|ν 
Βροόκϑῆ ὈΥ 8ῃ οὐδ -  ΊΓΠ6 55, 

δεν ῥατυε ἀσβίοά, δς. {πὲ δοσθρί ἴη Μ8. 

Υ 2 
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" δ. 
ὁγεαΐ. 

8 ΤΕΥ 8414 ἰπ τΠεὶγ Ἠεαγῖβ, εξ 18 
᾿ἀεβίγου τῆῇεπλ τορεῖμεγ: {πὲῪ ἢᾶνε 

δυτγηεα ἃρ 41} τὴς βγπαροριεβ οἔ (σοά 
1η τῆς ἰλπά. 

9 Ὗνε 85ε6 ποῖ οἿΓ ϑ8ἰρηβ: ἐῤέγέ ἴς 
ΠΟ ΠΊΟΓΕ ΔΗΥ͂ ργορῇεῖ : πειῖῃογ ἐς ἐῤέγέ 
ΔΙΊΟΠΡ 05 ΔΩΥ τῆι Κπονγεζῆ ον ἰοηρ. 

ῬΘΑΙ ΜΘ. ΤΥ ΧΙΊΙΝ. [ν. 8---12, 

10 Ο Ο(ὐοοά, δον ἰοῃρ 5}4]] τῃ6 δά- 
νΘΥΒΑΓΥ τεργοδοῇ ἢ 5μαἢ [Π6 6 ΠΟΙΩ͂ 
δΙΑΒΡ ΘΠΊε ΤΠΥ πᾶπὶε ἔοῦ ὄνεγὺ 

[1 Ωγ νυιτπάγαννεδε του τῇ 
μδηά, ὄνθὴ (ΠΥ τίρμξε παπᾶ ὃ ρἰυςκ εἰ 
οι οἔ τῇγ Ὀοβοιῃ. 

12 οτ (Φοά ἐς πγ Κίπρ οἔὗ οἱά, 

βδογοίὶς ρυποξιδίίοη [Π6 ΤΘΔΠΙΠΡ ΠΊΑΥ Ὀς σΟΥ- 
ΓΟΟΙΥ Ἔχ ργοβϑοα ΌγῪ ἴἢ6 ΑΟΝ΄. 1{ π|ρ0|168 [παῖ {Π6 
ἮΟΪΥ οὗ Ηο]168 ννᾷδ δοϊ δι! Υ ονογίγοννῃ. ΤῊ 5 
15 συ Ἱπσοτη 4.06 νυ ϑγγίαπ ργοσθθάϊηρϑ: 
ὙΘΙῪ ΠΏΡΓΟΌΔΟΪΘ ἰῃ τῇς οα56 οὗ Βργριίίδηϑ, 
1Πὴ|655 ᾿π θεὰ 1 νοῦ υπαοτγβίοοα οὗ {πὸ ΠΙΡἢ 
ρίδος δα Οσϊδθοη ψ ῃςἢ ΠΟΥ σἀρίμυγοα. Βυῖ 
{π0 10Χ Χ.. ςσοπποςῖ ἴῃ6 ννοτάϑ “"1ἴο {π6 στοιπά " 
ΜΠ 1ῃ6 Ῥγεσθάϊηρ οἰδιιϑο; ἃ ἔδΥ πλογε παίυγαὶ 
ςοπδίγυςίζίοι, σίνηρ ἴΠ6 τεϑαδ [Παῖ [Π6 ΠΟΙΥ 
τῆ]ηρ5 ννοσο σδϑῖ ᾿πῖο [ἢ ἤσγθ Ὁροη ἴῃς στοιηά, 
οἵ φοιγθο ἰη (ἢ6 σουγίβ οὗὨ ἴπ6 (δτρ]6; {Π5 
σδιιδίηρ ἃ ἀδἤ)επιοπί οὗ [η6 ἀννε]]ηρ-Ρίαςς οὗ 
7εδονδῆ. 

8. Τἢο ρτεαῖ αἰ Πσυ Υ οὗὨ τοσοης] πηρ {Π15 
γΘΥ56 ΘΙ ΕΠΟΓ ἢ [Πε δγηδη οὐ Ομα]άσθδη ἀθνδ9- 
[ΑΓΊΟΠ5 15. [6]Σ ὈΥ 41} ἱπιογργοῖίοσβ. Ὑπὸ ννογά8 
5ΘΕῚῚ ἴο ἹΠΊΡΪΙΥ δῃ ἱπίεπίοη, ποΐ δῃ δοίιδὶ ἢ1}]- 
ΠΙτπηξ, δι ἢ 48 ννᾶ5 γουρῆϊ Ὀγ ἴἢ6 ΟΠ 4] 668. 
ἼΠ6 ννοσχά γοηάογεα “ ϑΥπαρορι6 5 15 [6 ΞΔ Π|6 
ΜΒΙΟἢ Ὁσσιγ8 ἴῃ σ΄. 4.9. ἡ. ς. ΡΙΑς68 οὗ τηδοίίηρ 186 
Ι,οὐἱ. Νὸ ποίιςε οὗ ϑγηδροριιθβ ἴῃ οὐ ουξ οὗ 
Πουιιβα!οπη 5 ἔουπαά Ὀοέογα {Π6 σαρτν!γ; ἢῸ 
σογίδιη ποῖος ἴῃ ἴῃ6 ἴππε οὗ {πΠ6 Μδοσδῦθοβ. 
[{|15. Πουνόνοῦ, σογίδίη (δὲ “" ΠΟΙΥῪ ρΙδοθβ," σοῃ- 
βοσγαίεά Ὀγ δηςοίθηϊ δβϑοςιδίίοῃβ, ἀηὰ ποῖ σοπ- 
ἀεπιηθά ὈγῚ Οοὐδβ ἰᾶνν 50 ἰοῃρ' ΟΥ̓ 50 ΔΓ 85 
{πὲν νογὸ βορὰ ἀγρῃϊ, οχίβίθα ἴῃ νᾶγίοι 5 ραγίβ 
οὗ Ραϊοβίπο, ἴῃ6 πιοϑὲ 8: Κίπρ ἰπδίδπος Ὀεδίην 
[παἴ οἵ Οσιτδθθοη : 566 {6 Ργοοδάϊηρ ποῖθ, ὙΤδαὶ 
{πῸ ἐργρθδῃβ δοΐι! ΠΥ Ὀεβίαρθα δηὰ σαριυγοὰ 
ΤΟγῈ ἴδῃ οπα οὗ ἴῃδβθδ ρ]ᾶςθβ ἰ5 [θβϑί θὰ ὈΥ 
1Π6 “ΟΠ ΠΠΡογδήθοιβ Ἰῃβογρίίοη δὲ ΤΠΘΌ65: 
ταὶ {πὸ γ Ὀιγηξ οὐ ἀθναβίαιθαἃ ἴΠ6 πὶ 15 ΠΊΟΓΟ 
πη ΓΟ ΔΌΪΘ, 566. ποΐθ οἢ σ᾿. 2. ὙΠ15 ΠΊΑΥ 
τποχοίογθ 6 τοραγάθα 45 ἃ ἔδιγ Ἔχρ δηδίοη οὗ 
{Π ράβϑαβο, [{|15 ἴο δὲ οὐϑεγνθά {πδξ {πῸ ἴθσγτῃ 
{Πόγὸ προ νου] ἃ σεγίΔΙ ΠΥ ποῖ ἤᾶνο θθη ἃρ- 
ΡΠ τὸ ΔΩ͂ βυςῇ ρῥίδοοβ αἴδογ [86 {ἰπ|ὸ οὗ 
Ηολεκίαῃ, ὈγῚ νυ οπὶ ΠΟῪ νγΈΓῈ δ᾽ ορεῖΠοΓ 40ὸ- 
᾿ἰιδμεὰ (0 Κα. χνῆι, 4, ΜΠΘΓΘ. 566. ποίθ), ῥδΙΙΪΥ 
ἀοιι 11:55. Ὀέσδιδο ΟΥ̓ 5 ΡΟΥΘ ΙΟῸΒ ρΥδΟΙ 685 
ΔΎ ἢ μαὰ ρύοόννῃ ἃΡ ἀύουπα ἴποπη, ΡΑΙΪΥ 
Ὀέσαιιθο {ΠΟΥ ἱπιογίογο νυ} [Π6 Βα ργειδου οὗ 
{56 Τοπιρ]Ὲ δὲ [ ιβαίοπι, ἀπά οηἀδηρογεά [Π6 
Βριἴπ4] ἀπ Υ ΟΥὨ [Π6 παϊΐοη. Αραϊη 1ἴ 15 σϑὺ- 
τη τμαῖ [ἢ156 ἰσγη Μὰ ποῖ ἀρρ|!οά δῖ ΔῃΥ͂ 
ρεποὰ ἰο τῆς ρῥίδοθβ. οὔ ΜΌΓΣΒΗΙΡ, ννΠΙς ἢ ΤΠΔΥ 
ἤᾶνθ θϑθη δϑίδὈ]Π 5ηθὰ ἀπϑπάογ [ἢ ΔΊδοςσαῦροβ. 
ΤΠ νοτὰ ϑγηαροριιθ 15. δηυναϊοηϊ ἴο (Π6 
σοιησηοη ἨἩρθῦτον ἀοδιρπαίίοι δοῥ δαξεξορφεοι 
(Γ}5)37 ΓΔ), πιουὸ ΓΑΙΟΙΪΥ δε αἰποά (ἼἼΜῈ) ΓΔ), 
Ὀοίἢ τποδηϊηρ ρΡίδοθ, οὐ ποι, οὐ φοβοηθ]ν, ὑπ 
ποῖ οὗ 4 σονομδηΐοα τηρεῖ ρ ΜΥἢ [ΘΒονδῇ, 

Τδαῖ Αϑδρῇ, {86 ἰδίου. σοπίθτῃ ρογάσυ οὗ ϑοῖο- 
τλοῃ, 8ῃοι ἃ ἤᾶνθ πἰ86ὰ 1 οὗ Οἰἴὔθοῃ, οσ οἵ οῦ 
ἈΟΙΪΥ Ρ]άοθβ, οὐ γαΐῖποσ βῃοιϊά ἢδνς ρὰΐ 1ἴ ἰπίο 
[86 πηοιῖἢ οὗ ἔογοῖρη ἱπνδάογϑβ, 15 ἡδίωγαὶ δηὰ 
Ριοῦδ᾽]6. (Οοτήραγε {86 νγνοσγάς οὗ ΚΟϑμακθῇ, 
4 Κ. χνῇ. 22. 

9. ἢ “τὸ ποὲ οἱγ οἰση 5] ὙΠῸ τοξΐογεποθ ἴο 
τ. 4 15 ΟὈνίοιια, [ηπίοδά οὗ {ΠΕῚΓ ΟΥ̓ 5|5}58, 
ὙΥΠΟΙΠΟΓ βίη άἀαγάς (45 ἰπ Νπι. 11.) οὐ βασγοά 
ΘΠ Ὀ]Θπ5, {π6 [σγα 65 566 ἰῃο56 οὗ {Γτρηδηΐ 
ΘΠΘΠΊΙ65. ΓΠΙ5 σδηποῖ ΔΡΡΙΥ ἴο {πε ρεποά οὗ 
τῆς νίφοςαθοθς, ννβοθο οἰδηάαγάς ννογὸ χαϊϑοά 
δ (ες Ὀεριπηϊηρ οὗ τπεῖὶγ σγονοϊτ. [ἴ 15 ΜῸ]] 
βιὰ ἴο {Π6 βίδίθ οὗ ἴπ6 ρθορὶβ δῇϊεγ {Π6 σλρ- 
ἴυγε οὗ Τεγιβαίθπὶ ΌῪ ΟΠ θε5 οὐ ἘΒΥΎρίλη5. 

ἐδέγέ 'ς πὸ "ΊΟγΟ ΔΜ7 ῥγορῥεῖ, ἐν 
ἼΠΕ σοπιρίαίπέ ΤᾺΔΥ ᾿ΠΡΙΥ εἰἴηοῦ ἃ ἰοίᾶ 
Ποϑϑαίίοη οὐ ῥτορμοίβ, οἵ, δοσογάϊηξς ἴο ἃ 
ςοιπῆοῃ Ηοῦτονν ἰάϊοπι, ἴῃ 6 νυν ΒΟ ἀὴρ οὗ 
ἃ 5Ρ60 14] σοιϊηπλιπίσδίίοη ἀἀθοϊατην “ὁ Πονν 
Ἰοηρ " {π6 ᾿ηβιςτίοη 5ῃοι ἃ ἰδ. ὙὴΘ ἔοπηοΓ 
ΔἰΙϊογηδίνθ 56 ΠῚ5 δοδυοοῖγ δάμπλβϑι 0] 6: ὄνθη 
ὑπάογ ἴῃ Μδοσαῦθοβ {ΠῸ σοπλίηρ οὗ ἃ ργορδοῖ 
ν 45 γοραγάθα 85 ὈΥ̓͂ ΠῸ ΠηθΔῃ8 Ῥαε (Ξ6 6 
1 Νίαςς, ἰν. 46, ἃ Ράϑβᾶρθ νυ ΠΟ ἢ 4180 δον" 5 
{παῖ ἴῃς δ]ἴγ ννᾶ5 ργοίδηθα ὉΥῪ Απίϊοςσἢα5, 
Ὀωυϊ “ρω)ρα ἀοπυη" ὉΥ ἴΠ6 ρῥίοιυιβ [5γδο 05): 
αἵ {Π6 {ἰπὶ6ὸ οὗ {π6ὸ (μαι ἀδδῃ ἰηναϑίοα δἱ ἰθδϑῖ 
ἔἴνο βιοαῖ ρῥτγορμείβ, Εχοκιοὶ δηὰ Του δῇ, 
ξανθ ἀἰϊἰβίιποί νναγηῖηρ8 ὈυΪ οὗ ἴπ6 σουγϑθε 
δηὰ ἀιιγαίίοη οὗ ἴῃ6 ΔΠΠςςΟη ; 566. [6γ. χχυ. 
11, 12, ΧΧΙΧ, το; 8 ἀγριιπιοηΐ, οὗ νΠΙΓἢ 16 
11 ἔογος 18 ποῖ τεπιονεὰ ὈΥ {πΠ6ὸ ννογάς οὗ 
Τογθηλίδῃ δὲ {πΠ6 εἰτπλθ “ΠΟΥ ΡῬγορμεῖβ αἰϑθο πὰ 
ΠΟ Υἱβίοη ἔγοπι {πὸ [ογὰ,᾽" [1,4π|. 1]. 9, [ῸὉΓ 
ἢϊ5. αἀϊξίιηςε ργοάιοιίοη οὗ {π6 Ἰσηρῖῃ δηά οπά 
οὗ {π6 σαρίνγ ννὰ8 ἤγβὲ ἀε]ινογοά ἴῃ ἢ 
ἐου ΓΙ γοατγ οὗ [πο ΑΚ πι; 566 [ογ χχνυ. τ. ὙΠῸ 
βοοοηἋἀ δ]ϊογηδίϊνθ 18 ΙοτῸ ΡΓΟΡΔΌΪΟ: {Π6 
ΜΙ ΒΠοΟΙάη ἔοτ ἃ βράβοη οὔ ἴπ6Ὸ Κπον θάμα 
ἐἢονν Ἰοηρ ᾽ νν88 ἃ σοπητοη ἔδαίιγε ΟΥ̓ 5Ον Ὁ 
νἱ δι δίίοη5. [ἢ (Π6 σᾶξὸ οὗ [πάδῃ ὑπάοὺ Ἀθῃο- 
Ὀοδπ ἰΐ νν85 5ρθο δ! ν ἀδθογνθα, “" Ὀδοδιιβὸ ΠΟῪ 
Πδὰ {γαηβϑρτοϑεοα ἀραιπδὶ ἴῃς ] οτγά," χ Κ. 
Χὶν, 24) 25; 2 Οἢτο. χὶ ἃ. ὙΤΠ6 νυαηΐ οὗ 
Κηον]οάρο νὰθ ἂη ἀρργοργαίς σμαβιϊδοπηθηΐ 
ἴοῦ ἃ Κιπῷ' ΨΠῸ Πιαά τοἸοςϊοα ννῖδε σοι η56}8 
αἱ [6 οιϑοῖ οἵ 15 γοῖρη. [{ 15 Αἴ5ὸ οἶθδῦ ἔγοτῃ 
υ. 8 ἴῃ (Βγομο]65 [Π4ἰ [Π6 βδογυϊτυθ ννᾶβ ἴο 
Ἰλϑί δῃ ἱπάἀοἤηϊθ ἘΠῚΘ. 

11. μίμεξ “' ομἱ 9 τδν δοιο»] 1,11. ““Οιι 
οὔ ΤῊΥ δοόβοπι, ππακὸ 8ἃη ἐπά:" μι ἑουἢ 
ΤῊΥ τρῆς μΒαηα δηὰ ἀθδίγου Ὁ οπἣδ Ὀ]ονν. 



Ὑ. Σ 3----ὶΞ 9.] 

σγογκΚίηρ βαἰνδίίοη ἴῃ τῃς τηϊάϑς οὐ τῃ6 

φαῦῖῃ. 

χοὰ. 12. 4 Του αάβε [αἰνίάς πε 8564 ὈΥ͂ 
9. ἷἴἢγ 5ἴγεηριῃ: τποὰ Ὀγακεβϑὲ ἴῃ6 ἢθδαβ 
α. οἔ τῆε ᾿ἀγαροηβ ἴῃ τῆς νγαῖεῦϑ. 
ἰαζες. 14 ἼπΠοιι Ὀγακαϑὲ ἴῃς μεδάς οὗ 16- 

ν]δῖμδῃ Ιῃ ρίεςεβ, απαᾶ ραναϑῖ ἢϊΪΠὶ [0 
τκοά. .γ. ὅέ πλεδῖ ἴο ἴῃ6 ρεορὶς ἱπμδδιτίηρ τῃς 

νυν] ἐσ 658. 
| ᾿ς ὄΓῆρυ ἀϊάϑε εἶδανε τῆς ἔοιη- 
[ον 3. ξαΐη δηά τῆς Ποοά: “ἴδοι ἀτίεάδε ἃρ 
χρν δ" ὨνεΓϑ. 
“πς. τὸ Ὑμε ἀδγ ἐς τῃϊης, τ[π6 πιρῃς αἷ5ο 

υτ Ὁ. 20. 

12. »:} Κὶπρ ο οἰ] (. Ρ5. χ|ῖν. 4. Τῆς 
τοίογεηοο ἴο δποιθηΐ πθῦοῖθ8, πόνογ οιἷιἵ οὗ 
Ρίδορ, μδ5 ἃ βρϑεῖαὶ δι Ὁ] η 658, ἀβϑυτηρ [6 
Ἐξνυρίδῃ ἰηναδίοη ἴο ὃ6 πιρδηΐ. [{ ἰπηῖτο- 
ἀιμοθβ ἃ 8611|68 οἵ αἰἶγοςί δ᾽ υιϑίοπβ ἴο {π6 ἀἰ8- 
οοπηῆίιτο οἵ Ῥῃαγδοῦ ἴη ἴῃς Εχοάιιϑ. 

ἐπ δὲ »εἰάσὶ 97 δὲ εαγ! Ὁ} ὍΤὮυ5 Εχοά. νἱ]], 
42. “ἴο {πὸ ἐπὰ ποι! τηᾶνοϑὲ Κηονν παῖ 1 ΔΠὶ 
ἴπε ΠΟΚΡ ἴῃ ἴΠ6 τηϊάϑὶ οἵ {86 βαγίἢ." 

185. Τδομ ἀϊώε ἀνυϊε] ΟΥ, που ἀϊάβὺ 
ΟΕΙθανθ; [|ἰἰ. Ὀγεακ. ἃ υἱοϊεπξ δοίίοη ἰ5 ἀθ- 
δεγιρεα. ΟἿ ἔχοά. χίν. 21, νἤογ ἃ ἀϊβογθηξ 
ἱνογὰ ἰ5 ᾿ιδε, Ὅς Ῥβαϊπηϊϑί 18 Βρες 4}} 7 σοη- 
οοτιοαὰ νυν ἢ (Π6 βδιιάάἀθηηθβ8 πὰ νϑθοιηθηςα 
οἵ (ῃς ἃςῖ. 

ἄγασοη.} ΟΥ 804-τηοηϑβίογϑ: (Π6 νν 6] ]-Κήοννῃ 
5ντηῦ 95 οἵ Εσυρῖ: 506 ποῖθ οη Εἰχοά. Υἱ!. 9, 
Ποτο [6 «υογα 15 σἤοννη ἴο ἤᾶνὸ Ὀδθη υ864 
ὃν τῇς Εσγυρίίαπβ. ὙΠΟ τοξεγθηςθ 15 νἀ Π ΠΥ 
ἰο {πῸὸ ἀῤδίγυςσίοη οὗ ῬΠπάγλοῦ δηά ἢϊ5 Βοϑβῖ ἴῃ 
86 Ἀεὰ 564. 

14. ἰευτα!δαη)] ὙΠαῖ 18, (6 σγοσοά!]θ: 9566 
]οῦ χὶ. τ. ὙΠῸ βυπιθο 4] πιοδηηρ 186. ποῖ 
αυοκτοποά; 45 ἴῃ [581]. ΧΧΥΠ. Σ, 1{ ΤΟργοθθηίς 
{πε Ἐπγρτίδη Βοβῖ, νυν μος ἢ ννᾶ8. σγυβηθα Ὀγ {Π6 
ἀἰνηθ ρον οῦ, ἀπά ςαϑῖ οἡ ἴΠ6 βῆογοβ οἵ {πε 
θὰ 8.4. [ἰ 18 Ποννθυοῦ ἴο Ὀ6 οὐϑογνοὰ [δ 
1Π|5 φρρὶ:ςαιοη ἴο ΕργΥρί ἰ5. ποῖ ἐοιιπὰ ἰπ 1ῃ6 
Ὀοοκ οἵ [οὐ, Μ᾿ ΠεγΟ πὸ Ἰον δία π συ ΠῚ 00]1.168 
ΤΠΌΓΟ ΒΌΠΕΓΔΙΥ [ἢσ ἀπίδροη δίς ρόννοῦθ οὗ 
ἀλγκποββ. 566 ποῖθ οἡ [00 1}}. 8. ἼΤΠογα ννοι ά 
ὕθ ἃ ρου] αν δι Ὀ]θποθα ἴῃ τῆε Δρρ]Πσδιοη, 
ὮΓ τὸ πνογο ἢγβε τππδάθ οἡ ἔμθ οσοδίοῃ οὗ Δ 
Εκγρίίδῃ οσσυραίίοη οὗ [Ὀγιβα] μι. 

ῥ᾽!" δάθια; 2.65. ἴπ6ὸ Ποαάβ οὗ Ἐφγρί, 
ῬΒασγδοῇ δηὰ ἢ15 σαρίπίῃϑ. 

19 {ῥε Ῥοοῤῥίε ἱπιραδηίης {δέ «αυἱάογηφ. Οἡ 
πὸ ςοποϊγυσείοη, 5.0 Νοῖο μοΙον. ὍΠὸ ΑΟΝ. 
[ον 5. 1πὸ οἷά ἱπιοιφγοϊδιίοη, νΠΙ ἢ τοίουβ 
1Π|5 ἴὸ 16 [8γαϑ} 5: Ὀιζ η {παξ σαθο [Π6 ὁχ- 
ΡΓΕΒΞΙΟΠ " τηδδῖ 7 15 ΒΟΔΥΘΘΙΥ 1πΠ|6]}|}Ὶ 016. 1 416 Γ 
ΟΟΙηπιοπίδίογϑβ δ ΡΡΟΘ6 ἀν ]]οῦς τη {πὸ νυν ΠΔογ- 
Ὧδβ5 ἴὸ πηολῃ ψΠΠ]ἃὰ Ὀελβῖθ, αοκαῖ5, γα Π 85, 
δος, πῖς ἢ ἀσνουγοά {πῸ ςαγοαϑ65, 

ῬΡΘΑΙΜΘ. ΠΧ ΧΊΙΝ. 

ἐς τῆϊπε: τῆοι πᾶβῖ ργεραγεά τῃ8 Ἰρῃξ 
ἀπ τῆς 5ιη. 

17 ἼΠου ἢαβὲ 8εῖ ἃ} τὴ6 δογάδιβ 
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οὗ τὴῆε δαγῖῃ : τῆοιυ ἢαβῖ ᾿τηδάς 5ιπ|- ἰ ἘςὉ. 
ΤΔΟΓ Δ4 ννἱηἴεγ. 

18 Βεππεπλθεγ [ἢ 159 ἐῤαί τῆ ἘΠΕΙΏΥ 
Πδῖῃ τεργοαςμεά, Ὁ ΠΟΚΡ, δηὰ ἐῤαΐ 
τῆς [οο 5} ρεορὶς ἤᾶνε Ὀἰδβρῃοπιοά 
[Υ πΑπΊ6. 

1Ι9 Ὁ ἀεϊϊνεγ ποῖ τῆς 8οι] οὗ τὴν 
ταγι]εάονε τπῖο τῆς τλυ]ττα Ἂς ὁ ἐῤέ 
τυϊεζεί: ἴοτρεῖ ποῖ τῆ6 σοπρτερδτιοι) 
οἵ ΠΥ ΡοΟΓ ἔοσ δνεγ. 

15. Τῤοιμ ἀπ εἰεανε, ὅς. (Οἵ, Εχοά, 
χυῖ. 6: Νυπη. ΧΧ. 11. 

ἐῤοι ἐγιοάσἐ 491] οϑβἢ. "1. χ2. ὅζς. 
ΤΠΕ Ῥϑδὶπιῖβὲ ἴπιι5 γαρίαὶγ ροθ8 ᾿γοιρἢ (Π6 

ὙνΠο]ς Ὠιϑίογγ οὗ ἴδ σγθαΐ ἀδ᾽ϊνεγαποθ, νυ ἢ 
6 ΡΓΑΥ8 ΠΛΔΥῪ Ὀδ ΠΟ τοροαῖοα. 

16. Ἐτοπὶ {Π6 γρθοδρι]αζοη δὲ ραϑί πιοθὶ- 
οἶδα. Αϑδρῇ ἴιτη5 ἴο ἴῃ6 ςοπίοπιρίατίοη οὗ 
Οοα 8 ρον ῈΓ 85 Οτοαΐου; δηά ἃ5 ϑιιςἢ αἴ οησθ 
ορροβοὰ ἴο, ἀπά ἰ,οσγὰ ονεσ, 411] [6 ἀρθηςιθϑ 
ΙΓ ἢ (ἢ6 Βολίῃθηβ, πΊΟΙῈ Θβροοια!γ (Π6 
Ἐδγρίίδηϑθ, ρογϑοη!οά δηά ννογβρρθά. 

ἐῤὲ σῥι απά ἐῤὲ “μα ΤῺ ἤγϑί ννογά τηθδη8 
ἸΠτΟγαΠγ, 45 ᾿θ Οδη. ᾿. 14, ἢ -Ὀραγοῦ: (Π6 
νοὶ δη ἔο!]ονν5 45 ἴΠ6 ῥυηςραὶ ᾿υπλϊηαγν. 
ΎΠοΙο 15 ΡΓΟΌΔΟΙΥ δὴ 8]] 18 0η ἴο τῇδ ᾿ν γθ Πρ 
οὗ {Π6 δπη, ΠΟ ἢ 185 ἴῃ5 ἀρφοϊαγοά ἴὸ Ὀὸ ἃ 
σγοδίιγο οὗ σοά. ἴη [δε " Ερυρίδη Ἀπιια].᾽ 
ςἢ. ΧΝΙ, Τα μπι, [Π6 δι η-ΟΟοά, ἐξο]αγὸβ. ἢἰπὶ- 
861 ἴο δ 50] }-οχβίοηῖ, Ὑδὸ Ταγραπὶ ἴα κὸβ 
ἰῃ6 ΙΗ -Ὀδαγογ τὸ Ὀ6 ἴΠ6 τποοη; ἴδιι5 ἴοο 
ΗΙϊχίρ. ὙΠῸ 1,ΧΧ. μανο “{ἢ6 ςιιη ἀπά {86 
τηοοη, "ἢ 
ἵπα : δυῖϊ ϑγπὶι, δηὰ Αᾳ. μᾶνθ φωστῆρα καὶ 
ἥλιον. 

18. δὲ χροΐ!» ῥεορί] ὍΠς ννοτγὰ 15 ιιϑρὰ 
ΒΡΘΟΙΔΙΠΥ οὗ σοττυρὶ δηὰ προ! 5ἰηποῖθ: 
566 ποῖθ οἡ Ὁ |!. το. 

19. ἐόν ἐμγάουε] ϑοηρ οὗ 50]. 11. 1... 
Τῆι ἤριυτε ἢλ5 ἃ ϑρϑοῖφὶ δι  Ὀ]Θη655 ἴῃ ἴῃ6 
ποι οὗ οπς {ταϊπεα ὑπάήογ δοϊοπιοη. ἰ[ϊ 
ἔλνουϊβ ἴῃ τηγϑίϊοαὶ ΟΥ̓ Άϑρί γα] Ἰητογργεία- 
ἘΘη οὗ ἴΠδἰ ρῬαβϑαρο. 

ἐδε »ιἑε] ἴῃ {Π6 ποχῖ οἰδιιϑθ ἴΠ6 ϑᾶπὶε 
ΜΟγα 15 Τοη ογοά “ὁ ςοηφτοραίίοη," [1 πιαγ 
Πανὸ {Π|Ὸ Ἰδοῦ τηθδηϊηρ, 845 ἰὴ 58. Ἰχν}!, 10. 
Βιῖ ἴνγο τοπάοιηρμϑ, ὁδοἢ γο]υ ηρ ἃ σΡῃϊ 
σἤδηρο, ἀγὸ ργοροςοά. ἩΗμρίο! ἃ ({τληβροβίη 
{Π ῥσορ. 20), “ Οἷἴνθ ποῖ ὕρΡ ἴο νἱοϊφηςο {Π6Ὸ 
16 οὗ ΤῊΥ τυπ]ο-ἄονο: ἔογροῖ ποῖ ἔργ ἜνοΥ 
{86 πὸ οὔ ΤῊΥ ροοῦ." Ὁζ Καγ, "" Οἷἱνε ποῖ 
ονοῦ ΤῊΥ τυτοτάονο ἴο πὸ μετὰ οὐ νὴ] 
Μ1}." ὙΠ15 ποοάβ ΘΚ ἃ σῆδηρο οὗ ρυποῖμας- 
τἰοη, ὅ8ὲθ Νοῖο δοίονν, 

777 2) 
ζάσνε. 

ὙΥὨΙ ἢ πλᾶῪ ἱπάϊσαϊε 4 ἀἸβόογοπὶ τολ -ῦ 
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20 Ημπκνε τεβρεοῖ ὑπῖο ἴῃς Ἴοονε- 

πδῃΐ: ἔογ [ῃς6 ἀλγκ ρίλοες οἵ τῆς εαγῇ 
4Γ6 1] οὐ τῆς Παδιτδιοηβ οὗ σγυεῖτγ. 

21 Ο ἰεῖ ποῖ ἴῆε ορρτεββ6α γεζαγη 
Δϑμαπιεά : ἰεῖ ἴὴῇ8 ροοῦ δηά ῃβεαγ 
ΡΓΔΪ86 ΤΥ ΠΑΠΊΕ. 

ῬΘΑΙΜΘΘ. ΠΧ ΧΙΝΟ ΤΧΧν. [ν. 2ο---4. 

22 Ατῖβε, Ο Οοά, ρ]εδλά ἐπε οσσῃ 
σδιι56 : ΓεπΊο δ εΓ ἤονν τῆ ἔοο ἰϑἢ τηλῃ 
τεργοδοῆεῖῃ {δε ἀδιϊν. 

232 Βοτρεῖ ποῖ τῆς νοῖςε οὗ τῆϊπε 
ΘΠΘΠΆ165 : [6 τιιπλ]ῖ οὗ τῆοβε τἢδί ΓΙ56 

: : ς ἘῊς. 
ὉΡ δρδιηϑβῖ ἴῃ 66 ᾿ἸΠΟγθαβεῖῃ σοητΠ4]}γ. αρρρνάεέξ, 

20. ππίο ἰδὲ εουοπαη] ὅ8ε6 Οδῃ. χνὶϊ 7, 
8: {86 γεΐοσξηςθ, βιιίδὈ]θ αἱ 411 {ἰπ|65 οὗ 4{ΠΠ|ὁ - 
τοη, 15 ΘΟ] ΑΛ 8580 θη ἴθ Ῥβδὶ πηιϑὲ δρ- 
Ργεποη 5 σδρεϊνιγ, ΟΥ̓ 1.55 οὗ ἴῃ ροϑϑεβϑϑίοῃ 
οἵ δηδδῃ, ρίνεη ἴο ἴῃ6 βοοά οὗ Αὐγδῃαπὶ ἔοσ 
Δ δυο ἸΔϑίϊηρ ΡοΟϑϑθβϑίοῃ, 

ἐδε ἀαγὰ ρῥίαε] ὙὝΠ6 ψογὰ 18 ϑρθο δ νῦν 
δορὰ οὗ δ860], οΥ Ηδ]]: οὗ, Ῥβ. Ιχχχνῇ 6: 
Τιάτα. 1]. 6 ; σοπηραγὸ Ϊοῦ χ. 21. [ἢ (ἢ]8 ρᾶ8- 
δᾶε [ἴ τηυδῖ τήθδη ἴῃ6 ἢοαΐδθη ἰαπὰ ννβογε {116 
[8γδθ] 165 δὰ Ὀδθη, οὗ ξδαγϑὰ ἴο Ὀδ, 'ἰῃ Ὀοηάδρο. 

ῺΘ τοίϑγεηςο ἴο Εργυρῖ, ἴπ6 ἴγσοῃ ἕωυγπδςο, [ἢ 
Πουϑ6 οὔ 5ρ: ΠῖῸΔ] ἀδγκηθβ5 δηὰ ΡἢΥ διοδὶ τ ϑ ΣΎ, 
18. ΟὈνϊ ου8. 

ῥαῤιίαίίομς ΟΥ̓ ἐγμοἰ)} } ὮΥ Καγ, ““ Βοπιδ- 
βίοδάς οἵ υἱοΐεηςο."" τὴ6 ΔΕ νυογὰ ππΘΔῈ8 
ΒΡΘΟΙΑΪΥ ὁπ] 88 νἱοΐδηςσθ,᾽"" δας ἃ8 τ[ῃδὲ οὗ 
τῆς Εργρίϊδη Ορργεέϑϑοῦβ. 

28. ἐπεγεαεεῖθ σοπμμα  }} δ θοθπάθτμ, 
ἃ5 1Π ΠΊΔΓΡ. [ἃ ξοδβ υρ ἴο ποανθη σδ] πρὶ ἴοσ 
ὈΠΙΒΗπΊσηί. Οὗ, Οδηῃ. ἵν. 1ο, χυ . λο, δηά 
ΧΟ, "]. 7--. 

ΝΟΤΕΘ οἡ ῬΒΑΙΜ ΧΧΙΝ. 14) 10. 

14. ὈΝτῦ Ὀνῦ. ὙΠὸ οοποίτυςιίοη ἰδ απ- 
δτατηπηδίϊοαὶ. τ ΚΑΥ τοηάσγβ, “" ΤΟΥ ἃ ΡΘΟρΙΘ 
διηοηρ ἴῃ ἀεβεγέ {10 65,.) τηοδηϊπρ {ΠΟΓΘΟΌΥ͂ 
ἃ ΡΓΟΥῪ ἔογ τῃες ας καὶς δἀπὰ ἤγάαηδβ, ννῆο οἸδίτα 
(Π6 ἀδβοῦῖ 48 {πος ονη. ΤΠμῈ 1,ΧΧ. δηὰ 
Ψαυΐξ. λαοῖς τοῖς Αἰθίοψι, Ῥορα}18 ΖΕ ΒΙορυπΠ,, 
ὙΥΠΙΓ ἢ ἸΠΊΡ]168 ἃ ἀϊβοεγεηΐ, θὰ σοτγίδι ΠΥ οοτ- 
Γυρῖ, τοδάϊηρ. ὅϑυγ, 48 ““ἴο ἃ βίγοηρ ρθορὶθ," 
ννΠς ἢ ΡΓΟΌΔΟΪΥ Ροϊηΐ5 ἴο 4 ἵγις τοδάϊηρ ἔογ 
ὈΝΥῦ, 5Ξς. ὈΥΡ. 

ῬΡΘΑΙΜΊΧΧΝ. 
1 71ὲ γοῤἠεί ῥγ»αϊσείά σου, ἃ 272 2γορνείγείἀ ρ 

10. [1 ΠΙΑΥ͂ Ὀ6 55 πο 88 σοτίδιη (1) [δα 
ΤῊ 18 βίδί. ᾿οηῃϑᾷ., δηκ τχιιϑὲ ἐποσγοΐογο Ὀ6 ἔο]- 
Ἰοννεά ὈΥ ἃ ποιη; (2) τπδὲ ᾿ξ πιυβὲ παν [86 
54 ΠῚ6 ΤΠ] ΔΉ ΠΡ ̓ ῃ ὈΟΙ᾿ οἰδυ5ο8. Ηρηςθ ντὸ ἤᾶγνὸ 
ΠΟ αἰϊογηδίϊνε δὰὲ εἰΠοῖ ἴὸ τοδὰ ἢ Ηυρέ. 
ΤῊΣ ΓΛ, “τὴς Ἰδ οἵ ΤΥ τυπ]ο-ἀονο," 
ΡΙαςοῖηρ Ὁ Ὀείοτο 8), 5ς. ἴο δτορά, οὐ ὈΪοοά- 
{ΠΙ ΓΒΕ Π655 ; οὐ, ἢ τ Καγ, ἴο ΔΚ ὃ 82) ΠΤ 
ἰορείπογ; “4 ἐπῦθ οὗ σγθθάϊηθββ." ὍΠο ᾿αζίοῦ 
ΤΕΠΠΓ65 1688 σμδηρο, δηὰ ἀνοϊά8 (ἢς ἀπ συγ 
οὗἉ ἰακίηρ Ὁ)8) ἀραγί ἴῃ [86 βθῆϑε οὗ γγοϑά. 

ΓΠΔηΪκ5: [ὼγ ἐῤαΐὲ ΤΥ Πᾶπια 8 ΠΟΔΓ 

τγ ψοπάγοιιβ ννουκβ ἀδβοΐαγε. 
7)μώάσε μῤγιρλέδνν. 4. 276 τεὐμξελ 14πε 2γομά ὃν 
τον ἰὐγαΐίοῦ οΥΓ Οοαΐ ᾽ς ῥγονϊέπί. 0 474 
2γαϊέίά Οοώ, απὦ τορι ροίλ (0 ἐχέομίς ἡμϑίϊοξ, 

: ΤΟ, 
2 ᾿ΝεΩ 1 5}4}} γεσεῖνε τῆς σοη- Ἰρὰν 

δσιορατίοη 1 νν}}} ἡάρε πρτὶρ τ]γ. ἀμ ἢ ἐποὶ 
'Οτ, Τὸ [δε ομίεί Μυβίοίαη, ΤΑ]-ἰαϑομίιῃ, Α Ῥεῖ. 3.16 Θάγτῇ ΔΠ4 81] [ῃς ᾿πΠῃ Δ τα πῖβ 
᾿ΕΥΚΟΣ ο»" ϑοηρ "οῦ Αϑαρῇ. Ὁ {πεγεοῦ γε αἰϑϑοίνεά : 1 θεᾶγ ἂρ τῃς 
10 Ε Φ . . 

ΝΣ ΝΤΟ τπεε, Ο σοά, ἀο ψε ρῖνε ρ ]]αγβ οὗ ἴτσ. δείδῃ. 
τΠληΚ5. μπίο ἐδέό ἀο νγε γίνε 4 1 κϊ]ά ὑπο τῆς ἔοοϊβ. [τα] ποῖ 

ῬΘΑΙΜ ΧΧΥ. 

ΤΠ Ῥϑδὶπηϊδί ἀθβοσθθ5 [πΠ6 τηδηϊ οϑίδίοη οὗ 
Οοάβ τρῃϊθουβηθθβ ᾿ῃ ἃ {{π|6 οὗ ρτϑαῖ Δ[Π]ς- 
(ἰἴοη. ἽΠπὲ ἀαδῖα 15 ὑποοτίδιῃ, Ὀὰΐ τ ΡΥΟΌΔΟΙΥ 
ῥοίοηϑ5 ἴο ἴῃ 52Π|6 ἀρὸ 85 {πὸ Ὁ] οννίηρ ρ541Π|5 
αἰἰγτυϊοά ἴο ΑΘΑΡἢ ἴπ [Π15 ρατί οἵ [Π6 ςο]]ος- 
τη. Πα 5ίγ]ς 15 ἀσοπαῖς, δογιρί, δπὰ γαῖῃοσ 
οὔδουγρ, δὰ [Ὰ]] οὗ ποῦ ἀπά ργαπάριγ. 

ΤΠΕ 5ἰγαυσίαυγο 15 σγασθῖι}, οη6 ᾿πιγοάποίοῦγ 
νοῦθθ, ἴΠοη ἕοιιγ δίγορμθβ, εασῇ οὗ ἵννο γνϑῦϑθβ 
(----ὃ, {πΠ6 81(ἢ ᾶ5 ἴνγο πιοίγο5), δηά ἃ οἷοβϑθ 
ὙΡΠ ΙΓ ἢ τϑσαρ]Αῖθ5. 1π6 ἰοδάϊηρς ἰποιρἢϊ5. ἴῃ 
“νυ. δὰ 4. 

Δ|εἰαπσεῤὶ}0} 1.6. Ἰ)ΟΒΊΓΟΥ Ποῖ. 866 ποῖθ ου 
5. ἵν]}. 

1. ῶῶν ἐῥαὶ, ἄς. ΟΥ, δπηὰ ΤῈ πϑιτιθ 
βΒ ποϑᾶσχ, ΤῊ Μψομάχουβ ὙΟΥΪΒ δᾶνθ 
ἀθοϊασϑὰ 0, ῊΪ5 15 οἡ ἴΠ6 ψ μοΪ]ο {π6 πιοςῖ 

ΡΓΟΌΔΌΙΕ ἰγδηϑίδιίοη. Τῆυ5 Ηυρίεϊά. ΒΥ τῇς 
ΠΟΔΓΏΘ55 Οὗ Οοαἷβ πᾶπὶὲ ἴῃ6 Ῥβϑ] δῖ ΠΊΘΔἢ5 
18ε πιδηϊεπδίδίίοη οἵ Οοά᾽5 δίτἱρυῖεβ. Οοά 
Βαῖἢ δῆθνῃ Ηἰπηθοὶῆ, δηὰ ραβδὶ ννοπάοιβ πάτα 
ἀεοϊαγοά Ηἰβ βροννοῦ δηά γιβίίςθ. ὅ8ὅ66, μον - 
Ἔνοσ, Νοῖδ Ὀεῖονν. 

2. ἤῥεμ 1 ῥα] γεεεε] ΤῊ πηᾶτρ. ΘΕ Σ 
8.811 [7419 ἃ δοῦ δΊΣ.Θ 15 ὑγείογα 6. ὙΠ6 
ΒΡΘΆΚΟΓ 15 Οοά, {πὸ “"586ῖ {Ππ|6Ὸ᾽ 18 ἴῃς {ΠπῸ 8Ρ- 
Ροϊηϊεά ἔογ Ἰπάρτηςπε, "“1τη6 ἀν οὗ ἴδ Γογὰ." 
ΤΕ δρρ]οδιίοη ἴο (ἢ γίϑὲ ἰ6 οὔνιουβ, Ὀὰϊ ΣΠ6 
ῬβδΙπηῖϑὲ σοπίοιηρ]αϊοα δὴ ἱπιπηθάϊαϊο Ἰπίοτ- 
Ῥοβ!οη δηὰ νυ ἢ τοίογοησθο ἴο ἴπεπ Θχ πε 
Θν}}8: 566 ῃοΐδθϑ οἡ {Π6 ργθοθάϊηρ ΡϑαΪπι. 

38. αϊεοίαεα] 1.6. ΜΈ ἰ(οχτοσ, ἃ5. Ὀδίοτο 
{πὸ ἰαϑὲ ἡπάρτηδιξῖ, ““ ΠλΘἢ 5 ποαγῖϑβ ἔδι ηρ ἰΠοπὶ 
ἔογ ἔδαγ." 

1 δέαν Ὁ} Οτ 41 μᾶνε οι δὈ 5 ῃοά." ὙΤΒδ 



{ 116Ὁ. 
αἰετεγί. 

"Ο σ, 
,»ν Α σαβά. 

Υ. 5--4. 

[ΟΠ ΠΙΒΗΪΥ : ἀπά το {πε ψιοκεά, [1 ποῖ 
ὉΡ ἴῃς Βογη: 

ς ΠΙτ ποῖ ἃΡ γοιγ ἤόγῃ οὐ ΒΙρΡΗ: 
ΒΡΘΔΚ μοὶ τὐἱἱῤ ἃ 5116} πεςκ. 

6 Ἐογ ργογπηοίίοη εὐριφίῤ πεῖ ΠεΓ 
ἔτγοπι [6 εαϑῖ, πού τοπ τῆ ννεϑῖ. ΠΟΥ 
ἔτοπι τε 'βουτῇ. 

 Βυῖ (σὰ ἐς ἔπε 7υάρε: δε ρυζίετῃ 
ἄοννῃ ομδ, δπηὰ βεζζειἢ τ Δποῖδογ. 

8 Εογ ἰῃ τῇς μαπά οὗ ἴτε ΙΟΚΡ 

ῬϑΑΙΜ5. ΩΧΧΝΟ ΤΧΧΝΙ. 

ἐδεγε ἴς ἃ σὰρΡ. δπά τῆς ννῖπε 15 γτεά ; 1 
15. [Ὁ]] οὗ πιίχυγε; δηὰ ἢς ροιγοῖῃ 
οιξ οἵ τῆε 54π16: δυῖ [6 ἀγερβ τἢδγε- 
οἷ, 811 τῆς ψιςκεα οὐ τῆς βδαγῖῃ 5}4]]} 
νντιηρ, ἐῤέπι οὐ, ἀπά ἀσῖπκ ἐῤόηη. 

9 Βυῖ 1 ν}]}} ἀεοίαγε ἔογ ἐνεῦ, 1 
νν}}} βίηρ᾽ ργᾷῖβεβ ἴο τῆς (σοά οἔ [λςοῦ. 

10 ΑἹ] τπε πογηβ οἔ με ψιοκοά 4150 
ὙΠ οὺς οἵ, ὀκὲ τῆς Βογῆς οὗ τῆς 
ΓΙρΐθοιι5 584] Ὀεὲ Ἔχαδϊτεά. 

Βα 6 ΑἸπΙ ΡΥ Ῥονγοσ ὙΠΙΓ ἢ δὲ {Π6 στγοδίϊοη 
5.1 ἔδλϑε {πὸ ἰουπαάδεοπβ οὗ ἴῃ6 ϑαγίἢ νν}}} πηδίη- 
(χη ἤχοὰ οὐογ ἴῃ τῆς πιϊάϑὲ οὗ 11} σοην]- 
8ίοηϑ. ὙΠ ὀχργεβδίοῃ “" Ρ ΠΠγβ᾿᾿ τ ᾶΥ, ἤονν.- 
ΘΥΟΓ, 06 πιοίδρουοδὶ, τηθδηίηρ “ΤΠ ]ΟΓ5,᾽) 85 1 
1 5. ἰΐ, 8, Δηά 85 “"Τουηάδίοηϑ," ΡΒ. χί. ἥ 
Ιχχχὶϊ. ς. 

4. ,2ο1ἡ Ἡδρτε ἴπ ἴἢε 86πη86 οὗ ΟΠΠΡΙΥ 
ΓΟ} 15} Ὀοδϑίογβ, 8810 5. ν. ς, δηὰ ᾿χχὶϊ. 2, [0 
Ὑν ΒΟ ἢ Πογ 5 δὴ οὈνουβ γοίθγθηςο. 
ΠΝ ποῖ μρ ἐὸν βογ] ΤῊΣ ψογά “1 αρ ἢ 

Οὐσυγ8. ἔοι ἘΠΠΊΘ5 'Π ἴνγὸὺ ψΕΙΒΟ5; ἰἴ τ ΔΓΚΆ5 
{πΠ6 Ἰοδάϊηρ τπουφῆς, {π6 ῥτιάς δηὰ 5βοϊξνοοη- 
βάοποθ οἵ Οσοεδβ ὀποπλθβ; [86 Ὀεϑὶ 1] υ5Γὰ- 
(ἴθ 15 Τουπὰ ἴῃ ἴΠ6 βρϑεςῇῃ οὐ Ἀδοϑῃακοῆ, ἴο 
ὙνΠοἢ [ἴ δοοπὶβ ργοῦδο!ὶο ἴμδὶ ἴῃ6 Ῥϑα]πγῖϑὲ 
αἰ ΓΕΟΓΥ 4} .ἀ65, 

6. γονιοί ἰοη} ΟΥ̓, “ἸΒῖπξ ἀρ." ὙΗΪΒ γεη- 
ἀογίηρ ἰῖ56 πλυς ἢ σοη(εϑίεα, Ὀὰὲ ἰξ 15 δἀορίοα ὈΥ 

Ηρ ]ά, πὰ ἀρρθᾶγβ ἴο δοσογά Ὀοίζογ νυ τἢ 
{86 σοπῖοχί [ΠΔη ΔΠΥ ψν ϊσἢ μ45 θη ργοροξοὰ 
ἴῃ 15 ρίαςσθ. πο πιραπὶπρ οὗ ἴπ6 νϑῦϑβὸ ἰ5 ἰῃαΐ 
ῬΟΥΟΙΓ σΟΠΊΕ5 ἔγοπὶ ΠῸ δαγίϊν ἡυλγίοσ, ἘΠῸ 
εἰ ΠΟΥ ἢ ̓ 18 ποῖ τηθης οηοά, οἰ ΠΟ ὕθσλαβο [ἢς 
Ῥβαϊπηϊδὲ ρᾶ5565 σαριαἶγ ἴο ἴῃ6 δϑϑου!οη οὗ 
Οοαβ ροννογ, οὐ Ὀδοδιι56 (6 ρϑορὶθ οἵ [Γιὰ 
ἀϊὰ ποί εχρεςί ἀε!ϊνεγάπος ἔτῸπὶ {παὶ αι νοῦ : 
186 Αϑϑυγδη5 {ΠΟ ΠΊϑοἶν 65 σΔΠΊΕ ἔγοπ [6 πουῦιῃ, 
ὕσονι δὲ τοι }] 1 ΛΊΘΓΑΙΪΥ, "' ἀσϑοτί, "ἡ Ὁ: ἴδε 

ΑΟὟΝ. βίνεβ {Π6 σηθδηηρ. 

7. «εἰ Ὁ] Οτ, 11{09 Ὁ} ὌΡ; 566 ποῖίθ 
δον οἡ σ΄. ς. 

8. δὲ «υἱὴό ἰς γε] δπὰ 1 ([ῃ6 ςιρ) 
Το Β Ὑ1ῚῸ ΜΨ1η96, 7111 οΟΥἩὨ ταϊχύατθο, ;.ε. 
δίγοην ϑρίςεἀ ννῖπθ. Α ννῈ]]-Κηοννὴ δηὰ σοπι- 
τήοη ἤρξυτγο οὗ αἴνπο γαῖῃ. ὅ6ε Ϊεσ. ΧΧΥ ΟΣ ς. 
ΧΙΧ, 12,. 1]. 7; [58]. 1]. 17); ἘΖεῖὶκ, ΧΧῖ, 32, 
231 ἮδΌ. ἰἱ. τό. 

ΝΟΤῈ, οὐ ΡΘΑΙΜ ἸΧΧΥ. 1. 

ΤῊ Ι,ΧΧ. (]Π]οννοὰ ὃγῪ Ν υἷξ. πὰ 5γγΓ. μαὰ 
8 ἀἰβεγθπὶ ἃπὰ ΘΑΞΙΘΓ γοδάϊηξ, καὶ αὐ γββᾳ 
εθα τὸ ὄνομά σου" διηγήσομαι (Ννυἱὶς. παττὰ- 
δ πιυὰ) πάντα τὰ Πρ  ῥιάηψαιν. ͵.ς. δὲ 

“ΒΟΌΣ ἼΟ ΟΞ. ὙὍΠο σἤδηρο 18 νεγΥ 5 σῆς. [ἐ 
ἢ45 (6 δάνδηΐαρε οἵ δοσοιπίιηρ ἔογ ἴῃς Μα- 
βογεῖὶς τεδάϊηρ 2. 

ΡΟΑΙΜ ΤΧΧΥΙ.. 
: Αὶ ἀρείαγαίίον οὐ Οὐά᾽» τπαϊεείν ἐπ τε ἐλωγεῖ. 

ιι κι ἐχλογίαδίονε 9 σέγυς ἀέγε γευεζε,ἶν. 

Το 6 ομίοῇ Μαυιοΐαη οα Νερίηοιῃ, Α Ῥϑαϊπὶ 
οὕ ϑοὸηρ ᾿ οὗ Αϑαρῇ. 

Ν᾽ Τυάλῃ 2ς (σοά Κποννῃ : 18 ἤδτλς 
ἰς ργϑδῖ ἴῃ [5γδοὶ. 

ῬΘΑΙΜΙΊΧΧΝΥΙ. 

ΤΈΘΓα σαη Ὀὲ {{||6 ἀουδὲ τπαὶ τΠ]5 ῥβ8δ]πὶ 
ΤΓΟΟΓΒ ἴο {86 ἀδϑί ΓαςσΈ οι Οὗ ΘΕ ΠΔΟΠΟΓΙ Ὁ 5 ΑΥΤΏΥ. 
5.0} 15 ἴῃς οριπίοη δοίη οὗ {Π6 ἀποείθηϊ δπὰ 
ΟΥ̓ πιοϑῖ τηοάσσῃ σοϊηπιοηϊδίοῦβ. [1 15 Ὁ] βου 
σοπηρφοίοα ψ ἢ [Π6 ργοσθάϊηρ ρϑαῖπι, νυ θη 
Ὀοίογο (ἢς ἡπάρτηθηΐ νυ Ὠςἢ 15 ΠΟΓΟ τεργεϑοηίθα 
85 (Οηδιπηπηδίοά, 
ΒΟ ϑγισζῃγο 15 γορΊ ΑΓ, ἔΟῸΓ 5  ΓΟΡἢ 65, ΘΔ ἢ 

ΟΥ̓ [γΥδ6 νϑῦϑθβ - [Π6 βγϑί δ «ὦ 1η]γὰ πιᾶγκθὰ ὈΥ 
δε δῇ. 

2 ἴῃ ϑαίεῃ αἷβο 15. 15 ἴθεγηδοϊο, 
Δηα ἢΙ5 ἀννε  !ηρ ρίδοε ἴῃ ΖΊίοη. 

2 ΤΊΏοτε Ὀγάκε ἢς ἴΠε ἄγγοννβ οὗ τΠ68 
ονν. ἴῃς 5164. δηά τῆς. ϑννογά, διά 
τῆς Ὀ4ῖ1]|6. δείδῃ. 

4 Τποιυ αγέ ποθ ρ]ογίοιιβ πα ἐχ- 
σα]]εης [ἤδη τη πηομηΐδ!η5 οὗ Ργδυ. 

1. ἐς Θοώ ἀποαυπ) 1.6. Ὁγ ἴδε τηδηἰ βεβίδιοη 
οὗ Ηἰς ροννογ, Ὀοϊῇ ἴῃ ἔοστηοσ 1 Π|68 δπὰ πον 
ὈΥ ἴδε πιϊγασιοιι5 ἀοϑίσαςίοη οἵ τῆς ἱηνδάϊηρ 
ΔΥΤΩΥ, οἴ. 8. ΧΙ. 

2. δαί] ὙὕΠ6 ἀποιθηΐ πᾶπὶε οὐ Τεγυβαεπι, 
566 σσηῃ. χὶν. χ8 ; Ηοῦ. νἱῖ. χ. 2. 

ῥὶς ἑαδεγηδοίε]" ἼΠΙ5 δυάς ἴὸ ἐπ ἢγϑξ 
Θϑι  ὈΠ5ηιθηῖς οὐ [ἢ ἐαθόγηδοϊο ἴῃ αν 8 
(πη ; ἰηϑίοδα οὗ "6 15᾽ γσεδὰ ὁ" νναβ,᾽) 2.6. ννᾶ8 
56. ἃρ. 

38. ἐδὲ ἀγγοκὺς οΥΓἹ ἐδε δοαυ) 1 λῖογΑ!γ, ὃ 89 
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344 
ς Τμε βιοιτῃοαγίεά ἀγα βρο]]εά, 

ἴδεν Πᾶνε 8ἰερὲ {πε Ὶγ βίδερ: δηά ἤοπῃθ 
οὗἩἁ τὲ πιοη οἵ πηῖρῃξς αν ἐοαηά {ΠοῖΓ 
Ὠαηάϑ. 

6. Ατ τῆν τεδικε, Ὁ (ὐσοὰ οἔ Ϊαςοῦ, 
δοῖὴ τῆς σματῖοῖ δα ἤοῦβα γα σᾶβῖ ἴπ- 
ἴο ἃ ἀεδά 5]εερ. 

7 ΤΠοιι, φοεμ ἴποιι, αγό το ὃς ἔβαγεά : 
ΔΠ4 ννῆο ΠΙΔΥ 5ἴλπα ἰη τἢῪ βδρῃῖννδεη 
οηςς ἴδοι αἵ δηρτγ 

ὃ Του ἀἰάδϑε σαυβε ἸυάρπΊεηῖ ἴο 
δε πελιά ἔτοπη ἤδανθ; ἴμε δα 
[δαγθὰ, δηὰ ννὰβ 51], 

9 νβεη (ὐοὰ ἅτγοβε ἴο ᾿ιάσπιοῃῖ, 
ἴο 8ᾶνα 4}1] τῆς τπεὲκ οὗ τῆε εἀτῖῃ. 
δο δῇ. 

1685 οὗὨἩὨ 89 ὉὈΟ,, ἃ ΡΎΊΔΡΗΙς ἤριΓΟ, 
ὙΏΙΟἢ πλρῆς πᾶν Ὀδδη ργεβογνεα ἴῃ 16 ἰγδῃ5- 
ἰαϊίοη : ἴῃ 5. Ιχχυῇὶ. 48. 1π6 ννογὰ 18 τορηάογοὰ 
 οῖ τῇῆιηογθο 15," ἴῃ διῖ. ΧΧΧΙΙ. 24, 
ἐς υγηρ ποαῖ." 

4. Τροιμ ἀγί "πογὲ σίογ!ο] ΟΥ, που ἃχὶ 
ΚΊἸΟΣΙοῦυΒ, Ἰδ, οδὺϊσ ΤΟ Ὅ 9 1ι005- 
ὑϑ1:8 οὗ ΒΡ011. (Τῆι 0ΧΧ., Α4., 5γπ|., 
Ὑμουα.) ὙΠὲ Τογηραγίδοα νυ ἢ ἴἢ6 πιοιπ- 
(Δ1}5 ΟἵἨἁ ΡῬΓΘΥ, ἐ.6. [Π6 βίο ΡΟ] 45. οὗ ἴπ6 ἴπ- 
νδάογθ, ννΠΙΟἢ 5 δάορτοά ὈῪ πηοϑῖ σοπηηθηία- 
ἴοΓβ, ἀπά 15. Θχργοββοά ἴῃ οὐσ ΑΟν,, 15 Βα ΪΥ 
Βα ϑίδοϊογν. ΒΒ. {π6 “" πιοιιηῖα! 5. οὗὁἨ 5Ρ01]}" 
Ηιρίοα υπάογοίδπαϑ [εγιϑα]οπη. Οὐοά [5 ἴδι15 
δα ἴο πηδηϊοοι ΗῚ5 ΡΊΟΥΥ δηὰ πιδ] δῖ γ᾽ ἔγοπὶ 
(πὸ 5 γοπεμοϊὰ νΒοΓο ἴῃς 8ρ0}]5 οὗ {πὸ Ἰηνδάογβ 
αὐτὸ αἀἰνἀςα, ὙΠ δοηρ οὗ 50]. ἵν. 4 ΠΊΔΥ ὕδ 
σοιηρατγοῦ, 1’, 85 ἃ Ππ|οπὰ ϑιρβοβίβ, {Π6 5}}16145 
ν Ὡς ἢ λἀοτγπεά [Π6 τοννογβ οἵ [ΘΓ 54 }6 πὶ νν ΓΘ 
5Ρ0}5 οὔ {πὸ π ΓΥ 5141}. ὙΠῸ νοῦθο τα ρῃϊ 6 
ρΑγΑρηταβοά, “" ὙΠοι, Ὁ Οὐοά, τὲ διγαγοὰ ἴῃ 
σῆῖ, Ὑποι Παρ αἰδρίαγεά ΤῊΥ πλα)]οϑῖγ οὐ 
Μοιυπί Ζίοη, νοῦ ἴπῸ 8ρ01}}]95 οὗ ΤΥ 6η6- 
τλϊ 8 ΔΓῸ ἀἰδίτι θυ α το ΤΥ ΡῬθΟρ] 6." 

δ. «ἰορὶ ἐβοὶγ σἰεορ] ΤῊΘ 5166 οὗ ἀδδίῃ: ἃ 
βρυτο Ὡς ἢ 5 ροο ΠαΥΪΥ ἀρργορτίαῖθ ἴο ἴΠῸ 
ἀωοοιγιςτοη οὗ τῆς Αϑϑυγδῃ ΔΊτηΥ ἴῃ ἴῃς ἀθδὰ 
οἵ πἰμηῖ. 

γιογο. ας ἤοιπα ἐδεὶν δῥαπάς} ΤῊΪ5 ρῆγασΘ 
15 Το ΔΓΚΑΌΪΟ: 11 50. Π|5 ἴο τοργθϑθηΐ ἃ ἀθδίἢ 
ΜΓ ΒΙΟἢ σοπΊοϑ διά θην, γεῖ ἡν Ὲ ἃ πηοπη ΑΓ 
πίονι οὐ σοηβοϊοιιθη655 ; ἴΠ6 5θόρϑι, ἀννδκ- 
δηοὰ ὈΥ ἃ βιάάοη ραπρ, ὁπ θλν ΓΒ. Ἰῃ 8] 
ἴο ριιῖ οὐδ 15 Παπα5 δηὰ βΎτᾶ50Ρ. 15. ὉΟΆΡΟΙΒ, 
διιῖ [1115 ὕπο κΚ ονουνν ποΙπιοὰ ὈῪ [Π6 ἀδὸρ 5], 
ΒΙΟἢ ἴῃ (Π6 ποχὲ γεγθα 15. βαιά ἴο [(Ὧ]}] οἡ 
σμαγῖοί ἀπὰ μοῦῖβο, 2.6. [6 νν οΪὸ ἀύτὴγ οὗ {Π6 
ἱπυδάογϑ. 

η--9. Ὑδὸ ἀοσποτιρίίοη οὗ {πὸ οβεςϊ οὗ 
Οοὐἷδά ἠιάρτηθηῖβ ὑροὴ ἴῃ ρϑορὶθ ἰ5. ὙΟΓῪ 
δἰ Κίης ; [Π6 ἴοη65 41Ὸ ξτάνθ, 50] ΠΊη, 5ρθαΚὶπς 
ΤΑῖΠΟΓ οὗ ἀννὸ ἴλη Ἔχυϊζδίοη ; {Ππ6 ΟἹ]Ὺ ρσᾶος 
νυ ἢϊο ἰῃς Ῥϑαδὶπηῖδὶ οἰδιπὴ5 ἔοσγ ἢΪ8. Ῥθορὶβ 15 

ῬΘΑΙ.Μ5. ΧΧΝΥΙῚ. 

10 ϑυγεὶγ τὴς νγγαῖῃ οὐ πιδῃ 5ἢ]]} 
ΡΓαίβα τμθε ὶ τῆς τγειηδίπάεγ οὐ γαῖ 
βῆδλὶτ τῆοιυ Γοβίγα!ῃ. 

11 Ὗόονν, ἀπά ρᾷῪ ὑπο {πε ΓᾺΡ 
γοιιγ (Φοά: ἰεῖ 11 τπατ θ6 τουηά δδουῖ 

ν. 5----ὄ12. 

οὐρῆς ἴο θὲ ἔξαγε. 
12 κε 58}Ὶ}1} οὐκ οὔ τὴς. βρὶπ οὗ 

ΡΓΠοΘβ; δὲ ἐς τογθ]ς τὸ τῃς Κίηρβ οὗ 
{πε δαγίῇ. 

ΡΘΑΙΜΊΧΧΝΙ. 
ι: 71ε ταδί τλιποοίλ τοῖσί βέτεε τοπιδαΐ ἀξ 
λαώ το ἀἠοΠάώοεο. τὸ 7 λὲ τἴζΐονγ τοὐτοὰ ἀξ 
λαώ ὁν τον  δργαζίο ΟΥ̓ Οὐας στε ἀπὸ σγα- 
αομς τορι 

Τὸ {πὸ σπϊοῦ Μαεοιείδη, ἴο Τεἀυἤπη, 
Α Ῥκαϊπὶ! οἵ Αξαρῇ. 

ἸΏΘΟποβ5, ἃ σοΟηβΟϊοιιϑη685 οὐ ννθα Κη 655, δηά 
ἀερεπάεηςθ οἡ Οοα δ ροννεῦ. 

10. ΤΠ πιραπίηρ οὗ {Π6 ἤγξτ οἰδιϑο δρ- 
Ῥοᾶῖβ ἴο ὕῈ (πδὲ 4}} {πὸ νυγαίῃ ἀπά νἱοϊοπος οὗ 
δὴ ἀο Ὀμυΐ 56γνθ ἴο Ὀτηρ οὐἱξ᾽ ὑπὸ αἴγιδυῖο5 
οὗ Οοά, δηά 50 ἀϊβρίαν Ηἰ5 ρίογυ : [πὸ βοοοπὰ 
αἸδιι56 ἰ5. πιοῖθ ἀοιϊτῆι ; ΟἿΓ νογξίοη βῖνθθ ἃ 
ἔλιγ 5θηϑθ, σοὰ νυ} ρυΐζ δὴ δηὰ ἴο 4}}] οὔεῦ 
ουτθιγοὶς οὗ ἔΓΥ οὐ ἴῃς ρα οὗ Ηἰ5 Ἔποπηῖ65. 
ΤΠΙ5 ἱπιεγργοίαιοη ἰ5 ἀείοπαρα ὈγῚ (αἰνίη, 
ψεποπια, Ὠοράοηρίη, δπὰ [αῖῆο (Ὲ}ο (ΟἸονν 
ΚΙΠΊςἢΙ), δηά 1ἴ 15 δυρρογίοα ὈΥ̓͂ Δ δηδίοροιιβ 
156 οὗἁἉ πὸ οτρίηδὶ ννογὰ ἰὴ Αὐδῦῖς, ϑυτίας, «πὰ 
ἴῃ [86 ΜΙίΞῆηα. Ὅδ6 ᾿ηϊογρσγοϊδτοη συρρεβίοα 
ὈΥ πποάσιτι σοπιπιθηΐδίοῦβ βθεπη5 ἰοτοθὰ δπά 
ἀπηδίυγαὶ, “ὙΠου ΜΠ ριγὰ Τ᾽ γ 5 ἡ ν ἢ {8 
τουδὶ πείθου οὐ υυγδίῃ,,) 1.6. σοὰ Μη} ἴακο (ἢ 
ἔμγγ οἵ Ηἰδβ ἐποίηῖθ5 ἀπά δάοπι Η!ΠΊ56}Ὲ ἢ 
ἴ 45 4 τ 6 οἵ {γΠππρῃ, [126] 1} 150 ἢ} ΡΓΟΡΟΞο5 
ἐν  ΠἸ ἃ τοιηδίπάεὺ οὗ νυγαῖ τ Του κιγά 
ΤἬΥ 561" ἡ. 6. Βῃου!ὰ [Π6 ΘΠΘΠΊ65᾽ γὰρθ δ6 τὸ- 
ποννεὰ, Οοὰὲ ν}}}] τὴ Ηϊπιϑοῖῦ ἢ ἔγθϑῃ 
νυγδίῃ, ἃ τϑβοῦνο, 50 ἴυ ϑρθαδϊς, οὗ νϑηρμδδηςο, 
ἴῃ ΟΥ̓οΓ ἴο ϑδιιδέξιια ᾿ἴ ; 5ΌΓΝ ἴοο 15 16 Ἔχρὶδ-σ 
παίϊοη οὗ ἃ βοσοηά Ταγριτηβῖ. 

11. «πίο ῥίνη δαὶ ομσδί ἰο δό Ξαγειῆ ΤῊϊ 
τΓδηςἰδίίοη ἰ5 σοτοςῖ, διιῖ 1655 ἔογο δ ]6 ἴδῃ {πὸ 
βιηρία ννογά ἴῃ (6 οΟΥ̓ψΙΠηΔ)], ὍΠ8.6 ὉΘΙΣΣΙΌΙΘ, 
(Π6 υν τι] δηᾷ τουσι Ὁ]. Οοά. ΤὉΠ6 δᾶπιὸ ννοσγά 
15 ᾿ιϑοὰ Ὁγ βολῇ, νὴ}. Χ2. 

12. εμὶ ο7 ὙΤῇε οτἰριμαὶ νου ἰσ υϑρά 
ΘΘΡΟΟΪΑΠΥ οὗὨ οὐ ρ κγαρθ5 ἴῃ {πὲ νἱπίαρο, απά 
Γοίογα ἴὼ {Π6 ΤοΥγ 0 ]6 σοπϑατησηδίοπ ὁΐ 16 8- 
πιοηΐβ 50 οἴδη ἀὐδογιροα ὈΥ [Π6 ργορῇοίβ : 566 
706] 1. 13; ον. χίν. 8; δπὰ ςξ, [541]. Χν"]. ς, 

Ρβαυμ ΧΧΝῚ]. 
ΤῊ Ῥϑδὶπηϊσῖ ἴῃ ρτοδῖ ἀϊϑίγοθς, οὗ ννῆδῖ Κιπά 

ννὸ σλπηοῖ 54Υ., Ὀὰῖ ἴῃ σοπηπιοῃ, ργΟ Δ ΌΪγ (15 
(π6 ἀοϊνογαηςοβ το αίθα ἀγὸ παίίοηδὶ), Ὁ Ἰἢ ἢ 5 
ΡΟΟΡΙΘ, ὀΑΓΠΘΘΕΪΥ δπίγοαϊβ Οοά ΤῸΓ διιοροιι, 
ΔηΔ, αἱ ἢγϑί, 5βθθπὴ5 ἴο ἀόβραῖγ οὔ ἴὸ : με τοσοὶς- 
Ἰεςϊίομ οὗἨ ξουπιοσ ργοβρεγιῖιεβ, δηὰ οὗ τπεγοὶεβ 

᾿ἰπὶ δτπρ ργεβθηῖβ ᾿πηΐο Ἀϊπὶ ἴῃδῖ ᾿ὐβρὶ 

"ον, 
»νάω 



εἴ». 

ἐπε) άκ2. 

γ. 1-το.] ΡΘΑΙ,Μ5. 

ΓἙΚΙΕῸ υπῖο (οά ψ ἢ Πὰν νοῖςε, 
ἔυέη ἀπίο (σοά ψ ἢ τΥ νοῖςε; 

3 ἢ ρᾶνα δῦ ὑΠἴῸ πΠΊ6. 
2 ἴῃ τῇε ἀΔγ οὗ πιν τγουδὶε 1 βουρῃῖ 

{πε [μοτγά ; ̓ΠῚῪ 5ογε γὰπ ἰῃ τῆς πηἰρῃζ, 
αηὰα σεαβεά οζ: Πγ δοὺ] γαΐαβεά τὸ δὲ 
ςοπγίοττεα. 

2. »Ο0.1 τεπχεπιδειόάὰ (σοά, δηὰ ννγᾶβ 
τγοι Ὁ] 6 ; [ σοπιρα!ηςά, Δα ΤΥ 5ρι γι 
ννὰβ ὀνεγννμεϊηθ. δεῖίδῃ. 

4 Του Ποϊάεβι πλῖπθ αγεβ νγακίηρ : 
1 δ} 80 τγοι]εὰ τπαῖ 1 σαηηοῖ βροῦκ. 

5 1 μᾶνε σοηϑβίδγεά τῆς ἀλγ8 οὗ οἹά, 
τῆς γεδῖβ οὗ δηςίεηϊζ {ΠΠ|68. 

ΙΧΧΝΊΙΙ. 

61 «4]} ἴο γεπηεηπλδγαηςα ΠΥ βοηρ 
10 [Πη6 πίρῃτς: 1 σοπιηπλαηα νντῆ Πλ1Π6 
ον ἤξαγῖ; ἀπά ΠΥ ϑρί τις πγαάδ 41}1- 
σα ΒΑΓ ἢ, 

7 ἍΜῊΙ τῆς 1,οτγά ςδϑῖ οἱ ογ ἐνεγὶ 
Δπα ψν}}]}] ἢ 6 νοιγαῦὶα πὸ πιογὸ 

8 [5 ἢΪ5 ΠΊΕΓΟΥ οἰεδη ροηα ἔογ ὄνεγὺ 
ἀἄοιὴ δὶς ργοπιῖβε [41] ᾿ἔοσ Ἔνεγπιοσγε 

Ε Ζ 

[Ομ άθσ ΠΊογοῖθ5 ὁ δϑεΐδῃ. 
Ι0 Απά [ 5414, ΤῊΙΒ ἐς ΤΥ ἱπῇτγ- 

γηϊγ: ὀκὲ 7 «υἱὲ γεπιογιόεῦ τῇε γελγβ 
οὔ τῃ6 τίρῃς μαπά οὗ τῃε πιοϑδὲ ΗΙρΡΉ. 

νου βίδα πῃ ἘΠπ|6ὸ5 ραϑί, δεῖηρ ΟὨΪΥ ρδίπ ἢ} 
(τού. 4---ξ0ῶ). Αἱ ]Δ5ῖ, {ῃ6 δρίγιξ οὐ Οοά 5ιι8- 
8:55 ἴῃ6 τους, (πὶ ἃ5 Ηδ νᾶ5, 50 Ηδ ἰ5; 
ῃηὰ ἴπδὶ Ηἰἴβ ρόννοσ πηδηϊεσῖοα 580 οἴδη ἴῃ 
εἰ νεγάησοβ οὗ Ηἰ5 ρϑορὶε ννουϊὰ ψιςκὶγ Ὀ6 
ΤῊ ΔΗ ἐϑίοα ἀράῖη. ὙΤὴ6 μγιγαςιίοι5 ἀ6] Ινοῦάποδ 
ΜΠΙσἢ δ ἴπ6 ἰπϑίδπί υἱνιάϊγ ᾿πλργοϑϑοθ ἴῃ6 
ἸγηαρίηΔΌοη οὗ 186 Ῥϑαϊπιϑί, δηὰ ἔμγη5. ΠΙ5 
ἀεβραῖγ ἱπΐο Βορϑ, 15 ἴηὴ6 ρᾶββαρὲ οὗ ἴῃς Βρὰ 
868: ἴῃ ἃ ἀοβογιρίίοη οὗ νος ἢ πὸ γοϑίβ, ἄννο]}- 
ἸΏ ὕροῦ [18 αἰγουμηδίδησεβ νὴ ἃ 500] τι 

ὙΓΟΓ, 
ΤΠῈ ητὰ ςδαρίεγ οὗ Ηδθακκοκ σμου]ά Ὀ6 

τεδά ἢ {Π15 ρϑαϊτη, ἴο ννῃϊοῇ 1ξ σοηίδίηβ τὸ- 
αυοηΐ δἰ υϑοηβ, αηὰ οὗ ννῃιοἢ Κὶ 15 ἴῃ 50ΠῚ6 
56η98 ἃ σοη[πυδίίοη. 6 ρ54|πὶ σδῃ ϑοδγοοὶγ 
δὲ δ8ῃ ἱπγιίδίοη, 118 Ῥυγροϑο δηά ΠΥ ἕογθιά 
ΒΓ ἢ ἃ ϑιυρροβιξίοη : Ὀμῖ 118 σριίγιῖ, πὰ βοιὴς 
ΡΉΓαϑεβ ἴῃ 1, ΤΔΥ πᾶνε 50 ἱπηργοσϑεὰ ἰΠ6Πὶ- 
ϑεῖν65 ΡΟ {ΠῸ6 ΠΑΙΓΟΠΔΙ] ΠΊΘΙΛΟΓΥ, 45 (0 Ὀ6 ΤῸ- 
ρεδϊεά ἰῃ ἰδίογ ργορῆθου. Τὸ Ὄχργθϑβίοῃβ ἴῃ 
ἩδΌΔκκυκΚ, σῇ 9θοπὶ ἱπηιαϊίοης οἵ 1Π6 
ΡΞΑΪπὶ, δῖε ἤ]Π|οσ. ὟΝ Ὸ πιδὺ σοποϊιιάθ νυ ἢ 
5ΟΠῚΘ σεγίδιπῖγ [ἢδξ (ἢ6 Ρ54]πὶ 15 δύ! θοῦ τῃδΔη 
[Π6 τγεῖξηϑ οὗ [οϑίδῃ οὔ Μαπάᾶβϑθι, [Π6 ἂρὲ οὗ 
Ἡδλδδακκυκ, Ὀυῖϊ Ὀεγοηάὰ (ἢ15, 1 15 μαγὰ ἴο 
ἀθοιάθ δηγίδίηρ 848 ἴο 15 ἀαίθ. Ηδρηρϑβί. ἀπά 
οΟἴμογβ ἄγριο (ΠΠΙΘΗ͂γ ἔτοπι συν. τό πὰ 2 σοπὴ- 
Ραγεὰ ψ ἢ Οδη. χχχνῖϊ. 2.) (δῖ [Π6 5411} 15 
ἃ ἰδπηθηΐ ἔοῦ ἴΠ6 ΟΔΥΤΥΪΠΣ ἄνα οὗ 6 Τοη 
Τηθο5: δυΐ [δ σοηΐεηϊβ. οΟΥἩἨ ἴδ6 ρϑαὶπὶ ἀὸ 
ῃοῖ 5ρεϑοῖδ!ν δυἱξ σις ἢ οςςδϑίοη. 

1, 7Τεγίεά ὠπίο σοά, δις. 11ξ. ΜΥ νοῖςὸ (15) 
υπίο ΟΟά, δπά [ οτγ δοιὰ : ΤΥ νοὶςθ (5) απο 
Οοὐά, (απὰ [ 54Υγ) ΟἿ προαύκθῃ υὑπίο πη!" 
ΟΥ, “ΜδγΥ Ης ἤράγκοη ἴο τθ.᾽ Ὁ τοηάογην 
οὗ ΑΟΝ., απά ἐκ σαῦυε ἐὰν μπίο γπ6, ἀοοθβ ποῖ 
51 (Π6 Ἰάοα οἵ (Π6 ρϑα]πι. Ηορθ ἀοδθβ ποῖ 
ΒΡΓΠΡ ὉῸρ 1] ν᾿. 1ο. 

Ὡ. »͵ῃΡ “ογὸ γαᾶπ, ἅζς. 
ῪΤΠΕε πιραπίπρ 15, ΜΥ Βδηὰ ἰ5 βἰγείς ῃδά ουὐξ (ἢ 
ΡῬγδυοῦ πὰ ϑυρρ]!οδ[! 0} 411} πῖρῆξ ; ἀπὰ σϑᾶϑοϑ 
ποῖ (ἴο 6 οιιϊδρτοδά). ὅ6εὲ Νοῖθδ Ὀεϊονν. 

τον. 1, 2,3. 45 4---9 ςοηίδίῃ ἃ ἀοβοτίρίϊοη οὗ 
τε. ῬεαΙπλιδὲ ἀμτίηρ Ὦ15 ΔΟΩΥ οὗ ἀρυδὶ ψῃϊς ἢ 

ΔΙΆΓΡ., ΠΊΥ Ὠαπά.. 

5 δἴ 115 οἰπΊᾶχ, δἰπγοσί οὗ ἀδβραῖγ, ἰῃ τὐ. 7. 
Τῆδ ἴδθηβοϑ ἴῃ ἴΠ6 οὐἹρίη8] ἃγὲ ΒΟ Ε[Π165 ρΓΟ- 
5θηΐ, ΒΟΠΊ ΕἸ Π|6ὲ5 ρδαϑῖ, Ὀὰϊ {ΠπΠ6 Ρυγροσξέ 566 Πὶ5 
ΑἸννγ5 ργοϑβοηΐ. 

8. 1 εογηῤίαίπμε] ἘΔίδΒοΥ, “1 τιυθθ᾽ οΥὗΓἹἉ 
ἐἐ χῃραϊ δίς," 

4. Ἴροι ῥοίάετἐ »ηίπθ, δις. “1 5ἴθερ ποῖ 
ΓὨγουΡἢ {πὸ πιρῃξ, ἕο Τ που πο] ἀδϑὶ πληδ ἐγος 
ἔασι, [δὲ [ΠΟΥ νναῖςῃ (45 1 οἡ 5 πίγγ) 411 πιῆ. 
Ι βρεακ ποῖ, ἕον Τποιυι ἰἰοϑὲ ἔαϑί ΠΥ οι, 50 
1ῃαῖ 1 σαπηοῖ ΓΈ] δνο τυ 56} (σοι ἢ ϑροακίπρ." 
ὙΠΟΙΟ ἰ5 ἀουδί 45 ἴο (6 τηρϑηηρ οὗ ΟὔΘ 
ννογά, “νας 65.) ΟΥ̓ “ὁ νναΚΙηρ5᾽" οὗ [ῃ6 ΘΥ65 
(ΥΌΨ), πῖς ἢ βοηθ δυίῃογί!ε5 (Οφθθη,, 
ΜΟΙ], εἰ !χϑοῆ, Βαπβθη, ὅζο.) τοπάθυ “ ἐγθς 
11ὰ45. ΦἼΤΒου Βο]άθϑι ἔδϑξ γηπὸ ογϑ] ας. τῃαΐ 
Ι σφδηποΐ οἷοβο {Πεπ|.,᾿" ἄς. ὅδε βόπογαὶ 5586 
5. 1Πη6 54πι6. ἢ 1815 το ἀογηΡ, ἃ5 {δῖ ρβίνθη 
Ὀοΐογε, 

5.6. 7 αῦνε εοποίάεγεά, ὅκα. 51 σοηῃβίοσ 
{Π6 Ἰοη 56 1165 οὗ ραϑῖ γϑᾶῦβ δηὰ ρῥτγοβρογιίυ: 
Ι το ΘΠΊΌΟΥ (6 δοῆρβ ΨΉΙΓΗ 1 μᾶνθ οἴη 
Ροιιγοά ἐοσίῃ ἴῃ [Π6 ὨΡἢϊ ἔοτ πιογοῖθβ γοσοινοά 
(5.6 Τοῦ χχχν. 10), ἀπά ΠΥ ϑριγιΐ δηχίοιιϑὶν 
5, ΝΥ (πὸ Τιοτά." ἄς, (Οἵ, 58. ἸΙχχὶν. χα. 
Αἴ (6 ἐηὰ οὗ τ.  ἴπογα 15 ἃ ρᾶϊ156, πὰ ἃ ΓΥ͂ 
οὗ σοπηξοτί 15 ϑιιρροϑίθα ᾿ἴπ Ὁ. το. 

8. γον» 9.6] 866 Ῥ5. οχῖχ. 8, διαδίϊὦ Τὸν 
«υὐογα, ΟΥἨ ῬιΟΠΊΪ56, πο ΤΡΥ “εγυαπί: 866 ἴοο 
Ῥβ. ἵνὶ. 4. 

9. ῥα! δὲ ἱπ προ σρμ μῤ, ὅς. “Α5 ἃ 
ΤΏΔη 5015 ἢ15 παῃὰ ὕροη ἃ ρὲ νυ ἢ ἢο τος 
ἤμ8ο5 ἴο δεβίονν, ἀοθὸς. Οσοὰ δημπξ ᾧρ Ηἰἶ8 
ἴθηογ πλογοῖθ5 πη Η!5 Ὀγοδϑί δ" (566 Πα. 
ΧΥ͂. 7).--ἰοίαρ, 566. 5, ἰχνὶ!, ). ὙΠῸ ἱπηροτέ 
ΠΟΓΘΟ 15 ἴΠ6 β4πι6 ἃ5 ἰὴ {δμαΐ ρἷδς : (πΠ6 δοςοῃ- 
ΔΉ 5 ΟΥ̓ Τηιισῖὶς ΔΠ4 νοΐοθ5 δ1Ὸ γαϊϑοὰ ἴο 

Ἰηἀϊσαΐο ἃ σἤδηρο ἴῃ ἴΠ6 5ριΠΠἰ οὗ {Π6 Ῥβαϊπ σε, 
δηὰ ἃ σοπϑβοϊδίϊοῃ ϑιισροβίοα ὈγῪῚ Οοά ΗπΊΞΟΙΕ, 
Βεοῖονν, ὑ. τς, ἴὴ6 ᾿πηροτὲ 15 ἴο δά ἔἴοτος ἴο 
(μ6 ἀξδογιροη οὗ ἴΠ6 ἀννῆι] ράβϑαρο. 

10. “4π41 ταἱά, Τρίς ἐς τιν, ζς.Ἶ Οτ, “ἼΒεη 
Ι 5αἰά, 11 15 τηῖπθ οὐνη Ἰηβγπλῖγ." δεὲ Ὠδθυξ, 

345 

[Η-ςὉ. 
9 ξόηφειθι 9 Ηλι Οὐοά ἰογροζζεῃ ἴο δὲ ργᾶ- δε ἀραὶ 

οἴου μαῖῇ ἢδ ἴῃ δηρθῦ δῆπξ ἃρ ἢ15 ἔξιραν 



ΧΧΝΙΙ. 

ἀςεπιεά τῇγ ρεορίε, πε βοη5 οὐ Ϊδοορ 
ἀπά Ϊοβερῇ. δεϊδῇῃ. 

16 ΤῊς νναΐεγβ δϑὰνν ἴῆςς. Ο Οοά, 
τῆς ννδίεγϑβ δᾶνν ἴῃ6ε ; [6 ννεῦα δίγαϊ!α : 
τς ἀερτῃβ αἰβο ννεγα τγου]εά. 

17 ᾿ΓΠδ οΪουάς ρουγεά οὐ ννᾶῖεγ: ἐἨξδ. 
τῆς 5Κ165 βεηξ οὐ ἃ ϑβοιηά: τἋἢϊπ6 ΤΑ ὑλραι 
ΔΙΓΟν5 Αἰδὸ σνεηῖ δὐτοδά. τ 5} 

18 Γἢς νοῖςς οὗ τῆν τπυ ποῦ τὐὰς τυαέεν. 

[ν. 11---τϑ, ΡΘΑΙ,Μ95. 

11 [ ν} τοπιοειδοῦ τῆε ννοῦκε οὗ 
(ῆς ΓΟΚΡῸ: ϑ8υγεὶγ 1 ψ}}}} τοπιθιηθοῦ 
τῆν ννοηάετβ οὗ οἷά. 

12 1 1} πιχεάϊταϊε α͵5ο οὐ 4}1 τῇγ 
γνοῦκ, ἀπά τὰὶκ οἵ τὴν ἀοίηρβ. 

123 ΤΥ ψὰγ. Ο (σά, ᾿ς ἰῃ τῃ6 
ΒΑΠΟΙΌΔΓΥ: ὙΠῸ :ς “9 ρτεαῖ ἃ (:ὡοὰ δ5 
οἱ (τοά 

14 Τῆου ἀγὶ τῆς (ὐοά τῃδῖ ἀοεβῖ 
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ννοηάειβ: ποὺ ἢαϑδὶ ἀδβοϊδλγεά τὴν 
δῖγερτῃ δπιοηρ ἴἢ6 ΡΘΟρΪςδ. 

Ις Του ἢαδὲ νυν ἐῤέηφ ἅττ τα- 

ΧΧΙχ, δι ἴ6 Ηθῦγον νγογὰ “" 5: ΚΠ 6 5565 ᾽ 15 
δίπλα ἴο ὁ“ ἸΠΒΓΠΆΥ “ἢ 1ῃ 1Π6 ἰοχί, 

ἐδὲ γεαγ! 97 1δὲ γί σῥὲ βαπά 9 ἐῤὲ »πουί Ηϊ}} 
(Μγ ἀεβρδιγ 15 ΠλΪη6 Οὐ ΡΟ ΚΉ655: (ΓΟΠΊΘΙ- 
Ὀκγ) {πὸ γεαγβ ἴῃ νη ἢ {πὸ τι παπὰ οὗ [Π6 
Μοϑβὶ Ηἰρὴ [ᾶ5 πεϊρορὰ υ8. ὙΠὲ ποιρπῖ 
βιρρεοῖοά ἴο πὸ ἀθβραιγιπρ ΑΙ ΠΊ5ῖ 15 ΓΑ ΠΟΥ 
Ηἰπιοά αἵ, ἐδαῃ ὀχργθϑθθα, ἴῃ ἴῆτοο ννογάϑ, 
ἐγ ΘΆΓ5,᾽) “ΠΡΗΐ παπὰ," δηὰ ““Δίοσι ΗΙΡῈ᾽" 
(ἴῃ {πὲ οτβῖπα]). ὙΠ ΠΟΥ σοηνου (Π6 ποίϊοη οὗ 
ταρ! ἃ {πουριῖ, {κὸ ΠΡ τηϊηρ, ραβϑιηρ του ἢ 
Ἦϊ5 πὶπὰ. ὍΠὸ ννοτάβ "" ὑυξ 1 νν}}} γο πη ο πη Γ "ἢ 
ΔΓ ποῖ ἴῃ {π6 οτρίπαὶ. Οἰδμεῖβ ([)ὲ ΝΝεἴῖο, 
1)ε): θοῦ, Ηαρέο!ά, Βιυη55η) Ἔχρίδιῃ αἰ ογοηῖ- 
Ιγ, “1 8α!ὰ, [ἴ 15 τηῖης δρροϊηΐοα ἰοΐ δηὰ {τ|4] 
(16γ.χ. το; τ Ρεῖ.ν. 6): γθάΓ5 ([Π656 4.8} ψν ὨΙ ἢ 
18}6 ταϊρΥ μαπὰ οἵ σοά ἢδ5 ἰδ] 4 ὕροη τηθ.᾽" 
Οτὖ, “1 5 τπηΐηθ δρροϊηίθαά Ἰοῖ πὰ {γδὶ, ἰῃαΐ 
{π6 σις μαηά οἵ ἴπ6ὸ Μοβκῖ Ηἰρῆ [45 ἰυτηρὰ 
δραϊηϑὲ πιο." 8ὃο ἰδ 1 ΧΧ.. νυὶε., ΟἸΠδΙά. 
ΎΤΠΘ ἱπίογργοϊδείίοη βίνθη ἤγϑδξ 15 19 πηοϑβί ἐχ- 
Ργόβϑῖνο, δηά 5θθπὶ5 δεδί ἴο 81 [86 σοηίοχί, 
δηα ἴπ6 ννογάβ ΒΓ ἢ [Ο]]ον, τ. 11, ἄς. 

11. 1 αὐἱ]] γεριοηριδογ) ΟΥἍἉ πγαῖκο πηθπίϊοῃ 
οἵ: ἐδε «υογᾷς οΥΓἹ ἐδέε ΤΟΚΡ, οἵ, οἵ [ΑΗ. 
ὙΠΟΓΟ 15 ἔοτοα ἴη ἴδ πιοηϊίοη οἵ Οοά Ὀγ [ἢ 15 
Ναπιθ. ΤΘ εἴθγηδὶ ὑπομδηροδῦϊα [οῃονδῇ νν}}} 
δοῖ ἰονναγάβ ΗἸ5. Ρθορίὶθ, αἰννᾶγϑβ, ἃ5 οἱ οἱά: 
5. Ιχν!]}. 4. 

12. 1 «ὐἱ]] »ιράϊαίο, ὅζς., πα 1αἰξ, κε. 
δΑΥΪΠΡ, Ὁ. 13, Τῶν αὐαν, ἴε. ὙΠδ ννοχγά τρη- 
ἀετοὰ ζαίξ 5ῃοι]ὰ γαίῃ Ὀ6 ““πλυ58) 845 ΠῚ τ". 23. 

13. ἐπ δενσαπείμαγν} ἘΔΙΒοΥ, “' Ἰη ΠΟ] 655,᾽" 
οτ, "" Θησοπιραϑϑοὰ ἢ ΠΟ 1Π685 :᾽} 2. ἐς. ὁ" πλοβὲ 
ΠΟΙΪΥ :" 45 ἴῃ Ῥγαγογ- Βοοὸκ Νοίβίοη, “ΤΥ 
Αγ, Ο Οοά! [15 μοὶγ." Ηο]ηθ85 15 ἴῃ ςμᾶ- 
ταςζογϑίῖς οὗ [η6 ννᾶαῦ οὗ Τόμονδῃ ἀὔονὸ ἃ]} 
βΒοάς! 866 5. Ἰχν], 24, Τὸν ῥαυν τεοπ ΤΡ 
οἷγισε..ἷπ ἐδὲ σαπεοίμαγγ, ΟΥ, “ἴῃ ΠΟΙ]ΙΠ655.᾽" 
ἢ6 δἰϊαβίοῃ 15 ἰο Εχοάἄ. χν. τὶ. 866 δ͵50 

Εχοά. χν. 12---τό, αἵ “. τς οἵ {Π15 ρϑαίτη. 

14. τῥομ ῥα. ἐἀξοϊίαγεά, ὅς. “ ΤΏου δαϑῖ 
ταληϊξοβιοα ΤΥ παρῃϊ ἀπιοηρ [Π6 παί!οηϑ." 

16. εδε “οπε 9. αεοῦ μά ο:ερὉ} (οπι- 
ταθηϊδίοτβ γοῆπο ἴοο σμ ἢ ἀρομ ἴΠ15 ἀθϑοΓρ- 

ἴῃ τῆε. ἢδανθῃ: [ἢ ᾿Ιρῃτπίηρβ ΠΙρῃτ- 
ἐηδά τῆ6 ψογὶα : τὴ6 δαγῖῃῇ τχοιλὈ]εὰ 
«πὰ 5ῃοοκΚ. 

ἴίοπ, νη ΠΟῪ 5αῪ (ῃαΐ [᾿οϑϑρἢ 18 πχρηζὶοπρά 
Ὧ5 ἴῃ ἃ 56η56 ἴῃς ἢγϑί-Ὀοσῃ οὔ [σοῦ (1 ΟἸΠτο. 
ν. 1), δηά μανίης ἃ ἀοιιῦ]6 ἱημογϊῖδηςε (Όφρη, 
ΧΙΝΠ. ς, 6). Ὑπθ ἀεδάς δηὰ εἰθβούν! ρα οὗ 
]οβορῃ ΠΙΠῪ ὀχρίδία 1Π6 βοϊοσίίοι Οὐ ΠῚ5 ΠΑ ΠῚ6 
Ὀοίοτο τπαξ οὗἩ Δ ΟἾΠΟΓ 5οὴ οὗ [ᾶσοῦ. ὅ66 "85, 
Ιχχνη. 67, ΙΧΧχ. χα, ΙΧΧχί. 4, ς. 

16. Τόφ «υαἱεγς, Χες.ἢὺ Οἵ. Ῥϑ5, χουν]. 
σχῖὶν. ὙἼὝΠΟ ννδίοβ οὗ 6 ρα δὸᾷ αν 
Οὐυά, {τοπλυ]οά, δηὰ τηδὰθ ννὺ ἕο Ηἰ5 ρεορὶθ 
ἴο Ρᾳ55:" ὍὙβε σοηβραιθησε 15 ποῖ δα θα ἴῃ 
{π6 ἴοχῇ ; ΟἿἹΥῪ {πὸ ἕαςϊ ποιϊςϑά, [Παΐ “16 ννᾶ- 
ἴθ 15 5βδᾶνν σά." ὙΠῸ δοςοτηρδηϊπθηῖβ οὗ 16 
Ῥάβϑαρο ἴοίονν, τ. 18, 10. 2.6. ταῖη, {πα πάθγ, 
ΠΡ τηηρ, δπά, ροῦβαρβ, 4 Πογτ] 6. νυ γΓ]νηά, 

17. {ρὲ εἰομάς, ϑις.1 ΤῊΘ τηᾶγρ. 15 Ὀδξίου: 
ΓΤ 6 οἰοιὰς ννογο ρουτοά ἔοσῖ ἢ ΜῈ νναῖοτγ,» 
ΤΡοὸ «ἀίος σοι ομἱ ὦ σομπμα, ΟΥ, ἴΠ6 ἢδανθης ιτἰ- 
τογϑὰ ἃ νοῖςὲ (ἢ τπυπάογ): Τῤίπε ἀγγοαυς «υεπὶ 
αὐγοσά, ἈΠ ΠΣ, ἘΠ ΘΓ, ἀπ ονοῦγ νν ΠΟΓΟ, 

18. Τῤὲ τοἱες 9 ἐγ ἐδωπάεγ, ὅς. Ηϑεδγ. 
«ἢ νοῖὶςθ οὗ ΤΥ ᾿μπυπογ ννᾶ5 ἰὴ (Π6 νυ ἢθ6]." 
80 {π0ὸ ΧΧ.ῴ ΨΝα]ρ. ἀπά οἴμεῖθ. ὁ" ΝΘ] 
Βοηὴθ 1διηκ, 15 ραῖϊ ἔογ “ σπαγιοῖ," ἀπά ᾿ππΠἸοδῖοβ 
{Π6 ὁ σῃδάγίοῖ οὗ Οοά," τῇ ννηϊςἢ (506 ΗδὈ. 
1. 8, ας) Ηδ {τγοιθ]οὰ τπῃὸ Εργρέδηῃβ. Βυΐ 
1π6 “μα ΠΟ δ 15 ηοΐ πιοπιοποὰ ἴῃ {πὸ ῥβαὶπῃ, 
δηὰ [6 6111|ρ515 ἰ5 νἱοἰδηῖ. Νίοβί ᾿πίθγργοίουϑ 
γοηάσγ ἴδ ννογὰ, αῦονο {γαπϑὶ θα "Κ νν ἤθε] " δῆ 
ἴῃ (6 ΑΟΥ. “πὸ Ὠράνθη,᾽" ΌΥ “νυν πῃ νη. 
ΤΠ6 τΓδηϑιίοη ἔγοιῃ “" νυν ἢ 661 τὸ “νυν Ὠιγννηα ᾽" 
15 Θᾶϑύ. ἴη [54]. χνὶϊ. 12 ἴπΠ6 νγογὰά ἴῃ αι168- 
ΤΟ 960πὶ5 ἴο τηθδη “{ῃ5ιἰράοννη,)") οΟΥ, "8 
πρῆῖ της νυ Βιτ ηρ ὑκίοτο 186 νιπὰ." [Ιη 
Ῥς, ΙΧΧΧΙΙΠ. 12. 10 15 ρΆγΆ}16] ἴο “" δῖ 0016." [η 
{πΠ6 ἢγϑί οὗ {Ππ|656 ρίδοθα {πὸ ΑΝ. γϑηάογβ ἰξ “ἃ 
ΓΟ Πρ τῆϊηρ, π΄ {πὸ Ἰαφίίοῦ “4 ννῃθε]. .ΆᾺ 
νΒΙΓΙν πα 15 ποῖ ἴΠῸ ΠΟΟΘΘΒΑΓΥ ΔΟσοΙραΠΠΙηθηΐ 
Οὗ ἐπυιπάοι, δηὰ 115 αυγαρὶ σἰτξ πλοπτοη ἢ 
{π6 {πὰ Γ 15 ὨΔΙΞῃ. γοῦι5 σοησθῖνθβ 1 δὲ 
ἐν 60} 15 ρΡυῖ ἴογ “ἴΠ6 αἰγ ΟΥ “ὁ μοΥ,"} 
ΠΟ σΟΙΏ ΠΟ; ΟΡΙ ΠΟ τοραγβ. 45 νυ ΒΓ ην 
τουηὶ αὔοιξ 5. ΤΠῚ5 ἰἄάθα ᾿ἰθὰ ρυοδΟΪΥ͂ 
ἴο ἴπ6 γοηάουπρ οἵ {πὸ ΑΝ. “τῆ ἤδανθι, ἢ 
δ οὐὗὁἨ [86 Ῥγαγεγ- Βοοῖὶ Μογβίοῃ "" τουμά 
αὐοιῖ.᾽" 



ν. τ9--2. ΡΘΑΙ ΜΈ. ΧΧΝῚΤΙ. ΠΧ ΧΨΝΤΙΗΙΙ. 247 

19 ΤῊΥ ΨΨΑΥ ἐς ἴῃ τε 8εᾶ, ἀπά [γΥ 20 “ἼΒοι Ἰεάάεβε {ΠΥ ρεορὶε {{Κε “ Εκοά. κφ 
᾿ραῖῃ ἴῃ {πὸ ρτεαῖ νγαΐεῖβ, ἀπά τῇγ ἰυοῖ- 

ϑῖερ5 ἅτε ποῖ Κπόοψη. . 

20. ΑΠογ {Π6 ρῥγορδγδίίοη ἀοίαδι]θά ἀῦονσ, 
Οοὰ πιδάδ ἃ ννᾶὺ ἴογ Ηἰβ ρεορὶθ {πγοιρῇ (6 
558, Δ [ΠΟῪ Το] οννοά Ηΐπ: Ὀυϊ ΗΙπΊΞο] ἢ 15 
ὑπϑόθη, δηὰ Ηἰβ5 σηῖγαο θθ ΟὨΪΥ ἰηάϊςαίε Η!5 
ΡΙΓόθθησθ, 80 ἴοο ἴῃ πδίιγθ, ἃπά ἴῃ ἴῃ 
δρί γι οὗ τῆλ, Ηἰ5 ργϑβθηςε, βαγ8 [)6].. 15. ποΐ 
56οη: ἰξ 15. ΟΥΪΥ Ιηοττοά ἔγοτῃ (ἢ6 ἀθθαὰβ ννῃϊοἢ 
Ηὸ Βᾶ5 ἀοῃπὲ δπά {πὸ ἰγᾶσεβ ῃοΒ Πδ δα 
Ιοῇ. 

ΑΡρ. ϑεςκοῦ (ηοΐοβ οἡ {πο Ῥϑβαὶγηβ ἴῃ Μογ- 
τὶς Κ᾿5 {τδηϑίδίίοη, Ρ. 166) τομαγκ5 οπ [ἢ 5 

ἃ ἤοςκΚ ὈγΥ {μὲ μαμὰ οἵ Μοβεβ δπά ἢ 
Αδτζοηῃ. 

Ρ54]π|, [πὶ βοπιθιπηρ 15 νναητίηρ, δηά (ἢδὲ ἵξ 
Θηἀ5 ΔΟΓΟΡΙΪΥ : 5: }Π]ΑῚ]Ὺ ΤΠἼΟ]., Ἀόοβεϑη., ΟἸ]9ἢ., 
δς. Βιυῖΐ [5 ἀγα ρίηθ55 15 ὄχργόβϑῖνθ [Ιῃ 1Π6 
ἸΟΥ δηά οχιυϊίδίίοη οὗ ἴῃ6 τλῖγᾶς]θ σθσογάθά, 
1ῃ6 οσοαϑίοη οἵ [Π6 ρϑαὶμ 15 ἔογροίΐθη : δπά 
6 Ῥβδ]πηδί, σαβιπρ ΟΥ͂ {πε Ὀυγάοη {παῖ ορ- 
ΡΓΘβϑοά ἢϊπὶ δἴ 115 σοπιη)θποθπιθηΐ, ΓΟροβοβ ἴἢ 
[.}} σοηβάξησθ οὐ ἢϊ8 ΑἸπι σας ργοϊθοϊζογ. 
“ΓΘ τη ηϑῖγο! "ἡ (5Δγ5 ΝΔΙΠΙΏρΡΈΥ) ὁ Ιοῖ5. ἢΪ5 
ὮΔΓΡ ἀἰΌρ, δηά τος! 65 ἴῃ {Ὸ]Πη655 οὗ [81 οἡ 
Οοὐ᾿β Ἰονϑ." 

ΝΟΤΕ, οἡ ῬΘΑΙΜ ΤΧΧΝῚΪ. 2. 

ἼΠε Ηρῦτγενν ννογά (22) ἐχρ]αϊηθὰ αὔονθ 
οἰ φγοσῃοά ου,᾽ 5 οἵ ἀουθίῖι! ἱπηροτί: 1 
ΤΊΡΔΠ5 ΓΑΙΠΟΥ “ὁ ρουγεά οὐδ᾽ |ἰκ6 νναΐεσ (τς 
αγέ α’ «υα!όν “ἐδ οπ δὲ σγοιρι, 2 5. ΧΙΥ. 
14); ἃ5 1 186 δαπά ννεῦθ τγοννῃ ουὔζξ ἢ 510- 
ΡΙΙσδέοη, δηα ϑἰγοίς ῃοαὰ οἷχῖ, 580 85 ϑοδγσοὶν ἴο 
Ὅὸ ἀταννη ὕαοκ. Οὖ ἴἴ τπαῦ ὃς ἔδαξ ἃ ννογὰ 
ΡΓΟΡΟΓΙΙ͂Υ Δρρ] δα ἴο ἃ Ποοά οὗἹἉ ἔδαγϑ [δὲ σθᾶϑθ5 
ποΐ 5. ὈΟ]ΑΙγΥ δρρ]ἰεα ἴο {π6 μαπά, ν]οἢ σϑαϑθϑ 
ποῖ ἴο ὉΡ οχίοηάρα δηά ἴο ϑιρρὶίςαῖθ.. Α 

ΡΘΑΙΜΊΧΧΝΠΗΠΙ. 
: “π᾿ εχλογίαΐον δοίᾷ ἴο ἰέαγη ἀρὰ ἐο 2γεαεἦ 

ἐδε ἑατὸ 977 Οοά. ο 7: τἱοῦγ οΓ σοι ς τυναἱά 

βοπιθνῃαΐ 5 ΠΊΪΥ ΘΧρυοϑϑίοη [ἴ,4π|. 111. 409, 
Μπε ἐγ ἐγίεζίοιρ ἄοαυη (ΗςὉ. 5 ρουτγοά ουξ 
ΟΥ 5ρ1|Π6ὰ4,. ὅς.) απά εεααεί δ᾽ ποῖ, «υἱδομ ΩῊΥ 
ἐπίογριί σου. Ὑἷ[86 Τατγραπ), ἴο ἀνοϊὰ {πὲ ἀνε 
βου, τοηάθγβ “Ἢ ΒΥ πῖρῆξ τη γα ἀἰ8Π|6ἃ 
ἴῃ ἴδαγϑ :" 88 1Ε (6 ννογὰ (τγαπδίδίθα “" μβαπά " 
ΟΥ̓“ 80" τηϑδηΐ “ογ6.} ὙὍὙΠὲ ἈΔΌὈΙη5. 1η- 
ἰογρτοῖ [6 βάπὴθ νογὰ “ΤΥ νουμῃὰ ;" ἤδηςα 
πὸ ἀουδὲ ἴδῈ ΑΟΥ͂. 

ΙΝῈ εαγ, Ο πΔΥ ρεορῖὶε, 19 ΓὯΥ 
ἴανν : ̓πο] πη γοιγ ΘλΓ8 ἴο ἴῃ6 

ννογάς οἵ τὴγ πιοιῆ. 
Ἐν, ασαησέ ἐσ ἑμπεγομίος πα ὐϊοῤεαϊοκέ. 67 μ ; : -Ξ 

Α Ρβαΐπι 7λὸ )εγαοίζος δείπν γοοίίαι, Οσοαά εἦοτε Ὑμάαἢ, 2.41 ν"}}} ΘΡΟΤΟΥ πιουτῃ ιπ ὁ ἌΣ 
ΤΡ. Ζίοη, απ Δατία. ΡΆΓΑΌΙΕ: 1 νν}}} υτίογ ἀλγκ βγίηρβ οὗ 35. 
«,γμεζίονε. Ε Μαβο ] οὗ Αϑαρῆῇ. 

Ῥβαυμ ΕΧΧΨΝΊΠΙ. 
ΤΠς Πἰσίοτυ οὐ [5γδοὶ, ἔτοπι {πε Ἐχοάιιβ ἴο 

τῆς ὁ5: ΔὈ]Π5ηπιοπς οὗ ἴπη6 Κιπράοτῃ οὗ ανι!ά, 
5 τενϊοννοά Ὁγ ἴῃ6 Ῥϑαὶπηῖϑῖ τη [ἢ]5 [Π6 Ἰοηροϑῖ, 
πὰ ΡγΟΔΌΪΥ τῆ φοαυ]οϑὲ, οὗ τῆς []σἴουςδὶ 
Ῥ5Α 1 Π|5, ἱπιθηάἀθα ἔουγ ρυ ]ς τϑοϊ Δ οη ἴῃ (ἢ 6 
δοῦν σε. ΟΥἩἨ [Πῃ6 ϑαποίυδτυ. ὍὙΠΟ56 56 νι δ 
ΨΌΓΟ ΟΥΡδηϊ χορ Ὀγ Πανὶ, δηά τε σὨοΓ ρἷδοθ 
δηιοηρ ἴἢ6 βιιροιππίοπάθης5 ννᾶ5. δϑϑίρῃθα ἴο 
ΑϑδΡἢ (86εῈ ποίεβ οη 8. 1.), ἴο ννβοπι {ἢ ]5 
Ρ54]πὶ ἰ5 αἰρυϊοά ὈΥ [ἢ6 ΙΠ5ΟΥρΡΟ] ΓἢΘ 
Ργποῖραὶ οὈ͵]οςῖξ οὗ ἴη6 ΠΟΥ 15 ἴω ἄγαν 
Ιθϑϑοηβ οὗ νναγηΐηρ δηὰ δάπιοηϊὶοη ἔγοσπη [ἢ6 
Ἰϑοογάθ Οὐ ΠΔΙΙΟΠΔΙ 5175 πὰ ῥριυιηιϑῃπιθηῖβ. 
δρεοῖαὶ δἰζϑπίοη 18 ἀϊγεοῖεά ἴο {πΠ6ὶ ψΊΟΠΈ- 
ἀυϊηρθ οὗ οπα {Π6, [ἢ οὗ Ερῆγαϊπι: ῥαγίϊν, 
1 πλᾶγ Ὁδ, 45 μανίτρ ἔγοσῃ [Π6 {ἰπὶῈ οὗ [οβἤϊδ 
(Βτουρδοιῖ (6 ροποὰ οὗ {πΠ6 [πάρο8. δε] ά 
1ῃ6 ροβδῖ οὗ Ἰδϑδάθσ οὔ τῇ6 ννῆοϊθ πδίοπη, 
Δηὰ 8ἃ5 510 ἢ ὈΘΙΠΡ ἴΠ 5ΟΠΘ 56η56 118 Γδρτο- 
βοηΐϊδίνο: ραγΓΎ, πον ονοῦ, ἢ τοΐογθηςσθ ἴο 
ἴῃς {τδηϑίοσ οὗ ἴῃ6 παίϊομδὶ ϑαποΐμπδῦν [ΠῸΠῚ 
δῃΠ0 ἢ} ἴο Μουπί Ζίοη (566 σύ. 67. 68). [ἴ 
ΒΕΈΠΠ5 δίγδηγε [πδΐ (ἢὸ Δρρτγοργιδίθηθβθ οὗ 

οΪά: 

1015 ϑδυθΊοςς το (Π6 ρὲ οἵ Ἰϑαν!ἃ β5ῃουϊὰ ὃ6 
υσϑιοηοά. ὙΝνΏρη 86 ἰαγρα Ὀαπά οὗ 51|Π6 615 
ἴῃ {Π6 τοιηρὶθ ννογα ἀρροϊηϊθα, σῃοόϑεη ἀοιιδθῖ- 
Ιε5β5 ἢ τοίογθησθ ἴο {πεὶγ ϑρίπίιδὶ δηὰ 
ΤΘηῖ4] αι 4}} βοδίοη5, οὴθ ἸΏδίη ἀμΥ πλιιϑῖ 
μάνα Ὀδθη ἴο ἱπουϊσαῖθ (6 ᾿οβϑϑοῦβ ἀεγινοα 
ἔγοτη ἴῃ6 δυδηῖβ οὗ πδί!οηδὶ ὨΙδίογΥ ; ἀπ πὸ 
δνθηΐῖβ8 σοιϊά ρῥγεβθηΐ ϑἴγοπροσ οἶδ πῆ ἤδη 
[Πο586 ἀδδοι θα ἴῃ [ἢ}]15 ρ841π|.0 [ἴ ννᾶ5 Προ 5- 
51:06 [ῃδι [86 (γαηϑίου οὗ [Π6 βαποΐιδγυ 5ποι]ά 
ποΐ ἢᾶνθ Ὀδθη σο]ουταϊτοά, πηοϑὲ ᾿πηργοῦ 46 
1Παι τἢ6 αἰγοιπ᾽δῖδησοα ΠΙΓἢ Ργοσθαθὰ ἂπά 
οσςσεοϊοπθὰ ἴἢ6 ἰγαηϑίου δῃοι]ὰ ἤᾶνα Ὀθθη 
Ρᾶϑϑθα οὐϑὺ ἴῃ ϑΐθηςσθ. ἼΠοϑο οἸσου πιϑίαποθβ 
816 ποῖ ἀεβοῦ θα ἴῃ ἴσττηβ σου] αῖοα ἴο σῖτα 
ΤΟΑΘΟΉΔΌΪΕ στοιμπᾷ οὗ οἴδηςς ἴο ἴπΠ6 ρονίογῦα] 
{|ῦ6 οὗ Ερἢγαϊπι, ΠΟΥ ἴπΠ δισἢ 8ἃ5 ᾿πάϊςαίθ ἃ 
5ε: ἰδ ἔθοιηρ οὗὨ δηϊπιοϑίῖυ : {π6 σα] 15 ἀ6- 
Βοθοαὰ 845 πδίοηΔ], ΠΟΥ 15 ΔΠΥ δχοιηρίίοη 
ἔγοπι 1 οἰαιμηθαά ἴον ἴπ6 ἴπῦ06 οἵ [πάΔἢ. [ἴ 
ῖ5 Ἰπάορα σογίδιη ἴῃδὶ ἴῃ σιναῖγΥ Ὀοίννθεη 
ἘΡΉγαϊπὶ ἀπά [πιάδῃ, οἵ ν  ἢ ἴγᾶσθθ ΤΊΔΥ 
Ὀε ρΡοϊηϊεα οὐ ΘΔΓ ΠΟΥ, Εἰπηθ8, Ὀυτϑί οὐξ 
ἰηῖο δῇ ΟΡΘ αυδγιεὶ ἂῖ ἴῃς {πιὸ οὗ [αν] 5 



3248 ΡΘΑΙΜ5. 

3. ΜΝ Ηϊςἢ ννε ἤανε πελγὰ δηά Κποννη, 
ἀπά οὐἦ (λτμεῖβ πᾶνε το] ά 18. 

4 δνε νἹ]] ποῖ ῃ!άς ἐῤέηι ἴτοπὶ {Πα γ 
σΒΠ]άγοιῃ, 5ῃθυνίηρ ἴο ἴῃ ραπεγαϊίοη ἴο 
σοιης ἴΠε ῥγαῖβεβ οὗ τὴς ΓΟΚΡ, δηά ἢΪ8 
ϑβἴγεηρτῃ, ἀπά ἢΪ8 νγοηάετγίμ! νγογκϑ τῃδῖ 
ἢδ παῖ ἄοῃε. ο 

ς Εογ ἢδ εβίδθ 564 ἃ τεβΕ[ΠΊΟΗΥ 
10 σοῦ, πὰ δρροϊπῖεά ἃ ἰανν ἴπ 

ΙΧ ΧΝΊΙΠΙ. 

ταϊὶρῆς Κπονν ἐῤοηι, ευεη τὴ 6 οἢΠ]άτεη 
«υδιεῦ βῃοι] 4 ΡῈ θογῃ; τυο 5ῃμου]ά 
ΑΥΒῈ δἀηὰ ἀεδοίαγε ἐῤέηι ἴο τῃεὶγ ςἢ1]- 
ἄγεη: 
 ΤΠδῖ {ΠεΥ πιρῃξ 8εῖ {πεὶγ ἤρα 

'η (σά, ἀπά ποῖ ἰογρεῖ ἴῃς ᾿γοῦκβ οὗ 
(ὐοά, νυ Κεερ ἢΐ8 σοπηπιδηἀπγεηΐβ: 

8 Απά πιρῃξ ποῖ ὃς 45 τῃοὶγ ἤδίμειβ, 
84 5 θογη δηά γεθε]]οιι5 ρεπεγαδίίοη ; 

[ν. 2---. 

5γλθ], ψῆϊο ἢ σοπιπιαπάεα ουΓ 
δες, 4. ἔτ Πετβ, ὄτματ ἔμεν 8ῃου 4 πηᾶκε ΤΠ θη 
δ Τ᾽ Κηονῃ ἴο {πεῖν οὨΠ] άτεη: 

ἃ σεηδγδίοη ἰἐῤῥαΐ δεῖ ποῖ {Πεὶγ Ὠεξατῖ ΕΗ Ρ. 
ΑΥρῆϊ, ἀπά νγῆοβε βρι γι ννὰ5 ποῖ 5ῖ64- ΕΣ ΤΩ ) “1 
ίαεοϊ ψῇ Οοά. ἐλ 8! 

6 Τμαῖ τπ6 ρεηδγδιϊίΐοη ἴο ᾿οπλα 9 ΤῊ ΤομΠ]άγθη οὔ Ερῃγαίτη, δείηρ 

τεβίογδίίοη ἴο ἴπῸὸ Κιηράοπι, 566 2 8. ΧΙχ. 
41---“, ΜΏΘΗ ἴΠ6 ννογάς οὗ ἴῃὴ6 πηϑὴ οὗ 
]υάδλῃ νψεγα ἤουοοῦ ἴλη {πε ννογάς οὗ [ῃ6 πιδῃ 
οὗ [5γ8Ὧ6];᾿ δηὰ ϑιιςοὴ ἔδο! πρ5 ΠΛΑΥ μάνα ρίνθῃ 
ἃ ξσογίαϊη ἴοπθ ἴο ἴῃ6 υἱζοτδηςθβ οὗ ἴῃς Ῥ54]πὶ- 
1ῖσῖ. Πᾶνα ταῖρϊ πάνθ ὈΘθη τόσα σΑγοα] ἴῃ ἢ]5 
ΟΥ̓ ΠΟΠΊΡΟΒΙ ΟΠ 5 ἴο 5ρᾶγε [ἢ6 5 5ο ρ. Ὁ} 1165 
οὗ 580 σοῃϑι ἀθγδοϊς ἃ ρογίίοη οἱ ἢΪ5 ϑιιδ)]εςοῖ5, 
Ὀυΐ 1 ννοι]ὰ σοδιο εν οσσαγ ἴο Ηἰϊπὶ ἴο 5ι 
ΡΓ655 ϑἰαίϊοπηθηΐῖθ αἴ οὔςσθ ἔγιιθ, ἱπιροτίδπί ἴῃ 
ΤΠΕΙΓ δρι γι] Ὀδατηρ5, δηα ἀδ]νοσοα πὰ Γ 
[Π6 ρυϊάδηςε οἵ Οοά. ΤὉῇο ῥ54]π|, ἤοννενου, 
ΤΏΔΥ ἤᾶνθ ὕδθη σοΟΙΠροΟΘοα 50ΠῚ6 ἔξνν Ὑδδγβ 
ΔέοΥ [6 δοςθϑϑίοη οὗ ϑοϊοπίοη, ποιῇ 1ἴ 15 
ἀοι θέ] νυ οίου 186 4]} 5] οη ἴῃ ὡ. 69 1πΊρ}165 
[6 εχἰϑίοπος οἵ (Π6 [6 Π1Ρ]6. 

Ηδὰ τῆς ννοσκ Ὀδθη νυ τἴθη δϑογ ἴῃς τονο]ὲ 
οὗ [ῃ6 ἴδῃ {τ 065, ΞοΠΊ6 τοίογοπος ἴο [μὲ ὄνοϑηῖ, 
δηά ἴο {πε ὶγ σϑῖαρϑο Ἰηΐο ἸάἀοἸδίσυ, πὴρῃ μᾶνο 
Ὀοθη Ἰοοϊκοά ἔογ : ποὺ ψουϊὰ 4 νυυΐογ, δοσ 
[Πη6 οχιΐθ, παν [δὰ ἰο ροϊπξ ουΐ ἴῃς ἔαγ 
ΠΊΟΓΕ ἰοΥΠὉ]6 να ηρ5 διρρεβίοα ὉγῚ [Π6 
Παρ ν Υ οὗ [πάλῃ πὰ ἀεβίπιςϊίοη οὗ {ῃ6 
ἴειηρίο. 

ΤὨδ κἴγίο οὗ [π6 ννῇο]ο ῥϑδὶπὶ δοσογάς νν ἢ 
[η6 ἀδῖς αηὰ διιπογβῃϊρ (ἢ5 δϑϑίρποα ἴἰο [ἴ. 
τ Βᾶ5 (Π6 σμγδοίθγ βίο οὗ Αβᾶρῇ, βτδυ υ, 
ἕογοθ, “4 Ἰογυ 1ιάϊς 4] ἴοηθ, ἢ ἀν] 
νναγηϊηρ5 δηᾷ δαπιοηϊοηβ:" ἰπογθ 4Δ1Ὲ 4͵50 
5ΡΟΘΟ4] ροϊπῖβ οὗ σϑϑοη απο ὙΠ οΟἵΠοΥ 

τὴ5 Β ἢ ὈοΙοηΡ ἴο Ππὶ οὐ ἴο (Π6 Κοτδὴ- 
165: 666 ηοΐθ5 Οὐ σύ. 1, 2, 7) 12, 17, ἄζς. 
ΤῊΣ βἰγιςίωτε οὗ (86 ρϑ4]πὶ 15 [πΠογου ρῆὶγ 
ΒΥτη πε ΓΟ] ; 1 15 αν δὰ δὲ [ῃ6 εηὰ οἵ Ὁ. 21 
ἱπίο ἔννο ραγῖίβ, δας σοηβίϑίηρ οὗ ϑδϑνθη 
Βίγορἢθβ: 1 {π6 ἢγϑί ραγὶ ἥνθ, δά ἢ νν ἢ ἔΟῸΓ 
ψνοῦϑοϑ, ἤθη ἔννο ἢ ἥνο ἃπὰ 91Χχ γϑῦϑοϑ βονθ- 
ΤΆΪΥ: ἰπ ἴΠ6 βεσοπά ραγί ἤν βίγορῃθβ ἢ 
51Χ υθῦβεβ ϑάςῇ, ννοιηᾶ ἀρ. κὸ 1[Πη6 ἢγϑξ ροῦ- 
τἴοη, ἢ ἵνο οὗ ἢνα δηὰ 51Χ : ἴλιι5 ργοβοητηρ 
ἴῃς ΘΟ ΠΟ Δ : 

4.4. 4.5 454. 5γ6; 
6, 6, ό, 6, ό, ς, 6. ' 

1, Οἰω εαγ, Ο νιν ῥεορίε] “ΓῊϊ5 ὀχογάϊιπι 
Ὀθοῆίς [πΠ6 ρῬοβϑιίοη δηὰ Ἵπαγαςῖοσ οἵ Αβερῇ, 
ΔΠ6 Ὀοδγβ ἃ Β[ ΠΠΚῚΠΡ ΓΟΒΟΠΊ ΙΔ ΠΟΘ ἴο ἢὨ]5 5[γ]6, 
ἴη τὴ6 ΒΠΙΕΙ ρβαὶπὶ ἢ 5ρϑᾶκβ 45 ἃ Ῥγορῆῃεῖ 

ΟΔΠΠηρ ἐπα ρεορὶς ἰο ᾿ἰϑίθη ἴο {πΠ6 νγογάς οὗ [ῃ6 
Ιογὰ ; ἤογα ἢθ βρϑακβΊη ἴΠπ6 πᾶπιὶὸ οὗ Οοά 85 
ἃ ῬΌΛΙΙς ἴδδο θοῦ, σοχμπ)ϑϑίοποὰ ἴο ρσγοοϊδὶπὶ 
δηά δχρίαίη 86 ἰανν, Οἵ [534]. 11. 4, δηὰά 
ΧΙΧ, τ. (ΟΟΙΡΑΓΟ “ΤῊΥ ᾿ανν" ἢ Ῥ5. ἸΧχχῖχ. 
240; “' ΠΊΥ ΡΘΟΡΪΘ,᾽"]. 7, ΙΧΧΥἹ]Σς, 2ο. 

Ὡ. 17 «υἱὴῇ οῤοη γιν φιο δ} 866 τηδγρ. ΓοίοΓ- 
Θης65, ἀπά ποΐβ οἡ Τοῦ 11}. 1. 

α ῥαγαῤί)ὴ Ἡδρτο ἴῃ ἰδ νυ ιάοβέ βθηβθ, ἴῃ 
ΒοΠἰοΠΙΙΟΙ5 δαυηρθ, ἀγαννίηρ οὐδ [6 Ὠιάάδῃ 
Πλόδηϊηρ οὗ δησιθηΐ τοοογάϑ. 

μ6γ}] ἼΠ6 νγογά 1ΠΊρ]165 ἃ 5ἴ ΟῚ ἱΠΊΡι]56 ; 
[ῃ6 ννογὰβ ᾶγὸ ἔογοθά οὐξ ὈΥ δὴ ἰηνναγά πιονθ- 
τηεηΐῖ. ϑγγη. ἀναβλύσω προβλήματα ἀρχαῖα. 

ἐἰαγὰ “αγιη 941 ϑαγὶηρϑ ννΙΓἢ σοηίδ!η ἀθεροῦ 
(γι ἢ5 ἴδῃ 116 οἡ [86 βιιαοθ., [Ιἢ Ατδῦϊς [ῃ6 
ΜΌΓΓΑ ΟΟΟΌΪ5 ἴῃ {Π6 56η56 Οὗ ἃ 51Π1|}16 ΟΥ̓Δ ΙΘΡΌΓΥ. 
(Ε Ρίον. 1. 6; [πιάρ. χὶν. 12... ὙὍΠδ δχργθϑ- 
5ΒΙΟΠ5 ἴῃ [15 νεῦβε ὈΘΙΟΠΡ ΒρΘΟΙα ΠΥ ἴο [Π6 ἂρ 
οἵ δοϊοπιοῦ. [Κύβίοσ βιιρροβοβ ἃ γοίθγομος ἴο 
(Π6. δι δὲὶς δίγισίυσε: ννῃ] ἢ Θθοῖὴ8 ἔδυ 1655 
ΡΙΟΌΔὈ]ο. 

“αγίηψ οΥ οἱ ΟἿ, Ρ58. Ιχχν]]. ς, αἱ. 

4. Ἡνε «υἱ δ ποῖ ῥίάε, ὅς. ΑΞδρῇ ἀννε}]8 προη 
1)6 τπουρμξ (Πδὲ ἴπ ἀἸβοπαγρίηρ [}15 ἀϊγ οὗ 
ἃ ἴδαοῇοῦ ἢ 15 ΟΡ [Π6 δησιοηξ ᾿π] αποίίοη 
οὗ τῆς ἰανν; οἴ, οι. ἵν. 9, νἱ. 7. Χὶ. το; 5608 
Ααἶϑο ἰοῦ χνυ. 18. Ῥοϊηΐβ οὗ γοβοιη]δηςα νυ ἢ 
1οὉ ἃῖδὸ πυπιεγοιϑ ἰπ 41} [ῃ6 ξοι!ρ5 οὗ Αβδρῇ. 

Θ. ἐδε ερἡάγεπ «υδέερ «ῥοιμἊά δὲ δογ"Ἱ] ες 
Ῥς, ΧΧΙΣ, 21. 

7. «υογάς: 97, Οοἢ] ϑεε Ῥϑ, ΙΧΧΥ]]. 12. 

8. 4 «ἰμόδογη ἀπά γεῤοίδομς σοηογαιοη] 
Αϑδρῇ ἤθσε βία κοα {86 Καγ-ηοῖο οὗ 15 ὀχῇοσγ- 
ταϊϊοη. [Ιἴ 15 Ρδοι] Αγ ἴο [Π6 ργορδοῖβ δηά 
ἴθδοθοῦβ οὗ [5γδθὶ ἴο ὑτρὸ που σρατπρ ἴπ6 
ΥΔΥΠΙΉρ5 ἀετινεά ἔγοπι [ἢ6 51᾽π5 οὗ {πΠ6}γ ἴογο- 
Γλῖπογθ. ΟΕ, Ἰθουῖ. ΙΧ, 7, 24) ΧΧὶ. χϑ, 20, 
ΧΧΧΙ. 27; [6Γ.ν..22. [ἡ ἴῃ6 ἼΠο]Ὲ οὗ {ῃ6 
ΤΟΙ] ον πρ δθοίϊίοη ἴο τ. ς4,), Αϑδαρῇ ἄννεὶ]5 
ὍΡΟΙ [ἢ 5οθηθ5 ἴη- ἴπη6 ψ ΠάΘγη 655. 

“εἰ ποί {ῤεῖγ ῥεέαγὶ αγισῥ] Οὐ, “65 4015}- 
οὐ," ἀϊγοςτεοα 11 ἀρ ῃῖ, ὅ6ς [οὐ χὶ, χ2. 

9. Τῤε ερἸάγεη ὁ, Ερῥγα πη ΤῊΣ τηοπίϊοῃ 
οὔ Ἐρῆῃγαῖπλ ἴῃ [815 ρᾶϑϑαρθ 15 ὑπαάουθίθαι!γῦ 



ῬΒΘΑΙ,Μ95. 

ἃ ΔΙπιεά, «πη ᾿σλγγγίησ θόννβ, τυγποά 
ΜΡ ἈΔΟΚ ἴπ τῆς ἀν οὗ δαῖτα. 

Ιο ΠΕ Κερὲ ποῖ τῃε σονεπδηῖ 
οὔ (σοά. πὰ γεξβιβεά ἴο νναὶΚ ἴῃ ἢ]8 
Ϊλνυ; 

11 Απά ἰογραῖ ἢ]5 ννοῦκβ, ἀπά ἢΪ5 
ψνοηάεγβ τηδτ ἢς ἢδά βῃεννεά ἤδη. 

12 Μάδενεϊϊοιβ τπίηρβ ἀϊ4 ἢδ ἴῃ τῆς 
βρῆς οὗ τῃεῖγ ἔβῖπετβ, ᾿π ἴῃς ἰαπα οὗ 
Ἐργρῖ, ἐπ τῆς βε]ά οἔ Ζοδη. 

12. “ΗΕε ἀϊν!ἀεἀ τΠε 568, ἀπά οδιιβεά 
τπεπὶ ἴο ρᾶ58 τῆγουρῃ ; δπὰ ἢξ πιδάβ 
της νναῖειβ ἴο βίδα πα 48 Δη ἤθᾶρ. 

14. Ἵ1ὴ τῆς ἀλγίίπιε αἷδὸ ἢθ ἰεά 
τμδῖλ νυν ἢ 4 οεἰουά, ἀπά 4}} τλ6 πιρῃςξ 
ΜΠ ἢ ἃ ἸΙρῃς οὗ ἤτα. 

Ις “ΗΕε εἶανε τῆε τοςκΚβ ἴῃ (6 ν»}}- 
ὑπιῦ, 30. ἀδ ῦηθβ8. ΔπΠὰ σάνε ἐῤεθηη αὙΙΠΚ ἃ5 ομκί οὐ 

τῆς στγεαδῖ ἀερί 8. 
ἐ: Ηε ὑγοιρῇῖ 8[ΓἜδπη85 450 οὐΐ οὗ 

τῆς τοςοΐϊκ, δηὰ σδιιϑεὰ ννγδῖειβ ἴο γι ῃ 
ἄοννῃ ἰιΚε τίνετϑβ. 

17 Απάτδεγ βἰηπεά γαῖ πλογο ἀραιηβῖ 
δῖπι Ὁγ ρῥτονοκίηρ ἴῃ6 πιοβὲ ΗΙρῇ ἴῃ 
τῆ6 νυ] ἀοτηθδ55. 

ν. 1το---25.] 

χοίύ, σ4. 

ἰχοᾷ, 13, 
ἀκ Σ4, 

ἔχω τ). 

Ν 103. 

(τ. το. 4. 

Ρεγροχίηρ. ὙΒδ σείξσεηοθ πλιιϑί σου Ὀ6 
ἴο Δἅη δνθηΐ ἴῃ (06 ΘΑΥΪΥ ἢΙΒΟΥΥ οὗ [5.16]. ἃ 
ἀουθ]ο σἤδγρο 15 Ὀσουρῇΐ ἀραϊηϑὶ [6 ΕΡΉ ΓΑΙ πΊ- 
ἴοι σοννασγάϊςθ ἴῃ Ὀαᾳί]6, δπὰ ἀἰϑοδεάιοησς ἴο 
Οοὰ. ὙΠῸ ἔθου σβάγρο σαπηοῖ τοίογ ἴο ἃ 
ἀι αὶ ΌὉγΥ [πάδῃ, θυ ὈΥ 5οπιθ μϑαίμθη ἢδίοη, 
ῬγΟΌΔΟΙΥ ἴο [πὲ ἰγαπϑδσίίοπβ τοοογάοα ἴῃ 
Ἰυάρσοθ 11. το---τό. Ῥοσι δῦ τοβϑρο ϑ ὈΠΠΥ 
ΤΊΔΥ πᾶν αἰίδομοά ἴο ἘΡἢγαϊπι, 45 ἸπΠ ΓΙ Πρ 
ἴπὸ Ποροπλοηυ ἤτοπὶ [οβῆια. 866 ἴοο ἴπΠ6 ποῖξ 
Οἡ ]ο5ἢῃ. ΧΥὶ!. 14. [{ 5 αἰϑὸ Ῥοβϑβίθ!ε {παῖ {Πε 
ΠΔΙΙΟπ4] ριτ οὗ ἸἀΟΙΔΊΓΥ νν5 5ρϑοῖ!!}ν σΟη- 
ποσῖτο ἢ τῆς {Ππ06ὲ οὗ Ερῆγαιπα; ς΄. Ηοϑβ. 
Π1..3. 511] 1ὴ 411 οἴ ΠΟΥ ρᾷβϑᾶρθβθ Ὀοῃ σΠδΥρο5 
ἃτὸ Ὀτοιρῆϊ ἀραϊηϑὲ τὴ6 πδῖίοη 85 ϑιοῇ, δηὰ 
τσ Ὀ6 ὀχροοϊοά ἴο Ὀ6 ὑγροά ὈΥ Αβαρῃ, ῃο 
δὐάἀγοποοά ἴἢ686 νογάβ ἴῃ [6 ἤγϑὶ ρίφος ἴο 
(ἢ: ρθορὶο οὔ [υάδῃ. (Ποη)δοΐαγαὶ οπηθηἀ8- 
ΠΟη5 ΔΙῸ Αἰννᾶγα υηϑαι[ϑίδοϊογυ, Ὀὰῖ ᾿ἴ ἰ5 
Ρετῆλρϑ δ᾽]ονναῦ]θ ἴῃ {Π|5 ρᾶϑϑαβρθ ἴο 55: ΠῚ6 
ἴμλαῖ τὴς παπὶὸ οὗ Ερῆγαϊπὶ τᾶν ἢᾶνα Ὀδθη 
δ ροιτυϊοὰ ὈΥ ἃ γα ηϑοῦὈεγ ἴον τμαΐ οἵ [5γδεὶ: 
ςἢ α᾿. ς7. 

12. Ζοαη] Ῥτοπῃ Νυπη ΧΙ, 22 γ͵ὸ ἰοάγῃ 
{πὶ Ζοδη ννα5 δ} βονδὴ γοαῦβ αἴοῦ Ἡθθτοη. 
Ζοᾶη οἵ Ἴἴδηῖϊθ, ποῦν ὅ4η, ννὰ8 ἃ εἰ οὗ 
Ετραῖ ἱπιρογίδηςθ, ἀηὰ {Π6 σΠΙοΓ γοϑιάθηςθ οὗ [Π6 
Ῥῃαγδοῆς οὔ 1Π6 τϑίἢ δπὰ τοῖῃ ἀγηδϑιῖθβ οἡ 
ἴῃς Νογῃ-ννεβίογη ἔγοπίογ, ὅ66 ποΐϑ οἡ ἔχοά. 
γι. ΤΠ πγεπίου οἵ (ἢ6 πᾶπλὸ ἴῃ ἴΠ|5 ῬΒΕΔΡῸ 
ΠΥ οἰ Ποῦ Ὀς διζγ δυο ἴο Δη ἀποϊοπὶ ἰγλαοη 
Ἰηἠορεηάεπί οἵ {πὸ Ρεπέδίοιιςῃ, οσ ἴο [π6 Κπονν- 
ἰδάξε οἵ Επγρὶ νης ννᾶθ ἃ σϑϑι]ς οὗ 18 

ΙΧΧΨΝΊΙΙΙ. 

ιὃ Απηά {Πεγ ἰεπιριεά (σοά ἴῃ τῃιῖγ 
ἢεδατγῖ ΌΥῪ δϑδκίπρ πιεᾶῖ ἔογ {ΠεῚΓ 151. 

19 Υἴελ, ἴμεν βρᾶκε ἀραίηβε (σοά;" Νανν. 
{ΠΕΥ 5αἰά, (δι (σοα ᾿βιγη δῆ ἃ 180 ]6 ’Ηεὶν 
1ὴ τῆς. νυ] ἀογηα88 9 δέ ως 

20 ἔΒεμο]ά, ἢξ 8πιοῖς τῆς τόςκ, ἐ ξλοὶ τ: 
της τῆς ννδῖεγβ ριιβῃεά ουμξ, ἀπά [ἢ Νυπιδ. το. 
βίγεαπη8 ονογῆοννεα ; οἂὴ ἤθ γίνε νὼ 
Ὀγεδα αἷἰϑοῦ οἂπ ἢδς ργονίἀε ἤξϑῃ ἴογ 
ἢϊ58. ρεορίεὴ 

21 ᾿ΓΒετγείογε τῆς ΠᾺΡ ΠΒοαγά ἐῤὶς, 
Δηὰ ννᾶβ ννγοῖῃ: 80 ἃ ἢτε ννδβ Κιπά]δὰ 
Δραϊηϑὶ δοοῦ, ἀπά ΔΠΡΟΥΓ 4150 (ΔΠὶ6 
ὉΡ ἀραίηβε [βγδεῖ ; 

22 Βεσᾶυβε ΤΕΥ δε]ϊενεά ποῖ ἴῃ 
(ὡο, «πὰ {τυκῖεὰ ποῖ ἴῃ 5. βαἷνα- 
τἰοη: 

22 ΤΒουρῊ δε Π84 σομηπιδηάεά τ{ῃε 
οἰοιιά8 ἔτοπιὶ αὔονε, δπά ορεποά τῆς 
ἀοοῖβ οὗ πεᾶνεη, τὴ 

χουᾷ τό. 
24. ᾿Απά δὰ ταϊμεά ἀοννῃ τηδΠηΔ 14. 

ροη ἴΠεπὶ ἴο εἴ, δῃά ἢδ4 ρίνεη τῃεπὶ 10) ὅν 
οὗ τῆε σογῃ οὗ ἤξανβη. ἐηβες 

25 'Μλῃ ἀϊὰ εαὶ δηρεΪὶβθ᾽ ἰοοά : ἢε τ᾽: ὀνγηὰ 
86ηἴ τῃδηὶ πηεδῖ ἴο τῆς {]]. ἐΠ 
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"κπὴν δ γ. 

{ΓΙ ΠΑΪγ ᾿ἱπίθγσοιιγθο οἵ αν ἃ δηὰ [πὸ τηδυτίαρα 
οὔ δοϊοπίοπ ἢ 83η Εξγρίϊαη ρῥγίποθσθθ, [Ἐ 
Πα5, {πογοίογο, ἃ ρϑο ΠΥ ΡῬΓΟρτΕῖΥ ἴθ [Π6 
τοι ἢ οὗ {86 οἰάθγ Αϑαρῆ. [ἢ τὸ Ερβυρίδη 
. ΖΟΙ ἰ5Ο ΓΙ ᾽ ἔογ 1872, Ρ. 16, 4η δοςοιηΐ ἰ5 
ξίνθη ὈὉγΥ Βγιρϑοῦ οὗ δὴ ᾿πϑοσρίοη ἴῃ ἸΥ ΠΟ ἢ 
(6. Πογορίνρῆῖς πάπα οὗ Ζολη, Θχαςῖ]Υ οὐΥ- 
Γοϑροπάϊηρ ἢ τη. Ηδοδτον,, ἰ5 ἔογ τῆς γος 
{πιὸ ἀϊβεονεγοά, νι (Π6 ΔΓ ΠΟΥ ρΘοι ΠΥ Υ 
οὗ ὀχργοβθίοη, δοωδεί Ζοαη, ἰ. 6. "ἴῃς βΒεϊὰ οὗ 
Ζοδη." ἴη {6 51πὶ6 ῇίίεἶῖα ΒΠπιρϑοἢ σῃονν8 
(μαὲ Ζοδη 15 ποῖ, 8ἃ5 δὲ [ΟΤΠΘΤΥ βρροϑοί, 
Ἰάθητιοδὶ ἢ Ανάγῖ5, ὈὰῈ νυ ἢ Β απλόβοϑ, [ῃ6 
ΟΥ̓ ἔἴτοπὶ ΜΠΙΓἢ 1[Π6 [5Γ4611{65 βἰαγτί θα οἡ Π6ῚΓ 
ΤΑΔΥΓἢ οἱἱ οὗ Εσγρέ: ἴννο ροϊηΐβ οὗ τοδί [π᾿- 
Ρογίᾷπος ἰῃ γοίογσεηος ἰο (18 ρϑαϊπιὶ, απ ἴο 
Εχοάιι5. 

18. «τ απ ῥοαρ] Ἐχοά. χν. 8. 

16. ἐρε γοο] οὔ, “οἰ; ςἔ, Νυηι. χχ, 
8, 1ο, 11. 

17. 1ῥὲ »ιοεὲ ΗἸ σὴ (ἕ κε, 26, ἀπὰ ᾿χχυὶ], 
10. 

18. ἐδὸν {οριρίοἹ ὅς. ὈΥ̓͂ ἱπνναγάν 41165- 
ἐἰοπῖπηρ, Ηἰβ σοοάποϑθϑ ἀηὰ ρόνγεσ. Εχοά. χνὶΐ.; 
1 Οὐοτ. Χ. 9. 

41. αὐα-ς «υγοΐ] Ῥδαξ, ἢ", λό. 

238. 10ε ἄοον! οΥΓ δεα θη] Οδη, νυἱῖ, 11. 

25. πη ρο 11ἴ, ““Ὀγοδὰ οὗ τηϊργ 
οηρον" δῖ [86 ἰπογρτοίδείοη οὗ ἴῃ ΔΑὐνς, 
ὙΠ Ισ ἢ ΟΠ] ]ονν 5 {Πὸ οἷά νευβίοῃβ (566 αἰϑὸ ὟΝ 15ά. 
ΧΥΪ. 20, Χίχ. 20), πὰ 15 ἀοϊοηᾳοά ὈΥ πιοάεγῃ 



᾽ οὐ. 
έο χζο. 

3250 

,“6 Ηεξ οδιβοά δὴ εαϑὲ νὶπὰ ἴἴοὸ 
δῖον ἴῃ τῆς ἤδάνεπ: δηά ὉΥ ἢ]5 ρονγεῦ 
ἢδ Ὀτουρσῆϊζ ἴῃ ἴἢ6 βουτῇ νγνιπά. 

27 Ηε ταϊηπεὰ ἢςϑῃ αἷδο ἱροη τῇ πὶ 
[Ὴε. 45 ἀιιῖ, αηὰ ᾿ξεδῖῃεγεα ἔον]β Κὰ 85 
ἀρ β Α {πΠῸὸ βαπά οὗ {πε 864: 

28 Απά ἢες ΪΙεῖ 2: (11 τῇ τῆς τηϊάϑβῖ 
οὗ {ἈΠ εῖγ σαπηρ, τουπαὰ δδουΐζ {πεῖν Πδδ]- 
[τ Οη8. 

20 80 {Πεγ ἀϊά εδῖ, δηά ννεγε ννε]]} 
ΑΠ]εὰ : ἰογ ἢς ρᾶνε τἢδπὶ τπεὶγ ον 
ἄο5γα; 

20 ἽΠεν ἡψετε ποῖ δβίγαηρεαά ΠΠῸΠῚ 
ἜΝαπιρ.τς. [ΠΟ Γ 5. Βυῖ ἔννῃ!ς τἢεῖγ πεῖ 
τὰ τυας γεῖ ἴῃ {Π6Ὶγ τηουτἢ8, 

41 ΤὭε ψγδῖῃ οὗ (σοά οᾶπιε ὕροη 
{Π6πὶ. ἀπὰ 8]ενν τὴς ἐατῖεβὲ οὗ τῆεπι, 

ΗεΡ. δηάᾶ ᾿ἰβηγοῖς ἄοννῃ τῆ6 ᾿σἤοβοη σόπ οὗ 
γα ἐ 16 
ὀστυ. [3γπε]. 
ἐΈῚ 22 Εοτγ ἃ]] (ἢ 15 τῆ Ὺ βἰππαά 511], )πᾺ 

δε]ενεά ποῖ ἔογ ἢϊ5 ννοηάτοιιβ ννοῦκϑ. 
41 Τμεγείοτε {ΠῈῚῚ ἀδλγ8 αἰά ἢς 

ΠΟΠΒ.Π|6 ἰῃ νΔΠΙΪΥ, ἀπὰ τΠΕῚΓ ὙΘΔΓΒ 
'π τοῦ Ὁ ]6. 

24 ΝΊΞεη ἢδ 5]εν (ἤδη, (ἤδη τῆ γ 
βοισῆς πῖπι: πὰ ΓΕ τεϊῖισγπθα δηά 
ἱηχυϊγεά εατὶν αεγ (σοά. 

3ς Απά τεῦ γεπιεπηθοτγοά τηαῖ (σοά 
τυας τμεῖγ τοςκ, δηά {πε Βίσῃ (ὐοὰ τπεῖγ 
γεάἀεδεπηοσ, 

26 Νενειῃε εββ {ΠῚ ἀἰά ἢδιίογ 

ΡΘΑΙΜ5. ΧΧΝΊΤΙΙ. [ν. 26----ς. 

ἢϊπὶ νν ἢ τΠεῖγ πιουτῇ, ἀπά τπεΥ 16 
απο ἢϊπὶ νν ἢ ἘΠΕῚ. ΤΟΠρΊΙΕΒβ. 

27 ἔογ τδεὶγ ἤδαγῖ νγὰ8 ποῖ πρῆξ 
νντἢ Ὠΐπι, ΠΕΙΓΠΕΓ νναγα {ΠῈῪ πάρα 
ἴῃ 15 σονεηδηΐ. 

48 Βιυῖ πε, δεῖ [1] οὗ ςοπιραϑϑβίοη, 
ἔογρανε ἐῤεὶγ ἰη!φαῖςν. πὰ ἀεβίγογοά 
ἐρέηι ποῖ: γεᾶ, πῆδην ἃ τῖ[π)ὲ τυγπεά 
ἢδ Πὶβ ἌΠΡΟΙΓ νύ, ἀπά ἀϊά ῃοῖ 951 
ὉΡ 411] ἢϊ5. ννγδίῃ. 

4290 ἔογ δε τεπηεπηρεγεά {παῖ {ΠΕΥ 
τύεγε ῥὑμὶ βεϑ; ἃ ννυὶπὰ τῆδῖ ρδββεῖ 
ΑΥΑΥ., Δηἀ σοπηθῇ ποῖ δρβϑίη. 

40 Ηον οἱ αἰά {πεν 'ργονοκς ἢιπὶ 1 τ 
ἴη τῆς ψ]άσθγπεββ, σπά στίενε ἢϊπὶ ἔκ 
'ἴπ τῆς ἀεβετι! 

41 Ὗεα, ἴμεν τυτπεά δαςκ δηά 
τεπιρῖε (:οἀ, ἀπά ]Ἰπιτοε τῆς ΗοΪγ 
Οηε οἵ [5γδεὶ. 

42 ὮΕΥ τοπηεπΊΡεγεά ποῖ ἢ]5 Πλπα, 
μοῦ ἴῃ6 ἋΑΥ ψνἤεη ἢς ἀε]ϊνεγεά {Πεπὶ 
᾿ τΤοτ ἴῃ ΘΠ ΘΙΊΥ. ΩΝ 

43 ον με μιδά 'ψγουρῃε 5 βρη ἐς. 
ἴῃ Ἐργρῖ, Ὧἀπά ἢὶς ννοπάειβ ἱπ τῆς δ" 
Βεϊά οἵ Ζοκι: 

44 ἘΑπά μά τυγηδὰ {Πεῖγ τίνει ἐξὸν 
ἰπῖο δΙοοά ; Ὧπα {πεὶγ οοάς, τῃαί τῆς 
σου]ά ποῖ ἀτίηκ. 

45 'Ηε 8επῖ ἀΐνειβ βογῖβ οἵ ἢϊες [ξοὲὶ 
δηοηρ τΠθηλ, νυ] ἢ ἀδνοιγεά τῆεπι; 
Δηά ἔτορβ, νυ ς ἢ ἀεδιτογεά {Πεπι. 

οττίο5 (Ηρέε]ά, εἰ ἴΖϑοῃ, ὅζο.)., 15 Ργο Δ ΌΪΥ 
σογγοοῖ; ποῖ, ποννονου, ἴῃ [Π6 56η56 “ (οοἄά 5 ςἢ 
85 Δηρ0 15 ἢᾶνθ," δαΐϊ ““ΒιρΡ δα ΒΥ Δηρο]ς τ 1η15- 
{γλτοη5," δα να]οπῖ ἴο “16 σογῃ οἵ ποᾶνθῃ 
ἴ [86 ργεσοάϊηρ οἰαιθθ. ὙΠῸ ϑυτθο 5πὶ οὗ 
ΙΠΔΠΠᾺ 15 Γοσορηϊζοά ὈΥ͂ 41} (τι βζίδῃ ἀϊν]Πη65, 
Δηά τοϑίβ Ἰρὸῃ (Ππ6 δι οΓ Ὑ οὗἨἁ ΟΣ Ιοτὰ, 
ἔγοπι νι οθο ννογάϑ. Πονύδυοῦ, 1 15 οἷο [ἢδΐ 
ΙΔΠηπᾶ Μὰ 4 ρῥγοάυςϊ οὗ δαγίῃ, βϑυρρι θα ὈΥῪ 
ἈΟΆνΘΗΪΥ ΡΟ ΟΓ, ἀπά Ὀυϊ 4 ἤρυγε οὗ [Π6 ἔγωθ 
Ὀτοδὰ “ἘΠ ἢ σοπιοίῃ ἀόννῃ ἔτοχῃ ἢεάνθη," 
]οῇ. νἱ. 49--ς τ. 

380. Τρὲγν «ὐογὸ ποὶ φείγαησε ἤγορι ἐξειῦ' 
μα ἰν 6. ἴεν Παὰ ποῖ 45 γοῖ 5δίἰαἴϑᾶ ἘΠΟΙΣ 
ἀρρϑεζο; οὐ, “δὰ ποῖ γοῖ τϑρεηίβα οὗ {Πποὶσ 
ἄδεῖγο 3.) [η}5 ὅγγ., Η:Ζ., 866 γ. 

31. 

83. ἐπα} ὙΠῸ ΗρΡτοιν ννογά ἰ5 πϑο 
ΒΡΘΟΙΑΠΥ οὗ ποῦ ἀπαὶ Ἰηδόσατε Πδ, 45 ἴῃ Οθη. 
ἵν. 2, ἰπΠὸ πᾶπιὸ ΑΌο], οσ Ηθθε]. ὙΠ ΠΟ] 
ξεπογαίοη ἀϊδα οὐμξ ρτοπηδίυ γε Υ. 

ἐῤο μοὶ οΚἹ ἐδορι] ὅ66 ΧΧΙΪ, 20. 

84. ἐηηεγεώ καγὶν}Ἱ ΟΥ̓ “" ΘΑΥΏΘ5Ε]Υ.") 866 
δοίε οη [Χ]], ἃ. 

355. ἠῤεὶν γο ἡ] 866 δυῖ, ΧΧΧὶϊ. 4. 
ἐῤεῖγ γοάεσηιογ)] ὅ86ε Ιχχὶν. 4; [588. Χἱ!, 14, 

ΧΙ, τΆ4, ἄς, 

357. “"Πά4α.ἢ Οτ, “ΑΙ ΒΕ]." ΤΩΣ θὲ 
ὙΟΓ͵ὰ ἰ5 τιϑϑὶ ἴῃ Ὁ. 8. 

38. με! ς᾽ εο»ιρα:.10η] 566 Ἐχοά. χχχίν. δ. 

3890. δὲ γωπρριδιγωη Ῥϑ. οἰϊ, τ4, τό; ]οὺ 
]]. 7.70 Χο; δηὰ οἴ, σσεῃ. νἱ. 3. 

Ζ «υἱπ] Τοῦ νἱϊ. 7. 

40. γσγίευ)] (ἱ. ΕρΏ. ἵν. 30. 
41. ἐρνηε [πὰ ΠΕΣ πη ἀβ βοὶ ἸἸπ||[5 ἴ0 

ΗἸΪ5 ροννεσ, πὸ Ηρθῦγενν νογά ἰ5 σατο, ἀπά 
ἀπε πιεδηΐηρ ἀϊπρυϊοά - (Ὠ6. Α.Ψ. ἰ5. ἀοίεπάα 
ὈΥ δίίογσ, Ηρηρβί., Π 6]. Οἰδοῖβ ἔο ον ἴδε 
ΙΧΧ, παρώξυναν, “ ργονοκοά :᾽" τῃυ5 {,υ{δεῦ, 
Ηυρέε!ά: {πὸ τηραπίηρ ἴῃ [δαὶ σᾶϑὸ που ]ά ἔὲ 
ἄγάννῃ ΠῸΠπι [6 δ γσγίδο. 

43. Ζοα")] 866 Ὁ. 12. 
45. ἀνυεγς “ογ ἢ 866 ποῖδ οἡ Εχοά. ΥἹῖ. 

7. 21: ΜΨΏΘΓΟ, Ποινόνου, [ῃ6 ννογάς “8 Ξρ(χιεβ 
οὗ ὈΘΘΕ6 ἡ γα ποῖ βί ΠΟΥ σογτγοςξ, 5ιποῦ, 85 
Ὁ ὨδίιγΑϊε Ἰπέοσττηβ ἰῃ6 τυτγίΐοσ, τῆς θαι 
οΥἹθηἴ4}}15 ἰ5 ἃ βογῖ οὔ Ἴσοσκζγοιςῆ. [ἢ (5 
ΡᾶΞϑαρΡῸ δύπΊ, ἢΔ5 κυνόμνιαν. 



ν. 46--61.] 

46 "Ἢε ρανε αεἶβο {πεῖγ ἱπούθαβϑε 
πηῖο ἴἢ6 σδίογρι! ετ, ἀπὰ τῆεὶσγ ἰαθουγ 
πηῖο ἴῆε ἰοσιιβῖ. 

“Ἐχοά 9. 47. Ηε ἰἀεκβιίτογεά τΠεῖγ νίπεβ νν τῇ 
πεν. ΠΒι41], δῃά τῃεῖγ βγοοπιογε ἴγεεβ ννιτῇ 

ι [9] ϑ ᾿ . 

ἐνεαέλαξ 48 [ΗΠῸ ρᾷνε ὑρ {Πεὶγ σδίῖα 4͵80 τὸ 
᾿Ηεὺς , τε [41], ἂδπὰ τπεὶγ ἢἤοςκΚβ ἴο ᾿ποΐ 

ἔ ΣΉ νη ἐμέ ΤΠ εγΒοί τ. 
49 Ηε ςαβὲ ὑροη τπεπὶ τῆς βεῖοε- 

ἤἔρσλἀί- , ᾿ ὃ 

μέιζς. ΟΠ6885 Οὗ ἢ]5 Δηροῖ, ννγαῖῃ, δηά ᾿πά!ρηδ- 
τίοῃ, ἀπά του ]α, ὈῪ βεπάϊπρ' εν] δη- 
ρδεῖ5 ἀγιορρ ἐῤερι. 

ἘῊΗ δ. ! ἱ - Μὸν τα. 50 'Ηε πιλάε ἃ ΨΥ ἴο ΠΙ5 Δπρεγ; 
“ὦ α ραίᾳ. ἮδῈ βραγεά ποῖ {πεὶγ δοὺ] ἔτοπι ἀθδίῃ, 
Ἰ Ογ, δυῖ ρᾶνε "τμεὶγ 1 ονεγ ἴο τῆς ρε8- 
ζἀεοὶν . 
δεαείς σα ἰἰδηςα; 
ἐάσ »1147- 

᾿ γαΐρ, 51 ΦΑπά 5πιοίῖε ἃ} [ηε βυβρίθογη ἴῃ 
ΕΣ. Ἐργρε; τῆς οἢίεῖ οὐ ἐδεὶγ ϑῖ εηρίῃ ἴῃ 
ἃ 12..9. ἴα τΔὈεγηΔ0]ε8 οἵ δηλ: 

52 Βυῖ πιδάα ἢΪ5 ονγῆ ρεορίε ἴο ρῸ 
ἔοστἢ {Κα 5βῆβερ. δηὰά ρυϊάεα τἢδπὶ Ἰῃ 
[ῆ6 νν]άογπθϑς πΚὸ ἃ ἤοςκ. 

ἐΕκράχς ς2. ΑΠ4 Πε ἰεἀ τῇξδηι οἡ 58 ΈΕ] γ, 80 
ρα ἴπατ {πὸγ ἔδαγεά ποῖ: δυῖ τῆε 8εὰ 
:ουφγεά, ἴον οΥνν ΠΟΙ πγοα ΓΠΘΙΓ Θη Ιη165. 

46. 26: εαἰενρ ἐογ}] ΑϑΔΡῺ ι88ὲ5 ἃ ΠΊΟΥΘ 
βρέσϊῆς ννοσγὰ (ἤδη 5 ρίνθη ἰὴ ἔχ. χ. χ----2ο. 
[{ ὀσςιιΓ5 ἴῃ [06] ἰ. 4, 1]. 2ς. 

47. ῥεῖν οἱπἢ Οη ἐπε νἱπογαγάς οὗ 
Ἐργρί 8ὲε6 ποῖς οἡ Ὅδση. χὶ. 9- 

40. ὅν «ἐπάϊης οἱ αησοῖς ἀγιοπρ ἐῤεοη) 
ΟΥ, ἃ ταὶ βίου οὗ 818918 οὗ ψΧόοθ; ἰδι5 
Καγ. ὍΤηδ δν}} 15 ποῖ Πϑοθϑϑα ΠΥ ἢ {Π6 πδίυτα 
οὗ (ῃ6 δηρεῖβ, δὰ ἴῃ [6 ρεπαϊτῖοθ νυ ἢ ἘΠΕῪ 
ΔΙῸ ΠΟΙ 5ϑιοημθα ἴο ἱηῇὶςῖ ; 566, ἤοννθνυου, 
7οὉ 1. δηά [ηἰτοάἀυοσίίοη, Ρ. 16. Ναίιυγαὶ) 
ΔΡΘΠΓΙΘ5. ΙΏΔΥ ΡΟΒΒΙΌΙΥ 6 ἱποϊιιάθαά, ὅδε6 8. 
εἶν. 4. 

1. Πα» Τῆς ξλίδεσ οὗ Μ|ΊΖγαιῖπὶ : ΟΠ οπὶ, 
ΟΥ Ηδπὶ (0]4ςΚ), 15 ἴῃς Επγρίδη πδπλδ οὗ {ΠῈ 
ὙΠΟ]Ὲ σου ΓΥ, ἀογνοά, ποννενοσ, 45 Ἐργρῖ- 
ΟΙοροῖβ μοϊά, πο [ῃ6 ὀίπεξ 501 οὗ [6 
ΝΙ]Ο. 

582. ἐἶξᾷε “ῥεορ 866 ΙΧΧΥΊΪ. 2ο. 
54. εὐεη ἰο ἐῤὶς »ιομηέαὶ] Τῆι ΕΧ. χν. 

17, 566 ποΐθ, δηά ςοἔ,. “. 12. “Ἴ 18 πιοιιη- 
[41 ̓ 15 Ῥγοῦδο]Υ ἰῃς τπουηίδιη οὗ ἴΠ6 58π6- 
ἴυμαγγ, ΜΙογΙΔῃ ; πο ρἢ δνοη πεῖς τ ΚΑΥ 
Δη4 οἰποῖϑ μο]ὰ [ῃδῖ 1 ΤΏΔΥ ΔΡΡΙΥ ἴο {Π6 ψνΠο]ς 
οὗ (ὑπηδδη, γεξεγτιηρ ἴο Εχοάικ5, αρονε αιοΐοά, 
δηᾷ το Π.6μΐ, χὶ. τα: [54]. ΧΙ, ον. ᾿νὶϊ. τ: {ΠῈ5 
ἴοο Ηιιρίο!ϊά,. Ενα]ὰ 5ἴδηάϑ φίοπο ἴῃ γεΐουτιηρσ 
[Πη6 τννοτὰ ἴο Θ}ΠΟἢ. 

587. ἠδξε ἃ ἀεεεω! δοαυ]ῇ 866 Ηοϑβ. νῇ. 
16; δΔηά ποῖΐδ ου ὑ. 9. ἼῈ ἀροϑβίδϑυ 15 Βεσα 

ῬΡΘΑΙΜΘ. ΤΧΧΨΝΊΙΙΙ. 551 

54 Απά δε ὕγουρμε τπεηὶ ἴο {πε 
Ὀοτάεθγ οἵ ἢ]8 βϑαποίυδγυ, δύδη 19 Τῇ 8 
τηουηΐα!η, τοῤΊίεῦ Ἠϊ8 τρῃς ἤδηὰ μδά 
ΡυΓγο ἢ δβεα. 

ςς Ηε οαβὲ οιξὶιτῆς Πεδίμεη ΑΪ50 
δείούς τἢεπὶ. Δη4 7 αἰν 464 [Π6 πὶ Δ4η 1Π- Κ 1οβὮ. 13, 
Βεγίῖδηςς δγ ̓ ἰπο, ἀπά πλδάθ τῃ6 ττῖθε5 ἢ 
οὗ ἰ5γδ6] ἴο ἀννεὶ] ἴῃ τπεῖγ. το ηΐ8. 

56 Ὑεἰ {ΠεῪ τεπιρῖεά ἀπά ργονοκαά 
πε πιοϑὲ Πίρῃ (σοά, ἀπά Κερίὶ ποῖ ἢΪ8 
(εϑ{ΠἸΟΠ 165: 

ς7 Βυῖ τυγπεά ὈᾶςΚ, ἀπά ἀεαΐξ πη- 
[ ]γ Κα τηεῖγ ἔῃ οῖβ : ΤΠΘΥ νγεγα 
τυγηδα 48146 κε ἃ ἀδοεῖτᾷι Ὀονν. 

58 "Εογ ἴμεν ργονοκαά Πἰπὶ ἴο δη- "Ῥευι, 35, 
σεῦ νι τΠεῖγ ΠΙρῇ ρίαςεβ, δημὰ πιονοά “΄ 
ἢϊπὶ ἴο 16δίοιϑΥ νυν ΠΟ ργάνεῃ 
ἱπιᾶρεϑ. 

59 Πεη (ὐοά Πεαγὰ ἐῤίς, ἢξς ννδϑ 
νντοῖῇ, δπα ρυθαῖν ΔΟΠοτγαὰ [5γααὶ: 

θο ὅδο τπαΐ ἢξς ἔούβοοκ ἴἢε ἴδῦεῦ- “1 5ῖπι α 
ΠΔς0Ϊ6 οὗ δ5ῃ1|0ἢῃ, τῆς τδης φτυῤίοὺ δε “ἢ 
Ρἰδεβα διποηρ πηθῃ ; 

61 Απά ἀε]ϊνεγεα ἢ5 βίγεηστῃ ᾿πῖο 
σαρτν!γ. Δηα 15 βίογυ ἰπμῖο τῆς δηε- 
Γ᾽ 8 δαπά. 

-«.---«.-- 

ἀϊβοπ ΕΥ τεργεβοηϊοὰ 85 1ῃ6 δὴ οὗ {πΠ6 υυ βοΐ 
παίϊοη, ποῖ οὗ οπϑ {{|ῦ6. 

58. 0 ἡεαίοι.}) (ΟΕ, Νυπι. Χχν. 11. 

589. γα ὙΠΙ5 15 βυρροϑθὰ ΌΥ ΠΊΔΗΥ, 
σὐτίο5. ἴο ΔΡΡΙΥ 5ΡΘΟΙΔΙΥ͂ ΟΥ̓ ΘΧΟ] 5 νΘΥ ἴο 
ἘΕρἢτγαίπη, οὐ δοσοιπὶ οὗ ἴῃ6 τείθγοησθ ἴο 
ΘΒΠῸἢ απ ἴο Τυάδῃ ἴῃ σύ. 6ο, 68: Ὀυῖ τῃς 
ΕᾺΠῸ νΒι ἢ Ὀτοιρῆς οἡ (ἢ6 ῬαπΠισῃτηθηΐϊ τνᾶ5 
ΠΑΙΙΟΠ4], ἀπά ν]ϑι θὰ οὐ ἴΠ6 νυν μοΪῈ ρθορ]θ. 

Θ0. ἐῤέ ἐαδεγηπαείς Κ᾽ δῤιοϑὴ 886 16 δο- 
σους οὗ {π6 Θϑια ] ]5ησηεηξς οὐ {πΠ6 ἐφθοιπιαοὶς 
ὉΥ “1μὸ ννῆοΐθ σοπρτοραοη οὗ ἴῃς ομΠ] ἄγρη 
οἵ [5γδ6],᾽) Τόβῇ. χνῆϊ, χ, 1 ννὰβ (Π6 παῖίομαὶ 
βδησίααΓΥ (τοι μου [Π6 ΡεΠοα οὔτμο πάρα; 
(ἢς ἔογβακιηρ Ποῦ Θρόκθη οὗ ννᾶβ δοσοιηρ  5ηθὰ 
ΟΥ ἰοϑιῃθα Ὀγ [Π6 σαρίαγο οὗ (ἢ6 Ατῖ. ὍΤΠὸ 
{ΑΌογπδο]θ 1561 ἀρρόδῦβ ἴο βᾶνθ θθθη τοππουθὰ 
ἤγϑι ἰο ΝΟ, 1 8. χχὶ. σ, δηά [θη ἰο Ο!ῦθοῃ : 
5866 τ Κ᾿ Π|. 4. τοι ογειλ δ ΥἹί. 12. ννῈ 
Ιθάγη {πὲ [6 βαποΐυασυ δὰ Ὀδθὴ ἀδβογίϑα, τῇ 
ποΐ ἐεσϑίγογοα, ΒΕ ΠΟΥ ΟΥ̓ ΓΟΓΕΙ ΣῊ ΘΏΘΠΊΪΕ5 ΟΥ 
οἴμοσννΊβθ, ργσΌΪΥ Ιοηρ Ὀεΐοτο [6 χοροί 5 
{{π|6. ὙΠ Πἰ5 ρᾶβϑαρο 18 φιοΐϊθα ἴῃ {π6͵ " (ἢ Γ8- 
(δὰ ΟὈΘοΓνοΙ,᾿ 1872. ἢ. 261, 85 φΟΠΟΙμ5Ιν6 
ον άθπος οὗ {πΠ6 Ἰάθπ ΠΥ οὗ ἴῃς ἰαθειπιας]θ δὲ 
ΘΉΠΟΗ. 

61. ῥὶς σἰγεησί δὴ ΤΓὮῊς δὐκ οὗ ἴῃς σονοηδηΐς 
566 ποίθ οἡ 5. ᾿χῃἱ. 2. ὙΠι5 ἴοο ““δίοσυ "ἢ 
15 αϑϑοσιαῖοαὰ υνἢ (Π6 ὐκ; ποησο [ἢ6 πδΙὼρ 
[ςμαδοά, “1ἢ6 ΦΊΟΓΥ 15 ἀοραγίοα ἔγοπι [5γδοὶ, 
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δ ΦΌ. 
“γε . 

ῬΘΑΙ ΜΘ. 

62 Ηε ρσᾶνε ἢἷἰβ ρεορίς ονοῦ αἷ5ο 
πηῖο τῆς ϑννοτά ; Δηά νναβ ννγοῖῇ νυ 
ἢ15 ᾿πῃογίδηςα. 
6 ΤῊς ἥτε σοηϑυπγχεά {ΠεῚΓ γουῃρ; 

ΤΏΘη ; ἀπά {Πε6ῖΓ πηδι 46 η8 νοῦ ποῖ 
ἐρίνδη ἴο ΤηΔΓΓΙΑΡΕ. 

64 Ἴ  εϊγ ρῥγίεϑῖβ [61] ὃῪ τῆε ϑδυνοτγά ; 
πὰ τῆοῖγ ννὶάοννβ τηδάς πὸ ἰδιηθηΐδ 
[ΙΟ... 

ὅς ΤΠεη τε Ιοτὰ δυνακεὰά 838 
οης ουξ οὗ 5ϊεερ, πα [ἰκ6 ἃ τσ ῆτΥ 
Δη τῆλ 5ῃοιζεῖῃ ΟΥ̓ τεάβδοη οὗ 
Ὑ1Π6. 

66 Απά ἢε 5ςπιοῖς ἢὶβ δι 168 ἴῃ 
(ῃ6 Πιπάεγ ρατγῖβ: ἢς ρυῖ τΠδηὶ ἴο ἃ 
Ρεγρεῖυλὶ γοργοδοῇ. 
6 Μογτεονεγ δε τεβιβεά τῆς τλδετγ- 

Ὀδοδιιϑο (6 ἂὐὔκ οἵ σοὰ νᾶς ἰφίκθη,,") « 5. ἱν. 
41. ὙΒΟΓὸ ἰ5 πο ἱπάϊςσδιίοη ἤοσγε οὗ ἃ βρεεῖαὶ 
υἱϑ δου οὐ Ερητγαῖπι. Οοά να ““ντόῖῇ 
ψῈ ἢἴπ ᾿πμβουιδηςο,," «, 62, ἀαπά ἴπ6 ννΠο0]6 
ΡθοΟρΙΘ νοῦ σοάποεά ἴο δι) θοῖοη ὑπάθτ {πὸ 
ῬἨΠΙ5ΕΠ65. 

62. ωπμίο δὲ ταὐογἢ Ῥ τϑῖ ἴῃ (Π6 (οΥΓ Ὁ] 
ονθγονν, ἤθη 10,οοο [5Γ86} 165 ρϑυιϑῃθά, 
Ι 5. ἰν. 10. 

638. Τρὲε 3.1] ὍῊΐ8. 15. ΞΟΠΘΓΑΙΥ τπάογ- 
δίοοά ἴο πιθᾶη ἴῆθ ἤγε οὗ ννᾶγ, οὔ ἴῃ6 συνοτά, 
8ἃ5 ἰὴ Νυϊῃ. χχὶ. 28: 1541]. ΧΧΥ ΙΣ; [6γ. ΧΙνη]. 
4:. ὙΠῸ ἢτο οἵ ἀϊνῖπε νυν δίῃ πιᾶὺ 6 πιοδηῖ. 
δ66 ΙΧχίχ. ς, Ιχχχίχ, 46. 
ξίοη ὁ παγγίαψο) ΤῊΘ Ἐχργεβϑίοη “ρΓΔ15- 

οα,᾽ δ5 ἴῃ [Π6 τπηᾶγᾷ., γοίοτβ ἴο γι] δοηρϑ, 
δΔηα σις ΘΠΟΟΙ ΙΠι5 8ἃ5 Ὸ σολὰ ἰη 5, χὶν. 
δης ἴῃ ϑδοπρ 50]. ἱν. 

θ4. «πώ ἐῤεὶν «υἱάοαυ:, ὅς. (ΟΕ, ]οὉ χχνὶ!. 
ις. Τἢὸ ντάἄονν᾽5 πϑαγί Ὀγόκο, 1 85. ἰν. 22. ΤὴΘ 
ΠΟρ]οςῖ οὗ ἔιπογαὶ τιΐθ5 τλᾶγκα (Π6 ΘΧΊΓΟΠΛΕΥ 
οὗ ἀεϑοϊδιϊοη. 

656. ΤΡεη {δὲ Τογά ααυαζεα 866 Ῥδ55, νἱῖ, 6, 
ΧΧχν. 21, ΙΧΧΙΪ. 2ο. ΤΠ ννδκοπὶης πΊΔΓΚ5 
[Πη6 πηδηϊοοίατιοη οὗ ἀϊνίπθ ροννοσ, βιιάάοῃ, 
Ὀποχρεςῖοά, ᾿ΓΓΟΞΙΒΕ10]6. 8566 τ 5. Χ)Υ. 

Τραὶ “δοιείο }} ΟὟ [541]. Χ]]. χ3,14... Τδ6 
ΠΥ οὗ {πὸ νυδυτοτ, Αὐτοῦ ἃ Ἰοπρ σΟ5β ΔΈ Οη ἔγΟΠῚ 
Πεαδέηρ. 011] οὗ βἴγοηστῃ πὰ ἔθΓΥ, 5. 185 
νἸν ἱγ ἀοειρπαϊοά. ὙΠῸ τόδ δῦ νν}}} ΓΟΤΆΘΙΊ ΘΓ 
1ῃ6 ὁῃοιι οἵ Ασἢ11165, (π6 τυγπὶηρ Ροϊηΐ οὗ [86 
[1|4)ὰ. 

66. ἐπ δὲ ῥίπάρν ραγ ἢ ΤῊΪΒ 5 838ηὴ ἢ - 
ὨΑΡΡΥ τοπάογιηρσ : ἴ[Π6ὸ ΗΟΌγονν πιθᾶπῃ5. δηλοῖθ 
ἢϊ5. ὁποιηϊοθ, ἀσινηρ {Πὸπὶ Ὀδοκ ψαχά; ἴἢιι5 
Ρς, χ]. χ4. ἀπά ἴῃ ΘΝΘΥΥ ράσδαμο Βογ {Π6 ννογὰ 
ΟὐσΓ5 ἴῃ ἀἰοξοτιρίη5 οἵ ἃ ἀοίοπο, ἽἍἽΠὸ ΑΟΝ. 
506 15 ἴὼ σοιπίοπαποο {πὸ ἘΔΌΙΠΙΟΔΙ {τα θη 
Αἰ! άϊης ἴο (Π6 ρῥίαριιο οἵ {πὸ ΡΠ 5Ε1π65. 

ΠΧΧΝΤΙΙΙ. 

ΠΆοΪς οὗ Ϊοβερῇ, πᾶ Ἵἤοβς ποῖ τῆς 
ετιδε οἵ Ερἢγαδίπι: 

68 Βιυῖ σἤοβε της {τ|δὲ οὗ [υάδῃ, 
(6 ππιουηῖ Ζίοη Ὡς ἢ ἢε ἰονεα. 
6 Απαὰ δε 011 15 βδησίυλτυ [ἴκε 

ἢΙΡῊ ραίαεες, ἧκε τῆς σαγῃ ψ ]ςἢ ἢε 
πάλῃ ᾿εϑτδὈ Π5ῃηθα ἴον ἐνεοσ. ᾿πτεὸς 

70 Ηε οἤοβε [ϑανιά αἷθο ἢϊ5 φεγ- τε ως 

[ν. 62---2. 

νδηῖ, ἀπά ἴοοῖκ ἢΐπὶ ἔγοπι τῇς φἤδερ- τος ̓ ς ἃ 
[Ὁ] ἀ5: 

71 ᾿ΚΈΕτγοπὶ [Ο]]ονσίηρ τῃ6 εἶνες "πε. 
στοδῖ γί γοιπρ ἢς Ὀγοιρῆτ Πἰπὶ τὸ τίς. 
[εεὰ Ϊασοῦ ἢ 5. ρεορὶς, διά ἰβγαδαεὶ ἢϊ5.. Ὁ 
Ἰππεγιίδηςο. "ει 

72 50 ἢς {εἀ τΠεπὶ δοςογάϊησ ἴο τῇς Ὁ 
ἱηἴϊορτγ οὗ Πῖ5 ἤεαγῖ; δηά γσυϊάεὰ 
τἢεπὶ ὃν τς 5.1Π}1|655 οὗ ἢ15 Παπάβ, 

67. δογεουεν.... 0.292] Οὐ τοϑιῖ οἱ 
1ῃς Ἰοηρ 5ουε5 οὐ νἱσϊογίοβ Ὀγ νυ πιο Οοά 
ἀο!νογοὰ ΗἸ5. ρϑορὶθ ΠἸῸΠι ἘΠΟΙ͂Γ Ορργέβθοῖξ 
νν 5 ἰῃ6 πὶ ἴγδηϑίογ Οὐ 1ῃ6 ϑηληοιιλγΥ ἴὸ 
Ζιοη. Τῆς ΠοβοΟΠΥ νϑὰ5 τγαιιδατιοά τὸ 
]άδῃ ; {86 ἐαθογπδςοὶο Οὗ Τοβορῇ, {παϊ ἰ5 οἵ 
(πὲ {τδθ οὗ Ερῃγαίπη, σοαϑο ἴὸ 6 ἴΠ6 σρηῖε 
οὗ {Π6 παίίοπδὶ τοϊσίοπ. [{τΠ|5. ρϑαὶπὶ νι 
οοτηροβοί, 85 πο 1 δου ρίοη σἴδῖθβ, Ὀγ Αϑδρῇ, 
δηὰ ἀοιθῖ]ο55. [ῸΥ τος ϑιίοη ἴῃ (Π6 ΞΔ ΔΓ 
οὗ Ζίοῃ, ᾿ξ ἰ5. ᾿πηροβϑιῦ]ὸ {παᾶΐ δυο ἢ πη ονθαξ 
5ῃοι ὦ αν Ὀθθη ππποίοϑά, που, αἰτ ποιῇ τη 
ΤοσοΓά πηιϑῖ αν Ὀδθη ρδϊηξι] ἰὸ {πὸ Ἐρῆγαϊπις 
Ἰἴ65, 15 ἴπειθ ΔΠΥ͂ δχργοβθίοη ἼαἸςε δια ἰὸ 
οδιι56 πρϑάϊεϑ5 οἤξηςθ. 

68. ο«υδίορ δὲ ]οα!Φ4] ὅ86ὲ Ῥϑ5. ᾿Ἰχχχυῖ. 2. ἀπά 
ςἔ. ΡΞ. τ΄. 6. ὍΠοὸ ργοοῦ οὗ τὲ Ἰονθ νιᾶς ἴδ 
ἘΓΔΏΒΙΟΓ οΟὗἩἨ [ῃ6 ατἰ ἴο Ζίοῃ. δοὺ 2 5. υἱ. 
12---τ8, ΥἱΪ. 27----29. 

69. ἀξε ῥίσῥ ραίαςἢ Ἐλδίποῦ, ἐ1Π1κο τ8ὲ 
μοιρηῖς,᾽) 5ς. οἵ ἤδάνεη; ἴπιι5 Ηιιρίοϊα, ΜῈ 
ΠΟΙΏΊΡΑΙΟ5 ἴοῦ ΧΧχΙὶ. 22, ΧΧΙΪ. 12. ΤῇΟ οὐπε 
Ραγίδοη ὙΠ ἤδάνθη 506ΠῚ5 ΓΤ ΠΊΟΓΟ ἄρρτο- 
ῬΓδΐθ μδΔη ΜΠ δαυ Εν ῥαίαοθϑ, δὰ 5 ἀρρὶϊο- 
ΑΘ ἴο ἴπῸ τἈθογηαςὶθ ἃ5 1Π6 ἃροάδ οἵ ἴθ 
Ἰιοτά. ὙΠοΓο ἄοοβ Ποῖ ἈΡΡΘΑΣ ἴο δ ἃ γοίθγοποῦ 
ἴο {Π6 ουξνναγα τηδ)οϑίγ οὗ ἴἢ6 τοπηρίθ, οὐ ἴὸ 
115 5.4} Υ, Ὀιιῖ ἴο ἴπ6 ργοπηῖθο οὐ Οοὰ πιδάθ 
ἴο ᾿ϑᾶανιά, 2 5. νἱ!. 

70. Ἦε εροιε ᾿αυϊ ὅ6ε 1 5. χυΐϊ. ας 12. 
Ι͂η [815 σγοδῖ ᾿ξ γρῖςσα] ρϑαὶπὶ [Π6 68]} οἵ αν 
ΠΟΘΘΘΒΔΙΥ [4 Κ65 115 Ρ]α θ 85 ἴῃ οἰπιὰχ οἱ 2]} 
Ὀ]οββίηρ5. υσηρ ἴΠ6 Κιπρα Πρ 106 τεσογά 
οὗ Π]5 ἢ πη Ὁ]6 ἐβῖαίθ ληά ςδ]]Π τς μᾶ5 ἃ ϑρεείδὶ 
ργορυοῖγ. ὙΠῸ φοπαρῖ σοπο]ιδβίοη ἰ5 δἀπηιοά 
Ὧν γῇ 8}1515 ἴο ἱπιρὶγ παῖ 1Π6 ῥΡξδ]πὶ "5 
νυτ θη ἰπ αν 8 {ἰπ|6ὸ: 566 1ῃ6. ποῖδ ἴῃ δὲ 
.« (Βηϑέδη ΟὈξογυοσγ, χψαοίρα αθονθ οἡ υ. δ. 

1. 1ο 7εεώ ὕαςοὐ)] 868 “ 5. νἱ!. 7, 8. 

ι σε: 



τᾶ. 

γ. τ:--6.] 

ΡΘΑΙΜ ΓΧΧΙΧ. 
τ 7λε 2εαϊηείε εονιλίαξναλ οὗ ἐδὲ ἀφεοίαξονς οὗ 

εγισσίοσε. 8. 272 γαγείά γον ἰεἰζυεγαρες, 
13 σα»ὦω 2γονιϊελ ἐλαπξιέρε. 

Α Ρβαίπι !' οἵ Αϑαρῆῇ. 

ΠΟ. τε μοδίδθη ἅγα Ἴοπὶς 
πο {Π1πῸ ἸηΠεγίδηςε ; [γ ΒοΙΥ 

τερ]ε αν {ΠΥ ἀεῇ]εά; ῈῪ Πᾶνα 
Ἰαϊὰ [ἐγιυιβαϊεπὶ οη ἢθΆρϑ. 

2 δε ἀεδά Ὀοάϊε5 οὗ ΤΥ βεγνδηῖβ 
πᾶνε ΠΟΥ ρίνεη 10 δὲ πιεῖ ὑπο {ἢ 6΄ 
ἔονν]β οὗ τῆε ἤεάνεη, της βεβὴ οὗ τὴΥ 
δλῖηῖ8 ππῖο ἴἢε δελβῖβ8 οὗ ἴῃς οδγίῃ. 

ῬβαιμΜ ΓΧΧΙΧ. 
ὙὮ15 ρϑαῖστη, τ Π ἢ ὈΘΑΓΒΘ ἃ ΠΟΔΓ ΓΟΒΕΠΊὈΪΔΠΟς 

ἴο ἴῃε6 ϑδενοπίγ-έουγίῃ, Γαργεϑεηίβ ἴῆ6 [οΠΊΡ]6 
ἀῤβεογαῖθα, ἴπῸ οἰἵγ τεάἀυσοα ἴο ἃ ἤϑᾶρ οὗ 
τυ ϊη8, ἴῃ6 ῥθορ]ε δσοιηά [ογιιϑαίθπι πιδϑϑδογοὰᾶ 
ἴῃ Πα 6 Γ5 δηὰ ὑπηδυτγιοά, τη] τυ ἀθ65 δὰ Ἰηΐο 
ΠΑΡΕΙΝΤΥ, δηά γεβεγνεά ἔογ ἃ Ἵγθεὶ ἀθδίῃ. 
ὙἼΒεβ6. Ἰηαϊσδίίοηβ ἀο ποῖ δχδοῖΥ σοϊποιθ 
ΜῈ οἴἤοσ οἵ [Π6 ἵννο ἀδίθβ τιϑυ }} Υ 458 πιεά 
ΟΥ̓ σοτητηθηϊδίοσβ.Ό [π {πὸ (δι άθδη ᾿ναϑιοῃ 
ἴπε6 [επλρὶς νγὰ5 ποΐ πλεγεῖὶνγ ἀεϑοοσγαῖθα, ὑὰξ 
Ὀυγηΐ ἀοννῃ, πὰ υἱζοιγ ἀεδίσογοά. ἴῃ [Π6 
Μδοςδῦθδῃ ρετοὰ ἴπε ΟἿ ννᾶ5 ποῖ γεάποδα 
ἴο ἃ Πεδρ οὗ βἴοπθβ. Βοΐῇ Ρ541]Π|8 ΠΥ ἤᾶνθ 
Ὀεδη ςοταροϑεὰ ἱτηπιθαϊδί εἰν δέου ἴΠ6 ρα πάοτ- 
ἰῆξ οὐ ἴμ6 ἰδθπιρὶθ ὈγΥ δ5}|8:ακ, ννῆθβη {86 
ῬραΙπιῖβὲ νου] ἢᾶνα Ὀείοτε ᾿ἷπὶ ἴΠ6 δοθπ6Β 80 
ἘΤΑΡὮΙΟΔΙΥ ἀεδοτι θεά. Κὲε ἢανθ ηῸ ποῖςθ οὗ 
ἀεπῖγυςτίοη οὗ Ὀυϊάϊηρ8 ἴῃ [ογυβαίθπι δἵ (μὲ 
{ἰπι6, ὈὰΣ τἴΠ6 Εργρίδη σοηαιόγοῦβ σετο ποῖ 
Ὠκεῖγ ἴο Ἰϑθᾶνο (μὲ οἰζγ υυβοιυξ σις ἢ πλᾶγκβ οὗ 
[ΠΕΙΓ ῥγόϑοηςς, Τηδῖ τηδην Ηδῦγεννβ ὑνεγα ἰοὰ 
Ιῃ10 σαρΌ ΝΥ οὐ ἰπαΐ 8ρ6ς}8] οσσαβίοη 18 ἃ 
ἴαςι αἰϊεβιθὰ Ὁ. 1ῃ6 πιοηυπιεηίβ οἵ Καγπδκ ; 
566 ηοῖς οῃ Ρ5. Ἰχχίὶν. 

ὙὝΜΒΟΓΕ ἅγὲ ἔοιγ βίγορμοβ, ἴπ6 ἢγβθί (1:-- 4) 
ΔΊ ἔΟῸΓ γογϑοϑ, [86 στεπιδίπάογ οὗ ἴῆγος ϑαοῇ. 
ΤῊς νέσβοὸβ ἅγο βοιηθινῃδξ Ἰοπροῦ ἔμδη 518], 
ΜῊ ἀποη 0.8] πιοπιροῖγβ, ἃ ἔοστῃ ννο}] δάδρίθα 
ἴο οἰορίας ροδξίσγ. 

1. ,μδὲ ῥεαΐδεη.. . ἱπδεγ απο ΟἿ, ᾿χχίν. 
2; ἴ,3πὶ. 1. 10. 
ἐρβίε ἢ ὙΤὴ6 ννογὰ ἱπιρί!ες [ῃ6 δοῖιιδὶ ῥστὸ- 

8εΏ(α οὗ {86 ΘΠΟΙΏΥ ἴῃ ἴῃς ἴετιρὶς, Ὀὰΐ ποῖ 115 
ἀεξιγυςίίοη: ςἔ, 5. ἰχχῖν. ). [ἢ {π6 [ἢ Ὑϑᾶγ 
οὗ Ἀεδοδοδπὶ 5} 18Ππαῖς ἴοοῖκ ἀννᾶΥ {πὸ ἐγοαϑιγοδ 
οὗ ἴῃ6 δουϑὲ οὗ πὸ [οτὰ. ὅδὲε 1 Κ. χὶν. 25, 
16, Δῃά 2 (το. χὶ!. 2---Ἰἰο. ΤῊ ϊ8 ἀδβογιρίίοη 
80 ἔλτ '5 Θ4 Δ} Δρρ]ςΔ 16 ἴο τΠ6 ῥγοίαπαιίοη 
οὔ ἴδ τοπῖρ]Ὲ ΟΥ̓ Απεοςδι8 ΕΡΊΡΠδλη68. 

ἰαϊά «εγμσαίει ὁπ ῥεαρ ΟΥ̓, “ἴθ τη, 
Τῆς [11] τεσογάὰβ οὔ 16 ὅγτίδη ροποά -Ἰθᾶνο 
ὯῸ Ρἷδοιο ἴοσ 15 ἀδβίγιςσιίίοη. Ετοπη ἴδ ὙΕΤῪ 
Ὀγιοῦ ποίϊςος οἵ 5815} 2 Κ᾽ 8 ἱηνδβίοῃ, ἴξ 15 οἶἰθαγ 
{λιῸ {πὲ οἰ ννᾶβ βραγϑά, Ὀυιξ ἀρρᾶγεπι! Δἴτον 
ἃ διεζο, ἀυΓΠη νΠςἢ ἃ σοηπϑοιἀεγδῦϊο ροτχίίοη 

νον. ΙΝ. 

ῬΘΘΑΙΜ5. ΙΧΧΙΧ. 

3. ΤΠεῖγ δἰοοά ἢᾶνε {ΠενΥ βῃεά {κ 
νναῖεσ τουηπά δδοιΐ [εγυβαίεια ; δηά 
ἐῤδόγε τυᾶς ποης ἴο δυΙΎ ἐῤέηι. 

4 “Ὗνε δῖε Ὀεσοπιε ἃ γτεργοδοῦ ἴο “Ρεφασι 
Οὐ ΠεΙρῃ ουΓβ) ἃ βϑσούη δηά ἀεγίβίοῃ 
ἴο 1ῃ6π| 1Πλῖ δῖο τοιιηα δῦοιι τ.8. 

ς ἢον ἰοπρ, Ιοκρ ἡ πψῖϊε που δ6 ὁ Ῥεδο 46. 
ἈΠΟΤῪ ἰοῦ ενεγὴ 58}4}} [Υ 16 ουιβυ. 
διγῃ Κὸ τον 

6 ΖΡουγ οὐκ τὴν ννγδῖβ ἀροῃ τἢε 47:τ τος. 
Ὠεδίῆεη τῆλ ἤανε ποῖ Κηοόονγῃ ἴἢδ6. 
ἀπ ἀροη τῆς Κίπράοπιβ τῃδι πᾶνε ποῖ 
ΤΑ] εἀ ἀροη ΠΥ Πδηλα. 

ΤΑΔΥ Ὦδνε Ὀδοη ἰδἰὰ ἴῃ ἤδᾶρϑ ὈΥ͂ ἴπ6 ἔοστηϊ Δ ]6 
ΘΏΡΙΠ68 οὗ ἴῃς Εργρίϊδηβ ; 566 ΝΝ ΙΚίπθοη, ΚΝ οΪ. 
Ι, Ρ. 29ο. ΤῊς ΠιΙβίογς4] ροτοά, νυ ἢ 50 ἔασγ 
ἄρτοεβ τηοϑὲ ΠΥ ὙΠ (Π15 ἀσβογρίίοη, 15 
(μὲ οὗ [86 ΟΠαϊάδαπβ, Οὗ 186 ργορῆδον ἴῃ 
Μις. 1}. 12. 

Ω. 1ρε ἀεαά δοά)ε5] ὝΠΟ ραββᾶρὸ 5 αυοίοά, 
ΟΥ]ΔΘΠΕΥ 48 δῃ οἷά ΡΙΌΡΠΘΟΥ [0] 6]1δὰ ἴῃ 15 
οΥῇ {Ππ|6, ὉΥῚ ἴῃθ διῖμοσ οἵ 186 ΜαἼοςοδῦθοϑ, 
: Μᾶδος. νῖϊ. 17; 866 ποΐδ δῖ οηά. ΤῊΘ οἰσγουπλ- 
βίδῃςθ ἴῃ 1861 ΒΡ 0] 168 πὸ ἱπάϊοσδίϊοη οἵ ἀδῖο: κἱ 
νγ85 σοΠΊΟῚ ἴο ΘΝΘΙῪ ἔογοῖση ᾿ηνδβϑίοη. 866 
οι. ΧΧΝΙΣ, )6; [6Γ. Υἱ]. 33.) ΧΥ. 23. 

ἐδ “ἐγυαπι 1] ΟΥ̓ “" βαἰ 8 :᾽ 566 ποῖθ οἡ 5. 
ΧΥ ΤΟ ; [6 ἴογπὶ 18 βόπογὶς, Ὀΐ ΠΏΡ]165 ΡοΥ- 
50η8] Ρἱείγ. 

8. γχοωπά αδομί ἐγ αἰοηι) ΓΓῊΪ5 8668 ἴο 
ΠΔΡΙΥ͂ τ8δῖ [ἢ 5 ϊεῦ σοαϑοά γἤθη 6 γιι88- 
Ἰοπὶ 1156] ννα5 ὁσσιριθά ; ἃ οἰγοπηβίδησο ννῃϊςῇ 
ἀοοθβ ποῖ βιιῖ (6 (μδιάθδη ἱμπναϑίοη. ὍΠὸ 
᾿ΠΛΠΊΘΗ56 ΔΙΊΤΩΥ Οὗ 50 5Π ΑΚ ἀοθβ ποῖ ΔΡΡθδσ ἴο 
δᾶνο δησοιιηίογοα ΔΩΥ γοϑιϑίδησθ ἤθη ἰἴ θη- 
[ογοά (ἢς οἰγ; ἃ ἴδοϊ "νῃ ]ο ἢ 560 ΠΊΘ ΠΟΟΘΒΘΑΓΙΥ͂ 
προ ἴῃ ἴη6 ρΙυπάοηϊηρ οὗ τὴς ἴοτρῖθ, δηά 
ἰπ [ἴη6 βογυ δ οὗ ἴῃ πδίίοῃ; 5866 2 (ἶχο. 
ΧΙ, 7---9. 

4. οἱ» πεισῤῥοιγ ἢ ὍΤὴδ τογὰ ἱπιρ] 168 
δου] ἀννθι]ογβ ἰῃ ἀπά δουξ [86 ἰδυυΟΓΥ, 
ΒυΓἢ ἔοσ ᾿πβίδπος 845 ἴῃ6 ἀδϑοθηάδηίΐβ οἵ [86 
οἷά ἱπδδθιδηίϊβ πο παὰ Ὀδθθη σχοάδιοθά ἴο 
Βυ)]οοίίοη ὈὉΥῪ αν, δὰ νγεῦὸ δ ρ] ογοά, 
ἀου θά ϊοβ8 ἢ [ἰτ|6 σοηδιἀογαῦοη, ἴῃ (ἢ 6 
ὑοσΚβ οὗ δοϊοπιοη 5 γοῖση ὙΠοῖς οχυϊϊδίίοη 
δἱ [6 Βυπα]δτοη οἵ ἢΪ5 σι ισοθβδου 18 }ιι5ῖ νμδῖ 
ταῖρι Ὀ6 ὀχρεςίοά, 

γομπά αδομὶ 1.1] ὍΠΐβ ἀρρ]168 ἴο ἴῃ πεὶ βἢ- 
Ὀουπηρ {τι δ68 δηὰ πδί!οηβ, ϑυγσίδη8, ΑἸππΊοη- 
ἰῖο5, Μοδθίῖοβ, δηὰ Βαάοπιηιῖοβ ννῆοβθ ὑγησθ 
Ηδάδα ννᾶ8 οἸοβοὶγ ]} δὰ ἢ (ἢ Ἐργρείδῃβ, 
566 1 Κ. χΙ. 14--2 3. 

5--7. Αρροδὶ ἰο σοά, ἱπιρ᾿ γίης ἃ ἴοπρ 
σοπίπιηςο Οὔ της σαἰαι!γ. ὙΠῸ παίϊοη ννᾶ58 
ἴῃ ϑυυ)]θσίοη ἴο δ}:|5παὶς ἔογ ϑοπὶθ {{π|6 : 566 
4 Οἶχτο. χὶὶ!. 8. 
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 ἔογ τπὲν ἢανα ἀενουγεά άςοθ, 
πα Ἰαϊὰ νναβῖε ἢϊ5 ἀννε]]ηρ ρῥίαςα. 

“1κα.649ς. ὃ. 4(0 τοπιθ δε ποῖ ἀραϊηϑδῖ 18 
"οτ, δἔἔΙογπΊοΥ ἸΠ]4ΌΠ65 : ἰςῖ τῆν ταπάεγ πηϑῦ- 
7λὲ ἐκίσεμ- . ς 
ἰδεφγίλενε ΟἶΕ8. ΒΡΕΘΟ ΠΥ ργενοηῖ τι8: ἔογΓ ννὲ ἅγε 
τας Ὀτουρῆϊ νεγῪ ἴον. 

9 Ηεὶρ υ8, Ο Οὐοά οἔἙ ουγ 5κἷνα- 
[ἴοη, ἔογ ἴῃς ρίογυ οὗ τὴν πᾶπιε: δηά 
ἀεἸ]νεῦ 3) ἀπά ρυγρα ἈνᾺΥ Οἱ 5118. 
ἴογ ΤΥ πᾶπλθ᾿β 58Κε. 

10ὼ ὉὙΝνΜΒοζγοίοτε 5ποῖι] ἃ τῆς Πεολῖῆθηῃ 
54 γ. ὟΝ Πετε ἐς {πεὶγ (σοά ὁ ἰεῖ ᾿ἰἷπιὶ δὲ 
Κρονγῇ δηιοηρ ἴπ6 Πεδῖμεῃ ἴῃ ΟἹΓ 

ες». 5ρῆξς ὁγ τῆ6 ᾿γενεηρίηρ, οὗ (6 δ]οοά 
φενρεσπές. 

οὗ 1ὴγ βεγνδηΐῖβ τυῤίε ἰς 5ῃεά, 
11 [,ες τῆς 5ἰρβιηρ οὗ τε ῥγίβοποῦ 

ςοπα δείοσγε τπ66; δοοογάϊηρ ἴο ἴἢ8 

ΡΘΑΙΜ5. ΙΧ ΧΙΧ, 

δτιολῖηθβ8 οὗ ΠΥ ροόοννεγ ἴργεβεγνε ΡΤ 
ποιὰ τἢο5ε τῆλ ἀγὰ δρροϊηϊοά ἴο ἐϊε; 1 Ἠεῦ. 

12 ΔΑπά τϑηάθσ υηΐο οὐγ πεῖρῃ- τ βρύα, 
θουτβ βενθηίο]ά ἰπῖο τῃεῖγ δοβοπὶ τῃεὶγ ἐπ. 
ΓΕργόάς ἢ, θεσαν ἢ {πο μαναὰ τα- 
Ρτοδομεά τες, Ὁ ],οτά, 

123 δ0 νγὲ ΤΥ ρξορὶε ἀπά 8ῆξερ οὗ 
(ΠΥ ραϑέιγα νν}}} γίνε [ἢδε6 τῆλη ΚΒ [ῸΓ 
ἐνογ: νγὲ Ψ}}}} δῆενγ ἔογί ἢ (ΠΥ ργαῖββ 

[ν. 7-- 13. 

Ττο 411 ρεπεγδιοῃβ. ἀν ΝΣ 
ἕϊση απο 

ΡΘΑΙΜ Τ, ΧΧΧ. ζέπετα- 
ἕν. 

. 7812 2εαϊνιϊεέ ἐρ λὲς Κγαγσ' εογνιῤίαἑπείλ ο77 ἐξέ 
"115 6765 οΥ {ἦς εὐμγεά. 8. Οοα᾽» γογηιδ 7α- 
φψΟΙ75 γέ ἱμγηφαῖ τρί ἡμαργιέμίς. κ4ώ Με 
2γαγείλ “ον ἀοἑένεγαποξ. 

Τοῖδε ΟΠ! Μυκὶοϊδη προ ΘΠ μδπηΐλ- ΕἀυὮ, 1 Οτ, 
ΑΔ Ῥβαΐπι Ἰοΐ Αϑξαρῆ. ον Α4:αῤὰῇ, 

᾿ς ῥὶς ἀπυεί πῃ ῥίαςο] ὙΠ) ψογὰ ργορουν 
ΤΆΕΔΠ8 ἃ ὨδὈϊΔίΙοη οὗ 5ῃορῃεγάβ, σδυ]α. τἴἴ 
5 υϑρῦ οὗ [Π6 ϑαπείιιασΥγ, Εχοά, χν. 13; 
4 5. χν, 25; δυῖΐ ἴῃ {Π1|8 δῃὰ πιοβὶ οἴποῦ 
Ρϑϑᾶροβ 'ΐ 15 ιἱπἀογϑίοοά ΟΥ̓ Πρδγὶγν 4}1} οὐ ἰς5 
ἴο ἀεποίε “" ρδδβίιγο," (ῃ6 ραβίογδὶ ἀἰβίσιεϊ : 
(ἢ οϑοη., Ηεηροῖ., Ηυρίοϊά, Ῥεγοννηθ. 

8. ,ῶ2νέν» «υε ἄγε ὀγοισδί σεγν ἰοαυ] 656 
ποτάβ, που ρἢ 5 ΓΌΟΠΡ, ἀγὰ ποῖ ϑίγοῃρ δποιι ἢ 
ἔογ {π6 ἀεπιγυιςοῃ οὗ {πΠ6 παίίοη: (ῃ6 ΨΥ ΓΙΟΓ 
νν»28 δυο ΠΕ]Υ ἴῃ ἢἷδ οὐνῃ ἰδηά, ἤδη ἴῃ ἸΟΥΥ 
δϑίδίθ, 85 ἰξ ννοι]ά 6 ὑπάθγ δ. ισμακ. 

10. ἤῥεγε ς ἰδεῖν Οοά] ὍὌΠῈ {ΠυπΊρἢ 
Ονο ἃ Ὡδίίοη νν88 δἰννᾶγβ γοραγάοα 45 ἃ ὑγοοῦ 
οὗ {π6 να Κη658, ΟΥὉ Αῦδοηςο, οὗ 115 Οοά : όποδ 
[πΠ6 ἔοτος οὗ ἴδε ξο]  οννηρ ἄρρθαὶ, ἴῃς Ὀϊοοὰ 
βῃθα “ΌΥ {π6 ᾿πνδοῦ ννὰ8 [ἢδὲ οὗ [Θῃονδῇῃ 5 
ϑεγνδηῖϑβ. 

11, οΥΓ Ἰδὲ ρῥγίδομεγ] ὙὍΠ6 πιοπυπηθηΐβ οὗ 
Καγπακ βῆονν {πὶ δῃι5ῃα]ς ἰδὰ παπιθοῦβ οὗ 
{πΠ6 [νυν δῆ ΠΟΌΠΠΥ πο σαρτνιγ, δὰ [ἢαΐῖ 
ΤΊΏΔΩΥ ΜΈΓ Γεσοσνοά ἴογ ἀθδῖῃ 48 οἤεγιηρϑ ἴο 
ἢϊ5 ροά. ὙΠῸ ργϑοπεῦβ νγῆὴῸ νγεγα ϑεηΐ ἴο 
ΒΑὈΌΥ]ΟὮ ννογα ποὶ πιαϑϑασγοά, ΝΘ δά πθΖαᾶσγ 
5]ονν ἢ]5 νἱσιπ|5 οἡ ἴΠ6 σϑροΐ, [11 18 οϑογναῦϊθ 
(Παῖ 'π πο ραγί οὗ {ῃ6 ρϑαῖὶτῃ ἀο ννὲ πὰ ἃ 
ῬΓΔΥΘΥ [ῸΓ [ἢ 6 βΌΠΟΓΑΙ γοβίογδίὶοη οὗ ἴῃ6 παίίοῃ, 
5.1 ἢ 85 σμαγδοίογΖο 41} [η6 ργοάιοίοηβ οὗ [6 
Ἰαίοσ ροποά. 

αρῥοϊπιοά ὁ «ἰ6] 1{Λῖογα ΠΥ, ““ ΠΒΙ]άγεη οὗ 
ἀεαίῃ." ΕΟ χ 8. χχ. 211. Οἷι᾽ νοϊβϑίοῃ ρῖνοϑ 
[ῃ6 πιοδηῖηρ, ποι ρῇ 1{ Ἰοϑθ5 ἴἢ6 ἔογος οὗ (ῃ6 
οὔριηδὶ. ὙΤΠὸ Ηοῦτονν Ἰάϊοπ ἰ5 ὑεῖ οχρίδιπι ὰ 
ὈγΥ Οτεπιοῦ, " ΒΙ  ϑομθ Οτάςιϊ,᾽ Ρ. ς62. 

12. γχεῤγοιπο} Ῥϑ5. Ἰχχῖὶν το, 18, 22. 

18. 

ὙΠ6 σΑγοί] οχαπηπαίίοη οὗ [}15 ρϑ41πὶ ὉΥ͂ 
Η Ϊπιρεὶ, ’ Οὐδτιδ]βο γῆ, 1870, Ρ. 432 ΗἾ, 
Θ5(ΔὉ]15}865 τὴ6 ΓΟἸ]οννηρ Ροϊηΐθ. 1. ὙΠΟΓΟ [5 
ἃ οἷοδε σοπποσέϊαῃ Ὀεΐννορη [815 ἀπά 1Π6 741} 

ἐδν ῥεορίε]Ἱ Ῥϑ. Ἰχχῖν. χ.Ἅ 

- [ὴ6 τοπλρ]6, 2. 

ΡβαΪπι: {ππ18 5, ἰχχίχ. ς, “" ον ἰοηρ, 1 οτά) 
του Ὀ6 ΔΏΡΤΥ ἴοῦ ὄνον" ΟΕ, Ἰχχίνο 1, το. 
ΙΧΧΊχ. 2 ἀθβοσιθθβ {Π6 δν]} ΒΟ ἢ 15 ἔδαγοὰ ἴῃ 
ἸΧΧΙν, 19; σοπηρᾶγο Αἷ5ο ἰχχῖὶχ, 13, πα ᾿χχίν. σ. 
ΤΟ Ἰαπιοπίδιίοηβ σεΐίοσ ἴο (ἢ6 5] ρῃϊοῦ οὗ 
[Π6 ῥδορὶθ, ἔθ ἀεθθογαίίοη ογ ονογίῆγον οὗ 

Βοίῇ ρϑ541Ππ|5 ἃτῈ οἱοβοὶυ σοῃ- 
πεοίοα νυ] ἢ ογοπιδῃ (ςἢ. Χ. 25), δηα ἃ σοπὶ- 
ῬΑγΊϑοη οἵ ἴῃς ρᾶϑϑαρθ5 ἰοδὰ 5 ἴο ἴμ6 σοπο] ϑίοῃ 
(ῃαξ {π6 ρῥσορῇεῖ δάορίδα (ἢς 54] Πγ151 5 ννογάϑ, 
ἃ Ῥοϊπί ορεῇ ἴο ἀϊδβρυΐο, ὈὰΣ ννῈ}] σι ρρογίοά 
ΌγΥ Ηἰπηρεὶ. 4. ΤΟ δρρ !οδίίοη οὗὁὨ [86 Ῥϑξα]πι5 
ἴο ἴῃς ρεποά οὗ ἴα ΜδοἼοςδῦθεβ ἰ5 ποῖ ηιιὸς- 
Ὀοποά, Ὀυϊ {πὸ αυοϊδίίοη οὗ [Π]5 ρϑα πὶ ἴῃ 
: Μᾷδος, νἱ!. τό, ““δοσοζαϊηρ ἴο {Π6 ννογὰ νης ἢ 
ΒῈ νυγοῖθ,"" οἰθαῦΥ 455} Π|68 115 Ὀγονϊοιβ δς- 
ςορίδηςσθ 45 ἃ ρογίίΐοῃ οἵ Ηοὶγ τ; δἰποθ 
(ῃ6 ννοτὰ “ἢ " ΄σαηποῖ. τοίεγ ἴο ἴπ6 ϑιδ]οςῖ 
οὔ ἰ(δ6 ρῥτγεςδάϊηρ αἴἶδιιϑδα, νὶΖ. ΑἸσίπυις [6 
τυ Γάογογ; ΕἰιβοΌλι15. ΘῈ Ρ0]165. “ς Αϑαρἢ," απὰ 
[ῃ6 ϑγγίας νογϑίοῃ “" ἴῃς ρῥγόρῇει;" δηά ἴἴ 13 
ςογίδιη [μαΐ οἠς οΥΓ ἴδε οἴ ποῦ ννογὰ νγᾶβ εἰ πο 
ΟΧΡΓασϑοα οὐ πάογϑίοοά ὈΥ {πε δυῖμογ οὗ {παΐ 
Ὀοοκ. 

Ῥβαμ ΧΧΧ. 
ὙὟΠ6 ῥγάγεγβ ἰῃ [815 ρϑαὶπὶ ΔΡΡΪΥ͂ ἼΚΘΗΥ 

ἴο ἴ[Π6 τοϑίογαίϊίίοη οἵ ἴῃῆ6 Κιπράοιμη οὗ [5γδ6]. 
ἼΠΟΓΟ 15 ΠῸ 5ρεςῖδὶ τηθηίοη οὗ ᾿υἀδῆ. [{ ἰ5 
ον ἀθηΕγ νυυτθη ννΏ 16 (ἢ6 τοΠΊρΡ]6 5 σἴαπάϊης 
ποΐε οἡ υ. 1), δηα [ὴ6 ΡΘΟρὶΘ ἴο ψ Γῇ τῃ6 
βαϊ τη Ὀοϊοηρ5 ΟΟΟΙΡΥ [ΠΟΙΓ παῖϊνο ἰαηά. 

ΤἼΠΘ ἀσνακίδίοη 15 ΤογτὉ]6, (Π6 νἱπογαγα 15 ἰαἰά 
νναϑῖθ, {πὸ Ὀγάποῆθϑ οὐ ἀοννῃ ἀπά Ὀυτγηΐ, δι 
[86 Ῥοα] πη ϊσί γο] 165 οἡ 1Π6 σοπίϊπποὰ ἔανουσ οὗ 
Οοὰά ἰο 186 πάη οὗ Ηἰ5 τίρῆϊ παπᾶ, ἀπά δηξὶ- 
εἰραΐθϑ 4 ἤμαϊ] ἀδ]νογάπσθ. ΑἹ] {Π65» σἰγοιιπὶ- 
βίδῃσθϑ ροϊηΐ δ ΠΟΥ ἴο ἴΠ6 ΡοΠΟά ἱπηπλ ΔΕ} 
ΡτΓθοράϊηρ ἴῃς σαριϊνγ οὗ 1Π6 ἴδπ {Π| 065, οὐ ἴο 
{Π6 Ἰηἴογνᾷ] Ὀείννθθη ἐμαΐ ὄνθηΐ δπὰ {η6 (Π4]- 
ἄδδῃ ᾿πναϑίοη, ΟΥΓἨὨΎ ΒΠΟΓΓΥ Ὀεοΐοσγο (ἢαϊ ἔοΥΠΊΟΓ 
ονοηΐ, ΗἸΠΊΡΟΙ, Ρ. 46:. [ξ 15, βονενοσ, ποῖ 
ΡΥ ΌΔὉ]6 τὲ 11 ννᾶ5 σοπηροβθὰ νυ τοίους 



νυ :-ο.] 

ΙΓΝῈ εαγ, Ο ϑμερδεγὰ οὗ 1βγδεὶ, 
ἴδοι τῆδὲ ἰεδάθθε [οβερὴ κε ἃ 

ἤοςϊ ; τοι τΠδὲ ἀννο]]εϑὲ ὀείτυεεγι τῆς 
σΠογυ δ᾽ Ππ|5, 5Π1π6 ἔογῇ. 

2 Βείοτε Ερῃγαὶπὶ δηά Βεη)δπλπῃ 
ἃπαὰ Μδπαβϑεὴ 81γΓ ἃρ ΤΥ δβίγεηρτῃ, 
Δηα ἴσοπιε “ηπ4] βᾶνε ιι8. 

2 Τυζη 8 δραίῃ,. Ο (ὐοἀ, «πὰ 
σαι56 (ἢγ ἔχασε ἴο βῃϊπε; πὰ ννὲ 85}2]]} 
Ὀε βανεά. 

4 Ο ΙοὸκρΡ Οὐοά οἴ Βοβί8, μον ἰοηρ 
ἔν του 6 ΔΠΡΤΥ ἀραϊηβὲ ἴΠ6 ῥγάγεῦ 
οὗ τῆγ ρεορὶε9 

ς οι ἐδεάεβε τπεπὶ ἢ {δε 

ΡΘΑΙ ΜΘ. ΤΧΧΧ. 

Ὀγεδά οὐ ἴδβαγβ ; ἀπά ρίνεβι {Πδπὶ ἴεδΓβ 
ἴο ἀτίηκΚ ἰῃ ργεδῖ πηεᾶϑιιγε. 

6 Ἴοιι πιαίκεβί αι ἃ 81{Π{6 τππῖο ΟἿΓ 
περ θουγθ: δηά οὐγ δῃθηλεβ. ἰδ σῇ 
Διγοηρ {Πα βεἶναβ. 

7 Ττη υκβ ἀραίη, Ο Οσοά οἔἉ Βορίϑ, 
Δηἀ σδυ86 (ΠΥ ἕδος ἴο βῃίπε; δηά ννε 
8}ῃ}1 Ὀ6 ξανεά. 

8 ἼΤΠου Παβῖ Ὀγοιρῆς ἃ νὶπε ουξ οὗ 
Ἐργρῖ: τᾷοι Παβϑῖ οδδϑὲ οὐἱτμε ἢδᾶ- 
ἴδῃ. Δπἀ ρἰδηζεά 1. 

9 ΤΓΠου ρῥγεραγεάβε γοοσὶ Ὀαΐογε ἴΐ, 
Δα ἀἰάθε σδιιβε 1 ἴο ἴᾶκε ἄδβερ τοοῖ, 
ΔΠᾺ [τ ΠΠ1οἀ τῆς ἰαπά. 

Φηςο ἴο [πὸ βαπὴ6 σνθηΐς τυ ΒΙοἢ βάν οσοδϑίοῃ 
ἴο ἴπ6 γ41 δηά γοΐῃ ρϑαίπηβ, ΤῊ ΘχίΓο ΠῚ 6 
Βεδιιῖν οὗ [86 ᾿ΠΠΔΡΈΓΥ, [6 ργᾶσε δηὰ αἰ ρη Υ 
οὗ ἴῃ 5 γ]6, γεσηιπαὰ 1ῃ6 τοδλάοσ οὗ [86 ποδ]εβὲ 
Ῥτοάιιςεοηϑ οὗ Αϑαρἢ5 ϑοῇοοὶ. 

Κι βίο ὀῦϑοσνοβ {παῖ “"{ΠῸ ϑδιἰγισίιτο οὗἩ [815 
ΟἸορίας. ρ941πὶ [88 ϑοιποίῃϊπρ αι ΘΟ ΠΑΥ. 
συ. 3,, 7. 10 τὸ ἃ τοῖγαϊπ, ἴὴ ἢ ςἢ (86 ῥγϑάϊ- 
οαἴοβ οἵ σοί, ννῆϊςἢ ἃγὸ σοπορηϊγαϊοα ἰῃ Ὁ, 4 
(ςἢ Ῥῥ5. Ἰῖχ. ς). ᾿Ιπόγϑᾶϑο συλ Δ }} Ὁ: αηὰ {ππ|5 [ἢ 6 
ΘἴΤΟΡΠΕ5 ὁπο]οβοα νυ πη 16 τοίγαϊῃ ΓΕ ἸΟΠΡῸΓ 
ὈΥν ἄδρτεϑοθϑθ, ΠΟ 5:51 Π 0} ΒΕ ΘΓΔΠῪ οὗ ἴἤγδθ, ἔουΓ, 
πὰ ἴννο οὗ 51Χ νεῖξοϑο. ὙΠῸ ἔννο Ἰαϑὲ νϑῦϑοβ 
ἕοτπι ἃ ἀἰϊδίίποϊ ρουῖίοπ ἢ {ΠπῸ ΔΙ] ΠΌΓΥ οὗ 
ἴΠε νἱπο, ἴῸΓ ὙθΊ ἢ τυράθοῃ ῬΓΟΌΔΟΪΥ (ΠΟΥ ἀγδ 
ποῖ ϑβεραγαίθα ὈΥ 4 γοΐγαίη." ὍΤῊϊ5 οἰ τιισέιγα 
56ΘΘΠῚ5 σΠΔΓΑΟΙΘΓΙΒΕΙς 566 ΓΟΤΊΔΤ 5 Οἡ Ἐ5, ἸΧΧΥΤΙ. 

δ δοιβαηη») Ῥ5. χὶν. 

1. ὙὙΠο Ῥϑαϊπιϑὲ στοιπάβ {π6 ἀρρϑαὶ ἴο 
Οοὰ οἡ Ηἰς οἱ τχεϊαϊίοη ἴο [ϑ8γδὸϊ, ἢ 
ΘΧΡΓΘΞ5 γείογρηςο ἴο (ἢ ἰαϑὶ Ὀ]θβϑίηρ οὗ [φοοῦ, 
Οδη. χ]ν!!. τς, δηὰ οἡ Ηἰς σοηεπιιοα ργθϑθηοθ 
'ἰπ ἴπὸ Τοιρίὸ Ὀεΐννθοθη της ΟΠογαπι. ὙΠ6 
ΡΓΑγΟΥ 5 ἔοσγ ἃ1}1 [5γδϑ], Ὀιξ ἀρραιθποΥ ΨνῈ ἢ 
5Ρες4] τεραγά ἰο ἴῃς ἴθη {Π065. 

ῶ. Ἐρδτγαίτη, Βεη)διηη ἀπά Μαπαβεθῇ 216 
πδπιοά [οροῖθεγ ΡγΟΌΔΌΪΥ ἃς σπι] άγεη οὗ Ἀδομεὶ 
(5.6. Νῶπι. 1. 18----24, ἃπὰ χ, 22---24}:; ἴῃ6 
ἘΞΑ] πη ῖσὶ ργαγϑ ἴῃαἴ Οοα β ρον ῸΓ ΠΊΑΥ 6 5ρ6- 
ΟἸΔΙΥ πιληϊ δοιὰ ἴῃ ἴΠ6 ϑαϊναϊίΐοη οἵ ἴδοβε 
ἴῆγοο {0 65. ΤῊ]5 σοι ΠδιΙΟἢ ργοϑθηϊϑ 5ΟΠΊ6 
ἀπ συ] Υ, 5ίποο ΒΟ] ΠΏ νγᾶβ τππϊῖοα ἴο ἐῃ6 
κΚιπράήοπι οὗ πάλῃ: Ὀπΐ 4 ἰαγρὸ ρογίίοπ, 1π- 
οἸυηρ ἴῃς εἰς65 Βοῖμοὶ, ΟἾ 4] απὰ [οπς ΠΟ, 
θεϊοπρβοά ἴο ἴπΠῸ πογίμογη Κἰηράοπι, δηὰ ᾽ξ ἰ5 
Ρτόθδῦ]ς πὲ ἴῃς αἰπίτιςε ννα5 ονθίτιιπ, δηά 
186 ᾿πῃδοϊδηΐς ἰοὰ ἱπίο σαρίιν!γ, ὈΥ 58}4]- 
ΠΙΔΏΘΘΕΙ. δ||15Π}κ 450 σαρίγθα ϑόνθγαὶ Οἱ[168 
πῃ {86 52π|6ὲ ἀϊἰδξίηςῖ. ΤῊ]5 ρᾶϑϑᾶρε 15 σοῃσὶυ- 
βῖνα δρδιηβί ἴπε Μδοσδλθοδη ΠΥ Ρροζῃθ9|5, 

3. Τωγπ μι ἀραὶ] ΤῊΪ5 56 ΟΠ ΠΡῚΥ ροϊηΐβ5 
ἴο 4 τεϑϊογηϊίοῃ ἔγοπι σαρονγ, ὈιῈ (ἢ6 6ὁΧ- 
Ῥτοββϑίοῃ 15 ἔγθα θη υξο ΟΥ̓ 4 ἀδ]νογάπηοθ 
ἔγοτῃ ΔΠΥ͂ ξτοδῖ σδ τη; 566 ποΐθ οἡ ἰοῦ 

ΧΙ, το. [Ι͂ἢ [Πῖ5 ἢγϑί σοΐγδαίη σὰ αν ἴῃ 
πᾶπιο ΕἸοῆπι, σσοά; ἴῃ νοῦβα 7), ΕἸοῆπι, σοὰ 
οἵ Βοκίβ; ἴὴ ἰῆ6 «(ἢ δηά ἰδϑὲ γοῦϑοβ, Ο 1 οσγάὰ 
Οοὰά οὗ δΒορί5, ἃ 5ἰγικῖπρ σοπιδιηδίίοη, ΒΓ ἢ 
5ῃδνν5 ον" πιο ἴΠ6 ῬϑΑ]πηϊϑῖ ννᾶ5 σιἀθὰ ὈΥ 
δι. 0)οςενα ἔθο!ηρ ἴῃ (6 σδμοῖςε οὗ ἴδ ἀϊνὶῃο 
ΠᾶπΊ65, ἀηα Ὠονν {116 ἀδρεπάθηςθ οδῃ δ ρἰδοοά 
ἸΡρΟη σΒγοπο]ορίςδὶ ἀβϑυσηρίοηβ θαϑθά οἡ βις ἢ 
Ὀ5ΔΡΈ, 

4. Ο Ζοκῃ Οοά 9} δου] Α ἔογτι ποῖ 
ΟΟμΠλΠΊΟη ἴῃ ἴΠ6 ρῥϑϑίπιβ, Ὀυξ ὁσσυγγηρ ἰπ ΙΧ. ς, 
Ιχχχῖν. 8. 

«υἱὐῥ ἐῥοι δὲ απον}} 11ἴογαγ, “’ Παϑὲ ΤῃοΣ 
5 Κοα,᾽ ἃ σοπΊπΊοη ΠΊΘΙΔΡΠΟΓ ἔὸσ ννγαίῃ : 566 
Ῥϑς, χνυηῇ, 8, ἰΙχχὶν. 1. ὙΠῸ Ῥϑαδὶπηῖὶσὲ 1565 [ἢ6 
Ραϑί ἴθηϑε Ὀδοδιιδὲ (ἢ6 ννγδίῃ 5 δἰγοδάγ Ὀθθη 
Ιοηρ πιδηϊοοῖθα . (6 ΑΟΥ. ρῖνθβ 1ὴ6 50» 
βίδῃτ] 4] πιοδηϊηρ. 

ἀφαϊπσέ δὲ ῥγαγογ) 1αῖ, ἐν ἢ Οὐ, δ. ποί- 
«αυἱδεϊαπά πα) ἴῃ Ευς (ῃ6 δῆρει Ἴςοη- 
{Ἰπηιι65, ποῖ ὀχοϊ(εά, Ὀιξ 45 γεῖ ποῖ δρρϑαϑοά 
ὈΥ Ργᾶγογ: ἴἢυ5 Ηυρίε]ά. ; 

δ. ,εεάεε ἐδερε] 566 Ῥ5. χ]. 2. 
ἐπ σγεαὶ »ιεσμγε) 1 ΛΊΘΓΑΙΥ, “4 φοῦεί ." 

τῆς ΑΟΝ.. ρῖνοβ ἴΠ6 βδθηβθ. Οἱ, χ]. 24. 

Θ. οἷν πεὶσῥδομγ] ἨἩογο, ἃ5 ἴῃ Ἰχχῖχ. 4, 
1Π6 Ῥϑαὶπηϊσῖ ΡΓΟΌΔΟΌΪΥ 4]]}πἀ65 ἴο ἔῃ 6 γτοπληδηΐβ 
οὗ Οδϑηι]θ γασθς βοδλτίογος [ῃσοιρὴ Ῥα]θϑεηθ 
ΕΥΘΓ γεδὰγ ἴο ἕλκε ρασγί νν 1 5Γ86}᾽5 ΘΠΟΙΏ 65. 

7. Ο δοά φῇ ῥο:ι. ΤῊΣ δάάϊξίοη οὗ “Βοβίβ7 
ἷ5 ααιιϊνα]οηΐ ἴο Ὧἃη Ἔχριθββίοη οὗ σοπῇἤδδηςεα ἰῃ 
Οοὐβ ροννογ. 

8. « υἱπὲ οἱ 97 Εσγρ ΤΠ ρᾷβϑαρὸ 
ἄγανγβ ουκξ ἃ1} ἴΠ6 ἔοτος ἂηά δοδιῖγ οὗ τδ6 
ἤριτο ἤγϑε δρρ δὰ ἴο Τοβορ ἴῃ 16 Ὀ]οβϑίπα 
οὗ Ϊαςοῦ, ἴο ννῃίςο!β: (ἢ Ῥβαϊπηῖδὲ εν ἀ ΠΕ] 
ΓΟΐουβ, “[ϑθρἢ 15. ἃ ἔα} Ὀουρῃ," ἅς. 
(ΟΌεη. χ]χ. 22). (οπήραγε [54]. ν΄ 1---- 7, ΧΧΥΙ,. 
4---Ος [6γ. 1], 21. ΧΙ. το; ἔθ Κ. χν. 6, χνίϊ, ς. 
}ίαπιεά 4] ὙΠῸ6 Θχργθϑδίοη ἤγϑί οσσυτβ ἴῃ 

ἴῖ5 βριιγαῖϊνε πιρδηϊηρ ἰπ Εχοά. χυ. 17, ἴο 
ΜὨϊσἢ [Π6 Ῥβδ)]πλῖδὲ ῬΥΟΌΔΟΙΥ τγοίοσβ. Οἵ, Ρ5. 
ΧΙΪν. ἃ. 
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1Ο ΤῺε ἢ1115 ννεγε σονεγεά ννἢ τῆς 
βῆδάον οὗ ἴἴ, ἀπά τῆς Ὀουρἢ8 τῃεγεοῦ 

[Ὴε8. φ«υεγε ἐϊε ἢ 6 ΘοΟΩΪΥ ςϑάλδιϑ. 
ἐζε «σαν 
“7 Οοά. 11 ὅΠ6 βεηῖ ουζ ἢεῖ θουρἢΒ υηἴο (πα 

868, Δη4 Πεδῖ Ὀγαποῆαβ ππἴο ἴδε τίνετγ. 
12 ΝῺΥ διαβϑῖ τοι ἐῤεμ Ὀτόκεπ 

ἄοννῃη ἤεῦ πεάρεβ, 80 {παῖ ἃ}1 τῆν 
ννΠ] ἢ ρᾶ58 ὉΥ τῆ6 ννἂὺ ἀο ρ]ιοῖ ἢεγὸ 

12 Τἢς Ὀοδγ οὐ οἔ τὴε ννοοά ἀοιῇ 
τννλϑῖα 1ἴ, δῃά τῆς νν»]4ὰ θεδϑῖ οὗ τῆς 
Πε]4 ἀοίῃ ἀενοι 11. 

14 Βεζυγη, ννὰ θεοβεοοῇ τῃθΉ. Ο 
(οἀ οὗ μοβῖ8 : ἰΙοοκ ἄοννῃ ἔτοπι ἤξάνεη, 
ἀπά Ὀεἢο]ά. ἀπά νΊϑβιῖ [ἢ !}5 νίπε; 

Ις Αμά τῃ6 νἱπαγατὰ νγ]οἢ τῆΥ 

10. γοοαϊν εεάαγ.} 11ῖ. ““σράδτς οὗ σοά;," 
Ο]δετιοὴ 15 ἴδκεῃ ἴο 16 ἤριιγό 45 ἤγροῖ- 
Ὀοίιοδ], Ὀυΐ {86 οδ͵εςξ οὗ ἴῃε Ῥϑαϊπηῖσὲ 15 ἴο 
506} (ἢ6 πιοῖὸ ἴῇδῃ πδίισγαὶ στον οὗ (6 
Ὠδίίοη. ἘῸγ {86 Ιάϊοτῃ οἴ, Οση. ΧΧΙΙ. 6. 

11. 1ὲ γί υογ ΤῆΟ ΒῸρἢγαΐθϑ, [Π6 οχίγοεπιθ 
Ἰπιῖῖ οὗ (ῃ6 [5γαϑ} 15} Κιηράοπῃ ἴῃ 1ἴ5 ἰάρα] 
οχίθηϊ, ΠΟΑΙΥ τ α]1Ζεα ὑπάοσ δοϊοπηοῃ, 

12. (Οὐοπιραζγο [58]. νυ. ς. 
18. ΤΡε δοαν»... δὲ «υἱἱά ὀεα. 17 Α Βοπογα] 

ἀεδογίρίίοη οὗ [ῆ6 Ἰηνδάθγβ, ποῖ ΠΘΟθββα ΠΥ, οΥ 
ΡΓΟΘΔΟΪΥ, οὗ ἀπ ἱπάϊν! άπ]. (Οἔ. [ἐγ ν. 6. 

14, ἈΚείμγπ, αὐ δέεέεορ 2δεε} 866 ὖ. 3. 

15. Τνο νψοτγάς ἴῃ 15 νϑῦϑο ἀγὸ ἀουθτηι), 
ἐς γ]ηογαγα " ἀπά “᾿ ὈΓΆΠΟΝ 1, [Π6 ἐΟΓΙΊΘΥ ΠΊΑΥ 
δο τοπαογοά “1ῃς ρμ]δηΐ," (566, Βοννενεσ, Νοίς 
Ὀο]ονν), Ὀυΐ ἐῃε Ἰαί ἴ6Υ 1η [Π6 οΥἹΡΙΠΔ] 15 “" 50ῃ,᾽" 
ἉΏΙΟΝ ΠΙΔΥ Ὀ6 Θαιναίοηξ ἴο ὈΓΆΠΟΒ (845 ἴῃ 
Οεη. ΧΙΪχ. 22, ““ [Οϑϑρἢ 5 ἃ ἔτ Πι] Ὀουρῇ, 
τ. σοπ, 13, ψῆοϑο 122, 1, ἀαμσῥίογε, 1.6. 
ὈΓΑΠΟΙ65 τη ον ῦ (6 νν4]])), Ὀυξ πλοτγο ῥτο- 
ὈΔΌΪΥ 1ἴ 15 ἴο Ὀ6 υπάογειοοά ΠΠΈΘΓΑΠγ; {Π6 
Ῥϑδὶ πλιϑῖ ἰτανοβ [6 πιοῖαρἤον. δηά ροϊη(5 οιμ ἰ[5 
Τοδηηρ. ὙΠῸ νἱπὸ ννΠ] ἢ Οοά ρ]Αηί5 15 [5γδ6] 
Η!5 δάορίοα ςἢ]ὰ ; {πι15 “ δηὰ ἢᾶνθ σα] θὰ ΤᾺ 
50η ουΐ οἵ Εργρί," Ηο5. χὶ. 1. 866 αἷϑο Εχοά. 
Ϊνγ. 22. 

ΡΘΑΙΜΘ5. ΟΧΧΧ. ΧΧΧΙ. [ν. το---ἰ 

Πρῆς Παπά παῖῃ ρἰδηϊεά, ἀπά τῆς 
Ὀγάποῦ ἐῤαί του τπηδάεϑς βίγοηρ [ογ 
{Πγ 56], 

16 [με ἰς Ὀυγηδά ννἢ ἔτεα, 1 ἐς οσυξ 
ἄοννῃ : {πεν ρεγιϑῃ δὲ (πΠ6 γεδυκε οὗ 
ΤΥ σουηίξηδηςα. 

17 [,εἴ τὰγ απ δὲ ὕροη ἴδε πηδη 
οὔ τῆν τίρῃς παηά, ἀροη [ἢ 5οὴ οὗ πηδῃ 
«υῤογι ἴῇου τηλάεϑβι βίγτοηρ ἔογ τγϑβεϊῇ, 

18 ὅ8ο ν}}] ποῖ ννὲ ρὸ θᾶςκ ἔτοπι 
{πΠε6: αυΐϊοκεη ι.58. ἀπά νγὲ νν}}} ο8]} 
ὩΡΟΩ ἫΝ Πᾶπια.. 

Ι9 Τυτῃ υβ ἀραῖῃ, Ο [ΚΡ οἀ 
οἵ Βοβῖβ, σδυβα τῆγ ἔλςε ἴο βῃϊπε; δηά 
ννῈ 54] θὲ βανεα. 

16. ἐὶ ἐξ, εμὶ ἀοαυη] Τῆδ νογὰ 18. υϑοὰ 
ἜΠΟΣ οἵ ἴῆοσπβ οὐΐ ἄοννη, δπὰ ιιϑϑὰ 85 

Ι: (5 [51]. ΧΧΧΗΣΙ, 12. (οΙηρατο οὖσ [οτὰ 5 
νγογάβ οὗ ἔτ ||655 Ὀγάποῇῃεβ οὗ ἴῃ6 νῖηθ, [οδη 
χν. 6. 

17. δὲ σιᾶηπ οὗ τὸν γίσδε ῥαμα ἰ.ε. τῃε 
ῬΘΟρΙΘ οὗ [5γ6], 50 οδ] θὰ 8ἃ5 ἀσὶινογοά ὉΥ 
Οοὐ 5 ρύννοῦ δηά βἰγοηριῃοηρα ἔοσ Ηἰ5 βρϑοῖδὶ 
ΒΟΓΥ ΘΟ: ΟΥ̓́ΤΏΘΙΘ ΠΊΔΥ ὑῈ ἃ χοίοσοησο ἴο 1ανμὰ, 
566 Ῥ5, ΙΧΧΧΙΧχ. 21. 76 δρρ]οαίίοη ἴο 1Π6 
Μεοββιδῆ, νυ] ἢ [Π6 [δ νν]5ἢ ᾿πίογρσγείογβ γοοορ- 
Ὠϊχεὰ, γοβῖβ Ὡρὸῃ πὸ ἕαςΐ {μι Ηδ 15 ἴῃ [ἀθ δ] 
δΔης τοργεβοηΐδίινε οὗ [η6 παϊίοῃ. ὙΥ μαῖ 15 
ῬΑΓΙΔΠΥ ἵγαθ ΟὐὗἨὨἁ 186 παίίοῃ, 15 δυϑοϊ ον ἔσυς 
οἴ Ηΐϊηι. δε κε]. 66. 

18. φμίεξεπ 1.1 1.6. τοβίοτο ὑ5 ἴο ἴδ, ρῖνα 
0.5 τοπεν εὰ Ἰἰἴρ, Ῥϑς, Ιχχὶ. 2λο. ὍὉΠὸ βριγιῖι) 
ΔΡΡ]ΠΙοδίοη οὗ {Π]5 Ρ541} πὶ τόδοῆθθ ἴΠῃ6 σδηΐσδὶ 
δηὰ πηοϑῖ νἱΐαὶ ἴγἢ 5. οὗ γο] !βίοη, [μ6 γϑάθιῃρ- 
τἰοη οὗ Οσοά β ρϑορὶθ Ὀγ {πὸ ϑοῃ οἵ πιδῃ, δὰ 
ΓΠΕΙΓ τοηονδίίοη Ὀγ Η!5 δρισι. 

19θ. ΟἾ]οκΡ σοά 9 δο 9] ὌΠ πᾶπὶὸ οὗ 
7οπονδῇ, νυ μος ἢ τόσιγβ δἵ {Π6 οἱοδα οὔ 1ῃ6 
Ρ54]πὶ|, 25 ποι ρὴ {ῃ6 Ῥδδίπιῖϑὲ ἔε] τῃδῖ ἢ]5 
ΓΓΑΥΟΥΓ νγὰ5 δοςορίοα ἴῃ ν)γῖυε οὗ [η6 σονεπαηΐῖ, 
ὙΒΙΟΝ ἴῃδϊ ννοτὰ γεργεβθηῖβ. 

ΝΟΤῈ οἡ ῬΒΑΙΜ ΧΧΧ. 15. 
ΤΟ ψογὰ Π332, Βεγο σεηάεγοα “ νἱπογαγά,᾽" 

σι πουξ δι Πουγ, 15 ΟΠΟΓΑΠῪ ἴΔΚθη ἴο πηεδη 
ἃ Ρἰδηΐ, θὰϊ {πὸ Ἰπϊογργείδίοη οὗ πὸ 0ΧΧ. 
κατάρτισαι, δ υΐρ. ρΡεγῆςο, “" ἐϑ[Δ0]15},᾽) 15. ἃ- 
ἀορίοα ὈΥ Μ|ιςομδοῖ15, ἢ ἃ δι ρθε τηοάϊῇοδ- 
[οη, 56. ““Ῥ"οΐες,᾿"" ἔτοπι ἴῃ6 Αταῦϊς ἐαππα; 

ΡΘΑΙΜ 1ΧΧΧΙ. 
ε “4 ἐχ λογίαίογε 9 α τοίτσμιγε ῥγαϊσίηρ οὐ Οοά. 

4 Οοά ελαλίερηρελ ἐλαΐ μέν ὃν γεασον οΓΓ ἀξ 
ὀεοιῖς. 8. Οοα, ἐχλογέΐηρ 10 οὐδιΐξοριες, ἐθηη- 
2ἰαἱπείλ οὗ ἐλεεῖν ἰἰοῤσα ϊέπες, τυλίολ 2γουείἪ 
ἐλεῖγ οτοῦ ἀπέ. 

5 ἴοο Ημρέοϊά, ννῆο βῃεννβ [Πδξ δῃ ἱπιροτγα- 
{ν6 15 σϑαυϊγοά, δηὰ τπδὲ (15 νογρ Ἔχρίδίηβ 
(πὲ σοπϑίγυσϊοη, 716 νϑῦβθ ννουἹὰ ποθὴ ὑδ 
τοπαογθά, ““δηά ῥγοΐοςϊ ναὶ ΤῊΥ δαηά ρἰδηΐ- 
οἀ, δηὰ {π6 Ὀγαποὴ ψῃϊςἢ οι Ὠαϑὶ βἰσθηρίῃ- 
δηρὰ ἔογ {πγϑ6}}." 

Το [δε οἰίεξ Μυκὶςίδῃ ὑροὴ Οἰὰ, 
Α΄ 2 ταΐνι 1 οἵ Αϑδρῇ. “»-" 

ΙΝΟῸΟ δἱοιὰά υπῖο σά ουὖγ οὐβὰ δα: 
τγλΚα ἃ Ἰογίιϊ] ποῖβε υηῖο τῆς 

οἵ [ΔςοὉ. 

[Οσ, 
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2 ΤΆϊκε ἃ ρϑαὶπι. δῃά ὑπηρ ΠΙΠ ες 
τῆΘ. ΠΆΓΟΙ, της ρἰδαθαης παρ ψ ἢ 
τἢς ρῥϑβδϊτεγυ. 

4 ΒΙΊῖονν ὺὑρ τῆς τγυπηρεῖ ἴῃ {πε πεῖν 
τηοοης ἰπ ἴδε {1π16 ἀρροϊπίεά, οἡ οὔ 
80] 6π1Π ἔξαϑι ἀΔγ. 

4 ἔσογ τῇ ϊ8 οὐσς ἃ βίαϊιιϊε ἔοσ [53γδεὶ, 
απα ἃ ἷανν οἵ τε (σοὐ οὗ Τδςοῦ. Ὀγουρῆτ Πές οἷ οὗ τῃε Ἰαπά οὗ ἘΕ Ρῖ: 

5 ΤΪ8 δε ογάρίπεά ἴῃ [οβερῃὴ ΔΥΓ' ορδϑη ΤΥ τηουτῆ ννάς, ἀπά 1 νν}}} Ε]] 
ἃ ἴεβίϊοηγ, ηθη ἢ6 ψεηῖς οὐδ λιϊ. 
ΙΓ Ὠσουρἢ ἴῃς ἰαπά οὗ ἔργρι; τυὐῤέγε 
Βελιὰ ἃ ἰδηρυάρε ἐῤαὶ 1 υπάετγϑίοοά 
Ποῖ. ς 

6 1 τεπιονεά ἢ 15 βῃουϊάεσ ἔτοηχ ἴῃς 
δυγάεη: [8 Βαπάβ ἵννεγε ἀε]ίνεγεά 
ἔτοτμῃι πε ροΐϑβ. 

7 ἼΓΠου ολ]]εάβε ἴῃ ἴγουδ]ε, ἀπά 1 
ἀε]νογεαὰ ἴπδο: 1 δηβδννεσεὰ (66 ἴῃ 
τῃε βεοσγεῖ ρίαςε οὗ τηυπάεγ: 1 “ργονεά 

8 Ηξελγ, Ὁ τῦ ρεορΐε, δπά 1 ν1}} 
[ΒΓ υπίο (ἢε6 : Οὐ [βγδε], 1 τῃοι 
νν}1| ἢδάγκθη υπΐο πη6; 

9 ΤΏΠεγα 58} πὸ βίτδηρε ροά δ ἴῃ 
ἴδε; ποιῖῃεγ 5ῃα]ς σῆου νγογβ!ρ ΔΠῪ 
βίγδηρε ροά. 

10 [ “πὶ ἴῃς οκ τῆγ (σοά, νν»ῆϊςἢ 

11 Βυῖ ΤΥ ρεορίε νψοιυ]Ἱά ποῖ 
Πδαύκεη ἴο ΠΊΥ νοῖςα; πα ἴΙβγμεὶ 
ψνου]ὰ ποης οὗ πι6. 

12 ἦδο [ ρᾶνε ἴπεῖπ υρ ᾿πμηῖο {Πεἰγ ὁ Αια 14. 
οὐ Παλγίβ᾽ ἰυδῦ; “πα [ΠΥ νναϊΚαα [ἢ 1 Οἱ, 
{Πεῖγ οννῃ σουηβεῖ5. ΘῈ 

132. ΟΝ τῆδλὲ τὴν ρεορῖε δά ἢεαγί- 7 ον 
δπδα ππΐο πιε, ἀπά 5γθ] ἢδά νναϊΚαά ἐνιιρίλα. 
'ῃ ΠΥ νναγϑὶ ἡξᾷν 

[ἢδ6 δὲ ἴῃς νναΐοσβ οὔ δε ραῃ. δεϊδῇῃ. 

ΡΒΑΙΜΊΧΧΧΙ. 
Α ρῥβαϊπὶ ἴογ ρυ]ῖς τεςϊϊδιίοη δὲ ἃ ἐεβεϊναὶι, 

δηά, 45 πε ϑρεοῖδὶ πιοπίίοη οὗ {γυτηρεῖβ 1Π- 
ἀϊςαῖεβ, δὲ {Π6 ἔδαβὶ οὔ Τθογηδοὶθς οὐ {(Π6 1τϑὲ 
οὗ Τιβτ. ὍΠῸ ταρὶ ἃ αἰζογηδίϊοπ οὔ ἱπίουϊοου- 
ἴογβ, δῃὰά [τς ϑίγ]θ, σγαύθ δηὰ δπογρείὶς, ἃΓῸ 
ςδαγαςίογιξες οὔ Αϑαρῆ. 

ΕΟῸΓ 5ΙΓΟΡ 65 56ε πὶ ἴο δ ἀΙ5Ε ΠΟ Ὶ]Υ πηλγκοά, 
νυ. τ-- 3, 4---7,) 8---1ο, 11 ἃπά 12, 13 --τό: 
ῬτΈΘΟΤ ΩΡ ἃ ΞΟΠοπιΘ 655 ϑΥτλπΊ οί ΓΟ] ἐἢδη 15 
Ὀ50Δ] ἰῇ Αδδρῆϊς ὑ54]ΠΊ5, 3, 4.) 3) 2) 4. 

1. δια αἰομ ουΐ. ΧΧΧΙΙ, 43,) ὙΠΟΓΟ 
ΑΟΝ. μᾶ5 “ το͵οὶςθ." 

»ιαῖφ αὶ ἑογίω πο] ὙΠῸ ψογὰ 15 βρες δ!} 
υϑεά οἵ ἴπε ὑ]άτε οὗ τπιιπιροίβ, [,ον. χχι, 24, 
Νυπι. χχῖχ, χα; 566 5. Χ]ν", α. 

Ὁ. δὲ τἐρριόγοΠ Ἐχοά. χν. 20. 
3. ἐπ δὲ πέαὺ »ιοοη] ἘΥΘΙῪ πον τήοοῃ 

ὙΔ5 ΠεἸουγαϊοα Ὀοΐῃ νυ ϑδογιῆςεβ (ΝΠ. 
ΧΧΥΠΙ, 11) ἀπά ἢ δουπά οὗ ἰγυπιρείδ5, δαΐ 
ἴδ πενν τποοη οὗ (86 βεανθηῖῃ τηοηΐῃ, {Π6 54Ὁ- 
δαῖ!ς πηοηῖῃ, ἴῃ ψΒσἢ (Π6 στοαῖς [δβιϊναὶ οὗ 
Τδθεγηδοῖὶεβ. γᾶ οὐβογνοά, νγᾶ5 δβρϑοίδ!]ν 
βοἰεπηηϊχρά Ὁ Ὀ]ονγὶπρ οὐ {γυπιρείβ (Νιπι, 
ΧΧΙΧ, 1); δηςϊδηΐ Δηά πηοϑὲ πιοάθγῃ σοπιηδη- 
ἰδίοτβ ἄστοε [Πδὲ [ἢϊ5 ρ531πὶ νν85 σοπιροβϑὰ ΖῸΓ 
ΓΟ δοη ἀροη ἐμαὶ ἀδγ, νυ ῃϊοἢ 15 ςφ! θά ἴῃ 
[εν χχῖ, 14 “4 58 ναί, ἃ πιϑτηογίδὶ οὗ 
Ὀιοννίηρ; οὗ ἐπιιπιρεῖβ, ἃ ΒΟΙΥ σοπνοςδίίοη," 

ομγ «οἶεγιπ α“ἰ 447] Τδδ ἔραςί οὗ ΤΑθοῦ- 
ὯΔς]65 ϑ789 ἜΞΡΘΟΙΔΙΠΪΥ τειηδγ κα] ἔοσ 115 ξοβίϊνα 
Ἑἰαγαςίοσ, 50 ἴδ 11 ννᾶ8 ἔτει θην σα]]οὰ “ἢ 6 
και" ΔΟϑοϊοῖγ. ὙΒεῖα νγὰβ δὴ ἰηΐογναὶ οὗ 
Πβορη ἀδγϑβ Ὀεϊννεθη ἴῃ6 παν πιοοη δηὰ ἰΐ5 φοῖθ- 
Ὀγαίίοη, ἀπά [ἢϊ]5 ρβαὶπὶ τῇδ ἤᾶνθ Ὀδεη γθοϊϊοά 
οη ὈΟΙῚ οςοδϑίοηϑβ. 

,. δ. «ὑδεγε 1 ῥεαγά α ἰαπσπιασε ἐῤαὶ 1 μπάφγ- 
“Ἰοοδ κο] ἈΛΔΊβμοετ, οὐ της" ν Πότε, ἢ Ἷ οαχά 

14 ξ1 5ῃμουϊά βδοοὴῇ ἤἢδᾶνε ϑυβράιεά 

8. ἸδηΌδθοΙ ΚΗΘ ποῦ. ΤἪ]515 ΣΕΏΘΓΔΙΪΥ υη- 
ἀογϑίοοα ἴο πιεδῃ ἃ ἔσει ρῃ, ὈΔΓΌΔγοιι ἰδηριαρο, 
δηα (86 ἱπιογργείαιοη 15 Ὀοσπο οὐδ ΌΥ ΠΔΗΥ͂ 
ΒΙ ΠῚ] ΑΓ ρᾶϑβαροβ (5. οχὶν. α; δας. χχνῆϊ. 49 
1531]. ΧΧΧΊΙ. 19); Ὀαϊ {Ποτὸ ἄρρεδᾶγβ βοοα γϑᾶξοη 
ἴο δάορί τῆς 56π86 ροϊ δε οὐδ ὉγΥ Ημρίεα, 
ΠΟΙ 1 Πεασγά ἔοσ {π6Ὸ ἔσχϑ ἴπτὴὸ 186 νοῖος οὗ 
Οοά, ΨΏΙΘΒ 1 Καδνν ποῖ, ϑρορκιπρ οἡ 5:η81." 
ΤΠ τοΐξογθηςε ἴο {πὲ δσγεδί πιδη ρει πιο Θθοτβ 
Ὀειίογ βυϊθά ἴο ἴδ σοπίοχι, δηὰ ᾿πίγοάιιοοβ (Π6 
ΓΟ] ον ηρ δά άγοβα οὗ [6 Ὠεῖΐγ. Καγ, “ΤῈΘ 
ΙρΡ οἵ οἠςβ 1 μαὰ ποῖ κηόνὴ ἴπϑη δοασά 1," τὸ- 
[ουτη, 45 [6] 25. ἢ ἄοοβ, ἴο 126 πηκποννῃ 
ββηιἤσδηςθ οὗ ἴΠ6 πάπιὸ [εῃονδῇ. 

Θ. ,ηορι δὲ. ῥο] οὐἉ, Ὅμ9 Ὀδβκοῦ, 56. 
ἴῃ  ἰσἢ Ἐργρίαπ ὈΠοκΚίαγοτα όσα (ἢ6 ΟἷΑΥ 
ἴοσ ὈΠῸΚ5 ((1ἢ5 1} [,ΧΧ.}: Ὀυῖϊ {π6᾿ ννοτά 
ΤΏΘΔΠ5 4150 Θαγ δ γε55615, 45 ἴὴ [Οὐ Χ]Ἱ. 21. 

7. ἐπ ἰδὲ «φογὸὶ βίαιος ον ἐδισιάογ)] ΤὈΘ 
οἰουά ὈΥ ΨΜψΏΪοΒ τμ6 ΑἰπσΕΥ δὲ ὁποθ τηδηΐ- 
ξεβίεα δηὰ νει]]οὰ Ηἰβ5 ργόϑεηςθ, Ὀεέογο, ἀυγίηρ, 
Δη4 δἰΐοσ ἴῃ6 ραϑϑαψα [Πγοῦρἢ 186 Κοα 868. 
Εχοά, ΧΙ. 21, χὶν, 19. 24. 

«υαἱεγς οΥ᾽ Μεγ δα} ἱ,6. “οὗ 5ἰγιξθ," Ὀυΐ 
[ῃ6 ννογὰ 15 ιιϑδεὰ 85 ἃ ΡῬΥΌΡΕΣ Ὠδηθ. 866 
Εχοά. χν!. 6, 7. 

10. οῥεη τν πομ «υἱάε] 866 Ἐ5, ΧΧΧΥΙ͂Ϊ, 4; 
Ἐρῃ, 1]. 2ο. ὙΠῸ ρῥγοπλῖϑο πᾶν ἱποϊάθ 41] 
νυδηΐβ βριπίυδὶ] ἀηὰ ἰετηροταὶ, ἰμουρσἢ [ξ γείοσϑ 
ῬΓΙΙΆΔΙΙΪΥ ἴο ὈΟΔΠΥ διυιϑίδῃδηςθ, 

12. ἐδεὶγ οαὐπ ῥεαγ) 9 Οτ, ““ἴο [6 
βία ΟΓΉΠ685 οὐ {Ποῦ πραγίϑ,᾽" οι. ΧΧΙΧ. 10. 

εομπιο ἢ ΤὙΤῺΘ νογὰ 15 βΈΠΟΓΑΙΪΥ [ἌΚθη Ἰη 
1ῃ6 Ὀφά 5θηϑ6 οὗ ἢυμπηδη σοιηϑεῖβ. ἀρασί ἔτοσῃ 
ἃπὰ ορροϑβεὰ ἴο ἴΠ6 ἀϊνίπε. Μὶς. νἱ. τό. 

14. «.«οοη"] ΟΥ, “ἴῃ ἃ {|{|6-:᾽ ἐῃδὲ νου]ὰ 
ἢᾶνο Ὀδδη ἃ 50Γ6, Ὠδίῃγαι, ἀπὰ δᾶσυ σϑϑα]ῇ. 
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{ΠΕΙΓ ΘΠ 6Π1165, ἀπά τπγηθα ΤΥ δΠαπά 
Δραϊηϑὲ {ΠΕΙΓ Δάνουβαγ 8. 

Ις Τῆς Παΐειβ οὗ {πὸ ΠΟᾺ 5ῃου]4 
"Οτ, ἢανε ᾿Ἶϑυδι το τῃδηγβαῖνεβ τππῖο 
κίμά Ἀίΐηπι: δυζ τΠεῖὶγ εἶπα 5Βῃου ]ἀ να εη- 
ομάίσνον. ἀγα [οΓ ἐνευ. 

16 Ηες 95ῃουϊά ἢανε ἔρά «ἤδη αἷβο 
Ἧς ὙΠ (Π6 ἤπεβὲ οὗ τλ6 ννῆθαῖ: πὰ 
Λε ο, νυ ἢ ΠΟΙΟΥ͂ οὐζ οὗἉ ἴῃς τοςκ 8ῃου]ά 1 
Ἔ Βᾶνεο 8δι5ῆθα τἢδε. 

ΡΟΑΙΜ ΧΧΧΗ.ὄ 
1 719 2:αὐνιῖσί, δαυΐπρ ἐχλογίειϊ {δε γμαάρες, 

5 α»ε γεῤγουεαῖ ἐλ ε: μορέψεσζε, 8 2γαγείζ 
Οοί ἰο γμαίρεέ. 

ἴΟγσ, Α Ῥβαΐγῃ ἔοῦ Αϑβαρῆῇ. 
,ο» Α:αῤᾶ. 

ΟἿ βιαπάδξιῃ ἴῃ τῆ6 σοηρτερᾶ- 
του οὗ τε. πηρῃτγ ; Πα Ἰυάρεῖῃ 

ΔΙΟηρ; ἴῃς ροάβ: ΝΣ 

15. ὀατύε «μόνη θα] ὅδ6ὲ τηᾶγρ.; ἀηπὰ ποίε 
οἡ 5. ΧΥΙ. 44. 

186.0. σορ. ειΐ. χχχὶϊ, 13, 14; [οὉ 
ΧΧΙΧ. 6. 

Ρβαιμ ΧΧΧΙΪ, 

ΑΞΘΔΡῊ ἀθδηοιποας [Πδ 1Πη] υ5εϊσ 6, σΟΥΓΡΏ ΟΠ, 
δηά Ἰρηογᾶηςα οὗ ἴπ6 )ροβ οὐ [5γδοὶ, δηάὰ 
τῃὨτγοαΐθης ἴοπὶ ἢ ἀοδίσιςοῖοη, [Ι͂ἢ {6 ἢγϑι 
ψΟΙβ6 ἢ6 ΓΟργοθοηῖβ ἴΠ6 ΑἸΘΉΡ ΏΓΥ 85 διἐτηρ ἴῃς 
7υάρτηεηῖ, ἴῃ {π6 δε Β6 σ4115 οη Ηἰπὰ ἴο Ἰάρε 
[86 οασίῃ. ὍΠδ ρ58]πὶ ἢδ5 Ὀοϊὰ δηὰ τοπηδτῖ- 
ΔΌΪΘ ἐχργοββίοηβ, δηὰ {Π6 βίγίε 15 ραγθ, σοπῃ- 
Ραςΐ, δηά νυἱξοζοιιβ, Ὀυϊ {ποτ ἅγὸ ἢο ςοιΐδιη 
Ἰπαϊςδίοῃβ οὗ ἀαΐθ, [{ πιᾶῦ πᾶν Ὀθθη υυυ θη 
Ὀηάεγ οπὲ οὗ ἴδε Κἰπρϑ οἵ [ιάδῇῃ, οἰ Γ ὉΥ 
[ῃ6 ο]άθγ Αϑδρῇὴ δὶ ἃ ρεγιοά οἵ βθπογαὶ σογτγιρ- 
ἔϊοῃ, 45 ἴῃ 16 τεῖίρῃ οὗ Ἐεμοδοδηι; οὐ ὉΥ ἃ 
ἀεδοοπάδης Ὀθασίηρ [(Π6 βδᾶπλθ πδπΊθ, οἡ [ἢ δνδ 
οὗ ἃ νἱρογοιϑβ χεξογηγδίίοῃ. σις ἢ 85 (Πδξ π5Π}6Γ- 
εἀ ἴῃ ὈΥ Αϑ8, δηὰ δοςοπιρ 5ῃθά ὈΥ εἐποβἢᾶ- 
Ρῃδί; 5662 (το. χυύῦ. 8---ἰρ, Χίχ, 4-τοτ.. 

ΤἼΟ ἀϊνίϑίοη ἱπίο ἔννὸ ραγίβ, ϑάᾶςῇ οὗ ἔουγ 
γΟΙΞθ5, 5. ἀἸ5Ε ΠΟ ΓΥ πιαγκοὰ . ὈὰΓ [Π6 βίγορῃοβ 
ΔΓ ἸΓΥΘΡΊΠ]ΑΙ πα σοσηθννῆδὲ ἀργαρί, ἴῃ δοςογά- 
δῆς6 ΜῈ} [Π6 ξαπογαὶ ἴοης οὗ (Π6 ρϑδ]πὶ. 

1. 1. 1ῤὲ εοπισγοφαίοη ΟΣ θὲ νι ὶν} ἘΔΊΠΟΓ, 
1 ὍΠ 9 Δ5ΒΘΙΣΔΌΥ ΟΥ̓ ΕἸ, 1.6. οὗ {πὸ ΑἸ- 
ΤΙ ΡΗϊΥ, ποῖ, 45 οἱ. ΑΝ, ἱπλρ] 165, ἰη [Π6 σοη- 
διεραίίοη οὗ (ῃ6 ργίηοεβ. οὔ {π6 οατῃ. ΒΥ 
4 ἈΞΘΘΙΉΌΪΥ οὗ ΕἸ" πιΚιϑὲ Ὀ6 υπάεγοίοοά (ἢδ 
Δ5ΘΘΠΊΌΙΥ σΔ]]οα ὈΥ 186 βυργεῖπο σοά: ἴἴ ςοη- 
5ἰϑίβ οὐ Ὀείηρϑ σδ] θα ὮΟΓΟ, 85 οἰβοννῃογο, ΕἸ ΠῚ 
ἴῃ ἃ βιιθογάϊπαϊθ 56η56, 8ἃ5 ραγία κογϑ οὗ ἃ ἀϊνίηθ 
τιλίιτΓα, 

ῥε ἡμάσεέρ α»ιοησ δὲ σο}] Αἰ πᾷπιὸ ἢ ἢ 
ΒοΙΟ 566 ΠΊ5 ἴο ἀσϑιρῃδία (Π6 δηροὶς: 566 σ Κὶ, 
ΧΧΙΪ. 1οὸ; 2 ΟἾτο. ΧΥἹ]. 18, «πὰ 0Ὁ 1. 6: 
Ὅλη. νἱ]. 9ς 1Ἰο. ὅννο Ὄχρ᾽δηδίίϊοῃβ ἅγὸ βϑηθ- 
ΤΑΙ φίνεη ; φᾶς ἢ ορθὴ ἴο ϑγάνθ Ο)]δοϊΟἢ5 
ἀοςιτηδὶ δηά Ὄχορεῖοδὶ, ΤΘ ομο δϑϑυπιθβ (ῃδὲ 

ῬΘΑΙΜ5Έ. ΧΧΧΙ. ΤΊ ΧΧΧΙΙ. [ν. 1ς--8. 

2 ονν ἰοηρ νν}}] γε Ἰμάρε ἀπ} 56} γ᾿ 
ΔΠᾺ “λοςερῖ ἴῃς ρεῖβοηβ οὗ {πΠ6 νςοκ- 4 Ῥααι ς. 
εἀ} δείδῃ. " 

4 ᾿Πείεηά τῆς ροοῦ δπά ξβι μευ εβ8: χα 
ἀο 7υβζςε ἴο {πε 481Π1ςτεα δηά πεεάν. 

4. δ1)εἸ]ῖνεγ τῆς ροογ δηά πεεάγ: τὰ ὁ ἔτον. .4 
ἐῤέηι οαἱ οὗ τὴς. Παπά οὗ (ῃ6 νὶςοκοά. 

ς ΤΒΕΥ Κπονν ποῖ, πειῖμεγ ΜῈ] 
ΠΕ υὑπαεβῖδπα ; τΠΕΥ͂ νναὶΚ οἡ ἴῃ 
ἀλικηθθο: 411] τῆ ἐοιιπάαζίομβ οὗ τῆς 
ΘΆΓἢ ἀγὰ ἰοιζ οὗ σοιιγβδ. ΠΕ 

6 “] πᾶνε 8.4, Ὗε αγεὲ ροάβ; δηά " 70μὴ "α, 
41 οὕ γοι ἄγ σ!]άγεη οὗ τῆς πηοβῖ ὡὼ 
Η!ρῃ. εἷς 

7 Βιυῖ γε 5841] ἀΐε πκὲ πλεῃ, δηά 
[411 {κὲ οης οὗ τε ρῥγΙΠΟΘ8. 

8 Ατίβε, Ο σά, μάρε τῆε φαγί: 
ἔογ ἴδοι: 5ῃαϊς ᾿πῃϑυιῖ 411 παῖ! 8. 

{Π6 την ἀπά ““1Π6 ροάς᾽" ἀγὸ δαυ]Ὺ 7 ρο5 
(586 1 μοσμδρῃδί 5 σμᾶγρθ, 2 ΟἾγο, χιχ); {86 
οἴποσ (ἢδὲ (η6 δά άγθβϑ ννῃ] ἢ ΠΟ] ]ονν5 15 βΒροκθϑη 
Ὀγ Οσοὰ ΗἰΪπικοῖξ, δηὰ αἰϊγεςίοα πραϊησὲ ἐπε 
ΔΏρΡΟοΪς ρυΐ ἴῃ σπάγρο οἵ {Π6 ϑραυῖῃ. ΤὉδ 5.σὶ 
ἴυγαὶ δηὰ τηοϑὶ γαΐῖὶοπδ] δοσοιηξ ἀρρϑᾶτβ ἴο ἰς 
ἴῃδέ ἴῃ 115 ἢγϑί νοῦβε [ῃς Ῥβαϊ πλιϑῖ γοργοϑθηςβ 
Οσοὰ 85 Βοϊ]άϊηρ 4 σουτ οὗ ̓ άρηηθηΐ ἴῃ Ὠθάνθῃ 
ϑδισγουπάρα ὈγΥ 1Π6 ἀϊνίηθ πλὶηϊβίοσ ννῇο νν}}]} 
ὀχοοιίε ΗΙ5 Ὀομοϑῖθ: 566 1 Κ. χχὶ! το; [0Ὁ 1. ῥ. 
ἼΤὨΙ5 15 ἃ πλοῦ [νον δηὰ ρορίϊοαὶ ἰηϊτοάιςο- 
τἰοη ἴπᾶπῃ δὶ ἄρρθδὶ ἴο (ἢε (ὐσοὰ οὗ Ἰπάρπιοηΐ, 
τουξῇ δαυϊναίεπξ ἴο βοῇ δὴ ἀρρθδὶ 1ῃὴ ργᾶο- 
ἘςΑ] σρηιῆοδηςο. 

Ω. ΤΠΙ5 δηὰ (6 τϑϑὲ οὗ ἴθ ρβαὶπὶ 15 δά- 
ἀγοβϑοὰ Ὁγ Αβδρῇ, ἴῃ ἴῃ6 παπὶὲ οὗ ἔμ σοὰ οἔ 
ἡυάρπιοηΐῖ, ἴο {πΠ6 πηΠ ρου 1565 οὗ [5γδεὶ], 
ὙΠΟ δν}}5 ἀγὸ ἴῃοβὸ ἀθποιιησθὰ Ὀγ 411 {πΠ6 ὑσὸ- 
Ρμοῖβ. “ Ασςοθρῖ [Π6 Ρογβοῃϑ5,᾽) ἃ σοπηπιοη 6Χ- 
Ῥτοβϑίοῃ ἔου πάϊι6 ραγ ΔΙ ΠΥ ; 566 ἔχ. ΧΧ ΙΝ, 2; 
1,δυ. χῖχ. τς; οθυῖ, 1. σ7: |8Π|65 ἰϊ. σ. 

398. εξηάὴ Οτγ "Ἰυάρο,᾽ Ὧ5 ἴῃ 186 τλᾶγρ.; 
οἴ. Ρ5, χ᾿ χᾳ; οὉ ΧχΙχ. 12. 

4. γἱά] Οτ, “ἀεϊίνογ," 45 ἴῃ Ῥγον. χχίν, 
11, 12. 

5. Τρον ἔποιυ πο, ποίέρογ αὐἱὴ ἐδὲν πάγου 
σίαμΠ 5, χῖν. 4, 11,.4:; ςἔ,. Μις, ἰ1}. χ, 

ἐῤεν «σαἱᾷ οπ ἐπ ἐαγάημε. Ῥτον. 1]. 12. 
ἼΠ6 ᾿αϑὲ εἶδιιϑα 5σΒῃουϊ ἃ Ὀ6 γτοπάοσγοά, “" ΑἹ] 

[ἢ6 ἐουηάαιςίοηβ οὗ 1ἴη6 ϑαυῖῃ 8.9 ΒΔ ΘΠ: 
8 51ΠΔ}1ΔΓ ἜΧΡΥΘβϑίοη ἰῃ Ῥ5, χὶ. 2 γδίρυβ ἴο [86 
ἀἰβίυγθαηοθ οὗ [ῃ6 ξμπάδπηοηίδὶ Ρυ]Πςρ]65 οἡ 
ὙΠΙΓἢ τΠ6 δαπιἰπἰβίγαίίοη οὗ ᾿υϑιϊοα γοϑίϑβ. 

θ6. Τῤαῦυε «αἰ4] ΤῊΒΘ ΤΘΑΠΙΠΡ ἄρΡΡΟΘΔΓΒ ἴο 
6, 1 Δ 6. τῆς αὶ πηϑί, “1, ἔῸΓ ΤῊΥ ραγῖ, 
5ϑὰ, Υε ἅτε (ὐοάβ, Δπα 30η5 οὔ ἴμε ΑἸ ΡΉΪΥ, 
411 οὗ γοιι,᾽" τοργοϑθηςαίνοϑ οὗ σοά, ϑῃδσίηρ ἴῃ 
ἃ ῬΘΟΊΪΠΑΓ 80ηθ5ε ΗΙ5 ὙΟγΥ δίιθυΐϊοθ. ὍΠδ 
πᾶ οὗ Οοά ἴπ [ἢ15 86ηϑ6 15 σογίδι ΠΥ δ[{{|- 
Βυϊοά ἴο δα }υάρεβ (ἔχ. χχὶ, 6: σ ϑδηι. ἃ, 



τῶ τ, 
,ο» 4:αῤά. 

ν. 1-6. 

ΡΟΑΙΜ ΧΧΧΠΙ. 
1 ΑΔ εονιρίαϊνκ 19 Οοά 7 {ἦε γι φρεῖέν᾽ εορπαβῥίγα- 

εἰόΣ. 9 ΑΔ γαγεῦ ἀρμΐμοέ ἐδόρε ἐλαΐ οῤῥτῶς 
δε εἀμγελ. 

Α ϑοηργ ον Ῥεαΐχῃ οὔ Αϑβαρῇ. 

ΕῈΡ ποῖ τδου 5}|6ηςο, Ὁ Οοά: 
Πο]α ποῖ τῆν ρεᾶςε, ἀπά ὃὲ ποί 

81:1}, Ὁ (σα. 
2 ἔογ, ἰο, τῇϊηθβ δῃθηλθ8 πιᾶκε ἃ 

ταπλυϊο: ἀπα  τῆεγ τηλῖ ἢδῖα ἴπ66 ἤᾶνα 
᾿πεὰ ὧρ τῆς Βεδα. 

2 ΤΉΘΥ Πᾶνα ἴάκεη ογατΥ σοιη56] 

ΡΘΑΙΜ5. ΤΣ ΣΧ ΧΊΙΠΙ.. 359. 

Δρδϊηϑὲ ΤΥ ρεορίε, δπά Ἴοηϑυϊϊεά 8- 
ραϊηϑῖ τὴν Ὠἀάξῃ Ομ 68. 

4 ΤἼεγ πᾶνε 8414, (ὕοπλε, δηά ἰεῖ 
115 ουζ (Ποπὴ ΟἹ ἔτοπλ δείηρ ἃ παϊϊοη; 
{πὶ τῇς πληλθ οὔ ἰβγδθὶ τ ὃε ἢο 
ΓΔΟΓΟ ἸΠ ΓΟ ΘΠ ΥΔΠ ΟΕ, 

ς Εογτθεγ ἢανε σοηϑβιϊτεά τοροῖθεΥ 
Ὑνἢ οπα ᾿σοηβθηῖ: τῆεγ ἅγε σομἔεάε- ᾿Ηεὰ 
γαῖα ἀραϊηϑῖ ἴῃεε: 

6 ἼΠς ταθεγηδοὶεβ οὐ Εάοιμῃ, δηά 
[η6 5 πηδο το; οὔ Μίοαῦ, ἀπά τῆὲ 
Ηδλράτγθηβ; 

25), δῃὰ ἴξ 5 580 υϑοὰ Ὁ οἱ 1] ογά (566 σοῦ), 
00 αιιοῖθ58 ἴπ6 ρᾷϑϑᾶρὸ ἴο ργονδ 1ἢαΐ [6 τιϑᾶδθ 
15 ποΐ Ὀ᾽αϑρῆολοιβ. Ηρίε!ά, γῆ ἀϊδγοραγάς 
ἐῤαὶ ΔΛ Ποῦ, ϑυρροϑοβ ἰμαΐ Οοά ἰ5 δ5 δά- 
ἀγοϑϑίηρ [Π6 δηροὶβ, δηὰ {πγοαςοπίηρ {Π6πὶ νυ ἢ 
ἄεαιρ (ργινδίϊοη οὗ ᾿πηπιοτίδ] γ} ἴῃ 1Πὸ ἔοϊ]ονν- 
ἴῃ νόγβο, ΤῊΘ Ῥϑδὶ πηϊϑῖ ὄχρῦθβϑοβ (ῃ6 ρχγοξομπά 
τονεγθηςο δηϊοσίδ θα ὈΥ [5γο 165, δηὰ 5804 
Ὀγ 186 ἀϊνίπο ἰᾶνν, ἑονναγάϑ5 {Π6 νἱοθβεγοηΐβ ἀπά 
Γοργεβοηϊδεινοβ οὗ Οοά οἡ ϑασίῃ. 

ἐρἠάγεη οὔ δε νιοοὶ Ηἰσ δ] 8εὸ Κ5. Ιχχχίχ. 27. 

7. ἐᾷε νριεηὴῇὴ [1 ιογα! γ, κὸ Αἄδπι, 
ὙΠΙΓΝ ΠΛΔΥ ΘΙ ΠΟΥ πιοδῃ 5θαγὸ ἴη6 σοπηηοη ἰοΐ 
οἵ πιογίδ! γ, οσ, ἢ ἃ πιογὸ ροϊηϊοά τοΐογοηςθ, 
κ6 Αὐδπὶ ννῆθη ἢδ νἹοϊαίθα [ῃ6 σοῃά! τ 0ῃ5 οἡ 
γΉΙΟΒ μὲ Βεϊὰ ᾿ξ ; οἷ. οῦ χχχὶ, 33; Ηοβ. 
ν!. 7. 

οΓ δὲ ῥγίπι ΤΓὍΘ ῬΠησ65 ννῆο δὰ Ὀθθη 
οσυΐ ΟΕ 45 δπρηγθθ οἵ σοά, ργοῦδὈΥ ψ ἢ 
5ρΘςΙ4] 4] 5ίοη { ἴῃ [Π6 [Ο]]οννηρ ῥϑδὶπι, 
τ. 11) ἴο 186 ΜΙιαϊδη5ἢ ῥγποθβ: ἴἔνγο δχ- 
ΔΙΠΊΡ]65 ἃσγὸ {15 πο] τιρ--- ἢ οὴθ οὗ Α ἀδπὶ, 
ἴῃς 5οη οὗ Οοά ἰη ἃ ϑρθοῖ] βθῆβθ ὉΥ σγθδίϊοῃ, 
ψὴο ἀϊρά ἴογ ἀϊξοδοάϊδθηςθ, δηά 1ῃ6 οἵπογ οὗ 
ΘΙ ΠΏΘΓ5 οἱ ΟἿ᾽ Ιη ΠΟΙ δπίαροηίσιῃ ἴο Οσοά. 

8. «ῥαΐ ᾿πρὲγ}} Οὐ, “τὶ 1 ,οτὰ." ΤὮΟ 
ννογὰ πηθδηβ5 [δῖ 411} πδίϊοηβ ἅγὸ δαί δ]]ν (ἢ 6 
Πογῖαμο οὗ (Π6 Οὐοά οὗ [5τδ6], Ης 15 (Π6 1 χά 
δηὰ [πάρε οὗ ἴῃδ ννῇοΐθ ϑαγῖῃ (ἴι5 [[Πογ, 
φιοῖοα Ὁγ Ηρίε!ά, ὀῥεΥ Βγόδεγγ), Ἀδπος (ἢ 
οτος οὗ {6 ἀρρϑδὶ, 85 ἴῃ θη. χυῇ. 2... ΤῊΪΒ 
νεῦβθ, ἤοννθνεσ, ΠΊΔΥ νυ ἢ ρογΐοςϊ ργοργοῖγ Ὀ6 
ππάεγϑιοοά ἴο τοίου ἕο {πὸ ρϑγβοηδὶ τηδηϊοβίδ- 
ἔοηῃ οὗ Οοά ἴῃ (Ὠγιϑβί. 

Ῥβαιμ ΧΧΧΊΠΠ᾿ἔ-ὔ 

ΤῊ]5 ρ541ΠῚ ἀθϑογθεϑ ἃ ρονγεγία! σοηξράογατίοῃ 
δρδιηϑβί [Π6 Κιηράοπι, οὗ νν ῃ1ς}} Π6 ΡΓΙΏΠΙΡΑ] ἰΘδα- 
ΕΥ5 ἃγὸ Βάοπι, Μοαδῦ, Ατησήοη, σογίδιη Ατταδίδη 
{{1065, βυρρογίθα ὈΥ ἴῃς ῬἈἢΠ]Ξιπο5, ΤΥ δΔη5, 
δηά Αϑϑογγίδῃβ. ΤΕ πιοηζίοη οὗ Απιαῖοκ ρύονοϑ 
(δι {Π6 ρϑαὶγη Ὀοϊοηρϑ ἴο {π6 ρεγοά Ὀεΐοτο [6 
σΔΡΈνΥ, 5ἰηςε ἴ86 Αὐλδὶθκιῖϊθ5 νοῦ ἀσϑίτογοά 
ὈΥ [ῃ6 δι᾽πιεοηϊζοα Ὀερέογο ἐμαὶ {ἰπθ, ΝΕΔΓΥ͂ 
411 δηςίθηπξ δηὰ πᾶν πιοάεγῃ Γςομηπιοηΐδίοῦβ 
(Τ Βοϊυςκ, Ὡς ΚΝ εἴζο, Ηεηρϑίοηθογς, ᾿ 6] 125 ἢ, 

. ΗΙ προ], Καγ) μοϊὰ ἴμαϊ ἴπ6 σοηΐξοάξγαου οὗ 
[86 Μοδθϊζεθ ἃπὰ Απιπιοηϊίοβ δηὰ οἴβογϑ, ἀ6- 

βου ἴῃ 2 Οἶγο. χχ. ς--ἴῷ 2, γᾶνθ οσολϑίοη 
ἴο [Π6 ρϑαὶπι. Τὴ σγθαΐ ἴθγγοσγ οἵ [{}105}4- 
Ρμαΐ δηὰ πὸ ρθορίθ, (5 ὀχρῦθϑβθ σῃθητοη οὗ 
Μοιπί δεῖγ, δᾶ τῆ γόβῖϊο Ὀτουρἢς ἀδοι ὈΥ 
ἃ αἰν᾽ϑίοη Ὀδίννοθη [Π6 ἹπΠσοΠΡΤΟΙ5. Θ]ο θη 5, 
σοηῇγηι (ἢ νἷθνν ; ΠΟΥ [5 ἰἴ δῖ 4}1} ᾿ἱπηροββι Ὁ] 6 
[παι 1Π6 ῥ54]1Πὶ ΤΏΔΥ δμᾶνθ Ὀδθη υνπίΐϊθη ὈῪ 
[18}|4216], 4 [μον οὗ ἴΠ6 δὺὸηὴ5 οὔ Αϑιρῃ," 
ὙΠῸ ννὰβ τηονθὰ ὉγΥ τῃ6 δριγίὶ οὗ Οοὰ ἴο 
ῬΓΟΠ 56. ἃ σοπΊρ]οῖθ ἀδ]νούδηςθ, 2 Οἶτο. χχ.ς 
141--τ7). ὙΠῸ πιρηΐίοη οὗ ἴῃ6 Αϑϑγσγίδηϑβ, ποῖ 
8ἃ5 Ἰοδάάογβ, Ὀχϊ 45 δησουγδᾶροιβ, οὗ ἴθ σοη- 
ἴδάσγαου οὗ [86 ῬὨΠ]Ισποβ δπὰ Τγσγίδηβ, 01} 
Ὀ6 ςοηϑιἀοἰθα ἴῃ ἴῃ6 ποίεβ. ὅνὲ πὰ τῃ6 
Ἑάἀοπηο5, ῬὨ]5Ε1π65, δηὰ ΑΥδυιδη5 ἀςῖϊνο ἴῃ 
Βοϑί ΠΥ ἴῃ [6 τοίρη οὗ [ΘΠ οϑμδρ δῖ 5 5ι10- 
ΘΘΒΘΟΊ, 
Το ἀϊνιϑίοη 15 τλλυκοὰ ὈΥ δοϊδῇ: {π6 ςἴγο- 

Ρἤδ5 ἢᾶνθ δδοὴ ἴοιιγ νϑῦβθβ, ὄχοθρί ἴῃ ἰδϑί, 
Ὑν ΠΙςἢ 1185 σἰχ, οχρδηάίης ἴΠ6 ἰοδάϊηρ [πΠουρΉ. 

Ω. βεά μρὸ δὲ ῥεαά] 866 Τρ, ν]. 28. ΤῊΘ 
ἜΧργοϑϑίοῃ ἴῃ ὈΟΐΉ ραβθαρθὸθ ἀδηοίοβ ἃ σϑνοϊῇ: 
566 (ἢ6 ποχί πῃοῖθ. 

8. “Ὧ}}) εοἰσεῇ ΤΓἊΘ ννογὰ ἱπΊρ] 165 56- 
σου. ὍΤὴδ πηονοπιθηξ ΟΠρΊπαῖθα διμοηρ Ρθο- 
ΡῈ ρδιί!4}}Υ ΟΥ̓ νυν ΠΟ]Υ ϑυῦ]οςὶ ἔο [πάδῇ, 

4. ἐεὶ τὰ ἐμ ἐδόηι οὗ ζγονι ὀεὶης ἃ παϊίομ] 
Οἔ 2 Οῇγτο. χχ. χἰ, δηὰ σοιρ. [6γ. χχχὶ. 6: 
[0 Βη χί. 48. 

Θ. Ζ7ῤὲε Ἰαδεγηπσεῖες οΓ Ἑάο»] ΤῊΘ ποπηδὰ 
(065 οἵ Εάοπι: {ΠΕῪ ἅγὸ ἠαπιοὰ 85 Ἰοδάθυβ ἰῇ 
1ῃ6 ραβϑαρβὸ οἵ (ῇῃγοπίοϊοβ, φιοΐθα ἴῃ ἴῃς ρῥγο- 
σϑάϊηρ ποίθ, ἀπάϑὺ (Π6 ἀοδιρπδίίοη οἵ Μοιιπί 
ϑ6σ, σ᾿. το. Ὅμὸ 5} πη46}}165 οσοιρ!οά, δο- 
οογάϊηρ ἴο σξφη. χχν. 18, ἴπὸ ἀϊπίγςῖβ Ὀδίννθοη 
Ὑεῆδη πὰ Αϑϑογγία. ὙΠΘΥ ἃτὸ ποῖ πιοηϊ[οπρὰ 
ΕΧΡΙΌΒΘΙΥ ὈΥ ἴῃ6 (ἸΙΠΓΟΠΊΟΪΘΥ, ννἢῸ βρεακβ (υ. 1) 
ἴῃ βΈΠΟΓΑΙ ἰογπὶβ οὗ ““ οἰ μέγβ Ὀδθϑιάθ (ῃ6 Απὶ- 
Τηοη 65." 

Ἡαχαγερμθ “ΤΏΉΘΥ ἀἄννεὶ ἴῃ {ποῖ ἰθηΐβ 
ΚὨγουρῃοιῦξ 411 {π6 Ἰδηὰ ἔγοπι οδϑδὲ οὗ ΟἹ)οδλά " 
ἴο [ῃ6 Ῥογβίδη Οὐ; 566 τ (ἶγτο. ν. σο, δηά 
συ. 18---Ά. δαί δοσοιηξ ὀχρίδιηβ ἴΠ6 γράθοη 
Ὀοΐἢ οὗ {π6 δητη τ οὗ [π6 ΗἩλράγοηθβ (νῃο δά 
Ὀδθη Ὄχροὶ θά Ὀγ ἴπ6 Ἀδαυθεπίῖοα ἰῃ (Π6 Εἰπιδ 
οὗ δ841}}), δηὰ οἵ [Π6 βιιθογάϊπαίθ ροβιοῃ 845- 
βδίβηθαὰ ἴο βοτὰ ἰπ (ἢ]5 Ράϑϑαβο, 
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ἸΗΘοδ. 
ζΆν λασυέ 

ΝῊ ΩΝ 

ἄρ ἴσο ἐλέε 
«κτάνε ο7 

τις, 24. 

ς }υάρε9 7. 
25. ὃ. 8. 2:. 

" Οεβαὶ], δηά Απιποη, ἀπά Απιᾶ- 
εκ, τὴῆ6 ΡΠΠΙϑΕ 65 νν ἢ τῆς ἸηΠαθι- 
Δηῖβ οἵ Τ γε; 

8 Αββιιγ αἷ5ο 15 Ἰοϊπεά νι (ἢ δπη: 
ἔμεν ἢανε Ποίρεῃ τὲ ομ]άγεπ οὗ 
,οῖ. δεϊδῃ. 

9 ἴδο υπῖο {πεπὶ 485 «πίο ἴῃε 4 ΜΙ|- 
ἀϊδηϊῖοβ; 45 10 ἤδιβεσα, 45 210 [ίη, δἵ 

7 [ες δτοοκ οἵ Κίβουη: 22. 
ὁ Ἰμάχες 4. 10 ἤζριεὗ ρευβῃεά δὲ Επτ-᾿ ογ: {πεῪ 

δεοδπια ας ἀμπηρ ἔογ τπ6 δαγίῇ. 
11 Μᾶᾷαζκςε τ{πεὶγ ποῦ] 65 Κα “τεῦ, 

Δηά [κε Ζεεὺῦ: γβᾶ, 4}1 {Ἀεὶ Γ ῥΓΙΠςα8 
ἃ5 Ζεῦδῇ, δηά 45 Ζαϊπιμπηᾶδ: 

12 ὟΝο 544, [,εἴ ὺ8 ἴδκε ἴο ουΓ- 
86Ἶνεβ τῆς ἢοιιδε8 οὗ (σοά ἴῃ ροβϑβεββίοῃ. 

12 Ο πγ Οοά, ππᾶκε τπεπὶ [Κα ἃ 
γν ἢ δε], 45 ἴπε βία 06 θείογα τῆς ννιπά. 

14 Α58 τῇς ἔἢτε διυγηείῆ 4 ννοοῦ, 
δΔηὰ 45 τῆς ἢλπιες εεζίεῖῃ [ἢ πηοιη- 
(Δ1ὴ5 οῃ ἔτεα; 

7. Οεδαῆ Α ἰγδςῖ οὗ Βάοπι βου οὗὨ 186 
Πελὰ 85.848. δεὲ Τοϑῆῇ. χη. ς ; ΕΖΕῈΚ. ΧΧΥἹ]. 9. 

ῬΒ1Π5Ε πο8 ἀπά Τ Υγδη5 ΑΓ παπιόά ὈΥ Απιοϑ, 
'. 6, φ. ἃ5 411165 οὗ Εἀοπὶ ἴῃ νγᾶγ5 δϑαϊηϑὶ [5γδεὶ. 
Το Βοβ ΠΥ οὗ [Π6 Ἰδίϊογ ρϑορῖὶθ ννᾶβ ἔξ! τ 85 
ῬΘΟΌΠΑΥΥ σγαοὶ, οἡ δοςσοιυηΐ οὗ [Π6 οἱὰ ““ Ὁτο- 
ΚΠΟΓῪ σονθηδηΐ ἡ νυν [Π6 ἤοιε οὗ αν! ά. 
ΤῈ 15 ῬΡγοῦδὈ]ο {μαῖ οὐ (158 οσςδϑίοη ΠΟῪ ϑεηῖ 
ΤΕ ογοςπηθηῖϑ. 

8. 4:5] Α550Γ 5 τῃηθηοπϑά 45 5 ρρουΓης 
{6 σοηξξάεγαςυ, ποῖ 85 ἰδκίηρ ἃ ἰοδάϊπρ ροϑὶ- 
ἴίοη ; {μεὶγ βδιρροτέ οὗ ἴπε Μοδυϊεβ δηὰ Ατη- 
τποηϊίοϑ 15 Θυ θη τ]γ τεραγάθαά Ὁ. ἴΠ6 Ῥϑδὶ πηϊδῖ 
85 ἃ ΤΕΙΊΔΓΚΔΌΪΘ ἐνοηῖ. [{ 15 ἴῃς βγϑί Ἰηάϊίοδ- 
ἔἴοη οὗ ΔΩΥ πιονοηηθηΐ οὗ ἴῃ6 Αϑϑυγιδῆ ροννεγ 
πη τῃαΐ αἀϊγοοϊςοη. ὍΘ ἱποιάθηΐαὶ ποίϊοθ 5ῃδνν8 
[δῖ 85 γεῖ {πδὲ στεαΐῖ παίίοη δὰ ποῖ αἰἰγαοίθα 
1ῃ6 ϑρεοῖδὶ δἰϊεηίοη οὗ [ὴ6 [ϑγδο}!ῖθ8. ὙΠῸ 
τηθηςοη οὗ 550 5 σοπο]ιιδῖνο ἀραϊπσὶ (6 
Βγροίμεϑβὶβ οὗ ἰῆε Μδοσδθεδη ἀδῖϑ. 

ἐδεγ ῥαυε ῥοίῥεπ] 1,11. ". ῬΘδη δὴ δστη,᾽" 1π|- 
Ρ165 [δῖ {ΠῸγ νυ γα Δ ΧΙ Πα τ]65, ποΐ Ἰεδάθγϑ, ΟὨ 
[815 οσοδϑβίοῃ. ᾿ 

9. Τῆο δ᾽ϊυδίοθ ἴο ἴπ6ὸ Μ|άϊδηϊΐοα ἢ85 ἃ 
ΡΘου] Αγ Πίπ655 ἴῃ σχοίσσεηςε ἴὸ δὴ ὀχρεοϊθά ἰη- 
γδϑίοῃ ΟΥ̓ νᾶϑδὶ δογάεβ οὗ ποιηδά {γιῦθ5:; ἔοσ' 
186 ΠΙβίΟΥΥ 566 ἀξ. ἵν. ν. δηὰ ν]!. 

11. Μαΐε ἐῥεὶν ποόίς. Οτϑὺ ἀπά Ζϑεῦ ννεσα 
ῬΓΠΟΘ5, 2.4. ΠΟΌΪ65, ΟΥ̓ ΤᾺ ΠΠΑΥΥ ΠΟΙ ΠΠΔΠΑΘΙΒ ; 
Ζεῦδη δηά Ζαϊπηππδ Κιηρθ ΟΥ 5μ|6 Κἢ5 οἵ Μὶ|- 
ἀἰδη!Έ 9} πδί!οηϑβ ; 8566 ποῖθ οἡ [ιν Υ]}. 12. 

12. "δὲ δοισος ἡ ΟοἽ οτ, ““1ἢς ἀννε}]- 
ἴπε5 οἵ σοά;,᾽" (45 ἴῃ 8. χχ!ϊ, 2, ραβίιγοϑ, οἵ 
Βοχηδβίθδα9) ; [Π6 ἀϊξῖσιοῖβ νυ ἢ ἃτὸ 16 5ρ6- 
εἰ4] ποιϊαῤο οὗ σοά᾽5 ρεορῖβ. ὍΤῆδ ννᾶσγ ἢδὰ 
Ὠοῖ, 45 οὐὖῦζ ΑΟΝ. νου] ἱΠΡΙγ, ΔῺΥ ϑρεςὶδὶ 
τοὶ ζίου5 σμλγδοῖογ, Ε 

ῬΡῬΘΑΙ ΜΈ. ΧΧΧΊΙΠΙ ΤΧΧΧΙΝ. [ν. γ--ι. 

ς δ0 ρεβοσιιῖε {Πεπὶ νυ (ΠΥ 
τειηρεϑβῖ, ἀπά τλᾶκε τε αἰταιὰ νυ τἢ 
(ΠΥ 5ἴογηι. 

ι6 ΕἾ τπεῖγ ἴοος ψ πῇ 5ῃλπια: 
(ΠΑ τΠῸῪ ΠΊΔΥ 5866 1 ΤΥ πᾶηϊε, Ὁ 
ΓΟΚΡ. 

17 1 εἰ τῇεπι θὲ σοηίοιπάεά ἀπά 
τγου δ] εἀ ἰοῦ ἐνοῦ; γεα, ἰδεῖ {με Ὀὲ 
Ρυΐ ἴο βϑῆδπηξ, ἀπά ρεσγίβῇῃ: 

18 ΤΠαζ γιδη τλΔΥ Κηονν τῆδῖ τῃοιι, 
γ Πο86 πᾶπὶα δἷοης ᾿ς [ΕῆοΟον ΑΗ, 
αγί ἴῃς πχοϑῖ ἢρῇ ονεγ 81} τῆς δαγίῃ. 

ΡΟΑΙΜ ΤΧΧΧΙΝ. 
1 7 λεγοῤὝεί, ἐσμρίηρ 70» ἐδ ἐον πίοι οὐ {τ 

σαποίμα), 4 «ὁὀεισίδ ἄοῖν ὀέωεεα ἦεν ἀτγέ 
ἐλαέ ἀτυείἑ ἐἀεγείμ. 8 4μΔἔ[ῷῪἡλΨ γαγείλ (9 δέ γὲ- 
σίογεαϊ «γε: {,. 

Το ἴῃς οδϊεῖ Μυβιοίδη ὑροὺ Οἰτ ἢ, Α Ῥϑξαϊπὶ 
᾿ ἰοσ τε βδοῃβ οὗ Κογδῇ. 

ΟὟ ἃπλαθ]ὶα ἀγέ ΤῊΥ ταρετ- 
ΠΆ0]65, Ο ΓΟΚ οὔ Βοβῖβ! 

18. «υδεεῇ ὌΠ {γαηϑίδίϊοη 5. 116 γα], Ὀὰὲ 
{π6 ψογὰ πιδᾶῃβ ΕΙΣ πᾶ, οὐ, ταΐῃογ, (πὸ 
βδηα σδυρῃΐ τρ ἀπά Πυϊοά δος ὈγΠΠ6 ννὨ1τ]- 
υνἱπὰ ; 115 [54]. ΧΥ]]. 1.3. 4η δα γα Ό]6 ἤρατο 
οἔὗ ἴδε ΠΊΡΗ οὗ ἃ ῥϑηΐς- ϑι ΠΟ ΚΘη ἈΓΓΊΥ. 

σ:μὀῥίοὴ Ῥϑ. ἵν 4} 70Ὁ χιϊ, 2ς; [54], ν. 24. 

.14. ΟΥὖ, ΑΒΔ Ζσὸ σοῃβυχραθῦ ἃ ΤΟΣΘδῖ, 
διὰ δ6 918Δ81Ὼ20 ὈΌΠΣΩΘΌ ἢ ρου πῦϑ1π8: ἴἢ6 
ἰλϑί ννογάϑβ γοργϑϑθηΐ {Π6 γαρι ἃ ργζορζτθβϑϑ οἵ δηλ 
τπγουζῇ {πὸ ὈΓισηννοοα οἡ πλουπηΐδιη-- 5:65. ς. 
Πεουῖ. χχχὶϊ. 22, δηὰ ἴΠ6 ἴννο χρυ βϑοηβ τρό- 
χος Δηἀά ὕλη ἴῃ [Άπλ65 11}. ς, 6. 

156. 2εγϑέομίε.. ἐϑριρες 1] ]ΟὉ ἰχ. 27, ΧΧὶ. 18. 

16. «υἱὲ “ρανρι ΤὮΘ ἹΡΠΟΠΊΠΥ οὗ ἃ 
ἔτυίγαιοα διζοσηρί. Τοῦ χ. 1ς. - 

ἐδαὶλ ἐῤὲνρ γιαγ. σεοξ ἐῤν παρῇ ὙΤῊΪ5 15 ἃ 
[δδης δἱϊορθίῃεσῦ ρϑου αγ ἴο Οοά 5 ρθυρὶδ. 
ΤΡ οὐὔ]οςὶ οὗ 4}1 [6 ἡιιάρτηοηίῖς ψνμσἢ ἴἢ6 
ἔπι ργορῃκὶ ἀδϑίγος 15 ἴο Ὀσγιηρ 41} παίοῃβ ἰπίο 
δι )εοϊίοη ἴο σοά. ὙΠΕΙ͂Γ σφ] 65. χν}}} Ὀδ 
ςοηνογίοα ἱπίο Ὀ]Θ5βρ5, ὉΠ|655 [ΠΟῪ ρογϑιϑὶ ἴῃ 
τοῦθ] θη : ἴῃ (δὶ ςά486 ἴΠ6 οιι565 ἀθηουηςεα ἰῃ 
[86 Ἰαϑὶ νϑῦϑθ πλιισῖ Ὀ6 Δοσοιηρ πο, ὙΕΙ͂Σ 
Κηονϊοάρο ψ01}} Ὀὰΐ 5641] τῃθῖγ σοηάοπιηδίοῃ : 
ςξ, Ῥ55. 11χ.12. ΙΧΧΧΥΪ. το, αηπὰ [Π6 ο]οβο οὗ χνὶ. 

18. ἐῤὲ νιουΐ ῥὶς} Οοπιρ. ἴῃς ῥσγάγεγ οὗ 
76 μοβῃαρμδῖ,  Οἶγτο. χχ. 6. 

Ῥβαιμ ΧΧΧΙΨΝ. 

ΤῊ]5 ἱπίγοάμοοβ ἀποῖμοσ βοΐ οὗ ρϑβαὶπὴς ὉΥ͂ 
[ἢς 5οηὴ5 οἵ Κογδῇ, 4}} οὐ {ποῖ ΟἸΟΘΟΙΥ γοϑοπ- 
ὈΠηρ ἰδοβο ἴῃ (Π6 ργθοράϊηρς Ὀοοκ, νυ ἢ ἃτὸ 
διεπουϊεά ἴο [ἢ 534Π|6 διιξμοῦβ, ΠῚΚα ποτὶ (868 
Ἐϑρθο δ} ν Χ]ῖ!.) 1 ἀοβοσθος {Π6 Ἰοηρίην οὗ ἴῃς 
Ῥβ4]πγῖι5ῖ ἔοσ ἴῃ ϑοϊθσηη 65 οὗ [Πδ τεΠ1ρ]6.- 56 - 
νος; δυΐ 11 15 ΤΟΥ οὗ Βορθ, δῃὰ ἄρρϑᾶγβ ἴο 
πᾶν Ὀεο τι ἤθη δὰ Θοηϊειηρίαιϊοὰ ἃ 

"Ωγ, οσκ 



ν. 2---το. ῬΒΘΑΙ,Μ5. 

2 ΜΥ οι] ἰοηρεῖῃ, γεᾶ, ἐνεη 
[ΔἸπίετῃ ἕογ τῆς σοι οὗ ἴπ6Ὲ ΙΧ ΟΚῸ: 
ΤΥ Πεαγῖ ἀπά τὴγ ἢἤξϑῃ Ἵγιετῃ οὐ ἔοσ 
τῆς ἸΙνίηρ Οοά. 

4 Ὗδ8, ἴῃε βράῦγοννγ ἢδῖῃ ἰοιιπά δὴ 
ἤοιι56. δπά τὴ6 ϑνγαίΐουν 4 πϑϑῖ ἔοσ 
Ἠεσγβα]ῆ, ννῆεγα 566 ΠΊΔΥ ἰᾺγ ἢεσῦ γουπρ, 
ευεη ἴπηε αἰῖατθ, Ὁ ΓᾺΡ οὐ Ἠοϑβῖδ, 
ΤΥ Κιίηρ, ἀπά παν Οσοά. 

4 ΒΙεββεά χγέ ἴπογ τῆδλι ἀνγεὶ! ἴῃ 
τγ Βουβα: πα γ Ψ1| ὃς 5111} ργαϊβίπρ 
τἢε6. δείδῃ. 

ς ΒΙεϑϑεά ἐς [γε πηᾶπ ννῆοβε βίγεηρτῃ 
)ς ἴῃ ἴῆεε; 'ἴῃπ ψνῇοβα ἤεαγί χΖγέ τῇ 
ννγ3 οΥ δεν. 
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6 )ο ραββιίηὴρ τὰγοιρῃ ἴῃς νδ]]δῪ 
Ιοῦ Βαςδ πιαᾶΐζε ἰζ ἃ ννε]]; τῆς γδίῃ 150 1 ογ, φ΄ 
ΓΒ]Π]ετἢ τῆε ροοίϑ. ερὐραφίἀβγϑ 

η ΤΠΕΥ ρὸ ἔΐγοπιὶ βἴγεηρῖῃ ἴο ορ ὉΤῈ 
βίγεηρίῃ, φυεγὙ ὁπό 67 ἐῤέπι ἴῃ Ζίοῃ ' Ηεῦ. ΝΙ 
ΔρΡρεάγείῃ δείογε (σά. ᾿ Οσ, 

8 ΟοκΡ Οοά οἵ Βοβῖβ, βθβᾶγ τὴγ αν τ 
Ργάγεῦ: ρῖνε δαῦ, Ο (:οἀά οὗ δςοῦ. “πϑαν. 
δε δῇ. 

9 Βεβοϊά, Ο Οσοά ουγ 5}|ε]4, ἀπά 
Ἰοοκ ὑροη {πε ἔβοε οὗ τῃϊπα δποίϊηϊ- 
εα. Τ᾿ ΗΣς. 

1ο Εογ ἃ ἀδύ ἴῃ 1Ὴγ σουτγίβ ἐς δεῖ- ἰκυοκίά 
ἴογ ἴδῃ ἃ τῇοιβαηά. 1 δαά τγδῖποΥ ΔΉ ΜΗ Ὁ 

δε ἃ ἀοοτκέερεγ ἴῃ [ἢ ἤοιυβα οὗ ΓᾺῪ μνερλοίά, 

ρθε γ τεβίογδίίοη ἴο ἢϊ5 οἱὰ δνοςσδίίοπβ. [Ι{ 
ΤᾺΛΥ Ὀεϊοπρς ἴο [ἢ μογίοά ἱπιπιθά ον ΟΣ 
πὸ ϑδιρρτγοοδίοη οὗ Αὐβλ]οπλ 5 τοῦθ] ο ; ΟΥ, 
ῬοΟΞϑΙΌ]γ, ἴο ϑοπιὸ οἴπογ ρογοὰ τπάθγ {ῃ6 Κίηρϑ 
οἱ ]ιὐδλῇ ; σεγίδ ΠΥ Ὀδίογε (ἢ6 σαρεϊν!γ, δίηςθ 
1Πε παῖϊοηδὶ 5 ΠΟΙ ΔΓΥ ννᾶ5 βἰαπάϊηρ. 

ἼΠαο ἀἰϊν ϑίοη οὗ ἴΠ6 ρϑδὶπὶ πο ἴἢγεο δηλ] 
πὶ Ἔλοἢ ὉΓ ἔουγ [π65, 15 ἀϊβιϊποῖ]Υ τπδγκοά 
Υ ϑεϊδὴ, νυ. 4, 8. 5 

1. τὸν ἰαδεγπαοί,:] ΟΥτ, "" ΤΥ ἀννο! προ .᾽" 
2. ς. ἘΠ σΑπΟί ΔΓΥ, νν ΠΟΙ ΠΟΥ ἰΌογηδο]ὸ ΟΥ ἴ6ηλ- 
ΡΪο; ΡγΟΌΔΟΪΥ {Π6 ἔοιπηοῦ; 566 ποῖε οἡ Ρ5, χὶἱ!, 
3. Δηἀ4 ςῇ. οΧχχί!. 7. 

Δ. Μν «οἱἱ ἰοπρσε! δὴ ΟἿ. Ῥ 85. ΧΙ. τὶ 2. 1Χ1}]. 
:. τ ΚᾺγ οὔϑογνοβ, ΤΕ ΠΧ Χ. μάν ἐπιποθεῖ, 
πε ννογά ιιϑδοὰ ὉγΥ δὲ δι] οἵ {δπ6 8ρ1{1}8 Ιοῃξ- 
ἵηρ' ον “" 16 Βοιι86 ἔγοπι ἤϑάνθη,᾽" 2 (οσ. Υ. 2. 
“εἰμεει 6} Ἰοὺ χῖχ. 27), σβετο ΑΟΥὟ. ἢδ5. “δ 

ςσοπδιπιχοᾶ ;᾽" ῥ8. ΙΧΧΗΣΪ. 26, “" [416 ἢ :᾽ [6 βᾷπι6 
ννογὰ 15 υ8εἀ οὗ {Π6 ᾿ηἴδπδε ἰοηρίηρ οὗ Ὠανιὰ 
ἴο 8εὲ6 Αθβϑαϊοπη, 2 54Π|. Χ Ἱ]. 20. 

ἡμυὶης Οο4] 8εε Ῥπ5. Χ], 2; 1ῃ2ὲ ννὰβ [86 
ΤΟΔ] οδ]οςϊ οἵ {8Ὲ Ἰοηρίηρ, ἰδὲ τοδὶ]! Ζαίίοη οὗ 
οι δ ργέβεησο. ᾿ 

3. {δὲ «σῥαγγοαυ] ΤῊΘ 54] πη15ὲ ἴδε 5 '1κὸ ἃ 
ννλπάοηπηρ Ὀιτά, Ποτηοῖ688, 1πῈ}} Πὸ απάϑ ἃ γοιὸ 
ἴῃ Οοά᾽β ἢουδϑ6. Το Ἰαίίεσ ἢ] οὗ [Π6 τοῦθ 
“ἐργεη ἼΉΪΠΕ Δ]12Γ5,. ΤΥ Ὅς ἴδῃ, 48 ὈΥ ΟἿΓ 
ΑΟΝ., ἴῃ ἀρροβιξίοῃ ἴο “"" ἢοιδ6;" Ὀυζ 1 ΔΡΡΘΔΓΒ 
ΥΑΊΠΟΓ ἴο Ὀ6 δὴ οχοϊασηδίίοη, 85 ἱπουρῇ ἴΠ6 
Ῥϑλὶπιῖσὲ σου] βῪ “ὙἼΠ6 Ὀϊγὰβ ἴᾶνὸ {ΠΕΙ͂Γ 
Ποιιθ65 : ΤΥ ᾿τοῖιρε δηά ἤοτπθ, [ἢ ρἷδεθ ἴῃ 
ΜὨΙΟἢ ΤΥ Πεασῖ ἤπαϑβ 41} 115 σοπγίογί, 18 ἴῃς 
ΑΙῖδλγ οἵ σοά." 

»Ὦ} Κιπσ) Ῥδ. ν. 2, ὮΟΓΟ 566 ποία. 

δ. ὝΠΟ ᾿δἴζοσ οἴδιιϑο 15 γαῖ που οὔϑουγο, 116- 
ΤΑἸΪΪΥ ὁ γᾶγ5 ἴπ ἘΠΟΙΓ 1ιεαγῖ," υΣ 16 πιραπίης 
ΔΌΡΘΔΓΚ ἴο ὑς, Β]εβϑθά 15 [6 πιδῃ ν"ῇο56 βἰ γεηρτῃ 
ἰ5 ἰῇ ΤΟ, ἴῃ γνῆοϑθα Ποαγί ἃτὸ ἴῃ6 ννᾶγβ 9 
7]ετυβάιεπι, Ὀ]εσθοά ἅγε ΠΟῪ ννῆοϑε πεαγῖϑ ἃγὰ 
1] οὗ οὔἊ {πουφηϊ, τηδὲ (ΠΟῪ ἅγὸ ἀγαννηρ 
ὩΡΆΓΟΙ ἴο Οοὐἷβ ἤοιιϑο. ΤΠ15 νεγβο κυ ρροϑίεα 
Ἡετάετ᾽5 νἱενν, {παΐ ἴΠπ6 ρ5α]πὶ ννὰ8 5ρθς δ! 
ορεπροϑεὰ ἰοΣ ρἸἸρτίπι5 ἴο (86 Ηοὶγ (Οἰϊγ ; δυῖ 

1{15 πχοβὲ ἀρργορτίαΐθ ἴῃ {π6. πους οὗ ἃ 1,ενϊῖθ 
Οὐ ἢῚ5 ΨΑΥ ἴο [ῃ6 τ6ΠΊρΡ]6. . 

6. Το ξθηογαὶ τηθαπίηρ 15 οἰεαῦ; “ὙΠΟΥ 
ὙΏοβο δἰγεπρίῃ ἰ5 Οοά, δηὰ ψῆοϑθο Ὠεαγί ἰ5 
ἤχοὰ οὐ {ποῦ ἸΟΌΓΠΟΥ ἴο ΗΙ5 Ποιιβε, ρϑβϑϑίηρ, 
(Ὠγου ἢ ἴΠ6 ἀγοδγιοϑῖ νά] εν δηά νν6}}5 οἵ 8βρ1γ1- 
[ιδἱ σομπίοτί :᾿ δαὶ [6 σοπδιίγαςίζοη 15 ἀϊβῆς. 
ΎΤΠ6 ν δ] οὗ Βαςᾷ 18 οἰ ΠΟΓ ἃ ΡΓΟΡΕΓ ΠΑΠιΘ 
(Βαςα δανιπρ ἅΠ διῃὈΙ  ΊΟΙ8 56η56, ““ΠλῸΪ]ΌΕΥΤΥ - 
ἘΓ66,᾽ οὐ᾽ “" Ὀ4|54π),᾽) οὐ ““ψνΘΟρΡΙΡ᾽)), ΟΥ̓ ΠΊΟΙΘ 
ΡΓΟΌΔΟΪΙΥ ἰἴ πιθᾶπ8 1η8ξ ΔΩ νΆ]εγ (ὨγουρΡἢ 
ὙὮΙΓἢ [ΠΟΥ Ρᾶ455, ποννανοῦ ἀγεάγυ δπὰ ἀδϑοϊδίο, 
ΠΑΓΌΓΑΙΙΥ ἃ ΥΟΓῪ νΑὶθ οὔ ὈΓΓΟΓ ννθθρΊπς, θΕσΟΠΊΘ5 
ἴο {πεὴ ἃ συνθεῖ ἐουπίαῃ. ὍΤΠεῈ γνοῦθθ ΠΊΑΥ Ὁ 
τοπάογοα “"" Ῥαβϑίην [Ὠγοι ἢ [6 νιον οὗ ννϑθρ- 
ἴῃ {ἴΠπῈγ πλᾶκα ᾿ἴ 4 ἔουηΐδίη, [Π6 γαὶῃ 4180 ἢ}}5 
1 ν ἢ Ὀ]οσϑίημ." ὍΠΟΥ ἢᾶνα Δη ηνναγά ϑρππης 
οὗ )ΟΥ ψὩΙΟἢ πιᾶῖκεβ ᾿ἰ ἃ ρίαςα οὗ γε γεβῃπηθηΐ, 
ἔοσ εἶς ἔλνοιγ οἵ Οοὰ [2]]18 ου [ἃ ᾿ἰκὸ Ὁ89 
ΘΑΣΙΥ Σϑίῃ, 1.6. [6 διιϊυπηη8] γα οὗ 806 ἀ-- 
Ὀσηθ, [Ι͂ἡ ἔδνοιγ οὗ ἴἢ6 σεπάογπρ " πλυ  ὈΕΥΤΥ- 
ἴχθ6,᾽) ΟΥ̓“ Ὀ4 54}, ἔογ ὁδοῦ οὗ ψΏΙΟΒ ΤΠ6ΓΘ 
ἷ5 ξοοά διυιῖπογίυ, [ἃ ἰ5 ἴο 6 οὈϑεγνθὰ τῃδῖ 
ΠΟΥ στον ἴῃ ἀγΥ ρίδοθ. Ὑδι5 Ενν., Και ὔβίοσ, 
δηὰ Ημυρί(ε]ά, 

δὲ γαὶπ αὐτο Μ|οδ δὲ ῥοο ἡ Οτ, 889 
ΘΑΣῪ Σδὶη ΟἹοΟΌΠ9Β 1ὺ ψΊ Ὀ]ΘΒΒΙΏΚΒ: 
1δι18 ΠΟΔΙΪΥ 41}1 σοπιπιοηϊδίοσβ Ὀζ ΚΑΥ τοείειβ 
ἰο ἔχοϊκ. χχχῖν. 26; πὰ οὔϑβεγνος (ἢαΐ ἴῃ 
2 (ἤγο. χχ. 26, [ομῃοθηδρηδι δπϑπὰ 1ῃ6 ρέορϊβ 
Ρταϊδεὰ Οοά ἴῃ ἴδε ναῆ]εγ οὗ Βεγαεθαύ, οὐ “ Ὁ]655- 
τη6.᾽" 

7. {ΤΡ 5ο ὕγονι σἰγεησί ο σἰγεησ 1 ΤῊς 
Ἰουγηου ἱπϑίοδὰ οὗ ἌἘχῃδυβίηρ ᾿πογϑδϑεὲβ {πεῖς 
Ροννεῖ5. 

9. οἱ “ῥἰοϊΠἢ ΑὮ ΘΧργοβϑίοη ρργοργιδίο 
ἴο αν! (ςξ 55, 11}..3,) ΧΧΥΠ. 7, |χ. 1). 868 
Αἶϑο Οεη. χν. 1. 

ἐρὶπε αποίρί ἢ ΐ.6. ΤΊ Κιίπρ, οἡ ΜῊ )55 
ΡΤΟΞΡΟΓΥ ἀθρεπάς {πὲ οἵ ἴῃ ρεορὶὸ : (Π]18 18 
Θ4ΌΔΠΪΥ Δρργοργίδῖε ἴο αν δπὰ ἴο 8 βι16- 
σοϑϑοῦβ οἡ {π6 ἴἤγοπο : [ἃ Π45 115 ἢ  ἤθβί τηθδῃ- 
ἵης ἰῃ (Π6 πιο οὗ ἴη6 Ο γϑίδη, ννῆο ολτοᾶ 
ΟὨΪΥ ἴο δ6 ϑεθῇ δηὰ Κπονν ἰη (γίθί. 
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(ὐοά, τῆλη ἴο ἀἄννεὶ ἴῃ τῆς τοηῖβ οὗ 
Κα ά 1658. 

11 Εογ [6 ΓΚ Οὐοὰά ἐς ἃ βδιη δηά 
5} 1614: τὴς ΠΟΚῸ νν}}} ρὶνς ρταᾶςς δηά 

“Ρι.5. ρίοτγ: πὸ ροοά ἐῤῥίησ ν7}}} ἢς νυ ἢ- 
φο ἢρ]ἀ ἔἴτοηι ἴΠεπὶ τΠδῖ νγαὶκ ρτίρῃτγ. 

12 Ο [(ΘἈΡ οἵ Βοβῖβ, ὁ] ββθά ἧς; 
(Π6 πλδηῃ τῆδϊ {Γυϑῖοτῃ ἴῃ τῆ. 

ΡΟΑΙΜ ΤΧΧΧνΥν. 
τ 7λε ρ:αὐνιΐεέ, οἱεἶ οὗ 4ἀε ἐχῥεγίεπες Ο77 7υγΎΡ 

ρ»ιεγξε, ῥγαγείλ 7ογ {λε οι ας ἑλέγοῦξ 
8 “7 2γονιέξοίά ἰο τοαΐί ἐλέγέοη, ομ οὐ εο»}- 
αἰφηες οΥΓ Οοαάδ: χοραΐγεις. 

ἴθ ῳ, Το ῖδε οὨϊεῖ Μυβὶοίαη, Α Ῥϑβαΐπι "οσ ἴῃς 5005 
᾿ οί Κογαῇ. 

ὁ Ῥ9. 2. 12. 

ἐῶ τι τὰ ΤΟ Καὶ Ὁ, τοι Παϑὲ θεδη ἰΐάνοιιτς 
Ἰὼ Δ0]ε ἀπο τῇγ ἰαπά : τῆοι ᾿αϑὲ 

Βτγουρῆς θ4οΚ τῇς σλρτίνιγ οὗ αςοῦ. 
“Ρε 3... 12 4 ἴδοι ἢαβῖ ἰογρίνεη ἴῃς ᾿ΠἸΔΙΠῪ 

10. 4 ἐῤοινμαπ ἱ.6. ΔῺΥ ὩΌΠΆΌΘΓ εἶβο- 
ὙΠ οτο, 

α ἀοογζεερεγ] Οὐ, “116 οὐ {πε {Ἀγοϑῃο]ά," 
ὁ. 4. 45 ἃ 5ογνδηῖ οὗ {6 Ἰοννοϑῖ ογάοσ, Ὀι 57] 
ταϊπἸϑίοτίηρς ἴο ἴπ6 τοιρὶε: ἴ[πΠῸ6 ΚΟονΑΒΙ 68, ννεγα 
ἀοογάοεῤεγς ἰὴ ἴῃ6 ἴεηρὶθ, αὶ ΟἾγο, ΧΧν]. 13 
---ἰο. 

11. 4 “«οἱὖ ὙΠδ ΟἿΪΥ ρᾶϑβᾶρθ ὑνῃογο Οσοάὰ 
5. ἀἰγοςῖγ 50 οδ] θά, δι ἴμ6 τπουρῃὶ 18. ἔγε- 
ΠΌΘΏΕΙΥ δι κοϑιοα, 85 πη 188]. [χ. το; ΜΔ]. ἵν. ἃ: 
Κεν. χχὶ. 23; 566 4|50 Ρ5. χχν 1. 

ῬΒΑΙΜΊΧΧΧΝΥΝ. 
ΤΠ Ρβδ]πὶ Ὀδρὶπα ν ἢ ἘΠαΠ Κϑρινίηρ ἔοσ ἀθ- 

Ἰϊνόγδηος δηᾶ ἤογρίνεηθβθϑ οὗ δἰ (1--- ), δηά 
{πο βυάάθηϊΥ υγ5 ἴο ὈΓΔΥ͂ΘΓ ἔῸΣ ΠΊΘΓΟΥ δηὰ 
βαϊναϊίοη (4--- 2): {π6 σοῃοϊιάϊπρ ρογίίοη σοη- 
ἰλη8 ἴῃς αἰνίπο ΡγοπΊθϑο οὗ 41} ϑρι Πῖι4] ἂπὰ 
το ρογαὶ Ὀ]οσθίηρθ. ὍΤΕ τδρι ἃ δ] ουπδίοηβ οὗ 
1πουρῆῖ δηὰ 166] ηρ ἄγὸ Ὀοϑί δοσοιιηΐοαά ἔοσ οἡ 
1η6 ϑιρροδβιίίοη ἴδαῖ [Π6 ῥϑαὶπὶ ννᾶβ σοτηροβοά 
ἔοσ ρυδ]ς τροϊδίοη βῃογγ αἴεγ ἴμ6 γεβϑίογα- 
τοη οὗ [Π6 ρϑορὶς ἔγοπι σδρίνγ, ἤθη σγδί!- 
τυἀθ ἔογ ἰδμαῖ Ὀ]εβϑιηρ ννᾶ5 Ὀοηάθαὰ νἢ ἃ 
δίγοηρ 86η86 οὗἩ μεὶγ δοΐυδὶ ννωπίβ δηὰ 5ιῇ- 
ἔοτιηβ5, Γϑο ηρ5. νυ ἢ ἀγὸ {πο δοϑογρθά ΌῪ ἃ 
5.Γ6 ὮΟΡΘ οὗ {πΠῸ διΐαγε δοσοσηρ ]5ηπηθηΐ οὗ 41] 
Οοάδδβ ρΡυγροϑοβ ἔοσ ἴπ6 γεαοιηρίίοη δηὰ 54]- 
νδϊίοῃ οὗ ἰϑγδοὶ : (Π6 σπαγδςοῖου οὗ {πὸ σοη- 
οἸυάϊπρ Ρογίίοη 15 Θϑϑθη 4} }7 Μοββίδηῖς. {{ΠΚῸὸ 
ΟἴΠΟΥΙ Ρ541π|5 διἱγι θαϊθα ἴο [Π6 5οηβ οὗ Κογδῇ, 
1015 Ὀ6ΑΓΒ ἃ βί γ Κρ γ βο δίδησο ἴο [ἢ6 ἰδίίοῦ 
Ροπίοῃη οὗ [5δϊδῇ. 

[1 πῆΔΥῪ ποννενοῦ Ὀ6 οὐϑεγνεά [ἢδΐί [6 ρϑδ]πὶ 
ψουὰ 6 Ρογέθοιγ δα 0]ε ἰο ἃ ρεποά οὗ ἀθ- 
ἸΙνόσγδηςθ, δηἀ ὙΘΓΥ 5ΡΘΟΙΔΠῪ ἴο [Π6 σεβϑδίϊοη οὗ 
[πο φογνϊτυάθ ἰο Ἐξγρί, ννἤθη Ἐθμοθοδπὶ Πυπὶ- 
ὈϊΙεὰ ΠΙπλβ6]  Ὀείοστε σά. 2 αἤἴγο. χὶϊ. 12. 
ΤΠ 5δἰγιςζυγε 15 ῬΘου] Αγ, ἴννο ϑίσορῃθβ οὗ 

δὶχ 11η65, ἘΠ δὴ ἰηἰεσυθηΐηρ δ]δουϊδίίοῃ, ν. 7. 

ΡΘΟΑΙ ΜΘ. ΤΧΧΧΙΝ. ἸΧΧΧν. [ν. 11---. 

οὔ τὴν ρεορίβ, ἴῇοι ἢαβϑὶ οὐνεγαά 41] 
(ἢ εἰγ δ'π. δεϊδῆ. 

2 ἼΒου διαβῖ τἌΚαη ἀνγαν 81} τῃΥ 
ννγατῃ : ἔτμου Πᾶβὲ ταγηςα ἐῤγεείγ ἴτοτα ᾿θν, ο 
τς βογοθηδβ5 οὐ τῇϊ πε ἈΠΡΈΓ. τως 

4 Τυζη υ5, Ο (μά οἵ ουζ 5ιἴνα- ζξα 
ἴοη, Δη4 σᾶυδα τῆϊης δηρεγ τοναγὰ υϑ κεν 
ἴο ςεᾶ86. 

ς ην του δ6 ἌΠΡΤΥ γι 5 ἴος 
ανογὴ τνὴς τῇου ἀγανν οὐἱ τιΐης Δηρεγ 
ἴο ἃ}] ρεπεγατιοηϑβὴ 

6 νης τῇου ποῖ γενῖνε υ5 ἃσδίη: 
ἴπαῖ ΤΥ ρβορίε τδγ γα]οῖςα ἴῃ τῃεε: 

7 ὅπενν 8 Τῇὴγ πιεῖογ, Ὁ [μομρ, 
Δ ργδηῖ υ [ῃγ βαἰνατίοῃ. 

8 1 νν}}} ἤεαγ μας (σοά τῃε [ῸᾺΡ 
νν}}} δρεὰᾶκ: (ογ δὲ ν}}} βρεαὶ ρεᾶςε 
ηἴο ἢ5. Ρδορὶδ, Δπα ἴο ἢ 5 βαϊηῖβ: διυῖ 
ἰεῖ τ θπι ἢοῖ ἴαγῃ ἀραίη το (Ο]]γ. 

1. ὀδρομσῥὲ ὀασεξ ἐδε εαρί λυ! ὙῊΪ5 Ἔχρτεο- 
βίοη ἀοθβ ποῖ ργονε πδὶ {πὸ ρβαὶπὶ ν.5 τις 
Αἰζογ [Π6 σαρενγ, ογ 11 15 υ86ἀ ἴῃ ΤῊΔΠΥ ρ29- 
δᾶΡ85 ὑὩῸἢ «ἠθϑοσῖρθς ἀο᾽νογαποθ ἔτοπὶ ολἱᾶ- 
ΠΛΠΥ (508 ποΐθ οἡ οῦ χὶὶ!. το); Ὀυὶ 11 ἀρρὶ!εβ 
πδίυγα!γ ἴο ἰῃδι ρεποά. 

8. αἱ! εἰν αυγα! δ} ΟΕ. . ΟἸὮτο. χἱϊ 7. 
ἐμγηεά ἐῤγεε  ἼΙ5. 15 ὨρΑΓΟΓ (0 ἴδε οἤ- 

δἰη4] [ἢδῃ [6 πλᾶυρίηδὶ νογβίοῃ, πὰ ἘΧρ. ἐσαϑ 
106 ἀχαςΐ πιϑδηϊηζ. 

4. Τωγη τα, δις.1] Τα ταρ! ἃ δηά εὐξὴ δοπιρὶ 
σἤδηρο οὗ [πουρῆϊ ϑθθπη5 ἴο Ἰηάϊοδίο ἃ τέβροι- 
βῖνθ ΟΥ̓ Δἰίογηδῖο γοοϊςτδίοη ; νυ Ὦ1]6 οπα μα οἵ 
[6 5'ῆροῦβ, γοργοβοηΐηρ 186 γρεορίο. ἀνεὶ 
ὙΝΏΟΙΪΥ οἡ {Π6 ᾿ἰπά!ςδίϊοηϑβ οὗ στάςθ δηὰ ρδγάοῃ, 
[Π6 οἴμοσ ἀϊγεοῖβ ἴῃ6 ᾿πουρπῖ ἴο πὸ πεϑά οἱ 
ἄδορ βρί ϊυδ] σπδηρα ἴῃ [6 τεοιριοηΐς, δι 
δίοῃθ οδῇ ϑδοιτὲ ἴηὴ6 σοπΉ δῆς ἀπά οὐ» 
Ρ]οοη οἵ Οοά᾽ 9 δγδοίουβ ριγροβεβ. δικὶ 
ΔΙΓΟΥμδ[ΙΟἢ5 ἃτὸ [ΔΓ ἔτοϊῃ ὑποοιηπιοη ἴῃ τκ 
Ῥϑαϊπηβ. ΤῊ ρογίίοη οἵ ἴδε Ῥϑλ]πὶ ἱπιρ| 5 
1Πδῖ 1ῃ6 ρϑορὶθ ὑγοσὸ ἴῃ ἃ βίδίθ οὗ ετϑαῖ ἀἸϑί πθϑ5 
δηΐ ΘΑ ΚΏΘ55, δι ἢ 85 15 ἀθϑογ δοα Ἰὼ ΕἸ 
δηὰ Νομοηνδῃ, δηὰ σησϑὲ ἤν ἕο] ον (δὲ 
Ἐδυρίίδη ἱηναϑδίοη ὑπάθσ Ἐδμοδοδπι, Τῆς 
ὙνΠ0]6 ἴοηε οὗἩ [15 δά ἀγεββ 15 ϑρθοίδ}!ν ϑΞυ ΔΌΣ 
ἴο {αὶ {ἰπι6ὸ; σοιηρᾶγα νυ. ς, 6 νὰ Ρ5 
Ἰχχῖν συ, δῃπὰ Ἰἰχχίχ. ς. 

8. Ταυἠ] δεαν] ὙΠε Ῥβαὶ πιῖβέ, 25 ἷ5 υ2] 
ἴῃ ργορῆεῖς ΠΌηρβ (5εῈ ΗδθδκΚκαΚ ἱι. 1). 
ΤΟρΡΙοσθηΐβ. ὨΙΠΊ5611 4ἃ5 ὙγΔΙΓΩΡ [ῸΓ ἃ αἰν!ηὲ 25» 
ΒΕΓ ἴο ἴΠ6 ὈΓΑΥΘΙΒ ᾿5ῖ οἴετγθοά: δὲ ἴῃεη εν 
[6 ρυγροτί οὗ ἐμ6 δῆϑννεσ ἃ5 ἰΐ ἰ5 ἀρργοβευάαὶ 
ΌΥ 115 5ριτῖ. 

μηΐο ῥὶς ῥεοῤίε, απά ἐο δὲς ταἱπὶ 4] (Οοπιρας 
[ἢ6 ψγΠ0]6 τϑηουσ οὗ [6 ρῥ᾽εδάϊηρ ἴῃ 5. ἰχσχις. 
1ς---ἰ|. 

10 7209] δυο δ5Ὲ (δαὶ νυ ϑῖορβ ὑτουξ 
Οου ἴδε νἱδίἰδίίοῃ. ὙῈ δσργεβδίοω βρθοδὶῦ 



ΡΘΑΙΜ5. ΩΧΧΧΝ. ΤΧΧΧΥΙ. 

ΟΥν ἀονῃ τῃΐπε εαγ, Ο ΓΙ ΟΚ, 
ἤδαγΓ πιο: ἴογ 1 ἂγὰῃὲ ροὸὺσ δπά 

πεεάγ. 
2 Ρτεέβεγνε ΤῺΥ ϑοιι!; ἔογ 1 δπῖ 

'ῃοΪγ: Ο του πὶ Οοά, βινε ὮΥ 1 ον, 
ϑεγνδηῖ ἴῆδι τγυϑῖειἢ [ἢ 1Π 66. ΠΣ 

2 Βε πλεγοῖα] ππῖο πε, Ο ]ογὰ : ησα 
ἔογ 1 ςγγ υπῖο τῆςε  ἀδη]γ. ΙΟσ, 

4 Βε]οίςε τὰε 80} οὐὗὨ τῇγ βεγνδης: κκκ ἐὰν 

Υ. 9--8.] 46 Δ 

9. ϑυτεῖγ ἢ 8 5α]ν τίοη ἐς πὶρῇ τΠεπὶ 
τπλὲ ἔδαγ ἢίπι; τῃδῖ ρίοῦγυ πιᾶγ ἄννε]]} 
ἴῃ οἷ ἰλπά. 

ΙΟ Μεῖον δηά {γῖῃ ἂγὲ ππεῖ ἴο- 
φεῖμογ; στρ τθουβηαβ8 δηά ρθᾶςε ἢᾶνα 
ἰκ]5564 δταεῤ οὐῤεγ. 

11 Ὑτυτῃ 5}8}1 βργίηρ οὐΐ οὗ τῆς 
δαγ ἢ; δηὰ γὶρῃϊτεουβηθθθ 58}4}1 ἰοοκ 
ἄοννη ἔγοπι ἢδάνθῃ. 

12 Ὗελ, ἴΠεῈ ΓΟᾺΡ 5}8]] σίνεα ἐῤαὲ 
τυῤίεῦ ἰς ροοά; ἃπά οὔ ἰδηὰ 58}4]]} 
γ]6]4 ΠῚ ἱποῦβᾶβε. 

12 ΕΙρΒδουβηθθ8 504] ρῸὸ Ὀςίοτγε 
ἢϊπι; δηᾶά 5}4}} δεῖ κόῊὲ ἴῃ τῃ6 ὙΨΔΥ οὗ 
15 8ἴερϑ. 

ΡΟΑΙΜ ΧΧΧΥῚ]. 
Σ 2Ζραυΐα σέγαισίλοιείλ ἄς ἤγαγδγ ὃν λέ εο»- 

σαίέλες οὗ ἀὰς γείίσίοτι, 5. ὧγ ἐἦε ροοάΐμές ἀπά 

ίογ υπίο [Πε6, Ο Ινοτά, ἀο 1 ΠΕ ἃρ 
ΓΩΥ 50]. 

5. “ἔογ τδου, [Ινοτά, αγξ σοοά, δηά “7.613... 
γΓοδάγν ἴο ἰογρίνε ; ἀπά ρ]εηΐδοιιβ ἴῃ 
ΠΊΕΓΟΥ ἀηῖο 411 (δὶ τῃδὶ ς4]] προ 
τῆεε. 

6 Οῖνε εαγ, Ὁ ἴνοκρ, υπίο τὴν 
ΡΓΔΥΕΓ; ἀπά δἴζεηα ἴο τῆς νοῖςε οὗ ζὩΥ 
ΒῈΡΡ] σι οηβ. 

2 τυόν οὗ σοά, κι μὲ ἀπε γείλ ἐς ἐὐρδα»εθ 7 ἴῃ τῇς ἀλγ οὗ ΓΩΥ τγοῦ]ς 1 ψῃν}}} 

τον; ὉΓ ὕονγριθ φγαξθ. 4 Ορφηιβίαίπίης οΓ 16 Ο8]] ἀροῃ ἴῃεε: [ογ του νυν] δηβνγεῦ 
ἘΞ Ὡρμᾷ ’ 2γομά, ἀς εγανείά σορμς ἐοξέρε οΥ Οοα ̓ ς ρυοαά- ἜΞ ΡΟ 
Ῥααὶ γιότξ. : 
αν" ΙΑ Ρχγαγεγ οἔ θανίά. 8 Απποηρ τῇς ροάβ ἐῤέγ ἐς ἤοπε 

ἀξηοΐοβ ργοβιτηρίιουβ ΓΟΪΥ, (μαΐ νυ ἢ 15 [Π6 
τεϑυϊε οὗ ργοϑρο τ Υ δηά ἸΙΧΌΓΥ ; 566 ἴπ6 δ6- 
σους οὗ Ἀεμοῦοδπὶ ἀπά ἰδ ὑγηςθβ, ἴῃ 2 
ΟΠτο. χὶ. 23, δηὰ χίϊ. ἱ. 

10. Μεγογ απά ἐγ: 8] 8ὅ6ε Ιχχχῖχ. 14. ΤῺ 
δάἀαρίαιίΐοη οὗ [Π]5 Ργοόπλθο ἴο ἴῃ6 ννόοσκ. οὗ 
Ογϑὶ 15 ΟΌνιοι : 411 ϑιισἢ ΡΓΟΠΊ1565 μᾶνθ Δῃ 
ἰάθα! οὔ ἃ Μεϑϑίδηϊς σμαγαοῖοσ, ραγΓῪ ἄρργο- 
Πεπάρά ὈΥ̓͂ [6 ΡτορΠοῖς βρὶΠῖ, δηά αἰ ΕΠ ΠΟ ΤΥ 
οχρ αἰποὰ ὈΥ [μ6 ὄουθηΐῖ, [ἢ [86 δημπχογαίίοη οὗ 
δτάοοβ (ἢ6 ᾿ππῸΓ δηά δἴθγηδὶ μαγπιοηυ οὗ ἀϊνίπε 
δίσ θυο5, νυ ἢ 1ῃ ἘΠΟΙΓ ραγίϊα] πιαηϊξεβιδιιοη 
ἌΡΡΘΑΓ, 1 ποῖ ορροβθά, γεῖ ἀἴνεγϑθ, 15 γεργο- 
βϑηϊδὰ 45 ροῦν ἀονοϊοροά ; ἃ σοηδβυϊηχηδίίοη 
ὙΥΠΙΟὮ ΔρΡρογίδι 5 ΘΓ ΓΕΙΥ ἴο 2Π6 πηδηϊοϑίδίοη 
οὗ Οοὰ ἴῃ ΟἸτϑβί. 

11. Τγμ|6] ὙΠῸ πηραπίηρ ἀρρϑαγβ ἴο 6, 
[8)ὸ τόβὶξ οὗ σού 8 ἔδι δ ] 655 ἴο ἢ]5 σούθ- 
πδηΐ οὗ ρύδοθ νν}}} Ὀ6 δουπάδηςς οὗ ἰῃς ἔτι 5 
οὗ τἱρῃςθοιιβηθθθ; ἴῃ 1Π6 οΟιμνναταὰ 55η56, ἴδ Πη- 
ΡΟΓΔΪ ργοβροπίγυ, ἰῃ ἴΠ6 ἸΠΠΟΥ 56η56 (ΜΝ ὨΪσἢ [ἢ 
ποῖ ρῥγεβθηΐ ἴο ἴπε Ῥ 534] Ππ|15[}5 πίη, 18 Ἰηνοϊνεὰ 
ἴῃ 1π6 ἀϊνὶπθο σου βθ), ἴΠ6 βρι για] ριδ5 δηά 
ξύᾶδοοβ ψ ηϊς ἢ Ὀοϊοηρ ἰο ἴῃς Κιηρφάοιῃ οὗ Οοά, 

γἰσῥιεομαηδις σραίἑ ἰοοζ ἀοτυη ὕγονι ῥεαυεη] 
(οπηρδτὸ [581]. χὶν. 8. 

18. Αἰσῥίεοισπεις “ῥα] κο ῥεΐογε ῥί»] [5348]. 
Ἶν1}}. 8. 

αηά «ραὶ] σοὐ ᾿ς πὶ ἰδὲ «ὐαν Γ᾽ δὶ. σἰεῤ4] 1,1. 
(ἐ Δῃᾷ 5}4]] παῖ Η]5 βῖθρϑ ἃ ννδὺ :᾽ ἴΠ6 τηθδη- 
ἴῃ ἄρρϑαῖβ ἴο δὲ {πὶ Πρθουϑη655, ργορδγηνς 
1ῃὴ6 ννᾶγ ἔογ {π6 γεβίογαίιου οὗ ἴηὴ6 1, ογα 5 
ἔδνουτγ, νν}}} συ άθ [6 Ῥθορὶς ἴῃ ἴΠ6 ννᾶὺ πιᾶγκ- 
οἀ ουξ Ὀγ ΗΙ5 οοϊξίερϑβ, ἴῃ Ἰηάἀ!ςδίίοη5 οὗ ΗῚ5 
νι}. Ὑ86 ρειϑοηϊδοδίίοη οὗ [Π6 δι τθυῖεβ οὗ 

Οοά, Μεῖον, στ ἀπά ΑἸΕΒδουβηεββ, 15. ἃ 
σΒαγδοίοσγιβες οὗ [86 ϑοίἢ ῥϑδί τὰ ; 566 συν. 8, 14. 

ῬΒΑΙΜΊΧΧΧΥΙ. 

ἼΠΙ15 ἰ5 σα] ἃ ρϑαὶπὶ οὗ ᾿ϑανυϊὰ ἴῃ (ἢ6 ἴῃ- 
βοπρίίοη, Ὀυῖ [Π6 Ἔχριοβϑίοπ ἄοθβ ποῖ δἰννδγϑ5 
Τλθδη Δ ΠΟΥΘἢΙΡ, πὰ ἴῃ {Π|5 ἰηδίδποθ οὐ ἶς5 
οὗ νϑγΥ ἀϊβογεηΐ βοῃμοο β (Π οἰ ἔζϑοῃ, Ηρ[ο]ά 
δηά ΗδηρϑίθηὈΘΓΡ) ΡΘΏΘΓΑΙΪΥ ἄρσγθ {παῖ τὸ 
Βανθ [ῃ6 ρῥσοάποίίοη οἵ δηοίπογ διίθογ, ργο- 
ὈΔΌΪΥ 4η δάδρίδεοη οἵ ἴε αν ἀϊς ρϑαὶ πον 
ἴο ᾿τυγρίοαὶ υϑᾶρο. ὙΠΟΙΟ 15, Πουνθνοῦ, πὸ 
σεγίδίῃ ἱπάϊοδίίοη οὗ ἃ ἰαΐεσ ρεγοάὰ οἴ Ποῦ ἴῃ 
{86 5] οἰ -πλδίζοσ οὐγ ἴΠ6 δίγὶθ: ὈΓ ΚΑΥ δο- 
ςορίϑ 1 85 ἃ ρ541πὶ οὗ αν! ά, δῃηὰ Κὶ ὅβίοσ δάπῖβ 
1815 ἴο Ὀ6 νΟΓΥ ργόθδΌ]6. 

ΤΠα βἰγιςσίαυγο γοϑοπι 65 (ἢδί οὗἩ [ἢ6 ρτγεοςθά- 
ἴῃ Κογδῆϊϊθ ρῥϑβαὶπη ; ἔννο ϑίγορῆθβ ϑδςῇ οὗ 
ΒΘΎΘῃ γΘΓβθθ, ἩῬΊ Δη ᾿πίογνθη!ηρ δίΓΌρ ἢ (8---- 
10) οὗ ἴἴχθα ὑποηυ Δ] νϑυβεβ. 

1, Βοαυ ἄοαυη, δς.1 (ΟΟΠΙΠΊΟΠ ΘΧΡΓΕΘΒΙΟἢ 5 
ἴῃ Ῥαν άϊς ῥϑ4]πη5: 866 Ῥ88. χυΐὶ. 6, χχχί. 2, 
ὅο. : 

1 αν» }οοῦ" απδ πεεάγ}] 55. Χ]. 17, ΙΧχ. ς : 566 
ΑἾ50 ΧΧΧΥ. 1ο, ΧΧΧΥΪΪ. 14. 

Ω. 1ω»ηι δον) ὙΠῸ ΗἩροῦτενν υνοζὰ ἰ5 δαυϊ- 
ναϊθηΐ ἴο “" ϑδιηϊ᾽" 'ὴ 1Π6 Νανν Τοβίαπηθηΐ (566 
ποῖα οἡ Ρ5. ]. 9); Ὀπὲ ἢ τἢϊ5. ἀἰβθγθηςο, 
(πῃαὶ ἅγιος ἴῃ ἴῃη6 ΝΕ Τοβίαπιθηξ 15. ΠΘΥΟΥ 
υϑεὰ οὗ οπς ἱπαϊν!άϊ4] (ΟΠ γβείη : ποτ 1ξ 
ΒΙΠΠΡΙΥ ΘΧΡτθ5565 ἔῃ6 54] ηγ15{}5 σοηνϊοϊίοη (ῃδ 
δ 15 οὔβ οἵὕ Οοα β ῥϑορὶθ, ἃ Ἑςμι]ὰ οὗ στᾶςθ. 

4. δ ῷ νιῦ σομῇ Ῥϑ, χχν. σ. 

8. “Ἅ»ποησ ἐδὸ σοὠ ὝὙὍΠε οχργοϑβϑίοη ἰ5 
ἴΆκεη ἔτοτῃ Εχοά, χυ. χὰ, ἃπὰ 15 ἔγεαιθηῖ!ῦ 



364 
ὃ Ῥευι.2 Κα απίο ἴῆδ6, Ο ],οτά ; πεῖτῆεῦ ἀγέ 
Ηὰ ἐδεγέ ἀμ τυογὰς Κα ἀητὸ τῆν ννουΚβ. 

9 ΑΙ] παιίοηβ ψῃοπὶ ἴπου ἢαβῖ 
πλιάε 5}4}1] σοπλὲ δπά νγούβῃ!ρ Ὀεΐογα 
(ἢεε, Ο ]νογά ; ἀπά 5}4]} ρίογν τὴν 
ΠΔΠΊ6. 

10 Εογ ἴδοι αγὲ ργεδῖ, δηά ἀοεβῖ 
« Ὅευι. 6. ϑγοΠάγοι8 τπίηρθ: “ἴοὰ ἀγέ Οοά 
1 3.39 αἷοπο. 
4. 8... 9 ἍΤ εοῇ πιὸ ΤΥ νναν, Ο ΠΟΚΡ; 
ἀστὸς ὙΜ11 νναὶκ ἴῃ τῆν ττυτῆ: ὑη]ῖ6 ΠΥ 
Ἐρὶιο». 4.5. Πδαγῖ ἴο ἔδαγ ΤΥ ὨΔΠΊ6. 
πο τ 12 1 ν}}] ργαῖὶβε τες, Ο [ ογά Π 

(ὐοὰ, νη 411} τὰν μεαγῖ: δηὰ 1 ψ}}} 
δ]ογ Εν τῆγ πδῖηα ἔογ δνεγηηοσγα. 

13 ὸογ ργεδξ ἐς ΤΥ τπεγου τονναγὰ 
τ6 : δπά τῇσι ἢδϑὲ ἀδ]νεγεαὰ τὴγ 801} 

᾿ ΟΣ. ἔτομπι ἴῃς ἰονναϑῖ ᾿Π6]]. 
μὰ 14 Ὁ ὅοά, τε ργοιιά ἂγεὲ γίββῃ 

Δρδϊηβῖ ΠΊΕ, Πα τῇῆςθ 556 Π|0 1685 οὗ 
"εν. ἔγίοίςηζῖ πόπανα βου ρῃϊ Δ[[ΕῚ ΠΊΥ 501}; 
“εγγιῤΖε. 

δηὰ ἢλνα ποῖ 8εῖ ἴδε Ὀείοτο τῆσθη. 

ΡΟΔΙΜ5. ΧΧΧΝΙ ΤΊΧΧΧΝΙΙ. ἰν. 9--Σ. 

Ις “Βυϊ τῃου, Ο 1, ογά, “γί ἃ (οὐ « Εχοά. 3ς 
ι}}] οἵ σοπιραϑϑίοη, δηἀ ρτγαςίουβ, ἰοπρ-- Νυπιβ. τῷ 
Βυ  Ἔτηρ,, 4ηἀ ρ]επΐζεοιιβ [1 ΠΊΘΓΟΥ ἃ μὲ ως, 8, 
τγυτῃ. : 130. 4. 

Ι6 Ο τυζὴ ὑπο πι6.0 απά ἢᾶνε ἜΉ55: 
ΠΆΘΕΓΟΥ προ] πη6; ρ'νε ΤΥ βίγεηρτῃ 
ιηἴο τῆν βεγνδηῖ, δΔηὰ β8ανε {Πε 5οη οὗ 
(πα μαπαηπια!ά. 

17 ὅπενν π|Ὲὲ ἃ [ὈΚεη ἔογ ροοά; 
{παῖ τον ΨἩΪοἢ Παῖα πὲ ΤΠΔῪ 8εε 12, 
Δηἀ Ὀὲ δϑῃαλπη)εά:;: θεσδιιβε ἴῃου, ΟΚΡ, 
᾿ιαϑῖ ἤοΙρεη πλα, πὰ σοπχίογιεα πλε. 

ΡΘΑΙΜ ΤΧΧΧΥΙ]. 
1 716 παέμγε απο σίογν ο7 ἐάξ εἀμγοά. 4 7816 

ἑπέγέασε, ἀομομ;, απαὶ εορεγογέ οὐ ἐἀδ νιξριδεῦς 
ζλόγοοῦς 

Α βαϊγὴ 97 ϑοὴγ ᾿οσ ἴῃς βοης οὗ Κογδ). 

[ [5 [ουπάδιίοηῃ ἐς ἰῃ τῆς ΒοΪγ 

᾿ Οσ, δῇ 

ΠΟΙ ΠζΔΙΏ8. 

2 [Ὡς ΓΟᾺΡ ἰονεῖῃ τῆς ραίθβ οὗ 
Ζίομ πιοῦα ἤδη ἃ] τῆς ἀννο! !Πηρ5. οὗ 
Ϊ]Άςοῦ. 

τερεοδίοα οὐ ἰπλϊ αἰθά ἴῃ [6 Ρ541Π)8, ἐ. 5. Ιχχχίχ. 
6, ἸΙχχὶ. 19, ΙΧΧΥἹ]. 13, ΧΟΥ, 2. 

9. “41 παῤΙἰοηα 866 ποΐθ οἡ 8, χχὶϊ. 421. 
ΤΠ Ρβ4]Π)181᾽8 Ὀ6]16 πὶ τπ6 ἔμίιγ σοηνογβίοῃ 
οὗ {πὸ Πραίΐίπρη γϑϑῖβ Οἢ ἴνν  δτοιιπάς, {Π6 σγθᾶ- 
ἴοπ οὗ τη ὈΥ Οοά, δπὰ ἴΠ6 πηδη]  βιδ[ΙΟἢ 8 
οὗ Ηἰδβ ροννεγ. 

11. πὶ ιν ῥεαγ)] ΔΑ Ὀδαι 1] ῥΓΑΥΟΓ 
ὙΠ ἢ πο] ἀθ8 8 ηρ θηθ58 οὗ ποαγῖ, ἃ ἢοαγί 
Βανὶπρ ἢ οὐὐεοςξ Ὀυξ Οοά, δηά ἃ ςοιηρ]εῖθ 
ὨΠΙΒΟη ἰῃ 4}} [ἴ8 ΡοΟνΟΙΒ ἃπα δβρί γα ΟΠ 8, 
(οτάραγα [6 γΓ. Χχχὶ. 29, δηὰ 1)εμῖ. νἱ. ς, χ. 
12. 

18. ,ονι δὲ ἰοαυεεῖ δείηῆ Οτ, ἔσοτη 91] 
Ὀθηθδῦἢ, [ῃ6 οΟΥἹρΡΊη4] “( 5ῃ60] ᾽ τηδη5 ΠοΙδ 
8ἃ8 Θἰϑθύν οΓ 86 δροάδ οὗ ἴῃ ἀδρατγίδα, ννῆϊς ἢ 
15 Αἰννᾶγβ γοργεβεηίοὰ 88 βιιδίεγσαποδη, ἀοιδῖ- 
1658 νυ] Ὲ} Βροςῖδὶ γείθογεηςσθ ἴο {86 Ὀυποα ὈΟάγ, 
1πουρὴ ἴΠ6 ννογὰ 15 ποῖ (45 ΟἿγ πηᾶγρ. πλδίκε5 
1) δᾳυϊναϊεπί ἰο ἴΠ6 ξύᾶανθ, ὙΠῸ [Πδη Κδρινην 
Τοΐογβ ἴο ἀθ]ϊνογαηςθ ἔγοπι ϑοπὴς ριεαὶ ἀδηρογ. 
δ66 ποῖβ οἡ 5. ΧΥυΥΪ. 1ο. 

14, δε ῥγομά... .. οἱοίε!:] Βεῖϊζεν ἤδη “Ὡς 
[οΥΓὉ]6 " τη [Π6 τηαγρίη. 

16. Τἢε Ῥϑδὶ πηῖϊϑὶ Ἀρρθδ]5 ἴο σοάΐβ οἴνη 
ἀεοϊαγαΐοη ἴῃ Εχοά. χχχῖν. 6. (οιηρατα ΝΌτΩ. 
χῖν, σ8, [οδἱ 1, 1.2.) 4150 [οπδὶ ἰν. 2. 

168. ἐῤὲ το οὔιίῤίπε ῥαπάνιαϊΠ ΤΣ Ἔχ γοββίοῃ 
ἀοιυ Ὀ11655 ᾿πηρ1|168 (Πδὲ {π6 Βα] τϊσί, πΚὸ ΤΊπιο- 
τῆν, ονγοά ἢϊ5 ἢγϑί σε! ριουβ. ἐπ ργοϑϑίοηβ ἂἀηὰ 
ἰγαϊηἰηρ ἴο ἢ]5 ποῖ ΠΟ 5 σᾶγα; 1 ΠΊΑΥ 4150 δἤδιν 
(Πδῖ [ῃ6 στουπά οὗ ἢϊ8 Πορὸ 18 ἴῃδϊ ἔτοπὶ οἰ] ἀ- 
δποοά ἢε δᾶ5 Ὀοϊοηρεα ἴο Οοαἷβ οννῃ ἔδυ, 
Ηἰ5 ϑογσνδηΐ Ὀγ ὈΪΓΙΠ. 

17. « ἴοζεη) Α φτοοῦ οὗ ἀϊνίπο ἔδνουτγ, 
ποῖ ΠΟΟΘΒΒΑΓΙΥ, ΟΥ Ἰηάθοα ρσγοῦδὈ]γ, ἃ πιῖγᾶςι- 
Ιου ἱπίογνθηίοη, ας 6]Ρ ἀπά σομηξοτί. 

ΡΒΑΙΜΊΧΧΧΨΙΙ. 
ΤΏ Μεβϑίδηϊς σμαγαςίεσ οὗ [15 Ὀδδυτξιϊ 

ῥ54]π|, ὑγΒ] ἢ ἀθοίαγοβ (ῃ6 παίαγε δηὰ βίου οὗ 
[6 Ομυτοῆ, δηὰ τῃ6 ᾿ποθδθθ, ἤοπουγ, δηά 
ςοπηξοτί οὗἩἉ [Π6 πιο εγβ ἱπογθοῦ, 15 τοσοσηϊχοὰ 
ὈΥ 4}} πιοάθσγῃ σοτηπιοπίαΐογβ, [1 Ὀδθᾶγβ ἃ Ἅἰοϑδ 
ΤΟΒΕΠ ὈΪδηςσο ἴο {Π6 ργορηθοῖθβ οὗ 1ϑαίδ ἢ νυν οὶ 
ἀδβογῦθ {πΠ6 Ταΐατθ σοηνεγβίοη οὗ {πὸ Ὀϊττογοβὶ 
ΘΠΘΠΊ165 οὗ Ζίοη, ὅ66 ςἢ, ἱΪ. 2----4, χὶ, 1ο, ΧΥΠΙ, 
ΧΙΧ, 24--τᾶς, ΧΧ, δηά χχῆΐ, Ηδῆςθ ᾿ἴ ἢα5 ὕδθη 
τοίοστοα, ἢ} ρσγοαῖ ργΟΌΔὈΙ  γ, ἴο πὸ {1π|6 
οἵ Ηδοδχοκίδῃ, Ὀαῖ ἴΠ6 ἀδίε ἰ5 υἱπποογίδίη ; 11 σδη 
ΒΟΔΓΟΟΙΥ μάν Ὀδθη νυυιτῖθη δήθ (Π6 τεΐζισγη 
ἔτοπῃ ΒδΌγ]οη. ὅ66 μποΐθϑ οὔ ᾧ. σὲ. 

ἼὨς ἀαἰνϊδίοῃ ἰηΐο ἴννο βδίγορῃϑβ ἰ5 πιδγκοὰ 
ὈΥ ϑείδῃ, συν. 5, 6; ν»] ἢ δῃ ΘρΙ Ρῃοπεπιᾷ, οσ 
οἸδου]δίογυ γεῦβο αἵ [πὸ οἱοβθ. 

1, ΤΕ βίοσυ οἵ Ζίοη ἰ5 {πδὶ Οσοὰ μαίῃ 
τουπάρὰ 1ἴ, ἀηὰ βασι ῆεοα {π6 τηουηΐαϊης. Οὐ 
ὙΠ ἢ 1ἴ 15 δ ὉγῚ Ηἰ5 ργέβεθοθ. Ηρέοά 
Αἰΐεσβ ἴπΠ6 σοῃβίπισίίοη 5 ΠΕῪ, ἀπά τοδάϑ, 
“ς [6 δονϑῃ Ἰονεῖῃ Ηἰ5 ΤἸομπάδίίοπ οὐ ἴμε ΒΟΪΥ 
ΤΟΙ ΠΓΔ1Πη5.᾽" 

ἐδε ῥοὶνγ ὑρὴ μυῶΝ ἼΠΙ5 ρρ]65 ἴο [δε 
ὙγΠΟ]6. ΟἸἿΥ οὗἨ ἁ [Θγυϑδίθπι, νυν ἢ] ἢ ννὰ5. θυ] οη 
ΒΟΝΟΓΔΙ ἀϊδιίηςί ΒοΙρ 5, 

2. δὲ γψαίες οὶ Ζίοη »ιογε ἐῥαη αἰἱΪ ἐδὲ ἀᾳυεὶ!- 
ἴηι: 97 )αεοό)] “ΤῊΙ5 οἰδιιδὸ δου! ἀθπί Υ ἱπλρ] 65 
ἃ ζοΠΊρΑγΊ5οη Ὀδίννοεπ' Ζίοη ἀπ ΟΙΠΟΙ ρίδςδϑ, 
Ὑμογο Οοα Πιδῇ ϑρϑεῖα!!}γ τηδηϊξοϑίοα Ηπλϑοὶ, 
ΟΥ Ψ ΒΟΙῈ [6 ἂγκ διδὰ τεβίεα, δηὰ 1ἴ 9δοπὶβ 
ΠΟΠΒΘαΙΘΏΓΥ ἴο Ὀεϊοπς ἴο ἂἃῃ οΑγ]Ὺ ρμεγος, 



νυ. Ὁ 1] 

2 ΟἸοηοιβ τῆΐηρβ ἅγε βρόκεὴ οὗ 
πες. Ο εἰν οἵ οά. δείδῃ. 

4 11 νἹ} πρᾶκα πηεπίίοη οὐ Ἐδῃδὺ 
ατ͵ὦ Βαγίοη τὸ ἴπεπὶ τῆαϊ Κηονν πι: 
θεά ΡὨηΠ151τ4, ἀπά γγα, τ Ετἢ1- 
ΟΡ 8 : [ἢ!]5 πίαη Ὑ785 Ὀοτη ἴῆεΓγα. 

΄ς Απάοῖ Ζίοηῃ ἰζ 584]} θὲ βαἱά, ΓΙ 5 
ἈΠ τῆαϊ πΠιλΠ ννὰ8 θοῦ ἴῃ Πεῦ: πὰ 
πε Ὠϊσῃεϑῖ ὨἰπΊ56 1 [ 58.411 ἐϑιδ 5}. Πετ. 

6 ἼΠε [,ΟᾺΡ 58}4]}] σοιιης,  ἤεη ἢδ 
ννυτιτεῖῃ ἃὑρ τς ρεορίε, ἐῤαῤ τ 15 γπαπ 
σι 85 δοόογη ἴΠεγα. δείδῃ. 

Ὀεέοσο [πὸ ονοσίῆτον οὗ [5γδοῖ, δπὰ ἴῃ οἱὰ 
βαπστιυλγίοβ οὗ ΘΏΠοΟΝ δηὰ Βοίμο. δε 5, 
Ἰχχνῖ. όο, 67. 

35. Οἰονίοως ἐῤρίπρ ΤὙὍΎΒο Ῥϑαϊπγϑὶ σείει 
δἰ σ ἴο 16 οἷά ρῥτγοπλῖϑεβ δπὰ ργεάϊοϊοηβ οὗ 
1.0.6 οἴσγηδὶ ἀυγαίίοη δπὰ διΐυγο βίου οὗ ἰδμ6 
ΗΟΥ ΟΙΥ, οὐ πῖοσὲ ΡγΟΌΔΟΙΥ ἴο {πε ἀφοϊδγα- 
τίου οὗ ἴῃ6 ΑἸπ ΡΥ ἴῃ (Π6 ΓΟ]]οννίηρ, νογβ65. 

4. ὝὝΠεϑο ἅἃγὸ ἴῆε νογάβ οὗ ἴπὸ ΑἸΠΊΙ ὮΙ 
σρεακίηρ ὈΥ {πὸ Ῥϑδὶπιϊσ. Οὐγ Α. Υ. οῦ- 
ΘΟΌΓΕΟΞΚ (Π6 τηδδηΐηρ. ὙΤΠὲ ρᾶϑβαρε βῇοι ϊὰ δ6 
τοηάεγοά : 

ΣΦ ΜΠΠ11 πδπὶθ ἘΔΕΔΌ δι ΒΔΌΥΡΙΟΣ 8- 
ἹΔΟῺΒ ὕὉδοπι, ὑπδὺ ΚΙΗΙΟῪ 1160. 

ΒΟΒΟΙ] ἃ ΡΏΣ1Ι1 6018 πα ΤΥχο, Τ᾿ σπ8Ὲ: 

ΤΠ1Β δι ΔΒ ὍΟΤΙΏ ὮΘΣΘ. 

ὝΜμδΣ 5, σοὰ νὴ} Ὀπηρ δϑουΐ [π6 δηζτο 
σομνογβίοη οὗ ἴῃ6 οἰάἀεϑὶ δπὰ τηοϑὲ Ὀϊἴου ὁπε- 
Τὴ 65 οὗ [9γδοὶ, δηὰ σουηΐ ἴδοπι δἀπιοηρ Ηἰς 
Οὐ ΡΘΟρΐὶθ, γο Κηονν Η πὶ, ἀπά ἅγὸ Κηοννῃ 
οὗ Ηἰἴπι: οἵ ϑᾶσῇ σοηγνετίοα ᾿πάϊνίάπ4], ἀθ- 
βδοσηάληϊ ἱβουρῃ 6 Ὀ6 οὗ {πε δοοιυτγϑοοὰ ΗΔΠ1|, 
Οοά Πρ 54γ, ““1ἢ158 τηδῃ 15 Ὀοῖτὶ ἴῃ Ζίοη, 
δάση οα ἴο ἃ11] [ῃ6 ΠΥ Π]Ορε5 οἵ ἴθ σὨάγθη 
οἵ [5γδεὶ." ὍΠιὶ5 ἀδοϊαγαίϊϊίοη 15 οὔθ οὗ [μ6 
5ἰγτοηροβέ Τουπὰ ἱπ ἴπ6 ρῥγορῃδῖςδὶ ΠΏ Ρ5. 
11 ἀοεβ ποῖ βρεακ οἵ ἴδε ϑυ]υραίίοπ, πιο ἢ 
]655 οὗ [86 ονογίῃγονν, οὗ ἴπ6 δηθπηο5 οὗ Ζίοη, 
Ὀυξ οὗ {μεν ἔτεα δάπηβϑίοῃ ἴο ΘΥΈΓΥ Ὁ] βϑί Πρ, 
προ {πεῖν σοηνοτϑίοη. [{ 15 βδ ϑξδοίογυ [πδΐ 
1115 ἱπίεγργείδίοη ἰ5 φίνθεη ὉΥῚ Ηυρίεϊὰ, Ἀδ- 
ΠΑ, 45 υϑι2], 15 δηιιϊναϊεηξ ἴο Εργρί. Το 
τοδηῦοη οὗ ΒΑΌΥΪΟΙ ΤΊΔΥ Ῥοϊπΐ ἴο ἃ {{π|6 δἴτοῦ 
πε Ἔχ! : Ὀπὲ ἐπδὶ ΟΕ πιυδῖ ΓΟ ΟΙΙΞΙΥ ἢᾶνα 
Ὀσεη νγ6}1] Κπόνγῃ ἴο ἴδ 6 54] πηῖσὶ 5 [ἴῃς βίγοηρ- 
Βο]ά οὗ ἰάἀοϊδίσυ; δηὰ [Π6 σδρΌν Υ οὗ [Δ 
τυᾶϑ ὑγοάιοίοα ΟΥ̓ 1βδιδῆ, οἷ. χχχίχ. 6, ἀπά ὈΥῪ 
Μιοδῇ, ἱν. 1ο. 

δ. «4πώ4 οΥ Ζιοη)] Οτ, ἀπά ἴο 210". ὙΠῸ 
Ῥβδ  πηῖϑῖ γοργοβεηῖβ (6 ΑἸΠΊ ΡΥ 845 ῬΓΟΘΟ ΠΡ 
ΘΥΟΥΥ ςοηνογῖ ἴο {86 ΠΟΙΥ ΟἿ, δηά ϑβδυίηξ, 
“ ΤΏ!5 δηὰ [ἢϊ5, οηθ δηὰ 411], Ὀοϊοηρ ἴο ἴδοε, 
ἜΎΟΤΥ ΟἿ ἰ5 ΤΥ οὐσῃ ΟΠ]. ϑυςῖ, ἴῃ ἴαςῖΐ, 
15 16 οχδςῖ ἰδηριαρὸ οὗ Οοά ἴο 86 Οδυτςῇ, 
υϑοῖν ἴσιο Ἄνα τις ΠΙΟΝ 8] οπθ ῬΓΌΠΙ965 δηά 

ἰσοη5 6. δῃ υδίο Ὧἀπὰ ρογξεςῖ 
ΠυΠΠΙπιδέ. Νὰ 

ΡΟΑΙ Μ5. ΠΧΧΧΥΝΠ ἸΙΧΧΧΝΙΙ, λ65 

7 ΑΚ νγὲ]}} τῆς βπσειβ 48 ἴῃε ρ[Αγ- 
ΕΓΒ. Οἡ ἰηϑίγιπηθηῖβ ταί δέ ἐδόγε: 4«]] 
ΠῚΥ ΒΡΓΙΠρΡΒ αγ6 ἴῃ ἴῆ66. 

ΡῬΟΑΙΜ ΤΧΧΧΝΠ. 
ΑἹ 2᾽γαγεῦ εοπίαϊπίη α φγίευονς εονριῥέαϊ»έ. 

Α ϑοηρ ὁ» Ῥβδ]νῃ "οσ (ἢ βοῃς οἵ Κογδῇ, ἴο [ἢ ἴ Οτσ, δ 
οἤϊεί Μιιοιοίϊδη ἀροὴ Μαβαϊαῖῃ 1, οδηηοίῃ 
ΕΜΆ5ΟΠ1] οὗ Ηδπιδῃ ἴῃς ΕΖτγδδϊία. 

ξΐον. 

“ῥαὶ! οεἰαὐί!ερ δεγ] ὙῊΒ Ῥγοηλῖϑο 86 65 
[(Π6 ρεγροί υ οὗ ἴπ6ὸ Ομυγοῦ «ἴοῦ τ Πᾶς 
Ὀδοοτλθ [Π6 Βοπὶθ ΟΥ̓ ΤΟΙ͂Ο οὗ ἔδο σοηνεγίοὰ 
ΟδΠΈ 65. 

Θ. «υδεη δὲ «αυγ ἱοδ 1 (Οἱ, Ἐχοά. χχχῇ, 
41; 5. Ἰχίχ, δϑ; ΡΉΠ. ἵν. 3. Ὑ 5 5 ἃ στερο- 
κου οὗ [6 ργοσθάϊηρ ργοσῖϑο: ἴ νου] ϑθθηλ 
ἴο Ὀ6 ποραρά ἴο σοπῖονα 411] σῃδάον οὗ ἀοιδί. 
Οοὰ [5 τεργοϑοηΐδά 45 Πο] ἀϊηρ ἃ βϑῆθγαὶ σθηβι8 
οὗ [Π6 Οεηῖ]α ννοτ]ὰ, δηὰ ἀθοϊασίηρ οὐ δδᾶςῇ 
Ἰηἀϊνά41], ψῆο 15 δάχηϊ(εἀ ᾿πῖο σογοηδηΐ, 
“ΤῊ Ι5 τηδη 5 ἃ γι 6 οἢΠὰ οὗ Ζίοη, {πὸ Ὀϊγἢ- 
ΤΙΡΗϊ [5 Ὀδσοπλα ἢ 15." 

7. ΤΠΙ5 νοῦϑα 566ΠῚ5 ἴ0 ὄὀΧρτο55 ἐδ ἸΟΥ͂ οὗ 
[86 σοηνογίοά (ὐεπΈ]εβ, ννῆο ἃγὸ στεργοβϑοηϊοά 
ἃ5 ΘΟΙΏΙΠΡ ἰῃ ἃ Ῥζοσοβδϑίοῃ ἢ ϑπρίηρ δηά 
σΠΟΓΔΙ] ἀδηςσίηρ υπίο Ζίοη, δηὰ ἴπογο οπο δηά 
411 Ἔχο δι πληρ “6.411 ΤΥ ἔγεϑῃ βργίηρϑ, ὁ. ς. 81} 
ΒΟΏΌΓΟΘΒ οὗ [ἰδ δηὰ ἸΟΥ, ἅγε ἴῃ {Π66,᾽" 

ἐδὲ ῥίαγεγ: οπ ἐπεί γιριθη1.1] ΟΥ̓ "ὁ ἀδῆσοτβ :᾽ 
186 ννογάβ ΤΔΥ Ὀ6 τεπάογρα, “" Απὰ εἰηροῖβ 
δθο ἀἄλποοῦβ (Ὑ7}1}} 540), 4.11 ΠΙΥ͂ βρυίηρδ ᾶῖὲ ἰῇ 

66," 

ῬΘΑΙΜΊΧΧΧΥΙΠΙΙ. 
ΤΒῈ ΒΙΌ]ΙῈ μᾶβ πο ροοπὶ ψ Ὡ]οἢ Τοργεϑθηΐβ 

ῬΟΙΒΟΏΔΪ Δηρι 5ἢ ἰῃ ἰδηρυδρε πιοσα ΟἱΓΟ ΠΥ 
ἀεβροπαάϊηρ ἴπδπη [ἢ}15 ρϑδίτῃ, δι Πυθα ἴῃ [ἢ 6 
ἰπϑοσρίίοη ἴο Ηεπιδη ἴῃς ἘΖτγδῃϊθ. ὙΠΟΓΕ ᾿5 
οὔθ νγοσὰ οὗ {πιϑῖ, ᾿πϑοράγδθϊα ἔγοτῃ ἰηννασά 
Βορθῆι]ηθθβ, ἴῃ ἴὴ6 Ὀεοριππίηρ ἴῃς Ῥϑαϊπγιϑί 
Κηονϑ {πὲ [ῃ6 1 οτὰ ἰ5 (6 Οοἀά οὗ δ΄᾽5 54]- 
νδίίοη ; ὃυΐ {παῖ ψογάὰ οσσυτβα Ὀμυϊ οηςθ, δηά 
δηάᾶϑ πο Θ0δο ἴῃ ἴδε δυςοσοράϊηρ σίγαῖηβ, ᾿θαῖῃ 
15 ὨΙΡἢ δ μδπὰ (3), 8}} βίγεηρτῃ ἐχῃδιιίδά (4); 
85 ΟΠ6 δἰγοδάγν ὁσσυρυίηρ [Π6 ξτανθ ( 5 186 5υΐ- 
ἔογεσ 1168 ἴῃ ἀδύκηθββ, ονογυνποπηθὰ Ὁγ Οοάξ 
ὙτΑῖ} (6); ἔογβακθη οὗ 4]1] ἔπεηάβ, ἀη οὔ]εςῖ 
οὗ Ἰοφίῃίηρ ἴο ἴμεπι, σϑδΐ ἂρ 'ἴῃ ργίϑοη (8), δ6 
158 5111 ῬὈγΑΥηΡ, ὑγρΈπΥ δηά υυιϊϊδουξ σδδϑίηρ 
(9 4π4 132), γεῖ ἤπᾶβ Ὧθ τεϑροῆϑβε; ἵἴτοπὶ ἢ ὶ5 
γ Ὁ} Ἔν οὐ ἴῃς ροϊηῖϊ οἵ ἀδδίῃ, ἀϊδισγδοιοα 
Υ ἴδε ἴογτοῖβ οὗ Οοά, οτυκῃεθὰ Ὀγ Ηἰ5 ἤογοθ 

ννγαῖῃ, ἢ6 1165 ποῦν ψιποιῖΐ Ἰονοσ οὐ ἔποπά, 
ὙΠ Ὀὰζ ομα δοαυδίηΐδηςε ἰεῖς, ονθὴ [ἢ6 ἀδτκ- 
Π655 Οὗ 5860]. 

Ι πᾶ5 Ὀδθη ϑιιρροδεὰ (ὉΥ ΚιπιοΝι δηὰ 
Ἐοϑθημ 116.) δαὶ [Π6 συδβετηρϑ οἵ ἴπ6 πίοι 
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2 [εἴ ΤΥ ργαγεῦ σοιης δοίοτα τῆ δε: 
᾿πο] πη ἘΠ]Π6 ΘΓ ηἴῸ ΤΥ ΟΤΥ ; 

2 ΕοΓ ΤῊΥ 500] ἰ5 (Ὁ]} οὗ τγοιθ]68: 
ΔΠᾺ ΤΥ [8 ἀγανναῖῃ πἰρῃ ἀπο {Πα 
στᾶνε. 

4 1 δὰ σουηϊαά νγἢ τε πὶ παῖ ρὸ 

ΡΘΛΔΙΜΘ. ΠΧ ΧΆ ΧΧΨΊΙΠΙ. [ν. 2--σ. 

ἄονγῃ ἱπῖο τε ρίτ: 1 δηὶ 285 ἃ πηᾶῃ 
ἐραὶ ῥα πὸ βῖγεηρτῃ: 

ς ἔτεθ δπιοηρ ἴῃς ἀθδά, {κε τῆς 
8 τῆδζ 11ε ἴῃ τῆς ρτάνε, ννῆοπι ἴῃοι 
ΓΕΠΊΕδεγεϑῖ ΠῸ πΊΟΓ ; Δηἀ {ΠῈῪ ἅτε "ον 
ουξ ΟΥ̓ ᾿ἔτοηι τῆν Παπά. 7, 

ἴπ ΘΧΙ]Ὲ ἅγὰ σεργεβοηϊεά  δὰϊ τῆς ἔγαινβ ἃΓῸ 
ΒΕΓ ΠΥ Ρογϑοηδὶ; ἤθῆσε δοηθ πάνθ ϑιιρροβίοα 
(Πδὶ 224, 5πιῖθη νυ ἢ ἸΘΡΥΌΘΥ (566 ποῖδ 
ΟΥ στ. 5), ΟΥὙ ΗοΖοκίδἢ ἴῃ Βῖ5 πλοία] βἰσ κῃ 655, 
ΤΊΔΥ πᾶνε Ὀθθη ἴῃ6 διιΐποῦ; Ὀὰὲ 50ΠΊ6 Ἔχργοβ- 
5105 (566 συ. 1.) ἃ ποῖ δρρ σὺ] ἴο δἰ ΠΟΥ 
οὗ 1686 ρυΐποθϑ, ΟΥΓ ἴο [θγοιηῖδῃ, νυν ἤοβθ πδιὴθ 
Πὰ5 αἰϑὸο ὕθθηὴ ϑυρρεοϑῖθα, να ἢανε ἰῃθ ροζσ- 
ἰγδϊγο οὗ δὴ ἱπάϊνι ἀπ], ΒΙΡΏΪ ριοά, Ὀυΐ 
δ )εςϊεά ἴο ὀνεγγ δισίίοη νυν] ἢ σδη (ΓΥ 
ἃ {λΠ[ι] βδεγνᾶηῖ οὗ σοα. 

Ηρολλη ἰ5 πιοητοηθαὰ ᾿ῃ χ Κ. ἷν. 21, ἃ5 ἃ 
ΠΟΠ ΟΠΊΡΟΓΑΓΥ͂ οὗ δοϊοπήοη, γε ΚΑ ]6 [ῸΓ νν!5- 
ἄοπῃ, ἴῃ σοη]μποίίοη ἢ Εἴμδη {Π6 ΕἸ γαἢ!ῖθ, 
ΒοΙἢ πῆγες ἅτε θοΟσπΘ 450 ὈΥ [1 εν ἴθ5, ΠΟ, 
(οροίμοσ ἢ Αϑαρῆ, ννογα “δεῖ ονοσ 1Π6 56Γ- 
νἱοθ οὗ βοὴν" [ἢ ἴΠ6 ϑβαποίυαγυ ὈΥ αν ά, 
χω ΟἾτο. Υἱ. 32--44: ΨΠΕΙΠΟΣ Ηεσπίδη, ἃ Κο- 
Ὠαιῃιῖθ, απὰ Εἴμδη, 4 Μεοιασζιίο, σου] α͵5ὸ Ὀδ 
ο4Π16ὦ Εχγαῃῖθβ, 15 συοϑεοησά, Ὀιῖ 1, ον τος ἴῃ 
ΞΟΠΊΘ ᾿Π5ἴδης 65, 45 ἴῃ (ἢ οὗ ΕἸΚδπδΔὴ (ἃ 58. 1. 1), 
ἴγοπη ῃοτη Ηοπιλη ννᾶς 4 -Ξοοηἀοά, ἴοοκ [ἢ6 
ὨΔπΘ οὗ (πες ἀϊκίπςξ ἴῃ νυ ἢ ΠΟΥ 5οτ θά, 
ῬΓΟΌΔΟΪΥ αἷϑο οὗ {πὸ ΤἈπ}}Ὺ ἱπίο ΙΓ ἢ (ΠΟΥ 
σογο δαορίοά, δηά {Π6 αϑϑιπηρίίοη οὗ σις ἢ ἃ 
σἤδηρο οὗ ἀεδισηδίίοη ἴῃ 1Π6 σᾶ56 οὗ Ηοπιδῃ 
δηὰ ΕἼ δπ ϑθθπὶ5 [Ὁ πιοῦθ ργοῦδθ]ο ἴπδη {Πδῖ 
Ὀοίῃ 5ῃοιϊά μανὸ θοτῆο (ἢ6 Ξ52Π|6Ὸ πδπλθς νυ ἢ . 
ἀἰςε πρὶ σμοα σοπ οΠΊρΟΓΑΓί65. 
ΤΠ βιρροϑιτίοη {Παὶ [ἢ]15 ρΡ541Π|ὶ νυᾶ5 νυ γι [θη 

ὙΠ 1η ἃ ἔδνν γϑαγβ δον (Π6 ἀφαῖῃ οὗ ϑοϊοπΊοῃ 
5. ἴῃ 1ἴ56 1 ργοῦδοϊθ, δηὰ δοςορίοα ὈΥ ΠΊΔΗΥ 
ΟΥΙΙΟ5, δι σ. Καγ, ο]χθοῆ, ΔΊΟ]}. ἃ ννᾶ5 ἃ 
ΡεΓοά οὗ βενογὸ {Π|4] ἴο ἴΠ6 50η5 οὗ Κογδῇ ; ἴπ6 
ἀϊδγιρίίοπ οὗ {π6 Κιηράοπι, [Π6 [41] 655 η 655 οὗ 
Κεμβοῦοαπι (2 ΟἾτο. χὶϊ. 1), ξο]οννθὰ ὈΥ {6 
᾿πνϑίοη οὗ ϑ5}1:5ηακ, δηά 1Ἃ{Πη6 ἰοίΐᾳὶ, {ποιρῇ 
[ὈΠΊΡΟΓΔΑΓΥ, 5ιι]οςτίοη οὗὨἨ 4}1 [πάπᾳ ((ὮτΟ. ]. α. 
ν. 8), τπρῆς νῸ}} ξῖνθ ἱπίθηϑιυ ἴο δΔηρι!5ἢ 
ςοπηοοίοα, 45 ἰξ ννοιἹὰ βθεῖη, νυ] ΡΕΓΞΟΊΔ] 
δηὰ Ἰοηξ-ςοητιημποα δἰπ!ςτίοη. ὙΠΟ ἔατ ΠΥ, 
τιοτθουου, οὗ ἴπ6 νυγιῖοῦ νυν ἢ {Π6 θοΟΚ οὗ [οὉ, 
(5ο 5ἰγικίπηρ {παῖ 6] ΠἘΖϑο ἢ ννου]α ἀνθ βυρεεϑί 
ἴπδὲ ἢ6 πᾶν μανθ Ὀδθη [15 ἔγιιθ δυῖῃοσ,) (που ρ ἢ 
ϑῃαγοά Ὁ. οἴμογ Ῥϑβαὶ πηϑῖβ, 15. θοῦ ΑΓ ςἢΔ- 
Γαοϊογιϑεὶς οὐ {πε δοϊοπιοηϊδῃ ρογιοά. ϑοπὶθ 
σγτῖς5 μοϊὰ {μας (Π15 δηὰ {πε ΓΟ] νην Ρ541πὶ 
ΜΟΓα νυ θη δἱ ([Π6 βαπὶθ {ἰπ|6, ἢ ἢ [5 νΟΥῪ 
τοῦ ]6, ἀηὰ 4͵5ο {παἰ {ΠῸγῪ ννεγὸ ἱπίθηάθα ἴἰο 
ἴε τοςοϊ δα ἴῃ ϑιισσθϑϑίοῃ : ἃ ϑΌΡροϑοη νν ἢ ἢ 
ΔΡΡΟΑΙ5. ππίςηδΌ]6, σοποιάθγιπρ ἴῃ6 ἀἰβέγοπος 
ποῖ ΠΊΟΓΟΙΥ οἵ ἴοπο δυΐ οἔὗἩ 50] θοῖ-τηδίζογ, [ῃς 
οπ6 ἐσαὶηρ ἢ παζίοηψὶ ὀνθηΐθ, 6 οἵπογ 
ὙΨΠῊ 5ΓΓΙΘΊΨ ΡΟΥΞΟΠΔ] ΠΊΙΒΕΓΎ. 

ΎΠΟ κἰιπιοίατο οὗ 1Π6 ρβαὶπὶ 15. ἹΣΤΟΡΌΪΑΓ, 
νἱίδουξ {Π6 τεϊϊοξ οὐ ἀϊδείποϊ βίγορῃϊς σπδηρο, 

ἃ 5'ονν ἘΠΌγοΟΚθη ννα]]. [πΠ6 τηοποίοηυ οὐ πΌΘ. 
ΤΠ ἀϊνιείοπβ, τηαγκοὰ Ὀγ 56 [Δ ἢ, αν. 7 ἀπά 1ο, 
ἃΓΘ πΠη641Δ]. 
“ον τὲ σον 9 Κογα7]Ὶ ὙΠῸ ἀουθ]ε ᾿πϑορ- 

ΤἸΙΟῚ ΠΊΑΥ ΡΟΞ5 0 ]ν δ τεΐειτοά ἴο ἃ ἰγδάϊξίοη οἱ 
ἀου δῖ} δυϊμοιγ. [ΙΓ σοιτοςΐ, ἰἃ πᾶν Ὁδ 
Δϑϑιηθὰ {πὶ {πΠῸ βσοὸπβ οὔ Κογδὴ νόγὲ δη- 
(γυδίεα νν ἢ [Π6 τϑοϊζατίοη οὗ {Π6 Ῥ54]πὶ. 

ΜΜαραίαιὁ 1εαμποὶ }] Οἡ Μδοβαδϊδίῃ, 5866 
Ῥ5, ΠΠ 
Ζεαπποὶ ὴ ἷ. ο. “ΠΟΥ 5ιηρὶηρ,") οὐ ““ἔογ 

ΠυπλὈ] ηρ." ὙΠῸ ργόῦδὈ]6 πηεληίηρ 15, ἃ Ρ581Π| 
οὗ ἄθορ αηιςϊζίοπ ἴο Ὀδ τεςιτοὰ νν ἢ ἃ πίῃς 
ΔΟσΟΙΏΡΔηΙΤ οηΐ, 

1. Ο Ζοκῃ} Ὅ6οά οὗ νιν “αἰπαμοη} ΑἩ οχ- 
ὕδτ οὗ δρϑβοϊιΐο ἰγυσδῖ; νΠδίθνευ ΠΊΑΥ͂ 
δἰτάθ, (δὶ γοηδὶπ5 ἀπο ῆάκοη ; οἴ, 5, ΧΧνΠ, 9. 
1 ῥαᾳυε εγίεάί ἀαν απά πίσῥρι] ὙΠῸ σοπϑί πος 

[ἴοῃ ἰ5 Ὀτόκθη, [,|ἴ. 5 ἀλγ 1 ἤανὸ οτιθά. ὈῪ 
πῆς Ὀεΐοτε ὙΠ δΟ:" οχριθεθινο, 85 Ὦγ ΚᾺΥ͂ 
ΓΙΡΒΕΥ βιρρεθῖβ, οὐ 1ῃ6 Ῥϑδ]πλ 55. (τ Ὁ]6, 
ἘΑΒΡΙΠ ΕΒ, 50 ἴο 5ρεδκ, ἔοσ υἱξΐεγδηςς, 

8. ἐμ Ὁ ἐγομδί,. 1 ἘῸῚ.. ... ἴο 5Ξαἰ θῖν ; 
{π|5 Ιοῦ χ, τς, ψΠΟΥΘ [Π6 βᾶπιὸ νογά ἰβ 
ιι566. 

μπΐο 1δὲ σγασε) 
1ο. 

4. κχὸ ἄοαυη ἱπίο ἐξέ ῥ᾽] 866 Ῥϑ, ΧΧΥ 1, 
πὸ σἰγεπσ ὙΤΠὴῈ Ηθῦτονν ννογά, νΠΙ ἢ 5 

ΒΟΠΊΘΠας ΡΘΟῸ )4Υ, ἱπΠ1Ρ}105 πεῖογ [Α]υτο οὗ 
ὈΟΩΠΥ ροόνοσ, 1Π6 πιᾷὴ ἰ5 ὈδοοπΊθ ἃ ΤΠΘΓῸ 
βῆδάονν, 

585. ἔνε αρπορρ ἐδὸ ἐδαΠ ὍΤῊΪΚ ᾿πτεγργοίας- 
[Οἢ ΟΠ] ]ον 5 1Π6 οἷά νογβίοηϑβ, πὰ 15. ΡΥ ΔΌΪΥ 
σοτγτεοῖ, ὙΠΟ πηρδηϊηρ' ἰ5, ἔγοθ ἔγτοπὶ 8}} φαυτῊ]}Υ 
ἀιιτ|65, 4ἃ5 ἃ ΒΙΙΌΠ τς ἔγοπι ἢ]5 '“πιδϑίογ, ἰοῦ 11}. 
19, οὗ, νἱ]!. στ, Ἐχοά. χχὶ. δὶ ἵἴδιια ἴοο Β οτῃ. 
νὶ. γ. Το [815 ᾿ξ 5. οδ)εςϊοά, τοι ρὴ βοπηθ- 
δὲ ἀηίδιτγ, παῖ ([Π6 νοτὰ 15 Οἰβονν ΠοΓδ 
ἴδκθη ἴῃ ἃ ξοοά 56η56 ΟὨΪΥ, δηὰ πιοάογῃ οὐ 1ς5 
ΒΌΠΟΓΔΙΪΥ ρῥτοίοσ 1Π6 τοηάογίηρ “ ἀἸπηιιββοά," 
ἔτοτῃ ἢυτηδλη ϑοςΥ, ἃ 56η56 σι θ 10.516 6 ἃ ὈΥ 
{π6 οἰγπιοϊορΥ, σοπῆσγπιθά ὈΥ ἴπ6 (]] ον ην 
οἴδιιθο, ἀπά αὔονο 4] ὉΥ {πῸ ὀχργθϑϑίοῃ 2 Κὶ. 
ΧΥ͂. τς ὁ ἃ Βόνογδὶ οι 56, ἃ. δ. ἃ 142 37- ΠΟΙ 56, 
ἴῃ νυ ἢ Τὺ 2 ἢ ραϑθοὰ [ΠεῸ ἰαϑὲ γϑαγϑ οἵ ἢΪ8 
6. ὙΠῸ Ηδῦτονν ννογά 15 [ῃ6 βαπὶθ ἴῃ Ὀοΐἢ 
Ρᾶβϑῶροβ. Α “πιοδηΐϊὴρ αυϊς ἀϊβεγοηΐ ἔτοπι 
[Π15 15 ϑυιρρεοβίθα ὈΥ 1ηὴ6 Ατδῦϊς, “" ργοβίγηϊθ," 
Πα ΠΊΔΠΥ ΟΥο5. νου] τοηαογ [Π6 ράβϑαρθ, 
ὁ ΤῊΥ σΟΙΓἢ 15 ἀήθης ἴμ6 ἀδαδά," ἢ δροςοῖδὶ 
τοίογεηςθ ἴο [οὉ ΧΥΪ. 12, ἃ ραβϑαρὲ νυ] ἢ ννᾶ5 
ὑπάου θα ργόβδοηΐ ἴο ἴΠ6 Ῥϑβδι πηϊϑί 5 τηϊηὰ; 
566 ποΐδ οἡ [ἢ ἰαϑὲ ννοσὰ ἴῃ [Π6 ρϑϑ]πι. 

εἰ[ρ 560], 85 ἴῃ Ῥϑ. χνὶ. 

λἀαπά. 



ν. 6---τ6.] 

6 Του Παβὶ ἰδἰά πλθ ἴῃ τε ἰονγεϑῖ 
Ρ᾽τ, ἴπ ἀλγκηδβ8. ἴπ τῆς ἄδερβ. 

7 ΤΥ νγαῖῃ ᾿δῇ Παγά ὑροη πΊ6. 
Δηα ἴδοι Παϑὶ Δ οθα γε νγιτῇ 41} τῆν 
ννᾶνοβ. δϑοίδῃ. 

8 ἼΤΠου ἢαβῖ ριιξ ἀνναύῦ πιίης 86- 
4ιιαϊηἴΐδησε ἔὰγ ἴτοηὶ πιὰ; ἴποι ἢδϑῖ 
τπλλάς πγ6 δπη δΔροπηηδίοῃ τπῖο δηλ: 
1 α»΄ὦ΄η ϑυῖϊ ᾧρ, ἀπά 1 οσδηποῖ σοπια 
ἴοσιἢ. 

9 Μίπε εἐγε πιουγποῖῆ ΒΥ τεββθοη οὗ 
αἰ ςτίοη : ΠΟΚΡ, 1 πανα ςα]]εἀ ἀΑ}}Υ 
ἀροη ἴπεε, 1 πᾶνε βἴγεϊομεα οιἱ ΠΥ 
ἢδηά8 υπῖο [ἢ 66. 

το Μη τοι σον ννοηάσδτβ ἴο [ἢ 6 
ἀεδά ὃ 5}4}} τες ἀεδά δῦϊϑδε σηδ ῥγαῖβε 
τηεε ἡ δεϊδῇ. 

ῬϑΘΑΙ ΜΘ. ΠΧΧΧΧΝΊΠΙΙΙ. 

11 541] [ΠΥ Ἰον!πρκιηάπεββ δε ἀ6- 
οἶαγεὰ ἴῃ τῆς ργανεὺ ογ τῆὴγ (ἢ []- 
Π658 ἴπ ἀδοίγιςτίοῃ ὃ 

12 8}8]} [ὴγ νγοπάεγβ δε Κποννῃ ἴῃ 
(ἢ6 ἀλτκ ἡ δηὰ τὴν γἰρῃςεουβϑη 88 ἴῃ τὴ 6 
ἰλῃὰ οὗἉ [ογρειβι]πεβϑ ͵ 

12 Βυῖ υηἴο {πε6 Βᾶνε ἰ οτιςά, Ο 
ΓΟΚΌ; πὰ ἴῃ ἴῃς πιογηίηρ 5Π8} πιγ 
ΡΓΑγ ΘΓ ργανεηΐ [ἢ66. 

14 [ΟᾺΡ. ΨῊΥ σαϑβῖαβί τμου ΟΕ ΤΥ 
80] " τον ὨΙάεβε τῆου τὰγ ᾷςε ἔτοπι 
τον 

Ις 1 απ αἰ ςτοά δηά γεδάγ ἴο ἀϊς 
ἔτοτῃ γῆν γοιῖῃ ἀρ: τοῤίΐο 1 βυθοῦ τὴν 
ἴογγουβ 1 δηλ ἀϊβίγαςϊεα. 

16 ΤῊγ “Πεῖοε ννγαῖῃ ροεῖῃ ονεῦ 
τγΕ; ΤΥ ὕΕΓΓΟΥΒ ἤᾶνα οι πε οΗ͂, 

«ὐδονη ἐῤομ γεγγιδηγιδεγεσί πὸ γπο 6] ἴῃ οἴδοῦ 
Ὀ54]ΠΊ5, νἱ. ς, Χχχ, 9. ἴΠ6 διιϑρεηβίοῃ οὗ τηδῃ 5 
ΡΟΝΟΓ ἴο ῥγαῖὶϑὸ Οσοά 5 ἄννεϊξ οἡ ; δαΐ [ἢ ]5 
ΡοΪηΐ5 ἴο ἃ ἔδυ ἄθερογ δῇηιοῖϊίοη, ἴῃ6 βιιβρεηβίοη 
οἵ Οοὐδβ οατδ πὰ σεπηογδησο οὗ ἴῃς ἀρδά 
}ὴ 560], “16 Ἰαπά οὗ ξογρεί 655, Ὁ. 12. 
566 ποΐεβ οἡ [οὉ Χ. 21, 22. 

εἰ ο7 0 οηι ἐόν ῥαημάὴ] ΟΕ. Τοῦ χὶϊ, το; [538]. 
1π|. 8; δηὰ Ῥ8. χχχὶ, 22. 

6Θ. Ἐς ὀχργοϑϑϑῖοι ἴῃ {ἢ ]5 νογϑο 15 δρρ]οὰ 
ἴῃ ΟΠΟΙ ραβϑᾶρὸβ ἴο ἴῃ6 φτάνῦθ, οὐ ἴο 5860]; 
566 ΘΘρΡΘΟΙΠ ΠΥ [Π6 ποῖΐς οἡ [0Ὁ Χ. 21. 

ἐπὶ δὲ ἀξερε] Α5 ἴῃ Κ5. ἰχίχὶ ὡς, ἴῃ6 δΌγϑβ5 15 
τηθδηΐ, δαιίνα]οηϊ ἔο ““ Αὐδάάοηῃ ᾽" ἴῃ τ. 11. 

7. Τῶν αὐγαὶ ἰἰεερ βαγ μροπ νιο] ΟἿΠΟΥ 
5: Ἐπ γηρ5 ΑΓ τοργοβοηϊοα ἴῃ βριγαίνο ἴσττηϑ; 
1Π6 οπθ φαΐ σδιι56 15 [6 ργόβϑιιγε οὗ Οσοά 8 
ψτδίἢ: ςἔ, χχχὶϊ, 4. 

αἰ εν «υατες] 866 5. ΧΙΠ. )η. (ΤῈ σοπδβίγυο- 
ἴοῃ 15 ρθε αν; Γ(ΧΧ, ἢᾶνο ἔπήγαγες, Δηἀ ἃ]} 
1π6ὸ φησίθηΐ νϑύβιοηβ ἄρρθαῦ ἴο ἤᾶνθ δὰ ἃ 
ννογὰ νυ ἢ (ἢ6 πιοδηΐϊηρ “ Ὀτουρῃξ οἡ.᾽) 

8. Τῤοι ῥα ῥμὲ παυαγ, δις.1 ΟοΙηραῖθ 
5. χχχ. σὰ; Ϊοῦ χίχ. 13, 14. 

Ωρ αὐογεὶπα ομ] Τοῦ ΧχΧχ, 1ο. 
1 τη δώ μῤ] ΟἿ, ]0Ὁ 11}. 2.3.. χίῖ, 27, χὶσχ. 

8, Δηά οἰβοννπογο; (6 ΘΧρσοβϑϑιοῇβ ἴῃ 1Π15 νοῦθ6 
ἅΓῸ Δ]1 βρεοῖα ΠΥ Δρρ]!ςαὉ]6 ἴο ἃ ἰθρεσ, Ὀιὰξ ΤΠΔΥ͂ 
Ὀ6, δηὰ ργοῦδοὶΥ οὐρῃξ ἴο Ὁ6, υπάογοίοοά 
Βριγαινοὶυ ; πὸ ᾿πιρυγϑοηπηθηΐ, αηὰ [Π6 ᾿Π4 ὉΠ ΠΥ 
ἴο 5ὸ οι, ᾿ΠΠΡῚῪ πξῖογ ργοβίγαξιοη, Ὀὲ (845 ἴῃ 
[ὴ6 ο49» οὗ ἰοὉ, ΧΧΧῚ. 34) Ποῖ ὨΘΟΘΘΘΑΓΙΥ͂ 
οχίογῃδὶ γεβίγαιηζ, 

9. Μῆιίμπε εγὲ »ποιγπεὶ] 
χυ]ϊ. 7. 

10. «υομάεν.1 ΟΥ, Εχοά. χνυ. τ. 
“ῥαὶ! 1δ.. ἀδαά αγὶφε] [581]. χχυϊ. 14. ὙΠΟ 

Ἡδοῦτονν ννογὰ γερβαὶνρε 15 ϑοὰ ὈΥ [ἰοῦ ἴῃ ἃ 
Ῥᾶβϑαρο ἴο νυ ῃι ἢ {Π6 ΘΙ Πλϊδὲ βθθ5 ἴο τείοσ, 
ΧΧΝΊ. ς; ΨΠΟΙΕ 556 ποίθ. [{ ἀοποῖίοβ νύδῃ, 
βἰιλάοινυ, ἔογιηβ οἵ {πῃ οηςο τι] γ ἀρδὰ : ςἕ. 

5. νἱ. γ; ]οῦ 

841. χῖν. 9, το. ΤΠὸ φυοϑέοη Δρρ]165 ποΐ ἴο ἃ 
ξαξαγε τεβαγγεσίίοη, Ὀὰξ ἴο (Π6 Ροβϑβι ὉΠΠῪ οἱ 
{βεὶγ τβίηρ Ἂρ ἴῃ ἐπὶ βίδα ἴο ργδιϑὸ Οοά, 

. 11, δῤαϊ ἐδγ ἰουϊπσξίπάηε5.) ὍΤῊΘ ρῥἷοα ἔοσ 
Ρτοϊοηροὰ 116 ἔππι5 τοϑῖβ Ἰροὴ 4 ἄθορ ἔδθοϊηρ οὗ 
Οοάδβ ίονε; [6 δῆβυγου πουνόνοσ ννᾶ5 γεβογνοά 
ἴογ ἃ ζἕαΐυτε τονοϊδίίοη, ὍὙΠὸ δοσυϊηιδίίοη 
οὗ οχργοβϑίοῃβ ἰ5 ΠΟ ΙΟΘΔ 6, ἐς [6 ρσανθ᾽" ΟΥ̓ 
ΒΘΡΌΏΙΟὮΒΧΘ; ““ ἀοϑίΓιυςξϊοῃ ᾽" οὐ ““ Αρδάάοη,᾽" 
ἃ5 ἴῃ ]οῦ χχνῖ, ό, χχν. 22 (([Ὠ6 ννογὰ ὀσουγβ 
εἴβοννπεγε ΟἹΪΥ ἴῃ [οὐ, ἀπά ἴῃ τον. χυύ. 11): 
ἐ4ῃ6 ἀδτκ,᾽" 45 ἰὴ [0Ὁ χ. 2: “ἴδε Ἰαπὰ οὗ ἔοτ- 
ϑοι [1] 655, 1ηὴ {πὸ ἱνγοΐοϊ ἃ 5θῆβθ, ψνογο τΠ6 

. ἀελὰ βᾶνθ ΠῸ γοπιογᾶποθ, δπὰ ννῃογο ΠΟῪ 
τὸ ΠΟΙ ἐογροίζθη ; 5866 ποίΐθ οὔ υ. ς, δηά 
ςἢ. χχχὶ. 12, δηά ΕςοΪοβ: ἰχ, ς. 

18. ΤῈ ψογά “1 15 5 ΓΟΉΡΙΥ δΠρἢ4- 
βἰΖοά ἴῃ 86 Ηδῦτγονν, τηδγκίηρ 4 κιιάάθη ἰ τη 
οἵ [πουρδξ, “ἀπά γεῖ 1 ᾶνθ οτίϑά," ἄς. ; ἰξ 
ΓΕρτοβθηΐβ δὴ δαγηθϑὲ Ἐχροϑίυ δίῃ. 
2γευεη Δ ὈδδυτδΙ] δηα {για σθηἀογηρ : 

186 ΠΠΟΓΠΙΠΡ- ΡΥΑΥΘΥ νοι] 58}}} Ὀ6 οβέετγεά, ἃς 
ἴξ γεγο ἴο δηξοϊραΐθ [π6 στᾶοθ ψῃϊο ἢ ἴ οου]ά 
ποῖ Ζ41] ἴο νυ]η. 

14. οὖν δίάεεξ ἐῥομ, 8.5.1 ὙΠυ5 Τοῦ χῆ. 
24, “ νΒοτγείογε διάδϑε ἴδοι ἴἢγ ἕδος ὁ" οἔ, 
Ῥς, χιϊ, χα. 

15. γεσάγ ἰο ἐφ ὕγορε »ηγ γοι “} ΟΥ, 
ἐς ἁγίπρ ἔτοπὶ τὴΥ γουίῃ." Τῆι νοτγὰ "" ἀγίηρ" 
ἸτΊΡ]Ἰε5 ἴῃ ἃ ἀγὶῃρ 5ἰδἔθ, ρουϑῃϊηρ, ποῖ ΤΏΘΓΟΙΥ͂ 
ὙΠ} τεΐεγοησε ἴο πε σοτημλοη ἀθϑΕ ΠΥ οὗ πηᾶῃ, 
Ὀιι 45 οἠς δηιἊοϊοα ὙἹἢ ἃ 1186-Ἰἰοὴρ πιδιδάγ. 
ΘΌΓὮ ΤΊΔΥ̓ ἢᾶν Ὀδδη ἔπ6 ῬΟΓΒΟΏΔ] ΘΧΡΟΥΘΠΟΘ 
οὗ [Π6 Ῥϑαϊπηϑῖ; 1ἰ 15 ἀιβίςσξ ἴο ἀηάογοίδηὰ ἱξ 
85 υυϑοά οὗ [5τ86] (τ Καγ), δηὰ ἰζ 15 σεσίδιη]ῦ 
ποῖ ἀρρ]ςδ0]6 ἴο ΗΘ Ζεκίδῃ, οὐ ἴο [Ἐγεπι δῇ. 

«υδὲϊε 1 εἰ7ε, Ὁ] Ἀδίμογ, “1 ἤδνε ὈΟγηΘ 
ΤᾺΥ ἴοστοῖβ; 1 πὶ ἀιϑίγαςίοα :᾽) 5366 Τοῦ ΥἱἹ. 4, 
ΙΧ. 34, ΧΙ. ,τ. ὙΠῸ οχδςΐ σηθδηϊηρ οὗ ἴπ6 
ἰλϑί ννογά, ννῃϊ ἢ ὀσσυΓ5 ΠΕΓῸ ΟΠΪΥ, 15 ἀἰβρυξεά, 
[ ἐν! ἀθηῖγ ἀθηοίοβ ἴδ οἰδθοῖς. οἵ Ἰοηξ- ου»- 

367 



469 ῬΘΑΙ ΜΘ. ΠΧ Χ ΧΝΙΠ.Ι ΧΧΧΙΧ. [ν 1γ--. 

17 ΤΠΕΥ σΑπι6 τουπά δθοιῖ πὴ6 Ϊ ΜΠ, κἴπρ οὗ τῆε πλεῖοῖε8 οὗ τῆς 
! Οτ, ᾿ἀΑΠγ Κα νγᾶῖεγ; {ΠΕῈΥ σοπιραβϑεα πα ΓῸΚῸ ἴογ ὄνεῦ: νι ΠΥ πιουῖῃ 
αὐ ἐὰφ αν. 

5. αδουζ τορεῖδογ. 

18 [,ονεγ δπα ἔτιεηά ᾿αϑ τῃσυ ρυῖ 
αν ἴτοηι πλὲ. σπα τϊπα Δοαυδὶπίδπος 
ἰηἴο ἀδγκηδβ88. 

ΡΟΑΙΜ ΤΧΧΧΙΧ. 
τ: 71ε 2εαίνεῖσί 2γαΐξείδ Οοα 70» ἀϊΐς ἐεσυεπαρζ, 

5. 70», λὲς τυοπα εν 2οτυεῦ, 15. 7,0» “ἦε εαγό οὗ 

Ὑ}} 1 πλακε Κηοννη τὴν ἐδ Πα] 688 
το 411 σεπεγδίοπμϑβ. ΕΗ. 

2 οΓῚ πανε 8414, Μέεγοὺ 58.411 θὲ ζβι μα 
δ. ὰρ ἰογ ἐνογ: τὴγ (ἔα 655 5ῃαὶς ἔπεα: 
ἴθοιι Θϑτδ Ὁ ]Π 15} ἴῃ τῆ νεσῪ Πεάνεῃβ. 

21 Ὦλνε τηδάς ἃ ςονεηδηΐ νν ἢ ΓΔ 
σἤοβεπ, 1 μανε ἄβϑυγογῃ ὑπο ᾿ανὶα ᾧ 3 βαπν 

1 Ογ, λῖς εἀμγοῖ, τὸ ,0» δὶ χαυοι ἐο ἐλΦ ἀἴγιραρηε Α Ῥιαϊπι θέ ἊΣ. δ᾽ τὴν ϑεγνδηῖ, 
γ Ἐῶ οΓ Φαυϊά. 38 7Ἄεη ἐονη δέκ 07 ἐμ αν» ᾿ . . ἘῊΗ ὃ. ἐσ 

ἠὁ "ΩΝ ἔυοπές, 46 ἦε ἐχροσαζελ, ῥγαγείλ, ἀγα ὀίρ::- 4{ Ἱ ἢγ 5664 ν»}]}] 1 ἐβιδ Ὁ ]15}} ἔοσ ΥΕΙ, ξεηεγα- 
γιιλίέσ, ἰσ. ρἰὰ Ορ. Δη4 Ὀυ11ἃ τρ ΤΥ τῆτοης ἰτο 4}} ρειογα- ἐἰρη ἀπά 
Ζ πιὸ ἐμ- δένέγας- 

"ΜΑς. ἢ] οἵ Εἴδδη ἴδε ἘΖιδΗϊϊα. τίοηβ8. δεΐδῃ. δίσνε. ο μ ΟΖ ΟΝ. 

Πηποά πλδηΐ8] δηρυ βῆ, τηοδὲ ργο Δ] υἱξεῦ 
Θχμδυβίϊη δηὰ σοηδιβίοη οὔϑριγῖ. ΤΟΙ ΧΧ. 
πᾶνε ἐξηπορήθην. ΑἩ Αταῦὶς ΕἸΥΠΠΟΙΪΟΡΎ ἰ5 
βιιρ οϑίθα, Ὀυΐ 15 ἀου ἢ}. Τὸ ργαγητηδίςσδὶ 
ἴογηι οὗ ἴῃ6 ννογὰ ἱπάϊισαίθβ ἃ ξίνὶ πρὶ ννΑὺ οἵ 
{Π6 νν»}}}]. 

16. Τῶν ἥέγεε «υγα!} 1.1ξ. “( νυτδῖῃβ.." [6 
ΘΧΡΓΟβϑίοῃ σοργοϑθηῖβ [ἢ6 ονογἤονγηρ οὗ δυτγη- 
ΠΡ 5 ΓΡΑΓΊ5. 

ἐδν ἐογγογς ῥαυε ςμΐ γιὸ εκ 1 Βοίῃῃ ννογάϑ, 
“ ρΥΓΟΥ5᾽" δηᾶὰ “" σΐ πη ΟΗ͂," δεϊοης πη Ηδ- 
Ὀγονν ἴο (Π6 βἔγ]θ οὔ ἴοῦ ; [6 ἔογπιογ οσςσιγβ 
ΥἹ. 4, δηὰ [Βοῖδ οπ]γ; (πὸ Ἰδίζοσ, [ου ἢ ἴῃ ἃ 
ἀϊβεγεηε ἔοστη (ετε ἃ ΕΓ ρϑου αν οπ6), ἰη 
Τοῦ νἱ. 17, ΧΧΙΙ, 17. 

17. ΤΡὲν εαγις γομπά αὐομὲ »η9]Ὶ 8ς. (86 
Ποοάξ οὗ ντδίῃ, συ. τό. 

ἐρεγ εοπιρασεοά »6] Οἵ, Ῥ5, χυ", 4. 
18. Πουεν απά 7ηϊεπ4 866 ν. 8, δῃὰ ςἢ 

Ἐξ, ΧΧΧΝΠ . 
πα γ»εῖμδ σεχμαίπίαηος ἱπίο ἀαγζηε.} ΟΥ, 

ΤΑῚΩΘ ἐπύ!π͵ὰὺ085-- ΔΙΆ 688. ΤΠ6 ΟἾΪΥ 
σὐπηραπίοη ΠῈ ἢδ45 ἴο σοὰπηξ Ὡροη 5 ἴῃ6 ἀαγκ- 
ιι 85 Οὗ [η6 σγᾶνθὶ {Π18 [00 ΧΥΪ. 14. “1 ᾶνα 
51: ἴο σογγαρίίοῃ, Το τὲ ταν λΊΠΟΥ : ἴο [ἢ 6 
δοῖτη, Τ Ποῖ ἁγί ΤΥ τποΐποῦ Δ ηἃ ΠᾺΥ 5ἰϑίοσ." 
ἼΠ;5 Τογοῖῦ]ο δηά αβδοῖης ἤρυγε 15 ΚΟΠΕΓΑΙΙΥ 
ΓΟΠΟΡΤΙΖΕα 5 {πὸ ἴστ᾽ " τλοληϊηρ οὗ ἴΠπ6 ῥΆββαρα 
Ὀγ ̓ πιούογῃ οτϊο5. [π᾿ σοπηφοίίοη νυ [Π6 
ῬΓΟΟΘΟΙΠΡ νογβοβ5, ἔγοπὶ τ2 οηνναγάβ, ἴἴ γοργοὸ- 
5:η5 {π6 ἵννο ρτθαΐ Ἵμαγαςίογιβειο οὐ (Π6 
Ρϑαὶπ, που Ποροίεθθηοθς οὗ δ) νεσγάηςο, δηὰ 
ΙΓ δι οὗ [41 Πηάϊπρ ἐχργεββίοη ἴο ἴῃς ἰδϑβί 
ἴῃ ὈΓΑΥΕΓ, 

ῬΒΑΙΜΤΧΧΧΙΧ. 
ἼΠΕ ᾿πϑΟΓΡΈΟΙ Δ55!ρὴ5 [15 ρϑαΐση ἴο ΕΤΏΔη 

[ΠῸ ΕΖγαδΙθ, {Π6 ΠΟΙ] θΆριθ οὐ βρῇ δπὰ Ηες- 
ΙΆΔῃ. ϑυρροβίπρ ἃ ἴο μάνα Ὀδέη οοτϊηροθεὰ 
ἰονναγάς {π6ὸ εηὰ οὗ ἢϊ8 118, ϑοπηθ ἔδνν Ὑϑδῖβ 
δου 1π6 ἀφδίῃ οὗ ϑοϊοπιοῃ, ὄνογυ ρογίϊοῃ οὗ 
16 ρϑαϊπὶ πᾶς ἃ ρεγίεςϊ ἐχρίδηδίίοη ἴῃ {πὸ 
οἰγουπηβίδησοϑ οὗ [Παΐ ρογιοά. 

1ι 5 νντιτίοπ ποῖ Ὁγ {πε Κιηρ, θυΐ ὈΥ̓͂ οπὸ 
Εἴ σον σοπποςίοα νυἱ πη; ὈΥ ἃ τηᾶῃ 5Ρ6- 
οἶδ}}γ σοηνογβδηΐξ ἢ [Π6 αἰνΠ6 ρΓΟΠΊ 1565 δηά 
[πῇ οὗ ἴῃ σονεηδηΐ νὰ (86 ἔΆΠΉΪΥ οὗ 

Ὠαν ἃ. ὙΠῸ Κιίηρ δά Ὀδθθὴ ϑυδ)οοϊεά ἴο 
βουθεϑξ σἢαβιβοηθηῖ, Δ8η οὐδ]εςξ οὗ Οοάϑ 
νυτδίῃ, ο. 18; 15 σσονγῃ Πδὰ Ὀδθη ἀἰϑῃοηοιχεὼ, 
49: ἴμ6 ἔτγοηίίευβ οὐ [15 (στ οσΥ μὰ Ὀδρη 
Ὀγοκθη ἄοννη, ἢδ᾽5 ϑίγοῃρῃοϊάβ σιϊηθ, ἢ]5 
δάνογβαιθβ ἢδὰ ρῥσγενδιὶοὰ δηᾶ {γπιρηθα οὐογ΄ 
ἈΙπὶ, Π15 αἰϊειηρίβ δὲ τοβϑίϑίδηςο ἢδὰ [δ]δὰ δὲ 
Οὔςθ δπὰ ἱβποπλ η] ΟἸΙ5}Υ, ἢ15 ρίοτυ πὰ ρᾳϑϑοά 
ΔΥΨΔΥ, Ἦ15 ΤΓΟΠΘ ννᾶβ5 σᾶϑί ἄόνῃ, οἷά ἃρϑὸ ἢᾶ5 
ςΟΠῚΘ ΟἹ ἢ]ΠΔ ἴῃ ΘΑΓῪ πιδηποοά, ἢ 15 σονεγοα 
ἢ 5ῃαπιθ, Ἐδοῃ οὗ {πὸ56 ροϊηΐβ [4}}165 
ΘΧΔΟΙΪΥ ἢ τῆς ἔδεῖβ τεσογάδα οὗ [πὸ ᾿Ἰηνδϑίοπ 
οὗ δηι5ηλΚ, ψνῃοθθ. ΘΠΟΓΙΠΟΙΙ5 ΔΓΙΏΥ ΟΥ̓ΟΓΓΔΏ 
{ΠπῸ ΠΟ]. σΟΙΠΈΓΥ, ἀδϑιγογοα [Π6 5ἴγοηρῃο] 5 
ὙΠ ἢ πα θεοη ἐγ θα Ὁγ Ἀομοδοᾶπι, ἀπά 
νὴ σοαάυςοὰ ἴῃ6 Κιηράοπ)Ἢ, ἔοσ ἃ {π|6 ἴο ἃ 
βίδίε οὗ ναβϑαίαψο, ὙΠ Οἢ 15. ΘΧΡΓΟΒΘΙΥ βἰαίοα 
ἴο πᾶν Ῥέθῃ ἃ Ρυῃιβῃπιθηΐ ἔογ ἴῃ6 δπβ οἵ 
186 ῥσίηςεβ, δπὰ ἴο ἤανε οβδοίεα 115 οδ]εςῖ: 
ἔος ψῃεη {πῸ Ἰης “ Βυπ]Ὀ]οα ὨΙπι561, (ἢ 
νΎδίῃ οὗ ἴπ6 1,ογὰ ἐυγποά ἔγοπι ἢΐση :᾽) ἕο 
ἐς γοῖ ἴῃ [8 {ποῦ ννόγε βοοά 1Π]ηρ5; 588 
4 ΟἾτο. χὶϊ, σ-- τ; ἐβρεο!}ν τὺ. 4, ς, 8, 
δηἀ 12. πηᾶῦρ. ὙΤἼδ ἴοπο οὗ ποροίαϊηθϑβ, νυ] ςἢ, 
ποΐνν ΠοιδηἸηρ ἴ8ὸ του 15 Θ ογηρ, ρογνδάθ3 
{Π6 ῥ5δ]πῈ, 15 ἴπμ5 δοσοιηίοα ἔοτ, δηὰ 15 5: ΠΚ- 
ἸΏΣΙΥ ἀθ}|κὸ (μ6 ἑογοθοάϊηρθ οὗ {πῸ ρσόρῃοιβ 
ΝΟ ΝΥ Γδ σοπΠΊΓ5ϑοηδά ἴο δηηοιηςὸ ἴΠ6 ΓΙ] 
οὗ ἐς ἀδβορηάδηί(β οὗ [οϑ4ἢ, δβϑρϑςια!}γ οὗἉ 6- 
ΠοϊδοΠίη, οΥἨἉ ννῆοπὶ ᾿ἴ νγᾶβ ΘΧργΓΌσϑὶυ βαιά, πὸ 
ΤΟΙ οὗ 15 βϑδὰ 5ῃουϊὰ “"Ῥσοόβρογ, 5 {{Π|Πὴρῦ Οἡ 
[ῃς τἤγοηθ οὗ Ἰδανὶ ἀ." 866 [6γ. χχὶ. 24---20. 
ΤΠ ἀαίε Ποδ ϑϑιρηθα 15 δα ΠΊΊ ΓΑ ΌΪΥ ἀεξεηά- 

οὦ Ὦγ ΔΝ δἰεγ]δπά, Νο]. γν. Ρ. 316 ἢ, δῃπά δο- 
ςορίοα ὈΥ Βίβῃορ δν ογάϑινογίἢῃ δηά [6] 1125. ἢ ; 
1 δοοογάβ νυ [6 ᾿πίογργοίδιίίοη οἵ οἴδποσγ 
Ῥ54]πη8, ἰχχίν., Ιχχῖχ., ὙΠΙΟὮ ΑΓ γοϊοετοὰ ἴο ἴΠ6 
βᾶ1η6 δυθηΐβ 'ῃ {Π656 ῃοΐθ8. 

ὙΠΟ πιϑίγις δ] βυϑίθπη 15 ΠΙΚὮΪΥ τε ϑεῖς, δυο ἢ 
85 ΠΡ Ὀε οχροοῖϊρα ἔγοπιὶ ἃ ἰοδάογ οἵ [6 
ΤΙ νι ες] σΒΟΙΓα πη ἢ15 δἀνδησοά ἀρὸ. Αἵ (6 
Ὀεριπηϊης δηὰ [Π6 ἐπὰ νγὸ αν ϑευ γα ΠΥ ΟΠ 
αἰνίϑίοη (1---τρ, 28---ς 1), δας ἢ} ὙΠ (ἰγθθ 
βιιδάινιϑίοθβ. [Ι͂ἢ ἴπ6 τα] [ῃ6 Ῥγουηῖϑεβ οὗ 
Πανὶ ἃ ΟσΟΌΡΥ ἧἴννο ραγίβ, 19--Ξ}. αἰνἀοὰ δὲ 
ν. 29. ΤΠ πιονυρηιθηΐ ἰμγουρβουΐ 5 βοϊθπια 
δηὰ τηδ)θϑίϊς. 



ν. 5--τ4} ΡΘΑΙ.Μ5. 

5. Απά τῆε Πεαᾶνεπβ 5}4]] ρσαῖβε τῆν 
ψοηάειβ, Ὁ ΓΟΚῸ: ΤΥ ἢ] ε88 
4150 1η τῆ6 σοηρτεραίίοη οἔἩ τῆς 84|Πἴ8. 

6 Εογ ψῆο ἴῃ τῆς ἤδανθη σδη ὃς 
ςοπηραγαά υηἴο ἴῃ ΓΟΚΡ ὁ τυο ἀτηοηρ 
[ῃς 50η5 οἵ τῆς τηϊρ ἐγ σδη ὃς ᾿ἰΚεηβά 
ιηῖο ἴῃ6 [ΟΚῸ Ὁ 

 (σοά [85 ρτεδί τὸ ὃς ἔεαγεά ἰη 
1.6. Δ556 ΠῚ ]Υ οὗ τῆς 84: Πἴ8, δπὰ ἴο δὲ 
δα 12 τϑνοζθηςα οὗ }} ἐῤεηι ἐῤαὶ γέ 
αῦοιυζ ΠΙΠΊ. 

8 Ὁ ΙμοκΡ Οὐοά οἔ μοβῖβ, Ψψῆο ἡ: ἃ 
βἴγοπρ ΠΟΚῸ {Κα αηἴο τΠδ6ὴ οὐ ἴο ΤΥ 
[αι ἢ] π655 τουπα δδοιῖ 669 

9 [Βοῖῖ τυ εθὲ τῆς ταρίηρ οὗ τῆς 
8:4: ΨΏεη τῆς νγᾶνεβ {πεύεοῦ ἅγίβα, 
ἴμοιι 511}165ῖ τ 611. 

1. »πογεὶ.1] ὙΠῸ ἴνο ϑνογὰβ. “' ΠΊογοίθ5 ἢ 
δά ὁ αι δι] ηδος" ἃγὸ (6 γχροξιδλιπ οὗ [86 
Ῥ54]ΠῚ; 411} ἴη6 πορὲὸ οὗ [6 Ῥθορὶθ γοϑίβ οη {Π6΄᾿ 
ἐΘΌΓΘΟ ΤΠΘΙΌΪΟ5 οὗ ᾿ανιά," 541]. ἵν. 42, δά 
“6. ΓΑΒ ]η655.) οὐ Οοά, ἴῃ δάδεογιηρ ἴο 
ΗΊ5 σονοπαηΐ : [6 Ἰατῖοσ ννογὰ γϑουγθ ἰῃ υὐ. 
2, 5, 8, 24. 33) 566 4150 Ὁ. 27, ποῖοδ. 

2. «ῥα ! δὲ ὀμεἶ (01 Νοιν  βίδηάίηρ [Π6 
ονουΐηγονν οἵ {πὸ Κιηρ᾽ 5 [γΟηΘ, Ὁ. 44, [ἴ 5}4]}} 
6 ὈᾺΠῸ τρ πὰ ΘϑίαὈ] 5ῃθά, σ. 4, Ὁγ Οοάβ 
ΤΊΘΓΟΥ δηά {δι} ] η655, νι ἢ ὈΥ ἃ ἢπὸ 
ΤΘΙΟΠΥΤΊΥ δ΄ 15 Γοριοϑθηϊθα 85 {Π6ΙΉ ΘΟ ν 5 
ταδὶ ἰδ πρά. 

ἐπ δε ὐόδν ῥεαυοη:}] ἰ.6. σοηδρίσιιοι5 85 ἴΠ6 
5110, Δηα [Π6 τηοοῃ, 566 τ. 37. 

38. οβδοιοη]ὴ Τδυ5 1 Κ, νἱ. τό, “1 σἤῇοβθ 
Πᾶν! ἴο Ὀ6 ΟΥ̓Ὶ ΓΛΥ͂ ΡΕΟρ]Ὲ [5Γ86]." 

1 βαῦὲ σᾳυογ Κυ. ,3ς, 49; 596 2 5. ΥἹ]. 
8ὃ---τό. 

5. ἐῤε εοησγεσαίίο οΥ᾽ ἐδε “αἱ.1] ὙΠΙ15 
Γοΐειβ ἴο 16 Ἀ5ΒΟΠΊὈ]Υ ΟὗἨ δηξεῖθ, ἃ5 ἴῃ [οὗ 
1, Χνῖς. [}η 1815 δπὰ ἴπῸ ἔννο 90] ονν!ηρ 
σοῦβος 1Πῃ6 ΘΔ] Πηδὲ τ ίοῦβ, υἢ ἀπιιϑιι] ἢ1]- 
Ὧδ55 οὗ ὀχργοβϑίοῃ, ἴο [6 ἀννο] ]ογβ ᾿ῃ ἤδανθη. 
ΤΠΘ ΟὈ]θοϊ 5 νυ ἀθητγ, ἴῃ [Π6 πδηθ οὗ 1Π6 
Κιηρ δηὰ οἵ ἴδ ῥγίποοβ, ἴο ἀδοίαγο ἃ ξουτηδὶ 
ΓΟηπΠοϊδίίοη οὲ ἴΠ6 δι ρογϑιοη5. ἰηἴο νΠ Γῇ 
[ΠΥ Πδά [Δ]Π]Θὴ, Νὸ πιοπίίοῃ 15 Ἰόγὸ τηδὰθ οὗ 
ἔλϊϑὲ ροάϑβ, Ὀυΐ 1 5 ἀθοϊασοά ἔῃδξ ἴπ6 οπθ οὔ οθ 
οὗ ἴῃ6 ἤθανθηβ ἀπά 4]] {Πεῖτ Ποϑβίϑ 15 ἴο ργος διπὴ 
[Π6 ννοηάογβ οὗ {π6 1, οτά, ἀπά ἴο δοκηονυνιοάρθ 
ἴῃ ΤΈνΘΙΘΠΟΘ δηά ἔδασ Ηἰ5 “" ρτοαῖποθϑ Ὀσγοπὰ 
ΠοΙραῖο δηά ροννογ ἀἰϊνὶπθ." 

Θ. 0». οὶ ἐδε πιϊσῥίγ)})] Ὑδυ5 ῥ5. ΧΧΙΧ, 1. 

7. δὲ απφρριδὶγ ΚΓ τῤὲ “αἱμί4 7 ἰ.6.. “ὁ ἢ 6 
σοΟΊ ΠΟΙ] οὗ {π6 ἀηρο]ς:)) 1Π6 ἴννο ννογάς “"σοη- 
ϑτορδιοη " δπά “" σου ης}]} " αἰ ἘΓ ἴῃ 50. ΔΓ 845 
1Π6 ΟὔΘ ΟἿΪΥ ἀδβογῖθθα {π6 δοῖ, [6 οἴοὺ (Π6 
ΡυΓΡοΞΚΘ, οὗ {ποῖτ 4556} Ὁ] Πρ, νυ μθη “ὁ [Π6 90ῃ5 

νοι [Υ, 

ΧΧΧΙΧ. 269 
ΙΟο δου παρ Ὀγόκοη ᾿Εδῃαῦ ἴῃ τη 

. ΓῚ Φ »»»"έ. 

Ρίδοαβ, 48 οὔθ τἢδί 15 ἰδίῃ; ἴμοιι ῃδϑβῖ 
ϑοφίζεγεά τἢ]η6 Θη6ΠΊ1685 ἵν (ΠΥ ΓΉΡΕ 
ϑῖΓΟΠΟ ΔΙΓΠῚ. ἀβαι δἰ 

. ἐξ 11 Τῆς ἤεδάνθηβ 276 ἴῆϊ]π6, ἴΠ6 ὁζον τὰ 
. . : Ῥξ. 24. τ. ΘΑγῖ 4͵580 ἐς τῃϊπ6: ἂς ΜΟΥ ἴῆ6 νγου]ά αὶ ἀνὰ 

ἀπά τῆς διΐπ655 τπογοοῦ, τῆοι ἢαϑβϑῖ 
ουπάδαά τἢ6Π|. 

12 Γῇε πούῖῃ δπά τῆς βοιτὴ ἴῆου 
ἢλϑῖ ογθαῖθα (θη: Ταῦοῦγ δηά Ηεοτ- 
ΤΏΟΠ 84] γε]οῖσε ἴῃ ΤΥ Πδηη6. 

12 ἼΒου Παβῖ '8 πλρῃτ ἀγηὶ: 'Βε. Π 
βίγοηρ, ἰδ ΤΥ παπᾶ, σπά Ὠϊρῃ 8 τῆγ αι 
Γῆς Παπά. δὲ 

14 ΪΤυ5ῖ|ςα δηά "πάρσπιεπς αγε τῇς 
"μμαθιτατίοη οὗ τὴγ τἤγομε: πλέον ἂηά ! ΟΡ ας. 
τγυτἢ 5}2]] ροὸ Ὀείογε τῃγ ἔδςε. γπθνιές 

οὗ σοά οσᾶπιὸ ἴο ργεϑθηΐ {ποπΊβεῖνεβ Ὀδίογε [ἢ6 
Ιοτά." ΙοὉ 1. 6. 

ἐῤαί γε αόομὶ δ'ρμ] Αποίμεγ ἀεββπδθοη οὗ 
1Π6 δηρεὶβ.; ςοἔ, 5. οἷ]. 20, 21. 

8. ΟΖ οκῦ Οοά οὶ δο: 91 ΑἩ δρροϊϊδίϊοη 
δορὰ ΠοΙῸ νἸἢ 5ροςοδ] τϑέογεηςς ἴο 16 ργοσθά- 
ΠΕ νϑυβθ5. 

ἐἠζο τρῆο ἐῤεε} Οἵ. Ἐχοά. χν. χα, ἴο ψνῃ ἢ 
{Ποῦ 15. 8η ουϊάθηϊ γοέργθησθ ἴῃ (815 ρᾶβϑαροι; 
{πι15 ΤῸ “Το ὁ 16 Ηθδγονν πὰς “' Δ, 85 
ἴῃ ἔχοά. χνυ. 2. 

9. ἐῤδὲ γαίης οΓ ἐῤὲ “.α] Ἡξετο, 45 ἴῃ ηϊ1- 
ΤΆΡΓΟΙΙ5 ράβϑαρΡ65, Γοργοϑθητηρ ἴῃς νυ] ὈΡΓΟΔΓ 
ΟΥ̓ ἰπνδάϊηρ μοϑβῖβ, Ῥ558. χὶνὶ, 2, ἶχν. ), Οἱ, [οὐ 
ΧΧΥΪ. 12ζ2, ΧΧΧΥΙ. ΤΟ, ΣΙ. 

10. Καῤαδ)[ 866 ποίοβ οὐ οῦ ἴχ, σὰ, 
χχνὶ, 12. ΤῊς δρρ]οαίίΐοη ἴο Ἐγρί 15 1π4|5- 
ΡυΐΆ 016 ἴῃ ΟἴΠΟΓ ΡΑ55ΑρΡΈ5, σις. 5. Ιχχχν!], 4, 
154]. 1. 9φ. Μαγ ποῖ [ἢ]}5 τηγϑέσα] πᾶπὶθ μάνα 
Ὀθθη ἢγϑξ υϑοὰ ἴῃ [815 ῥῬᾷϑβϑαρθ, βιιβρεβίηρ [Π6 
8ι1Γ6 ονοσίῃσονν οὗ ἴπεῸ ἱηνδάρεβ οὗ ἴῃς Ἰδηά, 
δηά ρ]ιπάδσγοις οὗ {πΠῸ βδδηοϊιασγ ἡ Ηρηςς (ἢ6 
ϑρϑοῖαὶ ἴποϑϑ οἵ {Π6 ννογὰδ ἐδίμε ὀπερηῖζα. 

12. ὙΠὸ πιοπίίοη οὗ Τοῦ δπὰ Ἠοιτήοῃ 
ΤΆΔΥ τοῖο ἴο ἔπε οσσιραίίοη οὗἩ 1πε ἰαπὰ οὗ 
ΓΒ ΠΟῪ τὲ πὸ πηἤιτίπρ γΕργοβθηϊδίνοϑ, 
85 [15 τηοϑβί σοπβρίοσιοιβ ἀπά σου αηάίηρ οΟὉ- 
)εοεῖδ:; 1Π6Υ ψν}} γοῖ σγο]οῖὶςθ ἴῃ ἃ ρεγίθος ἀθ! νοῦς 
Δῆςθ. (Οοπερίάοπιηρ, ποννόνοῦ, τη (ἢ6. πο 
Δηα βου πᾶν Ὀθθη παιηθά, ἸΠΟΥ ΤΑΥ͂ ΞΕ ΓΑ Υ 
ἀδοιρηδῖο ἴΠ6 δαϑί δηά ννοϑὶ οὗ Ῥα]θϑίηθ, 

14. δὲ ῥαῤ΄αϊοη)] ΟΥ, ουπάδιίϊος : 
Ῥϑ, χον!, 2. 

50 ὀέξογε ἐδν ἥαμεε] Νοῖ ἴῃ [Π6 8696 οὗ ρτθ- 
σοάϊηρ, Ὀυΐϊ οὗ οἰ αηάϊηηρ ἴῃ ἴῃ6 φῥγόβθηςθ οὗ 
Οοά; {πῸὸὶ ὕνο ρτϑαῖ δι θυϊο5. οὗ {Π6 [Ὀ,οτὰ 
Οοά τ, 580 ἴο 5ρϑᾶκ, ρογβοῃ: δα, ἴππ|5 δάι)π|- 
Ὀγδίηρ [Π6 ἀοςίτίηθ ἴο Ὀ6 τονϑαϊοά, δίθγογ ἰη-" 
σαιτιαΐο ἴῃ {ποὺ ὅοη, ὙΤτυῆ εϊοοϊοσοαὰ ἴῃ πὸ 
ϑριγῖ, πὲ. “Ἰοδάθιἢ ἱπῖο 41} γα ἢ." ΜαγῪ 
ποῖ [Π15 Ἔχρ]δίη Ζεςἢ, ἵν. σ4ὴ 

ΑΑ 
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Ις ΒΙεββεά ἐς τῆς ρεορῖε παῖ Κπονν 
“Ναπρ, τῇς “ἸοΥΉα] βοιιπά : {ΠεΥ 58} νναὶκ, Ὁ 
᾿ ΤΟΚῸ. Ἰη τῆς Ἰρῃς οὗ τὴγ σομηϊζεηδηςα. 

16 [π τὰν παῖὴθ 584}} {Π6γ τε]οῖςς 
411 τῆς ἀδγ: δπά ἴῃ τὴγυ τὶρῃτθουβηε85 
8.4} τῆεγ δὲ Ὄχαῖὶτθα. 

17 ογ τῆου αγὲ ἴῃ ρίογυ οὐ {πεὶγ 
βἴγεηρτῃ: δηά ἴῃ τὴν ἔδνοιγ οἱιγ ἤοόγῃ 
5041] 6 Ὄχαϊτθά. 

ἘΣΩ οι 18 Εογ τῆς ΓΙ ΟΚῸ 2: οὐυὖγ ἀείδηςα; 
γε 4Π4 ἴῃε ΗοὶΪν με οὗ [8γδ6] ἐς ουγ Κίηρ. 
ΟΣ 1Ι9 ΤΠἼεη του βρακεαβῖ Ἰῃ ν]βίοη ἴο 
ἐρας Οὗ τὴν ΠΟΙ οπα, ἀπά βαϊάϑβί, 1 ἤανε ἰαἱά 
{κα τ μοῖρ ἀροη ομδ ἐφαΐ ἰς ταῖρῃτγ; 1 ἤλνε 
πετο ρχρϊτοά οπδ οἤοβθη οὐξ οἵ τΠε ρβορίςε. 
ΤΙ ϑᾶτη. 20 41 δᾶνε ἔουπά [αν ἃ τῃγ 8εἴ- 

γαπῖ; νι ΤΥ ΠΟΙγ ΟἹἱ ἢᾶνα 1 δη- 
οἰπῖοά πιηι: 

15. ἐῥαὶ ἔποαυ ἐῤε ἡογγμὶ τομπ!ἢ] ὙΠῸ Θχργοο- 
5Ι0η 15 βρθοϊῆς, ἐεγμαό, ἴμῃ6 δουπα οὗ “ [868 Ὀίονν-. 
ἴῃ οἵ ἱπιπηροί8,᾽"") 1,δν΄ ΧΧΙΠ, 24, Χχν, 9. 866 
ποΐο οἡ 5. ἰχχχὶ. σ. ΤὍὉΠὸ Ῥβϑαϊπηϑῖ γείουθ 
ἴο ἴδ ρϑοι 4 ργιν]θρο5 οὗ [πάδῃ, νυ ῃ]ο ἢ τὸ- 
ἰαἰηθά τῃ6 ΕΔ] 1 ον} ς 4] βογνῖσθϑ η ἴΠ6 584ης- 
ἔπᾶγγ, ἀπάοσ ἴΠ6 ΡΘΓβΟη Δ] βυρογιηϊοπάθεηος οὗ 
ὨΙΙΉ56 1 πὰ 5. ἴννο σο]]θαριθθ, Αϑαρῇ δπά 
ΗἩοπιαη. ὍΤῊϊ5 σοπἬϊηιιοι5 ΠΟ υδ Οη ννὰβ ἃ 
Ρἰοάρο οὗ ὈΪοδϑίηρ ; 50 ἰοῃρ' 85 1ἴ νγα5 γοί! πρά 
{πὸ οςονθηδηΐ νγα5 να]. ὍὙΒι5 ἴῃ Ῥ5. χχν!. 6, 
Τλαν 4 ἀθοΐαγος τπαὶ π6 νν}}} ΟἾΕΓ “" ϑαστιἤςσοα 
οὗ Ἰογ " (ἐἐγμαδ), ἀοσοπιρδηϊοά ΟΥ̓ ἴπε βουπὰ 
οὗ Ξδογϑά ᾿ηϑίγατηθηΐβ. 

ἐρεν «ραὶΐ «υαἰξ] Α5 ἃ τοϑυὶὲ οὗ {ποῖγ ἀ6- 
νοϊΐοη ΠΟΥ ΜΠ} μᾶνα {πῸ Ἰρῆϊ οἵ Οοά δ 
σομπίοηδποθ βῃϊπηρ οἡ ἔποπὶ; ἢ δὴ ον]- 
ἀςπὶ τοΐογθηοθ ἴο [ῃ6 ὈΓΙΘΒΕΥ Ὀ]Θσϑῖηρ, Ναπι. 
νὶ. ,4---26, Εἴ, Ρ5, ἰν. 6. 

17. δὲ σίογν 9 τροὶγ σἰγοησ Ὁ] ΜΝ ΙΝ 
τεΐίογοηςθ, ργοθδοΥ, ἴο Ηἰ5 ργέβοπος οὐϑῦ [86 
Αὐκ, ἢ νἢϊςἢ 1{Π6 ννογά βγη βρη 15 ΘρΘΟΙΠῪ 
ςοπηδοῖοά, ὅ866 ποΐῖε οη 5. χονὶ!. 6. 

ομγ ῥογηἢ ὍὙΠὺβ τ. 241 566 χα 5. 1Πν Σ, 

18. Γον {δὲ 1.0 ΚΠ0 ἰς ον ἀφίξιοε, ὅς. Οὐ, 
ῬΟΥ ΟἿΣ Βη1ο1ἃ δείοησεί δ ὃῦὉ0 ΦΘΒΟνΒΕ; 
διὰ ΟἿΣ Κη Ὅ0ο ἢὍΆη89 ΒΟΥ ΟὯ9 οὗ 
151801, ὙΠῸ “ 5ῃ161 4) ἰ5 [ῇς Κιίπρ διπιϑοὶ , 
ὙὙ8ΠῸ ΠοΙάς ἢἰ5 ΟΠςΘ, νυν ἢ 115 ρόννουβ, 85 βεσνδηΐ 
οὔ {πὸ 1,οτὰ : 566 Ρ5, χὶν. 9. ΤΠ]5 Ἰηϊογργεῖδ- 
τἴοη, ννϊςἢ 5 δάορίοἀ ὈΥ πραγὶν 4}1 στο 5 
(Ηιπρέ,, ΗἰἴϊΖ., 6]., Καγ, Ῥεγοινηθ), οὐρῃϊ 
ἴο 56ῖε|6 ροϊηΐ5 οὗ σγϑαΐῖ πηρογίδηςε, (1) παῖ 
[Π6 ρβαπὶ νγὰβ ποῖ νυυϊτῖοπ Ὀγ πε Κίηρ Βἰπι- 
εἰ; (2) (μαῖ {πὲ Κιηράοπι ννὰ5 1ῃ δχιδίθηςθ, 
{Ππογοίοτο πδὲ (ῃ6 ρβαὶπὶ σου]ά ποῖ Ὀεϊοηρ ἴο 
{πὸ εἰπιθ ἀνιγίηρ οὐ αῇἤεγ {πὸ εχῇ]ὲ; δηὰ (3) 
(παῖ 1Π6 Κίῃρ ννᾶ5 51}}} ἴῃ [6γαβαίοτη, ποῖ 1ῃ 
σδριϊν γ, ἃ ἀεβογιρίίοη τ᾽ ΠΙΟἢ 15 ΒρΘΟΙΔΠΥ ἂρ- 
Ρ]σαθ]Ὲ ἕο Ἀομοῦθοάπι, ὍΠε γείεγθηςα ἴο 186 
516] ἃ ΠΊΔΥ ροβϑίοΥ ἢᾶνθ Ὀθθὴ βιιξεεβϑίθά ὉΥ 

ΡΘΑΙ ΜΘ. ΠΧ ΧΧΧΙΧ., ν. 15---7. 

21 ΝΥ Τ ὑνῃοπὶ ΠΥ Παπα 5}2]} ὃ6ὲ 
6512] 15η6 4: πη δΓηὶ αἷδο 5}4]]} 
5[ΓΘΠρΊΠΈη Ὠ]Π]. 

22 Τῆς ΘΠΘΙΥ 502] ποῖ δχαςῖ 
ὩΡροη ἢϊπι; ποῦ τῆς 8οη οὗ νὶςκΚεάῃεϑϑ 
αἴῆιςτ Ὠϊηι. 

23 Απᾶά Ϊ ν]}] θεαῖ ἀοννῃ ἢ 5. ίοεβ 
δείοτε ἢ15 ἔδςε, ἀπά ρίαριια τῆι παῖ 
ἢδῖς ἢ]π|. 

24 Βυῖ τ ἐδ ]η685 δπα ΠΥ 
ΤΊΤΟΥ ῥα ἐς νυιτῇ Ἀϊπὶ: δηά ἰῇ ΠῚῪ 
ΠΆΠῚ6 5}4]] ἢϊ5 ογῃ ὃς Ὄχδὶτεά. 

2ς  νν}}} βεῖ ἢϊ5 μαηά 4͵5ο ἴῃ τῆς 
868. Δηἀ ἢ!5 γτῖρῇϊ ἢδηά ἴῃ ἴῃς γίνεγϑ. 

26 Ηε 5841] οὺὐὐ μπῖο π|ὲ, Του 
αγί ΤᾺΥ ἰδῖμετ, γ (σοά, ἀπά {πὰ τοςκ 
οὗ τι βαϊναζίοη. 

27 ΑἸΙβοΪ ν}}] ππακε Ηἰπὶ μὲν ἢτϑῖ- 

(ῃ6 ἕαςξ {πὲ δ} 15. Κ ““ἴοοῖϊς ὐΥΑΥ 411} (ἢ 6 
5ῃ:6]ἀ5. οὗ ροϊά ψνῆιοἢ δοϊοπηοη παᾷ πιδάο," 
ι Κι. χῖν, τό. “Οὐκ 5161 Ὀοίοηρα ἴο [Π6 
Ιοτὰ,᾽ 5 [6 γοβοθοϊίοη οὗ ἔπ Ῥϑδ] πγιϑί. 

19. Τρεη ἔῤομι “ραἀ ἡ ὝὙΠ15 ἰηϊγοάιιοοβ 
ΔΠΟΐΠΟΓ αἰν!βίοη οὗ {πῸ ρὑ5δ]πὶ; ἔγοπι βϑηρθιαὶ 
δτοιπάς οὗ σοηδάξλποθ 1 ρᾷβθὸς ἴο αϊτοοῖ 
Ὀἰθάρεβ. ΤῈ νἱϑίοη ἰ5 {παῖ τοσογάθα ἴῃ 
: (το, ΧΥΠ. 4-τ-ις, Τῆδθ ΠΟΙΥ οπα ἰ5 ὑγο- 
ὈΔΌΪΥ ᾿ανιὰ Πίπιβε] (ςἴ. χνῖ. το), ἴο ψνῃοπὶ 
[ῃ6 ν᾽ϑίοη ννᾶϑ σοπηγλιηϊσαῖοά : δῖ (πὸ τοδά- 
ἵῷ “ἼὙἼἊΥ ΠΟΙ οπθβ" ἢδ5 {6 διιίῃογ οἵ 
ΤΏΔΗΥ Δί55., δηὰ 4}}] {π6Ὸ δησίϊθηΐ ὑθγϑίοῃ5 
(ΧΧ,, Νυϊξ., ὅγγ., Τάὰγρ.). ὙΠὼ5. [όγοτηρ, 
εἰ φορά Τπλπο5 τοῖς ὁσίοις σου, ἰὰ ὁ5ῖ “ἀπε ς 
ἐμὶς, γα ΘΓ πη." “ Ερ. δὰ [ὰη. ἐἐ τοι." ς 7. 
Το βοὴ ππήογοίδπάς ἃ ἴο χοΐογ ΟΠ ἴο 
Ναίμαπ δῃηὰά αν ά. ὍΠῸ βροοηά οἰλυβθ ἴῃ 
“΄. 25 'ἴ5 ἴακϑη δἰπγοϑὲ νογθαίτη ἔγοπὶ Ναί απ 5 
ΥἹΒΙΟΠ, 2 5. 1]. 10. 

1 ρατσὸ αἰ ῥδεὶρ] ΤὮϊ5 5, χχῖ. ς, “"" Ποποιγ 
Δηἃ πηδ]εϑίν αὶ Ἴ που ἰδ τροη ΠΙΠῚ:" “ἢ ΠΟΙΡ" 
15. Πού σῃόβθη ἢ τοίογθποθ ἴο ἴΠ6 ργθϑοπί 
πορά, αηά ἴο ἴδ ΘΧΡτόβϑιΘη ὁ’ 5ῃ1614᾽ 1ὴ οὐ. τ8. 

»ι4.}.}}] Α Μογά δρρ!εὰ ἴο ανὶά, 2 5. 
ΧΥῚΪ. 10. 

εῤουομ] 866 υ. 3; 1 Κ. χὶ. 24. 
20. 1 ῥαπτὲ ομπά, δας. Δοῖβ χὶἢ. 22: 

1 5. ΧΥΪ. 12. 12. 
41, «ῥα ! δὲ ἐεἰαδίῥε] Ῥδ5, ἸΧΧΧ. 17. 
22. Ὄχαζὶ μοῦ Ἧι Οοιῃθ ὕροη ἢἰπη ἃ5 

ΔῊ ὀχδοίιηρ σγοάϊογ. ΝίαΥ [15 τ οσ ἴο ο]41Π|5 
αϑϑοσίθἀ ΟΥ̓ δῃϊιθμακ, Τουηάθά οἡ ϑο]οπΊοῃ 8 
ΟὈ] Ραϊίοη5 ἴο ἢ15 ργοαθοοδθοσθὲ ὅ66 ιν. 1 Κ᾿ 
Ιχ. τό. 

25. ΟΕ 5. ΙΧχῃς 8: ἃ ΡΓΟΠΊΪΘΟ οἰαϊ πιο νυ ἢ 
ΘΡΘΟΪΔ] ΡῬΓΟΡΓΙΘΥ οὐ Ὀ6. 4} οὗ ἴπ6 βδοὴ οὗ 
ΘΟΪΟΙΊΟΙ.. 

26. »ιν αι δεγ} « 5. ΥἱἹῖ. 14. 
ἐῤδὲ γοωβ 9 »} “αἰυασι οι!) ῬᾺ χνὶν ω,6; 

4 8. ΧΧΙΙ, 47. 



ΡΘΔΙ,Μ95. 

θογη, Πῖρῃοῦ τἤδη τῆς Κίηρβ οὗ τῇ8 
ελγῖῃ. 

28 ΜῈ πιείοὺ Ψ|1 1 Κεερ ἰογ Ἀϊπὶ 
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2060 4Η!5 5εεὰ 5}4}] εηάμπγς (ῸΓ ὄνεῖ 9 4 ϑάπι. 7. 
δηά ἢϊβ τῆγοης 85 ἴμε δὴ δείογε πι6. ἴδχε τς 

27 ἴτ 95}411} θὲ εβιβ 5064 ἔογ ὄνεῦ ἼῸῈῈ 18. 
ἴογ ἐνεγπιοῦε, ἀπά τὴν σονεπδηΐ 5}2]] 
βῖδληα ἔαϑε ἢ ΠΙη]. 

29 ΗἰβΞΚ 5εεά αἶϑο νν}}} 1 πηλκε 10 
ἐπάμγ7 6 ἔου ὄνοσ, ἀπὰ ἢϊ5 τἤγοης 845 ἴῃ6 
ἀλγβ οὗ ἤξδανβη. 

20 [Ε Ὠϊ5 σὨΠ]άγθη Ὄγβακα ΠΥ ἰδνν, 
Δηὰ νγαὶκ ποῖ ἴῃ ΠΥ πα] ρπΊθηΐβ8 ; 

45 τῇς πιοοῃ, Δηἀ 4: ἃ [δι] νυν 658 
ἴῃ ἤδάνθη. δεϊΪδῇ. 

48 Βιι του ἢαβῖ οαϑὲ οἵ δηά δὺ- 
Πογγεα, ἴπου δαϑὲ θθεη ψνγοόῖῃ νι ἢ 
τἢϊης δηοϊηϊεα. 

29 ΤΠ οιι ἢαϑί πιδάθ νοϊά τἢς σονε- 
πληΐ οὐ ΤΥ βεγνδηῖ: ἴποι Παβϑῖ ρτο- 

εὖνο. 11. [Ἐ{ΠΕῪ ᾿θγεακ ΠΥ βἴαζιῖεβ, αηά ἔδλπθα ἢϊ8 σγοννῇ ἐγ Ἴαείϊμσ 1ἐ τὸ ἴῃς 
“ι. ΚΕΘΡ ποῖ ΓΩΥ σοπιπΑΠαἀπΊεηἴϑ ; στουηά, 

δ. 
᾿ 

32 ἽΠΠεη ΜΙ] 1 νἱβίς τῆεῖγ ἔγαπϑ8- 
στεβδίοη νι ἴῃς το, δηα {ΠΕῚΓ ἴη]- 
4ΟΠῪ ννΊ ἢ 5. ΓΡΕ5. 

ΝΙενεγίῃε εθ5 ΠΊΥ ἰονιπρκιπά- 
Π655 ἵνν}}} 1 ποῖ υτίεγ!γ τ Κα ἔγοπὶ ἢ]πὶ, 

 τρ ΠΟΥ 5 δτ ΠΥ ἈΠ βα] 685 ἴτο (8]]. 

40 ἼΤΒου παβῖ Ὀτόκδη ἄοννῃ 1] ἢ 8 
Βεάρεϑ; τοι μαϑὲ Ὀγουρῇῃςξ ἢ 8 βίγοηρ; 
ΒοΪά5 το τυΐη. 

41 ΑΙ! παῖ ρᾷ85 ΕΥ̓͂ ἴηε ννᾶὺ 8ρ0]]} 
᾿ϊπι: ἢδ 15 ἃ ΓΕΡΓΟΔΟἢ ἴο ἢ]5 Παρ θο 8, 

42 Ἴποιυ ᾿αϑὲ δεῖ ᾧρ πε τίρῃϊ 
ὄὐπ 44. ΜΥ οονεπδηῖ ΨΨΜΠΠ1 ποῖ Ὀγεακ, μαπά οὐ ἢ δάνδθγβαγιεβ ; ἴοι. ἢαβῖ 

ΠΟΓ 4Ἰἴογ τῆς τῆϊπρ τῃδῖ 15 ροὸπα οὔκ οὔ τηδάβ 81] ἢ15 Θῃ 6 ΠΊ165 ἴο Γα]οςα. 
ΓΑΥ͂ 1105. 43 Του ἢ αβῖ αἶδο τυγπεά τῆς εάρε 

᾿ ης Οὔςε Πᾶνε 1 βυνογῃ ὈΥ͂ ΠΥ Π0]}- οὗ ἢ]5 δυγογά, δηὰ ἢαβὲ ποῖ τηδάς ἢἰπΠὶ 
ἰδ. ποθς 'τῆαῖ [ νυν] ποῖ 6 απῖο ανιά. 

27. γπν Πγείδογη] ὌΠῈ ὀχργοβϑίοη 5. 8Ρ- 
Ρἰεἀ ἴο 5γδοῖ, Εχ. ἵν. 2, ἀηά τΠθὴ ἴῃ ἃ 5ρεςὶδὶ 
5.5. ἴο αν, 45 σοργεϑοητηρς Δίεϑϑιδῃ. 
ῬΞς. 11. γ: ςἴ, ΗΘΌ. 1. ς, 6. 

ῥίσῥεν ἐδαπ ἐδὲ ἀίπσε, δα] Οὐ, τποβῦ 
ἈΞ ΟΥ̓ΘΥ 89 ΚίπβΒ Οὗ ᾽Π0 θατ!. ΤΠΙ5 
ΝΟΓΥ δίγοηρ ἴδγγη [5 ιἰϑοὰ ἴὴ ει. ΧΧΥ]ΟΙ, 
ΕἼΠΟ Τιογτά τῃγ Οσοὰ ψ}} 5εἴῖ ἴπθ6ὸ οἡ δὶισ 
Αῦονο 411} παίίοης οὗ ἴῃς δασγί ἢ." [{ ἸΠΊΡ]165 
ΒΙΡΓΒΙΏΔΟΥ δηά Ἃἐοπλίηίοθ Δρρτοδομίηρ ἴῃς 
ἀϊνῖπθ. ΟἿ Νυπι. χχῖν. 7. 

380. 16 δὲς εἰ άγοη όγεαζε γν ἰααυ] ἘἈδ- 
Βοθοδα ““)Ογεοοῖ δὲ ἰααὺ οἵ ἴΠ6 1], ογά, δπά 
4}} 15Ξγδθὶ νυ Πὶπι,,) 2 ΟἾγο. χὶϊ, σ. 

81. ὄὀιεαᾷ »}7 «ἰαίμ 4} ΟΥ, Ῥχοΐδῃθ, ἃ5 
Ἰῃ ΠλΔΓΕ. 

32. αὐἱ δ γοδ] Χ“ 5. νῖϊ. 14, “ὙΠ 
[86 τοά οὗ πιϑη,᾽) 56. υυνἱῖἢ σΠδϑιδοπηθπῖς. ποΐ 
ἴοο ΠΕΑνΥ Ὸγ Βυπηδη ᾿ΠβΥτΆΥ. [ἢ [οὉ χχί. 9, 
“ἢ τοὰ οἵ Οοά" ἀδηοΐεθβ ἴϑγτῦ]6 γυἀρτηθηίβ. 

33. »ρ αι  ιπεις το αὶ Π 1. «“1ο 116: 
ἃ ΥΕΤΥῪ 5ίγοηρ ὀχργεββίοῃ, διῖ 566 ΗθΌ. Υἱ. 18. 

84. ὀγεαζ)] Ῥτοΐϑδῇθ, 845 Ὁ. 21. 

85. ὁνγ »ην ῥοίϊιο.] 5, Ιχ. 6. 

857. απά ας α« ζει αὐἱπεις ἐπὶ δεαποη] 
Ἀλίμευ, ἂαπὰ ᾽Ὅ}9 Μιῦπθθ5Β 1π θᾶνοπ 18 
1αὶῦηα]1. ΒΥ “ἴπὸ ΔΥ ᾿ἴπο55,᾽" Π ε]ἴΖϑοῇ Πο]άς 
[μαῖ σοά Ηἰϊπιβοῖε 15. πηοδληΐ, σοτραγιπρ [οὗ 
ΧΥΪ, το. (ΤΊΙ15 501. ὁ διαμαρτυρόμενος. 1.ΧΧ. 
ὁ μάρτυς.) ὙΠῸ οδ]εςτίοη, ἴα σοά Δμο 
ΤΔΚ65 ἐῃ6 ὈΓΟΠΊΪ86 σαπηοῖ ταργοβοηΐς Η!ΠΊΞΕΙΕ 
ἃ5 ἴη6 τ ϊΠ655, 15 1 ΕΠ|6: νησὶ Οοά ἄδογθθς Ηθ 
δἰίεθῖβ, ϑοπὶθ οι] Ἔχρίδῖπ 1 ἴο τλεᾶῃ ἴΠ6 

ἴο βἰδαπά ἴῃ πὸ Ὀαῖιο. 

τθοοη (Ηιρῆ,, Ῥεγονγῃθ), οὔ {86 ϑιπρι ΑΓ 
Ετουπά παῖ “1η 4}1 σοιιηίΓ65 5ὴῆ6 δ45 Ὀδθη 
[6 ΔΓΌΪΟΓ οὗ ἔδϑεινδ]β." ὍΠ15, πολυ θνοῦ, 15 1Π6 
ΟἸἸπιαχ οὗ [ῃ6 016 ἀγριιπιθηΐ οὗ (Π6 Ῥϑδίπλιϑι; 
ἢδ τεϑίβ ΠΟΙΥ οὐ ὑπὸ ἔα! ἘΠ] Πη655 οἵ Οοὐ (586 
ποΐδ οἱ σ΄. 1), δηά 15 ἰαϑί ννογά 15 “γ}." 

88. Βιωῤ ἐδοις διαὶ εασὲ 07. ἴῃ σοηία5ῖ 
“ἴο 41} ἰῃαῖ 15. ῥγοπηῖϑεὰ σοπιθβ ἴῃ6 ἀδβουρίοη 
οὗ ἴη6 δοῖυδὶ ςοπάϊτιοη οὗ {π6 Κιηρ : ἰῃς οὐ]οςῖ 
Ὀεῖηρ, ποῖ ἴο υρὑταϊὰ (Π6 ΒΑ Ώ 1 ἂἀπὰ πιο, 
ἌΝ ΏΠΟΘϑ6 ῥγαίβα ψν}}} 6 ονοσ ἴῃ {π6 Ῥϑα]πλῖστ 5 
τλουτἢ (566 υ. 1), Ὀυϊ ἴο 5ῆονν παῖ {Π6 Ἑ“[45- 
ἘΙΒοπιθηΐ 15 σοπηρίοίε; ἰἃ ἢδ5 ἄοπο [5 τνόσκ. 
566. 2 Οἤτο. ΧΙ, 12, φιοϊοά δον. 

89. Τροιι ῥαεὶ γνιαάε οἷ] ὍΤὨ ΗθΌγονν 
τνογὰ οσοιγβθ οἰϑεννθοσε ἴῃ 1 Αση. 13. 7 ΟἿ]Υ: 
Τογογηίδῃ, ἃ5 18. ἢϊ5 ννοηΐ, δάορίβ {πΠ6 ἰδηριιαρο 
Οὗ ΘΑ] Γ 566 5. 

ῥὶς εγοαυη] 866 ἴοῦ χὶχ. ο; [,ἅσῃ. ν. στό. 
Ιη [Π15 ράϑβϑαβο, μπονγόνύεγ, (6 ννογὰ σγείευϑ ὉΠ- 
ἀοιυ δέον ἴο ἴπ6 Κιπρ: 5 σγόννπ νγὰ5 ρῥτοὸ- 
ἕλποά θη ἢῈ ννᾶ5 γοάδυσθά ἰο νδϑϑαίαρθ. 
4 Οἤγσο. χὶὶ. 8. 

40. ῥὶς ῥδεάσε: δ} 15Πη4Κ ““ἴοοκ [Π6 ἑεποθὰ 
οἰτε5 ῃοἢ ρΡογίδιποα ἴο [μια δῇῃ.,᾽ 1. ς, ο. 4. 
διγοησῥοίάς ἴοτιΠϑὰ ὈὉγῚ ΘΠοΟΌΟΔΠῚ ἃγὸ παπηρὰ 
ἴῃ 16 ἰπβογρίοηβ οὗ Κασπακ. 

41. 4] 1δαὶ }α.: ὁν, ὅς. 8566 Ῥ5, ΙΧΧΧ. 1.2. 
ὙἼΉἢο ρεορῖὶο ντεγὸ δουξ πυπλθετ---- Ὁ} 01 Π15, 
δι Κ ΚΗ πιβ, ἀπά ΕΚ ΟΡ η5,᾽" 2 ΟἾτο. ΧΙ. 3. 

43. ἐξ οἄρε 9 ῥὶς “«υογἢ ΤΠ ἜΧχργο5- 
5Ι0η5 ἴῃ {Π]15 γϑῦβα ΠΠΊΡΙΥ παῖ ΠΟ τοϑιϑίδησο νν 85 
τηδάθ ἴῃ ἴῃς ὀρθὴ βε]ῖ4. ϑδιςῇ νᾶ5 θυ] ΠΕΥ 
{Π6 σ486 ἰη ἔπε Εργρίίδη ᾿Ἰηγαϑίοη. Τῆς Ρῃγαϑα 
ἄοεθβ ποΐ πιθᾶὴ “ δἰυηΐοά [86 οὐἄρὸ οὗ δ15 

ΔΑΔΑ2 
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ἘῊ:ε:Ὁ. 
ὀγιγλέμκεες. 

44 Τπου Βαβὲ πηαάς ἢ]5 ἰρίογυ ἴο 
σδᾶδ6, ἀπά οδϑῖ ἢ18 [ἤγοης ἄονγῇ ἴο 
τῆς στουηά, 

45 ΤΠε ἀδγβ8 οὐ ἢ15 γουτῇ Παβῖ 
ἴποιι 5ῃογῖεποά : ἴδοὺ ᾿δϑῖ ςονογοά 
πὶ νὴ 5βἤδηιθ. δεϊδῃ. 

46 Ηονν ἴοπρ, [οκὺ ἡ νης τῆοι 
ἢϊά6 τῆγϑβε! ἔοσ ἐνεῦ 5141} τὴγ ννγαῖῃ 
δυγη ἴἰΚὸ ἢτγοῦ 

47 Ἐεπιεπιδεῦ Ποὺ 5πογί τὴν {{π|6 
ἰ5 : ννβεγείογε ἢαρῖ ἴῆοιι πηδάς ]] ἵδη 
1 ναἱπ ἢ 

48 νηαλι πιδὴ 1: δὲ ἐῤαὲ Ἰινεῖῃ, 

ΡΘΑΙΜ5. ΤΧΧΧΙΧ. ΧΟ [ν. 44---1. 

το Ἐαεπιεηθεγ, [οτγά, τς γερτοδςοῇ 
ΟΥ̓ ΤΥ 5εγνδηῖβ; δοῦυ 1 ἀο Ὀεδῦ [ἢ ΓᾺΥ 
Ὀοβοπὶ ἐῤέ γεῤγοαεῦ ὁ77 41} τῇ τα ῖρη τ 
Ρεορὶε; 

ξι νΒεγενν ἢ τῆϊπα Ἔπαηλε5 ἤᾶνα 
γερτοδομεά, Ὁ ΓΠΟΚΡ ; ννμεγθννῇ τῆ 6 Υ 
ἤανε τεργοδοπεὰ τῆς ἐοοΐβῖερϑ οὗ τῆ1π6 
ἀποιϊηῖεα. 

ς2 ΒΙεθ5ε4 ὲ τὴς ΓΟΚΡ ἰοῦ βνεῖ- 
ἴὭογε. Απιεη, δπά Απλεη. 

ΡΑΙΜ ΧΟ. 
τ: 2704Ἐς, τοί “ογέλ Οοα᾽» φγυτίάίομες, 3. ἐορ- 
2,αικποίά οὐ μα ασι έν, 7 ἀἰπῖμοελαςίϊδο-: 

δηὰ 5Π4]] ποῖ 566 ἀδθδῖἢ ἢ 5Π8]} ἢς ἀ6- 
᾿νοῦ ἢ15 80} ἔτοπιὶ τῆς δαπὰ οἵ τῆ6 
τανε ϑεΐίδῃ. 

49 ],οτά, ψἤογα γὲ τῆν ἐογπιεῦ ἰον- 
7. ϑλζι.. ἱπρΚιμάπεββδοβς τυῤίερ τῇου “δυναγεβῖ 

ρισηίς, τὸ απο ὁγοιν ο7 172. ΄ιᾳ 47 ῥγαγάλ τον, α 
“ον τὲ ἀημοτοίσανε απαὶ σόμσ δὲς ἐχβεγίόπεέ οὗ δ γαγεν, 
οὐδ» εοοα ῥγοτἰοηζέ. 

ΓΑ Ῥγαγοῦ οἵ δῖοβεϑβ ἴπῸ τδη οὗ Οοά. ηὐν μὲν ἘΞ 
ξεῦ. 75: 

1 τῆοιι Παϑῖ θεεη οὐἵγ ἀννε]]- γεισνατένα 
, ἵπρ Ρἷασα "ἴῃ 4}1 ρεπογδίοηβ. ΒΡῈ υἱὲ μή ": τπῖο [αν ἴῃ τὰγ τα} } 

ΒΝΟΓΑ," 85 ἴῃ ΟἿΓ υϑᾶρο, δυξ ““υγηεὰ Ῥδοκ 
ἢ15 δἴίδοκ." 

44. ῥὶς ρἰον»)] 1.1 “ΤΟΙ. Παρ τηδὰθ 
Ηἰπὶ ἴο σϑᾶβδὸ ἔγοπὶ ἢ5 ριιῖν." ὙὍΠδ Ὄχργθθ- 
δίοῃ 15 ρϑοι δῦ: 1 πρὶ ϊεὲ5 {παῖ ἴΠ6 Κὶηρ μαά 
σοηίγεοϊοα ἀεΠ]οπιθηῖ, Ὀδθη β )θοϊοά ἴο γϑαῖ- 
τηθπΐ ΙΓ ἢ ἀερτδάδα πῖπι; δὴ δοςουηΐ ἴΓὰ6 
οὗ [εἐςποπιδῇ, μὰ ποῖ 1655 580 οὗ θβοθοδπι. 

ἐααὲ ῥίς ἐργοπεῖΐ 866 ποῖθ οἤ Ὁ. 39. 

458. ΤΡὲ 4α»: ο δὲς γομ}}ὴ Οτ, “ἼὝΒΠου 
ἢαϑί οὐ 5ῃοσῖ {πὸ ἐδγϑ οὗ Πὶβ γουτἢ :" ἢ. ὁ. οὗ 
ἢ15 γου 1} υἱβοῦγ, 45 1η [Ὁ ΧΧΙΧ, 4, ΧΧΧΙΠ, 
25. 
ἴῃ (06 ρῥτγίπιο οὗ ᾿Ἰρὶ νῆθη 1Π6 ταν η 611 προ 
δΒῖπι. ΗεἜ 5ισνινεὰ ᾿ἴ ἵνεῖνε γραῦβ, 866 
“2 Οἤγο. χὶϊ. 1 2. 

ιουεγά ῥὶ»,1)] ΚΟἸοΓΠμοὰ Πὶπὶ νἹ ἢ 5ῃδπιθ, 48 
“ τηΔη[106., ὙΠ ιι5 Ῥ85. Ιχχ]. 13. ΟΕἷἰχ. 29. 

46. Ησαυ Ἰοηχ, 10 Κ})»7}] δες 5, Ἰχχὶν. το. 
ῥίάε ἐδγεο ἢ] Ῥϑ. ΧΙ, α. 
δμγη ἐφε Δγο] Ῥδξ, ἸΧΧΙχ. ς. 

47. ῥοαν σρογὶ γριν {ηις 41 δ, ΧΥ"Π. 14. 
ΧΧΧΙΧ. ς; {π6 ννογὰ σϑπαάογοα “ {ἰπ|6 15. υϑοά 
ῬΓΟΡΟΙΥ οὗ 16 Ὀτιθῖ, ἔγαι!! 16 οὗ πηδη: ἤθῆςδ 
τ Καγ, "ον Προ." ὙΠὲ Ῥϑαϊπλῖϑί ϑρθακ5 
ἴῃ 15 Οὐ ρούβοῃ, Ὀμὰΐ ΡΓΟΌΔΌΪΥ 85 σοργοβοηῖ- 
ἴῃς {Π6 τᾷςθ οὗ πΊδῃ. 

«ὑδογεζογε. .ς. πὶ αα]η})} ΤὮ5 1Π6 οἱα 1π- 
ἐὐγρΓγεΐογα, Ὀαΐ τποζοῖτ ΟΥ̓ ΕΟ5. βοπεγα!]ν σῖνο, 
ΕΟ νῃαῖ να ΠΥ ἢαδῖ Τ Ποῖ σγοαῖοα 4}} πηθῃ ἐ 

49. ἰροϊηισλϊηάπε ἢ Τὴ ψογά τοπάεγοά 
“ἐχΏΘΓΟ65᾽) ἢ α΄ 1. Τῆς Ρβδὶπηϑὲ γΓϑοιγ5. ἴο 
ἢ15 ΟΥΣΊΠΔΙ ρ]68. 

ἐπ ἐδν ἐγμ} Ἀδίμογ, “ἢ ΤῊΥ [Δ ΠῚ] Π655,}} 

ἘΟΠΟΌοΟΔΠῚ ννᾷ5 ἔογίγ -ϑῖχ γθδῖ5. οἱ, 511} 

85 ἴΠ. α΄ ας [86 τοῦγαϊη οὗ [Π6 ῬΑ] Πη51᾽5 ὀθχροβ- 
(υ]ατίοη. 

580. ῥοαυ ] 40 δεαν, δις. {41 ἀο Ὀδαγ ἴῃ 
τὴν Ὀοβοτὴ 8}} ἐῤε γεῤγοόσορ Οὗ ΤΔΤῪ ΡΘΟρ]θ5.᾽" 
ἼΠῸ ΘΧργόββιοῃ 15 οὔβοιγο Τὴ6 ΚΘΠΘΓΑΪ πιοδῃ- 
ἰπξ οὗ “" Ῥϑαυηρ ἴῃ (ἢ6 ὈοϑοΠΊ."" βροκϑθη οὗ ἃ 
σοΠΙοΥ οὐ ἴθδοθογ, 5 ξοβίογιπρ νυ 1 τοπά θυ σᾶγο: 
ἴδιι5 οὗἩ Δ] οϑθβ, Νυπι. χὶ. α2; δ τῃ6 ξΟ]] ον της 
αἰδιιϑα Ἔν ΘΠ ΕΠῪ ροϊπίβ ἴο [ῃ6 ννοσγά ““σθργοδοῖ" 
ἰπβογίθα ἴῃ 16 Α.Ὗ. ὙΠῸ Ῥβαϊπη)ῖδὶ θοσγθ 86 
ΤΟΝ] ΠἸη58 οὗ (Π6 σποηλ 88 οὗ ἰϑγδϑὶ 85 ἃ ΠΕΑΥΥ͂ 
Ιοδά τιροη ἢ15 ποατσί. 

51. ἐῥὲ )οοιμίεβ: οΥ᾽ Ἰῤὲπε αποϊηἰθ ] “ΤῊ Ϊ5 
15. ξοηθγ Υ υπἀογβιοοα ἴο πλθδῃ “Ὁ 4}} [Π6 πιονὸ- 
Τηθηῖθ οὗ {Π6 Κιπρ :" 845 Ῥογοινῃθ βιιρρεεῖβ, 
ΡΥΘΥΥ βἴορ ἢδ ἴα κο5;" 50 5, Ἱν]. 6: διιῖ 16 
νογά, ΜΓ ΠΙΟΒ πλθδη5. ὁ" Π66]5.᾽) ΙΏΔΥ ἸΠΡΙΥ [86 
ἴγασοβ, 1ῃ6 τοϊγοδίηρ τηονοπηγοηΐβ, 6 ὈαςΚα 
ΜΑΙ 5ἴορα οἵ {Π6 Κιῃξ: δθὺ ποῖθ οὔ “«". 4.2. 
ΤΠἢι5 ὕθη. ΧΙΙΧ. 19.“ ΑΡΤΉΘΠ Θχίγοπλυτη." ὙΠ6 
Ταγριιπὶ ἢ45 “ἴον τον }]ὸ [6 ταγάϊποθ5 οὐ 1} 6 
ἱοοϊξίοερς οὗ ΤΥ (Ὠγσι." 

ἼΠΕ ρῥξαὶπὶ 15 ποῖ εἴτοοιν Μοββίδηϊς : [Π6 
ὙΠΟ]6 ἴοπθ οὐ ὀχροβίιαίοη ἀπ ργᾶνοσ θοΙοηρς 
ἴο ἰοςαὶ διαὶ ἰοπηρογασν οἰγουπιδίδησοβ ὑι 
πῸ ΔηΠοΙραΟη5. ἅγὸ στοιπάδαά οἱ Ργοπιῖςο5 
ΜΉΙΟΝ ἤᾶνὸ τηοσ ἔσο ἐ]Π]πηοπς ἴη ΟΠ γίβι, 
[{|5 ἃ ποῦ] οὐδ. δῃηὰ ζοιτηβ ἃ βίςπρ εἴοβο ἰὸ 
1πΠ6 ὈΘΟΚ ΒΓ ἢ σοηϊδιη5 {Π6 ἄθθρ τοποῃϊην οὗ 
ΘΡΌΓΒ ἰγαϊποὰ ἴῃ τῆς βομοο] οὗ ἰ)ανϊά. Ὅπὸ 
σοηποϊπάϊηρς ννογήβ, [ποι δά ἀθα ἴο πιαγκ πὸ 
σοπηρίοη ΟΥ̓ [Π15. ἀϊν]βίοη, βορπὶ ἴο ἢᾶνὸ ἃ 
5ΡόΟΙΆ] σοηποςσίοῃ νν ἢ (ΠῸ ὈορΙππίπρ οἵ τὸ 
ῥϑβαϊτη, ἃη ὈΧΡγοεΒ 1Π6 ἱπποιτηοϑὲ ἀπά ροῖ- 
πιάποηῖ σοην!στοη οὗ ἴῃς σΟμΠΊρΟΒοσ, 

ΕΟΒΤΗ ΒΟΟΚ. Ῥελιμε ΧΟ... ΟὟὙἹ. 
ῬβαΑῚΜ ΧΟ. 

ΤὮο ἀεοροϑὶ ἰηΐογοβὶ δἰΐδοθβ ἴο {15 ϑο]θπηη 
Ὠγτηη, ἐβγουξὰ 118. 016, ἢ] ἢ ἀϑοπῦθϑ ἰἴ ἴο 

Μοβοβ. ὝΠετο ἰ5. ποίμίηρ ἴῃ ἴΠ6 ρϑα]πὶ ἰπσοη- 
δἰδῖθηϊ ΜῈ δυσῃ Δα ΠΟΥΘΗΙΡ: δηὰ 115 ξϑπογαὶ 
ςοηϊοηΐδ, ΤΏΔῺΥ ῥΑΓΓΙ οι] ΑΓ Ρἤγαϑοβ, [15 γϑϑοχης 



γ. 2-Ἴ.ἢ 

2 Βείοτε τῆς πιοιιηΐαίη8 Ὑγ6ΓΘ 
Ὀγουρῆτς ἔοσγίῆ, οὔ δνεγ ἴῃοιι ἢδαάϑβι 
[ογπιοά τῆς δαγίἢ ἂδπά τῆς ννογ]ά, Ἄνθη 
ἔτοπι Ἔνεγδϑεηρ ἴο δνεγίδβδίηρ, τῆι 
αν’ (Τοα. 

2 Ἴδοιῦ τυγηεβῖ τῆλ τὸ ἀεβῖγις- 
“:9ὉὈει... [ἴοῃ; πὰ βαγεϑβῖ, βαίυγη, γε σἢΠ]άγθη 

᾿ Ὁτ, τοάδε οἔ πεῃ. : 

“ἢ 4 “ἔογ ἃ 1τπουβαηά γεδῖβ 'π ΤΥ 
ἰβοη. Βρῃϊ ὧγό μέ ἃ5 γεϑίεγαδυ ἰνμεη 1ἴ 

ΡΘΟΑΙΜ5. ΧΟ 

ἷ8 Ραβῖ, ἀπά ὧς 4 ννδίοἢβ. ἰὴ τδ6 
ΠΙρΡἢ. 

ς ἼΠου σαγγίεϑι τ πὶ ἌΥΨΑΥ 45 ΜῈ 
ἃ Ποοά; ΠΕ ἅτε ὧς ἃ βἰερ: ἱπ τῆς 
ΠΊΟΓΠΙηρ ἐῤέν αγὸ 'ἰκε ργὰββ τυῤίεῤ 
᾿ στοννεῖῃ ὑρ. 

6 ἴῃ τῇῆε πιοτγηΐηρ ἰ βουτγίβῃειῃ, 
Δηἀ ρτοννεῖῃ ἀρ; ἱπ τῆς δνεηίηρ ἰξ 
15 σὰς ἀοννη, πὰ νυν] εγεῖῃ. 

7 ἔογ ψε ᾶτὲ Ἴσοηϑυπιεά δΥ τῆϊης 

ὈΪάποο πγοιρθοις ἴο ([ἢ6 ὈΟΟΚΒ οὗ (ῃ6 Ῥοη- 
(αϊοιιςἢ, Ὀυξ Θβρεςῖδ!}γ ἴο {πῸ θοΟΚ οὗ ει- 
ἰΟΓΟΠΟΙΗΥ͂, ἰἴ5 δαγηδϑίηθβϑ, {γΓιϑδῖ, σεα] δι οη 
οὗ Οοὐβ Ὠρᾶγῃοϑβ, δπὰ ἃ τ] θ ΠΟ ἤΟΪΥ ΠΟ ἢ 
ΒΟΘΙῺ5 πίη γαὶ ἴῃ ἃ τῇδ Οὗ 5ιιςῇ δϑζοῃ βῃ- 
ἴῃ ΘΧρου ησε5 δηὰ ΤΙ ΠΥ αἰδαρροϊπίιηεηίϑ, 
{4}} ἴθ ψὰ [86 βρροδιοη ννΒ ] ἢ ρΌΠΟΓΑὶ 
ΟΡΙΠΙΟΏ ΠΟΠΗ͂ΓΠΙ56, ΜΗΥ ράβϑϑάρεθ, ἃ5 υὉ. 
5.) 85) 550} Π16 ἃ 51:51} 4Ὁ 5 βη: ἤσδηςθ, 85 σοπλῖην 
ἕγομῃ ἢιπὶ δὲ ἴῃ οπὰ οὗ ἢϊ5 ννδπάφπηρϑ ἴῃ {Π6 
ἀεβεσῖ : Ὀυΐ ἅ7Ὸ Ῥοϊ 1655 ἴῃ σοπηρᾶγίβοῃ, 1 
νὑυιτίεη ΌΥ Δγ οΟἴδοσῦ. Μάοβεβ ἰ5 ἰυ)οά, 85 
Βεγο, ᾿ϑθυῖ. ΧΧΧΙΪ. α, [οβΆ. χὶν, 6, Ε2γὰ 111. 2, 
ἐῤε παρ 97 Οοά. 

1. ἀευοίησ ρίας) ΟΥ, ““Βοπὶο :᾽) 566 δθυῖ. 
ΧΧΧΕΝΣ, 27; 5. ΙΧΧ]. 3, δΔηἀ χοὶ. 9. Το νοτὰ 
566 Π15 5ΘΡΕΟΙΔΠΥ 5 Ρη Ποδηΐ, 16 νυπτίθη ὈΥ Μόϑοϑ, 
ὙΠῸ δά πὸ ἄχεά ἀν ηρ-Ρίαοθ ἔοσ ΠΟΤ 
γεάῖϑ. 

ἐπ αἰϊ φεπεγαϊοηα ΟΣ. Ῥεῖ. ΧΧΧΙΙ, 27. 

Ὡ. Βεύογε δὲ »ιοιπίαίπο, δίς. (1) ““Βεξογθ 
1Π6 τηουηίδϊηβ, ννηϊσἢ τὸ 6 ΘΠ} Ὁ ]Θπὶ5 οὗ 
Εἴθ Υ ἀπὰ βἰτοηρίῃ (Β ει. ΧΧΧΙΪ ας; Οδη. 
Χ]Χ. λό; Ῥζονυ. υἱῖ. 29), Ψογα Ὀσουρῃς ἐοτῃ, 
δηὰ Ὀογῃ ([οὉ χχχνυη, 8, 28); (2) Ὀεΐοτε ἴῃς 
ογῃ, δὰ (π6 ννυοῦἹὰ ἴῇ ψ ΠΟ ἢ ννὸ ᾿νθ δηά 
Ιλονθ, ψΈΓῈ ὈοΓ (566 Οεη. 11. 4); δῃηά () 
ἔτοπι θυ  ϑίπρ ἴο Θνου δαβιρ, Του αὐτὶ οὐ." 
ΤΠ Ηδεῦγονν ννογά, νης ἢ 5 γοηάογοὰ ἴῃ [ἢ6 
ΑΟΝΨ. Τροι ῥαάε! ξογηιεά, ῖ5 ρΡγοῦδοὶΥ 86 {Πιγὰ 
Ρεγβοη ἔδπι., δπὰ ἴη6 τεηάετίηρ 5ῃου]ὰ 6 85 
ἀὔονο, ““οίοτο {Π6 ϑαυϊἢ δὰ {πὸ νγου]ᾶ ννοτο 
Ὀοτη," ὅς. Α δ ρῃϊ σμδηρο οὗ ρυποζιαίίοη 
ἴη 106 Ηδοῦγονν 15 γοηυϊγοα ἔοσ 1815 τεμάθυηρ. 
Τα γοΐθγθησθ 18 ἴο σϑσηῃ. Ἱ. 9. 

8. {ροι {μγηεσί, ὅς. ἘΠΙΠΟΥ τοίογσίηρ ἴο 
Οεη. 11. 19. 'ἴπ ψΠΙΓἢ σοᾶϑ6 ἴἢ6 τηθδηϊηρ 15, 
ΦἼΒΟΝ ἴαυγηοθῖ πιᾶη ἴο ἀθβιγισοη (ἰ.6. ἴο 
ἀυκὶ δηά σοττιρίϊοη), πὰ βαγοϑῖ, δίυση 10 
ἀιιῖ, γε σπη]άγοη οὗἉ ἀιϊι5ῖ :᾽) οὐ, “δου [υγηρϑῖ 
τηδῃ ἴο ἀιισῖ, ἀπά βαγοϑὶ ἴο Δποῖμογ ροπογδίίοῃ, 
ἘἈοίυγη ἴο ἴδ, ἀηἃ ΟΟΟΌΡΥ [οΓ ἃ {{π|6.) ΤὍΤῊΘ 
ϑοςοπα δχροϑβιοη (566 ἔσςοΪοβ. 1, 4) ϑοῖβ ἴῃ 186 
τηοϑί σοηβρίοιοιβ ᾿ρῃΐ [Π6 σοηίγαϑι Ὀδίννθθῃ 
1Π6 οἴδγπιυ οὗ σοά δηὰ στη 5 σῃδηρίηρ εχ σῖ- 
δπσο: Ὀυΐϊ [Π6 ἢγϑε βθοῖῃβ Ὀθϑί, 45 ἴπὸ ννογὰᾶς 
οἵ τῃῆ6 ρίας ἴῃ Οδη, ϑδοῖὴ ἴο Ὀ6 φυοϊοά. ϑ8ε6 
8150 Εςς]65. χὶ!. 7. 

4. ον α ἐῤροιαπά, δος. Ἐλαίμογ, “ΕῸΣ ἃ 
1Βοιιϑαηα γϑδῖβ ἴῃ ΤῊΥ 5ρῃϊ ἂγὸ Ὀιιῖ ἃ5 γοϑῖοι- 
ἄλγν, ἴοσ 10 ῬᾶΒ898, ΟΥΓ, 88 1ῦ Ῥ888908. Δηἀ 
(458) ἃ νναΐῖςῇ ἴῃ ἴπδ η!ρἢϊ :᾽ 2.6. "580 ἀοξί Τἢοιι 
οἴοδίθ, ἀθβίγου, δηά γϑοσγθαῖθ δ σσοββίνο ΡῈ Π6- 
ΓΔΊΊΟΗ5 ΟΥ̓ ΠΠ6Π; οΥ ἃ ἰπουβαπὰ γθᾶγβ Ρρᾶ55 
ΑΔΥ ἴο ΤΏΘΕ ἃ5 οὔδ ἀδΥ: ἔογ [ἰ ρᾷϑϑ.5, Οὐ, 845 
1ξ ραϑ5565 (350 ἴο 540}, ἰη 8η ἰπβίαηϊ ; ἃ5 ἃ νναϊςῃ 
ἴη ἴΠ6 ὨΙΡΏΣ ῥᾶδϑοβ ΤΟΊ ΘΠΪΔΓΙΥ ἰπ 5]060.᾽" 
ΎΤΠΟ νογάβ ἴῃ Π6 οὐ ρίπαὶ Ἔχργοθα γαρί ἀἰγ. 
ΤΠς τοπαοηηρ οὗ ἴἢ6 Α. Ν΄., “45 γεβίθυ δ - 
ἤθη ᾿ἰ 18 ρᾶ5ι,,) 15 ἀρργονθά Όγ ροοὰ δυ- 
(μου 65 (Ζυηζ, ἅς.), γεῖ βθοπιθ, θνθὴ 5110- 
Ῥοβίπρ ἰδὲ 1Π6 ΗδΌγο νν}}} ὈθΑΓ ᾿ἰἴ, 1655 
βριγι θὰ δηά ροδίϊοδὶ (ἤδη ἴῃς οἴου. 

α «υαἱερ ἐπ ἐδὸ πίσδὶ] ΑΔ ρᾶςθ οὗ {{π|6 
βῃοσίογ ἴΠλπ (6 ἀδὺ οἵ πὶρῃΐ (56ὲ ἔχοά. χὶν. 
24). ὙΤδδ πιρῆϊ, σοπηπιθποηρ δὲ 6. ο᾽οἸοςκ, 
ννὰ8 ἀϊνιἀοἀ ἴῃ ΘΑΥΥ {{π|Ὲ5 Ιηῖο (ἄγθθ, δίζογ- 
γναγάὰβ ἰπῖο ἔοιισ, ννδίσῃθβ. πὰρ. νι. το ; 
Μαγκ χι. 3ς. 

5. ΤΡοι εαγγίεδεῖ, ἅς. [πιᾶρε5 Ἰηϊγοάιιςοα 
ἴο τηδγῖκ τηδη 5 ἴγ41} πδίιισο. “ἿἼΠὸ πηθη ([Πδῖ 
ννεγ6) Του ιᾶϑὶ σατο ἴμὸπὶ ἀναΥ 85 υ ἢ 
ἃ Ποοά : {ΠΥ τὲ 85 ἃ 5|66Ρ: 45 9 ̓455 νυ] ἢ 
βουτγίϑῃοϑ ἴῃ ἴΠ6 σηοσπίηρ δηὰ 15 ουζ ἀοννῃ ἴῃ 
1Π6 ονθηϊηρ, ἅγὸ {πογ," ὅς. ὙΠεγο 15 οὔ- 
ΒΟΌΓΙΠΥ ἰῃ 5οπὶ6 οὗ ἴΠ6Ὸ δχργεϑϑίοῃθ οὗ [ἢ 15 
νΟΙΒΟ; δηὰ ΠΔΠΥ͂ σοπιπιοπίδίοτβ σοησοῖνο [ἢδΐ 
Δῃ αἰϊογαίίοη ἴῃ [ἢ6 ἰοχί, οσ ἃ ἀϊξἔἜοσγοπΐ ἀγγάπρο- 
πιρηΐ οὗ ϑοπὴθ "νογάϑβ ἴπ ἰἴ, 15 ποοάξι!. ΑἊἈ8 κἴ 
βίδηἀβ (ἀπά ἰ5 Ὄχι! ἴῃ (Π6 Α. Χ.), ἢ 
Ῥγοβθηΐῖβ ἃ 96η56 51:}ΠΠς ΘΠ] οἰδῖη. Ὅς σοπλ- 
Ῥαγίϑοη οὗ τηδῃβ [Π{ δῃὰ ννεακηθθθ ἴο σγασ 
'ἰ5. ποῖ ΠΥ ἀγάννη οἱ.---Ἴ 11. “1 16 τηοΥ- 
ἴῃ ἃ5 ἴῃ ρτᾶβθ ζτοννθ ΠΡ: ἰῃ ἴΠ6 ΠΊΟΓΠΙΩΡ 
1 ργοννβ ὉρΡ: ἴη ἴΠ6 δνθηΐϊηρ τ 15 σὰΐ ἀοννῃ 
(δἰγίςε υ, πιδῃ οὐ5 1 ἀοννη), ἀπά ψΊΠΟΓΘ: 50" -- 
ννῈ τηιϑῖ 5}ΡΡ]γ.--- ἴῃς Ἰἶδ οὗ τηδη." [Ι͂π (Π6 
ἤγεῖ ἴΝΟ ἱπηᾶρεβ (Ὁ. 5) ΠΟ σοπιρδγίβοη 15 δα- 
2τεπ δά ; τλτι 15 ϑυνορί ἄννᾶὺ ΜΠ ἃ βοοά: δ6 
15 ἃ 5'δσορ. Α δἰηρὶε ννογὰ δχρυδϑϑοβ [ἢ6 ἤγϑεϊ οὗ 
[Π656 5 ΠΠτιὰ 65. ὙΠῸ ρῆγδϑο (συ. 9) ΜΒ ]ο ἢ ἴῃ 
{86 Ρ. ΒΝ. 5 ᾿Ἰηξογργοῖοα “Ὁ δα ἀννᾶν. 15 γθῆ- 
ἀογοὰ 'ἰπ ΟἿἿΥ νευβίοη σγοςυεὶ μῤ, Ὀϊζ ἴῃ [86 
ΓΔΓΡΊη “615 σῃαηροά.," [{ σδλῃ βσδύςοὶν (85 ἴῃ 
(ες Ρ. Β. ΚΝ.) δανε ἴννο ἀϊδεγοηξ πλθαπιηρπ, ἐ.6. 
εἰ λάθ ΑΥΑΥ ᾽ (νυ. ς), δῃηὰ ““στοννεῖ! Ὃρ᾽" (υ. 
6), ἰῃ σοηϑθσιῖνε νεσϑεβ. [Ἃἢ ἴῃ6 ΟΥἹΡΊΠΔ] [ΠΟΤ 
ἰΘ ποίππρ ἀησνοπηρ ἴο “ἀτοά πρ᾽ οὗ ἴπα 
Ρ ΒΙΨ: 1 15 ἰπβογῖθα, νγὲ ΠΊΔΥ δι ρροϑε, ραγΥ 

3273 
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(ὐ. φῃβεὴ Δη4 ὈΥ ΤΥ ννγατῇ ἅτε ψνα τγοὺ- 
“γα Ὀ]Θα. 

ἱρμπα 8ὃ Ποὺ Πδιαβῖ β86ῖ οΟἷγσγ ἱπΠ|4Ὲ {165 
ἯΣ ἰδίως δείοτε 1166. Οἱ 8θογοῖ οἵη ἴῃ ἴδε 
! Ἠοὺ, ἃς σὴς οὗ τῆν σομηϊεηδποα. 
ζαλε οὐ 9 ἔογ ἃ}1] οἷν ἀλγβ ἂγὲ ἴ ραββεᾶ 
ὅκα ὑι ἌΜΑΥ ἴῃ ἴὮγΥ ψγαῃ: νγὲ βρεηα οὐγ 
Ἰλόνη τα ΥΘΆΓΒ 5 4 ἴαϊε ἐῤραὶ ἰς ἐοίά. 
Ἡβρδυ ς Ιο ΓἼΠε ἀδγβ8 οὗ οἱιγ γϑαγβ 4γέ 

οἡ δοςοιυηΐ οὗ ἴδε σηγίῃπι, πὰ ΡΑΙΥ 45 δῃ 
Διῃρ  Ποδίϊοη. 

7. ον «ὐὲ αγε εονισιργσά, ὅς. ἢ Ετοπι (ἢ 6 
ϑοηοΓΑὶ 5] θεῖ Οὗ ΠπηΔη᾽5 ννεακηθ55, [ἣς Ῥβδὶπλιϑὶ 
τς ἴ0 5ρθαὶς ρδγιου οὗ ἴπ6 να ΚΠ 055 
Δηά 5'η οὗ δἰπΊ56} δηὰ ἢϊ5. ρθορὶθ, δηά οὗ ἴῃς 
νυγαῖῃ οἵ Οοά, οἵ ννῆϊςἢ 510 ννὰϑῖῃδ σδιιϑο. Τ6 
σοιμρ αἱ ηΐ 15 514 0]6 ἴο Δῃγ ρογιοά οἵ [5γ86}5 
ἨϊδίοτγΥ, ἴπ νι ἢ βυβογηρ ΓΟ] οννθα δίῃ 85 [15 
τηροα, Ὀιι 566 Π|5 ΘρΘΟΙΆΠΥ βιτοα ἴο (ἢ6 ἐχρθ- 
τίθης οὗ δίοβεβιυ: Ηξ δῃὰ ἢ15 ρϑορίθ, οἡ 
δοσοιηΐ οὗ {ΠΟΥ δ'π, ὑνοῦο εοηϑμροά ἴθ ἴῃ6 
ΜΠ άογηθο5, δηὰ ἐγομόίρά ἰὨγοῦρ ἢ Ηἱβ5 ννγάῖῃ; 
ἔογ 411 οἵ τπεῖῇ, ἐχοθρί (ὐδ]οῦ δηὰ [οβῇιιᾷ, 
Ρογϑῃθὰ Ὀδίογε {ποῖὶγ Επλθ, ἂπὰ ἰοβδὶ ἴῃ6 1η- 
ποιπίαποθ ρῥγοπη θεά ἴἰο {πεὶῦ ἔδίμογθ, 866 
Τουῖ. 1. 2ς-.28. 
Οοὐ 8 σηψεῦ δηὰ «αὐγαὶ (ἴΏ6 54π|6 ὄχργεϑ- 

βίοηβ, Ηθ., 48 ἴἢὴ ἴῃ ρ541Π1|} ᾶἃγὲ σοῃϑβίδητ]Υ 
σουρὶοά ἱπ Π ει. ΙΧ, σφ) ΧΧΙΧ. 23) 28, ὅζο, 

8. Τροιι ῥανἐ «εἰ, ὅς. “ὝΒοιυ Παϑῖ ϑβεῖ οἱ 
ἱπ|4υ 65 Ὀοίογο Τ Πθὸ, 50 85 ἴο τηδῦκ θᾶ ἢ ΟἿ6 
ἐπάν! 4}}Υ7, δηαὰ τγοσο]]οςῖ 1: οὔτ᾽ βθογεί 515 
{ βϑογοῖ5), νης ἢ ννὲ τνου]Ἱά ρα γ σοποθϑὶ 
ΤῸΠῚ Οὐ γοοῖνοϑ, Τ μοι Παϑβῖ ριι ἴῃ {Π6 5ρίθπάουΓ 
ΠΟ δυγγοιπᾶβ ΤῊΥ σουπίθπαποθ, 50 ἰἢδξ 
Τῆου ὙΤΠΥΚ56]Ε, δηὰ 4}} σγεαίίοπ, πιὰ ποῖθ 
ΘΔ ἢ δηά δνοσΥ οπο οὗ {πεπὶ.} Δ Βογονοῦ σοὰ 
ἴῃ ΤΊΘΓΟΥ ἴὰγη5 Ηἰ5 ἔδοο, 4 Ὀγίρῃς Ὀοηϊρπαπὶ 
τδάϊδησθ βῃϊηθϑ, Νιπὶ. νὶ. 2ς; 5, ΧΧΧΥΪ. 9. 
Ιη ἴδὸ πιϊιάφε οὗ [15 ὉὈΪ4716 οὗ ρῆῖ, ν Ποἢ 
ΘῃησοπΊραβϑο Ηἰπὶ, δηάὰ τπσονεῦθ ἃ}1] {ππηρϑ 
Θνογγννογο, Ἠδ Πᾶ5 ρἰδοθὰ {6 ϑ'ῃβ οὗ 168 
Ῥϑαϊπλϊϑὶ ἀπά οἵ Ηἰβ ρξορίο:; ννογάβ, νη ἢ 
πᾶν ἃ βἰηρυΐαγ ἔογοθ 1ξ ννυτιθη ὈΥ Μοβ65, 
ΜΠῸ 5ᾷνν (Π6 βρϊεπάοιισ οὗ σοά, δηὰ σαγτιοὰ 
ΔᾺΥ ἴτοπὶ ΗΒ μϑύβοη (ἔχοά. χχχίν. 29) [15 
Τηδηϊξεϑὲ [οΚ6η5. 

9. ἔὸν αἱΐ οἕν ἀαγε. ὅς. ““ Ἐογ ἃ}} οἱ 
δΥϑ ρᾶ85 ιν ΔΥ (4! Κὶγ) ἴῃ Τῆς Δηβογ; ννα 
ϑροῃπὰ ΟἿἿΓ γδαγβ 8ἃ8 ἃ [4]6, Οἱ, 85 ἃ πηθα! Δ 110}, 
ἴπ4ῖ ἢᾶ5 σοπὴθ ἴο Ὧη οπά, οὐ, 85 ἃ ννογὰ παῖ 
5. ϑροκθη, δπὰ ἱμουρῃΐ οἵ πὸ πιογθ." Τῆς 
σοπιρίαἰης 18 οὗἩἨ 106 ϑῃογίπθϑθ δῃηα πΊβοσυ οὗ 
᾿1ἴδ τῆγοιυρὴ Οοάβ ννγδῖῃ ; ἃ σοϊηρ αῖης νυ δΙςἢ 
[28 ἃ 5 ΑΓ ρτοργίοὶγ 1ἢ τἰζογοὰ ὈΥ ΔΜ οβ68, 
ΜΟ 88. ἃ βοπογδίίοη οὗ πΊθη ρϑυιϑῇ Ὀοίογο 
{ποῦ {ἰπ|ὸ ἰῇ ἃ ἔδονν γοαῦβϑ, δηὰ πλιἰτἀ65 
ῬΕΤΊΒἢ ἴῃ ἃ τηοιηεπηί ΟΥ̓ 5ρ6ς18] ἱπιεγροϑίοη οὗ 
Οοὐ. Τμε νογὰ σεπάεγρα “6 ρᾳϑϑοὰ ἈνΑΥ ἢ" 

ΡΘΑΙΜ5. ΧΟ, [ν. 8--- 12. 

τὨγεέβοογα γ8δΓ8 πὰ ἔεη; δηά 1 ΌΥ͂ 
Γεάδοη οἵ βίγθηρίῃ ἐῤδγ δὲ [οι γβοοῦς 
γελίβ, γαῖ 15 Π61Γ βῖγοηρτῃ ἰάροὺγ ἀπά 
ΒΟΓΓΟΥ͂ ; ογ 1ἴ [5 ϑοοη οιζ ο΄ δηά ννα 
ἢγ ἀννᾶγ. 

11 Ὅγμο Κηοννεῖῃ τὴς ρόνγεσ οὗ 
[Π]Π6 ΔΠΡῸΓ ἡ ἄνεὴ ἀσσογάϊηρ ἴὸ (ἢΥ 
ἔεαγ, “0 ἰς ΤΥ ννγδῖῇῃ. 

12 ὅὃο ἴδδοῃβ κ“κ' ἴο πυιδεγ οὐ 

ΤηθΔη8 (866 [6 πηλαγρ.) “Ἢἤᾶνε [υγηρὰ "ἢ 45 [ἢ 
ΟΑΥ ἴὰγη5 δὲ ονθηῖηρ. [|6Γ. νἱ, 4, “" νος υηΐο 
5! ἴῸΓ {π6 ἀλγ ὕυσποῦμ (ἢ ΟἿΓΟ νεγβίοῃ, 
50οἐΡ πιυαν), ἴογ {πῸ ϑηδάον οὗ [Π6 ὄνθηϊπρ 
ΔΙῸ βιγοις ρα οι." αυΐοκ, υὑποχρεοῖϊοί, 
1ην]510]6 Ραβδίηρ ἰ6 ᾿πιαροά. ὙΠῸ σΟΙΏΡΑΓΙ501 
ΒΟ. ΟΠ ]ονν 8 οὗ ἴΠ6 γοαῦβ οὗ 116 ἴο ἃ ἴδὶὸ 
(παῖ 18 10] 4, οὐ ἃ ννογά, ὑνῃιβροσ, διῇ, οὐ 
ποι ῃΐ, Υ ΠΙ ἢ 15 σροίκθη, πραγ, οὗ ᾿ἱπηαρίποι, 
ἴου ἃ τηοπιοηΐ, δηὰ ᾿θᾶνεβ ΠῸ ἴγδσθ, ἰ5. οὗ 
δ ΔΓ ηροτῖ: [οὐ ΧΧΧΥ͂Ϊ. 2, “1ῆς σοι» 
(Π4τ σοσῖῃ ουΐ οῦ ἢὶ5 πιο " (ΗδὈ. 8ἃ5 ἴῃ 
(86 ρ5.), ἔδνοιιγα ἴπ ᾿ηϊογργοίδίοη, ἃ «οιριεΐ 
ΟΓ «υογώ. Νοῖς, ἴῃ6 ροεί!οα] ἕογπὶ οὗ ἴῃς 
ψοΥα γεαγα, ἴῃ 106 ποχί νεῦβο, οὐσιγβ θυ. 
ΧΧΧΊΙ. 7. 

10. Τε 4αγ9: 977 οἷν γεαγ:, ὅς. 1,1, (15 
ἴη [86 ΤΔΓΒ.}) "" 4.5 ἴοσ [Π6 ἀδγβ οἵ οὖγ γοδιδ, 
ἴῃ {Ποπὶ (816) βόνθητν γοαγβ." Βαΐ {Π| σριγῖ 
δηὰ ΤλδηπΠῸΓ Οἵ {8 Οὐ Ὶ ΠΑ] ἀγὸ ὈδτοΣ Ἔχ Ια, 
1 τῃς ἀϊδεϊποϊ νε 51.165 ἀγὲ πλᾶγκαα, 

ς ΑἹ] [1ὴ6 ἄδγβ οὗ οὔγ γοατγϑ--- [ΠΓΘοβοοσ δ 
γοαῦβ ἅγὸ ἴΠ6γ ; 

Οἵ 1ἔ δἰγεηρῖῃ 6 σγοδίῖ, βουθης δηὰ 
ἴδῃ ὑΘΔΓΒ : 

Απά {πεῖν ῥσιάς 18 Ἰδθοιῦ αηὰ βουῦτονν : 
ἘῸΓ δοοη ἴἴ ἢᾶ5 ραββθα ἀνναγ---ἀηά ν'Ὲ ἴοο 

ταδὶ ΗΥ ἀναγ 1 

ΒΥ ὉΒΘΙῚΣ Ῥτιᾶθ, ἐῤεὶγ σἰγοησὶδ ᾿πὰ ΟἿΓ 
γΟΥΙΒΙΟΠ, 15 τηδαηΐ {πὶ ᾿νῃιςἢ 15 ὑδϑῖ ἰη οδοῇ, 
1.ε. γουίῃ, Ὀοδαίυ, ϑἰγοηρίῃ ΟΥ ΒΊΟΓΥ, 845 ἴῃ 
ΘΔΟἢ σᾶ56 ΠΊΔΥ ὨΆΡΡΘΕΗ. 

ἼΤῊΙ5 Ἰαπηλοηΐ ΟΥ̓ΘΓ ἴΠ6 5ῃογίποϑϑ οὗ 1, διὰ 
15 1πλ!δῖ!] 0 ἴο ΘΘΥΘΠΌΥ ΟΥ ΕἸΡΉΓΥ γθᾶι5, 
566Π|5 Ἱπσοηϑιϑίθηϊς ἢ [πὸ συ ρροϑιίοη ἴΠλῖ 
ΔΊοϑε5. νυτοῖς [ῃ6 ρδ84]π|. δίοβιϑβ ᾿νε χτὸ 
ΥΟΑΓ8, δτοη 122 γοδῦβ, ΜΠἼΔΠὶ ἸΟηΡογ. δὺ 6 
Δ ΟἿΪΥ βιιθ55 ναί ννᾶβ ἴῃ6 δνεγαᾶζὸ ἀϊιγ- 
[οη οἵ 16 ἴθ {παῖ ρσεοποσγαίίοῃ ἢ Μ] ἢ 
Μοϑθ8. ᾿ἰνθὰ ἴῃ {Π6 νυ] ἀογηθ55. [1 νν5. ἕει- 
[4] }}Κ πλισῃ Ἰονγοῦ {πᾶπ ἴῃαΐῖ οὗὨ Δ οἠς οἱ 
[ἢοϑὸ παπηρὰς απ ργόῦδΌΪΥ ἰονογ τῆδπ (ἢλί 
ϑροοσιποά ἴῃ ἴπὸ ρβαὶπι. Βυῖ [Π6 δι πιϊϑδὲ 15 
Ποῖ Βρδακίηρ οὗ 83η ὀχοερίοπδὶ ἄνθγαρο, 85 ἴΠδῖ 
οὗ (Π6 ρΡεορὶθ νβοϑο ᾿νὸ5. ΜῈ 6 ΠΗ ΓΑΟΙ]ΟΒΙΥ 
βῃογίοποα, Ὀὰϊ οὗ 1Π6 ροποιαὶ ἰοῖ οὗ πλδῃ, δπὰ 
ΟΥ̓ Πὶ5 ἀνέγαρο 1Πἴἶς 48 5ῃογζϊθεποά Ὁγ ἀϊνιμς 
ογάιπαποθ. ὙΠῸ Ἰαίζει ΤΠΔΥ ποΐ ἱπιργΟ Δ ΌΪΥ 
ανὸ Ὀδθη σοπηπιαηϊςαῖοι ἰὼ Νίοσδοβ ὈὉγῪ Οοά, 
Ὀεΐοτα [πὲ βδεηΐθῃσε νγᾶ5 ΓᾺΠῪ οαττιοά οὐ. 



ΓΗ ὗ. 
ἐᾶν: 9 
ξο"". 

γ. 13---τῇ.] 

ἀλγ8. παῖ νγχὰ ΠΥ ᾿ΔΡΡΙΥ ομγ ἢδαγῖβ 
τππῖο νυν ]54 11. 

12 Κείυγη, Ο ΓᾺΡ. μον ἰοπρ 
δηἋ Ϊεῖ ἴ γτερεηῖ τῆεε σςοποεγηϊηρ ΤΠΥ 
ΒΕ νηἴϑ. 

14 (ΟΟ 541|5.}7 κτκ8 θδῦὶν νι ΤΥ 
ΓΏΕΓΟΥ ; ἴπαϊ ννα ΠΊΔΥ γο)οῖὶσα αηά ὃ6 
οἰλά 4}1] ουγ ἀλγϑ8. 

ις Μδκε υβ ρἰδλά δοσογάϊηρ ἴο ἴΠ8 
ἀλγβ τυῤεγεῖπ ἴποὰ παβϑὲ Δ] οτεα ι18. 

11 ἤῥο ἀποιυεῖδ, δις. ΟΥ̓, ῥο ἐποιυεῖὁ ἐδὲ 
δοιυον οὐ Τρίὶπε αησερ, διλἃ πιεογάϊδησ 10 
Τὸν ἥαγ, (ΜῦῸ ιἱπάογϑίδη 5) Τὸν αὐγαι 
ἐ. 6. ΒΟ υπάογϑίδπαϑβ, ργασι σα! δηα ἴογ 
1168 συϊάλπσο, ννμαῖ Τ ϊΠ6 ΔΠΡΟΥ ἰδ) ἍΝ ΒΟ 
ππάοιϑίδηάβ {πὸ ἴοῦσοσ οὗ Ἴ ΠΥ ννυγαΐῃ, ἴῃ 
ἃ ΜΑΥ ἴῃαΐῖ ἃ ιι5ῖ ἔθαγ οἵ ἼΉθδε, ἃ ἴ(ὯΓ 8ι{- 
ΔΌΪΘ ἴο ΤΥ τηδ)]οϑΥ δηὰ [Ο] 655, 8δοι 
ἱπηραγί ν᾽" 

12. 80 ἱεπεῦ με, ὅς. ἘἈδίδογ, “δας ῇ 5 
80 ἴο ὨΌΠΊΌΟΙ ΟΌΥΓ ἀαγϑ: δηὰ 1 88811 ΟὉ- 
ὑῬδῖῃ ἃ θατῦὺ οὗ ψίβάοχῃ ἢ “80," 2.6. 
ΤΡΉΕΥ, ἴῃ δοσογάδηςθα ἢ ἃ Ἰι5ῖ ἔρασ οὗ 
ἼΜες, δηὰ δρργεουιδίοη οὗ ΤῊΥ ἀϊβρ᾽θαβιτγο ; 
ἰο Ὀ6 σοηπροοῖϊοα ἢ} ἴΠῸ ργεσθαϊηρ νΟΓβο, 
ποΐ ἢ ννμαΐῖ ἐο] ]ονν8, 85 'ἰπ τ 5. ΧΧΙΙ. 17: 
Οὐ, ἰῃ δοσογάδηςοθ "νυν ἢ {ΠῸ δοσθηΐϑβ, "ΤῸ Π}Π|- 
ΒΕΓ ΟἿΓ ἄλγβ, Ο ἴθδοῦ ι.5 ἐῤιωα ἴο υηάού- 
βίδηά ! δηὰ ννὸ 5Π4}} οὐίϑιη," ἄς, "Δ 6 5}4}} 
ΟὈίδΙη.,᾽" 4η ἱπιᾶρο ἰάκϑοη ἵγοπὶ {π6 ““ραϊ ΠΟΥ 
ἴῃ “ἦ δηὰ “" Ὀγηρίης Βοπιο " οὗ ἃ Ρ] ΘΠ  ὰ]} Βαγ- 
νεβὶ (2 85. ἰχ. το; Ηδξ. 1. 6, ὅζς.). 

18. Κεοίμγη, Ο ΤΖοκη,. ςο. Ἐδίποῦ, Τα στ, 
Ο Ιοτὰ! δὲ. ἔτοπῃ ΤῊΥ ἤδισθ δῆροῦ: Σθ- 
ροπῦ (0 ἐῤὶ: εὐ], Ἐχοά. χχχὶϊ, 12), Οὐ, ΒΗΘῊῪ 
σοΙραΒβί οι ἰονναγάβ ΤῊΥ βογνδηΐβ. “" ἤοαυ 
ἰοησ νΥ}}} τὸ 6 ογε Του ἀοβῖ ἴυγῃ ὁ" 

ἐδν σεγωυσαη 7 866 θαζ, ἰχ. 27, ΧΧΧΙΪ, 26, 
ζε. 

14. εανὶν} Οτ, 1π 89 ΟῚ ΠΒ, Οὗ ἃ πον 
ἄδλγ οὗ ΠΊοΓΟΥ ἀπά ΠΟρΡΕ. 

15. Μαϊζε ὦ φσίαά, δις.1ὺ “Μακε αν ἴο 
Το)]οῖςς πεεογάϊπς 19 τε Ἅαγ:, ἕοτ ἃ {ἰπι6, (Πδξ 
18: ὈΘΑΓΙΩΡ δΟΠῚΘ Ρτορογίίΐοηῃ ἴο [6 ἄδγϑ, 
ν βογοῖη Ὑ Ποῖ. ᾿αδὲ δίῃιςϊοα 18, ἴο ἴῃ6 Ιοηξ 
γϑδῖβ 'ἴπ νυ ΠΟ ἢ νν 6 βᾶνν ΠΑ] ΠΉΥ." , 

ΤἼΣ ροεῖϊςαὶ ἔοιτη οὗ ἴ8ὲ νογά (Π}2)) 
δι η γης “ἀδγϑ," ΟΟΟΙΓΒ ΟἿΪἿΥ ἤοῦὸ δηά 
Ῥθυΐϊ. χχχὶ. 7. ὙΠῈ ροσίςδ] ἔοττη οὗ [Π6 
ννογὰ (Γ}})) 55 πιγίηρ "γα," ΟσσιΓ5. ΠΟΓΟ 
αξαϊη (566 ἄῦονο, ν. 10). ΑἾβθὸ οοπιρ. ει. 
ὙΠ’. 2, ΓΑπά ἴδοι 5841} ΓΕΠΊΘΙΌΘΥ 8}} ἴΠ6 ν νὰν 
ψΠῖςἢ [Π6 ΠΟ ΚῸ τὰγ Οοὰ Ἰρὰ (ἢδ6 1Π656 ἔΟΥΥ 
γθᾶγθ ἴῃ ἴπ6 ΨΠάογηθθ5, 19 δμρηδίς ρθε." ἴῃ 
τῆς ΗΡΘΌ. “" ἴο Δῆϊςοΐ {π6Ὸ.} 48 ἴῃ {πΠ6 ρϑδίπι. 

16. Ζεὶ τδν «υογξ, δια. δεὲ Ῥ55. Χοὶ!. 4) 
Χ]ῖν. 2, ΙΧΧΥἹ]Ἱ]. 1.2, ἄς, “1,εἰ ΤῊΥ ροόοννοῦ δηά 
1η8]ΕϑῖΥ Ὀ6 866, 45 οἤἰἴοηίπλθβ, πὰ δχογίοα 
ἴογ 16 ἀο]ίνεγδηςε οὗ ΤῊΥ ρβορὶε 1" [ἔ Μίοβοϑ 

ΡΒ Χο, 375 

απά τὴς γεδῖβ τυῤεγείμ ΜῈ ανε 566 ῃ 
6ν]]. 

16 1,εἰ τῆν ννοῦκ Ἄρρεαγ ὑυπῖο (ΠΥ 
βογνδηῖβ, ἀπά τὴΥ ρίοσυ υπίο {Π6}Γ 
σμΠ]άγεη. 

17 Απὰ Ϊἰεῖ τῆς θεδυῖν οὗ ἴπε ΚΡ 
οὐγΓ (Οοά θὲ ὕροη υ8: ἃπά ςβιδὈ] ]5ἢ 
που τὰς ψψουκ οὗ ουὖγ μαηάβ ὑροη 8; 
γε) τῇ6 ννοῦκ οὗ οἷυγ παπαάβ βϑιδὈ] 5 ἢ 
τοι [ἴ. 

Ὀ6 (ῃς Ῥοαϊπηϑῖ, [επονδῃ 5 ογκ, Βοαΐ. χχχὶϊ. 
4: ἰ5 ἴπ6 ρογξοπηδηςς οὗ Η!8 ρσγοπΊῖϑο ἴο ΑὈγα- 
μᾶτη. [5824ς πὰ |άςοῦ, δηὰ [6 δϑί δ ὉΠ Βηπιθηξ 
οἵ Ηἰξς ρθορὶες ἴῃ (ἰδῆδδη. 718 ἰδίου ννοῦκ 
νγ»ὰ8 ἴο 6 Δοσοιηρ]5ηεὰ ΤὨΓΟῸΡἢ [Π6 ἰπϑίγι- 
πιοη( 8} γ οὗ τηθη, ἱπογοίογο [Π6 Ῥβα] πη15ῖ δα 48, 
οἰ ῬΓΟΒΡΟΙ ἴπου 2ῤέ «σογ αὶ 9.7 ομγ ῥαπάς ὑροῃ 
05: ἃ Ρῃγᾷβθ σοπηπιοη ἴῃ [δμΐ., 866 σἢ.. 1. 7, 
ἵν, χ8, χίν. 29, ΧΥΪ. 1 ς) ὅζα. 

17. δεαμίν, Κα. “Μαγ [ῃ6 ρύδοθ δῃηὰ 
ἔλνοιισ δηά Ἰονθὶηοθα οὗ σοά: τηδγ 4}} {Παξ ἴῃ 
Η πὴ 15 Ὀοφι τ}, οπάθαγίηρ, δηά δηραρΊηρ, 
Ὀ6 βῇθννῃ ἴο 15, ᾿νῆο ἢᾶνε δχροηθηςσεα Ηἰ8 
ΒΟΥ ΓΙ Υ δηά )υϑιἰςς 1" 

ΤΠ εἱουὰ ὨΙοἢ Παπρ νοῦ ἴῆ6 ῥϑδὶπὶ ἴῃ 
15 Ορεπίηρ Ρογίίοῃ 15 Ῥδγ ]Υ σχοπιονθὰ ἴο- 
νναγὰϑ 115 οἴοϑαε. ὙΠαΐῖ ἱπίθηδε σοπβάθηςθ ἰῃ 
Οοά ψΒΙοἢ 15 ομαγδοίογιϑεις οὗ Μοβοβ (ῃ6 
βογνδηΐ οὗ σοά {πγου δὴ ἢ15 ναγιεὰ διϑίογγ, 
Ὀγοδκϑ ἔογίῃ, 1 6 δ ἱπάρεα {πὸ Ῥϑδὶπηϊδῖ, αδἱ 
[ῃ6 1ασῖ. ὍΤὴθ ρἤγαϑεβ δηρὶ ογοά, απὰ σῆδηρο 
οὗ τγιμτη ἴῃ σύ. 14, 1ς; 16, ὅζος., πιατῖκ τΠ6 
{γδηϑίοη ἔτοτῃ ἀδγκ ἀοϑροπάθηου ὑπάσθγ [ἢ6 
56η56 οὗ Οοα᾽5 ννγδίῃ, ἴο ἃ ἢορβ οἵ (Π6 ΤΊΘΥΟΥ 
50 οἴση Ἔχροποησεά, [{ 45 Ὀδεη τοπηιαγκοὰ 
(Ρεγονηο, “Ῥ γε" Ὁ. χν!!.) [δῖ 1Π15 ρϑαϊπὴ 15 
{κὸ {πὸ ΡῚ]1ὰγ οὗ ἤγε δηά εἰουὰ ν σῇ Ἰοὰ τπ6 
ΤΔΓΟἢ οὗ [8Γ86]: [ἴ 15. ἀδγκ δπὰ Ὀγρῆῖ: 1[ἴ 15 
ἀατὶκ 85 1ἴ Ἰοοκβ ἴῃ βούγονν μι! γεϊσοβροςς ὑροη 
ΤΏΔη; [ἴ 15 ὈΠΡΗΪ 85 1ἴ 15 τὰγηθά ἴῃ ἤορε ἀπά 
ςοηβάρηςε ἰο σοά. [ἢ ἰἴ5 ξγδηά ρυγροτγί, 88 
Ὑγ6}} 25 1 ΤΊΔΩΥ ράγ σι] γα ΙΓ ἢ μᾶνὸ ὈσθΘη 
τηθητοηδθά, ἰπ οί πθθ5. οὗ ἴοπθ, ϑδοϊθπηπιΥ, 
δοαιδιηίδησο ΜΠ Οοά, οἷοθο δρργοχιπηδίιοη 
ἴο Ηΐπι, αηἀ ἃ πιαρὶς βονγοῦ οὗ βϑυναγίπρ τῃ6 
ποι ῃῖ5, δηὰ σηονῖηρ Πθπὶ ἴο {π6ὶγ ἀθρίῃβ, ἰἴ 
τοτηϊηάς ἃ5 οὗ [Π6 δοκποιν ]θάροά σοπΊροϑβὶ- 
Ὀοη5 οὗ Μοβθϑ: δηὰ ᾿ἴ 18 βίγσγδηρε ἴῃαΐϊ ϑγηϊπθης 
οΠΠἸς 8. 5Ποι]ἃ ᾿πλᾶρὶπε ϑῃςἢ ἃ ρ54π|, ννογίῃγ 
(411 411ονν) οἵ Μοβὸβ [ῃς τπᾶη οἵ Οοά, ἴο 
Ὦανθ Ὀδθη υντιτθη ἰαῖθ, δπὰ δἰϊγιδιιϊοά ἴο ἃ 
ΓΙΒΠΓΥ πάπα. Οὐοίϊι5 5ᾶγ5 “"" (Ῥ541π|118) πο 
ΔῸ ἰρϑὸ δῖοβο ἔβεζιι5 βοὰ 6]}5 σεθιι8 δηϊπηοηιθ 
ςοηνοη! η5." Ηιιρίο]α βαγ5, “" ΤἼδ σοηίοηϊβ οὗ 
[86 ρ841π|, 115 ργοΐοι πα Θαγηθβίηθϑϑ, ἀηα βοϊοηη 
(γοαϊπιθηΐ οὗ ἴῃ6 1Π6π|6ὸ οὗ πηδη 5 ννθᾶκηῆθββ δηά 
ΤΆ ΒΟΓῪ ΤΠγΟΙΡῊ 510, ἅγὸ ὑνογίῃγ οὗ Νί οδϑβ, δὰ 
5.1 140]6 ἴο {Π6 αοἰοβδὸ οὗ ἢϊ5 {πῆρ ἴῃ [π6 ἀσϑογι." 
Ἐννα]ὰ 5408, "ὙΠ ΘΓΟ 15 ϑουπϑῖ βίη Ιῃ {πὸ ρβα]πὶ 
(δῖ 15 νἀ ΠΥ σι πίῃς δηα ϑοϊοθπηη, δ0- 



ΡΘΑΙΜ ΧΟ Ι. 
Ι 714 «αἰ οΓ ἐἦε σοιΐϊγν. χ 7 }εὶν σαγ)ίγ. 9 

Ζλεῖγ λαῤϊαΐοι. τι 767 σογυσρηισ. 14 
Ζ εν γόνα, τοί ἐΐξ ἐβεως οὐ ἐλέη αὐ. 

Ἑ τῆδλὲ ἀννε!]εῖῆ ἴῃ τῆς βεογαῖ 
Ρίδος οὗ [68 πιοβϑὲ Ηἰρ 58}2]} 

ιαϊητίηρ υ5. ΠὩ ἴῃς ρῥγοϊοιιπάοσί ἀδρίἢ5 οὗ 
(6 Ὠινπὸ Ναῖιγο. ὙΠέθο ἀΎμ] {ποι ρἢ8 
ΤΑΔΥ ΜΜ6}1 ἤανα οςσαγγοά ἴο δίοβεβ αἵ 16 οἰοδο 
οἵ ἢἰ5 νν»απάογιηρο: δηὰ τῃ6 διΐποσ, ΠΟθνοΥ 
ἢ τηλν Ὀ6, 15 ΡΙαϊηἶν ἃ τῆλ στον ΡΊΘῪ ἢ 
ἃ ναϑῖ Ἔχ ρογ ησθ, πεῖ (δ κίηρ Π15 βίδπα δῖ 1ῃ6 
Θπὰ οὗ 15 Θαγ Π]Υ σΟΌΓΘΟ." 

ῬΒΑΙΜ ΧΟΙ, 
ΤῊῖ8. ρϑαϊπὶ Βὰ5 Ὀθὸπ σϑ]]εὰ (6 1ογα 

Ροαὶπὶ οἵ {6 Οδυνοι, ἂδπὰ ἱπ {πὸ Ταϊπιθά 
(᾽ Τὰ]. Ηἰἴόγοϑοὶ. δ4}0.᾽ ΥἹ. 2) “4 ϑ0ὴρ οἵ ᾶςς!- 
ἀφηΐδ," 2.6. ἃ Ρτοϊδεξινθ οὐ [8] 5πηδηῖς δος ἴῃ 
τἰπηθὸ5 οἵ ἀδῆροσ, {μκὸ πιοβί οὔ ἴῆοβε σοηίδιη- 
εὐἀ τὰ ἔπ ἔουγῃ Ὀοοκ, 11 Ὀόᾶγθ 0 ᾿ῃ5οτρίοη 
ἴῃ. τὰς Ηξεῦτγενν. [ἢ σοπιπιοη νυ Κ55. χςὶὶ. 
δ ΧΟ, 1 δθοιὴ8 ἴο πᾶνὸ Ὀθθη ἀθϑιμηοα [0Γ 
ταυρισα] 56, ὙΠΟ δησιοπὶ ἈΔΌΒΙΠ5 δηεὶ σοιὴθ 
πιούοττι σοτητηθηΐϊδίοτα 55: ᾿ς το Δίοβοσ, δι 
ΟἹ ΠΟ 5ϊ Γοῆβου σγοιπᾶς, ἀρράγθηι!Υ, (Πλη 115 
Ρίαςς ἰὴ {π6 ΘΑ ΠΟΥ ἰῃ σοπμηθοίίοη ν ἢ ΡΒ. χς.ς 
δηὰ 18. νϑγθ] σοϊηο!Ιάδποθβ ὉΠ Ιλ δι. χχχίΐ, 
δηά ΧΧΧΙ. [{ Πᾶ5 ἸῃΔηΥ ΠουρΡ 8. δηὰ ὁχ- 
ῬΓΟΕΘΙΟΠ5 ΓΟΘΟΠΊ] Πρ [Πο56 νη ἢ ΟσσῺΓ ἴῃ [Π6 
Ρ5ϑ τη5 οὗ αν! ά. ἴο νυ οτῃ ἴἴ 5 δβοροά ἴῃ [Π6 
ΧΧ., Ὀυϊ 48 τορι β 115 ῬοσΌ] ΑΓ ΡΠ γΑΒΘΟΪΟΡῪ 
1ῖ Πᾶ5 ἃ ΟἸΟβογ γοϑθ ὈΪαηςσο ἴο [η6 ὈΟΟΚ οὗ [0Ὁ. 
Ῥγοΐδϑβθου Ρ]πιρίγο (᾿ ΒΙΌ] σα] διμά!οπβ,᾽ Ρ. 84) 
σΠαγδοίθ 265 ἴἰ 85 "'Δη Θῃο, νεῖβὸ ὈΥ γθΓθ6 
ΑἸἰπιοβῖ, οὐ (ἢς ννογάβ ἰπ νι ἢ ΕἸΙΡμαΖ τη6 
Τοπιδηιῖα ἀδβογιῦθ5 ἴ[Π6 σοοα πΊιδη 8 116. [οὉ 
ν. 17 -τ2Δ. ΤΠ βιιρροδιίοπ ἴδ 1ἴ ν᾽ 85 σοι - 
Ροβοά ΜῈ ἢ βρθοῖα] τοΐούθποθ ἴο {Π6 ρϑβί! θης 
Τοσςογάρα ἰῇ 2 5. χχὶν. δῃηά σ (ἧτο. Χχὶ., 
ἈΡΡΘΑΓΒ ἴο Ὀ6 ρῥτοιπα οθ5: ἔογ (1) [1 18 ἀουδῖ- 
{0} νυ ποίμεσ ἔΠθγ6 15 δὴν ἀἰγοςῖ δ] τιδίοη ἴο διισῇ 
ἃ ΤΑΙ Α ΠΥ ἴῃ αὐ. 3: ἀπά (2) [ἴ 560ΠΊ5 ᾿τηρΟΞ5}0]68 
ἴο γϑοοης]ο {Π6 ἰδηριᾶρο οὗ ὦ. 8 ἢ (ἢαΐ οὗ 

᾿ Βρανιὰ ἴὴῇ τ Εἴτο. ΧΧΙ. 17. 
ἼΤΠῸὸ διπάδιηδηῖαὶ ἰάθα οὗ [6 ρϑα]πὶ ἰ5 

{Π6 δεσυγῖν, δὲ 4}} {Ππ|68, οὔ ἴπ6 πὴ ννῇῆο 
πλλκὸ5 Οοά δῖ8 τοῆιρε, δηὰ ν ῇο Πᾶ5 ἴῃ6 
Δίοσι ΗΒ 45 δὶ5 ἀθίθησθ. [ἴ 15. ΘΠ]ΌΔΙΠΥ 
ΔΌΡΙΠΟ4Ό]6 ἴο β8θάβδοηβ οὗ πδίοηδὶ νυἱβιϊδίιοη, 
ΜΎΠΟΙΠΟΥ οὗ ρϑβί]Πθηςθ οὐ Οἴπογ σλἰδηῖγ, δηὰ 
᾿ἴο ἴδ Τσσιγίθηςσοθ οὗ ἄδην 6. 11 πιᾶγ, 
Ἰπεἰθο, Ὀ6. ΠΟΥ ἀδβοῦῦοα 845 ἂἃπ ἐχραπϑβίοῃ 
οἵ {πὸ Ιάοᾷ ὄχργεβθθαὰ ΟΥ 5. δι], “1 Οοὰ 
ἴχ' ἴῸΓ 5. Ὸ σὴ Ὀδ δραίηϑδί 5} ὙὍΠῸ ἀϊἘ[Π» 
αὐ ]ὸ5 ἀγιϑίηρ οἷἱ οὗ πὸ τοροδίθαά σῃῇδηροβ 
οὗ ρόῦβθοη ἤᾶνθὸ Ὀθθη τπάϊγ πιδρηϊηθά. 
ΤΙουρη πιούθ ἴπδπ οὐ! παι ν πιθγοιι5 δηὰ 
αὔτγιρῖ, ΠΟΥ ἄγε ΕΥ̓͂ ΠΟ τηθῃ5 ΨΙ οι ράγα]]6] 
ἴῃ ΟἴΠΕΓ ῬΑ] πὶ5 (506. δ. σφ. 55. ΧΝΠΙ, 24--- 28, 
χα ἱδνοιρδμουῖ, ΧΙ. 4-το, ΟἸΧ. ς, 6. ἀπά ΟΧΧΙ. 
[ρου που). ὍΠΕ δἰπιρίεβί δηὰ πιοϑὲ πδίυγαὶ 

ΡΘΑΙΜ5. ΧΟΙ. 

ΓΑ δΙάΘ υπάσδτ τῆς εῃηδάον οὗ τῆς ΑἸ- μὲς 

[ν. 1-.. 

ΤΑΊΡΓΥ. 
2 1 ν»}}] βὰῪ οὔ τῆε ΙοκΡ, 1: ἰς: 

ΠΥ Γεξιρα 114 ΠΥ ἐΟΓΓΕ88: ΠΥ Οοά; 
ἴῃ. ἀἰπὶ νυν} 1 τγαυβε. 

2 ϑυγεῖὶγν ἢδ 584} ἀδἰϊνεῦ ἴῃ δε ἔτοπὶ 

ἐχρίδπδίίοη οὗ {πθθ6 σἤδηροβ, αηὰ οπα ννῃϊοῇ 
ἱηνόίνθθ ΠῸ ΣΟΙ ΓΓΑΥΥ δἰϊεγαίίοη οὗ (ῃ6 ἴοχί, 
5665 ἴο ὃ6 μὲ (Π6 ρβϑαὶπὶ νν85 σοπηροϑθὰ ἃ5 
ἃ ρἰϊσυιπὶ βοηρ, δπὰ (Πδΐ [ἃ σοηϑιϑίβ οὐ [Π6 
Αἰϊογηαῖθ σοόβροηβὸθ οὗ ἴννο νοϊοθβὶ ἴπι|5: 1᾿ϑέ 
γοϊοθ, του: 2ηἀ νοϊςδ, “'. 2. χϑί νοῖςθ, τῷ. 
4--8  χῃά νοϊςθ, ν. φᾷ. ιϑί νοϊςθ, συ. οὐ 
--ἰΔ. Ὅλο ογδεϊὸ, οὐ αἰνηθ τεϑροηϑθ, σοῆ- 
ἰδλιηοὰ ἴῃ ττν. 14---τ6. ἔοττη5 ἴπ6 Πεζπρ σοη- 
οἸισοη. 115 ρυϊηςῖρΆ] ἀϊνιϑίοη ἰῃἴο ἵννο ραᾶγῖδ 
15. σἰ τ] πιαγκοὰ ὉγῪ [Π6 τοῖγαιη οἵ σ. 9. δηά 
4150 Ὀγ {πὸ γϑοιττοηςα ἴῃ στ. 9 ἀπά τὸ οὗ {Π6 
{Ποῖπη6 ΟΥ Ἀ »τουπα οἰ πουρῃῖ οὐ 1π6 ρϑβ8δ]πὶ, ἃς 
Θηϊποϊαίοα 1 υτὐ. 1, 2. 

ΑἸΙΒουρΡῊ [ἢὸ ρϑαῖπι Πᾶθ ΠΕΠΊΘΓΟΙΙ5. γοίογ- 
Θηοθδ ἴο ὀΔΓΠΘΣ σΟΙΠΡΟΘΒΙΙΟΉ5, ἰξ 15. ἃ5 126} 0750} 
Ὠα5 οὔφοινθά, οπὸ οὗ ἴῃ6 τηοϑὲ οὐρα] δηά 
Ὀοδι τ} ἴῃ (Π6 Ῥοα]ίογ, δηά, ἴῃ σοιπηοη νι 1ἢ 
ἸΏΔΩΥ ΟὗὨ ΤΠ|6 ρ51]π|5 σοηϊδιῃοά ἴῃ [ἢ 15 ὈοΟΚ, καὶ 
ΓΟΒΟΠΊΌΪ65 ἰὴ δέν] [ὴ6 βεοοπά ραγὶ οἵ {πε ρτο- 
ῬἢοοΙὸ5. οὗ [58414}}. 

1. Ηλ τῤαῤ ἀαυοίϊειρ, δα. Ἐλδίδεγ, ΕΘ 
δῬηαὺ ἀπο]]οῦμ ἴπ [0026 οονθχγῖ οὗὨ 086 
Μοεὺ ΗϊΙκ--((41) δ! ἀθῦμ ὉπΘΣ [86 
ΒδάΟν οὗ ἴ89 ΑἸτ Κῶν. ΒοιΙἢ οἰδιιϑθα 
οὗ ἴ6 νϑῦϑὸ ΠΊΑΥ δ τοραγάθα ἃ5 ἀοϑογἱηρ, 
ἴπ δοσςογάδηςσο νυν ἢ οἠς οὗ ἴπδ πιοβὶ συμηπιυι 
ἴοτπιβ οἵ Ηθῦγονν ρδγα  ]θ 5πι. 1ῃ6 οἰ αγδοῖοῦ 
Οὗ {πὸ πιδὴ ψῆο ἰ5 ἴῃ. οδ]οςΐ οὗ ἴΠ6 αἰνίηο 
Ριοϊεοϊίοη. ὍΠδὲ οπησϑίοη οἵ [πὸ τοϊδίϊνε ρτος- 
ποιη Ὀδίοτο “δ! ἀθῖἢ ἡ ἴῃ αν. τ Πα5 Τῆγθο ρδγὰ]- 
ἰοὶς ἴῃ τ΄ ς δηὰ 6, 45 ΤΑΥ͂ Ὀ6 500 1ἴὴ πο ΟΝ, 
ὙΒΟγΟ Π40} οσσυγβ πγοε {{π|ὸ8 ἴῃ [[4}16 8. 
11 15 ργοῦσαθὶθ, ἔτοιη τ. 4, {πὶ ἴῃς αἰϊιϑίοῃ 
ἴῃ π΄. 1 ἀπά 2 ἰδ ἴο ἴῃ Τνογϑῃδάονιην ΔΊΠΡ5 
οὔ [6 σπογαθῖπι ἴῃ ἴΠ6 πηοβῖ ΠΟΙγ υἱαςς, γδίθογ 
{πᾶπ ἴὸ {πὸ 5ΠῸ] 10 Υ ΠῸπιὶ Ποαΐ δὰ βἴογπι δ- 
ἐογάοα ἴο {πῸ ἴγάνθι θυ ὃν {Π6 τοςκ “ονν σᾶνὸθ 
οὗ Ῥαϊοδίηθ; εἴ, 85. χυῇ, 8, ἵν}. τς [ΧῊ]. 7; 
ἴῃ ]ςἢ ρᾳιοῖροβ ἴῃ6 ννοτβ ἰγαηϑιαῖοα “5}14- 
ἀον " (Ὁ. 1), ἀπά “νη 5. (τ. 4). ἀτὸ σοπι- 
Ὀϊποά: οτ, {ποῖῸ τηαν Ὀ6 8η Δ]]Ππἰδίοῃ ἴο ὈΟΙΙ, 
Ὧ5 ἴῃ) 5. [χ]. 2--4, ΟΥ 85, χχυ". ς, ΧΧΧΙ. 
2ο, ΧΧΧΙΙ. 7, ΟΧΙΧΟ 14: 541: ΧΥΪ. 4. ΧΧΧΙΣ, 2. 

αὐϊαάε] 1.ιἴ.. Ρᾶ.88985 πο πὶκαῦ. ΟἿ Οεη. 
ΧΙΧ. 2; [00 ΧΧΧΙΧ. 9, 28. 

2. 7.0} ταν οΥ δέ ]οκ ἢ ὙΠῸ Κογσποῖς 
οὗ ΤΏ ρϑϑῖπι Ὀεὶπρ βίγαςΚ ἴῃ φ᾿. τ, [6 γοβροῆϑο 
οὗ πο ϑεσοπὰ νοΐςθ, ἰῇ ὑν. 2, 1 1} βὰν." ἄς. 
ἱπνοϊνθθ. ΠῸ βϑγοιιβ ΟἹ ΕΠ σα] γ, ἀπ ποορϑϑιίαίθϑ 
ΠΟ σομπμ]οσξιγαὶ σἤδηρο οὗ τοπάϊηρ ΟΥ ρΡιιποίιᾶ- 
(οη. Ασοοτγάϊηρ ἴο πὸ δΔοσθηζμβίοη {πο ἴγδη5- 
ἰδίου 5ῃου ὰ 6. “1 3'ν, Τὸ [επονδῇ θοϊοηρϑ," 
ὅζο., οὐχ 1 [ἐβονδῇ ἰ5,᾿ ἄς. Ὀμῖ (566 α΄. 9, 
Πα 16 δΔάάγεβθ 15 ἀἴγοςτ) 1ῃ6 νογὰδ ΔΎ 



γ. ,.---0.] 

της 5πᾶγα οἔ τπ6 ἔοννἰεγ, σμά ἔγοπι τῆς 
ΠΟΙΒΟΠΊ6 ΡΘβΓΠ]εηςα. 

4 Ηε 5841] σονοῦ ἴπ6εὸ νυν ἢ ἢ15 
[ολῖῆθγθ, δηΔ πηάεγ ἰδ ννίηρ8 88] 
τῆου τγυβϑῦ: 5 {τὰ ἢ τῤαϊ δὲ ἐγ 
50 16]4 δηὰά δυςκΊίογ. 

ς Του 5Πα1 ποῖ θὲ αἴτιά ἔογ τῆς 
ἴεγγογ ὈῪῚ ηἰρῃῖ; μοῦ ἔοσγ τῆδ δἃιγονν 
ἐῤαὶ βἰεῖῃ ὈΥ ἀδγ; 

6 δον ἴογ τῃε ρεβείεπος ἐῤαὶ νναὶκα 

Ὅ6 τοπάθιοά 41 8δ41Υ ἴο [θῃονδῆῃ, ΜΥ τοδιρε 
δηἀ τ ἔυγίγοββ.᾽" ὦ, ἐ. 1 ΒΑΡ Δ} ἱπνοκα ΗΙπὶ 
8ἃ5 5:..ἢ. Τὸ ἴῃοβε ννῆο ἴδιι5 ἔγιιδὲ ἴῃ Η] πὶ 
Οοά τονϑαῖὶθ ΗΙ!ΠΊ561Ε ποῖ ΟἹ 845 ΕἸ ΕἸγοη 
δηὰ ΕΗ] δῃδάάδὶ (υ. 1), Ὀμϊ 45 [επονδῇ, [8ὲ 
σονοπᾷηΐ Οὐά οὗ Ηἰδ5 Ὀε]ενίηρ ρεορὶς (Εχοά. 
νἱ, 3, Ψ ΏΕΓΕ 566 ἠοΐο). 
7 οειγεα.] 866 Νοῖίδ δῖ οηά, 

38. ϑιρεὶγν δὲ “ῥα ἀοίνυον ἐῤεε] Ἀαΐμου, 
ΕΟΙ ΗΘ 8881] ἀθΊΥΘΟΙ ὕπι696, οΟΥ, ““ΒῸΓ Ης, 
δνθὴ Ηο, ἀοίνογς [ῃ66.᾽" ὝΔοϑα νϑογάς δορί 
1ῃ6 τϑϑροηβδὸ οἵ [6 ἤγϑξε νοῖςοθ, δϑϑιρηὶηρ ἴΠ6 
δτγουηά οὗ [ῃ6 σοπβάδηςο 151 ἐχργοϑθθα, ὅδ 
Ῥιοποιη 15 ετηρῃδίϊς. 
ον ἐῤε σπᾶν οὗ ἐῤό ̓ οαυογ] ΟἿ Ῥ5. σχχῖν. 7 

(4 ρϑα]πὶ οὗ ἀθρσθθβ), τνβογα [Π6 δῆς ἤρυγε 
οσσιτβ ΜΠ γεΐογθησς ἴο {Ππ6 πΊθη γῆ0 ΓΟ58 ὉΡ 
ΔΕλΙηβὶ [5Γ86]: 4]50 Ῥ55, ΧΙ. ς, ΟΧ]!. ο; Ες]65, 
1χ. 12: Ηοβ. ἰχ. 8. ϑριπίυδ!γ. {πῸ ρῥτοπηϑο οὗ 
ἀε!νεγάποα ἈρΡ 165 ἴο “ἴῃς δηᾶγο οὐ [πε ἀθν].᾽" 
(ἢ, 2) Τίπι. 11, 26. 
ον: τε ποίφορδ ῥεεέρηςο)] ἘΔΙΒοΥ, Στ οτα 

[59 ῬΘΟΒΌΣΙΘΠ6Θ ΟΥὁὨ 8116 ϊν. Τἢὸ 50- 
ςσοηά ποιῃ 5 ἰπ {Π6 Ρίυγαὶ, νυν ἢ ξῖνεβ 1 δὴ 
δ ρῃδίὶς δηὰ σομπιργοῆεηβινθ τηδδηϊηρ. 866 
Ὡοΐθ οἡ 5. ν. 9. ΟΝ 58. Ἱν}}. 1. 

4. Ηε «ῥαϊ! εουεν ἐδεθ «υἱὴδ ῥὶ, Ξεαΐβεγ: 
Οτ, “ὙΠΟΓΟ 5Π4}} Ὀ6 ἃ σονογίηρ ἔον [Π66 ὉπάΘΓ 
Η!5 ρἰπιοη." ὙΠ6 νοῦ Βεῦὸ υϑοά ὀσσυγβ νυ Ἰ ἢ 
τοίεγεηοθ ἴο [6 ἃτῖκ 85 σοποραϊδαὰ ὈΥ ἴῃς νδῖ] 
(ἔχοα. χὶ. 3), δηά ἴο {πΠ6 σμεγα πὶ ἃ5 σονεγίηρ 
{Π6 τηθγογ-ϑθδί νυ ἢ {ΠΕΙΓ ννίηρ5 (τ Κι. νη. 7). 
(ἢ, Εχεκ, χχνῆϊ τ4, τό; 5. Μαεαῖϊ(. χχὶμ. 27.) 

“ῤαὶ οι ἐγ Βδΐβετγ, ζῆου, γί 586}- 
ἰογοα." Ο(Οἐ 5. Ἱν1}. σ.ἥ 

ῥὶς γὰρ τραϊ! δὲ τδν «ῥιείά απά ὀμεζ[εογ] 
Οτ, “" 5ῃ1614 πὰ Ὀμςκ θοῦ ἰ5 ΗἸ5 γα ἢ." ὙὍὙΠῈ 
᾿νοτὰ τοηάδοιοαά ἐῤίείά ἀφηοῖθα {πὸ ἰαῦρο βῃϊοὶὰ 
ΜΈ ἢ ῥγοίθεϊθα [6 ννῃοὶο Ὀοάγ, [Π6 θυρεός, 
“εμί μι, ἃ5 ἀἰϑθηρ υἰδῃοά ἔγομι (Ὠ6 ἀσπίς, εἰν- 
2ει. ΟΕ Ρ8. ν. 12; ΕΡΆ. νἱ. σό. 

56. ἔφγγοῦ ὁγ πισϑ!] ΤΟ ρθΠ]5 ἴο ψῖς ἢ 
Ἐλβίθσγῃ γᾶν !]οῦβ ἀγὸ Ἔχροβοά Ὁ. ηϊρῃξ, ἔτοπι 
ΤΟΌΌΟΥβ ἀπα Ὀεδϑῖβ Οὗ ῬΓΘΥ, ἃΓῸ ΥΟΤῪ ΠΙΙΠΊΘΓΟΙΙΒ. 
(ε [90 χχχνι. 2ο. ΝΠ αἰίδοκϑ, ΠΚὸ παῖ οὗ 
Οιτάῤοη, ΈΓῈ αἶϑὸ σοϊηπλοη ἴῃ ἘΑϑίογῃ νγᾶγ- 
ἴλτε. 

ἐδε ἀγροῦ] ἼῊΘ σοπηπ Υ οὗ Του δηά οὗ 
ΤΩΡ ΡΟΣ 5 51}}} ργοϑογνθά, ὙΠε τον ΤΠΔΥῪ 
Ὀ6 οὐ βδῖτον (566 Π ει. ΧΧΧΙΙ. 23,24}, 88 ἐκ. 

ῬΘΑΙΜ5. ΧΟΙ. 

δἵἢ ἴῃ  ἀδγκηθδβ8 ; ποῦ ίογ τῆς ἀεεβίγιο- 
τίοη ἐῤαὲ νγαβθῖἢ δ Ποοπάλδγυ. 

7 Α τῇουβαηά 5}4]] [4]] δὲ τῇγ 5146. 
Δ τεη τῇουβαηα δ τῆν τίρῃϊ μαηά; 
ῥμὶ ᾿ξ 58} ἢοῖ σοπια ηἰρῇ τῃεα. 

8 Οπὶγ ν ἢ τῆϊπα αγαβ 5ῃ4]1 τῆοιι 
ὈΕΠοΪὰ δηά θεῖο γονναγά οὔ τδε νιςοκεα, 

9 Βεοᾶυβὲ ἴοι ᾿αϑῖ πιδάε τῃ68 
ΓΚ, τυῤίο ἴς ΤᾺΥ τεΐαρε, φύόπ᾿ τη 
τοοϑὲ ΗΙρῇ, ΤΥ ΒΑδιτδτοη ; 

(Π6 ρϑϑί!]θηςθ, ΟΥ̓ΔΩΥ Ποχίουϑ ἰηἤπδησθ, σι (ἢ 
ἃ5 ἴῃε δίπιοοπι, οὐ δίγοσοο, ΒΙΟΝ 5 βδἱά 
ἴ(ο ρῥύουδὶὶ πηοϑῖ σΟΠΙΠΊΟΠΙΥ [π᾿ [6 ἀδγ-{πὶδ 
(δες ΚΠ οΥ 5 " (οπιρδΐ. Οδοξ. οὗἩ Ῥαϊοβπε," 
Ι. 249, ἀηὰ Τῆς Νερεῦ,᾽ Ρρ. 37), 28, [ῸΓ 
ἃ ἀοϑογιρίίοη οὗ 1); οὐ 1 πᾶν 6 ἴΠ6 ΔΥΓΟῚ 
οἵ ἴῃη6 ΘΠΕΙΛΥ͂, 2. δ. ΔΩΥ Βοβῖ 6 αβϑϑι]. ΤῊ 
ϑἰχί ἢ γοῦβο ΠΥ δ τεραγάθα 45 Ὄχρίδηλίογυ, 
οη ἴῃς ργίποῖρία οὐ βδγβ] δ! 5πὶ, οὗ {ΠῸ ἅπῈ ΟΥ̓ 
ἃ8 1ΠΠυδίγαϊῖνε οὗἉ 115 πε ΠΙ ΠΡ. 

7. 41 ἐϑομεαπά «ῥα! ,}, ἄς. 1|| ΤΠΘτς 
5081] 4}] οὐ [ΠΥ 5146 (ἐ.6. (ΠΥ Ἰοῆ Παηά) ἃ 
(Βουβαπά, δηὰ ἴθρῃη (ποιιβαπὰ οα τὴν τιρῆΐ 
Βαπά: ἴἰο ἴῆδ66 11 58.411 ποῖ σοπηδ Πρ." 1786 
οτηϊτοαὰ ραγίίο]θ τᾶν Ὀδ6 δ ρΡ δα ἴῃ ἰμ6 ἢγβί 
οἰδιιϑο οὗ ἰῃς νούβϑο ἴπ5: "17. 4 τπουϑαπὰ 
5ῃου]ά 1[4]1, ἄς,; «εἴ, 8. χχχίχ. 1χ; Οὗ, 
τήοτο σοϊτθοίυ, ἴῃ (πῃ βεσοηῃά, ἃ5 ἴῃ ἴπ ΑΝ',; 
ἐῤμὲ ἰξ 5.4}} ποῖ," ἄς. Οἱ, Ρ5, ΟΧΙΧ. 23. 51) 
όι; Ηοβ. υἱῖ!. 121. ὍΤΕ βίπριυ αν ΠΙΠΊΒΟΓ 
(1: 584}} ποῖ σοπῆθ πὶ ἢ) 18 ὀχργοϑθῖνα οὗ 
1ῆ6 ϑοουσ οὗ {π6 τρῃϊθουβ. πῃ ἔτοιη δας 
δηὰ ἘνΘΓΥ ἔογπι οὔ {ηεῈ ἀδηρεγθ δης ον}]β ἐπὰ- 
τηργαίοαά, ὙΠῸ6 Ργοπηδ6 ἢᾶ5 115 βρι για] [16]- 
τηοηῖ, νΥΒΟΙΠΟΥ ἴπ6 ἰορογᾺ] ἀδηρογ δ6 ἀνογίοα, 
ΟΥ ΑΥ̓ΤΉΝ Βτδςο δηὰ ϑἰγοηρίῃ ϑυΠ[ςϊδιῖ ἔων 
186 ἀδγ Ὀ6 νουοῃϑαξεά, ὉΠ6 βᾶπιὸ γοΐ ΓΟ ἢ 
ἀεβίγουβ [6 νυῖοκοὰ σοπιίογία {πε ΤΡΉΪΘΟΙΙ5, 
Ἔνθ ἴῃ {86 ραϑϑᾶρο [γοιβὴ ἴῃς ἀάγκ νιον οὗ 
16 5βῃδάον οἵ ἀθδίῃ. Ὑπὸ τπδὴ ννῆο ΚΟΘΡ5 
ΟΠ δ 5 βδυηρ ΠΕΟΥΘΥ 8665 ἀδδίῃ, δεσδιιϑε ἔοι 
ἢϊπὶ {ῃ6 βεπρ οὗ ἀδαίῃ 15 δχίγδεϊθα. Οξ, 
Το}. νἱ. τι, ς2; 1 Οὐογ. χυ. ς ς--- 7. 

8. Οπὶν «υἱὲ ἐρὶπθ ἐγος αραΐῥ ἐῥοις δεῤοϊαη 
[1{ ννγᾶ5 ἴἢ8 ψ [6 15γδϑὶ ῖο5 ννἤθη, Πανὶην 
ΡΑϑ55θα βαίθὶγ τῃγουρ ἴη6 Ἀδὰ 868, ΠῸῪ ὁ 581} 
ἴ8εὲ Εργρίίδης ἀθδά ὕροη ἔπε 964-5ῃοτὸ,᾽" 
Εχοά. χὶν. 2.οθ. Οῇ αἷϑο Εχοά. χὶϊ, 29, 30; 
2 ΟἾτο. ΧΧ. 17. 
γεφυαγ ΟΥ, ““τεςογηρεηςε." ὙΤῆδ βαπιδ. 

ἔογη οὗ ἴῃε6 νογά 15. ποῖ ἰοιιπά οἰβοννῆοτο. 
ΟΕ [4], χχχίν. 8, ὝΒετε ἃ Ρ᾽υ γα] πηάβου] 6 
ἴοττῃ ΟςΟΌ ΓΒ. 

9. ειαιωες τῤομ ῥασέ νπιαδθ] Ῥογ ΒΟ, 
Ο δομοῦδ, τὸ ΤΥ στοζιο: ὕβοι (966 
ἱπίγ.) Βαβῦ Ὡϑάθ ὅμδο Μοῦ ΗϊρῺ ΓὮΥ 
δβανιταίίοι. Ὅὴο ἢγϑί οἰδειθ6 τοίους ἴο ᾧ. 2, 
Δα ϑϑοὴβ ἴο Ὀ6 186 τείγδιη οὗ ἴῃ6 ϑθοοηὰ 
γοὶςδ, ἴῃ ΠΟ ἢ σΆ56 ἴη6 βοσοηά οἶδιι86 οὗ {16 
γεΙθ6 ΜΨ|] 6 (16 τόϑροηϑθθ οὗ μὲ βγϑὶ νοΐοβ, 
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“ Νἴλιιἢ. 4. 

Τακο 4.10. Ομᾶγρα ονογ ἴῃεε, το Κεερ τῆεε ἴῃ 8|} 

Ιο ἼΠοΓα 508]1 πὸ Ἔν] 6 }}] τ δε, 
ΠΕΙΈΠΟΥΓ 5}4}} Δῃγ ρΐασιια σοῖς ηϊρῇ 
ΤΥ ἀννε!]ηρ. 

11 “Εογ ἢδ 58}1]} ρίνε ἢϊ5. δηρεΐβ 

[ΠΥ νγΑΥ3. 
12 ΤΠΕΥ 5}8}] Ὀεαγ {π66 ᾧρ ἴπ 

ἐῤεῖγ δπαβ, ἰεδὲ τῃοι ἀδϑὴ (ἢ ἔοοϊ 
Δρδιηβῖ ἃ βἴοῃβ. 

ΤΠ νοσγὰ ΠΟ ἢ 5 τοπάογοα 6 μαδιίδιίίοη 7) 19 
{6 ςτὸ νι ςἢ ἰ5 ϑορά ἴῃ Ῥ5. χα. 1. 

10. Τρεγε ρα! πὸ συ, ἃς. ὙΠὸ ῥγοπηῖδδ 
οὗ ὀχϑιῃρίοη ἔγοπη οδἰδιηΥ 15 ἤΟΓῸ ὀχργοββοά 
γοεῖ πῆογὸ β[ ΓΟηΡΥ. ὙΠῸ ννογὰ γοηἀογρᾷ ““6ν1}} 
ἀδηοΐοβ Δῃγ σα γ, ἡ μδΐθνοῦ 115 ΟΥΙΒΙη, ΟΥὉ 
115 παίυτο. ὙΠῸ ννοτὰ τοπάογεα ὁραριθ᾽" ἰ5 
ΟἿΘ ὙΥΒΙΟὮ 5 σΟΠΛΊΟΠΪΥ υ8ρὰ ἴο ἀρηοίο ἴῃ6 
βίζοκθ οἵ σοάβ βαπά, ἃ5 ἴθ ἰθργοβυ, ρϑϑῖ!- 
Ἰθηςθ, ἄς. 

τῤν ἀαυε  ησ] 1,1. ῬᾺΥ δῬοπῖ. ὙΠῸ ννογὰ 
σοΙηροτίβ νΚῈ}} ἢ [6 ρθηθγαὶ σοταρθχίοη οὗ 
{πὸ Ρ54]ηὶ 85 ἃ ΡΠ πὶ Ρ54]}1η. 

11. ῥὶς απο] ὍΠ6 Ῥγοπ86 οὗ δηρεὶὶς 
Βυλγα Δ 5} 0 15 ΠΟΓῸ (85 ἴῃ 5. χχχίῖν. 7) βίνθη 
ἴο 411 ψγῆο {γιϑὲ ἴῃ ἔπε 1] ογὰ. ὍΤῇῆδ ννογὰς 
ΠΟΙΓΠΟΙ ἀϑϑοτῖ ΠΟΥ ἀθηγ {πὸ Δρροϊηίπιθηΐ οὗ 
βρθειῆς ριδγάϊδη δηροὶα ἴο ἱπάϊνιάια]5. ΟΕ, 
Οσϑδη. χχῖν. 7: Εχοά. χχῇ. 20; [ Δη. 1]. 28. 

ουεν ἐδε] ΟΥἍ, “ΜΠ τϑβροςξ ἴο,᾽) ΟΥ̓́ “Οἡ 
δοοουπέ οὗ {πρ66,᾽ 2.6. ἔοσγ ἴγΥ δεποῆῖ, ὙΠΟ 
ΔΠ5 615 τὸ βαιά ἴο Ὀ6 ““βεηξ ἔυσγτἢ ἔργ ΤᾺ] ΠΙΞΊΓΥ 
ΟΙἹ Ὀ6Π4]Ε οὗ ἴἤοβθ ννῆο 58}41}1 Ὀ6 Βοῖγβ οὗ βαϊνδ- 
τοη." ΗΘ. ᾿. 14. 

ἐπ αἰ τῶν «υαγς] ΤῊΘ ΟΠοα Οὔ 6 ἀπροὶ ννῃΠοπὶ 
Οοά ρτγοχηϊβδοὰ ἴο βοηὰ Ὀείογο [Π6 15γπο 05. 15 
ἀεϑοσγι θα ἴῃ {πὸ νγογάϑ ""ἴο Κϑὸρ ἴδε (16 54 ΠΊ6 
᾿νογὰ ΠΟΘ ι1564} ἴῃ [Π6 νναγ.," (ἔχοά. χχῆ!. 20.) 
ἌΒοη ϑαΐδη δρρ] δά [ἢ 15 νϑῦβε οὗ 186 ῥϑαὶπὶ 
ἴο ΟἿΓ Ἰ,οΥγὰ 1πη [Π6 νυν] άργηθϑϑ, ἢ6 οὔ ο (ἢ6 
νυ τς. ἐἸη 411 ΤῊΥ νναγ8," δ ποΐ ϑι!δῦϊα ἴο 
ἢ5 ρΓΡοΟσθο. “Νοη οδβί να ἢξςο, 86 γυΐηδ ; 
οἱ 51 νίᾷ τ 6ϑί, ποῃ 1}15. Ἐγαβῖγα ἴῃ ἰθηΐ8- 
ἘΟηοτὰ (ἀρ [5 ᾿ηϊογϑιϑίὶ, χιοά βογιρίαμη οϑῖ 
δὰ ςογρογ5 σοηβοϊ δι! οηθπι." ὨὮ). Βεγηδγά. 
ὁ ογπ. ΧΙΝ. ἴῃ Ῥϑ, χο. (ΗδὉ, χοὶ.). 

19. ἰη οι βαπαά 4] ὍΡΟΣ ΠΟΙ͂ Βδπᾶδ. 
ΧΧ. ἐπὶ χειρῶν. ΤῊΣ 54πὶὸ ἤριγο νυν ῃοἢ 
Ρογνδάσϑ ἴπὸ ρ541Πὶ ἀρρθαῖβ ΠΕΙῸ ὉΠΟΘΥῚ Δποῖπογ 
ἴοστη.0 ἊΑ5 ἴΠ6 δὰρ]6 15 σοργοϑοηϊθα ἴῃ θυΐ. 
ΧΧΧΙ, χα, Ὀραγηρ 15 γοσηρ “ΟΠ ΠΟΙ νυηρ5,) 
50 {86 δηῆρεῖβ, [ῆε Πγίπρ οποβ (εἶ, [54]. νἱ. 6; 
πῃ. ἴχ. 2; Ἀθν, Υἱ]. 12, χὶν. 6), ἃγὲ ἤΠοΙδ 
ἀεβοτιθοά 45 ΠΕΡ αρ ἴπΠ6 Τπρῃίθουβ. “ὑροη 
{ΠΕΣ ἤδηά 5, ΟΥ̓ ΡΙΠΙΟΠ5. 

ἰεε: ἐῤοι ἀκα 1 οί, ὅς. ὝΠοΓΕ 15 ρος 
ὈΔΌΪΥ ἃ τοΐογοηου μόγὸ ἴο Ῥίον. 1. 22, 845 ἴῃ 
συν. ς. 6 ἴο τον. 1". 2ς. 26. ὙΠὲ 5ἴοηῃς ἰ8 
ἴῃ ΘΠΓΓΘ ΠΑΓΤΊΟΠΥ͂ ννΠ ἢ 16 νἱονν ἴδ κοη οὗ [ἢ15 
Ῥ54Π| ἃ5 ἃ ἸΟ  ΓΠΟΥΪΠΡ Ὀ54]1η. 

ΡΘΑΙΜ5. ΧΟΙ. [ν. 1ο---ἰξ, 

12 Του 508]: ἐγεδα ὑροη {πε ]ίοη 
Δηὰ ἰδάάεγ: τῆε γουηρ ἸΙοη ἀπά τῆς "0, αι. 
ἀγάροη 5ῃ4]ς ποι τγαπιρὶς ππάεγ ἔδεῖ. 

14 Βεοδιιθα ἢῈ ἤαῖῃ 8εῖ ἢϊ5 ἰονε 
ὩΡΟΩ π|6, τΠπεγείογε ψν}}}  ἀε] νεγ ἢϊπι: 
Ι᾿Ψ1 5ες Ἀϊπὶ οἡ Πίρῃ, θεσᾶυβε ἢς 
μαῖῃ Κποννῃ ΠΥ ΠΑΓΠΕ. 

Ις Ηε 58}4]1] οδ]}] ὕροῃ πιδ, δπά 1 
ὙΨ111 δῆβνγεγ ἢϊπι: 1 τοὐἑ δὲ ντῖτῃ Ὠἰπι ὁ 

18. Τροιι “αὶ! ἱγεαά, ζζς.1ἢ ΑἸΈΒου ἢ {Π6 
γοΓὉ5 τοηάογοα “{τοδα ᾽" δηὰ “ΓΑΙ Ρ]6. ἘΠᾺΟΓ 
ἔοοι " ἢᾶνθ ὈΓΙΠΊΔΙΎ τεΐογοηςς ἴο {π6 ϑοςοηά οὗ 
ἴη6 ἵννο ποιιὴβ 1η ἐδοῦ οἴδυπε οὗ ἴῃς νεῖϑε, 
Πονογί 6 695, ἴῃ [6 πᾶγγονν πιουηίδ!η- ρ45565 οὗ 
(ῃ6 Βαϑβί, οὐϑίδοϊθα σὴ οἴδη 6 ὀνογοοπλθ ἴῃ 
ΠΟ ΟΥΠΟΥ τ ΠΠΟΓ ἤδη ὈΥ να Κρ νοῦ {Π6ΠῚ. 
ΕἸΒΌΓΔ νοΙγ, [Π6 45541}}158 οὐὗὁ οὀρθῇ υἱοΐδηςθ 1ὰ 
ΒΕγ.τοριεβεηΐϊθά ὈΥ [Π6 ΓΌΓΥ οὗ ἴῃς Ἰίοη, νυ Β 151 
ἴῃοϑε οὗ βθοσγδῖ Δ] 166 ἀγὸ ἃ5 ΠΕ γεργοβοηϊθα ὈγῪ 
[Π6 νϑποιῆοιϑ ὈΠΓ16 οὗ {πὸ βεγρθηῖ. Οἵ. 5. Μαδγκ 
ΧΥΪ. 18, “ΠΟΥ 58}4}} ΑΚ ὉΡ βοσρθηΐβ, 5. ὰκο 
Χ. το, ὁ ΒΕΒΠοΙ]ἀ [ κῖνς πηΐο γοιι μόνον ἴο {τ6δλὰ 
ΟἹ 50 ΙΡθηΐβ δηᾶ βσούριοηβ, δηα ονϑὺ 411 1ἢ}6 
ῬΟΜΟΥ οὗ ἴῃ6 δποπὴγ ;" ἈοπΊ. χνὶ. 2ο, “ἼΠΕ 
Οοὰά οὗ ρϑδοὸ 9Π8}} Ὀγυΐδο ϑαΐδη ὑπο ῦ γοιι 
ἔοοϊ 5ῃοτίγ ;" «ἷ5ο ἀξ. χὶν. 6; χα 5. Χνς 34. 
451; ἴδῃ. νὶ. 21: Αοῖβ ΧΧΝΙ. 3. 6; δηὰ πΠλΟΙΘ 
ΘρΡΟΟΙΑΙΥ 5. Μίαϊξ ἵν. 1---τα. ὁ" θα τηδηϊἴθδι 8 
δΕἸΔ 1 ἸΘΟΠΘΠΊ ἴθ σοησυ ]οΔὈΪ: Ζεο ἐδ ἐγίδμ Ἰμάᾳ."" 
1). Βεγπαγά., αὖ ϑιρτᾷ. ᾿ 

14. «εἰ ῥὶς Ἴουυσ μῤονι »6Ὶ ὝΠΟ ννοτγὰ ννῃ τ ἢ 
15 τη θγοα “6 οὶ ἢ15 ἰονθ," δῃά ν᾽ Γ ἢ 15 ΠΊΟΓΟ 
ΠΠΓΟΓΑ ΠΥ τοπάογοαὰ “το ἴακὸ ρ᾽θαβιγὸ ἴῃ οπρ,ἢ 
15 ᾿ιϑδδὰ πῃ οι. ν!. 7.) δπὰ χΧ. τς, ἴο ἠδθηοΐδ 
Οοα δ ἀδ] σῆς ἴῃ ΗἸ5 ρθορὶθ. Ηδτο, {πΠ0 ἀθ- 
᾿ρῆς οὗ Οοὐἷβ ρθοόρὶὸ ἰῇ Ηἰπὶ 18 τοργοβοηίοα 
85 ἀγαννὶηρ ἑοσίἢ τπ6 ἔΠ]ΠΙπιοπὶ οἵ ΗΙ5 ῥγὸ- 
ΤηΪ565 ἴο {Π6π. 

ἀἐρέεγ δἕηι] 1.6. “ 56ῖ πὶ ἔγθθ,"" οὗ “ΘΠ ΔΌ]6 
Ἀπ ἴο ὁβοαρο." ΟἿ, Ρ8. χνη. 48, οχὶῖν. ἃ. 

1 «υεἱΐ «οὐ ῥῆὴηῃ οπ ῥίισῷ)] Ὑ{[Π6Ὲ ρῥσγοχηῖδὸ δ6- 
σοπΊθ5 ὈΓΙΡ ΠΟΥ δπὰ ἔ}16γ, θὰΕ [Π6 βᾶσηθ ἔρυτο 
15 ΡΥΘΒΟγνο νυ ἢ Γῇ 15 564 ἰῃ “«". 12. 
ὲ ῥα ἔπᾳευη νην παηιθ] ἰ. ε. ΜΥ σονοπδηξ 

ΠΑΠΊΘ, ἰομοναῇ. ὅ66 ποῖΐθ οἡ υ. 2. 

156. 1 «υἱὲ! δὲ αὐ ῥέῃ ἐπ ἰγομδί] Οοὰ 
.15 ἀοβογιδοά ἰὴ Ῥ5, χ]ν!. 1, 85 ἴῃς “᾿ς ΟΥΥ ῥγοθθηΐ 
ΠΕΙΡ ̓" οὗ ΗΙ8 ρόορϊο ἴῃ “" ἔγοι!0]65,᾽) [6 Ρ]υ τα) 
Οὗ {86 ϑᾶπιὸ ννογὰά τιϑεὰ ἴῃ {{Π}18 νϑῦβθ. 

1 «υἱἱ] ἐείασν ρ»]Ὶ Οὖτι, σέβει Ἀἰπὶ,) ἃ ἀ: - 
ἔογθηΐ γυϑγ ΠπῸπι ὑΠαὶ ἐπιρὶογοά ἴῃ «'. 4. ΟΣ 
Ῥ5.}. τς, οὗ νι ἢ [Π6 Ργοχηῖδα σοηίαϊποα ἴῃ 
[85 νϑυϑ6 15 84η ὀςῇο. 

απα ῥοποι ῥῥη Βϑσδιβο ἢ6 Ὠοηουγβ σοά 
ὈΥ τϑροϑηρ 811 ἢϊ8 σοηάδηςς ἰῃ πη. (ΟἿ 
Ι 5. 1]. 20. 

16. ΜΡ ἰοηφ 9] ἰϑπεῦμ οὗἨ ἄδγ. 
566. ποῖθ οὐ 5. χχὶ. 4. ἃ ἴοηρ [6 τπ τῃ6 
Ἰαπὰ οἵ φργοπιῖβο νν8 {Π6 τουναγά οὗ ορεάϊθησο 
ἴο ἴ8ὸ το ιπτοιηθηῖθ Οὗ ἴῃ ΔΙ οϑαὶς Ἰᾶνν. Οἱ, ἔχ, 



γ. 16--- ". 

πη τγοιθ]ε; 1 νν}}} ἀο]νεῦ ᾿ἰπὶ, δηά 
ἢοποισ ἨἈΙΠ1. 

-- 

ΧΧΟΙ2 ΟΥ ΠΟΓῸ 566 ποία); ΠὨδαΐῖ. ν. τό. Βαϊ [ἢς 
ννογάς ἤοτο, 845 ἰὴ 5. χχὶμ. 6. Δηα εἴβοννῆθγο, 
το] τῈ ἃ Ἰαγροῦ ἀπά ἃ ϑρι Γΐι4] Ἰητογργοϊδίϊοη, 
Ὧ5 Ἰσοοκῖίηρ ἐογνναγά ἴο [παῖ οἴθγῃδὶ [ἴδ οὐ νυν] Γῇ 
ἃ Ἰοηξ Ἰεἴὸ 1π ἴῃς ἰαπὰ οὗ (ὐδηδδῃ νιᾶ5 ἴπ6 ἔγρὲ 
δη ἴῃς ρΡἰεᾶρο. 

απε ἐῤέκυ ῥίνη »ριῦ σαἰ αἱ οη] ἱ. Φ. σϑ56 ἢΙΠὶ 
ἴο ὈομοΙὰ 1 νι Τσοιῃρεΐο ϑαςϑίδοεϊςίοη ; 84 

ΡΘΑΙΜ5. ΧΟΙ. ΧΟΙ]. 

16 ΝῊ ἰἸοπρ [δ 1} 1 86 ϑίγ ! 
Ὠϊπι. Δη ἃ 5ῃενν ἢΪΠλ ΤᾺῪ δαϊναδζίοῃ. 

ΘοΠο οὔ ΡΒ. ]. 22. ΟΝ δἱϑὸ 85. 1ἴν. γ, ἰχ. τς, 
ον]. ς, ΟΧΙΙ. 8. ΟΧΝῚ]. 79. ΟΧΧΝΊ. ς; Δηά 566 ποΐδ 
Οἡ Ρ98]πὶ χχὶΐϊ. 17Ὼ. “ἼἸΟ ᾿ῖνο ἴο 866 ἴῃ6 ἢηδὶ 
δίοτγ,," 5ᾶγ5 [)6]11Ζ5 6 ἴῃ ἰος., “νν5 [Π6 τὰρ- 
τὰγοὺβ τπουρΐ οὗ τῆ ΟἸἹα Τοβίαπηδης ἤορο, 
δηὰ, ἴῃ [6 δροϑίο]ϊς ἀρε, οἵ ἔὸ Νὲν 7οϑία- 
τποηΐ ἤορὲ «50. Οἵ, Οεη. χίϊχ. χ8; 5, 
ΟΧΝΙ. 14.) 21: [581]. ΧΙ, 2; Ηθῦ. χ. 8. 

ΝΟΤῈ, οὐ ῬΘΑΔΙΜ ΧΟΙ. 2. 

ΤὮς νοτγὰ ΠΥ 5 τ ΠΕ τεπάεγοὰ “ἔοτγ- 
1655.) ΟΥ̓ “" ἀείδηςς " ἴῃ {πΠ|5 ρίαςο, Βιυὲ 1 
Αἰϑὼ Ππη64Π5 ἃ πεῖ (Ρ5. ἰχν]. τα; Εχοῖκ. χα. 11}} 
πὰ 1ἢ τ5. ἰ5 ροβϑιῦϊθ, ἴῃ6 Ῥϑβαϊ πηϊϑὲ δὰ (ἢ}5 
ΠΩ Ποδίοι 4180 ἴῃ ἢϊ5 τπηϊπά, νὰ ἂγὲ 8016 ἴο 

ΡΟΑΙΜ ΧΟΙ͂Ϊ. 

ἔχασα ἃ σοι πιγ οὗὨ ἱπουρἢξ 1π (ἢ ΒΟ]]ονν της 
γεΙθο; ΗΘ 58}4}} ἀδ]νεγ ἔπ 6 ἔγοιπι [86 ϑῃηδιο 
οἵ (ῃς6 ἔονογ," δηὰ αἷϑο ἴῃ οὐ. 4, ν Βοσο {86 
ἤσυγε οἵἉἨ ἰῃδ Ὀιγὰ 15 ἀραίη Ἰηἰγοάπςασά. 

Π685 ἴῃ ἴῆς πιογηΐηρ, δπά τὴγ ἰδ ἢ- 
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Ἡοὺῦ. 
ἐεπρέλ οὐ 

:7. δι 

ι 732 ῥγορλεί ἐχλογίοίη ἰο ῥγαΐτε σά, αν ἀΐς [α]Πη 685. ̓ ΘναγΥ ηἰρῆζ, ΕΗ 65. ἐπ 
σγωαέ τουγάς, 6 γογ ἡξΐς γμαφυπομς οὲ ἐπέ 2 ὕροη ΔῈ ἱποίσαμηοῃς οὐ το 
τοι ξεα, τὸ ἀπά γον» ἀξ ρυοεύνεες ἐο “ἦε συωΐν. Ε τἴηρϑ, ΕΒ ὑροῃ ἐπ 8 ρΆ51] (ΕΓΥ ; Ι υροη ' Ὅτ, Ἰβοη᾿ 

Α Ῥϑξαΐμὰ ογ᾽ ϑοὴς ἴογ ἴῃς Ξα  Ὀα(ἢ ἀλγ. 16 ΒαΓΡ νυ τῇ [Δ ξοϊοπχῃ βοαηΐά. πα 
«οὐδ ἐἢ 

4 Ἐοττθου, ΓΟ, μαβῖ πηδάς πα ἅανλι. 7 Ἵ ἰς 4 ροοά ἐῤ΄ΐήηρ ἴο ρῖνα (ΠδηΚ8 
ΙΔ τῆγουρῃ τὴγ ννοσκ: 1 νν}} ετι- 121 εν, απο ἴῃε ΓΟΚΡ, δηῃὰ ἴο 5ηρ᾽ ρΓα δῈ8 ἡ πω 

υηῖο τῆν πᾶπια, Ο πιοβῖ ΗΙρῃ: 
2 Το δεν ἔοσῖῃ (ΠΥ ἰονϊηρκίηά- 

Ραμ ΧΟΙΙ. 

ΤΠΘ {116 οὗἨἁ 115 Ρ541ΠῚ ϑθότὴβ ἴο ἱπΊρ}Υ [παῖ 
ἴϊ 15. ὑφεὰ ἴῃ {Π6 [Ὁ ΠΊΡ]6- Βογνιοθϑ οἡ (ἢθ 854Ὁ- 
Ὀαῖἢ ἀλγ. [{ ν 5 διιηξ, νν6 ἀγὸ ἴο]ά, ἴῃ 1Π6 
τηοσγπίηξ δἵ ἴδε {πιὸ οὗ {πὸ ἀγηΚ- οβΈπηρ οὗ {Ππ6 
ἤγϑίὶ ἰαπιῦ, απὸ αἶθὸ οὐ ἴῃδ βοςοπα ἀδγ οὗ 1Π6 
Εραβϑὶ οὗ ᾿Γαογηδο 5 (566 " ΔΜ] Ποῖ ἢ,᾽ 11. 5). [1 
18 ἃ ἀϊδριιϊοα φιιοβίίοη. πονίθνοῦ, ἴῃ [ῃ6 Ταϊπγυὰ 
ΥΠΟΙΠΟΓ [Π6 ρϑαΐηι. γοΐουβ ἴο [86 δαθΡαῖῃ οὗ 
Οτισίίοη, οἵ ἴο ἴμ6 ἔπαὶ ϑαΌφιῃ Οὗ τλ6 νου] 5 
ὨδίοΥγ ς πὰ Ιἴ ἰ5 ἀῤβοτ ρα ἴῃ ὁπ6 Ρΐαοθ ἃ5 
Ὁ Α ῬΑ] οὐ ϑοηρ ἔοτ {πὸ Γαΐυγα ἀρ, 41} οὗ 
ΜΉΠΩ ΜΚ Ὶ]] ὕὈ6. δαθΌΔίἢ." 585. Αἰβδηδβιθ ἀ6- 
5ΟΤΊ 5 1[5 50] οὶ 5 [Π6 τεϑί Ὲ]Οἢ ΓΟ Δ1η5 [ῸΓ 
ἴῃς ΓΔ}: αἰνεῖ ἐκείνην τὴν γενησομένην ἀνά- 
παυσιν. ὙΠῸ ϑαῦθαί ἢ πα πΊΌ.Γ 5 ργοβογνεὰ ἴῃ 
[Π15 ρϑαΐπι ἰῇ 186 ϑονθηζο!ὰ τεσυγγοησθ οἵ 1Π6 
ννογὰ ᾿οἤονδῃ. ὙΠῈ {Βόπιὲ 15 [Π6 ἘΠ ]η 685 
δηά {τ οὗ Οοά 45 ἀϊϑρίαγεά ἴῃ ΗΙ5 γτιρῃίθ- 
Οὐ δε πηι ηἰϑίγαϊίΐοη οὗ ἴῆθ ὉπΠίνογθο, Πα ἃ5 
Υἱπά! ςαϊοαὰ Ὀγ [6 υἱεπιαΐθ ἀθβίη) Ὀοΐῃ οὐὗἨ 186 
Προουβ δηὰ οὔ ἴῃ νἱοκοά. ὙΠὸ ςἢϊεῖ ροϊηΐβ 
οἵ ἀϊβογθηςθ δεΐνθοη (ἢϊ5 δηὰ οἴμοι ρ581Ππ|8 ἰῃ 
ΜΉ Οἢ 1Π6 ϑᾶπιὸ ϑιδ]εςϊ 18 ἰγοαϊοά ἅγὸ (1), παῖ 
ΜΙ ΠΟΓΟ.5. {Πογ, ἴοσ 1ῃ6 πιοϑὲ ραγὶ (εἴ. ἈΞ5. 1.) 
ΧΧΧΥΪ],, 1ΧΧἸ].}), ἰοα ἢ {Π6 δηϊγ οὗ Οοα 8 ργὸ- 
ΥἹάθητ!] μονογηπιθηΐ ἀοφτηδί δ! ν, [ἢ15 ῥγὸ- 
αἰλίπις ἰξὲ ἰπ ἃ βοηῇ οἵ {παηκϑρίνίηρ : πὰ 
(2). σ᾿ ποτοαθ οἰϑοννΒογο, δβρϑοῖα!]γ ἴῃ ῬεΔΙπὶ 
ἰχχι!,, [.6 ἱποαι! γ ἴῃ ἴμ6 ρτοϑοηΐ δηλ δι τὰ" 

ὉΠῚΡῊ ἴῃ τὴ6 γογκβ οὗ τῇγ Βδηάβ. 
ς Ο Ιοκρ, μον ρίεαξ ἂγὲ τὮγ 

ἔοη οὗ Οοά᾽β ργονϊάεῃοθ 5 ἃ δοῖσος οὗ ροῦ- 
ΡΙεχ ιν, [Π18 Ῥ841ΠῈ 506 Π|5 ἴο ἤᾶνθ [5 βίαπαϊηρ- 
οἰπὶ ἴῃ ἃ αἰϑροηβαίΐοῃ ἴῃ νῃ]Ο ἢ ννὸ 5}.4}} πὸ 
ΟΠΡΟΓ 566. {πγοι δῇ 4 μ᾽α55 ἀδλγκὶγ," δηά 
ἴῃ ψ Βῖςἢ {Π6 ρῥγογηῖδο, “"Υ͂μαὶ 1 ἐο ποιὰ 
Κηοννοϑῖ ποῖ πονν, Ὀυϊ ποι 5}41} Κπονν ποῖὸ- 
Δίου," 5}4}} ᾶνθ στϑοοινοαὶ 115. δι] δἰπιοηῖ. [ἡ 
1}18 Ρ54]Π|, 245 'ἴῃ ἴῃ6 ργεοράϊηρ, Οοά 5 βροκθϑη 
οὗ 85 ΕἸγοῦ, “" Μοβῖ ΗἸρῃ." Βοῖῇ ρϑδὶπὶβ 
ΘΙΏΡΙΟΥ 16 βδδογοαὰ πδηθ [οπονδῇ, δηὰ (ῃς εθῃ- 
ἘὈΠπιοηΐ ΘΧΡτοσβες ἴῃ ΧΟΙΪ, 11 ΠΟΥ Θροη5. νυ ἢ 
[μαΐ οὗ χεὶϊ. 8. 

1. 10 εἰηφς ῥγαο ΤῊΘ ψογά πιθᾶῃϑ δἰ ΠΟΥ 
ἴο “ 5'η8 ἡ Οἵ" ῬίαΥ ἀροῃ δὴ ᾿Ἰῃβίγαμηθηῖ." [ἰ 
15. ξοὰ αἰδὸ ἴο ἀθῃοΐθ ἴΠ6 δοςσοιῃρδηϊπιοπί οὗ 
πὸ δον Υ Γ ᾿πϑίσαμηθηΐαὶ πλυϑῖς. ὍὙΠδ ποιιῃ 
7,1 ποῦ, ἐν δ. "5 ρ5Ά τη," 15 ἀογινοὰ ἔγοῖὴ ἰξ, 

38. ὕρον απ ἐμπεἰγιποηΐ οὗ ἰοη σἰγίπφε, ἃς. 
[τ Ι5 ργόῦδθϊο {πᾶ ἵννο Ἰμδῖ ΓΙ Θη5. ΟὨΪΥ Α1Ὸ 
πᾶπιρα ἴῃ {15 νοῦβο, δηὰ παῖ ἴ δῃοι αὰ ἰκ6 
τοηἀογοὰ (5: “Τὸ πὸ ἰθῃ δ ησοα ᾿ῃσ1111- 
πιοηΐ, ὄνθη ἴο {Π6 Ἰυῖθ, ἴο ἃ βόπῖ]ς βίγαμν ἀροη 
[6 Παγρ." ΧΧ. ἐν δεκαχόρδῳ ψαλτηρίῳ 
μετ᾽ φδῆς ἐν κιθάρᾳ. 886 σΥΕΙ Ὁ] Νοίς δ ἐμὰ. 

4. τργορρ ἐν «υογὰ] Οὖ΄, “Τῃγοιβῃ Τὴν 
ϑοκ5,, 48 ἢ 18 1 ΠΊΔΠΥ Δῖδ5. ὙΠῸ νογὰβ 
{γαηβιδιοα ἴα τπὲ Δ. ΔΝ. 5" νοΥκ " δηά "ΜΟΙ Κα 
τὸ ἀἰἤουόηῖ ἴπ 16 Ηοῦ. πὸ ἔοπΠΟΣ 15 118 - 
αρητν υϑοὰ οἵ Οὐκα 5 ννοσκ5 οἱ ἀϊδρεβαῖουθ 
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νγοῦκβ ὶ ἀπά τῆν {πουρῆς8. ἃγα νεΙΥ 
ἄεερ. 

6 Α δὈτγιῖβὴ πιᾶηῃ Κποννοῖθ ποῖ; 
ΠΕΙΠ6Γ ἀοίῇ ἃ ἴοοὶ παεγϑῖδηα 15. 

7 εη τῆε ννιοκαά βργίηρ 45 {πε 
δΥΆ58. ἈΠ ψνῆεπη 41] τῃε6 ννούκεῖβ οὗ 
ἸΠΙΟΠΥ ἀο βουτίϑῃ; 11} 25 τῆδξ {ΠΕΥ 
54}} Ῥ6 ἀεβίγογεα ἔογ ὄνεγ: 

ῬϑΘΑΙΜ5. ΧΟΙ], [ν. 6--το. 

ὃ Βυῖ του, ΙοΚΡ, ἀγέ πιοεΐ ὨΙρῃ 
ἴον ἐνεγπιογα. 

9 ἕο, ἴος τΐπα δπεπλῖθ, Ο [ΚΡ 
ἔοτ, 'ο, [Ὠ]πΠῈ ΘΠ ΘΙ 168 588] ρα γίβῃ; 41τῆ6 
γνογΚογβ οὗ ᾿πΠΙ ΟΠ 5}8}} θὲ βοδῖζεγεα. 

ΙῸΟ Βυΐζ ΤΥ Βοῖῃ 58}4]τ ἴῃοιι ὄχαὶῖ 
κε ωὐδ ῥογη οΚΓ δῇῷὰ απίσοσγῃ : [58}4|]} 
δε δηοϊπῖεὰ ψιτῇ ἔγθβῃ ΟἹ]. 

ἴῃ ῥγονϊάθηςθ (ςξ. Ῥϑ5, χ]ῆν. τσ, χα. τ6). ὍΤῇο 
Ἰατίου 18 ἃ πιοῦθ σοπήοη ννογά, δπὰ ᾿πο] 65 
[Π6 ψόοτκϑ οὗ ογραίίοῃ. ((, Ῥϑ,. νῇϊ. 6; 150 
ΧΙ. ς, ῃογο Ὀοΐῇ ννογὰβ ἂζὲ [ουπά, πὰ 
ΔΡΡΑΓΘΠΕΥ ἴῃ ἐΠ6 56 η565 γοϑρεσς νοὶ δϑϑιρτιϑ 
ἴο {Πθπὶ ἤθγθ.)ὺ ὙΠ υπξο]άϊηρ οὗ ἴπ6 ρϑα]πὶ 
Ὀορίη5 ἢ 1}15 ὑΌΓϑα. 

6. 4“ ὀνγμε Ἤν ἦ. δ. τη ἴῃ 5 τιάθ, 
Ὀπου] νδίθα ϑίδῖθ, 85 ΟΥ̓ ῃαΐυτε (ο. 5. ἰΧχΙ]]. 
22). 
; 7) οοῆ Τιογα!ν, “πὸ ἔδξ οὐ ἤοβῃγ." ὙΤῊ15 

νυογ, ννΙΓἢ 15 οὗ ἐγβαιθπὶ Τὁσσυγίεησθ ἴῃ 
{ῃ6 Ὀοοκα οὗ Ρχγουφγὸθβ δηὰ Ἐσοϊοβιαϑίθϑ, ἰ9 
ἔουπά ΟἾΪΥ ἰπ ἔννο οἴμεγ ρἴδοθβ ἴῃ {Π6 Ῥϑδ]Πη5, 

᾿ΥΖ. ΧΙΙΧ. τὸ, ΨΈΏΙΘΙ ργο Δ ὈΪΥ ὈοΪοηρς ἴο (Π6 
ΒΔΠῚΘ ΡΟΓΙΟά 85 [Π]5 56 γ165 οὗ ὑ541Π|5 (566 ἰηϊγοά. 
ἴο [ἢδῖ ρ541Ππ|), ἀπὰ χεῖν. 8. [ἴῃ ὈΟΙῺ σΆ565 1 
5. ἐομπὰ 'ἰπ σοπ)]πποίίοη νυ {μ6 ννοσὰ γθη- 
ἀογοά "" ὈΠΙΠ8ῃ." Βοίῃ ννογάβ ᾶἃγὸ ορροβεὰ 
ἴο {Π6 {γὰ]Ὺ ννῖβο, 2.9. ΠΙΡΒΐθοιι5. πιᾶη, ψνῆῸ 
ΤΙ ΒΕ σοηϑίάογ Οοα δ ννοῦκβ. ὙῊΘ ῥ541Π|5 
ΠΟ] ΘΠΕΥ τοίεσ ἴο [Π6 οἱονδῖίπρ ᾿πῆἤπιθηοθ8 
ΟΥ̓ Ξρί γα] πα ἸΟἢ 85 σοηβῃπῸ Πρ {π6 ἔππιὲ 
ἀϊσεϊποξίοπ Ὀεΐννθθη {Π6 παΐμυγαὶ τῆλ {(ψυχιεκός) 
δηὰ {πὸ βριγιζδὶ τηδη (πνευματικός). 

Π7. ἥξρῥεη ἐδ «υἱεξοά σῤγίης ας ἐδ σγαν) 
ὙῊ6 βᾶπιθ νου 15 δρρ]ιδὰ ἴο {πΠῸ στὶρῃΐθουβ ἴῃ 
τ. 15, Ἀπ4 ἰγαπϑίαιθα “" βου 5}." [Ι͂ἢ δαβίεγῃ 
σοιπηίτθς {π6 ρια55, ὈΘΠΘδῖῃ ἴῃ ᾿πἤμρηςθ οὗ 
ὮδΑΝΥ Γδὶπ8 δηὰ ἃ Ποῖ 51:1Π, ϑοοη δίίϑ!] η5 Π|8- 
τυ ν, δηὰ 15 35 συ ΚΙΥ βοογοῃθα δηὰ νυ] Πογοά, 
(ΟΕ, ῥ5. χχχυ!. 23, 326, ψγἤογῈ [Π6 σοἰποίάθησα 
οἵ (πουρῆξ 15 ϑἰσικίηρ, θα [6 ῬἢΓΑΒΘΟΪΟΡῪ 15 
ἀϊβέεγεοηῖ,) ὙΠΕΓΕ βθοτηβ ἴο 6 ἃ τοίεγεπος ἴο 
{15 νϑῦϑθο 'ῃ 1: Μᾷδος. 1χ. 21, νποτο {Π6 σοττθ- 
βροπάθποθ νὰ (6 ΓΧΧ. νεγϑίοη οὗ 1 ἰ5 
ὙΘΓΥ οἶοθϑα. 

ἐῤ ἐς τραὶ ἐῤον “ῥα! δὲ ἀεεέγογε 1,11. “« ἔογ, 
οὐ ΨΥ τοίογοηςσο ἴο, ἔποῖγ Ὀοίπρ ἀεβιγογθά :" 
ὁ. ε. ἴῃδὲ {86 ἀγὲ ἔαϑϊ στ ρθηϊηρ ἴογ ἀδϑιγυςίίοῃ. 
Οἔ, Ρϑ. [χ|]. 9. (ΕΓ, 4190 [οὉ χχνὶ!. 14, ΨΥ ΠΟΤΕ, 
Βοννθνεσ, [6 σοπϑίγιυοζοη 15 ἀἰ δγεηί.) 
ὃν ευογ] Α ρου δῦ οχργοββίοη. [{ 5 Ἰοιπὰ 

ΟἹΪΥ ἰῃ ἴννο ΟἴΠΕΙ ᾿β]πη8, ν]Ζ. ἰχχχὶ!. 17, Δη4 
ΟΧΧΧΙΙ. 12) 14, ἃηὰ ἔὐνῖοθ ἴῃ ϑϑδῃ. ὅ66 Νοῖθ 
δῖ δηά. 

8. «αν »ιοτί δἰ] Οτ, “«ἀτὲ ([Ὡγοηθά) οἡ 
ὨΡη." (ΟΕ Ρ8. χει! 4. ὍΤ ]5 νοῖβο, βίδπάϊηρ 
ἴῃ 186 τη! ἀά]θ οὔ [86 ρβα]πι, σοηΐδί 5 {Π6 σεηΐγαὶ 
{π|} ΠΟΙ ἰς δηΐογορὰ τπγουρμουΐ ἢ. ὙΤΠΘ 
ΔΒΘΌΓΔΩΓΘΘ ἰπδι “186 ] ογὰ οἰτἰεῖῃ δῦονα [86 

νυϑίοτ- Ποοάβ᾽" ἴβ 186 ὈΓΟΡ οὗ (ἢς τρπίθουβ 
ΠΙΔΠ 8 [Δἴῃ, ΠΟνΘΥΘΓ [ῃ6 ΡΘΟΡΙΘ πιᾶν ΓΑΡΘ, 
ὍΔ Πονγδνοῦ ν ΠΟ ΠΊΘΠΕΥ [Π6 νναΐει -Ποοα5 ΠΊΑΥ 

τ, 

9. ον, Ἶο, ἐδίπο ὀνθισ ΤῊΘ ννοσά τϑῆ- 
ἀογοὰ 10 ᾿" 5θθηὴ5 ἴο ροϊπί ἢ ἃ ἤηρογ οὗ 
ΒΟΌΓῃ ἴο (Π6 ΟΓΚΟΓΘ οὗἩ ΠΙ4ΌΠ Υ πὰ ἴο ΤΠΟΙΓ 
ὁπὰ. Οἵ. “[Πο86 πηϊηθ οποιηῖθβ,᾽" 5. 1ἃΚὸ 
ΧΙχ. 22. ὙΤΠΘ [ἰογαϊίοη ἰθπάς βτθδῖ]ν ἴο 
βίγεηρίποη ἴΠ6 ἔογοθ οὗ ἴῃ6 ρᾷ5ϑδρθ. 

“ρα! δε “αἰ ογ ὝΠΕ ννογὰ ΤΥ πιθδῃ 
5 ΓΆΡΙΥ αἰ βρογϑθα (ςξ, Το ἰν. 11), ΟΥ ἴξ ΠΊΔΥ͂ τηθδῃ 
(δο {Π6 ΟΒα]άθθ) βοραγδῖϑά, 1. 9. ϑορδγαῖϊοα ἔγοτη 
(ῃ6 σοπρτοραίίοη οὗ {π6 τρῃϊΐθοιιβ, 85 ἴπὸ σῇ δῇ 
ἰ5. βεραγαίθά ὈγῚ νὶπηοννὶηρ ἔτοση πὸ νι Βοδξ 
5. Μεαῖῖ, χὶ. 30), ἀπά 85 [Π6 Βῆδερ σὲ ἀϊνιἀοὰ 
Οπλ 1ἴῃ6 ροδῖβ (5. Μαῖξ, χχν. 22). (Ὁε [ὸὉ 

Χ]. 17. ΑἸΒουΡΉ ἴῃς νου] ά --ροννοῦϑ Ππονν 5ΘΟ Τὴ 
διοδλί δηά Ἴοϊηραςῖΐ, ΠΟΥ ἃγὸ ἀοβποα ἴο 6 
δι ἴδῃ Ὀγ 186 σίοηθ ““οαξ οὐ τυϊβουΐϊ μαηάς." 
δηὰ ἴπθη “{Π6 ἴσο, ἴῃς αἶαν, [Π6 Ὀγαβ5, {86 
Β|]ν Γ δηὰ [Π6 βο]ά "ἢ τπηιιϑὲ Ὀ6 "" ὈγοΚθη ἴο ρίθοοβ 
(οροίμογ, αηὰ Ὀθοοὴθ ᾿ἰΚ6 ἐπ ΠΗ͂ οὗ [Π6 5π|- 
ΤΟΥ [Ὠγεβῃϊηρ- ἤοοτβ " (Δ8η. 11. 3ς). 

10. Βεέ »Ρρ ῥογπ, ἄς. ἢ ἘΒἈδίμποσ, “Βυῖ 
ΤῊΥ ἤοτῦῃ ᾿αϑῖ ἴοι ἐχα] θὰ 85 πδΐ οὗἩ δη οσΥχ 
Ἢ δηΐοϊορθ)." δὅδ66 ποΐθβ οη Νυπι. ΧΧΙΝ. 22: 
Οὗ χχχῖχ. 9; 8. ΧΧ". 21. ὉΠ πεῖρῃξ οὗ (86 

Ποτῃ νγᾶ5 {ΠῸ πιθάϑιαγο οὗ {Π6 σεαὶ ΟΥ̓ ἱπηαρΊ ΠΑΓΥ 
δτοδίποθϑ οὗ [Π6 ὑυθγοσ, ἈΑ45 Οοά 18 “"6ῃ- 
τηγοηθδὰ οὐ Πρ" (οἴ, . 8, ννογὸ [η6 σοοΐ 15 
[6 δᾶπιὸ ἃ5 ἴῃ {π6 ννογὰ “" ὀχδὶίθά᾽)), δπὰ 18 
ἴῃ6 Μοβὲ ΗἸρὴ (υ. 1), 580 Ηδ 115 ἊΡ δηὰ ϑεῖ5 
οη δίῃ Ηἰ5 ρεθορίο. 

1 ρα} δὲ αποίμέεα] Β δίποσ, “1 πὶ δποϊηϊοα 
ὙΠ ἔγοϑῃ οἱ], ς΄. 8. ΧΧΙ. ς. ὙΠῸ ὀχρσεβθ-» 
βΒίοη “1 πὶ δποϊπίρα ἢ ,3.:εηῤ οἱ] " ἀδηοῖο5 
6436, ΓΟ Γοσῃτηθηῖ, δηὰ ἤρα. ΤΠ ᾿πηρογίδηοθ 
οὔ οχίγδοίηρ 16 ΟἿ] Ὀεέογο [Π6 ὈΕΥΤῪ ὈδοοπΊ65 
Ὀἰδοῖκ, Δηα σομβο] ΘΏΓΙΥ οὗ σαί ποηρ [6 ἔπυϊξ 
αἱ 106 ῥγοροσ ἔἰπιθ, 5 ννῈ]}] Κπόονγη. [{ ἰ5 
1ουΣμ Ὀεδὲ ἴο ΟΑΓΓΥ ἐπὸ ἔτ ἴο (6 ργὸ55 
8ἃ5 500 85 ἰξ 15 ρδίπογθὰ δηὰ οἰθαποά. 866 
δ 5. “ Ὠιςοῖ.᾽ τ. Οὐμυξ. “81 ἴῃ τογγὰ νοὶ] 
ἰΔὈυ]δῖο οἰἶδαπι πἰπλιπὶ ἀϊι ογιΐ, Ρυϊγεβοεῖ. .. 
6Χ υονυ!β οἷδο οἰδιιπὶ υὐγίάδεμε νοὶ Ὀοπιιπὶ ΠΟ 
Ροίοϑί, οἱ “ορρογὶ γαίων." Μ. Οδῖίο, “δ ςἊ 
τϑῦιι5 συ ςϊ5.᾽ ὍΠὸ ννοτὰ τοηάογρα “Ὁ ἔγθϑῃ," 
ὙΒΙΟἢ 15 ΘΟΠΊΏΟΙΙΪΙΥ υϑοὰ οὗ [πὸ ἴτϑο δηά 
ἰγδηϑίαϊοα “Ἢ σγθθη,᾽" ἰ5, ἴῃ [ἰδ ρίαοθ οπ]γ, υϑοὰ 
οὗ 115 οἱ]. δ6ὲ Νοῖβ δ επὰ οὗ Ῥ5δ πὶ. 



χ4- 

ν. 11---ἰ5.} 

11 Μίπε εγε 480 511]] 866 γη} ἐἶδ- 
ΣΙγό ΟἹ ΠΗΪΠ6 δποηηῖϊεβ. σμα ΠΛΪΠ ΟΣ. ΘΌΓΘ 
5Π1]] ΠεΔΓ σιν ἀἄφεῖγο οἵ τῆς ψ]οΚεα ταῦ 
ΓΙ56 τὸ ἀσα!ηϑῖ ΠΊ6. 

12 “ [δ τίρῃβίεουβ 5}4}} βοιιγιβἢ 
{πκε τῆς ραΐηλ ἴγθε : ἢδ 5Π4}] σγονν |Κ6 
4 σεάωγ ῃ ᾿νεδδηοη. 

12 ΤΒοβα τπᾶῖ Ρὲ ρἰδηϊεά ἴῃ τῃ8 

11. “ῥρα]! στε γι} ἀξεῖίγε. . ςς ἐραΐ! δέκα γ7 
εἶεν γο] ΟΥὍἉ "15 556 ΤῊΥ ἀθβιγο." ΑἸΠΟυΡἢ 
το ν οὐκ "ΤῊΝ ἀδβῖγο ᾽Ἶ ἀγὸ ΓΙΡΏΕΥ ρτιδὰ ἴῃ 
γ{2]1ὸς, {ΠΕῚΓ νογθ4] δαυϊν θη. θεὶηρ ννΑΠΠΠς,, 
ῖῆο Ηεῦτον ἰάϊοπι ἴῃ θοῇ οἸδιι.565 ᾿ΠῚΡ]}165 1Π6 
ΤὨΘΔΠΙΏΡ ΘΧΡΓεβϑοα ἴῃ ἴἢ6 ΑΟΝ. (5ες Ὁ. 7 δπὰ 
Ὠοῖς). ΤΉΪϊΝ ἰ5 {Π6 ΟἿΪνΥ ᾿ᾶθε οὗ [Π6 οςςιγ- 
τεπςο οἵ 1Π15 Ἰἀϊοπη δου ἃ νοῦ οἵ ἤραγίηρ. 

»εῖηφ ἐπρηθ6 1 ΒΑΙΒΟΓ, “ἸΠο56 ννΒὸ 116 ἴῃ νναῖξ 
ἔοι το." Τὶς ἔογπι οὗ 1ὴ6 ννοτὰ ἄοδϑβ ποὶΐ 
Οςεςΐ οἸϑοννῇεσο. 

ΟΥ̓ δὲ «υἱεζεά ἐῤαὲ γο εὖ αραϊποὶ »96)] ἘἈΔ- 
ἘΠογ. “οὗὁἩ ἴῃοξθ ὙΠῸ ΓΙδθὸ ὉΡ δραϊηϑίὶ τῆς (45) 
εν] -σεγε (οὐ δοῖηρ τλΔ] ΟΊ οι 510). 

12. δᾷε δὲ ραῦη ἐγεε ΤῊΣ ραϊπη γος οὗ 
τῆς οὐ 4515 15 γο γα ῦ]ο ἔογ [5 ογθςῖ στόνῖῃ, 
ποῖν Ποιδηάημς {π6 ννεῖρῆξς οὗ 1158 ργοάιϊος 
(' εἰτυΓ ῃ ροηάϊι5 ρΑ]πι8᾽), [5 ρεγρεῖιδὶ νετ- 
αὐ. 1ἴ5 ροννογ οὗ ρυζίηρ ἕο γοιυηρ 5σποοΙ5 

δνοῃ ἰῃ οἷά ἅρε, ἴπη6 συληῖν οὐ {86 ἔτι 
ὙΥ ΙΓ 1 Ὀδαγα, δηὰ {πὸ ἀϊδίαποο οὗ [15 [ΟἹ αρΘ 
ἔτοῦι ἴπ6 φαγίῃ. Οτοννηρ, 85 1 ἀοσϑ, ἴῃ ρίαοθθ 
ὙΓ ΠΟΙ πὸ ΟἾΠΟΥ ἵγεξο 5 ἱουπά, ἰζ 15 Δη ἱπιᾶρὸ οὗ 
Ἰὼ ᾿ῃ ἴπο πηάκ οἵ βυγτουηάϊπηρ ἀθαίῃ. (δὲς 
[)ε}ΠΖϑοἢ ἴῃ ἰος., δηά ποῖε οἡ 5. 1. 3.) 

ῥὲ “ῥα χγοαυ Πάε α εεάαγ ἐπ Δεδαποι)] Α5 
86 ἀλίε-ραὶπὶ οὗ {πῸ ἀδϑογί 15 γειηλυκαῦὶα ἴοσ 
115 ΥἹἹ12] ΘπΟγΩΥ, 50 15 ἴη σϑράδυ οὗ [ἉθΌδηοι ἴοῦ 
115 βίδίε!υ δπά σίραπίς ργονίῇ. ὙΠῸ σράδγ 
ἰ5 ἃ ἰοῖυ, Ἰοηρ-ϊνοα, υνἱάδ- βργοδάϊης, δηὰ 
ἀεορὶν -τοοϊοα ἴτοθ. [15 νοοά 15 ἔγαξύδηξ δηά 
Αἰπηοϑῖ ᾿πηρουϑῃ 016. Ὑ ννεὶνο οἵ {πὸ σεάαγβ οὗ 
ταουηΐ ΠοὈδποη 511}} γοπιδῖη, πὰ γουηρ ἴΓ665 
ἴπ (ῆς ΕΔδβὶ ἅσγὸ 88 γάΐὸ ἃ5 ΓᾺΪΠ5 ἴῃ 16 δ΄ οϑῖ. 
(8ες Τ ΠδίΓΑπ 8 "ὁ [,4πὰ οὗ [5γ86].᾽ Ρ. 17.) ϑΟΠῚΘ 
οὐ ἴπ6 ργορεγίοβ ὈΘΙοηκίηρ ὈοΐΉ ἴο [Π6 ρ4]π|- 
ἔτοο δηᾶ ἴπε σεάλυ ϑθθπὶ ἴο 6 δ υάεὰ ἴο ἴῃ 
1841). Ιχν. 22 δπὰ δοηρ 50]. ἰϊ. 2. 

13. 1772ο.6 ἐβαΐ ἐκ ρίαπί ρα] ἘΔΊΠοΥ, “ Ρ]Δηΐ- 
οὐ, οὐ θείην ρἰδηῖοά, ἴῃ ἴῃς πουϑὲ οὗ [οῃονδῆ, 
ἴμεν 5}.4}} Ὀ]οϑϑοιῃ, ἡ ἅζς. (ς, [00 χῖν.9). ἴδῃ 
ΘίΔΠΙοΥ δης ΟἴπεῚβ ἅτ οὗ ορὶπίοη {παῖ σογΐδιη 
ἴγοὺς νι γὸ ρῥἰδητοα ἴῃ {Ππ6 σουΓῖ8 οὗ [6 ΤδΙΊ0]6, 
ὙΠΟ ργομιδοη οὐ ΤΠ οιῖ. χνυὶ. δὲ (566 ποίθ ἴῃ 
Ιος.) 566 Π|5 ἴο γείου ξο]οὶν ἴο Ἰάο] ἔγοιιβ Ἱπλαρο5. 
1 ἀρρδθδῖβ αἶἰξο ποῖ ππργοῦδθ]θ, σοπϑι ἀπ ηρ 
{πε πελὲ οὗ ἴῃὴ6 οἰπιαίῖθ. (δῖ 1η6 σουτγί οὗ {Π|6 
ΚἈυστηδεῖθ, ἀπά δἰογιναγάς τῇ. σοιυγίδ οὗ {Π6 
ἰεσηρίε, νγογε Ῥαγ δ! γ ϑμδάθά ὈΥ [86 [ο]!- 

ΡΘΑΤΟΔΙΒΣ ΟΧΌΟΙΙ ΝῚ 

Ὁ 

ἤοιβε οὗ τ1ὴ6 [ΟᾺ Ὁ 5821] Ποιυτγίϑἢ Ἰη 
(ἢε σουγῖβ οἵ οἷν (σοά. 

14 ΤἬἼΟΥ 5}8]] 511}} Ὀσπρ ἰογῖῃ ἔσο 
ἰη οἱά ἂρὲ; {πε} 584}} δὲ ἔα δηά 
᾿ βου βῃϊηρ ; 

Ις Το 8ῆενν τηδξ ἴπε ΓΟΚῸ ἦς πρ- 
ΡΒ: δὲ ᾿ς ΤᾺΥ τοςκΚ, ἀπά ἐῤδγε ἐς ὯΟ 
ὉΠΓΙΡ Του 5685 ἴῃ ἢ]ΠΊ. 

456 οὗ ἴγθοβ. ΝΟΥ ἃ41.Ὸ ἴΠ6Ὸ νυδη τη, ΡΔ5ΞΩΡῸΒ5 
νυ ΠΙ ἢ 566ΠῚ ἴο βιιρροζγί {}18 Ἰάθα, δ5 [οϑῇ. χχὶν. 
26, γνΒ!] ἢ Θρθᾶκ5 οἵ [86 οδἷς, οὐ ᾿ϑγθυιητῃ, ὈΥ 
(ογ 1π) “πὲ σαποίμαν οὗ {πε 1 ογὰ " (ΡΟ Ξ 
ἱερόν), ἃπὰ 5. 111. 8, σγεγα ἴΠ6 94 ]πγιϑὲ σοπ- 
ΡΑγῸ8. ΠΙΠΊΘΘΙΕ ἴο. “ἃ στθθη οἱϊνθ ῖσοθ ἰη 1Π6 
δοιι56 οὗ ἴῃ6 1 οτὰ." ὙὍΤῆο τρῃίΐθοιβ ἀτὸ ᾿κὸ 
ἴγθὸβ ρἰδηϊοα ἴῃ 4 βοοά 501. (Οἵ “ἴγθο8 οὗ 
ΓΙ ϊοοιιϑηθββ, ἴΠ6 ρῥἰδπίηρ οὗ [επουδὴ,᾽" [58]. 
ἰχὶ. 3.) Τῆς ΧΧ.. τοπάου ἐῤεῤρμίηε ὉῪ πεφυ- 
τευμένοι; ἴῃε οΟἴδοῖ Οτξεκ νογβίοηϑ γοηάθγ ᾿α 
ΌΥ μεταφντευθέντες, ἱγαπορίαηεά. 80. ]Θγοπης, 
ἐγαπρίαπίαι!, ΤῊΘ νυυοκοὰ τλδη, οὐ ἴῃ σοη- 
ΚΓΆΓΥ͂, 15 σΟΙΠΡΑΓΕΩ ἴο ἃ ἴγεθ ψγοννηρ ἴῃ ἰἴ5 
ον 8011. Ηδε ἰ5 ἱπάϊξεποιιϑ. 866 ποΐθβϑ οἡ 
Ρο5. 1.2 δῃηὰ ΧΧΧΥΪΙ. 1ς. 

ἐπ ἐδ εομγὶς ΟΓΥΓ ομγ Οσοἢ ΤὌΤΒΘ νογά 
“ἐ ρουΓίδ.᾽)) ἴῃ [ῃ6 ρο]ιιγαὶ, ἀρρθᾶγδ ἴο 6 υδοὰ 
ΟἾΪΥ οὗ ἴπε ἰεπιρίθ, ποῖ οὗ {86 {λθογηδοὶο 
ν ἢ 115 οπο σουτί. 

14. ὀνγίπσ ἤογὶ δ] Οτ, "5}}8}} Ὀ6 νἱξοῦ- 
ΟἹ5,᾽) οὐ “1η ἢΝῚ]] ν᾽ῖ4] ΘΏΘΓΡΥ." 

ἐῃ οἷά αρεῇ ΤῊ Ϊ5 ϑθροῖὴβ ἴο ἰοοῖκ ὕδοκ ἴο 
5, χοὶ. τό, “ἘΠ Ἰοηρ ἴδ ΨηΠῚ βαυιϑεν 
ἢϊπι." ὙΠῸ δἰ] υδίοη ἴο {ῃ6 σθάδγ δηὰ τ} 
ἀδῖθ-- ρα] πὶ 15. 511}} ϑιιδίαι πο ; Ὀοΐὴῃ Ὀοηρ τὸ- 
ΤΉΔΥΚΔΌ]Ο ἔοτ Ἰοπμ ρον γ. 

“αὶ απά πομγίερὶησ] 1.6. εκ} οὗ 540 δπὰ 
ΤΊ ἴῃ νογάϊι ἢ ({Π6 βαπὶθ ννογὰ 48 ἰῃ τ". 10, 
ὙΥΠΙΟΒ ἰ [Πθγὸ ἐγ πϑ]αϊθα "Ὁ ἔγεϑῃ .)), ἰὴ δ᾽ ιδίοπ. 
ΡΓΟΡΔΌΪ ἴο {πὸ νἱῖ8] ΘΠΟΓΡῪ δπὰ ργοάιςοῖϊινο- 
Π655 οὗ πὸ ἀδίθεραϊμη, δηὰ ἴο [Π6 ρογροῖιαὶ 
νογάπγο Ὁ οὗ παῖ ἴγθο, δηά 4150 οὗ {π6 σθά 1γ, 
ὝΠΟ ςοτγγοϑροπάϊηρ Αταπιαὶς νγογὰ ἰ5 τιϑορὰ οὗ 
ΝΟΟισμαάποχχαγ, Ὠδη. ἵν. 4, ἀπά τεπάοσγοὰ 
εἰ βου ΓΙ ϑῃϊηρ.᾽ 

156. Τὸ «-Ρέαυ, χε. ΤῊΪϊ5. νογϑὸ ἰοοῖκβ Ὀδοκ 
ἴο τ. 2. ὙΤΠ6 νογὺ τοηάοτοὰ ἴῃ ὖ. 2 ““ἴο 
βῆθιν ἔοτἢ," δηὰ ἤοτα “ ἴο 5ῃονν," 18 ἴΠ6 βᾷπιθ. 
ΤΠ6 “ΠΟ πηγ ςΘΟυ5η685,) οὗ ν᾿ τς ἰ5. 180 
οχαςΐ δηυϊναϊθηϊ οἵ {Π6 ὁ" ἐλ 1 655 οὗ Ὁ. 2: 
{πΠ6 ἔννο ννογὰς ὈῬεῖπρα {πε ἀϊγθοῖ ορροϑιῖθ5. οὗ 
ΘΟ} οΟἴπου. ΟἿ 4 Οοά οὗ ἔσυῖῃ, δπὰ τνπἢ- 
οι ᾿πιφυ γ᾽" δι. χχχῆϊ, 4. νῃογο {86 τνοτὰ 
τοπάοτγοα “ΤΥ Τἢ 5 18 [6 54Ππὶ6 85 1πδΐ ὑνῃς ἢ 18 
τοηογοά “ἈΠ 055} πὶ Ὁ. ἃ, δηα {πΠ6 ννοτὰ 
το ἀογθα “Ὁ παν "ἢ ἀΠἘ γ5 οηΪν ἴῃ ἔοττη ἔΥΟΤῚ 
{ῃαῖ νυ ΠΙοἢ 15 τοημαογοι “πη Πιδοιϑη 655" ἰῃ 
[15 νουβο.Ὶ 

--ἀὔὖὖἷὖς “προ. ἀὉ 9-ὐππ'Π.. ὦ. ὥὰσ» ὦ πο 

Φ.: Ὁ ὮΨ 
Φρέεης 
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8. δοπὶς {π|ηΚ [δ ἔΟΌΓ πλιιϑί Δ] ᾿πβί γα πιθη 5 
ΔΓΘ ἀφηοίθα 1η 1ῃϊ|5 νθῦθθ [ἢ {Π18 σᾶδθ ἰἴ ΠΊΔΥ 
Ὀς τεπάεγοα {ππ|5; “ΤῸ (οΥ ὩΡΟΠ) {πε ἰθη- 
βίγηρεά ᾿πϑίγαυπηθηΐ, ἀπά ἴο ἐπὸ ἰπἰ6: ἴο (ἢ 6 
Πίρραίομ, νὴ (6. ἢ ([ἢ6 δοσοτηρδηϊπιοηΐξ 
οὔ) {π6ὸ Βαγρ." Βιυῖ (1) ἴπ τῃ6 ἴννο οἴδοῦ 
Ρἶας:5. ἴῃ νης ἢ (6 ννοτὰ Δ: ΟσςσυγΓδ, νἱΖ. 
5. ΧΧΧΙΪ. 2 (ΥΠΟΓΘ 566 ποῖθ), δπὰ Ἐϑ5, σχ]ν. 9, 
11 15 ρσθοθάοα Ὀγ 86 ννογὰ 52) πὰ οπο ἰπϑίγιι- 
πιθηΐ, νἱΖ. ἴῃς ἰεπ-ϑι Πηρμοά Ἰιῖο, 15 ἀσποίοά : 
(2) {πὸ ννογὰ 1") ἀοεβ ποῖ ἀθηῆοίδ ΔΠῪ πλιισίοδὶ 
Ἰη5 ΓΙ πΊθης ἴῃ Ῥ5. ΧΙΧχ. Χ4, ΟΥΆ] 4π|. [ΠΠ.- 62, 
ΟΓ ἴῃ [6 ΟἿΪΥῪ οΟἴΠοΥ ρίαςθ, θοϑιάθς 6 ργθεθηΐ, 
Ἰῃ ΠΙΟἢ ΙΕ Οσςα ΓΒ, νἱζ. 5. ἰχ. τό, νι ΒΟΓΟ 566 
ποΐθ. Μογθονυρῦ, πδὰ ἴννο πηιιϑῖςᾷὶ ἰπϑί γι πο πῖ5 
Ὀθδη τηθητοπθα ἴῃ ἴΠ6 βοσοπα οἴδιιδα οὗ 86 
ψΕΥ56 86 ρϑγα] 6] 151 ἱνουἹὰ μανο Ἰδά τι5 ἴο ὁΧ- 

Ρθοῖ 3 ΦΨῚ ἰηδίεδαα. οὐ 522. ΤῆΗϊΐβ, πονν- 
ΕΥ̓́ΟΥ, Αρρθᾶγβ ἴο 6 ἴῃε ΟΠῪ ρἷᾶοθ ἴῃ νΥὩ]ςἢ 

(Π6 ῥτθρ. ὉΨ οὐ ὯΨ ἴ5 υϑοὰ ἱποίολα οὗ 3 ἴῃ 
ςοηησοίιοη νυ ἢ πλιυςῖςαὶ 1 ς ΕΓ Πιοηΐς. 

ΡΑΙΜ ΧΟΙΠ. 
Ζὰς νιαεείν, ῥοτοῦ,, ναὶ ἀοέπος οΥΓὙ Ολγίς 

ἄἰηριΐοη. 

ΗΕ [ΚΡ τείϊρπεῖῃ, ἢς ἴ5 οἱουἢ- 
εἀὦ νη πια)]εϑίγ; τῆς ΓΟΚΡῸ ἰ8 

Ρβαιμ ΧΕΑΙΠ. 

ἼΠ15 ρβαὶπὶ 5 ΠῸ ϑιιροιϑογρίίοη ἰπ τῆς 
Ἠεῦτενν. [π ἴῃ 1 ΧΧ. (6 ἘΠῸ 15. “Ὁ Εογ (ῃς 
ἀαγ ργοοοάϊηρ [ῃ6 δαῦραί ἢ, νυ μθη [Π6 νου] ὰ 
μά ὕδοπ Ρεορ]οά οΥ ἐβίδὈ]} 5ῃοά (ὅτε κατῴ- 
κισται; ἃ]. κατῴκιστο, ἡ γῆ). Α 50ηρ οὗ ρῥΓαΐδ6 
ὉγΥ Ἰλανὰ." ὝΠΟ ἔοππεγ ραγ οἵ {πὸ {{||6 
ΔΒ τοθ5 Ψ ΊΠ (86 ΤΑἰπγιάϊς ἰγδάιτίοη, ΒΟ ἢ τὸ- 
ξαταὰβ {Π1|5 45 πὸ ΕΠΙἀΔΥ 5 ρϑαΐπι, θθοδιιθο Οοὰ 
ΟἹ {πὸ 61} ἀδῪ Ππαὰ Πηϊϑηοά Ηἰβ ννοῦκ, δηὰ 
βαά Βόραη ἴο γοῖξῃ ονεσ Ηἰ5 Ἴγοδΐασοβ. (866 
Ό5ἢ ΠΆ5ῃ-ϑῃδηδῃ,᾽ 31 αν, αιιοϊοα Ὀγ Π)6} 1250.) 
ΗΠΐζιρ πὰ οἴμεῖθ ἤᾶνθ οὐὔϑογνοὰ {6 ᾿οῃ- 
ποοίΐοι οὗ {Π]|5 ρ541πὶ ἢ «. 8. οὗ 8. χε. 
Δ Παίενου ᾿ἰβίογισα! 8] 5] 0η5 τηΥ ὈςῈ σοη- 
ἰαἰποά ἴῃ τ. 2. ἴο {πΠ6 ραβδί ΟΥ ργοϑθηὶ 85541}}5 
οἵ τὸ ννου] ά-ρονίοῦθ προη [5Γ80}, [15 Ρ54]Π|, 
[Π6 ἢἰγϑῖ οὗ ἃ σοπλαγ κα Ὁ]6 βοῦῖο5 οὗ ἐποοσγαδί!ς 
ΡΞΑΙπιβ, δηξοραῖοα ἴῃ6 ρειοὰ οἵ [ πονδἢ 5 
ΡΟΓΞΟΠΔ] πηδηϊοϑίδίϊοη οὗ Η πΊ561Ὲ 85 ἴπῸ Κιηρ 
οἵ πὸ ψΠοΪῈ βαπῖῇ, ΕἋἵ, Αρος. ΧΙ. 15) 17) 
δηὰ χῖχ, ό. 

1. Τρ ΠΟΚΡ γεϊφμοι δὴ ἘἈδίδου, “ ] μον δῇ 
ῖ5. Κιρ, 6. Ηδ πον τοῖρηβ; Ηἰ5 Κιηράοιῃ 
15. ὙἸΘΙΟΙΥ ΘδὈΠ5Π6 4, ΗἸ5 ἴρε5 θοῖηρ πιαάς Ηἰς5 
ἱοοΐϊδίοο. ΧΧῖ. Ὃ ΚΥΡΙΟΣ ἐβασίλευσεν: 
Ῥγαγ ὑ-ΒοοΚ ψογθίοη, “ΎἼΒΕ Τογὰ 15 Κιηρ." 
ΤΡ νεῖ ἴῃ (Πς 54π|6 ἴδηβο 15 σου ΟΠΪΥ 564 
ἴο ἀόποῖΐθ ἐδ Ὀοριππίηρ ΟὗὁἨ ἃ ποὶν τοῖρη, Οὗ 
1 Καὶ. χ8, "" Αἀοηϊδῃ τεϊρηείῃ." Οἢ αἰσοχ Κ. 
ΧΧΙ, 41; 2 Καὶ 01, ΧΥ. 13; 2 ΟἾτο, Χχίχ σ; 

ΡΘΑΙΜ5. ΧΟΙΠΙ. [ν. 1, 2. 

ΧΟΙ]. 3, 7», 84Π4 το. 
Ἴ. ἼΠα ἔογπιοῦ οὗ {πῸὸ ἴννο νογάς ΠΕ 

ἰδ ΞΘΠΘΟΓΑΙΥ γοραγάθα 85 ἃ ρῦορ., 85 ἰπ 5. εἰν. 

23.) ΔοΓ [Π6 ἔογπὶ ὧν. {15 ποῖ ἱπιργόο δ ]6, 
Βοννονοῦ, {Παξ 1 15 Ποῦ (6 σοησί. ἔοστη οἵ τὴς 
ποιῃ, ἀηά τῃδὲ (ἢ6 γοηάογιηρ βῃοιὰ Ὀ6. ““ἔογ 
ἜΥ̓ΘΓ δῃηά ὀνθγ," οσγ [π|. "" ([ογ) ἀυγαίίοη οὗ ἀτιγα- 
τοη ; "ἢ 6 ρτερ. ἽΝ Ὀείηρ οπϑ το ἕοσ ἔπ 6 βαϊκὸ 

οὗ ΘΌΡΠΟΗΥ, 85 ἴῃ [Π6 {Π||65 οὗ 55. ἵν]. φηὰ [ν]]}, 
ν᾽ ἰ5 οπιττοὰ δοίοτε Ὁ. Οἱ. Ἵ ΡΨ Ἢν 
1541. χὶν. 17. 

10. Ὑννο οἴμοῦ ννογάς Ἵσοστοϑροπάϊηρ ἰῃ 
ἔοσπιὶ ἢ ΠΣ, (1 πὶ δποϊ!ηϊθα," ἂἴὸ υδοὰ 
Ἰπί γα ϑιΕ νου, νἱζΖ. "ΓΤ, 154]. χὶῖν. σό, δηὰ 

ΠΡη, Ῥ5. οχνΐ. 6. ὅ84.1 δηὰ Ϊοῆι ννῈΓθ 
δποϊηίϊοά ἢ τη Μασ, ἼΒ, φάκος (Ι ὅ. 
ΧΟΙ; 2 Κι Ιχ. 1); αν νι (Π6 ῥογη, ΤΡ, 
(Π6 ννοτὰ ιϑεὰ ἴῃ [(Π1]5 ρῥίδοθ (1: 58. χυί. 
12). 

ο]οιμεὰ νυ ἢ βίγεηρίῃ, τοῤεγειυ ἐν ἢ 
Παῖῃ ρσίγάεα ΠΙπιβεὶξ: τῆ6 ννου]ὰ α͵5οὸ 
15. 5:4 Ὁ }Π5Π64., τῆατ [τ σδηποῖ 6 πιονεά, 

2 ΤΥ τἤγοης ἐς δῖ] 5ῃεα [οὗ 
οἸἀ : τῇου αγὶ ἔτοπὶ ἐνογἰαβείηρ, 

1η ἃ}1 οὗ ννῃιςἢ ῥΡίαςοϑ 1 15 τοηἀογρὰ ἴῃ ἔῃ ΑΝ. 
ὁ θορδη ἴο τοῖρη." Ὅὴθ ὙΠοοσγδσν, 845 ἢα5 
Ὀδοη ΟὈϑογνοά Ὀγ ΠοΠχβοῃ ἴῃ ἢ]5 ἱπτγοάιυσίοη 
ἴο 15 ρϑα πη, Πα ἰἴ5 ἢγϑὶ πηδηϊοϑίδιοη ΏΘη 
Τομόνδῇ Ὀεοσδπιε ἴδ Κιηρ οὗ [5γλο]} (Εχοά, χν, 
18). ἀηά ἴ Μη] τϑςεῖνο 115 σοπιρ]θῖ πη ἡ ἤθη 
{Π6 ΚΊηρ οὗ [5γ26] Ὀδσοπιλεϑ {πὸ ΚΊηρ οὗ ἃ νυ ο]6 
νοῦ ἃ βυδάποά, Ὀοΐῃ οὐ νναγαϊν δηὰ ᾿ηννγάϊυ, 
ἴο ΗἸπιβεῖῦ, ὙΠδ νοτ ν Πιςἢ 15 Πεῖὸ σοηἀογοὰ 
65 (ΟΥ̓ ἢᾶ5 Ὀεσομη6) ΚΙηρ," οἵ, 45 [6] }1χ5ς ἢ 
τοποΥϑ τ, 6615 πον ΚΊημ," 15 ΠΟΓΘ ϑοά ἴῃ γὸ- 
ἴογθηςε ἴο {Π6 ᾿ηαυρυγαίίοη οὗ ἴῃς ὙΤ ΠΘΟΟΓΔΟΥ͂ 
η 115 ἤπ4] δηὰ σοιηρίοϊο πηδηϊοιδοη. ῬὍΤῊΪ5 
ἰς (6 νναἱσμννογά οὗ ἴῃ6 τῃθοσγδίϊς ῥ541π|5 (οἴ, 
Ῥϑς, χονΐ. τος Χον] 1, ΧΟΙ͂Χ, 1). 

ἐδὲ ΠΟΚῸ ἐς εἰοιῥεά α«ὐἱ σἰγεησίὁ, ὅς. 
Ἀδίθου. “ [ὁ Πμονδῇ 15 σοί Πθα, Ης ἰ5 ριγάθα τυ ἢ 
δίγοηρίῃ .᾽ (ῃ6 ποὰπ ὈοΙηρ πηάογϑιοοα ἴῃ {Π6 
ΤΟΥ ΟΣ σα56, πὰ ΧΡ 556 α ΟἿ]Υ ἴῃ {πὲ Ἰαΐζου, 
ΟΕ 541. 1χ. χ7.. “ΗΘ ριι οἡ στρ δου ϑη 655 ἃ 5 
ἃ Ὀτραβίρ]αίο "4150 [54]..}}. 9. “Ῥιυΐ οἡ βγη ρΊῃ, 
Ο δἵπὶ οἵ [επουδῇ :᾽ 4150 [54]. [ΧΦ 1. ΤῊΣ 
νοΥῸ ἰγαηῃϑίφίεα, “5 Ηδ Παίῃ ριγάρα Ηϊπηβοὶξ," ἰς 
ἃ ΠΛΠΠΪΑΤΥ ἴογιη; εἴς, [54]. Ὑ}}]. 9. 

ἐῤὲ «υογἱά αἰτο ἐς «ἰαὐἠ δε] Οὐ, “Πογοίογο, 
{πὸ ννου] ὰ 15 ΠῊΪΥ δβ Δ} 15Π6ὰ .᾽ ςἢ 5. Χον!. το. 

ΤΠο νογὰ σοηἀεογοαὰ ““ ννου]ὰ ἢ ὦϑη ἐεδοί, ἀς- 

τὶν ργΟῦΔΌΪΥ ἤτοι ἴπ6 ἀπυβοὰ νεγὺ 2 Π, ΟΥ̓ 
Δ", ἴῃ 186 56η56 οὗ “ἴο στον," “"ἴο Ὀ6 ἔτι - 
11) Τσογγεβροπάβ ἴο ἡ οἰκουμένη, 5. 0Κ6 
ἴ σ; ΗθΌ. 1. 6, ἀπά [85 βρθοίϊδὶ σχοίεγεηος ἴο 

ε Ἧρα, 
γνοπ 

ζάεν. 



γ. .--5.7 ΡΟΥΘ, ΧΟΤΥΙ, 

7. ὋὍὕἃ1ἑΤΏΕ ἢοοάς Βανε Πβεὰ αρ, Ο 
ΚΡ. ἴδε βοοάς Βᾶνεὲ [πεὰ ὰρ 
{Πεῖγ νοῖςς ; τῆς βοοάβ Π|τ τρ {Π6ὶγ 
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ἴλη [6 ποῖβα οὐ ΤΏΔΠΥ ννδίεγβ, γέ, 
ἐῤαπ ἴῆ6 ΠρΉ ΤΥ ννὰν 65 οὔ ἴῃ 568. 

ς ΤΓῊΥ ταβὈἸΠΊΟΠΪ68 ΔΓΘ ΝΘΓΥ 50Γ6: 
ὑνᾶνε8. ΠΟ] ηΠ655 δαςοοπγεῖῆ τῆϊηςῈ ἤοι56.0 Ο "Ξεν. 

ΓῚ . . . { 209 ἐγ ίΑ 

4 Τῆε ΠΟᾺΧΡ οἡ ΒΙρἢ ἐς πιρῆτεῦ ΠᾺΟΚΡ, ᾿[ῸΓ ἐνεγ. φ΄ ἀκ»: 

(Ππ6 ννου]ὰ 45 ᾿πῃδοϊ! θὰ, ὙΠε ργορῆθου ροϊπίβ 
ἴο ἃ {ἰππ|6Ὸὸ Βεη ἴη6 ϑῃδίκιπρ οὐ [6 δασῃ δπὰ 
{Π6 ἐγοι ὉΠ πρ Οὗ 115 ᾿π δ Ὀϊδη(5 Γογοίο]ά ἴῃ 55. 
Ιχχν. 3, χον!!.4, χοῖχ, τ (οἔ, [54]. χχῖν. τ, 1ἴν. 10) 
58}4}} μᾶνὸ ϑυυρϑιά θά, ννῆθη (Π6 ΤΠ ηρ5 νυ ῃ] ἢ σα 
Ὀ6 584 Κοη (Ηθ. ΧΙϊ. 272) 51.411} αν θέθη γετηουθά, 
δηὰ {Π6 {Ὠϊηρ5 νη ἢ ὁ’ σΔηποῖ 6 5ῇῃδκθϑῃ "" 
5Π4}} Ὀ6 ΗΠΔΙΥ ΘΔ] ϑμθά, Ηδνίηρ ὈδοοπιΘ 
1ῃ6 5οδ᾽ οὗ ἰϑῃονδῇῃ 5 Κίηράοπι, [ῃ6 ννογ]ὰ ἕδη 
ΠΟ Ἰοηροῦ Ὀ6 5ῆδκοη Ὁ. (Π6 σοτηδιπρθὰ ὀρροϑὶ- 
(οη ΟὗὨ ϑαγίῃ δηὰ [611]. [{ 15 νου ποίϊςο, ἃ5 
Δ Πσε γα οη ΟΥὗὨ [Π6 ἀδηρῈΓ οἵ ὈΓΙΠρίηρ 55 Πρ- 
ἴπγο ἴο ὈΘΑΓ Οἡ 50] θητῆς αιιοβίίοηβ, παΐ 50 
ΔῸ]6 Δ ὀΧΡΟΘΙΟΥΓ ἃ5 (δίνη ἀρρθαϊθά ἴο 1ἢ}5 
ΡΆββαβῈ ἃ5 ἃ ργοοῦ {πα {πὸ δαγίῃ ἰ5 τηο Π]658. 
(ὅθε (μδὶνίη τη ἰος.) 

2. Τρν Ἰῤγοπε ἱς οἱαῤ᾽ἰερεά ο᾽ οἰ] ΤῊΣ 
{ΓΔΉ 5 ΠΙΟΠῚ 15 ΔΟΌΓυρί, δηα Ὀγηρθ ἱπίο ΠΙΠΘΥ 
νον, τ ργοάϊςξινο ἱπιρογί οὗ {158 5θγῖε5. οὗ 
Ρ54]πὶ5 45 γοίθγγιην ἴο βοὴθ διΐιγε δηα 5: 5}4] 
ταδηϊ  οϑζδιοη οὗἩ ἴΠ6 βονογοιβηῖν οὗ [θῃοναδῆῇ. 
((ἢ, Ρϑ5. χχὶ!. 2,8, χὶν. 6; Ζοςἢ, χὶν, 9.) ΤΠΘ 
Οἴαιιθο ΤΥ ὉὈ6 ᾿ἰπίεγργοίθά, Ποννονοῦ, 45 46- 
ποΐηρ [ἢ σογίδιην οὗ ΜΝ βϑι ἢ 5 ΓοΙρ ἢ ΟΥΘῚ 8 
5 δ] υναϊοα φαγῇ (οὗ, 2. 5. νἱῖ. τό, πε {Π6 
νογς τὸ δἰηοδῖ ἰάθη! ςαὶ, απά Ῥ8. Ιχχχίχ. 
29. 26, 37), ἃ8 ἀοφίογιηϊποὰ ὈΥῪ Οοα᾽5 οἴδστδὶ 
δηἀ Ὀποπδηρὶπρ σοι 565, 

8. Τρε  οοά: ῥαπὸ θεά 40} ΤἼΘ ννοσά τϑη- 
ἀςτοὰ “" βοοάϑ" σοΙΠΠΊΟΠΪΥ ἀδηοΐθϑ {Π6 εἰ τνουβ,᾽"ἢ 
Ὀιϊι 11 15 Βοιηθε Π|65 σϑὰ Οὗ [6 564 ἴῃ ραγα]]ο]- 
ἴση (ςἢ, Ῥ5, χχίν. 2 ; ἰοηδῇ 11. 4). νι ἢ, ἢ 
115 Τυαπληρ αηά ἀλϑῃῖην ννάνθ5, ἰ5 αἶ50 ἃ βίϊην 
δ] 6 πὶ οὗἩ ([Π6 Ρονν δ οὗ [ἢ6 ννου]α 45 ἀγγαγοὰ 
ἴῃ ορροϑιϊίοη ἴο πε Κιηράοπι οὗ σοά, Τῇδ 
[τθο στοαῖ νου] - ρόννογϑ Ὀγ Ὑν ΠΙ ἢ ἴῆς [5 ΓΔ 6} 165 
ὙΥΌΓΘ 511 Ο ΘΙ ΘΙ Ορργοσϑοα ἅγα ΤΥ̓ΡΙΟΔΙΠΥ ἀδ- 
ποῖϊρὰ ΌΥ ἴΠ6 ἴῆγος ργοαΐ τίνοῦβ, (ἢ ΝΙΪΘ, [Π6 
Τιρης, δηᾷ ἴῃς ΕὈΡΗγαῖθθ. ΤΙ δι σ. ἴῃ [54], 
γΠΠ|. 7. ἢ“ Νοῖν {ποτγοέογο Ὀομο]ὰ 1πὸ 1 οτὰ Ὀτίηρ- 
δὲ ἢ ρ ροη {πεπὶ (ἢς ννδἴουϑ οὗ {Π6 στίνεσ, βίγοηρ 
δηὰ πλρηγ ({ΠῈ σβαῖπθ ννογὰ ἃ5 ἴῃ τὐ. 4), δύθη 
1Π6 Κιπρ οὗ Αϑϑγγία," ὅς. Βοίῇῃ {πο ΝΙ]Ὲ απὰ 
(ῃς ΚΡ γαΐοβ ἀτὸ ἀοδιρηαῖθα ὉγῚ {πΠ6 ννογὰ 
Ναδαγ, νους 16 ἁγίιοὶῖς ([541. χίχ. ς, 
Υἢ. 2ἀο). [Ι͂ {π6Ὸ ἀυ]ὶ τμ6 ννογὰ 15 υϑοὰ ἴο 

ἀοποίς πὸ ΕἸρἢγαΐοβ δηά {πῸ ΤΊρτι5 (Οϑδη. 
ΧΧΙν, 1ο, ὅζε.). ΟΕ «ἷ5οὸ 7ο6γ. χὶνὶ, 7. 8. 

δε, ἥοοά: {5 μρ {ῤεὶν «υααπ'ε6 1 ΟΥ ὁ τολτηΒ." 
ΤΠΟ πουη Πογὸ οπιρ]ογοά, νγῃ1ο] Οσσυ ΓΒ ἰῃ ΠΟ 
Οἴου ρἷαςθ, βοοῖὴθ ἴο ἀδηοῖο ΟΣ ΠΛΑΥΪΥ ““ Π0]- 
᾿Ιιβίοη," “" ἀδϑῃϊηρ," δπὰ ἤϑῆςο {ΠῸ ἀΐῃ ΟΥ̓ ποῖθ6 
Ρτοάιυςοά Ὀγ {πε Ὀγεάκοῖβ, ὙΠῈ οἰᾶηρε οὗ 
ἴδηβο 15 β'η βοδηΐ, 35 ἀθποιηρ [Π6 σσητηπυδηςδ 
οὗ {π6 τῃπγοδίθπθα ἀδηρογθ. διιοῇ ἃ ἰγαηϑιοη 
5 παίιιγαὶ 1 16 ῥϑαὶμη νᾶβ σοιηροϑοα ἴῃ [ἢ6 
τις οὗ Ηεζεκίδῃ, (866 Ἐχοαγϑι8 οἡ 55. χοὶ. 
-ο) 

4. Τὸ ΖΟΚΡ οπ ῥίφδ, δῖα. Τῆς σοηβγιο- 
Κίοη οἵ ἐΠ|5 νοῦβθ 15 Ἰηνοϊνθὰ ἴῃ σοπβί ογ Ὁ ]6 
αἰ βη συγ, Ὀὰΐ [86 φΘΠΟΓΑΪ πλθδηϊηρ 5. Οἶθδγ. 
11 πιὰ 6 τοηάογθά {διι5: “" Δίογο ρβ]ουϊοιβ 
ἴΠ4η 1ῃε νοὶϊςθβ οὗ ννδΐθγβ πιά ΠΥ (4π4) ρ]ογίουϑ, 
([ἢ4π} 1π6 Ὀγθακεῖβ οὗ ἴπῸ 5868, 15. [6 ῃονδῆ 
([γοπθά) οἡ δϊψῃ." (Ἃἔ, Ῥβ. ᾿Ιχχνυ]. 4: [58]. 
ΧΧΧΠΝΪ, 21; 4150 ἔχ. χΥυ. τος νυ Πογα ἐπ δα ]θοίνα 
Τοηάογοὰ “ἢ γ " ἴῃ {πὸ ΑΟΝ, 15 υξοὰ οἵ 
1 νναίοιβ ἴῃ ννΏΙ ἢ {86 ΕΡΥΡΌΔη5 584η1. 866 
Νοίδ δὲ επά. 

58. Τῶν σε ριοηΐος ἀγὸ δὴν σγο, κς.Ἶ (ἱ. 
Ῥβ5. Ιχχχιχ. 28,,750.5 ὙΠῸ δὈγιρίποβθ οὗ {Π|6 
ἰγαηβι[οη σαιι5805 4 ἀἰἸβΊΟΠΥ ἴῃ ἰγαοίηρ [Π6 
σοηπορίίοη Οὔ Ποιρ ἢ. ὙἼηΘ πηθληΐηρ ργοῦ ]Υ 
15 1(ἢε (ἢ βΙογυ οὔ [επϑνδῃ Β] ἢ 15. τοῖν 
ταδη  σιοα τη ἴπ6 νἱηάιςαίίοη οὗ Η!5 δειγι δυιΐος 
οὗ γἢ δηὰ ΒΟ] Ιπὸε5. ΜΝ} Ὀ6 ποτε ἔμ} τὸ- 
νθαϊοα πογοδῖῖοσ ὑνῆοη Ηδ 5}4}1 ἴκὸ ἴο Η!π|- 
561{ Ηἰ5 στοδί ρόννοσ, δηά γοῖρη ονοῦ ἃ νου] ὰ 
τοάισσα ουνναγά]γ δηὰ ἱηννδγα γ ̓πίο δα Ὀπη 5- 
δίοῃ ἴο Ηἰβ βοερῖγτο. 5. [οῃῃ, ἴῃ κα πιδη- 
ΠΟΙ, Βανίῃρ ξογεϊο]ά ἴῃ ρος. χχὶ. σ ἴηῸ δβϑίδο- 
᾿Ι5ῃπιθηΐ οὗ [Π6 πανν πδάνθη ἃπὰ [πὸ πονν θαγίῃ, 
ΓΟσΟΓά5 ἴῃ Ὁ. ς [6 αἀϊν!ηθ σοχημηδηά ρίνθη ἴο 
Πῖτη ἴὸ “νπίο: ἔργ {πθ6 ννογ 5. ἅγὸ ἔτ δπά 
ΓΑ]. ΟΥ̓ «αἴϑο ρος. χχίϊ. 3,4, 6. [ἰ 
5ῃοι ἃ Ὀ6. ποίιςοα, ἤοννονοῦ, ἴπαΐς {ποτ ἰς ἃ 
ΒΙ ΠΆΠΑΓ ἰΓΔΠΒΙΠΟη ἴῃ Ῥϑ. χὶχ. 7 ἔγοπη Οοάϊς 
ψνογκο ἴο Ηἰκ ννοτγά, ἀηὰ ἃ δἰ Κίηρ νϑυθὰ] σὸ- 
ἰποιάθηςο Ὀδϑίννεθεῃ τῇδε νοῦβο δηᾷ σ᾽. ς οὗ (ῃϊς 
ῥϑαϊπι. 
,ῶγ ουρὴ 1.11. “ογ Ἰοηρίῃ οὗ ἀλγ5," 85 ᾿ἰπ 

5, ΧΧΙΪ, 6. 

ΝΟΤΕ, οἡ ῬΘΛΑΙΜ ΧΟΙΠ. 4. 

ΤΎΠΟΣ τῆγίθῃπι οὗ 1Π6 νϑῦϑθ, Ἔβρθοια!γ νν ἤθη 
ςοτϊηραγοὰ ἢ ἘΠ6 51 Π|Π|84Γ δι γισίαγὸ οὗ 106 
Ῥτοσράϊηρ δηὰ [Ὁ] ον νόγϑοσ. απ [ῃς ἀοοοη- 
τυφίίοη ροϊπῖ ἴο ἃ αἰ ογοπε γοπάουης ἔγοπὶ 
παῖ ρίνοπ ἴῃ {πὸ [ουΐ-ποίο, υἱχος δ ΔΙΟΥΘ 

εἱοτίοιιβ ἴδῃ {86 νοῖϊςοβ οἵ ΠΊΔΠΥ νγαίόγ, [ἤδη 
{πὸ ρ]ογίοιιβ Ὀγεδκοῦβ οὗ ἴΠ6 86ᾶ, 15. [θῃονυδῇ 
([Ὠγοπο) οὐ διρῃ." Ὅῇς οδ]εσξίοη, ἤπονν- 
δνοῦ, ἴο [Π15 τϑηοιηρ 15 ἴΠ6 ροϑβιξοη οὗ [Π6 
Δ]. ΣΥΝ, 
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{Ἡοῦ. 
Οοι οὗ 
γεύυθριρυς. 

Ἡεὺῦ. 
ΕΣ 

,),ἼἌογ»έλι. 

ΡΡΑΙΜ ΧΟΙ͂Λν. 
1: 726 ῥ»οῤλεί, εαὐδέης ῶγ γσδΐεδ, εοτΡίαϊκείλ 
οὔ γαμηιν απα ἐρίων. 8.472 ἑαελείά Οοαὴ ες 
2»ουϊίέπσς. τὲ 474 τ:λειυεί ἐλε δίεσεοαίμ σης οὐ 
αὔέικέίση. τό Οοά ἐς ἐάε ἀἰεγοραδγ 9 ἐδέ 
αὔδδιωεά. 

ΓΟΚῸὨῸ 'Ὁοά, ἴο ψῆοπὶ νεπη- 
δεᾶηος δῬεϊοηροίῃ; Ο ὕοά, το 

ννῃοπὶ νεηροᾶηςς Ὀεϊοηρείῃ, ἰ5ῆδνν 
τ γ56}Ὲ, 

2 [ΕΠ ἃρ τἢγΚεῖξ, τῆου 1πάρε οὗ 
(ἢ6 δαγῖῆ : γεπάεσ ἃ γενγαγά το τῇς 
Ρτοιά. 

2. ΠΟΌΚΡ, δονν ἰοηρ 514}} [6 ψνιοκεα, 
ἢονν ἰοῃρ 514} τῆς ννὶοκαά ἐπα πιρῇ ἢ 

ΡβαιΜμ ΧΟΙΝ. 
ΤῊ 5 Ρ541πὶ 4150 5 νυ ποιυὲ {1|6 ἴη [6 ΗδΌ. 

ΤΠ ἱποογιρίίοη ἴῃ πὸ ΧΧ. 19. “Α Ἰγτὶς 
Ρϑαἰτη οὗ αν, ἔογ {πὸ φἷἢ ἀδνὺ οὗ [δ νυθθκ." 
[1 15 ϑαἱά ἴο ἢᾶανθ Ὀθθη {πὸ Δ δά ποϑάδυ 50 ὴρ ἴῃ 
1π6 τοηρὶθ αγρν. [{ νγᾶβ 450 υϑοὰ Ὁγ ἴΠ6 
ον οὴ ἴ6 4 δηὰ ςἴἢ ἀδγϑβ οἵ [6 ἔθαϑξί οὗ 
ΓΑΌογπδοΪοβ. Τὴδ σοηποοξίοη νν ἢ {ΠῸ ρτεσθα - 
ἸΏ Ρ841πῈ 15 ὈΓΟΌΔΌΪΥ 45 ἔοΐΐοννβ. ὉΠ ᾿ὐλθα 
ἀϊοτίοη οἵ Μοβϑδἢ 5. τοῖρη συρροϑῖβ (οἴ. Κδν. 
νἱ. 10) [6 ϑαγηδδῖ Ὀγαυοῦ ἕοσ ἴῃς ἢαβίθηϊηρ οὗ 

᾿ ΗΙ5 σοπηηρ, ἴῸΓ ἴπδ ρυγροϑθο οὗ ““Τοπάογιηρ 
νϑηρέδηςο ἴο Ηἰ5. δποιη!θ5,᾽ δηὰ “" δνδθηρὶπν 
1πΠ6 Ὀϊοοά οὗ Ηἰ5 Ξ5ογνδηΐβ᾽" (Πθιξ. ΧΧΧΙ, 3, 
41, 43). ΤΠ νογραὶ ροϊηῖ5 οἵ ςοἰποϊάθποθ 
χὰ 55. χοῖῖ. δῃὰ Χο]. ἀγὸ ΠυπΊοΓοι5. δηὰ 
βιτκίηρ. ὙΠῸ ϑαυρροϑιίίοη {πάξ 1 Πᾶ5 τείογ- 
Θηςὸ ἴο ἴΠ6 ορργοϑϑίοῃ οὗ ἔοσγοιβξῃ ἔοεϑ, νν Ὠι ἢ 
[45 ἰοὰ [6] χϑοῇ ἴο τοραγὰ [ἃ ἂἃ5. ἃ νϑῦυ ἰδῖθ 
Ῥ5Δ]πλ, 5θὸπὴ5 ἰο Ὀ6 ΜΠ Πουΐ Τουπάδιίοη (566 
ποΐθβ οὐ τ΄. 4, 6, 7, 8. 20). ΤΠΘ ΘΧΔΟΓ ΟΠ 5 
δΔηά δείβ οἵ ᾿π] υ5ιςθ πὰ ορρτοβϑίοη οὗ ννῃϊς ἢ 
{π6 Ῥοα]ηηϊϑὶ σρθάκβ, Ἀρρθδγ ἴο 6 ἴποβο οὗ (ἢ6 
ΠΟΌΪ65. οὐ σῃίοῦ πιο διποηρϑοί ἴπ6 ρθορὶθ, ποῖ 
οἵ ἔογοῖρῃ ἱπνδάογθ ; δηὰ [Π6 ΠΟ] σπαγαςίεγ 
οὗ 1Π6 ρβαϊπὶ σογγοθροπάθ ἢ {6 σαῖς οὔ 
1Π]|ΠηρΡ5 ἀεδοσιθοα ἰπ (Π6 ΦΑΣΙ οΠαρίοτβ οὐ {ΠῸ 
ΡΙΌΡΠΕΘΟΙΟ5 οὗ 15αῖδἢ., ΟἿ, 1. 23, Χ. 2. 

1. Ο 7οκὴ Οοά, ἐο «υῤο»»ε ξησοαπί δρίοησ- 
6:6] 11. Ὁ Οοά οἵ νεπρελησοβ, [θμονδῃ." 
ὙΠΟ ἰπἴοηβινο ρ] γα] ἀθηοίθϑ {πὸ σοπιρ]εΐθηθϑς οὗ 
{ΠῈ6 ΓΟΟΟΙΊΡΘΠΟΘ, 85 [6γ. 11, τό (ςἔ ουῖ. ΧΧΧΙΙ. 
4521 534]. Χχχν. 4). 

σδέαυ ἐῤγεο ϑοπὶθ τγρηάογ, “" ἤαίῃ βῇοπθ 
ἔογί ἢ," δ Πϑιιῖ. χχχὶ 2, δῃὰ 9.1. ,. Βιυΐ 
1π6 ποχί νϑῦγϑδὸ 18 ἃ ρυδυύογ, δῃὰ {πεγοίοια συ σὺ 
ΙΏΔΥ Ὁ 50 γοραγάδι, ἴπ6 ἤμπαὶ ἰοίίογ οἵ {Π6 
νοῦ (ν12. 1) Ὀεὶπρ οὐ οὰ Ὀοίοτε 1Π6 βαπια 
Ἰοῖῖοῦ νυ ῃΙ] ἢ Ὀορὶπ5 {πὸ ποχὶ υνοσὰ, 80 Ηἰΐχιρς 
δηὰ ΟἸβἤδιιβθη, Ϊ. 

ῶ. 2118 ὦῷὸ τΤρρεε ΟΕ, 154]. χχχηϊ, 1ο. 
γεπάογ α γεαυαγά͵ ἄς. ΟΥ̓ [6Γ. ]1. «6; [5341]. 

ΧΧΧΥ, 4. ὙΠοῖα 15 ΡγΟΌΔΟΙΪΥ δὴ δ]]ιϑίοη, ὉῪ 
ΜΑΥ οὗ ςοπίγασί, ἴο 5. χοῖϊ, 1, Πογ [86 
νογὰ τοπάογοα ὁ" πιδ)οϑίγ᾽" 15 σορηδίο νν ἢ (ῃδὶ 
Βοτὸ γεπάογοὰ “" ργοιὰ,᾽" 

ΡΘΑΙ.Μ5. ΧΟΙΨ. [ν. Ι --. 

4 Ποιυ ἰρηρ 50.4}} τὴ} υἱοῦ σηα 
ΒρΘᾷΚ Παγά τῃϊηρϑὺ σπά 41} [π6 νγούκογβ 
οὗ ᾿πφυα γ Ὀοαβὲ τῇ θπηβεῖναβ ὁ 

ς ἼΠεν Ὀγθακ ἴῃ ρίεςεβ ΤΥ Ρθορίεα, 
Ο ἴνοκρ, δηά δϑςϊ (Πηε Πεγίταρα. 

6 ἼΠεν [αν τῃῆ6 ννιάονγ δηὰ τῇς 
δίγδηροτ, ἀπά πιυγάεγ [ἢ6 ἔῃ εγ 655. 

γη “Ὑεῖ τῆεν 8ᾳυ, Τῆς ΠΠΟᾺΡ 5ΠᾺ]] “ Ρκ.- το. 
1., 13. 

Ποΐ 866, πειίζῃεγ 5ῃ}} τῆς (ὐοά οἵ |8- 
ςοῦ τορσαγά 127. 

8 [ἰὐπάεγϑιαπα, γε Ὀγα βἢ ἀπιοηρ 
1ῃε ρεορῖε: δπά γε [οοΐβ, ψνῆσηῃ ψν]]}  Ὲ σὰ ῳ 

ΣῚ. γε ὃε νΐδεὶ 
9 Ηε τῃαῖ ρἰαπῖεά τῆς δᾶγ, 5}]] ι:. 

----ὦ 

8. Ζοκῃ, ῥοαὺ ἰοηφ, δις. ΛΘ πλΔΥ οοτ)- 
ΡᾶγῈ ἢ [Π15 ἸΠΠ]ΠΌΣΥ {86 ΟΥ̓ οὗ {π6 50ι:}5 
ὈΠΟῸΟΓ [Π6 ΔἸ ἴαγ, “Ηονν Ἰοηρ, Ο [νογὰ ΠοΙγ ἀπά 
ἴγια,᾽" ᾶἄζς., Αρος. νἱ. το. 

4. Ἡραυ ἰοης «ῥαϊ] ἐρὸν μον, 8ις. ἘΔΙΠΟΓ, 
ἐς ΤΉΘΥ ΡΟΣ ἔογί ἢ (ὦ. Ζ. σΔ156 ἴο σιιϑὴ οὐἱ κὸ 
ἃ 5[Γ68Π}}2 ΠΟΥ δρεὰκ υυδηῃίοπηθβ (ΟΥ̓ ἀθ- 
Πδηςθ)." 

αἰ 1ρε «υογξεν: οΥ ἱπιφιέν δοασὶ ἐδεγισοα"".} 
ΤΠῈ νοῦ (ΛΝ) πΠΊΑΥ πιοδη, “ΠΟΥ οχα]ῖ 
{Ποηλβοῖνος ᾿ἴκ6 ὑγποθβ," ἡ Ερηγὶ “6 φογιρι 
(ϑεδι]ϊθη5); (ς, [54], [χ], 6) οΥ, ποσὰ ΡγῸ- 
ὈΔΌΪΥ, Πἴ ΠΊΘΔΠ5 8|ΠΊΡ]γ., “ἘΠΟΥ͂ ΟΔΥΓΥ ἘΠΟΠΊΒον 68 
ΠΡ ἢ,. 2. 6. δοῖ ργουάϊγ. (Οἱ. [58]. χυ]. 9. 
ΜΠογα (ἢ6 σοξπαῖθ ἡοιη ἀδηοίθβ ἴΠ6 ἴορ, ΟΥ̓ 
δ; ποϑὲ Ὀγαηςῇ, οὗ ἃ ἵγεθ. ὙΠῸ ἐν Ἰοθ-τορολίοὰ 
ἐν ογΚο 5. ΟὐὗἨἁ ἱπΙυ Υ" (Βοτθ ἂπὰ ἴῃ τ. 16) 
ἰοοκβ Ὀ4ςοκΚ ἴο ἔπε 58π|6 ννισθοσγοροαῖοα ρῆγαβο 
ἰη Ῥ5, χοϊϊ. 7, 9. 

5. ΤΡεν ὀγεαξ ἱπὶ ῥίφεθ] 1.6. "" ΠΥΒἢ ἢ ΟΥ̓ “ὁρ- 
ῬΓ655,᾽" ΡΓΟΌΔΟΪΥ ἴῃ ΓΟΙΌΓθηςΘ ἴο Χο, χ.. ΨΥ ΠΟΓΟ 
[Π6 δέάνουβθ ροννθῖβ ἅγα γοργεβοηϊοα δ5 ΠῚ ΠΡ ὰρ 
{Π6Ὶ ΓΟΔΓηΡ, 4 ἴοστη οἵ ἴμ6 βᾷπηθ τοοί. ΤῊΘ 
γΟΓΌ 5 υυϑοὰ [541]. 1]. 1ς, ἀηὰ Ρζγον. χΧχ]. 22, 
ὙΠΕΤΟ ἰἴ ΠΊΔΉΙΕΘΕΥ τοίουβ ἴο (ῃῸ δςοῖβ οὗ ἀο- 
τη βί]ς Ορργθϑϑοῦβ, ποῖ οὗ ἔογείρῃ ἰηνδάργϑ. 

Θ. Τρεν οἷαν 1δὲ «αυἱάοευ απά ἐξδο εἰγαησοῦ, 
ὅς. ΝΕΙΠΟΥ {ΠῸ αςῖβ ποὺ ἴ86 ννοσάβ τεσογ θὰ 
1πΠ {Π|5 δηά {πὸ ΟΠ] ον ῖηρ γοῦθο ἀγὸ πόθο οὗ 
[οτεῖβη ρργοβθοῦβ. ὍΠΟΥ ννοι]Ἱὰ ἤᾶνο ῃχὰ πὸ 
ΒΡ0 ΟΊ] πηοῖϊνα ἔογ ἴΠ6Ὸ πλοῦ ὍΣ [Π6 βίγληροῦ 
Δηά {π6 ἐλέμουοθς; δηά “Ὁ [4Π}.᾽) δηὰ “πὸ Οοὐ 
οὗ οοῦ,᾽ ᾶγὸ ποῖ {Π6 νγογάβ νυ ἢ νγοι]ὰ ἤανι 
Ὀδθη ἐἈΠΊ]αΓ ἴο ΓΠ 6]. 

8. ὕπμαάενεαηπά, γε ὀγω με ἀρογσ ἐδ ῥεορί», 
ὅς. Οὖ΄, “γὸ πιοβῖ ἔου δῇ οὗ ἴῃ ρθρορὶθ (16 
ΡΙορ. ἃ Ὀεὶπε οπὲ οὗ {Π6 πιοάδϑ οἵ ὀχργεβοίηρ 
[Πς Βα ρογ]δτῖνο ἀόστοο τη Ηοδ. ΟἿ δοηρ οἱ 50]. 
1. 8; 1,ἅτη. 1.1). ΤῊ ννΟΙ 15 γοπἀογοα “ὁ Ὀγι5}}7 
Δηα “" ἔσο 5" δὲ [Π6 δα πιθ ψνΠΙ ἢ σοι ΧΟΙϊ, 6 
(ὐβογα 5606 ποῖθ). ὙΠῸ νογήβ " ἀπιοηρ {Π6 
Ῥθορ]Θ᾽" (ἢ 5. Ιχνυ"!. 2.) αἴοτγα δή! οηδὶ 
Ργοοῦ {παῖ {Π6 γϑίδγοποθ 15 ποῖ ἴο ξογειβῃ ορ»" 
ῬτΟβ5ΟΥ5, ὑυὲ ἴο [5γδε]. 

Ῥγον. 20 



ζος. 3. 

ν. το-- 17.} 

ἤδιηοῖ ἢεαγὺ ἢς τῆδξ (ογτηδα τἢε ογς, 
8041] ἢς ποῖ 8ε6 ὴ 

10 Ηε τῇδέ -ομαβῖβεῖῃ τῆ6 Ποαᾶ- 
1πεπ. 50]} ποῖ ἢς ςογγεςῖ ὁ ἢς τῆλε 
τεδοθδῖῃ πδη Κηονίεάρε, εῤαίί ποὶ δό 
ἔποιτυ ὃ 

11 “ἼΤἸε Ι͂Ὸκὺῦ Κπονγεῖῆ τὸ 

ΡΘΑΙ ΜΘ. ΧΟΙΝ. 

ἔτοτη (ἢ ἀδγβ8 οὐ δάνεσγϑιίγ, πη}] τῆς 
οἷς Ὀς ἀϊρσεά ἰογ τῆς ψν]ςκΚεά. 

14 ογ τῆε ΚΡ ψν}}] ποῖ σαβί ΟΕ 
ἢ]58 Ρεορῖὶε, πειῖμεγ νν}}} ἢς ἔογβακα ἢ 8 
ἸΠΠοτδηςα. 

1ς Βυῖ }υάρτηεπε 5}8]} τεΐυγη ὑπο 
Τρ Θοιιβη 655: ΔΠπα ἃ}} τῆε ὑρτίρῃς ἰη 
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τΠποιιρῆϊβΒ οὐ πιᾶη, [μας ΠΕ ἀγέ ΕΉ:δ. ἢρατί ᾿5}4]] ἔοϊονν [{. πῆς 
ΥΔΠΙΓΥ. Ι6 ΠὨο ν}}}} γίβε τ ἔὺσ πιῈ 8- αὔίον ἐὰ 

12 ΒΙερβοεά ἐς τπ6 πηδὴ ννβοπι ἴδποιι 
σμαβῖεπεβῖ, Ὁ [Ι͂οκΡς ἂπὰ τεδοδμεϑῖ 
πὶ οὐἵ οὗἁ ΤΥ ἴδᾶνν ; 

132 ΤΠαῖ ἴδοι τηαγαβὲ ρῖνε ἢϊπὶ γεϑῖ 

9. «δαὶ δὲ ποὶ ῥεαγ)] ἴῃ δἰιϑίοη, 45 ἴΐ 
ΘΡΕΤη5, ἴο ἴΠ6 ρούνοιϑο ννογάβ. ἴο νη ἢ Γὸ- 
ἴογθῆςθ 15 πηΔ646 1ῃ υ. 4. 

“δαἠί δὲ ποὶ :663] 1.ε. ἴῃς ἀθθάς οὗ νἱοίεποθ 
δηά νυγοηρ γοοογαάθα ἴῃ τυ. ς, 6. Βνεγυτ πη 
ὙΥΠΙΓ ἢ 15 μΡοοά πὰ δχορ]θηΐς ἴῃ τἴῃ6 στγδδίυγο 
τη Ὅδ ροβϑεβϑοὰ ἴῃ δὑϑοϊιῖθ ρεγίεσιϊ ιοῃ ὉΥ 
1η6 Οτοδἴοσ. 

10. πε εῤαὲ ἐερασί σε} ΟΥτ, τπξ ““ ομιαοίθη- 
εἴ (45 [ἢ τ. 12) ἴῃ6 παίϊοῃβ:" 2. Ζ. 5ῃ4}} ποῖ 
Ἧς νο ἀοε5 ποῖ βιιοσ ὀνθη ἴῃ6 ποδίῆθη ἴο ρὸ 
ὈΠΡΟΠΙΞῃθα νἱϑς [Π6 ορρτγεβϑίοη οἵ Ηἰβ5 ον η 
Ρέορ!]θ Ὀγν πεῖν Ὀγείῆγοη ἡ Οὗ, Οδη. χνῇ. 5ς; 
700 ΧΙ. 23, ῸΓ 5 πη |ὰὺ Δ] Ππἰϑοὴ5 ἴὸ Οοὐ 5 
Ργοντἀθηῖι] δηὰ ἡμαϊςῖ4] δα πη! ηἰδίγαϊίοη οὗ 1Π6 
ΒολῖΠ η ννου]ά. 

δὲ ἐῤαξ ἱεαοβεὶδ »ιαπ ἐποευΐράσε, ρα]! ποὶ δὲ 
ἄποτυ 7] δίμεῦ, “ (ενεη) Ηδ {παῖ τοδομοῖῃ 
ἤδη κπον]οάρο." ὙΠ ννογάὰβ ἴῃ [ἴα}1|π65. Ἰἢ 
[πὸ ΑΟΝ. ἅτὸ ποϑάϊοβ9. Ὑῆδ δυσυμηεηΐ ἰ5 ἀ6- 
γῖνθὰ ἔγοπι Οὐ 5 ΤΏΟΥΔ] σονογηπιθηῖ, 45 δ6- 
ἴοτε ἔγοπι πλδη 8 ρῆγϑιςδὶ σοπϑιτυτςίοη. 

11, ἐῤεὲ τρομφρὶς οὗ σιαπ, δίς.) ὅ66 Νοῖδ δ 
εηά. 

12. ὌὝΠΙ5 νεῦβὸ δἴογάβ πο να] διριτηθηΐ 
ἴῃ ἕάνουγ οὗ ἃ ἰαῖο ἀδίθ, ᾿πδϑπιισῇ 45 (Π6 ρατὶ- 
ἔγίπρ τεβα 5 οὗ δθοτίομ, που ρ ἢ πιογὰ ς]θαγὶν 
Ὀγουρῆμῖ ἴο ᾿ἰσἢξ ἴθ ἐπ6 Ἰαΐοσ ρογίοηβ οὗ 1π6 
ΟἸα Τεβιαπιρηΐ, ἅτε αἰβιϊ πο τοσορηϊζοὰ ἴῃ 
πε Ρεπίδίθυςῃ (ςἢ, Ποιιξ, νη]. 5); ἴῃ πιάηΥ οὗ 
ἴπ6 ρϑβαϊπὶβ οὔ αν : ἴῃ δ6 κ οἵ Ρῖο- 
νετῦ8β (845 ἐ.ς. ῬτοΥ, 11]. 12}: δηά ἴῃ ἃ γεῖ πιοῖδ 
δ ΓΙ ΚΡ πιΔΠΠΟΓ ἴῃ [86 ὈοΟΚ οὗ [οῦ. ΟὙῇ, ν. 
17, ἄς. ᾿ 

απα ἱεασδεοὶ ῥίηε οἱ Οὗ ἐδν ἰααυ] “ΙΒ ρϑα]πὶ 
τηυδὲ ἢανὸ Ὀθεῃ νυγτἴθη δὲ ἃ {ἰπ|ὸ νἤοη (ἢ ἴανν 
οὗ σοά ννᾶ5 ἴῃ ἴῃς μαπάς οὗ ἴπ86 νυυτογ. ὙΠῸ 
ἴλνν ννᾶ5 Κηονῃ ἴο Ηοζοκίδῃ, ννμο “ὁ Κορί {Πὸ 
ΓΟΙ Δ πηοπί5 ΜΙ] ἢ (Ππ6 Τ,οτὰ σοπιηδηάοά 
Μοβεβ" (2 Κ. χνίι. 6). Οἕ [5αἱ. χχχίν. τό; 
2 Τίπι. 11]. χό, 

18. Τραὶ τϑομ »αγοε σίυε δίνι γε, ἄς. ἢ 
11. “ΤΟ βῖνε (οὕ αῇογά) μίπι τοξὲ ἔγοπη {πὸ 
ἀδλγβ οὗἩ ον] :᾽" 2.6. “80 ἴηδὲ Π6 5}4}} ποῖ 6 
ἀἰδί γε ὈΥ 1ῃ6 ἀδγϑ οὗ εν]. 80 γ᾽ Κδγ. 
ΧΧ. Τοῦ πρᾳῦναι αὐτῷ ἀφ᾽ ἡμερῶν πονηρῶν. 

νον. ΙΝ. 

ραϊηϑέ τπ6 ἐν! ] άοετβ ἢ ογ ννμο ψΨ}}} βεδηὰ 
ἋΡ ἔου πι6. ἀραίπβί ἴῃς ννοσκοῖβ οὗ 
ἸΠΙΥ Ὁ 

17 ἰδη16855 [6 ΓΟᾺΡ ὁαά ὑεθη ΤᾺΥ 

με} ἐρο ΡῈ δὲ ἀϊψρεά 7ογ ἐδὲ «υἱεξεά (ΓΕ. 
Ῥος, Ἰχ,ι ας, ΧΧΧΥ. 7, 8: γον, ΧΧΥἾ. το. ὙΤῊΘ 
ὙΜΟΓά γτοπαάογοα "Κ ἈΠῈ] ἀθηοίοϑ [6 ἱπον! 4 ]6- 
Π655 οὗ {πῸ ἀοοπὶ γεοϑογσνθὰ ἔογ 1ἴῃ6 νυϊοκοά, 
ἘΠοιυ ἢ “5οηΐθηςσο δρδίηϑί ἢἰ5 6ν}]] ννοῦκ᾽" 15 ποῖ 
Αἰνναυ5 ““Ἔχοσυϊοα σρϑθά!γ." ἘΕἰςοῖθβ. ν]}. σα. 
[τ πιὰ, Ὠοννονοσ, να {πὸ πιδαπίηρ οὗ «υδέῤτέ, 
ἃ5 1ῃ ἰοῦ 1. 18. 80 ΗΙϊΖὶΡ ἀπά ΖιηΖ. 

14. ἔογ ἐῤὸ ἔόοκῦ, ἄς. Τῆδ σογίδι πῖν οὗ [Π6 
818] ἰϑϑιιὸ ἰ5 σοπβιτηθα ΟΥ̓ {Π6 “" ἔογ " οἵ [15 
γεῖξθ, ΤὍΠ]5 15 {Π6 δῆϑννεῦ ἴο {Π6 ἱπαυ ΓΥ σοη- 
ἰΔιπθὰ ἱπ Ὁ. 3. ὙΠ β νϑῦϑο 5ῃοιὰ Ὀ6 σο- 
Ραγοὰ ἢ [Θγ. ΧΙ. 7, 1 πᾶν γογεαζοη ταϊηθ 
Ὠουδ6; 1 πᾶνα 7 πιῖηθ Πουϊίαρε ἡ (ὐΠθγὸ {Π6 
5816 νοῦ ὁσσαγ η ἴῃς ΗΕ. 45 Ποῖθ, ΟὨΪΥ ἴῃ 
Ἰηνεγῖθα ογάθι, ἀπά ἴπ6 ποὰπ γοηάογοα ῥόγίέασε 
15 186 54Π|6 ἃ5 [ἢδί ἤεσὸ γεπάογοα ηιδεγηαηςε), 
ΔΠπα 4'5οὸ νι 85. ΧΙ. 22. 85. δὶ] (Κομι. 
ΧΙ, 2) ΑΓΡῚΙΕ5 ἴΠ6 ρΡοϊηΐ Πα[ΙΟΠΔΠΥ͂ ἃ5 τοραγαὰ 8 
{πὸ Ϊενβ, πὰ διστηβ πὶ ““ Οοά μαΐίῃ ποῖ 
οαϑὶ ἀννᾶγ Ηἰβ5 ρθορὶε ννῆοπὶ Ηδ ἔογεκπονν." 
ΤῊΘ ννογάβ “" Ηἰ5 ρϑορὶθ᾽" δηὰ “" Ηἰ5 ἱπῃροτ.- 
ΔΠΟ Θ᾽ ρΡοϊηΐ Ὀδοκ ἴο ν. ς. Βοίῃ νογάβ οςςιγ 
ἴη Πθυῖ. Χχχὶϊ. 9. 

15. Βιώ ἡμάρνιοηξ “ῥα! γείμγη ππίο γίσῥιος ὁ 
οἰ πες, δίς. ΟΥ, “ΕῸΓ πάρτηθηῖ τηιϑὶ τεΐϊυγη 
ἴο (ὦ.6. ΠΠΔΙΠΥ ἰσθὰθ ἴῃ δηά Ὀ6 ἔοιιπα ἰπ σοη- 
ἔουτ Υ νν 18} τρδι." ὙΠῸ πιρδηΐῃρ ϑθθπὶβ ἴὸ 
θὲ {πὶ τ Θουβηθβ5 τπιιϑί ουθητι δ! } 7 ΤΠ ρΡἢ 
ΟΥΟΓ ργόβϑοηΐ πη] 5 οθ, ἀπά (πο 4}} μοπϑϑὲ- 
Προαγίθα πγθη 5}}4}] γοὐοῖςθ 1ῃ τη διίδιππηοπῖ οὗ 
1ῃδἴ νυ ῃῖσἢ μδ5 Ὀδθὴ ἰοηρ γραγηθα δἴζοσ, ΤῈΘ 
γνᾶγ5 οἵ Οοὰά τηιϑῖ δ βηΔ ΠΥ νἱπαϊςαϊοά, ἀπά 
411 {86 ἀρτῖρμξ ἴῃ μδαγί 8}4}} 5.66 δηὰ δοῖκηονν- 
Ἰεάξε (δαὶ {ΠῸγ 15 “4 τοιναγὰ ἴογ {π6 στἱρῇῃῖ- 
Θοιι5.᾽ δηὰ “4 σοά Ψῇο πάρο5 (Πρμίεξοιι5}γ) 
ἴπ {8 φαυῃ " (5. ἵν]. χ1)ὴ. ΟἿ, 54]. Χ!]. 5, 
“δ 5}4}} Ὀσίηρ ἰογίἢ "άρηγοηΐ τππΐο {τυ [ἢ.᾽ 

186. ἢξῥο «υἱἱἱ γμὸ μῷὸ 3ῶγ νις, δίς. Τὴ 
ῬΘΆ]ΠΪσΕ 5665 ΠῸ γῦρο ἴῃ τηδΔη, Δη4 {ΠΓΠ}5 ΟΠΪΥ͂ 
ἴο σοά. Οἱ, ῥβ. χοῖ!. τι. ὙΠ νῦξ ΠΊΔΥ δ6 
ππάογϑίοοα α͵5ὺ ργορῃθΌς δ! οὗ {πὸ {πιὸ οὗ 
(Π6 πα] νἱπαϊοφίίοη οὗ [6 ἀϊνῖηθ δάγλ ]βίγα- 
τη ϑρόκθὴ οὗ ἴῃ {Π6 ργοσοάϊηρ νϑῖβθ, ΕῸγ 
πε σοποίγισίοη οἴ, Εχοά. χῖν. Ὡς, [πάξ΄. νἱ. 
41; 5, Ἱν. το; δηὰ 2 (ἤτο. χχ. 6; δηά ἔογ 
186 ἔμΠῸΥ σοηϑίτιςιοη, 2 Κι. ΧΙ, 12.Ψ 

ΒΒ 
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ἐ .)τ, 
φηῖς ᾿ 

Βεῖρ, Ὧν δου] δά ἴ δίπιοβε ἄνψγεὶς ἴῃ 
51:16 πςα. 

18 ΠΕ 1 5414, ΜΥ ἰοοϊ 5] ρρείῃ; 
ΤῊΥ πιοῖογ. Ὁ ΠΟΚΡ, Πε]ά πιε υρ. 

19 ἴπ τῆς πυυϊ τας οὔ ΠΥ τπουρ ἢ 5 
νη π|6 ΠΥ σοπγίογῖ5 ἀα] Πρ ἢ ΤΥ 
80}. 

20 58ὅ14]] τῆε τῆτοπε οὗ ἱπίψυϊν 
ἢανε [Ἐ]]οννϑῆὶρ ἢ τῆςε, ννῆϊοἢ 
[ταχεῖ πλβοῃϊεῖ ὈγῪ 4 ἰανν 

17. ῥαά αἷνητον! ἀπυοίξ ἐπὶ εἰπε] Οὐ, "δὰ 
αἰπιοϑῖ ἱπηδοϊθαὰ 9 εησς᾽" (οἴ, Ῥ5. ΧΧΧΥΙΙ. 4. 
ἔογ ἴῃ6 σοπϑίγαςι ὁ), 1.4. ἴΠ6 5]θησα οὗ ἴΠ6 
δτανε (ςἔ, Ρ5. οχυ. 17). 

185. ἥεη 1.αἰ4Π] ΟΥ, “ὙἼΓΠΟΙΡὮΙἤΑνο 5414," 
ἦ. 6. ΧΕ ἴῃ {πὸ οἵ ἀδῆρογ δηὰ δρραίθπέ ἀθϑοῦ- 
ζἴίοη 1 μᾶνὸ βδιά, “"" Μγ ἴοοϊ ἰοζξογεῖῃ " (45 8. 
Ῥεῖογ δϑογνγαγαάϑ βαϊε, “1 ρθτ5}.)), [Π6 σοιη- 
ρΡϑϑίοῃ οὗ [ϑμουδῇ [85 βυιβίδι πεα πα. 

19. »ην ἐῤδομσ 1] "ΜΥ σΑγο5᾽ οὐ “"δῆχίθ- 
[168 οὐ “" ἀϊδιγδςίίοῃβ ;"" οἔ. 5. Ἔχχχίχ. 22 (1Π6 
ΟΠΪΥ οἶος ρίαςα ἴῃ νι ἢ [5 ννογά οσουγ5). 

20. δα] δὲ ἐῤγοπθ Ὁ ἱπίφμιν, ὅζς. ἰ. 6. 
[δὲ Ἰυάρπιοηῖ-5οας οὗ υπτὶξῃϊθουδηεθθ ΟΥ̓ 
το κοάποϑοι ὙΠΟΙΘ σδη Ὀ6 π0 ξΠονϑἢρ Ὀ6- 
νθοη [6 μονῇ 5 τἤγοπο οὗ τἱρῃϊθοιιδηε655 (ΧΟ}}]. 
2) πὰ {πε ΠΟΙ Ιπο55 ἢ] ἢ Ὀεςοπιο5 ΗῚ5 μου56 
(Χο. ς, τΕ αἰ5οὸ 2 ογ, νὶ. 14), δηά (ἢ Ἰυἀ- 
τηοηΐ-βοδῖ οὗ πη] Ὠθοιιβη 655, οὐ πΊδ ΠΥ, πὰ 
{πὸ ορρτγοϑϑίοῃ ἀδϑογ θα ἴῃ [15 ρ51]πὶ 88 6χθ-Ξ 
ουἱοα “ὉΥ͂ ἃ ἰανν," οὐ ὈΥ ἃ ἄδογοε, ἡ.6. ἀπά Γ 
[πὸ ϑεπιδίδηςς οὗ ἴπ6 δάἀπηϊπισίγαίοη οὗ 1 πι5ῖ]ςα, 
ΤῊΪϊς δηὰ {πὸ ἐοϊοννῖηρ νοῦθο αἴογαά ἔυγί Ποῦ 
ἱπαϊοδίοη παῖ 11 15 ᾿πίοσηδὶ ἀπά ποῖ δχῖεγμδὶ 
ορργεββίοη ἴο νυ] ἢ ἴΠ6 Ῥ5Δ]Πγδῖ γοίοιβ. 

21. ΤΡεν σαΐβον ἐδενισείυες τόσοι ῥον ἀσαϊη 
ΎΠε νεῖν ἴπιι5 τεπάογοα πλῪ πιθᾶῃ, “ΠΟΥ 

ΡῬΘΑΙΜ5. ΧΟΙν. Χον. [ν. 18 ---2. 

21 ΤΗΕΥ͂ ραῖμεγ {Πειηβεῖνεβ. ἴορθ- 
{Π6γ σα ηβῖ ἴῃς 5ουὶ οὗ τῇς τὶρῃζθοιιβ, 
Δηἀ σοπηάεπιη {πε ἱπηοςεηΐ Ὀ]οοά. 

22 Βυῖ τ{ῃεὲ ΓΟΧΡ 85 ΤΠῪΥ ἀεΐεηςς; 
Δηὰ τὴν (σοά ἐς τῆς τοςκ οἵ τγ τείαρε. 

22 Απὰ ἢδ 5}4]1] Ὀγηρ ἀροη τἢδπη 
{ΠΕΙΓ ον ἱπιαυϊέγ, ἅπαὰ 5}2]} ουϊ 
{Πδ6πὶ οΥ̓́ ἴἰπ {Πεῖὶγ οννῆ ψν]οΚεάηθβ8 : 
γεα, τῇς ΓΟΚΡ οὐγ (σοά 5}4]} ες 
{Π6πὶ ΟΕ. 

ἀδοϊάθ ὑροὴ {πὸ πε οὗ ἴῃς στἱρῃίθοιβ " (80 
ΕποΓβί), ΟΥ̓, “ΠΟΥ ργθ85 1 προῃ,᾽ ὁ. 6. “.45541]} 
{Πε τσιῖθοιβ ̓  (50 1)6}1175ς6}}}. 

ἐδε γἱσῥίεομς, δις.7] ΤῊΘ ψογὰ “ΠΡΗϊθουβ᾽ἢ 
5 ἴῃ [(Π6 ϑ'ησυϊαγσ. Ὁ ΒΟΙΒΟΥ ἴΠ656 ννογάς Ὀ6 
ἀπ! ΠΟ Ὶγ Μοβϑίδηϊς οὐ ποῖ, [ΠΟΥ τοοεινοα {ΠΟΙΓ 
᾿Ἰΐογαὶ δοσουηρ} 5ητηθηΐ ννῆθη [ἢ 4156 νν:ῖϊησβθος 
ΓΟ ὉΡ ἀραϊηϑδῖ οὐν [οτὰ, δπὰ θη ΡιΪδῖς, 
ὙνΠ 1158 ργοϊθϑεηρ 15 ἱπποσεηςς οὗ (ἢς ““ δἰοοά 
οὗ {Π15 γβῃϊθοιιβ τηδη.,᾽ ρᾶνα βοηΐθηςε 45 Ηἰ5 
ΠΟ ΠΊ165 τεηιγεὰ, ΤῈ 1 Χ Χ, Ὠδᾶ5 αἷμα ἀθῷον. 
ΤΠο ψογάβ οὗ Ῥι]αῖε ννεγθ ἀθῷός εἰμι ἀπὸ τοῦ 
αἵματος τούτον (οἵ τοῦ δικαίον τούτου), 5. 
Μδαῖῖ. χχνυῖὶ, 24. 

22. ἐδε γοεῖξ ΟΥΓ »ιν γεζμσο] ΑΕ. Ῥϑ. χυτ. 2. 
Τῆς νογὰ τοηδεγοά “ ἀσίδησο ᾽" 1πη [Π15 νογϑα 18 
ἴπετα χγοησογοὰ “ Πρ ἢ ἴοννογ," 

28. “πῆ δὲ «ῥα ὀγίπ, ὅδις,7 Ἐδίδον, 
“«Απηά Ηδ ἰπγη5 ὈδΔΟκ,᾽ οὐ, “δ ἢδ5 τυγποὰ 
ὈΔοκΚ ὑρὸπ ἐῃοπὶ,᾽" ἀσποίίπρ {Π6 σεγίδιπίυ οὗ 
16 Γιρῃΐθουβ τοί ΓΙ Οη. 

ἐπ ἐβεὶν οαυπ οὐλρ λοι Ἀδίπογ, ὅΌΥ (οΓ 
[ὨΓΟῸΡῊ) {ΠΕῚΓ οννὴ νυ] Κοάῃ655.} ΤῊΘ ΟΤΚΘΓΒ 
οὗ Ἰπίαι εν (οὐ. 4, 16) ᾶ΄Ὲ ἤεγα γσεριἐβοηϊθά ἃ5 
μανὶηρ ἔΑ]Π]Θη ᾿πίο {πὸ ριῖ νι ἢ ΠΟΥ Πᾶνε ἀὺρ 
ἴογτ οἴποῖβ. ὙΠῸ ᾿ἰογαϊίοη, 85 ἱπ Ὁ. α πὰ [ἢ 
Ρ5, χοι!. 9, Δάἀβ ει ρἢδϑ5 ἴο {πῸ ῥγεάϊοίοη, 

ΝΟΤΕ, οὐ ῬΘΑΙΜ ΧΟΙν. 1ἱ. 

ΘΟΠΊΘ σουρὶθ {πὸ 1αϑὲ ννογάβ οὗ υ. το ἢ 
(ἢ 15 νϑῦβθ, δηὰ τοδὰ, “" Ηδ [δὲ [ϑδοῃθίῃ τπδη 
Κηον]οάρο, (ονθη) [Θμόνδῆ, Κηοννοίῃ {πὸ ᾿πιὰ- 
Βιἰπδῖοη5 οὗ τδη 1ῃδὲ {ΠΟῪ ἃγὸ νδίη." ΟἾΠοῦβ 
τοηάογ, “ον ΠΟῪ (ὦ. Φ. Π16Π) Δ1Ὲ ὙϑΔΠΠΥ, ΟΥἩ ἃ 
Ὀγοαι " (ςἔ. ῬΕ5. χχχίχ. ασν ᾿χιϊς 9, οχ]ν, 4). 
Βυϊ {πότὸ 15 βίΓοηΡοΥ δι ΠΟΓΥ ἴοῦ {π6 ΑΟΥ,,, 
1π6 γοϊφίϊνα ραγίιοϊα Ὀεπρ σΟΠηΠΊΟΠΪΥ ἃπὰ 

ΤΙΡΉΓΥ γοπάογθα οἰβοννῆστο “η4.} (ποῖ “[0γ᾽}), 
ΑΙΟΥ [86 ϑάπῖθ νεῖῦρ5 (εἴ, θη. χχχὶ. 12, 
ΧΧΧΥΙ. τό; Εχοά. χχχῖν. 2: [οϑῇ. υἱ]}. 1.4. 
ὅς.),  Π1]5ῖ {Ππ6 οἴμοσ τοηάογηρ ννου]ὰ οτάϊ- 
ΠΑΥΠῪΥ͂ ΓΟαυΐγο πη {πὸ Ηδῦ. ἃ ἱγαηβροϑιζίοη οὗ 
{πῸ ρτγοάϊοαῖϊα δὰ {Π6 βιι)]οςῖ, [Ι͂ἢ στ (οσ. ἢ. 
2Ὧ)ο ἴῃς ψογάβ τῶν σοφῶν ἅτ 55:16 ΕῸΓ 
16 Ηδεθ. Ὁ πὰ {πὸ ΧΧ.. τῶν ἀνθρώπων. 

χσν. ππΟΒΟΝΒΒΒΝΒΝΝΟΝΒΝΝΝΝΝΝΒΒΟΝΟΝΝ 

ΡΟΑΙΜ ΧύΟν. 
1 “4:1 ἐχλογίαζίον ἴο φγαΐδε Οοα, 3. 20» Δἶς σγεαέ- 

πῶς, 6 από ,ογ ἀϊξ φοοιιέςς, ὃ ἀγηιαἱ ποΐ 0 
ἐμέ ἄγη. 

Ῥβαιμ ΧΟ. 
ΤΠΙ5 ρϑαῖπι ὕθαγϑ ἱπίογηδὶ ἐν! ἄθηςε οὗ μανίην 

ἤβξῃ σοϊηροϑβεά Ὧ5 4η δηΐμεπὶ ἴου {6 [οΠΊρ]ὸ- 
ν ΟΥΒἢρΡ, δὰ ργοῦαὈΥ οἱ 5οπὶῈ 5ρες!δὶ] οσςᾷ- 

ΓΟΜῈΕ, εξ ἃὰ5 βίπρ υηῖο τῃ6 
ΓΟΚΌ: ἰεῖ 8 τπῆᾶκα ἃ Ιουῇι 

ποῖβα ἴο ἴῃς τόςκ οὗ οὔζ βαϊναίίοῃ. 

βίοπ, [{ 5 δητἰοὰ Ὀγ {πΠ6 ΠΧ Χ, Α Ῥϑα]πὶ οὗ 
᾿)αν!α,"" δῃὰ τὰ νπῖοσ οὗ ἴη6 ΕΡ 51} το τῃ6 
Ηφοῦτον" 5 (νΠὸ αιιοῖοϑ 11, [ἢν 7-τταῖ, ἀπα ἶν, 3.7) 
11.565 ἴῃ6 ἜΧΡΙΘβϑοη “1 αν! " ΜΠ σοξογοῃςδ 

τἘῊΉς. 
: ᾿ 

2 Ἰ, εἴ κι8 ἴσοπις Ὀεΐίογε ἢ]8 ρτε- ἀξ ει, 



γ. 3-)},} ΡΘΑΙ.Μ5. ΧΟν. 387 
βεῆςε νγ ἢ τῆδη Κορινίηρ, ἀπὰ πᾶκε Δ ς 'ΤΠΕ 868 ἐς ἢΐβ. ἀπά ἢς πηδάθ ἴζ:  Η:β. 
Ἰογίμ! ποῖβε υπῖο ἢϊπιὶ νυ ἢ ρ5Α]π|8. Δηα ἢΪ5 ἢδηάϑβ [ογπηβά τῆς ἀτγ ἐσπά. ΠΉΡΡΝ 

3 ἔογ ἴτε ΓΟΚΡ ὦ; ἃ στεαῖ (ὐοά, 6 ὦ οοπιε, ἰδὲ τι5 ννοσβἢ!ρ ἀπά ὕονν 
. ΔΠ4 ἃ ρδαῖ Καὶ ἱπρ ἄρονε ἃ]] ροάϑ. ἄοννη : ἰδεῖ 8 Κηθοὶ θείογε τπ6 ΓΟ Κ Ὁ 
ΤΡ 4 ᾿Ἶπ ἢἰ8 Παηά ἄγε τῆς ἄδερ ρίδςσεβ ΟἿΓ πΠΊΆΚΕΊ. 
“ΑΓ οὗ τῆς δαγῖῃ: ἔτῃε ϑβιγεηρῃ οἵ τῃ6 
“-. ΠἈΠΠΞ ἢ’ ἢϊ5. αἷβο, 

ἴο ἴἴ : Ὀυϊ [Π]5 ΡΓΟΒΔΌΪΥ ἱπΊρ]165 ἢ ποσὰ [ἤδη 
τ-π58ῖ τῆς ψοσγάϑβ ἢ φυδβίοη ἅτε ἃ φιοίδτίοη ἔχοιμι ᾿ 
τῆς Βοοκ οὗ ΡῬϑ5δ]πι5, οὗ νηοῦ αν ννᾶ5, ἴο ἃ 
σοηϑιάθσδθ]ο ὄχῖθηϊ, {π6 δυίμοσ, ᾿5ῖ 45. “1ῃ6 
ΘΑ] Ππι5᾽ 15 ιιϑοὰ ἴῃ {6 Νειν Τοδίδηιθης ἃ5 ἃ 
ΞΘΥΠΟΠΥΙΏῚ ἔογ ἴῃ6 Ηδρίοργαρμα, Ὀεοάυδο ἴἢ6 
ῬΞ21πὶ5 ἔοττηθά ἴῃς ἢγϑθι ρογίίοη οὗ πδὲ ἀϊνὶ- 
σοῦ οὗ ἴπε ΟἹὰ Τοϑίδμπλοπίὶ δοεγρίυγοθ. Τῆς 
ΡΠ ΓΑΘΘΟΙΪΟΡΎ, 848 ἴπε Ρ58]πὶ ἢοὶν οἰδηάϑ, ἀθοθ 
ΠΟΙ͂ ΔρΡΡϑᾶσ ἴο ὃὈ6 τῃδί οὗ αν, [βου ἢ 1ἴ 5 
αυϊῖς ροβϑιθῖς [Παΐ, ἴῃ 115 οΥξῖΠΔ] ἔοστη, 1ἴ ΠΊΔΥ͂ 
πανθ ρτοςθοάεα ἔγοπθη ἢ. ὍΤΠ6 ργίηοιραὶ 
ον ϑῃ ΓΙ οΥ5 ἱπίογργεῖ [Π15 ἀπὰ (Π6 ἔΟ]]ονν- 
1 Ρ541Π|5 ὉΡ ἴο Ρ5. ς. οὗ [ἢ6 Μοβϑίδῆ, ΤῊ 18 
ΡΞδἰπὶ 15 οπς οὗ ἴῃε ΕΠΙΔΥ δνεπίηρ ρϑαϊτης ἰῃ 
τῆς ΞΥΠΑΡΌΡΙΣΘ 8ογνῖσθ, [1{ Πᾶ5 Ὀδθὴ 5εὰ ΠΙῸΠι 
ἃ τεπηοῖθ ροηοα ἴῃ ἴΠ6 ἀδι}} ϑεγνὶςεβ οὗ {Π6 
Ἂν οβίογη ΟΠ σοῆοβ, 45 ᾿ξ 15 511}} ἴΏ οὐγ οννῃ, 
ἴῃ νηοῦ 1ἴ Πᾶ5 Ὀδδη βΈΠΟΓΑΙΥ Κηοννη 85 ἴΠ6 
1πνιϊδῖογΥ 54]πὶ, ἃ ἀδϑι ρηδίίοη ον ἀθηΕ]Ὺ ἀ6- 
τινε ἤτοπὶ ἴῃ Σηνϊτδίοης5 ἴο [6 ὑνουϑῃὶρ οὗ 
Οοὰ οςοηίδἰηρα ἴῃ ὐτν. 1. 2, δηἀά 6, Ὀιΐ ρεγ- 
Βαρϑ ποῖ νι Πουἱ τεΐογοηςθ ἴο ἴῃς ᾷςεΐ {παῖ 
με ϑαῦθαδῖῃ 15 τοραγάθα ὈΥ ἴἢ6 [νῦ8 85 “"ἴῃ6 
Βτιάδ.᾽" ννῃοπὴ ὈΥ 86 τι5ὲ οὗ [ῃ15 ρϑαὶπι, αἴ ἴΠ6 
Ὀορσιπηίΐης οὗ ἴῃς δϑαθθδιἢ, ΠΟΥ ἅγα σιρροβοά 
ἴο δο ουῖξ ἴο πηεεῖ. ((ἔ Ὁ. 2.) Ὑἢδ ρϑαὶπὶ 
ςοπϑιϑὶβ οὗ ἵννο οἰεατὶν ἀθβηθὰ ρογίίοπβ ; (1) 
Ὧῃ ἰην]ϊδίίοπ ἴο ρῥγδῖϑθ, ἰη ρύδῖθῆλ] δοκηον- 
Ἰεάσιπθοης οὗ Οοά 8 πγεγοίθα; (2) ἃ ϑοϊδιπη 
ΑΓΠΙΠΡ ΔΡΡ]ΙΟΔΌ]6, ὈΓΙΠΊΑΓΙΪΥ, ἴο ἴῃς [νυν] 5ἢ 
ΟΠυγοῖ δηά πδίϊοη, γε, ἃ5 ἴῇ6 νυτιΐοσ οὗ {86 
Ἐρίϑεὶε ἴο {Π6 Ηδεῦγοεννϑ (ἐϑε!ῆθϑ, ἃ νναγηίηρ ἴο 
της Ομηϑίδη Οδυγοῆ 450, ἀραϊπϑῖ ἴῃ 5ηβ οὗ 
ἘΠΌΘΙΙοΥ δηὰ ἀϊδοδοάϊοεποθ. ὍὉΠὸ ςοππεοοίϊης 
1ηκΚς νἱἢ ΡΞ, χεὶν. ἀγὸ ἑου πᾶ ἰῇ Χον, 1, σΟΠ1- 
ρΡαγοὰ ν ἢ χοῖν. 22: χουν. 7 σοτηρατοά ν] ἢ 
ΧΟῖν, 14. 232: δηά, Ῥεγπαρβ, ἴπΠ πε ἄδϑίγε ἴο 
δηῖοῦ ἰηΐο {Π6 ἀἸνη6 ργθϑοπος Ἔχργοϑϑοὰ ἴἢ χον. 
4. 6, 8 σοηϊγαοίοαὶ τυ (6 ἀδϑῖγο ἴο Ἔβσᾶρα 
τὴς ἀϊνίπε οὐβογνδίοη οχργοϑϑεα ἴῃ χοῖν. 7. 

1. ἐκέμ ἰηφ] “ ΧΟ, οὐ ἐ8ῃου ἸοΥ ἔ]}γ.᾽" 
Τπ [Π18 νϑυβθ, 45 'ἴῃ υ. 6, 8Δῃ οιμνυναγά ΘΧργθϑϑίοηῃ 
οὗ νυν υϑὮΡ 5 σεαιϊγθὰ οὗ ἴῃς ἔφ }} πη [Π6 
υἱΐοτγαηπςος οὗ {πε νοῖςο δηά {86 θονης οὗ 6 
Κπεοϑβ (50 Οδνίη, ἴῃ Ἰος.). 

Δ. 71εἰ τ εοηε ῥοζογε ῥὶς ῥγεεομεο Βαΐδοσ, 
“6 15 ρὸ ἐοσττἢ ἴο τηρεῖ Η πὶ, 2.6. ἈΠΕ ςοΙραῖα 
Ἠ!5 ργέϑβεηςθ. Οἢ, ῥϑ5. ἵν]}. 8. ποτα (6 ῥ54]π|- 
ἰδῖ 15 τορτεϑοηίοα 845 ἀυνακοηὶηρ ἴΠ6 ΤΟΓΗΪ Πρ, 
ὙΠ} ἢϊ5 ΤΠΔηΚ8 δπα ργαίϑθο ὙΤὴ6 νϑῦβθ ΠΊΔΥ͂ 
Ὅς τοραγάρα 5 [πε (ΓΙ 5[14Π5 τε ΡῚῪ ἴο ΒΑ] Κ᾿ 5 
ἱπαυΐγγ, "" ΝΡ Βεγα ιν ἢ 5Π4}} [ σοπὴθ Ὀθέοτο 186 
1 οτὰ" Μις, νὶ. 6, ἀπά ἴἴ 15 1Πιιϑϊγαῖϊθα ὈΥ̓͂ 

7 ον ἢδ ἐς οἷν (σοά; δηά νγὲ ἂγὸ 
(ῃ6 ρεορῖα οἵ ἢ]8 ραβῖυτο, δπὰ τῆς 

Ῥς, 1. 23, “Βοϑο οβεγοίῃ (ἸἸΕ. βδσ σε) 
ΡΓΑῖβθῈ (1Π6 534π|6 ννογὰ νν ΠΙοἢ 15 μεσα γοπάθγοα 
{Παηκορινιηρ δηὰ ὑνῃϊοἢ τθδηβ Αἷ5οὸ ἃ [8]. - 
οἸἴἶεγίηρ ; ςἔ, Ἀ5, δ. 19). 4,) δηὰ [Π6 ποῖΐδβ ᾿π Ἰος.) 
Εἰου Ποῖῃ πιὸ." 

}'αἰν4}] “ΒοηΒ5᾽ ΟΥ̓ ““ἈΥΤΊη5;}" οὗ, 2 5, 
ΧΧΙΪΟΙ. 

8. αουε αἱ! κοά] (ΟΕ. ἔχ. χυῆ!. σα; 55, 
Ιχχχν]. 8, ΧΕΙ]. 8, ΧΟὶΠ. 4, χονὶ. 4: [6Γ. χ. 1ο, 
χι. ΤΠΕΊΧΧ. δαὰ ὅτι οὐκ ἀπώσεται Κύριος 
τὸν λαὸν αὐτοῦ. 

4. 15» ῥὶς ῥαπά, χε. Βίπογ, “πὶ ΔΝ Πο96 
βαῃπὰ :" οτἵ, “"δοδιιβο ἴῃ Ηἰ5 μαπά,᾽" ἄς. 

ἄδερ ῥίαςς.] Οτ΄Ὰ, ““ηϑθαγοῃδ0]6, ππεχρίογοά 
ΓΟΟΘ5565 ;᾽ ΠΕΙῸ ΡΓΟΌΔΟΪΥ 16 ἰοννεῦ ρίαο685 οὔ Π6 
σαγἢ ; Β5Ύπὶ. κατώτατα γῆς; |[69Γ. ἔαπάδιηερηίᾷ 
ἴογγα ; 45 οοηϊγαοιθα νυ τὴ6 ὨΙΡΠοσ ρίᾶςεβ5 οὗ 
[Π6 βϑοσοηά οἶδιιβθ. 

“ἰγεησί Οὐ, "'ἢερ ἢ 5," Χ Χ.. τὰ ὑΎη 
76γ. δ τυ άϊηθϑ πιοπίϊαπη. 866 Νοία αἵ θηὰ. 

5. Τρευεα ἐς δὶ] Ἀδίδογ, “ἌΝ Βοϑς 19 1(Π6 
564,᾽) οἵ ““ἴο ΟΥ̓ οπὶ Ὀοϊοπηροῖῃ {πὸ 564. 

6. κὲ ως «υογιδὶ}} ἼΠῸ ννογὰ πιθδη5 ὁρΓΟς- 
ἔγαῖθ ὁπθϑοὶῦ ὑἀροὴ ἴΠ|6 φαγί," ἰη ει ία 
ΜῈ ἢ τἢθ οτγοπίδὶ πιοάθ οὗ δάογαζίίοῃ. 

ον γπαξογ)] Α ςοχηραγίϑοη οὗ {Π15 ραβϑαρδ 
ψ ἢ θα. χχχι ας, τ8, νῃογο νὰ πη [6Πὸ- 
ν δῇ βρόοκθη οὗ 48 ἴῃς οςκ οὗ [5γ6}᾽5 βαϊνδίίοῃ 
(85 ἴῃ συ. 1), δπὰ 85 ἴῃ "" Οοά ν᾽ οἢ πιδὰς 
ΠΪΠῚ.,᾽" δθθπ|5 ἴο νναγγαηΐ {π6 ἱπΐογοησο {παῖ 1ἴ 5 
ἴο ἴμ6 σοηῃδιτιυςίοη οΥ δάορίϊοηῃ οὗ ϑ5γὰ6] ἃ5 
(Π6 ρεορΐε οὗ {πὸ [μοτγὰ γάῖμοῦ ἰΠδη ἴο ἴῃ |116- 
ΓΑΪ στοδῖίοη οὗ πιδῃ ἴῃδξ Ὀοΐῃ δΝίοξοϑ δπὰ ἴΠ6 
Ῥϑαὶπηϊϑέ ἢανα γεΐεγεησα (ΟἿ. [54]. ΧΙ, 21, 
χ]ῖν. 2.) 

7. ἔον ῥδὸ ἱ οι σοἦ] ὙΠα ἀγραπιθηΐ ἤοΓς 
ΓΟΔΟΠ 65 [15 ΟἸΙπλᾶχ ἰπ (ἢ6 ΡΘΥΘΟηΔ] γο ΔΕ] ΟΠ 5 ΠΡ 
οὗ σοὰά ίο Ηἰ5 ρθορὶ]ς 45 {πεῖγ σονοπᾶηξ Οοὰ. 
ἢ Ῥς, χίνῆ!. τ4. ὙΠῸ ἸΙάδητν οὗ Τοβονδῇ, 
8ἃ5 ἴῃ6 Οτοδλῖ Κιηρ, ἢ [6 Οονεπαηῖ ΑηρῸ] 
ἍΜ Βο ννϑηΐ Ὀδέοτγο {ἢ ᾿ϑγδο  ἴο5, οἕ. Εχοά, ΧΧΙΝ. 
λο---23, (“ Βοννᾶτο οὗ Ηἰπι, δηὰ οὔθ ΗἰϊΞς 
νοΐο 5 ;᾽) δηά δρδίῃ, "" ΠῚ ἴποιι 5Π411 ἱπάθοὰ οὔϑΥ 
Η!Κ5 νοῖςε.)) 566 1|5 ἴο Ὀε οἰθα τ ἱπΊρ]164 ἴῃ [ἢ15 
νεῦθο. Ηδηςο, δὴ ἀγριιπιθηΐ [ῸΥΓ 6 ΜΟΥΞΗῚΡ οὗ 
ΟΠ σὲ 45 {πὸ Ἀπροὶ οἵ τῆς ΟἹὰ ονοηδηΐ ΜῈ 
ουϊννατὰ ἀπά ἰηνναγὰ ποπΊαρε 15 ἀδγινοά ἔγοπη 
1815 ρϑδὶ πὶ. 

Τὸ ἀαγ, ες. Οτ, ““Ἴἢ5 ἀλγ." “Οἤρη 895 
(ΠῸν πνϑγο [41 {Π]|655 [πὸ " το-ἀλγ᾽ βουπάθα νοῦ 
ΔΏΘΝν " (50 ΤΠοΪποΚ, ἰη ἰος.). ΟΕ, 2 (ογ, νὶ. 2. 
ΤἼδ Ροϑιζίοπ οὗ {π6 ννογὰ μῖνεβ 1ἴ δ ρἢλ513. 
ΎΠΕ ἃροάοϑίβ δθεπὶ5 ἴο Ὁ νναπίίηρ (ἴΠπθη ἴξ 
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488 ΡΘΑΙ.Μ58. ΧΟν. 
“ Ἠεδτ. 3. ϑῆ66Ρ οὗ ἢΪ5 Πλπὰ. “Τὸ ἀδγ ἰῇ γε νν}]]} 
γι 4.1 μεαγ Ηἰ5 νοῖςε, 
δΕχοά..7. 8ὃ Ηδλγάβδῃ ποῖ Ὑουγ ἤδαγῖ, ὁ 858 ἴῃ 
Νύώπν. τ4. ἴδε ᾿ ργονοσξτίοη, ἀπά 45 1π| ἴῃε ἀδγ οὗ 

[ν. 8---ΤΙΙ. 

ΙῸ ΕὈΓΟ γϑλγῦβ ἰοπρ νγὰ8 1 ρτιενεά 
στὴ ἐῤὶς ραπεγδίοη, πὰ βαἰά, [τς ἃ 
Ρδορὶε τῆδϊ ἀο ετγ ἴῃ {πεῖγ μεαγῖ, δηά 
ἴμεν ἤᾶνα ποῖ Κηοννη ΓᾺῪ ννΆγ5: 

45. ὅς. ταῃγριατίοη ἰη ἴῃς νν] ΕΓ 885: 11 ἴὔπῖο ψῇοπι 1 βϑυγᾶγε ἰῇ ΓᾺΥ , μερ. 
φοπίρα- 9 νΒεη γοιγ ἔίμεγβ τεπηρίεά πῆς, ψγγαῖῃ ἰτπᾶῖ τῆεγ β8ῃου!ὰ ποῖ εητεγ ὑλῶν 
20}. ᾽ 

Ρτονεά πε, δηὰ 8δνγ ΓῪ νγουΚ. Ἰπῃῖο ΠΥ Γαϑῖ, εν γεσί. 

5Π4}} Ὀ6. νγ6}} ἢ γοῦν), δοσοσγάϊηρ ἴο {6 
Μδϑογεῖξς ρυποζαδίϊοῃ, νυ ἢ στρα ῖκοϑ ἴΠ6 ἀἰνῖηθ 
νοΐςθ οὗ δάτηοηϊοη ὑερίη ἴῃ [ἢ6 πηι ἀ16 οὗ (ἢ 15 
γΟΥ͂86. 
1 γε αὐ} ῥεαγ]ῇ ἘἈδίμπογ, “]Ισΐθη ἴο,᾽) οΥΓ 

ΟΌΘΥ." 866 Νοῖίδ δῖ δπά. 
8. Ηαγάδη ποὶ γομν ῥεαγ] ΤῊΘ Βαγάθηϊης 

οὗ τῃ6 Πποαγί, ννῃιςῆ, ἴῃ ἴἢ6 ςα56 οἵ Ῥῃδγαοῇ 
(Ενχ. νὶ!. 3. ν ῃθγο [Π6 ϑνογὰ 18 {Π6 54ΠΊ6 ἃ5 ἢ6Γθ), 
15. ἀϑογι θα ἴο Οσοά, 15 ἤϑγὸ δοουιδοα ἴο πηδῃ. 

α’ ἐπί δε ῥγουοζαίίοη, ὅζο. ἈδίΠοΥ, 88 δὖ 
ΜοΟΥΙΌΔΩ: 88 ἰδ ὑδὸ ἀδν οὗ ΝΙδββ δῆ. 
ΎΠΕΠΧΧ, [85 ἐν τῷ παραπικρασμῷ ; 50 4͵50 
ΗδΦΌ. |. 8. ὙΠῸ σοπῖοχξ ϑθοῖὴβ ἴο ᾿π|ϊξ 106 
τΤείογθηςθ ἴο ἴθ ϑνθηΐ στϑσοογάδά ἴῃ Εἰχοά. χν]ϊ. 
1--) ΜΠΙΓΏ ἴοοκ ρίας δ Κορμιάϊπι. ὙὍΤΠ6 
Μοθ4ἢ οὗ Νυπ. χχ. 15 ἀἰβεϊπρι 5 ῃθα ἔγοτη 
τὴ. Μογιραὴ οὗ Ἀερῃϊάϊπι 85 ΜοπΠΌδῃ- Κδάσβῃ; 
δηὰ ἰἴ ι5 πὸ Μουῦδῃ οἵ Εχ. χυῇ. ΙΓ ἢ δ᾽οηΘ 
Ὀοτο ἴπ6 ἀου]ς πᾶπὶο οὗ Μαββθδῆ δηὰ Μοχὶ- 
ὑαῇ, ((. Ρ5. ᾿ἰχχχὶ. 7.) 

9. ἤφῥεμ)] Α5 ουξ. χὶ, 6; οὐ᾿Ἁ, “νΠΟΓΕ," 
1,ΧΧ. οὗ, 4Ἃ5 ἴῃ Νιιπι. χχ. 2; εμέ, ν|}}. ἃς ; 
Ῥ5. ἰχχχῖν. 4. Οἵ, Ηθῦ. πὶ. 9. 

απο σααὖ Οὐ, “Ἔνθη {που ἢ (ΠΘῪ ϑἂνν" (οΥ 
“δά 86θη 7). Οἱ “γε (οὐ δίμοι ἢ), {ΠΟῪ 
ΓΏΔΥ ἴοτγροῖ," [541]. ΧΙΙΧ. 1 ς. 

»} «υογ ἡ] ΤῊς ΠΧ Χ.. Απὰ Ηδφθ. 1. 9 πᾶνα 
ἐτῊΥ νΌγΚ5." ΤΠεὲ ἀἰβότοηςε δῆσςϊβ [Π6 ριιπο- 
τδίοη ΟΠἸΪΥ. 

10. ἐογὶν γεαγς ἰοησ] ἴῃ ΗΘΌ. 11. ο [Π686 
ϑοτγὰβ αὐὸ σομηδοϊοα νυ ἢ (16 ργθσοάϊηρ ο]δι186, 
θὺῖ τη 1Π6 α71ἢ νϑῦβθ, 45 ἴογο, (ΠΟΥ ἀδηοίθ [Π6 
{ἰπηὸ ἀκτηρ ΒΙ ἢ Οοά νν5 ρτιονεά, [ἢ τῆ6 
ΗθΌ. ἀπά {Π6 1,Χ Χ. [Ὁ 15 5:Π|ΡῚῪ ἃ χιδβίίοη οὗ 
αἀἰνιϑίοη, ποῖ δῆδοζιηρ [Π6 ἴοχί. 

«υας 1 σγίοο] ΟτἉ, ““τπηονοά Ὑν ἢ Ἰπάϊρτια- 
τἰοη." [ΧΧ. προσώχθισα. ΤῊΕ Ηθ. διΐζαγα 
15 ᾿ιϑδοὰ μοῦ, ἃ5 οἰϑδονυνῆογο, ἴοὸ ἀθηοίο [ῃαϊ ννῃϊςὶ 
15 σι ίοΟΠΠΔΙῪ ΟΥἨ Πσομίπιιοιϑ. δ66ὲ Ἐννδ] 8 
“ἩδὉ. Οτ. ᾿" (ΝΟ ΒοΙβοπβ θά.). 

«υἱὴρ ἐῤὶν Ἐέπετα! 90} 1,1|. ἐν ἢ ἃ ροπογα- 
᾿οη,᾽ ἐ. 6. νν ἢ ἃ ἡ ΠοΪςῈ ροπηθσγαίίοῃ. 

α ῥεορίε ἐραὶ 40 ἐγν ἵπὶ ἐδοὶν ῥεαγ] ΤΛῖ, “ἃ 
ῬΘΟΡΪΕ οὗ ννδηάθγεβ 'π ἤοαγῖ (γε) {Π6γ." Τῆς 
ΒΔ ΠῚ6 ὙΟΓΩ 5 ιιϑοὰ 5. ον]. 4, οἵ {86 νυδηάογ- 
Ἱπρ5 οὗ {86 15γδϑ} 68 ἴῃ [ἴῃς ἀοβοσῖ. 

απά ἐξρὲν ῥᾳυε ποΐ ἐποιυπ γὮγ7 «υαγε}] ΟΥ̓, 
ἐδ ιῖ {ΠΟΥ Κποὸνν ποί ΜΥ νγᾶγϑι" 1η δἰ δίοῃ 
ΡῬτγοῦΔΟΙΥ ἴο ἴ6 ΨΥ ἴθ ψ ἢ (Π6 Ῥθορὶθ 
ὑνεγα Ὀγοιριῖ οὐοἱ οἵ Εργρί δπά Ἰοά Ὀγ ἴΠῈ 
Απροὶ (ςἔ. Εχοά. ΧΙ. 17, 18, δηά ΧΧΙΪ, 20). 
ΤἼηὸ ννογὰ “ΠΟῪ ἢ 15 οἰ ρἢ δίς, 

11, ὕὕσπιο «αυρο»ῃ})]ὴ ἘἈδίποσγ, “80 (Πδξ " (45 ἴῃ 
Οεη. ΧΙ. 7)0Γ “νυν ογοίογο" ὍΘ ἔομ νΟΓ565 4. 
ς, 9, ηά τχ, Ὀορίη ἢ [Π6 βᾶπὶῈ ννογά, νυ ςἢ 
ΤΉΔΥ Ὀ6 τοηἀογεά “νυν ἤθη. “ἢν Πόγο,᾽ "50 {Παϊ.} 
ΟΥΓ ““ννηογείοτθ, δοσογαϊηρ ἴο ἴπΠ6 σοῃπεὼ- 
ἴοη. (ἵ Ορηῃ. χὶ. τό; Πθυῖ. ΧΧΝΠ]. 27. 
ἼΤΠ6 ατζιῆς!αὶ σοποιγιοίίοη ἔογϊἀ5. τἸρόγοι5 
ἘΠῚ ΟΙΤΏΠΥ οὗ τοπάθτηρ. [{ πιᾶὰν 6 οὐβεγνεά 
Τυγῖμογ ῃδὲ [Π6 ἰαϑί ἔΟυΓ νεῦβοθ οὐἨ [15 ρϑδὶ πὶ 
Ὀερίη ν} [Π6 βᾶπιθ Ἰεείοσ οὗ 1ῃ6 δ ρῃαδείῖ. 

ἐδαὶ δὴν σῤοιά ποῖ πεν ἱπίο γην γεν ἢ] 1 λῖ, 
“ ΠΟΥ 5841} σοπιθ :" [6 σοπλσῆοη ἔοιπῃ οὗ 
8Δῃ οἵ ἴῃ Ποῦ. Ὅα γοίθγεηςθο ἰ5 ἴο {πὸ ἔππάδ- 
τιθηΐδὶ ρᾶϑϑαρο ΝΠ. ΧΙν. 23, ““1Ἶ {ΠΟῪ 5}4]} 
866 ἴη6 ἰαδπὰ ὑνΏ ἢ 1 δννάσὸ υηΐο {ΠΕ Ὶγ Γαι Πο 9." 
ΟΥ Νυπι. χίν. 420; Πδιῖ. 1. 3ς,), Χ. 9. ὙΠῸ 
Γοβὲ Ποῖ βρόκϑῃ οὗ δῆϑννεῦϑ ἴο ἴΠ6 ἰδηὰ ἴῃ ἴΠῸ 
Αῦονθο ραϑϑᾶρεϑ, δηὰ πλιϑ τπογείοσο ἀδηοῖο ἃ 
Ρίαςο οὗ γοϑσῖ. ὙΠ 656 ννογάβ ὑγονθ {Π6 ἴγριςλὶ) 
σμαγδοίογ οὗ {πῸ Ἰαπὰ οἵ δηδᾶη. ΠΕ 5ΔΠι6 
ἴγαῖη οὗ που ρῃϊ 15 ὀχραηάθά ἴῃ Ηθῦ. τ]. «πὰ 
ἵν. Τα δυῖδου οὔ [Π6 ΚΡ 5116 ἴὸ 16 ΗφθΌγεννβ5 
δτοιιηάς προὸπ ἴδε τοηοννδὶ 1η [15 ρϑαὶτῃ οἵ [86 
ῬΓΟΠΊΪδῈ δηὰ [Π6 ννγπίηρ σίνθη ἴο ἴΠ6 [5γδε] 165, 
τῆς ἰπίργοηςς (Παξ (Π6 ἴγιι!ς τοδί ρῥγοπιιϑεὰ ἴο 
1π6 Δ Πα], “Οὐ 8 τοϑῖ " τὴ {πΠ6 Πιρμοϑδὲ δηὰ 
ΠΟΘΙ θθηδὸ οὔθ ννογάϑ, ἰασ γοῖ ἔαΐαυγο. ὁ Ὑ ΠΕΙῸ 
ΤΟΙΠΔΙΠΘΙΠ {πογοίογο ἃ γοϑὶ (σαββατισμὸς) ἴο 
ἴηι Ρεορὶε οὗ σοά." ἱἰν. 9. 

ΝΟΤΕΘ οἡ ῬΘΑΙΜ ΧοΟν. 4 δῃὰ 7. 

4. [{ 5 ρΡγοῦδοϊο ἐπαῖ ΓΙΒΝ ΤΣ 5 γαπϑροϑοά 
ἔτοιῃ ΠΡΒΊΤ, απὰὶ (παξ ᾿ἴ 185 ἀοτνοα ἔγοπι "5" 
ἀρ ρα] ΠΟΥ," ὀρ ρόδΥ δἴαγ οὔ, ἡ 06 ῥγοό πη! ς 
ποηΐϊ, " ταΐῆου ἴλη ᾿πτῸπι ἢ) ““ἴυ ιν, οὐ ““Ὁ6 
ἈΥΘΑΓῪ ἴγοτα ἰαθοι,." [ἢ {Π1|8 σᾶ56 1Π6 ι,56 οὗ 
(ῃ6 νι ογὰ 1η τοίογθησα ἴο ΠΡ ρ]Άσθβ, ἃ5 ἃρΡ- 
Ρᾶγθηΐ ἴγοπι ἃ ἀϊβίδηςθ, 566 Π|5 ΘΆΒΥ οἵ Ἔχρ πᾶ- 
τοη. ΤΠδ βαπὶὸ νογά 15 υϑοὰ οὗ ἰῆς νυ]ὰ 
1}, οὐ Ὀιβαϊο, Νατη. ΧΧΙ. 22, Χχὶν. 8, 
ΔΌΡΑΓΘΠΕΥ ἴῃ {Π6 86η86 οὗ σέγεησίρ. [5 αἶϑὸ 
υϑεὰ ἴῃ [0Ὁ ΧΧΙΪ. 2ς,)  ΒΟΙΓΕ 566 ποΐδ, 

7. {16 ορίδεϊινο βθηϑθ οὗ [ἢ6 ραγί!ς]θ πόδ 
Ἔπιρὶογοά σου] Ὀδ Θϑἰ 4} 15ῃθά, ἴῃ ννογάϑ πηρ ἢ 
δ γοηάογο, “ΟἿ! [ῃδῖ γε ννοι"]ὰ πραγκθὴ ἴο 
Η!5 νοῖϊςὸ }" δεῖ {Π15 βῆ οδίϊοη 15 Ἔχ ΓΟΤΟΪΥ 
ἀοιθιι), πὰ Εχοά. χχῆ. 22 ϑθοπηθ ἴο ροϊπῖ 
ἴο 1ἴπ6 οἴδοῦ ςοπϑροίιγιςίοη, 8ἃ5 ἴῃ ἴῃ ΑΟΥ. 
ἼΠ15 σοπϑδίπιςσίοη 15 σοηττηθά ὈὉῪ ΗδΘΌ. 11]. 7, 
Δηἀ ἵν. 7, Σήμερον ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκού- 
σητε, μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν : νΥΠοΓδ 
(6 1,ΧΧ΄. νογϑίοη 5. ΓΟ] νὰ ἴῃ σοΠΠΘΟ ΩΡ 
[86 ἴννο οἰδιι565. 

Ά 



νυν. τ--.] 

ΡΟΑΙΓΜ ΧΟΥΙ.. 
Σ “45:εχλογίωζίον ἴο »γαΐέ Οσυά, 4 70» δίς ργεαί- 

πῶς, 8 “ογ ἀὰ ἀιμιραάονε, αὐ 707 ἀξ ρορφεγαΐ 
“εσημις. 

ἜΡΟΝΙ 9) «ΟΙΝΟ6 υηΐο {πε ΙΟΚΡ ἃ πον 
ς 8οηρ: 8ϊηρ ὑπο τῆς ΓΟΚΡ, ἃ]] 

τῆς εἌττῇ. 
2 δίηρ υπῖο ἴῃε ΓΟΚΡ, [685 ἢϊδ 

Ρβαυμ ΧΟΥΙ. 
ὝΠΙ5 ρϑαὶπὶ δδ5 Ὀδοη ΤΡ ΏΓΥ ἀσϑιρπδίοα 85 ἃ 

ΤΠ ΙΞΘΙΟΠΔΥΥ ΠΥΠΊΠ ΤῸ 4}} αρὸϑ. [15 Πίυγρίςδὶ 
σμδγδςῖοσ 15 ἀδςϊϑίνεὶν διϊοβιθὰ Ὀοΐῃ ὈΥ ἰη- 
[εγπαὶ ἀπά οχίογηδὶ ονϊάθηςθ [ἔ 18 ἐπί εα 
γ ἴῃ. ΧΧ. “Α δοηξρ οὗ ᾿ανιὰ :᾽ δηά 18 1ῃ6 
ΠΟΤΏΤΠΟΠΪΥ τοςοῖνεα ἰηϊογργείδιίοῃ οὗ στ Οἶγο. 
χνὶ. 7 ὃδ6 σοττεςΐ, [ῃ6 οσσαϑίοῃ οἵ {πὸ σοπηρο- 
ϑιττοη οὗ [15 ῥϑδὶτη, ἴῃ 115 ΟΥΙΡΊΠΑ] ἔογπι, ννᾶ5 
ἴῃς τοπΊονδὶ οἵ ἴπθ γί ἵἴτοπι 186 δουϑε οὗ 
Οὐδεὐἀ-εδάοπὶ ἴο {πε ἰδπὲ τυ ϊςἢ αν! μδὰ ργὸ- 

ἔογ τὸ οη Μοιιηΐ Ζίοηῃ. 
Βιιῖ ννῃοίΠοΥ (ΠῸ6 ρ9841πὶ ννᾶ5 ΟΥἹΡΊ ΠΑΙΥ σοπὶ- 

Ροβοὰ Ὀγ ᾿ανὶὰ ογ ποῖ (ἃ ροϊπέ ννῃϊςἢ τ Οἢτο. 
χυΐ. ἀοεβ ποῖ 566πὶ ΔΌβο εἰ Ὺ ἴο ἀδίεττη πε), 
ἴπετο 15 στοιπὰ ἔογ δε] ονηρ Ἰπδί, 45 1ἴ ΠΕΙῸ 
βδίδηας (ἀπά 845 υἹἢ 5 σηΐ νογθα] ἀϊθοσερδη- 
(1ῈἘ5 1ἴ 15 ἔουπά ἴῃ τ (ἶγτο. χυἹ.), {15 54 Π| 
15 186 ρῥγοάἀιιςοη οὗ ἃ Ἰαΐεσγ ροποὰ ἴθδη (παῖ 
οὗ αν. ἔοσ (1) ἴμε υυχχ, σοππεςὲ πε 

ν ἢ 16 Ὀυμάϊπρ οὗ [ῃ6 βεσοηά ἴθειρ!α, 
Ἰητοπάϊηρ, 45 ἴ ψοιὰ 5θθπλ, ἰο ἀςποίς [15 
δαλρίδιίοη ἴο ἰῃδὲ οσσδϑδίοῃ. (2) ΤὩς 5ι0- 
Ἰεςι-πιδίϊογ δηὰ (86 ρῬῃγαβθοίοθυ, πλοῦγθ ρᾶγίϊ- 
αὐυϊατὶγ ἴΠπε απαάύἰῥίουῖς οὐ ᾿ἰογαΐϊίοη οὗ {Π6 ρ541π|, 
ζ2.ε. ἴδε τορειοη οὗ ἴῃς ϑαῖπθ ννογάβ, οἵ οὗ 
ΠῸ ϑᾶπηθ ρἤγαϑθθϑ, ροϊπί ἴο ἃ ἰδίεσγ ἀδῖθ [ἤδη 
τηλὶ οὗ ᾿ϑανιὰ, (3) [ἰ 5 ἰουπά ἴῃ τ Οἤγο, 
χνὶ. ἴῃ οἷοϑδο σοηπθοῖίοη ἢ ρογίοηϑ οὗ (ἢ6 
εν τ, ον! ἢ δπὰ οὐ] ἢ Ρ541π|5, ἀπ {Π6 σοιη- 
Ῥοϑιῖθ ρϑαὶπὶ οἵ ρῥγαῖϑθ ἴῆεγε τεοογάθά οηάϑβ 
ὙΠ [πὸ ἀοχοϊορυ, 5:5} ἘΠ νατῖθά, ψ ὩΙ ἢ 
οἸοϑθος ἴπ6 “ἢ Βοοῖκ οὗ ἴῃς Ῥϑαϊῖοσ, [{ἰκ6 (ἢ6 
Ῥγεςεάϊπρ' ρβ5λ1πι, ἴο ννυῃϊςῇ [τ 5 Ἰοϊπρά ἴῃ ἔουγ 
ςοάϊοθ5, ἴΠ15 ρϑαϊπὶ 15 ργεάϊςίζινο οὗ “"1ἴ86 ρο5- 
ΡΕῚ οὗ 186 Κίπράοχη" (5. Μαῖ. ἴχ. 14); δυΐ, 
νΒεῖΒοῦ της ῃγϑῖ δηὰ ϑοοοηά Αἀνεηῖβ οὗ ἴῃ6 
ΔΓ οβοίδῃ Ὀ6 οὐ Ὀδ6 ποῖ χεραγάθα ἤογο, ἃ5 ἴῃ οἴ ποὺ 
ΟἸαὰ Τοβῖ. ργορἤοθοιθβ, 85 ρᾶγίβ οὗ οπὸ ἽἿοῃ- 
ποοῖοα ννδοῖο, [15 ρϑδὶπὶ δ85 γοίθσσοησς ἴο ἴἢ6 
ςοτηίπρ οὗ (Π6 Μεοβϑιδῃ 25 [αν 5 [Ἁοτὰ, ποῖ 
45 [αν 5 θοῇ; ἃ5 οῃονδῇ, 186 1 ογὰ δηά 
Κίηρ οὗ [6 ψΒο]ο θδσίῃ : ποΐ 45 πὸ “" τηδῃ 
οὗ σοττοννβ πᾶ δοηιδιηθα υἢ ρτιοΐ." 

Τῆς ἢτθὶ ρογίοη οὗ ἴδ ρϑᾶ]πὶ παίυγα] 
ἀϊν!ἀε5 1196} ἱπίο ἴνγο βίγορῇῃδβ, βάᾶσῇ Ἴσοηϑβὶϑῖ- 
ἴῃς οὗ εἰχ ᾿᾿π65. Τῆς ταπλδίπιπρ ρογίίοη, δ6- 
εἰπηΐπς ΜΒ τ΄. 1ο, πΙΔΥ οἴ μογ 6 αἰν!ἀοὰ ἰμῖο 
Ὦνο δἰπχῖδι ϑίγορῇοβ, θοῇ σοποίσίηρ οἵ ἴννο 
ψογϑθϑ, οὐ ἰἴ ΠΊΔΥ ὃδ6 τεραγάθα 45 οὔὸ ἸγγΟσΊ ΔΓ 
δίτορῆς οὗὨ εοἰενθη 11η65. ὍὅἼδ ἐουπηεσ ἀϊνίδίοη 
8 ἴῃς πιοῖὸ Ὠδῖιγαὶ 845 ννγ6}} 45 ἴπ6 πΊοσα 50 1η- 
τηοῖτϊοδι. Ὑδε ἀϊδογρδηϊζδίίοη οὗ ἴῃς 5Ξἴσο- 
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ΠΆΓΩΘ; 8ὅπὸνν ἔογίἢ ἢ 15 βαἰνδίίοη ἔγοηλ 
ΟΔΥ ἴο ἀαγ. 

4 [)εοΐαγα ἢ]5 ρ]οσυ δπιοηρ [6 ἢδᾶ- 
τῃδη. ἢ]5 ννοημάεγβ ἀπλοηρ 4}] ρθορίε. 

4 ἔογ τῆε ΓΟΚΡ 15 ρτγεδαῖ, δηά 
ΘΥΘΔΌΥ τὸ δὲ ργαϊβεά : ἢῈ “9 ἴο δὲ 
[ελγεὰ δῦονε 1] ροάβ. 

ς ἔογ ἃ}} τε ροάβ οὗ ἴῆε παιϊοῃβ 

ΡΒΙοΑΙ δἰγιυσίυγε 'ἴπΠ 1 Γῆγο. ΧΥΪ., 85 ννῈ}} 85 
πε σοπιροϑιῖο σδαγασῖοσ οὗ {π6 συν ῆο]6 ρίδςς, 
56 615 ἴο ροϊηΐ ἴο {πε δι] εῦ ἀδίς οὗ ἰῃδί ἔοστῃ 
οὗ [86 ρβαὶπὶ νυ] ΟΠ ἢ 5 ργοϑογνοὰ ἴῃ [ἢ6 Ῥϑδ του. 
ΎῪΠ6 σοπο!υάϊηρ, νογϑοβ οὗ ἴπ6 ρϑαὶπ) δὺϑοιιπὰ 
ΜῈ Δ᾽} υϑοη5 ἰο (6 ργορἤθοιθς οὗ [5δϊλῇ. 
ἼΤὨδ ῬΠΓΔΘΘΟΪΟΡΎ 15, ἴοσγ [6 πιοϑδῖ ραγῖ, Ὀογ- 
τοννεὰ ΠπῸπὶ ἰῃδῖ ργορῃεῖ, δἀπὰ [ΠῸ τορεαϊοα 
᾿ποίδηςοθβ οὗ ᾿ϊογαΐίοη σεπηὰ 5 ἔογοιὉ]Υ οὗ 
ἢϊ5 ϑδίγ]οθ. 

1. ὝΠΟ ορεοηϊηρ νογάβ ἀτὸ ἑουπαὰ νογΌ δι! 
ἴῃ [581]. χ] δ. το. Ἀδϑ}ιὶ οὔδβογνεβ, ἰδ νΠΘΓΘΥΟΥ 
[Π6 ἜΧΡΓΟΘΘΙΟΠ ΟΟΟΌΓΘ, “ἃ ΠΟῸ 50Π 6. 1ἴ ΓΟΙΟΥΒ 
ἴο ἔπε ξαΐυγο, 2.6. ἴο {πΠ6 {πὸ οὗ ἴῃ Μεοβϑιδῆ. 
[1 15 ἴγὰς ἰπᾶξ {πε ρἤγαθο “ἃ ΠΟῪ 50η5 
Οσσυγβ ἱπ Ῥ5. χὶ. 2, νν ῃ] ἢ [5 δϑοσιδοὰ ἴο 1)8- 
νἱά, «πὰ [Πδῖ τῆς ΠΙΠΟΙ ΘΧΡΓΘ5ΘΙΟΠ “ὁ 51:ΠῈ αηΐο 
Ηϊπὰ ἃ ποῦν ϑοηρ ᾽ 18 ἔουπὰ ἴῃ 5. ΧΧΧΙΙ, 3, 
Ὀυΐϊ [Π6 ρὨγαβθοΪΟρΎῪ οὗ ἴπῸ Ἰαϊ θοῦ ρβαϊπὶ, δηὰ 
115 πιδηΐοη οὗ ἤογϑεβ, 566 πὶ ἴο ρῬοϊπί ἴο ἃ ᾿ἰαΐοῦ 
ἀλῖε οὗ σοπιροϑίίοη ἴπδη {π6 {{π|ὲ οὗ αν! ἃ 
(5.6 ποῖθ ου χχχὶϊ. 17). ΤῊΘ ““παὺν Θοηρ ἢ 15 
ποῖ [μὲ ρϑαϊπὶ ᾿ἰἴϑεϊζ, Ὀὰΐϊ [6 δβογιρίίοη οὗ 
ΡΓΑΙ56. νυνὶ ἢ 5Π4}} ἀδοθπα ἔγοτη ἃ γερεπογαϊοὰ 
νου] δὲ ἴπ6 Δάνεηΐ οὗ [ἐμονδῃ ρτεάϊςιθὰ ἴῃ 
αν. 13.. ((ἵ Κον. χν. 3.) 

Ο. τευ ζογι }] ΤῊ νοτῦ, {ποι ρἢ ποῖ 6χ- 
οἸ δίνουν υϑοὰ Ὀγ ἰϑϑιδῇῃ, 18 οπιρίογθα ὈΥ Π]πὶ 
ἴῃ ἃ ἐἰδιϊηοῖῖνο 5656 845 ἀθηοίίηρ ἴΠ6 ῥγος]δ- 
τηδλίίοη οἵ {6 ροβϑρεὶ. ((ἶ [54]. 1}}..7.. ἴχ. 6.) 
(1 ἀῆϑννοῖβ ἴο ἴπε Οτθεῖς νογὰ εὐαγγελίζεσθε. 
ΤΗΘ {π|6 οὗ 16 ψοβροὶβ ἴὴ {6 Ηφθῦγονν ΝΟ 
Τεβίδπιθηί, σοττεβροηάϊηρ ἴο εὐαγγέλιον, 5 
ἀεγίνοά ἔγοπι ἴΠ6 βᾶτηθ σοοΐ.) 
οι ἀαν 1Ἰο ἀαν»} ἱ.ε. ἐ'ΘΥΕΤΥ ΟΔΥῪ ;᾽) οἔ 

ἘΞΈΠΟΓ 1}, 7. 

8. 2ὲ βεα!δεη)] Οτὶ, “"ἴῆε Οεπῇ]ε5.᾽" 
ῤῥ᾽ βρη ήμβνΝ ἼῊ15 ννογά 18 ἔγθα ὁ ΠΕ 6Π}- 

Ρογοά ΠῈ τείετεποθ ἴο [Πε τηΐγαοϊεβ υγσουξῃξ 
1ὴῃ Ερυρί δπά ἴῃ ἴῃς νυ] θη 655. 

αἰ! ρῥεορἰ 6] 1.ἴ, “.4}} [86 ῥῬΘορἑθδ," οΥ “"πᾶ- 
Ἐοη5." 

4. ον δὲ ΠΟΚΡ ἰς γγεαὶ, ἄς. ΤὍΠο 
ἔουπηοῦ οἰδιιϑο οὗ {Π15 υϑῦβθ 15 ἴα κεὴ νεγθδί! πὶ 
τοῦ 5. χΙν", χα ; [6 ϑεσοηά αἰἶδιιϑ6 5θθπὶ5 ἴὸ 
τεῖεσ Ὀδοὶς ἰο 5. χὶν!. 2. 

Ζγεαιέν Ἰο δὲ ῥγαμεῇ [.6. ΜΟΥΙΏΥ ἰο ὃὈς 
οοἰοθγαϊθα ἴῃ ἔδϑίϊνο σορϑβ. - 

αἰ] σοι. ΟΕ 2 Οἴτο. χχχῖϊ τς, ὑβογα 1ΠῸ 
βίη ΑΓ ἔοστὴ ΟσςυΓ5. 

5. Σὸν αἱ ἐδε χοάν οὗ δε παίίοπς ἀγὸ ἰάοὶς 
ΤΗϊ5 νοῦϑὸ δϑβονϑ ἴδαιϊ (6 νογὰ ἴγλης 
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αγό ἰάο]5: δυὲ (ἢῈ ΤΟΚΡ πιδάθ τς 
ἤράᾶνβῃβ. 

6 Ηομποιιῦ δηά τηΔ) 5 {γέ ὈεΐοΓα 
Ἀϊπι: βγαεηρτῃ Δηα Ὀδδιτῦ ἀγέ ἴῃ ἢ 5 

[ν. 6----το. 

Ἰάμο μπίο Ἀἰβ πᾶῖηε: δτίηρ Δπ οἔεγίηρ, ! Ηεδ. ον" 
: : ἄξε νάνμεα, 

δηά σοπλς ἰπῖο ἢϊ5 οομΓίβ. 
9 Ὁ νούβῆὶρ ἴτε ΙοκΡ ἔῃ τῆς ΠΟ ΤΉΝΕ 

θελυῖγ οὐ Πο]ηε88: ἔεαγ δείογε Ἀπ, ταμέμαν. 
δδῃηςΐ ΠΑΓΥ͂. 

7 Οἴνε υπίο {Πε Ιοκρ, Ο γε Κιπ- 
ἀγεάς οἵ {6 ρεορίε, σίνθ υηΐο τῇβ 
ΓῸΚΡ ρουυ δηά βἴγεηρτῃ. 

8 Οιῖνε υηΐο τ[ῃ6 ΓΟῸΚΡ πε ρίογυ 

“ς κοά8᾽ ἴῃ ἴΠ6 ργεσθάϊπηρ Ὑουθα 15 ΓΙΡΏΓΥ 50 
τοηάεγεά, δηὰ ποῖ, 45 ϑοπὶὸ ῬγοΟΡΟϑβθ, “" Δη66]5.᾽" 
ΎΠΟ νοτγὰ τοπάογεα “1 0]5᾽" τηθδῃς “" ροννοῖ- 
1655 {Πρ 5," ΟΥ̓ “ὙΔΠΙΓ65 :,) ηοΐ 45 {ΧΧ. δαι- 
μόνια; δη4 [εγοπο, ἐσγποηία. [1 15 56 ΠΊΟΓΟ 
ΠΘα]ΙΘΠΕΪΥ Ὁγ [5διδῃ [ΠΔῃ ὈΥ ΔΩΥ͂ ΟἾΠΘΓ νυτγιῖοῦ : 
οὗ 11. 8, 18, 2λο, Χ. 1ο, ΧΙΧ. 2. ΤΠ 5[δίθ- 
Γλθηΐ ἰ5 βἰ πα ἴο [δὶ οὗ 5. Ῥαὺ] ἴῃ τ Οογ. 
ὙΠ]. 4, “δὴ 140] 15 ποίῃιηρ." ψϑῆε ΠΙΔΥ ςοπ- 
Ρᾶγὸ ἢ 11 154]. Χ]Σ. 24, Χὶν. 9, το. ΤΠ6 
ὈϊΟΣ νϑη! Ὑ δηά ἱποδραογ οὗ ἰμῈ ροάβ οὗ 
[Π6 πδί!οηϑβ 5 ςοπίγαβιθα νυ [86 στρ δηὰ 
ΠΔ)οϑίγ οὗ ἴῃ6 Οτεδίοσ. Ὅἢε ννογὰ γοηάεγοὰ 
ἐὐ ΔΙΟΠ5) 5 ἴΠ6 βᾶπθ ὙΠ] ἢ 15 τεπάοιοά 
“ἐρρορίθ᾽" 1 Ὁ. 3; ΟΥἉ, 845 1ἴ 15. ΠΠἴΘγΑ ΠΥ ΓΔ 85 
ἰαϊεά, ““ ρΡεορ δβ." [15 ἃ ἀϊβογοηΐ ννογὰ ἔγοπι 
(παῖ ΒΓ ἢ 5 τεπάοσοά 66 βοδίμεη " ἴῃ συ. 
3) 10. 
᾿σιαάε ἐδε ῥεαυεη:] ΟΕ, 58]. ΧΙ. ς, χιῖν. 24. 
Θ. Ἡοποιν απά να). 7} ΤῊΘ ρῬδγοποιηδϑιᾷ 

οὗ ἴῃς Ηοῦτενν 5 Ἰοβὲ τη 1Π6 {γδηϑίδιοη. 
Ἰηοῖοδλά οὗὨ “" ΒίΓθηρτ δηά Ὀθδιιγ ἀτὸ 'η Η]5 

“ἀηοίμαγ," ΜῸ τολὰ ἴῃ «τ Οἤτο. χνὶ. 27, 
ἐς 5, ΓΘηΡΤῃ δηὰ μ᾽ δάμθϑ5 ἃΓΘ 'η ΗἸ5 ας" 1ἰ 
15 γο γ ΚΑ ΌΪ6 (ΠΕ Ἰη [54]. ὕ[Χ. 1.3, Ποῦ [ἢ6 σρϑη- 
{Π|5 δὲ τεργοβοηϊοά 45 Ὀγιηρίηρ {ΠῸῚΓ Οἴἴθτπρ 5 
ἰηΐο {π6 σουγίβ οἵ ἴπὸ ],ογα 5. ἤοιι56, {π6 ἔννο 
νοΓἀ5 ἃγὸ σοπηδιηθά, “ ἴο ὈΘΔΆ ΠΥ (6 φέπεες οὗ 
ΤῊΥ “ἀηείμαν».,) ννθγο 4150 ἴῃ6 νοῦ {Γδηβίαιθα 
ἐς ὈΡΔΌΓΗΥ ἢ 15 ταί ἴτοτη ννῃις ἢ [Π6 που ΠΟΘ 
τοηάογεὰ “ὁ Βοδυῖν " 15 ἀογινοά. ΤΠ τεοίεγεησο 
1η 186 ννογά ΠΟ ἢ 5 ΒοτῸ γοπάογοα “Ὁ βαποΐιδγυ "ἢ 
(Ἐς ἢ 5 υϑοά Ὀοΐ᾿ οὗ ἴπ6 ἱλθθγηδοὶε δηὰ ἴθ 
6106) 15 ΕἸΘΑΥΥ ἰο [ἴῃ6 ΘαγΙΠΥ 5ΑΠΟΓΌΔΓΥ ; 
δηὰ ἤόηοθ ἰδ 966 Ππ|5 ργοῦδῦϊ [πὲ (ἢ6 ρ54]Πὶ 
ννὰ5 σοῃηροϑοά δοίογο ἴπῸὸ (δρίινιν, {Π6 ννογάὰ 
τοπάἀογοαὰ “δι ΓοπρΊῃ ᾽" Πανὶηρ ϑρθςα] τοΐθγοποθ 
ἴο ἴπ6Ὸ αγῖ, δῃὰ {πὸ νψογὰ σοπάογρα “" Ὀοίοσο 
Η πὴ" Βανηρ ἃ 5: ΠΑ γοίογοηςθ ἔο {ἢ 85Π6- 
ςἢιπδῇ, ΟΥ τηδηϊεϑιθὰ σίοσγ οἵ ἰομονδῇ ἴῃ 186 
τηοϑὲ ΠΟΙῪ ΡῥΪδοθ: ποιοῦ οὗ νυ ἢ ϑδειη5 ἴο 
δᾶνε Ὀεϊοηρεά ἴο [Π6 βοσοηὰ [οορ]6. 

7. αἴ ὠπίο ἐδε ΣᾺ... σίονγ ἀπά σἰγεησί δ] 
ἑ, 6. ἀ5οτῖρο ἴο [εμπονδὴ βίογυ δηὰ βίσγεπρίῃ 1η ἃ 
80ηΡ οἵ Ῥγαῖϑθ. ΤΠ6 ννογὰ5 ΔΓ Ὀογγον  οὰ ἔγοπη 
Ἐς, Χχίχ. σ, 85 ᾶἃτὸ ἴΠη6 ΟΠ] ον ηρ νυ ογὰβ ἔτοπὶ 
ἴΠ6 ποχί νϑῦϑο οὗ [Π6 5Δ 6 ρϑαίτη. ΤῊ σιιάἀάσῃ 
σἤδηρο ἴῃ ςοηπδίγιςσίοη 15, 85 τσ Ρἢ1Π1ρ5 οὔ- 
ϑοΙνεβ, ΠΙΡΏΪΥ ΡΟΘΙΟΔ], δηὰ 566 Π5 [0 ἱπΠΡΙῪ 
[πὲ 115 δηὰ (π6 ΟΠ] οννηρ νοὸς νου] 6 
[λίκοη ὋΡ ὉΥ ἃ αἀἰϊβογοηΐ ρασγί οὗ [6 Ἵσμοίγ, 

411 τῆε. φαγίῃ. 
[0 ὅ4γΥ ηοηρ πε μελίμεη ἐῤαΐ ὄπα ὙΌΣ 93. -. 

ΓῸΚΡ τεϊρηθῖῃ : τῆς ννου]ά 4]50 588}] δὲ 
6580 |5ῃς6ἀ τῆλ [ἴ 5884]] ποῖ θὲ ππογνεά: 
ἢδ 5}4}1} Ἰμάρε τε ρεορὶε γιρμτεοιβὶγ. 

8. ἐδξὲ ίονν ἀμὲ μπίο δὲς πα»! 1.1ἴ, ἘΠ 
δίογυ οὗ Ηἰ5 παπιβ.᾽" 

ὀγὶηρ απ οὔεγίηα}] Α ςοἸἰϊεςάνο βἰπρι]αγ, 1η 
ΔΙ]υϑίοη ἕο ἴῃ6 δαβίογῃ εἰϑίοπι οὗ Ὀγηρην 
Εἰ νυ Βθη δάση δὰ ἱπῖο ἴη6 ρῥγόβθηςο οὗ Κιὴρβ 
δηὰ τυ ΐεῖβ. Ὑπὸ ννοσγὰ “ὁ ΤΙ ΠΟ Δἢῃ ἦ ΔΡΡΟΔΓΒ 
ἴο δ6 Ποῖ υϑϑοά, ποΐ ἰπ {Π6 τοϑίγιςϊοα 5θῆϑο οὗ ἃ 
γοροίδθ!]. οἤοσιηρ, νυ πιο ὈδΪοηρ5 ἴο 1ἴ ἴῃ {86 
ΓΤ ον ες α] ἰανν, Ὀὰΐ τῇ [6 πλοῦ σοιηργθῃθηβῖνο 
5656 ἴῃ νη ϊοἢ ψνὸ Πηὰ [ἃ υϑοά ὈΟΙῊ ἴῃ Οεη. 
ἦν. 3, δῃηά 4]50 Ὀγ {π6 ρσγορῃεί8β. Οἱ, ῥ5. οχὶ]!. 
2 ἃπά ποῖδ ἴῃ ἴος. 

ῥ᾽ εομγ 71 Α ρῥγοῦδθῖο ἱπάϊοαοη τῇδέ (Π6 
Ῥ54]η}, ἴῃ {Π6 ἔογηλ 'π Ὡς ἢ Ὁ 5 Βογὸ ἐουπά, 
ν 85 νυγιζΐοη ἰαΐον {μη 186 {πιὸ οὗ Πᾶν ; 566 
ποία οἡ 5. ΧοΙ!. 12. 

9. ἐξε δεσιγ Γ᾽ ῥοἰϊπε:.1ἢ ὌΠ αυοϊκίίοῃ 
ἔτοτῃ (ἢ χχὶχ (ἢ ρΡ5. 18 ἤογὸ σοηξιηποὰ. ὙΠΟΙΣ 
ΒΟΟΠῚ5 ἴο 6 Δη δ᾽]ιιϑίοῃη ἴο ὡ0.ο. 6, ννῆογο {86 
ὙΟΓΑΩ͂ τοπάογοαά “' πηΔ] 5 (Υ 15 (Π6 τηδφϑοῦ πὸ 
ἔουτηῃ οὗ ἔπαὲ ἤεοῖθ τοηάδογοά ὁ" βοδαῖΐγ," δπὰ 
{π6Ὸ υυνογὰ σϑηάθγοὰ “" ϑδηοῖ ΑΓΥ ἡ 15 ἀογνοὰ 
ἔτοτῃ {86 βᾶπιθ τοοῖ 85 ἔπε ννογὰ ἤογὸ γεπαάθγοὰ 
“ὁ ΒΟ] ]η655.,) Εογ {ἢε πηδδηΐϊηρ οὗ [Π6 ρῆγαβε 
566 ποῖθ οὐ 5. χχίχ. 2ὥ. ὙὕΠ6 ὈδΔΙΙῪ οὗ Πο- 
ἸΙΠ655 ΠΥ 6 ΠσοΟΙΠρΑΓΘΩ͂, 85 ΌΥ εἰ Ζϑοῆ, ἴο 
16 ννοηάϊηρ- ατηεηὶ οὗ {ῃ6 Νὸνν Τοβίαπιθηῖ 
ΡΑΓΔΌΪΘ6. 
αν δεήογε δὶ») ΟΥ, ““ ἰγοπῦ]. Ὀείΐοτο 

Η!πι,᾽᾽ 45 Ῥϑξ. χου!Ἱ. 4. 

10. 84» α»ιομ δε ὀεαίδεη, δις. Ἐδίποεῦ, 
(δΑΥ διηοηρ ἴπε Οεπί]ε65, [ομονδῇ 15 Κιηρ." 
σῇ. Ῥ5. χοῖ. χα (ὙΠΕΓΕ 566 ποΐθ), 4130 ΧΟν "1, 
ΧΟΙ͂ΧΟΙ. ΑἸ δηοίθηξ ρίοβϑ, Ὀὰς ψπουΐ διι- 
1ΠποΓΥ ἔτοπι οχιδίίηρ Μ58., οΥΓ᾽ δποίθης νϑῦ- 
ΒΙΟΠ5, ΥἱΖ. ἀπὸ τοῦ ξύλον, νν 85 τεσεϊνοα ὈΥ͂ 
5. [υδῦηῃ Μαγίγγ δηὰ οἴπογβ ἃ5 ἃ βεηυηὸ Ροτ- 
τἰοη οὗ {πΠῸ ἴοχῖ. ὙΠῸ Ῥβδ] πῖβῖ 18 ἤογα δρδὶῃ 
σδιτιθα οηνγαγὰ ὈΥ {Π6 ᾿μϑριτης ϑριγξ ᾿ηΐο 
[Π6 ρτοαῖ ἀδὺ οὗ {δ6 1 ογά, δηὰ τ 8115 ττιροη [6 
ΓΑ 1} 8} τὸ ρῥγοοϊαὶπὶ [86 ρϑύϑομδὶ Αἀνεηΐ οὗ 
76 Βονδῇῃ δπά Ηἰδ δϑϑυτηρίίοῃ οἵ ἔπ Κιηβάοπι. 

ἐῤε «υογἰά αἷφο «ρα ΐ δὲ εεἰαδίμ δε ἘΛΑΙΠΟΥ, 
ἐς {ῃργοίοσθ 1ἴῃ6 ννου]ά 5}4}} Ὀ6 Θϑἰ δ ϑῃθά." 
ἼΤῊΙ5 οἸδιυιθθ 18 φυοϊεα γεγθαῖ πη ἔτοση δ. ΧΟ Σ. 
1 Ἰοοκβ ὕδοῖκ Ἀρρδαγθηΐγ ἴο “«'. ς, ἴῃ νυ Π σῇ 
ΤῊΘΠΙΙΊΟΩ 15 πηδάθ οἵ ἰδ ἤρᾶάνθηβ, δηὰ 15 16 
Ἰηκ Ὀοΐννοοῃ (Παΐ γογθο δηὰ {πὸ ταῖῃ, ἴῃ νυ ῃϊςἢ 
Τηθπίίοη ἰ56 τηδάθ Ὀοΐῃ οἵ {πὸ ποανὸπβ δπὰ 
εατἢ. δε ἢπὰ [πὸ ογάδγ οὗ [ἢ15 δῃὰ ϑω1ιδ 
ΟἴδοΓ οἸδιιδε5 σμδηροὰ ἰῃ χα Οἶγο. χυῖ. 



Υ. 11---1.] 

11 [1,μεἰ τὰς δεανεηβ τγε͵οϊςθ, δηά 
ες τῆε δαγῇ θὲ οἱδλά; ἰδεῖ [6 8εᾷ γοδῦ, 
Δηά {6 ζιἶπ655 τπογεοῦ, 

12 ἴ,εἴ τς βεϊά θὲ Ἰογῆιϊ, δηά ]] 
τῆλε ᾿ς τπόγεῖη: Τἤδῃ 5}4]] 411 τὴς ἴγδεεϑς 
οὗ τῆς ννοοά τε]οϊς8 

13. Βείοτε πε ΓΟᾺΧΘ : ἔογ ἢξ ςοηλ- 
εἴ. ἔογ ἢθ σοπιεῖῃ ἴο Ἰυᾶάρε τῆ8 
ελγἢ : ἢ6 5}4}] πάρε τ[Π6 ννογα νντῇ 

ἐξ ρα]! ποὲ ἐξ ΤΌΈ ΓΕ] ΤὨ5 τ  Ὀ6 ππάοΓ- 
δίοοά οἵ δχοιρίίοη Ὀοϊὰ ἔγοπιὶ τόσα] δηὰ 
ρἢγϑίοδὶ οδιι565 οὗ ἀϊδιυγθδηςο; ςἔ. 5. Χ]ΥἹ. ς. 
966 ποίϑ οἡ 5. Ἰἰχ, 2. 

βε «ῥα! ἡμάφε δε ῥεορίε γἱσιθομ ον Τ[Ιλῖ. 
(Ἠς 584} Ἰυάρε (ογ. Ηδ ιά568) ῥθορίθβ ἴῃ 
ΓΙ ἰθοιιϑῆθθβ οὐ δή γ,᾽) 2.6. Ηδ 5841} σεδ}186 
ἴῃ Ηἰ5 δαι δο]ς δαπηιπιϑίγαίοη οὗ ἴῃς ννογὶ ἃ 
[ΠῸ ἰγρεβ ἱτπιρογέθς ιν δβογάθα τη ἔμπα τἀ πη]η]5- 
ἰγδίίοῃ οὐ [5Γ261}5 πιοδὲ πριρῃϊ Ἰυάροβ; οἔ 
σεη. χχχ. 6, γογο (ἢ6 βᾶπὴε ννογὰ (8 ἀϊβεγεηϊ 
νγογά ἔγοιη {Ππ4ῖ ἴῃ Ὁ. 12) 18 ιϑϑεὰ ἴῃ [ἢ 5658 
οὗἨ ἀνθηρίηρ ἴῃ6 σαυ96 οἵ Ἀδομοὶ. [{ τλθΔῃ5 
αἶϑο ἴο ριιηϊδῃ, Οδη. χν. :4.: ΟΣ, Ρ55. νἱῖ. 8, 
χ, 8, ΙΧΧΙ!. 2. 

11. 2» κε 1δὲ ῥεαυεης γεζοῖες, ας, Οτ, “ὙΠΟ 
ἤδανθηβ γό)οϊςθ, δηᾶ (ἢ6 δαγῖῃ Ἔχ 8: [Π6 568 
ΓοδΙβ δηὰ 115 1 Ππ655.") ΟἹ, [54]. Χ]Σ. το, ΠΟΙ 
{86 1488 εἰδιιϑε οσσυσθ. Α.'5 ἴπ6 ΠΟ ]6 σγθδίίοῃ, 
Ὀοίῃ δπιπιαίθ δηὰ ᾿παηϊπιαΐθ, ἢ85 σσολπθά Ὀ6- 
ποδίῃ [τὴ6 νυϑιρῆϊ οὔ ἴῃ6 οὐδ, 50 584}} [Π6 
ὙΓΠΟΪ6 ογοδίίοη ρᾶγίακο οἵ ἴπ6 ρσγοδί ἀθίνοσ- 
ἃῆςθ, Μδηγ οὗ [538412Π᾽ 5 ργόρἤξοῖε5 ἢᾶνε γὸ- 
ἔθγθποθ ἴο 115 διιδήεςξ, κι}. ΧΧΧν. 1, ΧΙ, ΤΟ, 
ΧΙ ῖν, 1, χὶν, 8, ΧΙΙΧ. 13.) ἵν. 12; δηὰ 5. δι] 
(οι. υἱῖῖ, 21) ἀἰβε ποῖ ἀβϑογίβ [Π6 516 
{τυῖ. ὙΠδ ἀπδίορυ Ὀοίννθθη 5. {|Κ6 Χχὶ. 2ς, 
ἐς ἢ 5068 Δηά (ἢ6 ννᾶνεϑ γοδγίηρ," δῃά (ῃς 56- 
ςοπά οἰδιιϑθ οὗ (Π15 νϑῦϑθ, 5 γαΐῃοσ δρραγεπῖ 
(ΠΔΠη το]. Α ΟἸοθεῦ ΔηδΙ ΟΡ 5 ἔπ ]5ΠηΠ θα ἴῃ 
Ῥς, χον . 7, ν ποχα (Π6 588Π|Ὸ ρῇγαθθ ὁσοι 5, 
δηὰ ἰ5 5Βῆοννῃ ΌΥ σοιῃργίϑοη ἢ τ. 8, “με 
ἴῃ. βοοάξ εἰαρ τπεὶγ ἢδηάϑβ," ὅζε, ἴο Ὀὲ 8 
βοιιπὰ οὗἉ Ἰογ δηά δχυϊδίοη. 

12. 4ῤεη} ΟτἊ "δὲ {παῖ ὕπηθ." ὙΠ ννογάὰ 
ἴ(πυς5 ἰτδηϑαϊρα, 45 ἴῃ [58]. χχχν. ς, 6, ἰοοκβ 
ἔογννατά ἴο [π6 {{π|65 Οὗ {πε Μ΄ ϑϑιδἢ 5 Αἀνθηῖ. 

αἰ ἐῥὲ ἱγεθς οΚΓ, ἐδε «υοοῇ ΤῊΪ5 566ΠῚ5 
δν  ἀθΠΕ]Ὺ Ὀογγονγεὰ ἐῸπὶ [541]. χ]ῖν, 22 δηά ἰν, 
12. 

γοϊοϊςΕ] ΟΥ̓́, "' 5:Πρ' ἸΟΥΟΙΘΙΥ ;᾽) 50 δγ Καγ. 

18. ,30ν δὲ εοριοὶ δ] Ου, “15 σοπηςβ." Τῆθ 
τνογάς. τεηδογοά “δ 584}} ἡπᾶρὲ (ΟΥ̓ τλῖ θοῦ 
Ἡς [υάρο5) {πὸ νου ἃ νυ ἢ Τρ θουβηθ55,᾽" 
816 ἰΔκθη ἔτοπι 5. ἰχ. 8. 

Ῥβαῖμ ΧΟΥΙΪ. 
ΎΠΟ Κογ-ηοίς οἵ {Π18 80 γ168 οὗ ρβ4] ΠΊ8, 

ἐἰ [ϑΠονδῃ 15 ΚΙΠΣ,," ἰδ ἀρᾷὶπ βοιπάθα ἴῃ (Π6 
ἢτϑὶ νεῦβο. ὉΠὸ ϑυῦ)θσξ 18 {6 54 ΠΊ6 85 [ἢ 
{π6 ργϑοράϊηρ ρϑαΐπι, νἱΖ. {πὸ ροίβοῃαὶ Αἀ- 
νοηΐ οἵ ]εβοναῃ, ὙΙΟΒ 15 τεργεβοηϊθα ἰῃ 

ῬΘΑΙ,Μ5. ΧΟΝΙ. ΧΟΨΝΊῚΙ. 

Γρμεουβηε88,) Δη4 [ἢ ρβορῖα νι ἢ 8 
{τυ τῃ. 

ΡΟΑΙΜ ΧΟΥῚΪ. 
: 7Ζλεν»ιαζεεῖν οὐ Οσοαῦς ξιπράονι. ἡ ΖΤἼεελμγολ 

γενοϊεοίά αὐ Οοά᾽ς γμασηιερείς προ» Ἰαοέαίξγε. 
10 “41; ἐχλογίαηορ “9 ροαδέμεες απα ρἰαάέ::. 

ἰ81ε5 δ6 ρἰἷαλά ἐῤεγφοῇ, 

ἰοτ5 Ὀοιγονοα ἔσοιη ἴπὸ Ῥρηΐδίθιις ἢ, δηά 
ἔσο ἴῆοβο θαυ] οῦ ρ841π|8 νυν ϊς ἢ ἀθβογῖθε (ἢ6 
ὙΠΘΟΡΠΔΗΥ οἡ Οσσδϑίοῃ οὗ ἔπθ ρινίπρ οὗ {Π6 
Ιᾶνν. ΑἹ] δΐιγε 5 πιονθὰ δ ἴπθ ἀΐϊνιπὸ ργὸ- 
50ης6. ὍΠε βαπηε ψῃΟἢ οποθ ᾿ιρῃίθα ἢ 
Μουηΐ 51παὶ, αἴ {π6 ἀρρδάσγσαποθ οἵ {πὸ ριϑαῖ 
Κίηρ δπ]ρδίθεη ἴπ6 γμο]Θ ννου]ὰ; δπὰ ὈΥ 
1ῃθπὶ ΗΙ8 δποῆλθ5, ἐν ῃο νοι ὰ ποΐ τΠδΐ 
ΗΘ μοι] τστεῖρτι ονοσγ {Π6 πὶ," ἀγὸ σοπβδιπιοά. 
ΤΠ Ποάνθηβ γῇ ]οἢ πονν ργοοΪδὶ πὶ [6 ΡΊΟΥΥ 
οὗ Οοά 88}4}} ἤθη αἰίοϑ ΗΝ σὶρ ϊδοιιϑηθ655. 
Ηἰς εἴογγ ἰ5 ἀϊβρίαγθ {πγουρβμουῖ {86 ψν Βοὶα 
οαῃ; ἂδηά, νν δὲ (ἢ6 νυ υβΠρροΥβ οὗὨ ἔα]56 
ξοάβ ᾶῖὲ σοηΐοιπαδάα, Ζίοηῃ το]οῖοθβ δηά ἰ5 
εἰδλά; δπὰ 41} παιϊοῃβ σοπὶθ ἀπά ὑνοῦβῃρ Ὀδ- 
ἔοτε {πεὶγ Κιηρ; ἔοσ Ηἰ5 Ἰυάρτηθηΐβ 4γὸ πλδδ 
τηδηιίοϑὲ (Κεον. χνυ. 4). 
ΝΜ εῖμογ τῆς αιυοίαδίίοη ἴῃ ΗδΌ. 1. 6 ὃ6 

ἴτοπη {Π15 ρϑα]πὶ ΟΥ ποῖ, δηά υνῃοῖθοσῦ τὴ 
τοΐογσθοηοθ οἵ [6 ΠΙΟΥ 6 ἴο (ἢ6 ἢγϑί, οὐ ἴο 
186 βοςοῃά, ἱπίγοάμποζίοη Ἰηΐο ἴπ6 ννογ]ά οὗ [ῃ6 
Εἰγϑι-Ὀδροίζίθη (566 ποΐθ οἡ τ. 7), {πε Ρ541Πὶ 
1156] σοπίδιη5 σοποϊιϑῖίνα ονιάθποθ {παΐὶ ᾿ἴ 
ΤΟΔΟΒ65 ἔογννασγὰ ποῖ ΟἹΪΥ ἴο [ἢ βγϑέ Αἀνοπί οὗ 
ΟΠ τῖσε, Ὀυϊ 4950 τῸπὶ Τἤδησο ἴο “ὁ [6 σοηϑιιπ|- 
τηδίίοη οὗ 411 {πιηρ5.) (866 Βρ. ΚΝ ογάϑυνογιἢ 
πη ἰος.)ὺ [τ τηυϑὲ Ὀ6 οὐδογνοά, δὲ ἴῃ6 8δπὶς 
τἰπ|6, (δι ποῖ ΟἿἹΥ {Π6 ρἢγαΘΘΟΙΟΡῪ οὗ [18 
Ρ541π|, Ὀυξ 4150 ἴΠ6 δηδίοσυ οὗ οἴμοὺ ῥϑβ]πηβ, 
βιρροϑὲ (6 ΡῥγοῦδὈ ΠΥ [πλὶ 115 “νησί αίδ 
ΟΟΟΔ5ΙΟΠ νγἃ5 50ΠΊ6 στοαΐ πδίϊοηδὶ ἀ δ] νογάᾶπος, 
ννΠΙΓὮ ἰξ νν88 ἴΠ6 οὈ]οςΐ οὗ (ὴ6 τΥοΓ ἴο σοπη- 
τπϑιηογαίο ἰη [5 ἀπά [ἢ6 οἴμεγ Εἰ |ΥρΊςδ] 
Απίποιηβ ν ΒΙςἢ ργοσθάθ δηά ἔοϊονν [ἴ. 
ΤΠ ρβ4}πὶ παίιγα!ν αἰν 65 {5616 τηῖο ἔουτ 

Βίγορεβ, Θδοἢ σοηϑιϑίηρ ΟὗὨ ΤῆγΘΟ νοῦβοϑ, 
ΤΠ σοπηροζϊηρ ᾿ἰπκ5 ἢ Ῥρ. Χον]. τὸ 

ΠΌΣΛΘΓΟΙΙΒ; σὐ. 1, 8 οἵ ΡΒ. χον] . ΔΉΒΙΨΟΙ ἴο τ΄. 
αι οὗ 8. χουϊ.; ὖ. 4, "" Ὀοΐοσγε Η πὶ," σοττο- 
βροηπάβς ἢ τ. 6; Ὁ. 4 ΜΠ Ὁ. 9. Πετα {Π6 
ψογῸ τοηάεογοα “" ΓΘ ΠΊ0]6 ᾽ ἴῃ {Π6 ἐΟΥΠΊΘΥ Οᾶ56, 
Δηα “δλγ᾽" ἴπ {6 ᾿φίίοσ, ᾿π {π6 ΑΟὟΥ., 15 106 
58 Π|6 ἴῃ ἴῃῆε ΗΘὉ.: τ΄. 6, ““ 41} {πΠ6 ρθορὶθ 566 
ΗΪ5 ρίογυ," ἢ ὦ. 2,“ ἀδοίατε ΗῚ8. βΊΟΓΥ 
διήοηρ ἴπ6 ἢρδίῃθη :᾽" Ὁ. 2 (ποτα ἴῃς Ιάοἱἷ5 
ΔΥῸ σοηϊγαοίοα νΠἢ ἴῆ6 ἴσας ΕἸΟΒΙπλ) τυ ἢ 
υ. τ᾿ τ... ὝΒου «τὶ ὀχαϊ θὰ ἔασ ἀῦονς 4]} 
δοάϑ," δῆβννεῖβ ἴω “δ [5 ἰο ὃς ἔξαγε ἀθουθ 
4}1 ξοάϑ," υ. 4 οἱ ΚΝ5. χογνϊ. 

1. Τρ ΤΟΚῸ γεϊσηοὶ δ] 866 ποῖος οἡ 5, 
ΧΟΊΠΟΣ. 

ἰδέ ἐῤε εαγὶ γεοῖο )] Οὐ, 1Π6 φαγῇ 15 ρἰδὰ 
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ὡ 92 ΡΘΑΙ,Μ5. 

2, ΟἸοιιᾶς απᾶ ἀἄδγυκηθος χγό. τοιπά 

“Ρκ8. Δθουζ Ὠΐπὶ: 4 ΤΡ θοιιθπ 55 δηά ᾿πάρ- 
Οε, ε:2)4- διὔλναε, Πλθηΐ αγέ ἴΐ6 ᾿μανιϊαϊῖοη οὐ 15 

1γτοηθ. 
2.ῚΑ. ἔτεα ρορίῇ Ὀείοτε πὶ, δηά 

Ῥαγηθῖι πρ Δ15 Θηθηλῖο5 σουηά δρουῖ, 

ΧΟΝΊῚΙ. [ν. 2-.ὁὕ᾿ 

4 Πὶς Ἰρμιηϊηρθ δ] ρηϊεηεα [Π6 
οΥ]ά : [16 δαγίῃ βανν, δηᾷ ἰγοι]εα, 

ς ΤῈ Ἀ1Π15. πγεϊτεά κὸ νὰχ δῖ (8 
Ῥύδϑεηςσα οὗ ἴῃ6 1,0 ΕΡ, δ [6 ργεβδθῃσα 
οὗ της 1,οτά οὗ τῃ6 ννῇοὶς εαγίῇ. 

6 ΤῈ μιεανθὴβ ἀεξοίαγε ἢΐϊ5 Πρδϊ- 

ποῖ ἴ Ιαπὰ οἵ σαπδαὴ οηἷγ, Ὀὰϊ (α5 ἱπ Ὁ. 11 
οὗ τῇς ρῥγδοβάϊης ρϑάϊπιὶ, δηὶ ἃ5. {γί ον ἐχρ]αίη- 
εὰ ὉγΥ ἴῃς Ψογὰ5 ψ ῖο. ἱπηιηθαϊαῖοὶγ [οϊϊοιν, 
διὰ ὈΥ τ. ς. δμά 9) ἴπε ννῆοὶς βαγίῃ, ἴῃ- 
οἰμάϊησ οὶ τῆς δηϊπιαῖα δηα ἰπδηϊμλαῖα ογεᾶ- 
τἴοη. (ΟἿ [54]. ΧΙ. 1ο---12. 

ἐδεέ {δε τε μας ὁ ἰσίές ὁς ρέαιἢ ΤΑῖ. “’ ΤΛΔΠΥ 
1.169. τοὐοϊος ̓̓  (οἴ. }5. χονὶ. 11). ὙΠ ψογὰ 
“ ΠΊΔΠΥ ̓̓  5 υδοᾶ Ποῖα 5 δἰϑδεννῆοτς (1541. 11}. 015, 
11, 12; οἷ, Εοπι. ν. 15, το; Ηεῦ. ἰχ. 258) ίογ 
αὐ, ὙΒε Ἡεσῦυτονν Ὑυτιϊοτς ἄρρεϑᾶῦ ἰο Πᾶνα υϑϑρὰ 
{6 ννοτά τόπου ἡῥαμας ἴο ἀφποῖς ἃ}} {ἰτοθ6 
σοιπῖτγῖοα. ΒΟ ννεῖα βεραγαῖεα ἴτοιῃ [ἢοαλ- 
οαἶνα ὈΥ ἴπ6 9.64, ((Υ (ἕδη. χ, 5, δπὰ [6 
ποῖα οὐ ἰἴ ; Ῥὲ, ἰχχίῖ τὸ; [54]. ΧΙ 1, δ, ΧΙΠΠ, 
4, ἴο, 12, Χἰϊχ 1; ]ετ. χχν. 22, χχχὶ. 70.) 
ΤΙΝ τὰὰ ἱμ θα  Δηῖ5 οὐ ἴῃ6 ἰοἰθσ5. Ὀθζ πῈ 
ΒΥΠΟηγηοῦ5. Μ (ἢς (ἀεητ!ς ννοσὶὰ, ἂς 830Ρ- 
Ῥόστθ ἔγοιῃ ἴῃ ίαστ {παὶ [56]. χ], 4, “ 286 
15169. 5Π.}} τνναῖτ ον Ηἰς Ἰανν,᾽ 5. ὀχραἰηθὰ ἴῃ 
5. Μαιι, χῖ, 21 Ὀγ ἴῃὴ6 ννογάὰς. “"'π Ηἰ5 πᾶπια 
5.4}} τς Οἰδριζέ δος τὰκ." ΤΠ 5 15 ἸμαἸςαῖθα αἶδοὸ 
ὉΥ {{πῸ ραγα] δ] ἴϑιπθ ἢ οἢ ἀγα ἰουηα ἴῃ πδνογαὶ οὗ 
ἴπε ραῦξαρθϑὲ ἴο  ἱςἢ χοίεγεηςα ἰδ πιδάς ἄρον. 

2. Ορμας α᾽η3!ὰαἴ ἀαγξηες:} ΤῊΣ βᾶπιῈ ψοτζάς, 
85 αἷϑοὸ ““ἢτγε,᾽ ψῇϊο ἢ οσουτθ ἴῃ . 3, ἅττα 
[ουημὰ ἰῃ θουϊ, ἱν. 11, δηά ν. 22, νἱἰϊ γείογ- 
δςε ἴο ἴῃς ρίνίηρ οὗ τη6 αν οἡ Μοιυῃηῖ 
δϑίηδὶ, [Ἷ}0 δὲ ἰογπιὸγ οὗ ἴπ656 ραβϑᾶρεϑ ἈΠΟΪΠ6Γ 
Ἡεῦτεν ννοσὰ οὐοῦγα Ψ ϊοἢ 15. {γδμϑαιςὰ 
“« ἄλγκηθϑο,᾽ διὰ τῆς νογά νοἢ ἰδ ἀϑοὰ ἸΙῈΓῈ 
ἰς τῃστε τοπάεγοα “ τοῖς ἀαγκηςιθ." (Γ, Εχοα, 
χίχ. 16, 18; 5, χνὶϊ, 9, 11, 12. ΟἸουΐδ. απὰ 
ἀλγκηθθς ἀο πο ᾿)οϊοησ ἴο ἴΠ6 αϊνίης παίυγα, 
υὰῖΐ ατὸ οπαγαςσζεγδις οὗ ἴῃς ἀϊνῖηε αϊδροη- 
βαϊΐοηθ, ““Οαοὐ ἰ5 ᾿ρῃξΐ, απὰ ἰῃ Ηἰπὶ ἰ5. πὸ 
ἀαγκηόδς δ ἃ}},᾽) θαϊ “Ηἰ5 νὰν ἰ5. ἴῃ (ἢ 56ᾶ, 
δια 1115 ραῖῃ ἴῃ {Π6 στεαῖ ναΐειβ : δῃηὰ Ηἱἰβ 
ἰοοιϊδίορ5 ατὰ ποὶ Κηοννη.᾽"} 

ἦς Λαῤῥἠίαίζίον οΥ δ {ἀγονε)] Ἀδίποτ, “ 1ἢα 
ἰουμάκφτίου ΟΥ ὑδοὶβ οὗ Π|5 τγομο," 2.5. ὁπ 
ἰοῦ ΗΝ τῆτγοπα γοοῖσ, ΓΠ6 νογ 5 ἀγα ταΐκθη 
ἔγοπι Ρ5, ἰχχχίχ. 14. (ἐ, ῥβ5. οἷν. κα; ΕΖγαᾷ 1ὶ. 68. 

3. Α γε] Βαϊμεγ, “ ΕἾτε," Ὀγ ψῃϊο σοά ἰ5 
τερτοοοηϊοά, (“οὐἦ οά 15. ἃ σοπϑιπηπρ ἢτα,᾽}) 
οὐ “σιν. ΓΟ, Ἐχοά, ἰχ. 23, ἀπά τἰιὲ ἰοοῖ- 
ποῖος ἴῃ Ἰος. ; αἷἶ5ςο ὃ. Μαῖϊ, χχῖν. 22. ΑΔ διμλ !αῦ 
Ἔχργαβϑίοπ Οὐςυγϑ ἰῃ ἢ 5,1, 3. Τηδ βᾶπὶῈ ογάογ 
οὗ δνειῖϑ 15 τηαγκοα ἴῃ Ὀοῖ ἢ γ5Δ]η15., [Ι͂ἡ 9, ], 
νὰ τελὰ βῆ οὗ (δ ἀενουτίην ἢτε (σ, 3). 
ἃἂηὶ τέ οὗ ἴῃς ραϊηδιηρ τορεῖῃεῦ οὗ [ΠῸ 
βαϊηῖ5 (Ὁ. 5), [Ι τΠἰ γκαὶπὶ νὰ δηὰ ἢγϑδι 
8. (ἀἰδκογιρίοη οὐ {ἴὸ ἀεδίτγαςιοη οὐ ἴἢ6 ἐπθιη 65 
(νυν. 3), δ! ἀπε οἱ {ἰὸ τε)οϊοεὶπσ οὗ Ζίοῃ 
(νυ. ὃ). Οὐ 1 οτά ςομπῇῆτι5. Ὀυτ {π6 ρσεηεῖαὶ 

{τὰ ἢ οὐ (ἰδ ῥγράϊοϊζίοῃ, δηα αἷϑο ἴμὰ ογάοσ οἵ 
1ηΠ6 ενεηΐῖβ ἰογεϊοϊα ἴῃ ὕοίἢ ρπαΐπις, ἤθη, ἰῃ 
ΗΙἰ5 Ῥγορίιθον οὗ ἴῃς επή οὗ μὰς νοι], Ηδ 
ἴππῈ αἀδρογῖρες ἴΠ6 σοπιηδηά χνῃϊοῆ Μ1}} ὃς 
θσίνθη ἴο ἴδ σξᾶρεγθ, ““δίθεσ γὲ τορμεῖῃεῦ 
ἤγοῖ τἢς ἴατοβ, δπὰ πὰ τε ἰῃ Ὀυμηαϊδρ 
ἴο Ὀυτῃ {Πειὴ : Ὀὰϊ ρμαιθοῦ τῆς ψῃθαΐ ἰηΐο ΣΩΥ 
Ὀάγῃ ̓" (ὃ. Μαιῦ, χιῖὶ. 20). 

4. Μις ἡἰσλέμίπρς οὐ σλίεμεά, δος. Οτ, 
““ἢανε δη]ρηιεποα." Τῆς πα πιῖδὲ ἀδϑογῖθ68 
[ῃ6 56θ6 ἃ5 ἴ{αςοίπα! Υ ργοδεπῖ ἴο ἢιΐ5. νῖίειν, 
ἼΠς 58π|δ δχργεϑϑίουη οσςσιτα ἰῃ 5. ᾿Ιχχν!ϊ. 
18, ἴῃ σοπηδοῖίου ννἱἢ ἴΠ6 μαβθᾶσε {Ὠγουρἢ 
τῆς Ἀρὰ ὅεα (οἰ. ΗΔ. 11. τπτουσῆοα!). ΟὟΓ 
1οτὰ οομῆγμμθ 15 ῥγεάϊοϊϊοπ αἷἰδοὸο ἰῇ ἴδ 
ἀεπογριοη οὗ Ηἰ5 ονπ Δάνεηϊ (ὃ. 1ΚῸ χνὶ, 
24). 

δ. 7ἦε δ δίς νιοδεα ἤδφ τας, ἃς. ΟΥ, "' ατὰ 
τα οι." (ἐ Μῖς. ἱ. 4. Τα {τεχαθαῖ 4}}8- 
βίοῃϑ ἴῃ [(ἢἰ9 ϑεγίεβ οἵ ψϑδῖπιβ ἴο τὰς οοηνι- 
βίομϑ οἵ {ἰιὸ εαυῖ ἢ, ἃς ἱὶ ν. 4, απὰ ἴῃ {Π15 νεῦβα 
ἴο πὸ πιεϊτῖησ οὗ ἔπε 115, βιισρεξεὲ τῆς Ἰάε8 
(δαὶ βοῆς ρστεαΐ οαγι πῃαυακα, πκὸ τηαῖ ἐμ (Πς 
ἀαγϑ οὗ κΚιῃρ [{{2214}}, ννᾶβ {τϑϑὴ 1 [Π.6 ΠΊΘΠΊΟΥΥ 
οὗ τῆς νυ τεῦ (εἰ. Αἴθοβ 1. 1). ΟΥΠΟΙ ραβθᾶρθϑ 
ἴθ τἰα υὐιτἱὴρθ οὗ [ἢ ῥγορῃεῖβ σοπηθοῖ τ] 
Ἰενο! Ππὴσ οὗ τς ᾿πουῃϊαϊη5 1 τῆς φεγϑοῃδὶ 
Αἄνεηι οἵ ἴπς Τοτὰ, ἃ5 ἐὰν. [5αἱ. χὶ. 4. 5, αμὰ 
Ζεῦ, "χῖν. 4, 5. ΠΕΓΘ. ἜΧρτθθ5. σαίογοηςε ἰ5 
τηαὶθ, ὈΥ νὰν οὗ ἐΠυϑίταιϊίο, ἴο {πὸ ροτοδὲ 
δαγί Πα σα κα ἴῃ τῆς ἐαγς οὐ [ὐζείαῃ, (ὅεε Ἐχ- 
ΟυΓδι5. Οἡ {{||5 56 Γ16 5 οὗἨ ρ5α] 15.) 

αἱ ἐάε 2γερέμες οΥΓ ἑὰς Δογα, ἄςο.1] Ἐαϊΐϊιογ, 
““ὈΥ τεαθοὴ οὗ ἴΠὸ Ῥγέβεηςς οἱ 7εῃογαὶ, οὗἁ 
6 ῥγόβεηοςς οἵ [(ἢῈὲ []1οτὰ οὐ {πὸ ν]ο]α 
εαγι!." Τ7Ὑπὲ ἀουθ]ε ἀρρεϊ]αϊίοι ῥγολραϊὶν ἀ6- 
Ὡοΐεβ (6 Αἀνεηΐϊ οὗ ἴ!ε [τὰ ἴῃ ΗΠ |5 τννο[ο)ὰ 
ϑρεοῖ---ὐσοῖ ἢ ἂ5 τῇς Τρμε πὰ αἷἰϑο ἃ5 [ἰἸ6 
Ανομπροῖ--τίο πῶμα αηὰ ἴο ἴακε νοηρέδησα οἡ 
Η! 15 ἐπειηΐεβ, ἴο ἡπάρα ἀπὰ ἴο ἄνοῖρε ἴΠπ οδιιβα 
οἱ Ηὶξ ρέορ!θ. Γηῖ5 ἀρρεαᾶγβ ἴο Ὠς οὔς οὗ [ῃς 
ἔενν Ῥαθδασος ἴῃ ἴῃς ΟΙα Ταβίαιηεης ἰὼ νυ ῖςἢ 
ἴπΠ6 γυθαϊοιτο8. οὗ ἴῆ6ς Αἀνεηΐ οὗ [δ ργογηϊϑοά 
Μεβϑαῆ ἀπά οὗ Πεποναῇ Ηἰηβεῖ πὸ ἸΟΏΡΕΣ 
ΤΠ, ἃ5 ἴον ἷο ἔυγΓ (6 τλοβί ραιῖ, ἴῃ ραγδι]εὶ 
ἴπεβ, θυς σοηνεῦρα ἴο οπὲ ροϊῃξ, (ες 1)6- 
ἸϊῖΖθο ἢ οὐ 5.1]. χὶ, τὸ, δηὰ [1ηϊγοά. ἴὸ τῇς 
Ἐξταϊετ, ὃ 18.) (, [κα]. χχνῆϊ, 16. Ἴ πε ρῆγαβα 
“1,ογὰ οἵ {ΠῸ6 νῃοὶς θαγ ἢ") Οσουγβ οἰκο ν ]  Γα 
ΟἾΪΥ ἔνε [ἴἰπὸ5 ἰὴ ἴ)6 ΟἹὰ Ταεβίδιπεηϊ, ν]Ζ. 
7οθη. ΠῚ 11, 13; Μῖὶς, ἵν. 13; δηὰ Ζεςῇβ, ἱν. 
14, νὶ. 5. Τῆς (0]] Ἔχριθϑϑίοη νου] Ὁς, ““ὉΥ 
τοάθοη οἱ [6 ρῥγδβϑεθοθ οἱ εϊιοναὶ, ΟΥ γθᾶβοῃ 
οἔ τῇς ρῥγέβεμος οἵ ]Τεῃοναῖ, {[Π6 1ογὰ οἱ τς 
ὙΠ οἷα δαγι ἢ," 2.4. οὗὁἨ {Π|ὶ ξαγτ ἢ πον σομρί εις 
τεάἀμπςεὰ Ἰμΐο οὈξδαΐεηπος ἴο Η 5 βςερίτα. 



ν. πὶ ι.] 

ΘΟΙ5Π6559 Δπηἀ 411] ἴπῸὶ ρεορὶβε 866 ἢ 15 
ἰογγ. 
γ δ οηίουπαάεα δὲ 411] {πεν τἢδῖ 

56, τ. Β6ΓνῈ ργάνθη ἱπηᾶρεβ, τῃδι Ὀοαβῖ {Π6πι- 
δ δ᾽ βεἶνεβ οὗ ἰάοϊβ: νγογβῃϊ!ρ δἰπὶ, 411 γ6 

οὐβ. 
8 Ζίομ μεαγά, δηά νναβ ρἷδά ; δηὰ 

(ἢ6 ἀδυρμίειβ οἵ [υἀλῃ τα)οϊσβαὰ θ6- 
οδυ86 οὗ τὴν Ἰμάρτηεηί5. Ὁ [Χ0ΒἈΡ. 

ΡΘΑΙΙΜ5. ΧΟΝΊΙ. 

9 ἔογ που, ΙΟΚΡ, γί ΠΙρῃ ἀδονε 
4] τῆαε δαῦῖρ : τῆου «αἵ Ὄχδιῖθα (δγ 
δῦονα 1]] ροάϑβ. 

10 Ὗς τας ἰονὲ τε ΠοκΡ, “ Παῖε ς 5: 34 
αν]: μὲ ῥγεβεγνεῖῃ {πὰ βοι]5 οὗ ἢΪ5 ΣΈΟ 
βαϊηῖβ; 6 ἀεϊϊνεγεῖῃ τῇδια ουἕ οὗ τὴς Ἦ97159 
μδηά οὗ τὴῆε ψιςκεά. 

11 Γι ρἢτ 5 ϑοννὴ ἔογ ἴπ6 Πρῇβίθοιιβ, 
Δηά ρἰδάμεϑββ ἔογ ἴῃς ὑρτγίρῆς ἴῃ Ὠδδγῖ. 

θΘ6. Τόε ῥεαυεης ἀφείαγε δὶς τὶσῥίφοιηε..} 
ΤΠ6 βάτὴθ ΘΧργαεβϑίοη ΟσΟῸΓΒ ἴῃ 5. ]. 6. [1ἴ 
ΤΩΔΥ ΤΟΙΕΓ ἴο δουῆθ δι ρογηδίαγαὶ δἴιθοϊδί!οη οὗ 
1Π6 δονθγοισηίγ οὗ πε [υάρο. 

αἱ δε ῥεορίε “τε ῥὶς σίογν} Ἐλδῖμογ, “.4}} [86 
ῬΘΟρΙ65, οὐ ἡδί!οηβ." Ῥχεβυμαηρ παῖ ἴῃς ρτὸ- 
Ῥἤδοῖοβ οὗ ϑδιδῃ ννόγε σοπιροβοά Ὀείογε {115 
Ρῥ54]π (5εῈὲ ΕχουΓβι15). ἴμε5ε ννογάϑ ἂγὸ [Π6 θοῇο 
Οὗ ΤΏΔΗΥ͂ ρΑ554ρΡῸ5 ἰὴ [Πο86 ρΡγΟρΠΘΟΙΘ5 ἴῃ νν ἰοἢ 
{Π6 υπίνοτϑοαὶ τηδηϊεϑιαοη οἱ [δε ρῥίοσυ οὗ τς 
Τοῦ! αὖ Ε1Π|5. φεσοουά Αἀνεηὶ 15 ἰογείοϊαὰ ἰῇ 
δἰιηοβε ἰΠδιτῖςαὶ ἴογηβ, ἃ5 Ζ.9. χὶ. ς, “Τίνα 
ΕΊΟΥΥ οὗ 6 Ἰοσὰ 95}4}} υὲ τενθαϊθα, απά 4]} 
Ποπὴ 5}14}} ςεα ἰὰ τοσεῖποῦ;᾽ διὰ ἰχνὶ, τὸ, “1 
1} σαῖῃεῦ 411 πδίίοηβ ἀπά ἴοῆρσυθβ, δηὰ [ΠῈΥ 
514}} οοης δηά 5ες ΜΥ ρίοιγ.»" 

ἡ. Οοηγομπάεά δε αἰ ἐδεγ, ὅς. Ἐδίδμοσ, 
ἐς Αϑηδιηθά ἅγὸ 411 ἔπε, ἴῃ6 νγνογβῃρρεῖβ οὗ 
ἱπιᾶρὲβ, Ψῆὴο Ὀοᾶϑδὶ {ῃοπβοῖνεβ οὗ 1018 (οΥ 
ἸάοἹ]-οά8)." ὙΠῸ νϑγῦδ] γοϑοπη ϊδησα ἴο [58]. 
ΧΙ, χα7, δηά χὶῖν, ο, 5ῃοι] 4 Ὀὲ οὐϑεογσνοά. Οἱ 
}ετγ. χ. 14. 58. Αυριυλίπο, ἴῃ ἢὮ]5 ΠΟΙ ΠΊΘΠΔΓΥ 
Οἡ [δ]5 ρᾷβϑᾶρθ, ἴἢ}5 ἀδϑοσγιῖθεβ. ἴῃ σοπέμδίοη 
οὔ Ἰάοϊαϊεγα ἰῇ 5 οὐη ἀδγ: “" Ετιιδεβοδηῖ 
4 δάογαηΐ ἰαριθβ, 414 ἰδρι θα 1}}} πτοία! 
οἰ Δηΐ, ΠῸ5 νἱνη ἰδρίάθτη ᾿πυθηΙ Πλι5 !... ὨΙ πη - 
(μπί (επιρὶᾳ, οὐτγτιπί δὰ δοοϊθϑαβ. (οηδιη- 
ἀλη ΟΠΠ65 41} δάοτγαπί 56} ]}ρ1}}14Δ. Αἀμις 
αιξτγαπί δάογαζο 50} ρ6}}14, ΠΟ] θγιιηξ ἀθϑογο δ 
1(0]4, ἀδβοτί! διιηΐ δὺ 4015." ὉΠ βᾶπλδ σοῃ- 
Γυβίοη, 85 βοπλθ {Π|ηΚ, 15 γοῖ οσῈ ΡΥΔΡὨΙΟΔΙΠΥ͂ 
ἀοϑογι θα τη θυ. νἱ. 12--- 17. 

«υογεδιρ ῥί», αἰ] γε σοά] 5 οἸδιι56 πιὰ ὈΘ 
γοηάδογοά ᾿πηρεγδί νου, ἃ5 1η 16 ΑΟ Ψ., “Βονν 
ἀονη Ὀεΐογε Η] πὶ, 411} γε ροάς,᾽) οἵ δβῆσγπια- 
{ἰνοῖγ, 4 4}} ροάβ βᾶνθ θοννοά ἄόννη θοϑέοτο 
Ηἰπι." Ὑπὲ ΧΧ. τεδὰ προσκυνήσατε αὐτῷ 
πάντες ἄγγελοι αὐτοῦ. ὙΠῸ ΝΪΕ., " Α ἀογαῖθ 
Θ.1Π| ΔΠΡΈΕΙΙ 6}115. ὙΠ ὅγγ. 4Α5ὺὸ τηἀογβίδη 8 
1Π6 ράβϑαρα οὗ ἴΠ6 δηροὶβιυ Βοῖίἢ). ιιϑᾶρὲ δηά 
σοῃίοχί, Ποννονεσ, ϑθοπὶ ορροϑβοὰ ἴο 1}]15 ἴηἴοι- 
ὑΠΉΛΗΟΝ ΑΚ τοραγάξ ᾿ἰϑᾶρϑ, {ΠΟΥ βϑοῖὴβ ἴο 

ΠΟ ΟἸδαγ ἰπϑίδησο ἴῃ ἸνΏΙΓἢ [86 τνοτὰ Εἰοῥίνηι 
15 ΘΙΏΡΙοΥθα ἴο ἀδηοίθ, 845 18 ὈΓΙΠΛΑΓΥ 5 σπΙἢ- 
σδίοη, [6 δῆροῖ8β. (866 ποίθ οῃἡ 5. νἱϊ. ς.) 
Λ5 τορατὰς ῃθ σοηίοχί, ᾿ξ βδθοπηβ οἱθᾶσ (ῃδῖ 
1πΠ6 4]}υβίοη Ποτὲ (45 ἴῃ Ῥδ5. χον. 2, Χχονΐ. ς, 
ἃ Ὁ. 9 Οὗ {18 Ρ541Π1) 15 ὈΓΙΠΊΔΥΠΥ ἴο Π056 
ΠΟΘ ΠΊΟΔ] ροννεῖβ νῃϊσἢ αὰ Ὀδοη ἀεϊβοὰ ποῖ 
ΟἾΪΥ ἴῃ {Π6 Οδητ 6 ννου]ά, δι 4͵ϑὸ ΟΥ̓ πη ΠΥ͂ 
οὗἉ [πὲ [ονν5, ννῆο, δῖ 411 ρογιοάβ οὔ {πεῖς ἢϊ5- 
(ΟΣ Ὀεΐοτε ἴμ6 Οδρν Υ, ΕΓ Ργοηθ ἴο ἰᾶρ56 

Ἰηΐο Ἰάοϊαῖτγ. (Οἵ, Αοἰβ νἱϊ, 42 (ἴ[0 ψΒΙοἢ 
ΘΑΙΪΥ ἰάἀο]αΐτοι!ιδ ϑΨΟΥΒΏΙΡ ἔμογα 18 ΠΟ γεθι ποθ 
ἴῃ [ῃ6 Ῥεηϊαϊθιι ἢ}; «50 2 Κ. ΧΧΙ, 3. ς; 67. 
ΧΙΧ. 13; ΖΘΡΉἢ. . ς. ογοπιθ γοηάθιθ [Π6 οἰδιι58 
(5: «ἀάογαΐὶε ερε ογιμθς δ, [ἸὩδϑγλυςῇ, 
Ὠοννόνεσ, ἃ5 δΔῆροὶ9 τᾶν ἢᾶνε Ὀεσοπθ [Π6 
οὈ]οςῖβ οἵ ἰάἀοϊαίτοιιβ ὑν θὴρ 'π (ῃ6 ἀδγ8 
οὗ 1Πη6 Ῥϑαϊπηϊδί, {ποῦ βθοηὴβ ἴο Ὀ6 πὸ ϑδβιῖ- 
βΒοϊθηξ τϑάϑοὴ ἔοσ δϑχοϊυάϊηρ ἃ τοΐοσεησθ ἴο 
ἔμοτὰ ἴῃ (ἢ ]5 ρίδσθ, ἰὴ ϑδυρρογί οὗ ψ ἈΙΟἢ τὸ- 
ἵεγεποε ΗθΌ. 1. 6 τηδῦ Ὀδ6 υγρεὰ, ννῖςἢ (ἢ 
ποῖ ἰακθη ἔγοπι ἴπ6 δάἀάπτίοη ἔουπα ἴῃ Δ]]} 
ςοάϊςο5 οὗ ἴὲ 1ΧΧ.- ἴο Ῥουΐῖ. ΧΧχῆϊ. 4.2) 15 
ἃ ἀϊτοοῖ αυοΐδϊίοη ΠῸΠιὶ (8 νοῖβθ.0 ὍΓΠῸ 
ννογάβ ἢ ΒΓ ἢ [ῃ6 οἰϊδίοη 18 ᾿Ἰηἰσοάυςοά, 
16 τΠὲ γείδιθποθ Ὀ6 ἴο {Π|5 ρβαϊτα, μᾶνῈ δῃ ἱπὶ- 
Ῥοτγίδηϊ Ὀδαγιηρ ἸΡΟῚ 15 ἱπίογργείδίίοη Ὦγχ 
ΚΑῪ τοηάοβ ἴῃεπὶ {π5: “ Υ Βοη Ηδ δραίη 
ἰπίσοάϊε5 ΗἸ5 ΕἸγϑί- οση ἰηΐο {πὸ ννοχ]ά, 
Ηὸς 5Ξ4γ5:" ννογάς ψ ῃϊοῆ, 45 ἢδ5 Ὀδθη ΖΠΥ 
βῆοννῃ ὈΥῪ Πο 250 ἢ δηά οἴδοῦς, πλυδὲ 6 τὸ- 
ἔοσγγοά, οΐῃ οὐ ργαπιπιδίοὶ δηά οχοροίοδὶ 
δτουηάβ, ποξ ἴο ἴπθ [ποργηδίίοη, Ὀυϊ ἴο τΠ6 
δεοοηπά Αἀνεηΐ; 

8. Ζίομ ῥεαγά, ἀπά αὐας σία 
ἃτὸ Ὀογγοννοα δἰπιοβέ νοι Ὀδζπη ἔσοπὶ 5. χὶνη. 
11. ὍΠΟΥ ἀδβοῦθο ἴῃ ρἰοννίηρ ἴοιτηϑ [Π6 ἸΟΥ͂ 
οὗ {86 ΟΒυγοῦ δὲ ἴῃς σοπληρ οὗ Ποῖ Ἰογά; 
ἴπ δοσογάδηπος ἢ Ηἰ5 ον νοσαβ ἃ5 σὸ- 
οογάδα ἴῃ 5. [Κ6 χχὶ. χγϑ, “Ἴδη Ἰοοκ τπρ. ἀπά 
1 ἀρ γοιν ἢοδάβ; ἔογ γουγ χοἀθιηρίϊοη ἄγανν- 
εἴἢ πῃ." ὙὍὙΠδ νΕΥῪ βδᾶπιθ νϑτῦβ ΨΠΙΟἢ ἃΓΘ 
504 ἴῃ Ψ. 1, ἴο ἀεηοίε (Π6 ἰογ οὗ {π6 φαγίἢ 
δἰ ἰάγρθ, ἃγὸ ἤθγὸ οιπρὶογθὰ 85 ἀδβογρίϊνα οὗ 
(δὶ οὗ Ζίοη. 

Θ. ῥίσ,Ρ αδουε αἰ ἐδε εαγ δ] ὙὝΠοθ6 τννοσβ 
ἅΓῸ (ἌΚοη νογυδτπιὶ ἔγοιη 5, Ιχχχῇ. 18. [ἴ 
5ῃοι]ὰ Ὀ6 χοιλδικοα παὶ ἴῃ6 Ηθῦτονν νοτὰ 
ἰγδηϑαῖϊθα “ Μοβθὲ ΗἸρῃ," δηὰ (δθὸ ψοτγὰ 
ἰγαπϑὶαϊοα “ἼΒΟΣ δζὲ ὀχδ) θά," ἀγὸ σορπαῖθ 1 
(Πεῖγ οἰ γυηοιορΥ. (Οἱ, Ρ8. χ]νὶϊ. 2, 9. 

10. ῥαΐε ευΐ, δις. ΤΠ Ρῥγοιηϊβοα ἀεϊϊνοῖ- 
Δῆὴς6 Οὗ οῃονδῇ 15 ἃ γεάβοῃ ἔοσγ πὸ μαϊγοά 
ἃηα ἀνοϊάδηςε οὗ εΥ1}]. Οἔ, Ῥδ5, χχχίν. 14, τό, 
ΔΙ, ΧΧΧΥΪΙ, 27, 28. 

ῥὲ γωεγωυείρ, τ Οτ, 'ἱΕ τῆδ δοσοηξιδεοι 
θὲ ἀϊθγοραγάθά, “" Ηδ ηο ρτγϑβογνείῃ {Π6 βοιι]ς 
οὗ Ηἰβ 5αϊηΐβ νν}}} ἀδ] νου {Π6πὶ ἔγοπὶ ἴπ6 πδπὰ 
οὗ ἴῃ6 νυ ]οκοά." 80 [)ε]ϊχϑςἢ, 

11. 1 σδὲ τα “οαυη ον ἐῤὲ γἰσδίοοι"] ὙΠῸ 
ΟΧΧ, [45 ἀνέτειλε, ἐ.4. 16 Βργιηρ ἃρ. Τὶς 

ΤΠοοα ννοτάς 

393 



ῬΘΑΙΜ5. ΧΟΝΤΙ. ΧΟΝΊΙΠΙΙ. 

να] ]οι5 τῆϊηρβ: ἢῖ5 τίρῃς ᾿δηά, ἂπά 
ἢ]5. ΠΟΙΥ ἀγπλ, μδῖῃ ροτίδῃ ἢϊπὶ ἴδε 
υἱςζοτγ. 

2 “Ὡς [ΚΡ ἢδῖῃ πιδάθ ἰκῆοννῃ “ [καὶ “« 
ἢ5 βαϊναίίοη: ἢ 15 τὶ ρβίεουβηθβθ ἤΠαῖῃ τ 
ἢε Τορεηὶν βηθννεὰ ἴῃ τῆς βἰρῃϊ οὔ " ον, 
τὰς Βεδίμεη. ἘΠ: 

394 [ν. 12--. 

12 Ἐε]οϊςε ἰη τῆς ΟΚΡ,, γε τιρῃῖ- 
1 Οτ, ἐσ ἐᾷς δοιι5; Δηἀ ρῖνε Δ ηΚ5 [δῖ τῃ6 γεηγεη- 
μΡΤΗΝ. ῬτΆπςς οὗ ἢϊ5 ΠΟΙ 688. 

ΡΟΑΙΜ ΧΟΥΉΗΙ. 
Ι 7112 δεαἱνεἶτέ ἐχλογίοίά {ἦς έτος, 4 δε Οεη- 

“ἰός, ἡ αν αὐ {4ε ἐγέα μέγ ἐσ φγαῖδο Οὐοά, 

Α Ῥβϑαϊῃηι. 

ΟΙΝΕ υπῖο ἴτε ΓΟΚΡ ἃ ΠΕΡ 
80ηρ; ἰοῦ Π6 μαῖῃ ἄοπα πιᾶγ- 

ἶ5 Ὀᾳβρά οἡ ἃ ἀϊβογοπί γοδάϊην ({Π]}, ᾿πϑιοδὰ 
οὗ ")1), νυῆϊςἢ ϑεοπὴβ ἴο μᾶνθ δὰ 118 οὔ ρίῃ 
ἴῃ {Π6 ρᾷγα! 16] ραβϑᾶρε ἴῃ 8. οχὶὶ. 4. ὙΠΟΓΟ 
55 61η5, ἤοννόνογ, ἴο Ὁ6 ΠῸ ΠΘΟΘΘΘΙΥ ἴον σῃδηρ- 
ἴηρ ἴδ γοσανοα τοχῖ, νυν ἢ σοῃίδίπ5 ἃ Ὀδδι- 
εἰὔα! ἀπά οχργοβϑῖν ἤσιγο. ΟΕ. Ργον. χὶ. χϑ; 
Ηον. νἱ". 7. ΧΟ χ2:; 5. [4Π|68 "1. 18. ὙΠ Πρἢϊ, 
πον ϑοννη ἔογ {πε τἱρῃϊοοιιβ, 5}4}} ϑρ τη ὉΡ 
ἴπ 1Παῖ ἀλγ, Βοη ἀπίο [Ποθὲ (Παΐ ἔρασ Ηἰβ5 
πᾶσ “ἡ ἴΠ6 ϑδὺη οὗ ΕἸΡΠΗδΟιθη655 5Π4}} ΔΓῖ56 
ἢ Πολ]ηρ ἰῃ Ηἰ5 νπρ5. Οὗ “ΕῈ 141 
ΡΓιπια πόνο ϑραγροῦδί ᾿πλῖηθ ἴογγαβ,᾽" “23 Ἐ η.᾽ 
ΙΝ. «84; 4150. “" 5ραγρίξ Ἰυπλῖπθ ἴογγδϑ5," Γιαοτγεῖ. 
11. 143, ᾶἃπ4 ““ἸυπΠλῖὶπὸ σοηβοσιξ ἀγνα,᾽ 10. 21:1. 
Μ|ηΠοη 450 1565 ἴη6 56 ἤριυγο οὗ (6 ἀδνν : 
“Νον ΠιΟΓΏ, ΠΟΙ ΓΟΒΥῪ ϑἴθρϑβ ἴπ {π᾿ Ἐδϑίογῃ 

ΕἸ ̓ Πὶ6 
Αἀνεησίηξ, βονν ἃ [ἴδ6 φαγῇ ἢ οτίοηῖ 

ΡθΔ"]." “Ῥαγδάϊβε 1, οϑδί," Ν. 1, 2. 
ΗΙχὶξ σοπιρᾶγεθ κίδναται ΔΠ4 σκίδναται, 

υδοὰ οὗ [ῃΠ6 ἀδννῃ δηά οἵ [πε ϑιη. 
ἐῤὲ γιφδιθοι 7 1.1ἴ. “τῆς τἱρῃίθουβ (π18});} ἃ 

ΓςοἸἸοςξῖνο δι ρΌΪΑΓ, 

12. Κογοίοε πὶ ἐδ Δόκη, ὅς. ΟΥ̓ νυ. τ, 8, 
ὙΥΠΟΓΟ ἴῃ6 58 π|6 νογῸ 5 τη ἀογοὰ “ Ὀ6 ρ]δά,"" 
ἀπά “«. 11, οτο {Π6 σορηδίθ ποιῇ 15 Γθη- 
ἀοτγοὰ “" ρἰδάποςϑ."" ΤῊ αγβί οἰδιιδα οὗ {Π6 νϑῦβὸ 
ἷθ8Θ ἔἐουιπα αἰπηοβὶ νογρθαῖπὶ ᾿ῃ 8. ΧΧΧΙΙ. 11, 
δηά (6 βοσοηῃὰ εἰδιιϑο νογυδζιηὶ ῃ 5. χχχ. 4. 

Ῥβαιμ ΧΟΨΥΊΙΠΙ͂. 
ὙΠ18 18 ἴῃ6 ΟΠΙΥ ῥϑβαὶπὶ οὗ 186 9θθβ, ὃ6- 

δἰπηίηρ ἢ τπ6 οτά δηὰ επάϊηρ ἢ {Π6 
οἴῃ, νηοῦ Ὀθαγθ ΔΠΥ ἱπϑογιρίίοπ ἱπ 1ῃ6 

Ἡϊερίεν, Δπα ἴἴ 5 ἴῃς ΟἸΪΥ ῥβ4]πὶ [ἢγουρῃ- 
ουξ ἴπΠ6 Ῥβαὶίογ νυῃϊοῆ Ὀθᾶγ8. 48 115 ᾿ΠβοΓ ρΡΈΊΟ 
{86 β'πρῖθ νψογὰ “"Μισίλου," ὁ. ς. ρβ8α1πι. ὙΠ6 
ῬΓΠΊΑΓΥ πιραηίηρ ΟὗὨ ἴῃ γϑγῦ ἔγοπὶ νυ ἢ] ἢ 
γε ηριον 18 ἀογίνοα ἰ8 ἴὸ εμέ οὐ ῤγμπ. Μεη- 
ἀοΙβθοῆπ 54γ5 {παΐ “1 ἰ5 τρις τΠδῖ 11 5Βῃου]ά 
δὲ ἀρρ]!οὰ ἴο {πὸ 5δοὴρ' ὙΒΙΟΒ 15 δοσοπιραπίθα 
ὈΥ 8 πιιϑίολὶ ἰπβίγισηθηζ, ἴῃ [ἢ σ4586. ΥΠΟΓΘ 
{πε δοηβ 5 ἀϊν!ἀοὰ ὈΚΥ πιοδη5 οὗ (ἢ]5 δοςοπι- 
Ρϑηϊπιοπὶ ἰπΐο ἀϊεγεπέ ρογίοηβ." ΤΠ οἸΘΑΥΙΥ 
τηφγκοὰ ἀϊνιϑίοη οὗ 1ἢ]5 Ῥβαὶπὶ ἱπίο ἴἢγθθ 
βίγορῃοϑ, θᾶςῇ σοηῃδίϑιεϊπρ οὗ ἴἢγοε νϑιβοσ, νν Ὠ ἢ 
νγᾶ5 ΡΓΟΌΔΌΪΥ ἱπάϊςαιθα ἴῃ 115 Πα ΓρΊσ 4] 158 ΌΥ͂ 
τιθλὴς οὐ ἴδ ἰηβίγαπιθηῖαὶ δοσοπηρδη θη 5, 
σοηῆτγπιβ {πὸ ΡγοθὈ ΠΥ οὗ {86 ἀσσιγᾶςν οὗ 
(15 ἀοβηϊίου. ὍΠῸ ἱπβοπρζίοη ἴῃ ἴῃς ΧΧ, 
8. “Α Ρβδὶπὶ οὗ Ἠαν! ὰ." [ἢ {πὸ ϑυτίας ἴῃς 
ἰπϑογιριίοη 8, “"ΟΥ τὰς τοάἀοιηρίίοη οἵ {πὲ 

2 Ηε διαιῇ γεπηθπθεγεά ἢ]58 ΤΉΈΓΟΥ 
Δπὰ 5 {γυῖἢ τονγαγά τὴῆθ Ποιιβὸ οὗ 

Ρδορὶο ἴτοπὶ Ἐξγρί." [{ 5ῃου]ά Ὀε οὐβογνοά, 
ποννονοῦ, [πα τῆς ἀο]νοεγαησθ ἔγοπη Εργυρίὶ ἰς 
Ὀυϊ ἃ ἴγρο οὗ (ῆς ἀο]ίνογάπος ρτγοπηβοά ἴῃ [ἢ]ς 
ῥβδϊπι, δῃὰ (Πδΐ ““[ἢδ ἢδνν βοηγ " οὗ συ. τ ἰ5 ποῖ 
ἴΠ6 βοηρ οὗ Μῶοβοβ, 8ἃ5 τοσογάδαά ἴῃ Εχοά. χν., 
θυΐ “16 βϑοηρ οὗ Μοβεβ ἴῃ βογναηΐ οἵ Οοά, 
δηᾷ ἴΠπ6 βοῆς οὔ {πὸ 1,4π|0,"} δν. χν. 25. Ὑδο 
Ὀοριππίηρ ἀηὰ {Π6 εηὰ οὗ 1η6 ρ541π| ἅγὸ ἰάκεη 
ἔγοτη ἴθ οόΐζῃ; δηά ἴδῃ γοϑοι ίδηςα (ἤτοι μῇ- 
οι 5 380 βίσικιηρ {πμ4ἴ [Π6Γ6 σδη ὃ6 π|}|6 ἀουδῖ 
οὗ {π6 τἀθπεγΥ οὐ δυςπουθῆρΡ. ὍΤὴθ Ρ53]πὶ 
δου πᾶσ, Ἔνθ τλοτο [ἤδη (Π6 ΟἾΠΟΙ Ρ511πὶ5 οὗ 
[15 5θῦιοβ, ΠῈ Θχργοϑϑίοηβ Ὀοτγτονν οὶ ἔγοπι 
ΘΑΓΠΘΓ ρῥ54]π|5, ἀπά ἔγοπι ἴΠ6 ρσγορῆθοϊθα. οἱ 
1βδιδῇ, δϑρόςσι δ! νγ ἴῆ6 Ἰαῖοσ ργορἤῆθοϊθβ. (866 
Ἐχουγϑιϑ οα ἴΠ656 ρ541π|5.} [[5 σοπιροϑίίθ οἢἃ- 
ΓΔΟΙΘΙ Ροϊηΐθ ἴο [15 εογριραγαϊυοίν Ἰαῖο ἀκίο, 
ΑἸποηρβῖ {ποθ ροϊηΐβ5 οὗ σοηποοίίοη ννἢ ΡΞ. 
χουΐ. {πὸ ἐοἸ]οννίηρ ΠΊΑΥ 6 πχοητοποά. Βοίἢ 
Ῥ54]π|85 Ὀορὶπ ἢ τῆ6 584π|Ὸ ννοσάβ. ὙΠῸ 
εὐ λγνο]οι5 {ΠΙΠΡ5,᾽) Ὁ. 1, ΠΊΑΥ Ὀ6 σοϊηραγοά 
ὙΠ χον!. 1, Βογο (6 βδᾶπιὸ Ηοῦγονν ννογά 
18 ἰγδηϑιδίοα ““ννοηάογβ:" [86 ννογάς “"1η 15 
βίης οὗ [86 ποδίῆθη, οὐ “" (σθπί ος," ᾧ. 2, νυ ἢ 
ΧΟΥ]. 4: [6 “" ΤΙΡὨϊΘΟ 5η655 " πὰ “(τ ἢ " οὐ 
στ΄. 3, 3, ΜΙ (ἢ6 ἀἰβρίαΥ οὗ (Π6 βαπιὸ δἔϊτὶ- 
Ὀυΐο5 Γογεϊοϊὰ ἰπ χον]. 13: “Ἢ [ὁῃονδῇ, τὴ6 
Κιηρ," ν. 6, νν ἢ χονὶ]. το: “1 6ἴ 1Π6 θᾶ ΤΌΔΥ 
Δηά 115 [1] Π655,᾽) υ. 2, ψ  [Π6 54Π1|6 ὀχ ργθϑϑίοῃ 
ἴῃ ΧΟΥ͂. αἰ; ἃἅπὰ Ψ. 9, ἢ χονὶ, 5, ἢ 
ὙΠΙΓἢ [Ὁ 15 δἰπιοϑῖ ἸΙἀθπίισδὶ. ὉΠ σιιθ)]οςί οὗ 
(Π15 Ῥϑϑϊπι, 45 οὗ πιοβῖ οὗ 1ἢς ΟἴΠΟΥ Ρ581π|5 οὗ 
[Π15 56γ165, ἰ8 ἴη6 πη] ἀθπιοπβίγδ !οη ἴο {δ6 
νου] α οὗ (ἢ Ξαϊναίίοη ὑγοιρῆϊ οὐἱ ἔογ (ἢ6 
Ρθορὶς οὗ σοά, δπά {Πδ υπίνογϑαὶ δοκπονν]οαρ- 
τηθηΐ ὈΥ [15 ἱπῃδοϊδηῖ5 οὐ Ηἰς5 τὶ ῃιθοιιβηθϑ5, 
Η!5 δι Π ι]ηθ55, δπὰ Η!5 πιδ)οσῖν. [{ Ὀδθοδπὶθ 
ἃ Ρατί οὗ {6 (Δ ϑογνίοα οἵ ἴπ6ὸ Επρ]5ἢ 
ΟΠιυτγοῇ ἴῃ σς ς 2 Α.Ὁ. 

1. ἀπειὺυ :ο"5] 866 οη Ρ5. χονϊ. 1. 
»αγυείδοι τῤίπσ] 866 ποίθ οη 5, χονὶ. 3. 
ῥα χοίἑεη ῥίνη ἐδε οἱε!ογ}) ἘἈδίμογ, "ὁ δίῃ 

στοῦ ρῆϊ ἀθ]νογάηςθ, οὐ βαϊνδίίοη, ἔογ Η! πὶ." 
Εἴ. συ. 2,.3, ἰῇ Ψ ΏΙΓἢ [ῆ6 ψογὰ σχοπαογο 
εὐ ΘΑ ΪνΔΙΊΟΙ ̓ 15 ἀογινοα ἔγοπὶ ἴῃς σᾶπιὸ τοοῖ ἃ5 
1ῃ6 νοῦ νος ἢ 15 μογο ἰτδπϑίαϊοα “ὁ βοίζθη {86 
νἱοϊοτγ.᾽" 

Φ. ῥὶς γἱσδίφοι "σι. Ἐσχαυϊναϊοηξ ἴο “Η!5 
ΘΔΙν Δ ΟΠ ἢ" ἴη {Π6 ΡΑΓΑ]]6] οἴδιιθθ, 85 1 [6 Ἰδῖοσ 
σπμαρίοιβ οὗ [54] δῇ. 

ἐδε ῥεαϊ δε] Οὖτ, ""1ῆὸ Οεη 165." 



ν. -.] 

86εει ἴῃς βαϊνατίοη οὗ οἱἷγ (Ποά. 
4 Μάᾶκε ἃ Ἰογίμὶ! ποῖδα υπῖο τῆς 

ΓΟΚΡ, 411] τῆς δαγῖῇ : πλᾶκα ἃ ἰουά 
Ποΐβ6, ἀπά γε]οῖςε, ἀπά βίηρ ργαίβα. 

ς διῃρ ὑπῖο τῆς ΠΟΚῸ ψἢ τῆς 
Βαγρ; ψι ἢ πε Πᾶγρ, ἀπά ἴπε νοῖςς 
οἵ ἃ ρϑβαΐηπι. 

8. δὶς γιέγῷῷ απά δὲς ἐγ ἱοαυαγά, δες. 
ἘἈίδοσ, “Ὁ Ηἰ5 Ἰονϊηρ κιπάμοοβ δηὰ Η!5 [δ ]- 
Ὧ655 ΤΌΣ, ΟΥ Οοἡ Ὀ6ἢΔ] οὗ" ζο. (Οἵ Ρϑ5. ον]. ἃς, 
“Ὁ ῊΡ τσοημεπηδογοὰ ἔογ ἔποπα Ηΐϊς Ἴσονοπδηΐ,᾽" 
ἐ. ε. ἴο Γ1Η] 1 : δοοὸ 5. [0Κ6 1. ς4,) μνησθῆναι 
ἐλέους... «τῷ ᾿Αβραὰμ καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ ; 
ὙΥΠΟΓΟ 1ἴ 566 15 ει {Π6 ννογάϑ μνησθῆναι ἐλέους 
τῷ ᾿Αβραὰμ β8ῃοι!ὰ 6 Ἰοϊποά τορεΐμογ, δηά 
{πε ἱπίογνθηϊης ννοσάβς Ἴσοηβιάἀθγοὰ 845 ράγθη- 
{ΠΘοΔ]. 

αὐ ἐδε ἐπδς ἡ ἐδὲ σαγὶ δ ῥαυε “εοπ ἐῤὲ «αἷ- 
ααΐϊορ 97 οἷγ Οο4] ὝΠ6βΟ ννογὰάβ Ὅσο νοῦς 
Ὀαῖίπι ἴῃ [54]. 1}. το. ΟὙε, [52]. χὶῖχ. 6; 4150 
Ἀοιι. χί. 12, 25) 26; ΨΠΟΓΟ, 85 1π [ἢ]5 νθΓθδ, 
(ἢ6 ϑαἰναίίοη οὗ [5γδθ] 15 σοπηοοῖϊθα ἢ (ἢ6 
ὈΓΠηρΊηρ ἴῃ οὗ ἴῃ6 ἤι]π655 οὗ ἰῃ6 (ὐσοπῇ!]ο65. 

4. »ιαξε α ἰομά πο.6] Οτ, “" Ὀγθᾶκ ἔοι 
ἰηΐο 4 Ἰοιιά 5ῃοιῖ." ὙΠῸ νοῦ ἴδι5 τεηάεγοά 
15. ιϑοὰ ἴῃ {ἢ15 βρη βοδίίοη ΟΠΪΥ ἴῃ [815 ρ]δςθ, 
αηὰ ἴῃ [6 φαυ]οῦ πὰ ἰδίογ ργόρμθοῖθ5 οὗ 
Ι5διδῆ, ψῆογο [ἢ Τσσυγβ 51 Χ {Ππ|65, ΥἱΖ. χὶν. 
η., ΧΙν. 23, ΧΙΙΧ. 14, 11. 9, ἰνῸ σ, ἷν. χ; δηὰ 
ἴῃ οδςἢ ρίδος ἴῃ σοηλιποζίοη νυ] βοπηθ (ΟΥΠ 
οὗ ἴπ6 ννογά τεπάεγοά “" τοϊοίςθ." [{ ΡγοῦΔΌΪΥ 
ἀδηοίεβ, ἃ85 1.6 ΕἸοῦς (1 Ἰος.) μᾶ5 οὐβογνθας 
βοιιηάς πηδάθ ἢ [Π6 πιουΐῃ, 45 ἀϊσειηρυ 5ηῃθὰ 
ἔγοση ἰῃϑίγ θη] πλιιϑὶς, δηὰ ἰ5 {ποιοίοσθ 
ΠΟΥΓΕΟΕΥ τεπάεγοα “ὁ Ὀγεδῖκς ἐογ ΒΒ ἰηΐο 5βουῖ- 
ιηρ.᾽" 

σης ῥγαΐ 6] ἘἈῖμοσ, ἐΡΙΑΥ,᾽") 1. 5. ΔΟΓΟΠΊΡΔΗΥ 
1Π6 σοὴρ ἢ [6 πηυϑὶς οὗ [Π6 σι πηρεὰ δἀπά 
νη ἸηΒ.ΓΙΠΊθηϊ5 ἀςδοσι θεὰ 1 νυ. ς, 6. 

δ. ἐῤὲ τοἱκο 9, α ῥεα]»17 ῊΙ8 Ρἤγαϑο οος 
ΟἿΪ5 6ἰϑενν μογε ΟἿΪΥ ἴῃ [881]. 11. 2. 

6θ6. »Ἐη ἐγιωηιρε)]ὴ Ὄ15. 18. (Π6 οἷν ρ]δο6 
ἴῃ ἴῃς Βοοκ οἵ Ῥβδὶπὶβ ἰὴ ψϊοἢ {μ6 Ηροῦτγονν 
Ὑνογὰ 50 τοηάογθά οσοιτθ. ὙΠΘΥ γε ἃρ- 
Ῥοϊηϊοὰ ἴο Ὀδ6 υϑοὰ ΟἿΪΥ ΟΥ (6 ῥγίθϑίβ (566 
ποῖθ οἡ Νιιπ,. χ. 8). [ἢ {ποτα 6 ΔπγῪ 4]]πϑοη 
Ὦοτγο ἴο {ΠΕΙΓ Οὐ Δ] ι156, ννὸ πγυϑὲ υπάογϑίδπα 
ἴΠ6 δ ΠΊΠΊΟΠ5 ἴο ῬγοςΪδὶπὶ ἴΠεῈ ργαῖϑοβ οὔ [θῆο- 
Υδῦὺ ]Π [6 {τιπιρεῖ, 85 δὴ ἱπάϊςσδίίοη τῃδξ 
1815 ῥ881πὶ ροϊηῖβ ἴο ἃ ρεγοά ννῃοπ πὸ ἰ(64] 
οὗ [πὸ [Θυνϑἢ παίίοη ἃ5 ἃ παίΐοη οἵ ργίθϑίβ 
5841} ἢᾶνθ Ὀθθη τϑα] δοά, [1 ἄρρθᾶσβ, πον- 
Ἔνογ, (Πδΐ ἴῃ ἴΠ6 ἰαΐοῦ ρογοάβ οὔ [Θὐν 15} ἢ15- 
ἴοτγ ἴΠ6 ἱπιπηρεῖ, ἃ5 ννῈ}} 25. 1ῃ6 σογηδῖ (566 
ποῖ οἡ Νυμπι. χ. 2 ἔογ ἴῃς ἀϊδιηςξοη Ὀεΐννθθη 
{Π6π|}, ννᾶ5 υϑοὰ οἡ οχίγδογαϊ ΠΑγΥ Τσςδϑί οηΒ, 
ποῖ ΟΠἸΥ ὈΥ ἴΠ6 ῥγιθβδῖβ, Ὀυϊ 4150 ὉΥ {πὸ [,6- 
Υἱίοβ, δηὰ ὄνθὴ ΟΥ̓ (ἢ6 ρϑορῖθ, 45 “. σ᾿ ὈΥ͂ 
(πε 1 ονιοβ, δ ἴἢ6 Ὀγιπρίηρ ὑρΡ οὗ {Π6 ἂγκ 
(1 Οἶγο, χνυΐ. 42), δηά ὈΥ ἴδ ρθορ]θ ξεῆθ- 

ΡΘΑΙΜ5. ΧΟΝΊΤΙΠΗΠ. 

15γδθ]: 411 τπ6 επάς οἵ ἴπε δαπτῇ ἤανε. 6 νὰ ττυπιρεῖβ δηὰ βοιπηά οὐ 
ςοζηδῖ πιᾶΚα ἃ Ἰογέωϊ! ῃοῖβα Ὀείογε τῆς 
ΤΟΚΡ. τῆς Κίηρ. 

7 ἴμεῖ τῆς 864 τοδῦ, ἀπά τῆς ἢ]- 
Π685 τπεγθοῦ; (ἢ6ς ννοῦ]ά, δηά {ΠεΥ 
τῆδλι ἄννε}} τῃεγείη. 

8 Τ,εἰ τε βοοάβ οἷαρ ἐῤεὶγ ἢδηάϑ : 
ἴεῖ τῆς 1115 δε Ἰογᾷμι! τορεῖμεγ 

ΤΓΑΙΪΎ, αἵ [ῆ6 σοτγοηδίίοῃ οὗ Ϊ]οδϑῆ (2 Κ. χί. 
14). Αἴ [86 5ᾶπ|6ὸ {{π|6Ὸ,| ἴῃ6 ἀϊδειηςίνε τ156 
οὗ {πὸ γυπηροῖβ ὈΥ [6 Ὀγιθϑὶβ 5θθη5 ἴὼὺ ἤᾶνδ 
Ὀδαη ραγ Δ} τοϊδιπθά. (ἵ. 2 (το. χα! Χ4; 
Εχτα ᾿ἰϊ. το; Νεοῆ. χὶἹ. 4:1. 715 ι56 οἵ 
{(γυπιροῖα δηά σογηεῖβ ἀρῖοθσ ΜΠ (6 σοπο]ι- 
ϑίοη νυν ἢ ννου]ά πδία γα! ν Ὀ6 ἀγαννῃ ἴγοπὶ 
1Π6 σῃαγδοίοσ οὗ ἴποβο ἰπδίγιυπιθηΐβ, (6 οἤδεςϊ 
οὗ ψ Ὡς ἢ νου Ὀ6 ἴο σοηπίοιπης ταῖμοσγ ἴμδη 
ἴο διὰ 8Π ογάϊηασῃ Ἅσμοῖγσ, ὙΠΟΙ͂Γ ᾿186 οἡ οὐσοᾶ- 
βίοη οὔ ἴῃς ρΡτοοϊδιιαοη οὐ σογοπαδίίοη οὗ 
Κιίηρϑ, 85 οὐ Αὐβαδίοπιὶ (2 8. χν. το); οἵ ϑ01]0- 
τποη (1 Κ. 1. 34); οὗ Ϊοδὰ (2 Κ. ἰχ. 13); δυὰ 
οὔ [οδϑῃ (2 Κ. χί. χ4), Ὠκθῃ ἴῃ σοπ)ποίίοη 
νυ τἢ ([ἢ6 ννογάβ “" θείοσγο [Ἐπονυδῃ ἴἢ6 ΚΊηρ," 
σοηῇγπιβ (6 νυἱονν παῖ {Π6 τείογεησθ. 6 ἴο 
(μαὲ 5ἰρτδὶ δϑϑυπιρίίοη οἵ ἴπθ Κιπράοπι ὈΥ 
(ῃ6 Ἀραφοπιοσ δὲ ΠῚ5 βοσοηά Αἀνόπί, ννῃϊς ἢ 
15 ἴῃ6 σιιδ]οςξ οὗὨ 50 ἰαγρὲ ἃ ρογίίοῃ οἵ δηῃςϊθηΐ 
ῬΓΟΡἤθΟΥ. 

»ιαζε ἃ 7ογγμὶ πο] ὍὨῊε νοτῦ {π5 ἴΓΔΠ8- 
Ἰαϊθα 15 (ἢ6 βαπιδ 45 [πδὲ νυ] ἢ ΟσςῸ ΓΒ ἴπ πὰ 4. 
ὙΝΠΟΓΟ [ἴ 15 ἐγδηϑίιθα ἴῃ ἴΠ6 δ Πη6 ΠΠΔηΠΟΓ, δηὰ 
ὙΠΟΓΟ, 85 ἴῃ ΟἴΠΟΙ ρῥΐαςοθβ, 1 ἱποϊυάδβ, [Ε τ 
ἀοῦβ ποῖ ΡΥ ΠΊΑΥΠΥ ἀσποῖθ, ἴΠ6 5ῃουξ οὗ ἴῃς 
Βυπηδη νοῖςδ (ςἕ. Τυἀξ. χν. ΣΑ4 1 1 85. χυ!ὶ, 20), 
ΒΓ ἢ οὔἴοη δοςσοτηρδηϊοὰ {πὸ Ὀ]αϑὶ οὗ ἰγυπη- 
Ροΐβ οὔ σογῃπεῖβ. Οὗ Εσγα ΠῚ. σο--- 2; αΑἰϑὸ 
1 ἼΤἬρ655. ἵν. τό, “ ν ἶἢ 4 5δῃοιυξ, νυ] τἢ6 νοῖοθ 
οὔ {πὲ ἀγοῆδηροὶ, δηὰ νυ (Π6 ἴσυτὴρ οἵ Οοἀά." 
δ66 Νοίο δ οπά. 

7. 1εὶ ἐδε “τα γοαγ', απά {δὲ βεΐμπεις ἐδέγεο] 
Μετγθαδίϊπη ἔγοπι Ῥ8. χουΐ, σὰ (6 ΓΕ 866 ἢοϊ6). 
ΟἿ. Ρ5. χχίν. 1.Ἅ 

ἐῤεὲ «υογἰά, αμπά ἱ ἐδαὶ ἀκυεὶ! ἐῤεγεὶ"} 
Ψογθαίη ἔγοπι 8. χχίν. συ. Τῆς ννογὰ γσϑη- 
ἀεγοα “ννου]α "ἢ π΄ 118 δηὰ [Π6 πὶ ἢ νοῦβα 
ΟΟΟΙΓ5 οἰ ῃϊ {π|65 'ἴπ ἴΠ6 οἴπου Ὀοοκ5 οὗ [δ6 
ῬΘΑΙΓοΥ, ϑόνθῃ {Ππ|65 ἴῃ (ἢϊ5 ἔουγ ἢ ὈοΟΚ, ἀπά 
ΠΙΠ6 {{π|65 ἴῃ ἴῃ6 ΘΑΓΠΕΓ ΡΓΟΡΠΕςΙ65 οὗ [βδϊδῇ. 

8. Ζεἰ δὲ Ποοά εἰαρ ἐρεῖν δαπ}] Α Ὀοϊ]ὰ 
τηθίδρῃοσ ἴδκθη ἔτοπι [88]. 'ν. σ.2, “"δηᾶὰ Δ]]} 
(Πε ἔγεεβ οὗ (με ἢεὶά (οὐ ννοοάλ) 584}} οἷἂρ 
{Ποῖ Βαηάβ.᾽" ὉὍῆ6 σμδηρὸ οὗ ἵννὸ Ἰοζίζουβ ἴῃ 
[ῃ6 ννογὰ τγδπϑὶαϊθα “" Ποοάς᾽" νου] σοηνογῖ 
ἴἴ ἱπῖο (η6 ννογὰ ἰγαπϑιδίοθα “"Τογεϑίβ᾽" ἴῃ 5. 
ΧΧΙΧ. 9. ὙΠ ΟΙΘ 15, Ποννενεσ, ποι Ποῦ Δα ΒΟΥ Υ 
ΠΟΙ ΠΟΟΘϑϑΥ ἕο ἴπ6 σἤδηρο. Οη {πῸ0 ςσοη- 
ἸΓΑΓΥ, ἴΠε ἰγδηϑίογ οὗ {πὸ βριιγο ἔγοπι (ἢς ννοοάβ 
ἴο [Π6 5[ΓΡΑΠῚΒ 15 ΨΟΓῪ δῖ ΓΙΚΙΠρ.---ἰΠ6 ΤΟΤΕ 50 
θη ἴάκοη ἴῃ σοππηδοϊίοη ἢ 5, Χο]. 3. 
ὙΠΟΙΟ ΠΊΔΥ 4180 δ6 δὴ 8]]} 150 ἴο ἴδε ο]οβίηζ 
οὗ [86 νναίειβ οὗ ἴῃς θὰ 868 ονεῦ ἰδ Εβγρ- 
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ΡΘΔΙΙΜ 5. ΧΟΝΤΙΙ. ΧΟΙΣ. [ν. ο-- τ, 

ΠΕ655 5Π4]} πε πάρε ἴῃ 6 ννοτ]ά, δηὰ τῇς 
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2 Ῥ οὔ. 9 Βείοτε δε ᾿κοκρ ; ὅ ογ ἢε Ἴοοιῃ- 
" Ἔἰἢ ἴο γιιάρε τε εἀγῖ : νυ ἢ τρθῖεοιιβ- 

ἴδῃς. (Οἵ Ρξ. χ]ν!. τ, νἤοΥΟ ννὸ γοδὰ οί οὗ 
δῃουϊτηρ δπά οὗ οἰαρρίῃρ οὗ απάϑ; δηὰ 68- 
ΡΘΟΙΔΠΥ 2 Κ. χὶ. 1.2. σσ Πεγὸ ἴῃς ρθορὶΘ ἅγὸ γορσο- 
βοῃίθαά 25 οἰδρρίπρ {πεῖγ ἤδηάς δὲ ἴΠ6 σογοπᾶ- 
τίοη οὗ [οφϑἢ, ἰῇ σοππεοίίοη ἢ [ῃς Ὀ]οννης 
οὗ {τιπηροῖ5. αἰγεδάγ ποίϊ θὰ. [{ τηιϑῖ Ὀ6 οὔ- 
βογνοᾶ, ἤοννθνογ, ἱἰη Ὀοΐϊῃ (ἢδ56 Ἵδϑθὸ5 ἰῃπαΐ {Π6 
Ηδεῦτγονν ννογά ἰγαπϑιδίοά “ςἸαρροά ̓" 18 αἰ» 
ΤΙ͂ογεπῖ ἔγοπὶ ἰμδἴ οπρογθὰ ἴῃ [815 ρίδςθ. ΤῊΣ 

Ρθορὶς ψνἢ δαυῖγ. 

ῬΓΟΟΙ86 ἜΧρΓοβϑίοη ΟΟΟῸΓΒ ΟΠΙΥ͂ ἰῃ [58]. ἵν΄. 12. 
ΤΠ ποαγοϑί ἀρργοχιπηδίίοπ ἴο [ἴ δἰϑενγῃοτε 15 
Ηδαῦ. 111. το, ““ἼὨΘ ἀδορ...δὰ ὰρ Πῖ5 παπᾶς 
οη διρῇ." 

θ. ,“,0νγν δὲ εο»ριρ] Ἐδίμεγ, ““ογ Ηδ ἰ5 
ςοπΊ6." ὅ866 ποῖθ οἡ 5. χονῖ. 13. ΏΙΟἢ νοῦϑο, 
ἢ τὴς ὀχοθρίίοη οὗ ἴπῸ τεροττοη νυ Π]ςἢ 
Οσσιιγϑ ἴπογο, πὰ οὗ (6 ἰαϑῖ ννογά, ἄρτεθδ Υ61- 
Ὀαΐπι νυ ἢ 1Π|15 γογθθ. 

ΝΟΤῈ, οἡ ῬΘΑῚΜ ΧΟΥΠΙῚ. 6. 

Τῆς 165 ἀϊξεϊ συ βῃ Ὀεΐνεαπ (ἢς τηοάς οὗ 
δΙονίηρ ἴῃς ἰγυαπιρεῖ οὐὔ σοστῃμεὶ ἰπάϊοαϊε Ὁγ 
τῆς ΗἸρ0811 ἔογπλ οὗ ἴῃς νεγρ 7 δηὰ {δαὶ ἰη- 
ἀιοαίεα Ὀγ "Ρ. Ὅς ἰογπιοῦ ἴῃ Ὺ σοπβοΓ ἴο 
Ὀς ἃ τουρῇ, Ὀγοίκοη βοιηᾷ, 45 τπουν τῃς τοοῖ 
ψΕΓΘ 7 ; ἴῃς Ἰατίεγ, ἃ σῃιβλοοῖῇ, ἐαυδθὲ σουμά, 
1 Ββεοπὴ5 τῆογὸ ῥγοόῦδῦϊο, ποννόνεσ, ἴπαὶ [Πα 
βοιιη ἰηκἰσαῖϊοά Ὀγ ὉΠ νγᾶ5 ἃ σέγιίς, 5ῃδιρ 
Ὀϊασὶ (μοἱ 4 δϊαδὲ ἢ “ὁπε ἱἰσυμηρεῖ,᾽) ὅς ἴῃ 
{πΠ6 Α, Ν΄. οἵ Ναπι. χ. 4); δπὰ ἰδαῖ ἴῃς Ξουπὰ 
ἱπα!σαῖοα Ὀγ νΝ 7, 2.5. ΠΡ 5), ννᾶβ ἃ ρῥγοιϊγδοιϑά 

ΡῬΘΑΙΜΟ ΧΟΙΧ. 

1 7.ε γολήεί, σε ρ  ογίλ ἐλε ξέμ ρον οὗ 
. Οναά κι Ζίοπ,  ἐχλογέείλ αὐδ, ἐν {ἀξ ἐχαπε δίς 
οὐ γογεγαίλενς, ἐο τεὐυογτὐΐ Ονα αἱ δὲς ἀοάν 4 

υ]αςῖ, οὐ ἃ ϑβιιοοςεββίοη οὗ δ᾽αςίβ, Ττηὶβ ἐχρίδ- 
ὨδΙΙΟῺ ἰ5 ἴῃ δ ΕΓ ΠΔστηοΥ ἢ (6 τ56 οὗ τΠ6 
νεγὺ ΌΠΩΣ δπὰ {ες ποῦῃ ΠΙΊΛἽΠ ἰθ Ναπι, χ, 
6, ἸΡΡΩ" ΠΡ Π., 1.4. "" 1ΠΕΥ 5}4}} υἱονν ἃ σοῃ- 
[ἰπαοὶ5 Ρεα],᾿ ΟΥἨῺ “ἃ 5ιισςεβδείοῃ οἵ ὑαει5,᾽ 
διὰ οἵ τὰ ἴννο νεγὺβ ἐὰ ἴῃς (ο] ον νοῦβθ, 

ἩἽ ΝΟΥ ἩΡΡΙ͂Σ., ἐ.δ., “γε Β84}} Ὀ]ονν οπς 
ΔΓΡ ὈΪαδῖ, δηὰ ἢοΐ ἃ σοπίἰηὰοι5 Ὀ]ασί,᾽ ΟΥὁ ““ἃ 

βυισοοβϑδίοῃ οἱ ᾿]α5ῖ5,᾽") ὅδε ποῖς ἰῇ ἶος. (Εἴ, αἷϑὸ 
5. εἰ. 3, 5. 

ΗΕ ΤΟΒῸ τεϊρηθίῃ ; [εξ (6 γΡ6ο- 
Οἷα {ΓΕ Ώ10]6 : ἢς 561 δώδυδον 

τηονθά. 

Ῥθαιμ ΧΟΙΧ. 

ἼῊΙ5 15 ἴΠ6 ἰαϑὶ οἵ ἰῃδῖ 50 γῈ5 οὗ τογδ] ρϑϑ1π|5 
(ἕυγ τΠ6 οἷν ρ8. ΤΔῪ Ὀ6 τοραγάρα γδῖῃοσ 45 [Π6 
Ἰδοχοίοθυ νν ΠΟ ἢ οἰοδθθ [πὸ β'γ81η} ννῃϊ ἢ δη- 
ποῦηςα ἴῃὸ [Δςῖ, δηά ν᾽ ῃϊοἢ ἀθϑοῦδο [Π6 τοβα ἔς, 
οὗ τῆς Αἀνοιῃξ οὗ [επονδῃ, δηὰ ἴῃς τπγὰ οὗ 
ἴποϑ6 55. γῇ ΙΓ ἢ Ὀδρῖη ἢ τῃὴ6 νναϊοῃννογὰ 
ἐς πονῇ 15 Κίηγν." [5 σοηποιΐίςοη χοῖγος- 
ΒΡΘΟΌ ΝΟΥ ἢ 581 4}}5 ν᾽ϑίοη ([58]. ν].), δπὰ 
ΡΓΟΒρθο ΝΥ ἢ Δρος. χὶ., χὶν,, χν. δῃὰ 
ΧΥΙ., σῃοιυ ἃ ηοΐξ θὸ ονοτ]οοκοά, [ἴ δας Ὀόθη 
ἀδϑουι θα Ὀγ [6] χοῦ 85. “16 θαυ δοῆο 
Οὗ τῃ6 ϑεγδρῆϊς Τ τϑαρίοη." [{ πλρῃξ ρογμαρβ 
δε Πιογθ σΟΥΓΘΟΙΥ ἀδεςγι θα ἃ5 [πὸ δοῖιια] γρᾶ- 
᾿Ἰἰχαϊίοη οὗ ἴπαΐ σἴδίε οὗ ὈΪοϑθθάπθϑϑ ννῃ οἷ ννὰϑ 
ἔογοιοϊὰ 'ἰπ {πὸ ϑογαρῆϊς βϑοὴρ ποαιὰ ὉΥ̓ {6 
Ργορβεῖ, θὰϊ νν ]ο ἢ ἀνναῖῖϑ τπῸ ρσγοδὲ ἀδγὺ οὗ 16 
Αἀνεηΐῖ, ἴῃ οτάογ ἴο [158 δεοῖυδὶ ἱπαιιριτγαίϊίοῃ : 
ἃ 5ῖδλῖθ ἴῃ ΒΓ ἢ δῖη δηὰ (ἢ6 σιιγθὸ 5841} 6 
ὈπκΚποννη, πὰ ἴΠ6 οαγίῃ [ἴ56}} 5}4}} θὸ ΕῺ}} οἵ 
ἴΠ6 βίογυ οὗ ]εβονδῇ. 85 115 ᾿ηϊνουβα! !υγ δο- 
Κηονν]οάρεά μοτγά δπά Κίηρ. ((Ε 5. [ὁμη χιϊ, 
41.) ΤῊΪ5 βοσυ οὗ {πὸ Νδυν ογυβαίοπὶ πὰ 
οὗ {πε ἰῦθγπδο]α οἵ Οοά ἀπγοιρϑί ΠΊΕ} 15 ροῦ- 
ἰγαγϑὰ πὶ πιά ΌΓΥ Ὀοττγοννοὰ ἔγοπι {Π6 σιῖια] 
οὗ ἴῃς [ἐν !5}} τοπιρίε. πὰ ἔτοπὶ {Π6 γτεσογάρά 
ἀολϊπηρβ οἱ Οοὐὰ νὰ Μίοβεθ, Αδγοῃ, δπά 
δᾶτηθὶ. ὙΠέβ6 (ςοῇ, ρος. ν. 8---τ 0} πιᾶν ὕδ 
Γοραγαθὰ 85 ἴπε σεργεβεηίδίινο οὗ τῃῆ6 οἱὰ 

Τοακίαπιεηῖ ΟΠγοῃ, οὐ οὗ 186 σοπνοτγίοι [ον5 
8ἃ5 ἃ παϊίΐοη, ΟΥΓ Οὗ (6 ΚΌΠΟΥΑΙ ΞΘ ΠΊΌΪΥ ἀπά 
ΟΒυτγοὴ οὗ τὸ Πιϑῖδοσῃ (3866 Τ᾽ ΓΙΡΡ᾽ 5 "[ηἴτο- 
ἀμοστοη ἴο [πὸ Ῥϑλ]πη5,᾽) 11. Ρ. 148). 

ΤΠ6 ἵνοὸ οδπίοῦ ἀἰϊνιϑίοπσ οὔ {πῸ ῥρ54]πὶ 
ΔΙῸ οἰοΑΥΪγ πηαγκοά ὈγΥ ἴῃ τοΐγαιη οὐ υσν΄. ς 
Δηἀ 9. Α {Πτοοίο! ἃ Ξἰγορῃ σα] ἀν] 50 Π 15 4͵5ὸὺ 
τηαγκοά ΟΥ (πὸ τοροίοι δ τῃ6 οἴοϑο οὐ δας 
δίγορῃο οὗ πε ϑιπιθ, οὐ᾽ δἰπιοϑσί ἴΠ6 5ΔΠ|6 
ννογάς: “ΗΟΪΥ 5 Ης" (τυ. 3): “ΗΟΪΥ 5 
Ης" (υ. ς); “ΗΟἱΪγ 15 [ βονδῇ οἷἱἵγ Οοα ᾽" 
(νυ. 9). ΟΥ Αρος. χνὶ. ς, ΒοΙο 186. Ὀεδί 
τοδάρ 15, “" Δ΄ ἢἰς ἢ ἀγῖ, δηα νναδῖ, δηὰ βῆ] 
6, Τὸ ΗΟΪγΥ Οπο." Τὸ γοππαγκδῦϊς σοῖτὸ- 
βροῃάθηςθ οἵ ἄρος. χί. 1ς--18 ἢ [ἢ 5 
50Γ168. ΟΥἨ ρβα]τη8, ἀπά ἢ {Π6 ΧΟΙΧΤΝ ἴῃ ρᾶγ- 
συ Ϊαι, οδἢ δου ΟΥ οϑοαρὲ οὐδογναίίοι . ἀρὰ 
ἰϊ δοῦνοβ ἃ5 ἃ ΚοΥ ἴὸ {πε ἰἰογριοϊδίου οὗ 
δούογα] ρουοη8. οὗ [Π15 μϑαΐπη νυ] ἢ ννουὰ 
οἴπογννῖθο Ὀδ ἰηνοϊνοα ἴῃ πλο ἢ οὐδοῦ Υ. 

1. Τῷῶ ΠΟΚΡῸ γείσηει δὴ] ὅ8ὲε6 ποῖὲ οἡ 5. 
ΧΟΙΙ. χ. 

δὲ ἐῤε ῥεορίε ἱγοριδίο] Ἐίμογ, “[ἢ6 ῥθορ]οβ, 
ΟΥ παῖίϊοῃϑβ, γι Ὁ], ΟΥἨΎ ἅτε ΔηρτΥ;" υΧΧ, 
ὀργιζέσθωσαν λαοί; εἴ. Αρος. χὶ. χ8, τὰ ἔθνη 
ὠργίσθησαν. 

βὲ σοί ὀείαυεοη ἐδὸ ἐρογ δὶ». ἈΔΊΒΟΥ (85 
Ειτνα]ά, Η υρίε]ὰ, Ηεπροΐοηθογῃ., ὧς.) " (ονθῃ 
Ηες [πὸ 5:ἴεῖ ἢ ὡροὴ ἴμ6 σπεγιθῖπι." ΟΣ, 

Ι ἘΗεῖν 
{π6 Τμογιθίμιβ,; ἰδὲ 1π6 δασῖρβ. θὲ τωρ σι 



ν 2--6.] 

2 ΤΠε ΓῸΒῸ ἐς στεδῖ ἴῃ Ζίοη ; δπά 
Ὦε ἡ: ΠΙρἢ ἀθονε ]} τῆς ρθορίε. 

2 [,εἰ τῆεπὶ ργαῖβε ΤΥ ργοδῖ δπηά 
κέγγι]ε πδπια; “0 ἴτ ἐς ΠοΪγ. 

4 ΓΠε Κιπρ᾽ 8 5[ εηρτῃ αἷδοὸ ἰονεῖῃ 
γυἀσπηεηῖ; τποὰὺ ἀοβὲ βία] 158 δαυγ, 
τῇοιι ἐχοσυῖεϑ Ἰμάστηεηῖ Δπα τρῆϊε- 
Οὐβῆ6θ5 ἰη αςοῦ. 

τ 5. ἵν. 4: 25.0]..2; 2 Καὶ, χίχ. σφ σ (ῆγο. 
χιῖ, 6; [54]. ΧΧΧν. τό. ὙΠ656ὲ ννοχγαϑ οἰ ΠΟΥ 
«τ πο, 85 50πΊὸ [Π]ηἰκ, ἴῃ6 ΤΔΏΠΟΓ ἴῃ ὙΠΟ ἢ 
ΤΠ νδῃ τοίρηβ, “δ τεῖρηϑ, βτπρ ὑροη τἢ6 
ΡΠ ΟΧΟ πὶ: ΟΥ̓Δ, 85 866 ΠΊ8 ΠΊΟΤΟ ΡγΟΌΔΌ]6, νυν ἤθη 
αν ς ἴάΚὸ Ἰηἴο δοσοιπηῖ [6 σόπογαὶ ἴθηοΥ οὗἉ [15 
ϑοτὶοβ ΟΥ̓ ρ541Ππ|5, δηὰ ὀρθοῖ! γ υν. 2 δηὰ ς οὗ 
1.15 ρ5α]π), ΓΠΟΥ ᾿ΡῚῪ ἴπ4ἰ Ης Δ ΒΟ, ἴῃ [Π6 ἀδγ5 
Οἵ τῃὸ νυυιῖογ, " ἀννοὶς Ὀοΐννθθη [ἢ σΒογ ὈΙτᾺ.,᾽" 
Ἐπ γοποά, 5 ἰἃ ογο, ἀροῃ [Βο56 τη βίο. 5 
Τοσγτηβ, ἀπά στοϑιηρ Ηἰσ [δεῖ προ {πὸ ΑΥκ Ὀ6- 
ὨΦΊΙΉ {Ποπὴ (Ὁ. ς))., 5 ὈΘἢΠο]ὰ ἴῃ ργορμοῖίϊς ν]ϑίοῃ 
2:5 " ΓΟΙβηϊηρ ἴῃ Δίοιμπι Ζίομῃ, δηὰ 'ἰπ [6Π|ὶ- 
δδίετῃη, δηά Ὀεΐοσε Η!5 ἀποϊοηΐβ, β] σοι 5} γ." 
((Υ στ΄. 2 ἀπὰ ς οὗ {15 ρΡ5. ἢ [54]. χχίν. 
23: δηά 966 {πὸ Εχουϊθυβ οἡ ἴποϑο 84] Π|8. 
λε ἢ τοίογοποθ ἴο 6 ἱπιρογΐδησο οὗ {Π:5 γεῦβα 
δΔῃς οἵ αὖ. 4, ς, 8ἃ5 Ὀϑαγίηρ οἡ [Π6 σῃΥΟΠΟΙΟΡῪ 
οΟὗἨ τ}!5 Ξουῦδ5 οὗ ρ511Π|5.) 

ἐεὶ τὲ ἐαγί δὲ νιουε 1 Ἀλαΐποτ, "ἴῃ 6 οάγίῃ 
15 πιονϑά, ΟΥὉ 465." (16 ἀροςοραῖθδα ἔοττῃ, 
ΠΙΠἢ 15 ποῖ ἔοιηᾷ Πογο, 18 σΟΠΘΓΑΙΪΥ πϑοα ν᾿ ἤθη 
ἘΠῸ ἱπλρογαῖϊνο οὐ ορίαξινο 56 η56 15 δ βηϊβοά ; 
οἴ. τ 5. 1χ. 20: 2 5. Χίχ. 27: 1 Κ᾿ χυῇ 2ι; 
Ῥς, Ἰχχίν. 21.) ὙΠΘΓΘ 5, ργο δ ΌΪΥ,, Δη Δ] ϑίοη 
ΠεΓο, 85 οἰβονν ἤογο ἴῃ (15 5δοτὲ5. Οὗ ρϑ4]π|5, ἴο 
[6 δδηῖῃαιακο ἴῃ {πὸ ἀἄδγθ οὗ [ἴὐχχίαῃ, [6 
ΟἿΪΥ ἴσγγου, ἃ8 85 οἴδθη Ὀθθη οὈβογνοά, οὗ 
ὙΠ ἢ ἴῃς οὐρα 15 ϑῃαγρεπεά, ποΐ ὈΪϊιπίοά, Ὀγ 
ΣΑΤΔΙ ΠΔΠΑΥ : οἵ, 1541. Χχῖν, 19, 20. “ὙἼΒΟ οαστῇ 
15 πηον δα Θχοθθά!ηρὶν 1.) “ὙἼὙ 6 δαγ ἢ 5841] γθο] ἴο 
δηᾷ ἔγο Κα ἃ ἀγιηκαγά." 0: Τοτγγα, αιδηιάϊι 
ἱγητγηοίᾷ ἔπογιῖ, δα ΠΑΥῚ ποη Ροϊθβὶ  φυδπάο νογῸ 
τιοῖίδ ἔιιοῦ οἱ ἱπίσοπλιογ, απο γοςσϊριοῖ 54η1- 
ταῖεπι" (΄ Βγενίατιιιπι 510 πολῖης Η]ΕΙΌΠΥ ΠῚ1)}; 
εἴ. Ἄρος. χΙ. 19, καὶ σεισμός. 

2. Τὲ 7 ΚῸ ᾿ς φρέατα Ζιοη] ΤῊδ γοίογς 
ΘΉΟ6 566πὶ5 ἴο Ὀ6 ἴο ΒοΟΠῚ6 5:54] Ἔχ Βι  οπ οὗ 
ἄν! πο ΡΟννΟΣ πὰ ἔδνοιγ, ἴῃ ἀπά οἡ Ὀεῃ δ]ὲ οὗ 
Ζίοπ, ν Ὡς ἢ 514}} ὀχεοῖῖο {πὸ δάἀπργαίίοη οὗ 84}} 
Ὠλϊϊοηπ; ςἔ. Ῥδ65. ἰχχνὶ. 14. 2, χον. 2, 4} 
[54ϊ. χχῖν. 22. ὙΠῸ [Δ 18 Ὀδποϊὰ Ὁγ 5. 
]ομη (Ἄρος. χίν. 1) 8ἃ5 “" βἴδηαίπρ οἡ (ἢ6 
ΝΜΙοιηΐ διίοη,᾽" νυ ῃδη [Π6 “’Ἴδνν 50ηΡ " (Ὁ. 2), ἴο 
τυ ςἢ γοίογθηςσο 15 τηδὰθ ἴῃ Ῥβ5. χον!. δηὰ χονῃ., 
5 ϑδηζ. ΟἿ Αρος. χὶ. 17, Εὐχαριστοῦμέν σοι. 

35. κε ἐβενι ῥγαΐσο, ἄς. Ἀδίδογ, “ὙὝΠΟΥ 
Ρταῖβθ." Ὑἢα ἐρ!1Πεῖ5 “στοδῖ ἀπα ΤΟΓΓΙΌ]6 ) ἅγα 
ΔΡΡ Ια ἴπ οι, χ. 17 ἴο [ἙΘῃονδῇ ΗΠΊ56]Ε, 
τς ἢ ἐς ῥοὶνὴ Ἀδίμογ, “ Ηοἱν 5 Ηθ." Τ5 

τεοπάοτί ΠΕ 5θοτη5 ἴο Ὁ6 ἀοίοττη! ρα ὈΥ τ. ς δηὰ 
9, ἃ5 ὙΥΟΙΪ ἃ5 ὉΥῪΥ (6 ἐμπαάλπγχοπία] ραβϑᾶρε, 
511]. νἱ. 3, ΒΟ ἢ 4190, ἃ5. ννῈ}} Ὧ5 ἴῃ. ργοθᾶ- 

ΡΘΔΙΜ5. ΧΟΙΧ. 

ς Ἐχλδὶο γε ἴτε ΓΟΚΡ οὐγ Οοά, ; ᾿ ιν τε 
Δηά ννουβῃ!ρ ἂἵ ἢϊ5 ἐοοϊϑβῖοοὶ ; 207 ' ἢς τ ἐᾷ 

ἷς Βοϊγ. 
6 Μοβεβ δπά ᾿δίοῃ ἃπιοπρ ἢΐβ 

ΡΓιεβϑῖβ, Δπ4 ϑδαπλεὶ ἀπηοηρ [Π6πὶ (ἢδῖ 
(4}} ὑροῇ ἢ]8 πᾶπιε; ἴπον οΔ]1ςἋ 
ροῶη ἴδε Ιοκῦ. ἂπὰ ἢε δηβνγεῦθα 
{Πεπ1. 

ὈΠΗῸῪ τῆδὲ τπῸ ννογάὰς ἂτὸ ἃ γέϑροηβϑο οὗ οἴμοι 
νοΐςοϑ, δοσοιιηῖβ ἔου {Π6 τι9ὸ οὗ ἴη6 (Ὠϊγτὰ νυν ῆθῦο 
ψὉ πρῆϊ Πᾶν ἐχροοῖϊθα πὶ οἵ {πὸ βεσοῃά 
ῬΟΓΒΟΉ. 

4. Τὲ ἀίηρ. σἱγεησὶ αο, ἅς. Τς 
ςοηίσιιστίοη ἰ5 ἀουδίδι!. ὙΠῸ νον ΤΥ Ὀδ 
τοηάογοα 48 ἔοϊϊοννβ: “ Απάὰ [6 5ἴγοηρτη (οΥ 
τα). οὗ 4 Κα Ψ8ο Ἰονθίῃ ἡπάστηοπί (ς 
ῬΞς, χί. 7: [54]. [χὶ. 8) ΤὭου (ονεη ΤΠοι) 
ἢαϑῖ Θϑί ὉΠ Πςῃ θὰ : δαιγ, Ἰπάστηθηΐ, δηά τρῃϊ- 
δου 5η655, Ἴ ποῖ (ον θη ΤΠοι) Παϑὲ θχθϑοιι θα." 
(εξ Νοῖδ δὲ θη.) Ὑδβοιυρῇ τ[πς6 υἱ]ἰπιαῖθ γὸ- 

ΓΟΠΟΘ 566ΠῚ5 ἴο Ὀ6 ἴο ἴῃ Κιηρ [οπονδῇῃ, ΝΟ 
5Π4}} Βοτόσεγ 611] Ζίοη νυν ἡμάσ»ιοη δηὰ 
γισῥιεοισηοας (οἴ. [541. ΧΧΧΙΪ. ς, 18 15 ΓΘΆ5ΟΠ - 
ΔΌΪΟ ἴο σι ρροβο {παῖ {ΠῸ ᾿πηπιοάϊαϊο Δ] ιϑοη 5 
ἴο {Π6 τεῖρπ οὗ 6 [Θυυιϑῇ Κίηρ, Ποῖ Ποῦ 
Ἡδφχοκίδῃ, οὐ, ἃ8 806 βΈΡροβο, [οϑιαῆ. Ὅπὸ 
νγογάϑ, ““ὀχοουϊοά πάρτηθηΐ δηὰ ι8016 6." ἀγα 
ιιΞοὰ 45 παγδοϊθυιϑις οὗ ἴθ γεῖρπϑ οὗ αν 
δη ϑοϊοιηοη. ΟἿ. 2 8. νας; σ Κι χοο; 
1 ΟἼτο. ΧΥ͂ΠΙ. 14; 2 Οἶγο. ᾿ἰχ, 8; 4͵]50 [54]. 
ΧΧΧΙΝ, ς, 

8. αἱ ῥὶς: οοιείοο] ὌΠ ννογὰ {γᾶπ58- 
ἸΙαϊοὰ “" ἐοοϊδῖοο͵] " ΟὐσῸΓ5. ΟΠΪΥ ἴῃ ἔνθ Οἵ ΠΟΥ 
ΡΪαςοθ5. [ἢ ἵνο οὗ ἴμεϑ6 (ν1Ζ. 5. σχ. σ, δῃὰ 
54]. ἰχν]. 1) 1[ἴ 15. υϑοὰ Πρυγαῖίνοὶυ, οὐ τὸ 
ΘηΘΠΊ65 οὗ [Θῃονδῇ, δπὰ οὗ {μὲ δαυίῃ: ἢ {πὸ 
ΟἴΒΟΥ ρίδοοβ (Υ1Ζ. 1 ΟἢγτΟ. ΧΧΥΠ. 2; 8. ΟΧΧΧΙΙ, 
7. δηῃᾷ [,4π|. 1]. 1) 1ἴ 566 Π|5 ἴο Ὀ6 ἐπηρὶονθὰ ἴο 
ἀοποίθ ἴπὸ αὐκ. Ὑδαΐ {818 15 ἴῃ6 τεΐογθποθ 
ΠΟΥ ἰ5 τοηογεά τλογὸ ργοῦδθϊο ἔγοπι Αρος., χί. 
19, καὶ ὠφθη ἡ κιβωτὸς τῆς διαθήκης τοῦ 
Κυρίου (οΥ αὐτοῦ). ἴ5]. ἴχ. 12. “1116 
ρίας οὗ Δῖγ ἔθοιϊ," νυ ἤεγα α͵5ὸ 8] }Ππ|ϑ ΟΠ. 5ΘΟΙΤ5 
ἴο ὃ6 πιδάθ ἴο 1ῆ6 ἀὐὔκ, [που ρἢ υἰτἰπιαῖθ τοΐου- 
ΘΠῸΘ ΠΊΔΥ Ὀ6 πιδάδ ἴο [6 ϑδγίἢῃ 156]; απὸ 
Εχεκ. χἹπ. 7, ἴῃ6 ρίαςε οὗ 1ῃ6 5οΪεβ οὔ δΔῖν 
ἴοοιῖ," ὙΠ6 ρτγοροβιίίίομ ἰγαηβίαι θά “Ὁ αἵ "ἢ ρτὸ- 
ὈΔΌΪΥ πιθᾷῃ5 ποῖ “""τοννυάβ." ((Ε σα Κ. νἱῇ, 
30. 38, 41:1 450 ἴΔη, νἱ. 1ο, ἃπὰ ἰχ, 3.) 41- 
Ιυϑίοη, Ὠοννθνοῦ, ΠΥ 6 τηδάθ ἴο πὸ ψτοσί 
Αγ οἵ Αἰϊοποιηοηῖ, ἤθη (Πῃ6 ΗΠΡῃ ΡΥ οσῖ, 
8ἃ5 ἴῃς γτοργοβοηίδίνε οὔ ἴῆ6. ψΒοΪθ πίοι, 
σατο {Π6 σΟη οβϑίοπ5 δηἃἀ νγουϑῃρ οὗ τῃ6 
ΡοορΙς ἢ ἴῃς ὈΪουά οὗ (6 5δογι ἔσθ ἴο (ῃς 
ΑΥἸκ ἀπά 115 ΠΊΘΓΟΥ -56δῖ. 
,"γ ῥὲ ἐς ῥοϊν)ὴ Ἀδῖμου, "" ΗΟΪΥ 15. Η6," 498 

ἷπ σ. 3. ὙὍἢδ τόϑροπϑὸ εἦοθ5 ποῖ δάπηξ οἵ [πο 
ἐγ "ἢ οὗ τῆ. ΑΟΥ., Ἐς 5 ποῖ ἔοππά ἴῃ ἀπὸ 
Ηοῦτονν. 

6. ἐῤὲν εαἰϊά, ἅς. 1,18. “ὁ ΠΑ]Ππρ ὑροη 
]εμβοναῃ, δηὰ δ δηβννουβ ἱμοπ." ΤὍὌΠ6 βυὺ- 

397 
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7 Ηε βρακε υπίο {Πεηὶ ἰπ ἐπε οἰουάν 
ΡΠ ΠΪΑγ: τπεγ Κεαρε ἢ]5. ταϑεπηοη ε5, ἀπά 
τῆς ογάϊηδηςς ἐραὲί με σάνε τῇεη,. 

8 ΤἼοιι δηβννεγεάςε τῃ6πὶ, Ὁ ΓΚ Ὁ 
ουΓγ (ὐοά: τδουὺ νγαϑῖ 4 (Σοά τῇδε ἔογ- 

ΡΘΑΙΜ95. ΧΟΑΟΙΧ. [ν. γ---9. 

σανεϑβῖ ἴΠ6η1, τῃουρῇ ἴπου τοοκεβῖ νοη- 
σθδηςα οὗ {ΠεῚΓ ᾿ηνθητίοῃβ. 

9 ἔχαϊς τῆς Ι͂οκΡ οὐγ (οά, πὰ 
ὙνΟΥΒἢΡ αἵ ἢ18 ΠΟΙΥ ἢ1]]; ἰοῦ τπῈ ΠΟΚΡ 
ουγ (σά ἐς Πο]Ϊγ. 

βῃἰταξίοη πὶ ἴἢ6 ΑΟΝ. οὗ {[Π6 ραϑέ ἴθηβε ἔογ ἴῃ6 
ΡΓοβοηΐ σοηνογδ ἴο {π6 πιϊηὰ ἂπ ΘΠΕΓΕΪΥ αἰ - 
ἔογοπε ἰάθα ἔγοπι [παΐ ΒΓ ἢ ΠΥ ἢᾶνς Ὀδθη 
ἴῃ ἴῃς πιὶπὰ οὗ [6 Ῥϑδὶ πιῖϑῖ. ὍΠ656 γ Υϑθ5 ΤΔΥ 
σοηΐϊδίη Οἱ ΠΟΥ ἃ ἀοϑοσρίίοη οὗ [6 ρῥγόβθηϊ 
ὙΟΥΞἢΙρ οὗ {πὲ τοἀθοπηεὰ Οπυγοῦ, οὗ ψῃϊςῇ 
Μοβθβ, Αδγοῃ, δηὰ ϑδπλιθὶ τὸ 1ῃ6 ΄σῃοβθη 
τεργοσοπίδίινεβ (566 ἴἢ6 ἱηίγοάμςίοη}) ; ΟΥ 8 
Ρτιθάϊςξζινο γοργοϑεηΐδίςοη οὗ ἴ[π6 σοπιθὶ πὰ ννοῦ- 
5Π|Ρ οὗ [ἢ6 τίβθη 84ϊηΐ8, δηὰ οὗ ἴΠοϑα ννῆο 5}4}} 
ὈῈ ΟΠ τϑι 5 δ Ηἰ5 σοπηηρ, ἴῃ ἐπαῖ σγοαῖ ἀΔΥ 
οἵ Ηἰ5 ἀρρεοαγίηρ νι {86 ρῥϑαὶπὶ ἀοϑογ 65. 
[π 6 ἰαξίοι οᾶϑὲ ἴῃς αὶ ηἴ5 νν}}} 41} βαᾶνὸ Ὀθσοπλθ 
Κίηρβ δηὰ ργιοϑῖβ απο Οοά (Άϑν. ν. 1ο); δπά 
Μόοϑβοδ5, ννῆο δχογοιϑθα Ῥγ Ἐβεὶ ΓαποίοΠ5, 85 Ἰῃ 
186 βρτγηκ]ηρ οἵ {πε Ὀϊοοὰ (ἔχ. χχῖν. 8). ἴπ {Π6 
ςοηδοογαίίοῃ οὗ Δάγοη ἂπά ἢ 5 50η5 (1,θν. ν"]. 
6----α3), ἅἃπἀ ἴῃ [πὸ ἀϊδροδι(ίοη οὗ πὸ δυγηϊαγο 
οἵ [πε βαπεΐυδγγ (ΕΧ. Χ], 22--- 27), πὰ ϑαηημοὶ, 
ὙΠΟ ἰ5 ϑιιρροβοά ἴο δᾶνε ἀἰϑομαγρθά οἵδογ ἔχπο- 
τ΄οη5 ἴδῃ ἴποϑο λϑϑίρποὰ ἴο ἴΠ6 [ον !ῖ65 (1 5. ἢ, 
χϑ, το, πὰ ποίδ ἴῃ ἰος.), ἃ5 νν9]}} ἃ5 ἄδσγοῃ, {Π6 
ΗΙἸΣ ἢ -Ρτίεβί, βιδηάιηρ ἃπιοηρϑῖ, ΟΥΎ ΡΓΘ- σοι πθηΐ 
διηοηρϑῖ {Πεῖγ Ὀγοίῃγθη (566 ηοῖθ οη 8. χοίν, 8), 
ΤΛΔΥ Ὀς ςσοηῃϑιἀογοὰ 85 γεργοϑοη πε ἴῃ6 ΟΒυτοῖ 
ἴῃ 1[8 ὈΓΙΘΘΕΥ σπμαγαςσίογ, 41] ἔΠθ5ὸ νυοῦδ πλ ΠΥ 
ἴῃ ργάγοῦ δηά ἱπίογοθθϑίου ; Νίοβοβ (οἷ. Εχοά. 
ΧΥΪΙΙ 564.) ΧΧΧΙΪ. 21, 322); Αδγοη (ἢ. Νιιη. 
ΧΥΪ. 48, ὙΠΘη ἢ6 βἴοοά ᾿ς {Π6 Ἰντηρ ἀπά 
{π6ὸ ἀοα4): δαπλιοὶ (ἢ σ 5. νἱἱ. 8..9. αηὰ ποῖε 
ἴῃ ἶος., χὶϊ. χα 8, αηὰ [ογ. χγ. ας ννἤσγο Δί ἕοβ ἀπά 
ϑΑΠλ116] ἀγα πηεπίϊοποὰ ἰοροίῃοῦ): Ὁ νυ ΠΟΓΘ 48, 
ἴῃ {Π6 σαβὸ5 οἵ δίοϑεβ δηἃὰ ἄδγοπ, [ἢ6 ὈΓΙ ΒΕ 
ξαησίοπθ. βοοηθά ρθου Αγ ἴο αἰ 5(ηρ 1! 5ἢ 
{Π6π|, 50, 'π ἴΠ6 σα86 οὗ δαγλμεὶ, [6 σμαγαςῖου 
οὗ ἃ πιλῃ ΠΛΙΡΠΥ ἴῃ ὈΥΑΥΟΥ ἰ5 {παὶ ψΠΙςἢ 
ΡΓΟ- ΟΠ  ΠΟΠΓΙΥ ὈΘΙοηρ5 ἴὸ ἢ. Α σοΟΠΊρΑΓσοη 
οὗ [ἢ656 νϑῦϑεβ ΜΠ ρος. ΧΙ, 16---ἰϑ 5. ΓΟΠΡῚΥ 
ςοηῇῆγιηβ ἴΠ6 νῖονν Ποῦ ἴάκοη [Πα ἴΠῸ γοΐογθηςθ 
ῖ5 ἴο {πὸ ΤΠοορῆδην. [1 5ποι]ὰ Ὀ6 οὐβογνθά, 
τπούθονου, τηλι {Π6 “ςδοηρ οὗ δίοϑβος, [δ 50Γγ- 
νδηΐ οἵ Οοά,᾽" 5 δά ἀγοοςο ἴο [ῃ6 “ Κιπρ οὗ 
[Π6 πα!ο»..." ἀοσογάϊηρ ἴο [6 Ὀοδῖ γοδάϊηρϑ; 
δηᾷ ἰῃδξ ἴῇς ϑόνογαὶ εἰδιιϑθὸ5 οὗ ἴπ6 βοῆς προά 
ΟἾΪΥ ἴο Ὀδ σοιϊιηραγοα νυ [6 βόνόγαὶ γε β95 οὗ 
(15 αηὰ 1Π6 ῥγοσράϊηρ ρϑαὶπὶ ἴο Ὀτγίηρ οὐἱἵ [6 
δ Κίηρ σογγοβροπάθηςο Ὀοΐννθθη πολ. ΓΠιι5, 
ἔς σι, ΜῸ ΤΑΥ͂ σοπΊραγο (Π6 νΟγα5 (1) “Δ Πο 
54}} ποῖ ἴραγ ΤΠθὸ ἂδπὰ β]ουνγ ΤῊΥ πᾶπηὸ δ᾽" 
ἢ “1, δῖ ἴποπὶ ργαῖθο ΤῊΥ συθαῖ δηα [ΟΎΤΙὉ]6 
ΠΔΙΠ6 ἡ (Χοῖχ, 3): (2) “ἼΒΟΙΙ ΟΩΪΥ ἀτί ΒοΙγν,." 
ὙΠ “ΗΟΪΥ 15 Ηο,᾽ δηὰ “Τῆς 1 οτὰ οἷν Οσοά 
15. ΠΟΙ͂ν " (ΧοΙΧ. 3. 5, 9): (3) “ἼΤᾺῊΥ υάρπιεηΐβ 
ΓΟ πιλάο τη Δη1651,᾽) ἸΏ ΧΟΥΠΙ. 9. ΧΟΙΧ. 4.) 
ἄχεα, [τ σῃοιϊὰ ὈῸ οὈϑογνοα, ἢονήονογ, ἰπδλί [Π6 
ὑνογα ἤΟΓΟ γοηΠογθα, ὁ" ΡΓΙοσῖα 15. ϑο αἴ ἴο 
ἀεδίξηαία βοσι ]αῦ ΘΗ ΕΓΒ, ΟΥ̓ ῬΓΠ 65. 8566 2 8. 

Υ1}}. σ8 σοπιραγοὰ νυν ἢ σ ΟἾγο. χνἹ. 17; 8᾽90 
8. Χχ. 26; 2 Κι χ. τι; δηὰ [οὉ χΙϊ. 19. 

7. Ἧε «ῥαΐε πο ἔδει, ὅς. 111. 18 ἃ Ρ»11- 
1ΔΥ οὗ οἹουσάὰ Ηδθ δρϑϑὶβ ππῦοὸ ὕδϑχι. 
Τῆς ΟἹ Τοβίδπηθηϊ ᾿ΠλΑΡΟΓΥ 5 5111] ργοϑογνοα, 
88 ἀδηοίίηρ [Π6 ΠΡΑΓ ἃςςδ85 οὗ ἴῃ δηϊηἴβ ἴο Οοά, 
δης {ΠῚ δαπιϑϑίοη ἱπίο ἴΠῸ βϑαπηα ἱπιιπηδῖθ 
σοΙηπλιηοη νυν} ΗΠ πὶ Ἰηΐο νος Δίοϑεβ ννᾶ5 
δαπιτοά οὗ οἷά; ς΄ ΕΖεκ. χχχ 32, νΠΟΓΟ 
6 {ἢ6 ἀδγ οὗ 6 1 οτγά," νυ ῃϊςἢ 15 α͵ςο “" (86 {{π|Ὸ 
οὗ 1ῃ6 Πολίῃοη," οὐ (᾿σοπί! 65, 15 ἀθϑου θοὰ 45 ἃ 
“ἐγ οὗ οἱοιά." ΜΏρη {ἢ 8. ̓ πἰεγρτεῖοα, 
(δῦ 15 πὸ αἰ ἘΠσ ]Υ ἴῃ ἴπ6 ἱποϊιισίοπ, ποῖ 
ΟΗΪΥ οἵ Αδγζοῃ, Ὀιιξ α«ἶθο οὗ δαιῆμεὶ, ἀπιοηρϑῖ 
{Π6 πυπῦοῦ οὗ ποθ 8 ΒΙΡΉΪγ -ἰἀνουγοά, 
ἍΜ Ώδη ὑπάογβιοοά, οἡ ἴῃ6 οἴμοῦ μδηά, ἃ8 γὸ- 
ἔογτιης ἴο 1ῃ6 ραϑδῖ Πιβίοσυ οὗ [ϑγδοὶ, {86 ἰῃ- 
οἸυιδίοη οὗἩὨ 54 πηιιε} σγθαΐεβ ἃ αἰ βΠ υΪ ν. τ1Π|655, 
ἃ8 ἰ56. ποῖ ιτπίγοηπθηιγ (ἢ6 οᾶ56, [ἢ6 τϑίογς 
ΘΠσΟ 15 τεϑί ποῖοα ἴο ἴη6 ἰοστηοῦ εἶδιισο οὗ ἴῃς 
γογθθ, ἔνθῃ τἤθη, Πονύθυου, ἰἴ πιιισῖ Ὀ6 ΓΟ 6 Π|- 
Ὀογοὰ (πὲ ἴῃς βροδκιηρ ἴο Αδγοη τεςογάδα ἴῃ 
Ναπι. χΙϊ. ς--8, ἤθη 1ἴπ6 [οτὰ “““ἀπ1ι6 ἀοννη 
ἴῃ {πῸ ρ]1ὰὺ οὗ {π6 εἱουά,᾽) ννᾷβ ἴῃ {πῸ ἔογπι οὗ 
τοῦ κο, Μογθονογ, [,ον. χνὶ, 2 566 πὶ5 ᾿Ἰῃσοης 
δἰβίοπί ἢ (Π6 συρροθβιίοη μας Οοάβ 1} 
νν 85 ΟΥΑΙ ΠΑΙΥ σοπηπηιη!ςσαϊοα ἴο Αἀγοη ἰὴ (Π6 
ΡΠατ οὗ εἰουά. ὙΠΟ εοἱομὰ ὑπάθγ [ἢ Νέιν, 45 
πηάον 1η6 ΟἸἹά, Τοβίαπιρηϊ ἀϊβρεπβαδίοη 18 ϑἐ}}} 
{86 οιυιναΓγά δης ν] 51:06 βίδῃ δηὰ ϑυτηρο] οὗ ἴῃ 6 
αϊνιπηθ ργέβοηςδ, ἃ5 οὐ ἴῃς Μοιυπὶ οὗ ἼΤγδῃο- 
ἢριιγαῖίοη (5. ΓῈΚῸ ἰχ. 34..35), δηά οὗ Αϑβοθῃ- 
βίοη (Αςῖβ 1. 9). [ἴ ΜΠ] Ὀ6 80 4180 δἵ [ῃ6 
ϑοσοπαά Αἀγνοηῖ, ἤρθη Ης Δ ΒΟ νγὰ8 τϑοοινεά 
ὋΡ ἱπίο ἤϑάνθῃ ἴῃ ἃ οἱοιιά, ““530}4}} 80 ᾿οτηδ 
ἴῃ Κ6 τηδηηογ " 85 Ηὄδ ννϑοηΐ ἰπίο δρᾶνοῃ. 
(Αςῖς 1. χὰ; 1 ὙΠο55. ἵν. χ7; Κεν. ἰ 7; 
χῖν. 14.) 

ἐδεν ἀοβὲ δὲς ἱοείίποπίος, ἅς. ΤὍὨδ ἴδηϑθθ ἰ5 
σῆαηροά, δηά (Π6 γεΐθγεποθ 15 Οἰθαυ]Υ ἴο [88 
ραβῖ, Ἰυδῖ 45 ἰπ ἔθν. υἱῖ. 14. τς, “ΤΟΥ͂ 
αυασῥοά μοῦ γοῦθϑ, δηὰ γηαιίς ἐδεγη «οδίϊέ ἴῃ 
(πὸ Ὀϊοοὰ οἵ {π6 ΤΑ : τἱπογοίοτο γε ΠΟΥ͂ 
Ὀεοίοτγο {πὸ [ἤγοπο οὗ Οοά, διά «γος Ηἰπὶ ΑΥ͂ 
δηὰ ηἰρῆς ἴῃ Ηἰ5 [οπΊρ]6.᾽" 

ἐῤε ογάϊπαποο δαὶ δὲ χαπε 12») ὝὌΠ6 
τνογάβ πᾶν Ὀ6 τοηάἀοτγοά, “Ἢ Απα Ηδ ρβάνο [Ποπὶ 
ἃ ἀοοῖθὸ οὐ ἃ 5ἴδζιϊο : ςἔ Εχοά. χν. »ς, “"ἢ8 
τηδάὸ ἔογ ἴΠποῖὴ ἃ βίδξιϊθ, ϑ ΏΘΓΟ [ἢ ΞΔ η16 νυογὰ 
15. ιι504. νυ ἢ] 156 μοῦ τοηἀογοα "“ογάϊηδῃςο," 

8. ἡῤοιμί «αὐασὶ α Οοά δαὶ ὥογσαστν ἐδονε, 
ᾶς. Ἀπίμου, ἼὝΤΒΟιι νι αϑὶ ἃ ἰογρινῖηρ Οοά ἴο 
{π, ἀη (1.6. ἀπὰ γοῖ) ἰακιηρ νϑηξόδησα 
ὩΡΟΠ {ΠῈ1Γ ἰπνθητοη8. (ΟΥ ἀοϊηρθ)." Οοά 
ΡΠΠΙ5 πο ΔΙΉΘΟ5. δὰ Ἄσγοη ΜΠ ὀχο]ιβίοιμ 
ἔγοπι πὸ ἰαπὰ οἵ ρῥγοιηῖδο, ἰπουρῇ Ηδ ρμδι- 



γ.1, 4. 

ἀοποὰ {πεοῖσν σιη8. Οὐ τῆογε [Βδῃ οὔθ οσοδδβίοῃ 
Η!5 δΔῆροῦ ννὰς κιπάϊθά ἁραῖηϑὲ ἄδγοη (566 ἔχ. 
ΧΧΧΙΙ, 7)-πῖο, δηὰ Ναπι. χὶϊ. 9). ὙΠ ᾿πίογ- 
Ρτείδιιοη οἵ Κιπποῆι, ἡνἘΟ Τοίουβ ἴΠ6 νϑπηροᾶποθ 
ἴο ἰδὲ ψὨΙΟἢ ννᾶ5 ὀχοουϊοαὰ ἀρδιηςὲ Κογδῇ, 
Πλαϊδδη δηὰ ΑὈϊγᾶπὶ ἔοσ {πος ἀοίηρϑβ ραϊηϑδί 

ΡΞΑΤΝ 5. Ὁ, 

Μόοβεβ, 18. ᾿πδάτη οι ]6, [Ὁ 18 46 ΡΟΒΒ1Ό]6, 
Βονονοῦ, [Π4ϊ (Π6 τείδγθῃσθ τᾶν ὍῈ ΒΟΠΟΙΑΙΙΥ͂ 
ἴο 1Π6 5'η5 οὗ {Π6 ρθορίδ. 

9. αἱ δὶ: ῥοὶν δΠ ἘἈδίδογ, “ ἐοννατάϑ -.᾽ 966 
Οὔ σ΄. κα; οἷ. Αρος. χίν. 1. 

ΝΟΤΕ οἡ ῬΘΑῚΜ ΧΟΙΧ. 4. 

ϑοῖη6 ἰγδηϑίδίθ, “""Α πὰ [ΠΟῪ 5}}4}} ργαῖϑα (ἢ 6 
δἰ γθηρῖῃ οὗ ἃ Κίηρ πο ἰονοβ ᾿πάρτηοπί," (6 
γεῦῦ Ὀοιηρ δι ρρ]οα ἔἴτοπὶ υ. 2. Τῆς [ηἴογ- 
νεηίοη, Ὠοννόνοσ, οὗ [86 στέβρομβθε ΜΉ ΪΠἢ 
σοῃοϊυάεβ 1ηΔὲ γοῦθο 9866 ΠῚ5 ἔδίαὶ ἴο [ἢ]18 1Π- 
τογρτοίδιιοη. Ἀποῖμευ ροβϑιῦϊε τοπάρθγιηρ ἰ5, 
“ Ἀηᾷ Ξ5Ξ(γοηρτῃ (Ὀεϊοπββ ἴο) ἃ Κιπῷὶ Ὲῆο ἰονδβ 
ἡυάρτιθηϊ." ΟἸΒΟΓΒ ἰγδηϑὶαῖθ 48 ἴη6 ΑὐΥ.., [ο]- 
Ἰοννίηρ {πὸ 1 ΧΧ΄. ἀπὰ Ν υἱρ.; Ὀαΐϊ τἢ 5 τοηους 
ἴῃ ἰδ ορϑῆ ἴο (ἢ οὈνίουϑβ οδ]δοϊίοη {παῖ 1 18 
{86 Κίπρ Πιπηϑο]ἴ, ἀπά ποί ἢ!5 ϑἰγοηρίῃ,  ὩΙΓΟᾺ 
ὁῃου]ὰ 6 (Π6 ποπηηδίϊνο σᾶ96 ἴο ἴῆ6 νϑυῦ, 85 ἴῃ 
Ρ5. χὶ, )η. Μοζϑονοζ, ἴπθ γῃγτ πιο] βιγισίαγο 

ΡΟΑΙΜ Ὁ. 
1 ΑΙ" ἐχλογίαίομ ο γαῖ σοα ἐλειγχίζ, 3.0» 

δὲ ργαιίμες, 4 απά ,0» ἀϊξ δοιυέῦ. 

Α Ῥϑαϊπὶ οὗ ᾿ργαΐβε. 

ῬβαυΜ Ο. 
ΤΠἼδ ἱποογτρέϊοη, “ἃ Ῥϑβαὶπὶ οὗ ργαϊϑ6,") οὗ 

ἐδ Κορινιηβ, "ἡ πλᾶγρ., ἀδβογὶ δθ5 [Π6 ριιγροϑο οὗ 
{πὸ ρϑαῖπι, νυν ϊς ἢ ννᾶβ ποῖ ᾿πρΡΓΟΌΔΟΪΥ υνγιτίοη 
ἔον ἃ ἔδϑέινθ ρσγοςθϑϑίοη ἴο (Π6 ἰθπΊρ]6; 566 τ᾿. 4) 
δηὰ Ῥϑ5. σχν. 19. [ξ ΠΟΆΓΙῪ ΓΟΒΟΙΊΌ]65 [6 
ΘΑΓῪ ρα οἵ Ρς. χὲν. (οὐ ψῃῖο ἢ (Π6 186 
ἀοιδ1]655 ννὰϑ [ῃ6 54π|6), δηὰ 15 οἰ σϑοὶν σοη- 
ῃοοϊοα νυν} [Π6 ργεσράϊηρ ϑογίοϑ οὗ ρ55., οὗ νυν ἢ ἢ 
1 ἔοστης [6 Πίϊηρ σοποϊιθίοη. ὙΠῸ ννογάβ 
οὗ υ-. ς, “Εογ ἰῃε Ιογά 16 χοορά," ἄζς., ἔτο- 
ΠΌΘΠΕΥ οσσυγ ἰῃ [86 Δίου ρϑαϊ πΠΊβ, ον]. 1, ΟΥἹῚ. 
Ι, ΟΧΥΠ. Σ, ΟΧΧΧΥῚ. ΣΙ, ὅζα, ; δηά ννοι]α 566Πὶ 
ἴο ἢᾶνὸ Ὀδοη υιϑδα σΟΠΊΤΔΟΠΙΥ 85 ἴΠ6 Ὀιγάδη οὗ 
Ἀ541π|5 οὗ ργαῖϑο δϑοιιΐ δηὰ αἴογ ἴῃ (δρενγ. 
560 [ογ΄ Χχχί σα; ΓΑ ἸΠ αας τ δίδςος. ἵν. 24. 
[ἴπ τ αἢτο. χνὶ. 24 [ΠΟΥ γα. Ἰηϑοσῖοα ἴθ [Π6 
Ρ54]πὶ οὗ {Ππληκϑρινιηρ νυ ῃς ἢ Πανιὰ ρῥυΐ Ἰηΐο 
τῆς μαηπά οὗ Αϑᾶρῇ απὰ ἢἷ5 Ὀτοῖῆγεῃ (30 
1η6 Α. Ν.), οὐ ταῖμογ [Π6 ρϑαὶπὶ υὑξρὰ ἴῃ βυὃ- 
βοα]ιθηΐ {{π|Ὲ5 Οἡ ΟΟΟΔΞΙΟἢ5 5:1Π]1|ΔΓ ἴο τπαὶ οὗ 
1ῃ6 5δι]οηθηξζ οὗ πὸ ατς οὔ Ζίοη. ΠΟΥ 
4͵5ο οσςσιγ, 2 Οἶγο. ν. 1.3. ἴῃ (ἢ6 ΠΥΠῚΠ 5.1Π5 
αἵ {πὸ Π)οάϊ!ολίοη οὗ {πὸ Τοαρίθ. ὙΠ ΟΠ 4]- 
ἄδθο ρμᾶγαρηγαδὶ ἀθϑοῦῦοβ [ῃ6 ρϑαὶπη 85 ιιϑοὰ 
Ὀροπ ἰῃθ οςοσδβίοη οὗ ἃ ϑδοπῆοε οὗ 1ἢδηκ5- 

Ο βένίηρ. 866 [,δν. ΥἹῖ. 12, αἷς 2). Οἴτο. χχῖχ. 
41: 85. ΟΥἹ]. 22, ΟΧΥ]. 17. ΟΒΘΙΡΙΥ (ἢ [π- 
ΒΟΓΡ[ΪΟΠ ΠΊΑΥ ΠΟΏΥΘΥ {Π|5 ἱπηροτί; δι 1Π6 
σοηΐδηϊς ΤΑΐΠΟΓ δι (Π6 ποίΐοη δον φίνθῃ, 
ἴῃ {πε ὅγγίᾶς ογϑίοη 16 ρϑδὶπὶ 5 πε θὰ 
«Α ρϑαΐπὶ ἔου [ἢ6 σοηνογβίοη οὗ πὸ ἢοαΐμθη 
ἴο ἴῃς ἴσιο [Δ11}.᾽" 

ΤΠε ἢγβί υοῦθο 15 ἃ ΒΘ ΤΏΓΊΔΓΥ οὗ ἡ δῖ [0] ονν8. 
[1 “4115 ὕροη [ἢ6 τνῆο]6 φαγί (45 "55. ἰχνί. σ, 
ΧΟΥΪ. 1, ΧΟΥΠΠ. 4) ὅζο.) ἴο το]οῖοβ δπὰ ὃὈ6 δὰ 

ΟΥ̓ 186 νϑῖϑο Ἀρρεᾶσγβ ἴο δα Ὀγόκθη ὈΥ 41] οἔ 
{Π686 τοπάθτιηρθ. ὙΠ6 ῬγοποιΠ 18 ΟΙΠρΡἤδ"ς ᾿ἰπ 
ὈΟΙῚ εἰαιιδθ5, ἀπά [ἢ6 ργοποιη τ ἢ [Π6 νοσὉ 
ΟΠ] ον Πρ σοθπι 1ῃ Ὀοίῃ οἰδιιδος ἴο ἐοϊΐονν. ποῖ 
ἴο ργεςοθάθ, {πε οὔ͵θεῖ. Ὅὕῆο οπ]γῪ οδ]θοϊίοη ἴο 
ἢ [Π6 τοπάογιηρ διρροβιθα ἴῃ ἴπ6 ἔοοῖ- 
ποῖθ 566ΠῚ5 051} }7 Ορδῆ 5 {Π6 πορίθεϊ οὗ 186 
δἼοσθηϊζυδίίοη. (ΟΥἿἿὨ 2 5. νἱἷϊ. σ2, δηὰ Ῥ5. Ἰἰχ. 7, 
ννΠογΘ {π6 (ἤγοπο οὗ ἴῃ6 Κίπρ, δπὰ {παῖ οὗ 
Τεδονδῇ, ἅτε 5:1ἃ ἴο Ὀὲ ἐβ[ δ] σῃθὰ (1ΠπῈ νεγρ 
15. 106 βᾶτηθ, 113}, 1π [Π6 584Π|6 ΤΠΔΠΠΟΥ ἃ5 16 
Κιηρ 5. ϑἴσοηρίῃ 5 ἤεγὸ βαϊά ἴο ὈὉ6 ο5ῖᾶ- 
Ὀ]15Πη6ά. 

ΑΚῈ ἃ ᾿ογξᾷι ποῖβε ὑπο τῇς 
ΓΟΚΡς ᾿ 4}} γε ἰδῃάβ. 

2 ϑεῖνε ἴῃ ΓΟΚΡ νντ ρἰλάηεββ: 
σοπηο δαίογα ἢ]5 ργδβδθηςα ψΨ 5] ρΊηρ. 

Ὀεΐοτε [ϑῃοναῇ, οἡ δεςοοιιπὶ οὗ Ηἰ5 ΠΠΟΓΟΥ 
οΧἢ δα ἴο Η]5 σμοβθῃ : δπὰ ᾿ρὸπ ΗΙ5 σἤοϑβθη, 
ἴο 5εσῦνθ δηά ννόσϑῆρ Ηἰπὶ ἴῃ Ηἰ5 βαποίπδγυ, 
ἃ πα τόΐοῖςα Ὀεέοτο Ηἱἰπι, 45 στοαί Ὁγ Ηἰπὶ ἴῃ 
ἃ ῬΘΟΌΪΠΔΓ 5θη56 δηᾷ ϑοϊοςίθα ἔγοπι 4}} βθορ θϑ 
85 Ηἰ5 οὐνῃη. [1ἴ ννου]Ἱά δ βίγαϊπης [Π6 ἱπιροτί 
οὗ [ῃ6 ρϑ8]πὶ ἴο “8}} 1 Μοβθίδηϊῖςσ. Βιιῖ ἃ5 ννὰ 
Πράγ 1ἴ τοδὰ ἀλ]Υ, ἀπά ςΆ]}} (ο πιιηὰ {Π6 πιιπη- 
Ὀεγ]655 (ἢ γιϑίδη γπιπβ ἑουηἀθά ἀροη ἰξ δπά 
51ΠΡ ἀφ! ὈΥ 4}} ἀθποπηϊπαίοηβ οὐ (γι βιίδηϑ, 
ΜῈ ΓΔΥ 5ΌΧΘΟΙΥ σΟμϑιἄογ 1ζ ἴῃ ἃ γδ 8] 56η56 ρτὸ- 
Ῥἢοίιοαὶ. ὙΠῸ ρβαὶπι, Π 6  Ζϑοῆ 58γ5, 15. υὲ- 
ῤῥουΐερ: τὶ ἴογοῖθ}}]5 ἴῃς δαξιγο Ὀπίνογϑαὶ τοίρῃ 
οὗ [ἐδονδῃ: [ἴ ᾿πβίγυςῖβ 41} ρθορίεβ, [πὲ {ΠῸ 
ἢανδ δὴ ἱπίεγεδε ἴῃ [οπονδῇῃ 5 ϑονογοι ρηΐγ, ἀπὰ 
ἴη ΗΙ5 σοῖς ἔον Η!5 ον οὗ ἃ ρδου ᾶγ ΡΘΟρΪΘ. 

1. Δίαζε ἃ ἡοχγγμί ποίεε, ὅζς. δὲς Ῥϑξ. χουν]. 
45 ΏΘΓα [86 βάπι6 ννογάβ ὁσσιγ: 4150 8. ᾿χνὶ. 
τ, ΜΏΟΓΟ ΕἸΟΝΙ ΠῚ 15 ρυΐϊ ἔοσ [οβοναῃ. ὍΤῆδ 
δά άγθβϑ ἰ5 ἴὸ [η6 νυ ΒοΪθ θαγῖἢ (566 ἴῃς πιᾶγρ.), 
411 ρθορίθ, δηὰ 411 Ἰϊνίηρ 1πιηρ8:; 866. θη. ἰχ. 
ις, ἄς, [{ 186 ἀπηδίυγαὶ ἴο βιρροβα {πὸ ρογ- 
580η5 δα γοββοὰ ἴῃ ἴῃ6 ποχὲ νϑῦβα αἰ βετγεηΐ: 
Δηα {Πδῖ, Αἴ Γ Το Πρ προπ 411 Ἰϊνίηρ τΠϊηρ5 
ἴο τεϊοίοθ θεΐογε σά, τς Ῥβαϊπ)ῖδὲ ἀΌγΌΡΕΥ 
Ῥᾶϑϑθϑθ ἰῇ Ὁ. 2. ἴο Ηἰβ ρδου] αγ ρθορὶθ. ἷἢ 
15 ον ΈΝΟΓ ΡοΟβϑιΌΪ]6 τηδῖ, ἴῃ Ὁ. 4, ἃ 51Π|8}16Γ 
δυΐάίοηςε 15 δα ἀγεεθεά - (Π6 ὑνουβῃίρρεῖβ ρτο- 
βοηΐ δ ἔῃ σθγοπΊΟΠΥ οὗ [Πῃ6 ἀδγ πιᾶὺ ὃς ςδ] θὰ 
ὈΡΟῸΠ ἴο ὀπίοσ 86 σοιυγί8 οὗ [μονῇ ν ἢ 
{πουρἢ (5 βιμ δ] ἴοὸ ΗΒ βθῦνιοα, ἃπὰ ἴο ργαῖϑθο 
Ἡ!πὰ ἔογς Ηἰ5 ἀοίηρβ ἴο 41} δῃὰ ἴο {ποιλϑοῖνοβ. 

2. εορῖθ δεζογε ῥὶς ῥγοιεμοο “ΓὮΘβΘ ννογέήα, 
1 (ΠΟΥ ἀο ποῖ ποοθβϑα ]  ρῥτοϑιρροσθ ἴἢ6 
τηδη [πίη οὗ (Π6 αἰϊνίπθο ρίοῦυ Ὀδίννθθῃ 
16 σμογαθίπὶ ἡ ΒΙοἢ ονεγϑηδάοννεα ἴδ τλογογς 
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ἙἑΉΘοῦ. αἴ 
ἐἀ: εα ἐδ. 



ΡΘΑΙ.Μ 9. Ο (Ι. 

4 Κπον γε ἴῃλῖ τἴπε ΠΟΚῸ Βα 1: 
Οοἀά: ἐξ ἐς ἢς ἐῤαὲ μαῖῃ πηδάς ιι8, 

ἴον, σπά ἰΔῃ4 ποῖ νγὰῈ ΟἸΓβεΪνεβ;; τῦέ γέ ἢΪ8 
ἽΡεορίε, μά τῆς βῆεερ οἵ ἢ]5 ρ88- 
ἴατγα. 

4 Ἐπῖεγ πο ἢ!5 ραῖεβ ὑν ἢ τΠληΚ5- 

40Ο Γν, 2--οτ, 

σἰνίηρ, ἀπά ἰπῖο ἢϊ5 σοιγῖθ στῇ 
Ργαῖδε: ὃς τῇδηκία!] ὑπο ἢϊπὶ, ἀπά 
Ὁ]655 15 ΠΑΠΊΕΘ. 

ς ἔογτῃς ΠΟΧ ᾿ς ροοά; ἢΪ5 ΠΙΕΓΟΥ͂ , μεῦι κα 
ἐς Ἔνθυϊδϑῦπρ; Δηα ἢ]5 {τυ δπάμσειρ ἔενόταῖοα 
φ ᾿ απ ροκθ» 

ἴο 411} ρεπεγατοῃβ. γα ξίοη. 

δϑδῖ, ἀγθ, δ ᾿ἰϑαϑῖ, Ὀθϑὶ ὌΧ Ὁ] ποὰ οὐ ἴῃ6 β50- 
ροϑιτίοη οὗἉ 115 ὀχ ϑίθησθ: ἃ βιρροϑιίοη νν Γῇ, 
1ἢ οοτγτγοςΐ, δογας Α εἰ ἴο ἴπὸ Ὁπ|ὸ οἵ σοπη- 
Ῥοϑιζίοη οὗ [ἢ158 ϑογίοϑ. οὗ ρϑϑὶπιβ, πὰ γοβίποῖβ 
ἴ το (6 ροποά ρῥγεοθάϊηρ τ (ὐδριινιῖγ. δ68 
[Π6 ΕΧουτγβα5 τροη 55. Χχεὶ.---α. 

8. Κμοιυ γε, ς.] Α5 Ὑποοάοτχοϊ ὀχρίβίηϑ, 
Κηονν γα, 411 ρθορ]θ, ὈγῪ ᾿ῃ(Δ}}1δ]6ε ργοοῖβ, 
ψΠι ἢ Ηδ ἢδ5 οχῃι δά ἴο ιι5, {πα Ηε ι5 σοά 
(ΕἸοΝΙπι) αἰοπθ. [15 Ηδ ἰῃδὲ »»"άφ, (ῃδὲ 15, 
σἤοβθ8 τ15 ουΐ οὗ 4]} ρθορὶθβ δῃὰ πιδάβ ι.ι8 Ηἰ5 
ον (55. χον. 6, ΧΙ χ. χ; ἰθυϊ, χχχ. 6, 
:ς; [51]. ΧΧΙΧ, 23. ΙΧ. 21)9 ποῖ ννὸ ΠΟ τηδάδ 
ΟΥ σῇοβθ οἰιγβοῖνεβ (ἴο 06) Ηἰ5 βξορίθ δηὰ ἴῃς 
βῆδθρ οὔ Ηἰ8β ραϑίιιγο." 

ἼΠ6 ἐχργθβϑίοη “ποῦ τὸς (νῆο πιδάο) ομγ- 
“εἰο.Ἶ 5θοπὶ5 Πάγβῇ ; 4150 ροϊηῖ]ο55. ἴῃ [18 
ςοηπροοϊίΐοη. Πα τδγρῖπ4] γεδαάϊηρ, Ἰν ΠΙ ἢ [5 
4150 [6 ΤΔΥΡΊΠΑΙ γοδάϊπρ οὗ ἢ Ηθῦτονν, “ΗΘ 
τηδθ 1.5, δηά ΗΙ5 ννδ ἄγθ," ρίνοϑ ἃ πιοῦρ ργοᾷ- 
Πδληΐ 559ὴ56. 866 Νοῖο δῖ οπά. [ἴ 5 ἔμ γι ΠοΓ 
ΠΟ ΘΔΌΪΘ μὲ [ἢ]5 γοῦβὸ 15 Δῃ ἱπιλιδίοη οὗ 
ΡΞ. χον. 7, ἰῇ ΙΓ ἢ τῆργο ἰ8 πο ἴἀοᾶ σις ἢ 85 
[86 γοςοιν θα Ὑϑυύβοη ΘΧργοβϑθβ. 
ΤΠ" ΜΙάγαβῃ᾽ (866 126} 1255 ἢ} ἱπίογργοῖβ [Π6 

ΥΕΓΘ6 85 σοῃίδιπ!ηρ ἃ ΓΟγΟΙ]ὸ δης 515 ἴὸ [ῃ6 
ννογάϑβ. διιτιθυϊοα ἴο ῬΠαγαοῇ, ΕΒ χοκ. χχίχ. 4, 
ΟΜ ΤΙνΟΥ 18 ΤΪΠ6 Οὐ δης [ τηδάθ πηγϑοὶῖ," 
Ὀυΐ τ ἰ5 ἀουδίι!} 16 186 ρ]αςο 5μοι]ὰ ηοΐ γαῖθοῦ 
6 τοηάεγοα (45 ἴῃ Α.Ν.), "ΜΟΥ ΓΙΝΟΥ ἰ5. παῖπθ 

ΝΟΤΕ οἡ 
ΜδηΥ Ηρῦγενν Μῖ55.. (6 ΟΒδι ἄθοθ, [ϑγοπΊθ, 

δαλάϊα, ὅζς., τοδὰ 2), ψ Ὡς ἢ ρῖνοϑ ἴΠ6 τηλγρ πα] 

ἱπιογργοίϊδξίοη ἢ πὰ ἴῃ6 ἔννο τεδάϊηρϑ νὰ δηὰ 

δὴ ΔΓΕ 50 ΘΟΙΠΠΟΠῚΥ ἰηίουοαηροά (86 ο- 

ον ἃηἀ 1 πιδάς (1) ἔογ πιγ 561; ἃ τοπάοτιπε 
ὙΠΙΓἢ δ0115 [Π6 ϑεπεπηθηΐ οὗ υ. 9 οὗ ἴΠ 5ᾶπι6 
σμαρῖεγ: 4150 ἴπ6 ἴμσῃ οὗὨ δχργόβϑιοι), 1η ἴῃ6 
ἵννο Ρ]ςθβ ϑιρροθεά ἴο Ὀ6 δητιπῃεῖὶς ομθ ἴο 
16 οἰ ΠΟΙ, 15 ἀι ογθηΐ, 

Καγ οὔϑούνοβ [ῃαϊ Ῥϑ5, χοῖ!!, δηά ς. ἄγὸ ὅ{]} 
ΟΥ̓ ρᾶτᾷ]]ο} 15π|5 ἴὸ [84]. χ]...ἸΧΝ1: δπά [ἢ 
ΤΑΑΓΡΊΠΩ] ΓΟΔἰῃρ 18 σι ρροτῖοα Ὁγ ἴΠ6 Ἀπα]οΡῪ 
οὗὨ 541. ΧΙ. σ, [ΙΕ τῆθ τεςεϊνοά ἰοχὲ θὲ τὸς 
ταἰποά, 1Π6 νοῦθθ 5ῃοι)ὰ ρουμαρϑ 6 τοπάογοώ, 
“1Ε 15 Ηδ {ῃδΐ πιδάθ ιι5; δπὰ νὰ νγεσὲ ποῖ." 
(ὅγπι., ἈΔ5}1.) 

δ. Τὸν ἐῤὲ ΠΟΚΡ ἰς φορά, ε.ἢ Α 5θηῖϊ!- 
τηδηξ ἀρρ]ςῦ]6 ἴο {Π6 ρδοι]αγ ρθορὶα ἢγθῖ, 
ἀπᾷὰ ποχῖ, ἴο 41} ρθορίβ “76 ῃονδῇ ἰ5 πιθγο δ]: 
ΗΙ5 ΠΊΟΙΟΥ 5 δνυουϑεηρ: Ηἰς5 (γαῖἢ, ἴη ροῖ- 
ἔογπιδησθ οὗ Ηἰβ ῥγοπηδὸς Ἰοῃρ δβίηςες τηδάθ 
(Οϑδη. χχῇ. ας, δίς.), Γεπιδίῃβ ἔγοπι ρθη Οἢ 
ἴο ροποίαίοη." [{ (ῃ6 Ῥβδ᾽ πηῖϊϑδὲ ἴῃ οὖ. 4 δά- 
ἀγοβϑοὰ ἃ ρου αν δυάϊθποθ, ἴῃ [Π15 νοῖθθ ἢ6 
γοίατησ ἴο {πῸ ΔΓ ἰδυροῦ διιάϊθποθ οὐ τ. 1, 1. δ. 
ἴο 411 Πντηρ ἘΠ ηρ5, ἴἰο ννοπὶ ἴΠ6 ργοι156 νι ᾶ5 
ἢγϑι πηδίο, 

ἼὝΠΙ5 ρϑαϊὶπὶ σοηίδίῃ5 ἃ ργοπΊῖϑο οὗ (ἢτγι5- 
ΟἸΔΠΙΥ. 45 ΠΟΥ δ 115. οἷοϑθ σοπίδ!η5 {6 
ΡΓΟΤΊΪ56 Οὗ σρτίηρ. Ὅς ἰΓθθ5 ἴδ γοδὰγν ἴο Ὀυςε, 
πὸ βοννοῖς τὸ 1ιι58 πιάἀάθη Ὀγ {π6 Ἰρ μ 501], 
{Π6 οοιιἀς τὸ ἤθανυ χντἢ γα, [6 σι Π δἤ πος 
ἴη 15 στοηρίῃ; ἜΠΗ ἃ ΒΈΠΙΆΙ πὰ ἔγοτα [ἢ 6 
βοιι(ἢ [5 ννδηϊοά ἴο ρῖνο ἃ πὸὺνν ᾿ς ἴο 8}} {πη 5. 

ῬΒΑΙΜ 6. 2. 

β5θῆση. ποΐθ: ἴδ "Μβογα γθοκοηβ ΠΆθθη Ρ]λσο8 

ἴῃ ΜΠΙΟΝ δ 15 τ θη ἀπὰ δ οἰρῆϊ ἴο 6 

το 4), {π4ΐ νγὲ αζὸ αἵ ΠΠρογγ ἴο σβοοβο οὗ [6 
ἴννο γοδλάϊηρϑ [ἢδξ ν ῃ σὴ ρῖνθϑ ἴπ6 ὈΘΕΟΓ 96η86. 

ΡΘΑΙΜ  ΟΙ. 
Φαυϊώ »ηἽαζοίλ α σοτὺ ἀπ΄ γον έτεῖον οὗ σουδέποῦς, 

Α Ρβαΐπὶ οὗ Ἰ)αν!ά. 

ΥΙΠΙ, κἰπρ οὗ πιεγον ἀπά [ι4σ- 
τηδηῖ: ὑπο τῆες, Ο Ινοκρ, ν}}} 

81Π6. 

ΡδαινμΜ ΟἹ. 
ΤῊ1]8 ρϑαῖπὶ [Πγουρηους Ὀγοδίμος [86 φαγηοϑί, 

ΒίΠοογο, {Γυ1Π-ἰονίηρ, ἸοΟΗγ 5ρίγιὶ οὐ Πλανίά, 
Ι πᾶν παν Ὀόθη στο ΘΠ Π6 ςοπ]- 
τη ησο ἢ]5. γοίρστι ον ῦ ἴἢ6 ἵννεῖνο {ΠῸ0 65 (2 
δι. ν. γ---.9), πᾷ ἢἤγβε οσοιρίοα μ6 οΥ οὗ 
αν ἃ, ὙΠῸ Ῥεδὶπηῖδὲ βρθακβ 45 ἃ Κίπρ, σ᾽. 1, 
ὅις., πὰ τηλγκοάϊγ, ο. 8, 45 {πὸ ἱπορογδίς 
Κίηρ. Ηδ ργοο]αὶπὶβ ἢὶ5. ρυῖποῖρ!ο8. οὗ Πνίης 
διὰ ρονυθγηΐπα; ἴο νναὶ]κ ὈρτΓΚΠΠΠν ἢ [ὁ6- 
Πονδῇ, στ΄. 1.2: ἴο Θβϑαὺ Ὧ0Ὸ 6.]] {πίπρ: ἰο 
ὈδΠΊ5ἢ ποτ ἢὶ5. ργόϑοποθ 41} ψἸοκο ἀοογϑ, 
ΕΝ}] Βρεάκεῦβ, ργοιὰ ομθ5, 5βἰδπάθγοιβ, ἀδθοθίνογο, 

- 

ἸΙΑγβ. τὺ. 4, ς. 7: ἴο βοδγοῇ ουἱ (ΠΠΓῺ] πιθη 
ἴο ἄν νεῖ! ἢ Ηΐπι δηὰ βοσνθ ἢ, αὖ. 6, ἀπά 
ἴο δῖΠνθ ὙΠ Πἰ5. υζῖοττηοβί τρῃϊ τὸ οχρεὶ 4]] 
{π6 ἸοΟΚοά ἔτοπὶ ἴῃ ἰδηά, ἀπά ἔγοπι [Ὁ πουδῃ 5 
οἴγ, τ. 8. ὙΠΕ ρϑαὶπὶ 5 ὁπ οὗ ἃ νϑγΥὺ ἔδυν 
(966 "55. σχχνῇ., σΧχυ .) ἴῃ ΠΙσἢ ἀπὸ ἀιξῖος 
οὗ ἀδλη]ν ΠΠ|π6 ἀγὸ ἀθβοθοά, απὰ τποῖγ πιο ροτ- 
Γογπιᾶηοὸ τοογγοά τὸ [ομῃονδῃ. ὙΠΕΓΕ ἀρρεῖτβ 
ἴο 6 ἐγθαιοηΐ δἰ ϑίοπ ἴο 1Π|5 ρϑαὶπι ἢ τῃδ 
ΒοΟΟΚ οἵ ΡῬτονογθβ. (χὶ. 20, χχὶ. 4): ἴπ6 ἴοπθ 
οἵ τὶ δηά οὗ Ρτονοτῦσ, ἰπ ἔμοϊ, 15. ποῖ ἀ 55: 11 αγ΄. 
500. ποῖδβ οῃ ῥ5. χνυ; ἰπ Π ἢ ρβαὶπὶ αν 
βίαϊεβ {η6 σοπάϊ]οη5 οὗ δοσορίδηοθ νυν [6. 



ν. 2--] ΡΘΑΙ.Μ5. ΟΙ. 
τἢλτ παῖ δὴ σῇ ἰοοκ ἀπά ἃ ριουὰ 
ἢδαγῖ νν}}} ποῖ 1 βιιῇεσ. 

6 Μίμε εὄγεβ τῤαῤῤ ἐξ ἀροὴῃ τῇς 
(τ 11] οὐ τῆε ἰαπά, τῆαξ ΕΥ̓ τηΔΥ 
ἄνγεὶ! νι πλε: ἢς τῆλς νγάϊκοῖῇ ᾿ τη 1 ον, δεν- 

“εξ ἐκ ἐλε 
ἃ Ρεγίεοϊ νγᾶγ. ἢδ 5Π41]] 86ὲῦν 6 ΠΊ6. «σαν. 

7η Ηε ταῖς ψογκεῖῇ ἀεςεῖς 5}2]]} 
ποῖ ἄνν6}] νυν] ΤΥ ἤοιδε: πα τῃδῖ 
τΕἸ]ετἢ [165 ᾽5}4}} ποῖ ΓΑΓΓΥ ἴῃ ΠΥ 8ιρ ἢ. ΣΟ 

8 1 νν}}} δαγὶγ ἀεββίγου 4}} τῆς ννῖςκ- δ σε. δε ἐξέα- 

εἀ οὗ τὲ ἰαπά; τῃδῖ 1 πιδὺ οὐτ οὔ δ ἐμά. 
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2 1 ν}}} θεῆανε τγϑ36]Γ ννίβεὶγ ἴῃ ἃ 
Ρεγίεςς νναγ. Οὐ ἤδη ψητ τῆοιι σοηλα 
πηῖο πε 1 ν}}}} νγνὰὶκ νυ] ΤΥ 
Βουβε ᾿ν ἢ ἃ ρεγίδος ἤθαττ. 

2.1 νλ]} 5εῖ πὸ 'ννοκεά τηϊηρ θ6- 
ἴογε πηῖπθ ἐγεβ: 1 ἢδῖε τῆε ψόογκ οὗ 
{Πεηὶ παῖ ταγζη δϑιάδ; 121: 5}4]}] ποῖ 
εἰθεανα ἴο τη6. 

4 Α ἰπονναγά πιεαγῖ 5}}} ἀεραγῖ 
ἴτοιι πιὸ: ἰ νν}}]] ποῖ Κπον ἃ νιςοκοά 
}έήγ 10». ᾿ 

ς ὟΝ οβο ΡΓΝΠΪῪ ϑἰδπάθγει ἢ ἢΪ8 
πεῖρῃθουτ, ἢϊπι 11 Δ σοὺς οὔ : Πἰπὶ 

Βονυδῇ: εγθ, ἢϊ]5 ρυγροϑβε ἴο δηξογος {ἢ ϑδπὶθ 
85 ΚΙΠηΡ. 

1. 1 «ὐἱ]] εἰσ, ἄς ἢ ΜΥ {Πεπ|6,᾽) 54 γ5 
{πὸ ΕΚἰπρ, “15 ΠΊΘΓΟΥ ἀηά }ι5ῖ|ςε : δά γεβθθὰ ἴο 
]επόονδὴ ν  οβο ϑριγιῖ ᾿πϑρῖγοβ, ἀπά οὗ ἮΝ ἢοπὶ 
ΔΙΟΠΘ ἰ5 οἴ γοηρτῃ ἴο δίηρ δηά ἴο ἀο." Ηρηρϑῖ- 
ἐρεῖ ΟὈ]οςῖ5 ἰδ (ῃς {Π6ΠπΊῈ 15 ποῖ ΠΊΘΓΟΥ 
διὰ }ι5ςε6, νυ ἢ] ἢ ἅγὸ ἴπῸ αἰγυΐζοα οὗ Οοά, 
Ὀυϊ πῖον τι δηὰ ἃ ξοοά ρυγροϑο, νν ΠΙ ἢ ἀγὸ ἀ15- 
τἰποϊίοηϑ οἵ πηδη: δι ἴΠε ΟὈ] ΟΠ 566Π15 8η 
ΟΥὐοΥ-τοβποπιοηῖ. Τὸ διιθιιο5 αγὸ Οοάϊ 5, 
Ὀυϊ ἴδ ΠΙΔΥ Ὀδ6 ᾿πηλῖοα δὲ ἃ ἀϊβίδηςε ὈΥ 
τοδῇ (Μί οδἢ νὶ. 8: Μαῖῖ. χχῇ. 23), δηὰ δγδ 
τῆς ἰΟυπάδιοη οὗ ρταςιῖςα] νἱγίιδ. 

“πο Πῤεε, Ο ΠοΚο, «οὐἱὐ 1 «ἱπ5} Οὐ, “Ῥ]ΑΥ͂ 
ρου ἴπε ΠΑγΡ,᾽) ΟΥ̓ ὁ1ηβιΓιιπιθηΐξ οὗ τημϑὶς," 

Ὡ. 1αυἱἱ δοβανε νιγιείῇ, ἅς. Οτ, “1 1] 
δῖνο πεοά (0 ἃ ρεγίεςϊ νναγ," ἅς. 1 νν}}} σοπ- 
ἀυςσέ τηγϑεὶξ νυν θεν δηὰ πρτρ Ε]γ, ἴῃ 1η6 Ρδίῃ 
οὗ ᾿ἱπποσϑηςα: Ὁ ννῆδη νη ΤἼοι σοπηθ ἴο πΊ6, 
Δηὰ διὰ ποὺ Τὴ ἰδίου οἰδιϑο 15. ΠΠ]υ5ϊγαῖοα 
ΌγΥ ἔχοά, χχ. 24. Πανὶ, ννῇ!θ ἢθ ἀδθοίαγθβ ἢ15 
ρΡύυτροϑβε οἵ ἰνὶπρ ννΊ56}Υ ἴπ ἃ ρεγέεςϊ ννᾶγ, γΓδ- 
σοὐϊδοῖβ ἸΠΔΠΥ ἃ 510 δηά πΊΔΩΥ ἃ ἴαιϊγο; 50 
45Κ5, Οὔ συϑίπου νν]ϑῆθβ, ἔογ [ἐῃονδῃ β διὰ, ἴο 
᾿ῖνθ δοοογαϊης ἴο 8 ριῦροθο. ὍΤΠὸ οτὶρίηδὶ 
φιοτάσ, ννῃϊσἢ τῃ6 Α. Ν. τοπάριϑ υυἱτῇ (Π6 ἴἢ- 
τκοττορδίίοη, “Ὁ ννῆεη νῖ Του ἐοιμα πὑπίο 
ΤῊΣ δ᾽ ἀγὸ γοργοϑθηϊοα ΟΥ̓ ΠΔΩΥ νυ ποιιΐ [6 ἴη- 
τογτοκαίΐϊοη, ἴῃ ννῃς ἢ σα96 ἴΠ6. 56η586 156. [ἢ 6 
βῆτηθ, δυῖ {π6 σχργοβϑίοη [655 ροϊπιθά. "Ὁ Ν ἤθη 
Του 5} σοπηθ πο ΠΊ6 (5ε6ε [οἢ. χῖν. 23) 
Δης 4ϑ55:5ῖ τηθ, 1 νν}}} νυ] κ νυ ΘΟ ΙΥ ἰπ ἃ ρογίεςϊ 
ν» Αγ. ὙΠοΙιςΚ γοπάεγϑ [6 ννογὰς ἴῃ18, ἀπά 
ἸΠΊΔΣΊΠ65 ἴΠδὲ {ΠΟῪ τείογ ἴο ᾿λαν 5 ἔδασῇι] νυ] 5ἢ 
(3 5. νἱ]. 9). Αἴ {πΠ6 σοπιπηοηςοιηρηΐ οὗ ἢ8 τγείρτι, 
ἴο Ὀγίπρ ἴΠ6 τί οἵ Οοά [ηἴο [86 οἰγ οὗ 1)αν!ά : 
45 ἴἤ δὲ 8:4, “" ἤθη Ἴ Ποιῖι 5ῃδ]Ε σοπηθ τπῖο 
πὸ δηὰ ἄννε}] νυ] πιὸ δηα ὉΪ655 τὴς (45 Τ που 
ἀἰάΞε 01655 1ῃ6 ἤουθο οὗ ΟὈεά-εάοπ), 1 ψ}1}} 
νγαὶΚ ἰῃ ἃ ρογίεςϊ ννᾶγ." Βιυῖ (Πδ τῆογε βϑηργαὶ 
πηροτὶ οἵ {πὸ ννογάβ, ρίνθη ἅῦονθ, 5ιιϊῖ5 [Π6 
οοηίόχε Ὀεϊίεῦ : [ῃ6 ας οὔ σοά (νυ. 8) ννα5 
ΡτοΡΘΌΪΥ οη Μοιηῖ Ζίοι! ννἤθη (6 ρ54]πὶ ννὰ5 
νυτιτ6η: ἀπά ἰἱ 5 ϑοάγοοὶγ δ᾽ ονυναῦϊθ,  πουΐ 
ἃ αἰδτίπεοῖ δυϊβουν ἔργ διιοῆ δρρ]οδίίοπ, ἴο 
ἰηϊοτργεῖ {πὸ ἐχργεββίοηβ, “ἤθη ἼΠοῖ 58}. 

νον. ΙΝ. 

811 νν]οκεαὰ ἀοεῖβ ἔγοιῃ τ[Π6 σΥ οὗ τς 
[ΟΚὉ. 

σοῦ υηΐο τη6,᾽) οἵ, “ἢ Ὑ Βοη ψ Τοι σοπὶθ 
ὈΠπῖο πλοῦ 85 χοϑίοστιπρ ἴο ἴθ σοχηηρ οὗ (ἢς 
ΑΥκ ἰο Ζίοῃ. ᾿ 

8,4. 1 «ὐὐδ] «οἰ πὸ αὐἱελεά ἐῤίασ, δ.5.]} 
αν, ἴῃ ἀθα]ηρ ἢ δυο ἢ πιο 45 οςΡ, 
αιισῃ, ὅζε., Πδὰ ἰᾶτρὸ Ὄχρογίθηςθ οὗ 5] πάους "5, 
ἰΔ]ευεδαγεσβ, δηἀ ουδγυνθθηὶηρ δβαδίζογει ας, (Π6 
ρεϑί οὗ κΚίπρβ. “1 ν}}} ποῖ δ|]ὸονν Δηγ νν.-κοα 
τπρ (ΗδφὈ. 4 {πίηρ οὗ Βεῖϊαὶ, 566 [[6. χιὶ, δ, 
ποῖθ), ννουζῃ 655, ι156]655, ἴο σδαπα Ὀςἔσιε αἰἷπε 
Θγ65 (.4. ἃ5 ἃ ραϊζογῃ ἔοσ ἱπηταϊίοη, Ρ5. χυ!ῇ, 
22, ὈΓ ΟὈ]εςΐ οἵ τοραγὰ)." 1 Παῖο [86 ᾿νοσκ, 
ΟΥ̓ ἃςῖ, οὗ ἴποϑβο {παῖ (ἀγη Αϑιδ ἔγοσῃ {πὸ τρῃξ 
ραΐῃ; ἴἴ 541} ποίῖ οἰθανθὸ ἴὸ πιὸ,  5πακὸ ἴἴ 
ΟΥ̓ 45 ἃ ροίϊβϑοῃοιι δάάθγ,"" θυ. χι!. 17). “Α 
ἔγονναγά, οὐ [4156 μοαγί, "}]-οὐηθηθα βυεϑῖ (Ρτον. 
Χὶ, 20), 584}} Ὅ6 Ὀαπίβηςα ἔπι ΤῊΥ σοι δπὰ 
Ρεσβοη." “1 Δ] ποῖ Κπονν (55. 1. ό, χχχν. 
11), 1 ΜῈ} ποῖ ᾶνθ ΔΠῪ δοηιδίηΐδηςθ οἱ 
ἀθα!ηρϑ νν ἢ, πηδῃ οὐ Ἰμϊης τ Δ] ς΄ ου 5. ΟΥὨ 6 ν]].᾽" 

8. 1 «υἱϊ] εαγίν, ς.ἢ ὍΔΥ αἴεγ ἄδγ, 
ΘΒΟῊ ἸΔΟΥΠΙ ΠΕ (5562 5. ΧΧΙΝΟΙΣΙ; [6Γ0 ΧΧΙΟΙ 2; 
Ῥϑ, Ἰχχῆ 4; [ὰΚὲ χΧχὶ!. 66), νιπουΐ Ἰεῖ οτ 
Ὠἰπάγαποθ, 1 ν7}}} ρα γϑιια ΤΥ ἐπάδανουσγ, [Π6 
αἰδάγτῃςθ οὗ ΠΥ ραΐδοθ 15 ΟΠΪΥ ἴῃ6 Ὀορί πη 
ΟὗἩ ΤῊ ΘηἴοΥΡτβα; 1 Μν}} ἀσῖνο οὐἱξ δὲ ἰαϑὶ 4}} 
ον] άοοῖβ ἔγοπι {πὸ ἰαηά, Ὀυξ 5ρθοῖδ!γ ἔγοπὶ 
1Π6 οἰἵγ ἴπ νυ ἢ] ἢ [Θπονδὴ ἄννε }]8, 2 8. νἱ. σο, 
τό, "ὅτε. 

ΟἸββδιιβθη, |., ΗἸ ΖΡ, ἀπά οἴπεγα τϑίογ (}15 
ῬΩΠΟΟΙΥ βοηρ, [Ὁ}} οὗὁὨ οτὶρίπα! γ αδὐὰ οοη- 
ςοπίτδίοη οὗ [πουρῆΐ, ἴο {[Π6 ἀγὸ οὗ (ῃ6 Μδς- 
οαῦθοϑ. Ενναὶά, [6 νΝνεἴίο, ἄςς., οἡ ἴΠ6 οἴμοσ 
Παδηά, σοπϑιάογ [Παΐ ὄνογυ νογὰ οὗ ᾿᾿ ἀϊδοονοϑ 
ἴῃς σρὶ τς ἀπά ἴοῃο οἵ Πλανυϊά, ἢΪ5 ἸΟῪ ριγροβθ, 
πη Ιηἴδηβα ἰπϑρίγαϊίοη. “1 15 ἃ βῃογί, υπ- 
Ργεπηραϊαἴοὰ ουϊρουγίηρ," τῃ6 ἘΟΥΠΊΟΙ 5ᾶγ5, 
ΟΥ̓ ἸΟπρ -τοϑιγαϊποά, ρῥγοξουπάεθι δοηςτηθηζ, 
ἴπ νι ἢ πο δἴζοπιρέ 15 πιδάθ ἴο ὀχ αιιδὲ [Π6 
58] 6 οί, οὐ ἴο οἰοῖμο [ἃ ἴῃ τι ῆοΐϊᾳ]! σμᾶρα. 
Το {Ππουρῆϊ οὗ ἴμα στοαὶ ποαγέ ἴῃ ΒΓ τἴ 
νγὰ5 σοποθινθα 5 ϑΠρ]6, ἰηάῖν 51016, σοτηρ οῖθ 
ἴῃ ἰΐϑο! , πὸ : δπὰ σογγοβροπάϊηρ ἴο {πε ΓΠουρ ς 
ἰ5. 158 ΘΧργόβϑίοη; ἃ ἰ5. ἃ ψῃοΪο, ἴο ψνῃῖς ἢ 
Ὡοΐῃπρ σα ὕὸ δά θά, δπά ἔγοπη υυῆϊοῇ πὸ 
ΡΑΙ σοι]ὰ 6 ἴδκοη νυἱτμουΐς ἀσοίγυςτοη οὗ 
15 βρὶ πὲ δηὰ {Π{}" δὲὲ 4150 ἤεδῃ ϑίδη θυ 5 

ςς 
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Ον, ,“». 

ΡΘΑΙΜ (ΟἸἹΙ]. 
1 171 γοῤλεί ἐμ ἀἶς φιαγ ον νιαξείά ὦ ργίευοης 

εογι ῥέα. 1τῈ 4“[ἔο ἑμείλ το υγέ ἐπ ἐἦξ 
εἴγε» αμα τόρ οὗ Ουί, ι8 1 λὲ πιογεῖξς 
97 Ουώ αγέ 9 δέ γεεογιίοί, “3 427ὲ σε 
ἀξ τυέαξησος ὧν ἐλς μτιελαηισοσὀἐέησς οὐ Οσώ, 

Α Ρχγαγεῖ ἰοῦ τῇς δήιοιςα, ἤθη ἢς ἰς ονοσ- 
γνΠο] δα, ἀπα Ρουγεῖῃ οὐ μἷ5 σοι ]αϊης Ὀ6- 
ἴοτε ἴδε [ΟΚΌ. 

Η ΕΑᾺΚ πγ ργάγεγ, Ο Γοκ, δηά 
ἰεῖ ΠΥ ΟΙῪ σοπΊα υηἴο τΠ66. 

2 ΗΙἴάς ποῖ (ΠΥ ἕλος ἔτοηπι πη ἴῃ 
{πε ἀλγ τὐὐδη 1 τὰ ἴπ ττουδ]ε; ἰη- 
οἰίης τἢΠηθ ΘΑΓ ὑπο πιὸ: ἴῃ τῆς ἀδγῪ 
τυῤόη 1 “411 Δῆβννοῦ πΊ6 βρβεά!ν. 

ΤΕΠΛΔΓΚ5 ρου ἴΠ6 ρϑαῖπι; “εν. ΟΠ,᾽ Κο]. 11. 
Ῥ. 89. 

ῬβαυμΜ (Ι]. 
ΤὮΟ ᾿πϑογιρίίοπ οἵ 115 ρϑαϊπὶ 15 ῬεοΌ ΑΓ: ἴΐ 

ῖ5. “Α Ργγοὺ οΥ ἴῃς αδἰπιςϊοά, ννῆθη ἢς [δι ηΐβ, 
δΔη4 ροὺγβ οὐδ᾽ ἢϊ5 πιραϊδίίοη (5. εἴν. 34) 
Ὀείογο (ἢ Πνοτά." [{ ἀργροδγβ ἴο ὈῸ ἃ ἀϊγοςοίίοῃ 
ἔογ τ τι56 οὗ ἴΠ6 ρ54]πὶ ὉΥ 41} ρογβοηϑβ δηιςιοα, 
ἃ5 ἴῃς ῬδΔ]Πσί νν45, ἴῃ δριγιὶ ΟΥ σἸΓοπηδίδηςεβ, 
ἼΠΘ ρῥϑϑ]τὴ [(561{ (566 τὺ, 14---18}) τνᾶ5 ῥὑγο- 
ὈΔΌΪΥ νυτᾺ6η ἀμτγίηρ {π6 (ὐδρενἊγ : ΡΟΒΘΙΌΙΪΥ͂ 
ννῃοη 1ἴ Πδὰ Ἰαφίδα ἰοπρ, ἃπαὰ ννῆθῃ ἴΠ6 {πὶ6 
ΡΓοΠρυγοά ἴῃ ΡΓΟΡΠΘΟΥ ννᾶβ δἰπιοϑδὲ Ἔχρί νην. 
ΤΠῃ6 νοτά γτϑηάογοα σεῦ ἐΐρι ἴῇ ο. 13. 566ΠῚ5 
564 (Ἐ5, Ιχχν, 2; Ηδθ, 11. 2: δη. υἱ. 19) 
ἴογ {πὸ ἀρροϊηϊοδά {{π|6, 2. 6. οὗ τεΐιττι. 

δ᾽ 5 Γοϑοπ  ὈΪΆΠΟ65 τὸ ποῖ! σοὰ Ὀεΐννθθη [15 
ΓΝ δηα [Θγοπ ἢ ; [ἴ πλαν πᾶνθ Ὀδοπ τνυτρη 
γΥ Ὁζδηϊοὶ, ννῆοβα πἰητἢ οἰαρίοῦ γοϑετλ Ὁ] 65 [ἢ 

ΟἸοβοΙν ἴῃ ἴοπα δηά βριπί. 
λαγ ἔγοπι ἴῃ. ἰαπὰ οἵ ἢϊ15 αδοϊοπϑ, ᾿η [6 

τηϊάϑί οὗ ἢϊ5 ἔοθϑβ, ἴῃ Ἂἰοβοϊλῖίοη δηα ΠΛΙΒΟΓΥ͂, 
[Π6 Ῥγορῃοίῖ σοπιρίαϊηβ, οὐ. 1--τῖῖ, Βυΐῖ ἀδ- 
Ἰνεδποθ ἰ5 ηἰσῃ: Ζίου Μ1}} 6 τεθι]ῖ, ἀπά 
4}} τ86 δαγίῃ δάογτε Ηϊπι {πα ἀοοίῃ ϑευςῇ 
ΟΠάοΓβ." τοῦ. 12--22ὦ. Τ[[Π6Ὸὸ Ῥϑδὶπηϊσὶ Πἰπη- 
561, ούη οὐ ΜΙ βούτονν, πηᾶῪ ποῖ 566 {Π6 
ἄδγ (υὐ. 23---.8}, δὰϊ Ποποναῇ, νΏοβο ἀδγ5 
ΓΟ ἴῸγ δυδῦ, νυν }}} 566 1: δπά τῃ6 σμιϊάγοη οὗ 
Η!5 ϑογνδηςβ νυ}}} ἄννθ!] Ὀοίογε Η πὶ, δηά ῥγαῖδε 
Ηἰ5 πᾶτὴθ ἔου ὄνου, 

ΤἼδ ᾿ηϊθηϑιγΥ οὗ ραϑϑίοπδῖς ϑοῖτονν ἴῃ (Π8 
σοτηρ αἴης δεῖτγαγβ ἴἢ6 ἱπάϊν!ἀπ4] 50 Ἐἔὅ ουσ, 
Βιιῖ 5 βδούτονν 156 ποῖ ΟὨΪγ οὐ δοσοιηΐῖ οὗ 
ἢϊ5 οννῆ σιιϊηθὰ Πορθ5: [ἴ 15 αἶδὸ οἡ δοσοιηΐ 
οὗ {πῸ τυΐη οἵ 5 πα ; γαὶϑο ὯΡ οποθ ΌΥ 
Οοά ἴο ἴπ6 Βιρῇοβὶ οπλποησς, δηα ςαϑὶ ἀοινῃ 
πον ἔοτ βίη ἴο ἴπ6 Ἰοννόθὶ αὔγβϑα, ὍΠδ ἰδοῦ 
ἱηρτεάϊοπε οὗ ἴπεῸῈὶ ὈΠΙΟΓ σὶρ οὗ βδοστον (ἰ. δ. 
ΒΟΓΓῸΝ ἔογ {Π6 πδίίοη 5 ἀθϑοϊ δῖ! οἢ), ἴῃ ΠΊΔΩΥ 
Ραγίβ οὗ 16 ρϑβαϊπι, Ἤνεγοοπιεβ ἴπ6 Ἱπα!ν άπ] 
βεητππθηΐ (συ. 13, 14, τό, 28). 

λι᾿ Δ. Πἔεαγ πῦρ ῥγαγογ, ἅς. ὅδ66 ϑξϑ, 
ΧΥ, 6, ΧΧΥΙ, 7, ΧΧΧΙΧ. 12, ἰΧΙΧ, 17, ἄς. 
Τ δ σοϊητμοποσηιεηῖς οὗ ἴπε ρβαὶπὶ, 5566 Π6- 

ΡΘΑΙΜ5. (Ἰ]. [ν. τ---8. 

2. Εοτγ ΠΥ ἀλγβ ἄγε σοπϑβιιπηιεά "Κα εἰγρὰξ ἐρῖς 
ΒΠΊΟΚΕ, Δ ΠΥ Ὀοηεβ ἂς δυγηςα 845 
4Π Πεαγιῇ. 

4 Μγ ἢοαζγῖ ἰ5 βηγϊζίεη, δηὰ νυν ῃοτ- 
Θἀ [κε ργγαββ ; 80 (ῃδῖ 1 [ογρεῖ ἴο δδῖ 
ΤΥ Ὀγαδά. 

ς Βγ ταεᾶβδοῃ οὗ {ἢε νοίςε οὗ ΠΥ 

Σεμεΐ 
1» 

δτοαδπίηρ, ΠΥ ὈοΠ68 οἶεαᾶνα ἴο ΠΊΥ ᾿5κίη. γιὰ, 
6 1 δὴ; {κε ἃ ρμεϊϊςδπῃ οὗ τῆς ν"}]}- 

ἀεγηεββ: 1 δηλ [ἰκὰὸ δπη οἱ οἵ τῇς 
ἀάβετγι. 

7 1 νἴςῇῃ, ἀπά ΔΠΊ 8ἃ5 ἃ ϑρδΎγου, 
αἷοπε τἱροη ἴῃς Ποιυβεῖορ. 

8 Μίηε επεπλῖεβ γεργοδοῇ πὶς 4]] 

125 ςἢ, 15 πηδάθ ὉΡ οὗ 5ἰογεοοϊγροά ρἤῆγαβος οὗ 
Θηϊιοαῖγ, ὀπιρὶογθα 85 ΠΟΙ ΠΊΟ. ΡΟΞΒ5Θ55! ΟΏ8, 
ΔασηυλίθιΥ ἴο ΟΧργοβ5. {ΠΟ 5 ΒΡΓΠΡΊΠΡ ὉΡ 
ἴῃ ἃ Ποαῦί τπηονθὰ ἴο 115 ἀθρίῃϑ ὈῪ υγρεηΐ 
ποοά. 

3,4, 6. »:» ἠαγε αγε εοπσμγηδά, χα. Μᾶγρ. 
Ἰηἴο 5πΊ0 Κα," ὙΠΟ. 5665 ἴο ΘΧργθβθ [ἢ 6 
ἱπηρογί οὗ {Π6 ΟΥ̓Δ ΠΑΓῪ τοδάϊηρ. ““(ἀοπϑιτηθὰ 
ἱπίο ϑίῦοκο," ὁ. δ. τηοὶῖ ἀν ιΑγ. ἀγτὸ πληρ] θὰ (50 
ἴο 510) ἢ σοῖο, δηαὰ αἰβάρροασγ ἢ κἴ 
ἱπίο ποῖδίηρ (Ρ5. χχχνυῇ. 2ο: 566 αἶϑο Ἀϑ5. Ἰχνῇ!. 
2). ΜδηΥ ΔΙ55. χχ., Νυϊὶξ., ἄς, τεδὰ “85 
5100 Κ6.᾽ οὐἵἉ, ΕἾΚ6 σπιοκο," ὍΤῃδ ϑαϊπηϑῖ 5 
δονός, ἴτὴ6 ϑιρροτῖ δηὰ 8ο]1ἃ ἔοιμηάδίίοη οὗ 
ἢ 15 θοάγ (Ρτον. ΧΥ]. 22) σῦς Ὀμυγηῖ ὉΡ 45 δῃ 
Βοαγίἢ (ρου ΜἈϊσἢ ἤτὸ 15 ὄνοῦ δυο 6 Πη8), 
ΟΥ 45 ἃ Πγοδγαπὰ (Ρ. Β. Ν.) σοπβυπληρ ἴῃ τ86 
ἥλιο. Ηἰ5 ῥεαγὶ 8 βιιηςϑπ θη (5. ΟΧΧΙ. 
6; Ηονϑ. ἰχ. 16) πὰ ψΠπογ8: 6 ἴογροῖβ ἴ9 
οαΐ Ὀγολὰ (Τοῦ χΧχχὶϊ, δος 1 5. 1. 7, ΧΧ. 34, 
ὅις.); ἢ΄Ι5 Ὀοάγ, (ΠὨγοὰρὴ βοτιὸν δά Ἰἰουὰ 
ΠΟΙ ΔΙ Πρ, 185 Πουρ τ Ὀὰΐϊ 5κιηὴ δηὰ θοποβ 
(1οὉ χιχ. 2ο; 10.4π|. ἵν. 8). 

6. 7. 1αρῃ δε, ἄς. Ἣδρ ἰ5 ἴκ6 ἃ ροϊίσδη 
δἴοπθ ἰπ ἃ νυν] άογηθος; ἧκὸ δη οὐ} Ποοίϊπε 
ἰοπθ ἰπ ἀεϑοϊαϊθ τιΐϊπϑὶ πκὸ ἃ ϑράῖτονν [ἢδῖ 
ΤΩΟΙΓΠ5 νν ΠΟ [5 ρα ΓΠΘΓ ὈΡΟῚ 16 ΠΟυϑΟ ΟΡ. 
ΤΠ γοηάογηρ “ΡΟΙΙ Δη ἤ 15 ἴγοπὶ {6 1,ΧΧ, 

Τῆς Ηοῦτενν ψογά ἰπ τς ἴοχῖ ἰ5 τοπάογοα 
εἰ ρογπηογδηϊ ἡ ἴπ ἴΠ6 ΑΟΝ. [54]. χχχὶν. τὰ: 
ΖΕερΉ. 11.14, ἅς, [184 διτά {Πδἴ ΠΝ 65 1Π ϑνυ ΠΡ 5 
(ἰμδν. χὶ. τϑ, ν ΠοΓα 866 ποῖθ). [ἢ ᾿ΓΠοπΊβοῃ, 
“1 4ηὰ δηὰ Βοοϊκ,᾽ Ρ. 26όο, 6ἀ. 1864, ἃ ΡΕ]Πσδη ᾿ς 
ἀδβογι θα ἐγοααθπθηρ ἴπ6 βο  ἀθ5. οὔ {4Κ6 
Ημεἢ, ἰη ὕρρεν ϑγτίδ. ὙΠῸ γτοπάογηρ “ ον} ἢ 
5 αἰδο ἕτοτι ἴῃ 0 ΧΧ΄.. ψνηῸ Ἰηίογργεῖ “δι 
ΟὟ] ἴῃ 1Π6 πιάδέ οὗ τυ ϊπ5,," 85 ἀῦονθ ϑδ:1ηςδ 
τῆς ““ροἸσδη" δηὰ "ον" τὸ ϑροοϊβοά, ἵξ 
Ϊ5 ἡδίιγαὶ ἴο βιρροβδε παΐ ἃ “Βράστοιν," ΟΥΣΓἁ 
506 βρϑοϊῇς 50]: αγΥ Ὀἰϊγὰ, 15 πιοητοπθά ἴῃ 
τ. ὉΥ ἴῃς νογὰ ψὩοΟὴ ἴΠ6 ΧΧ, τεηάοσ 
ἐρραγγον).") ὙΠοπίδοη, “1,δηἃ δηκὶ Βοοκ,Ἶ 
Ρ. 43, 88γΥγ5, “ἤδη ΟἿ ΟὗἉ ἴπ6δθ ἢδ5 Ἰοβὶ 118 
τραῖο ἢ6 νν}}} 811 ἀροη {Π6 Πουδβεῖορ δἴοπθ, δηὰ 
ἰατηθηΐ ὈΥ τἴΠ6 Βουγ 5 σα Ὀογεανοπηθηῖ," 



ν. 9-  8.} 

16 ἀλγ; σπά τε τμδῖ τὲ πιδά 
ΔρΔΙη5ζ ΠῚ6 ΔΓ6 ΒΨ ΟΓΠ ΔΡΔΙη5ἴ ΠΊ6. 

9 ἔογ 1 Βανὲ δδΐίεῃ δ88ῆ6ε8 [ἴκὲ 
ὑγεδά, δηά πηϊηρίεά πὶ ἀπ κ στῇ 
ψεερίηρ, 

Ι. εσαυβε οὐ τῃϊπῈ ᾿ἱπάϊρηδίίοη 
δηά τὴν ννγαῖῃ: ἔογ τῇοι ἢδϑῖ [Ππεὰ 
ΠῚ 10. Δπα οδϑίῖ πιὲ ἀοινη. 

φ. 11 “Μγ ἀλγ5 ἄγε ἱἱκὲ ἃ βῃδάον 
τας ἀδοϊποῖῃ; δὰ 1 δηλ υνἱτμογεά 
{κε σγαβδ8. 

12 Βυῖ του, Ο ἴνοκΡ. 8Παῖϊ: εἢ- 
ἄμγα ἔογ ἐνεῦ; δηά τῆν γεπγεπλδγαησα 
ππῖο 411 ρεπογδτ ῃ8. 

12 Του 5Παἷς δγίβα, μά ἤᾶνα 

8. ἐῤεγ ἐῤαὶ, ἅς. Ἀδίδμεγ, ΠΟΥ {παῖ ἅτε 
τηδὰ ἀρδιηϑδὲ πὸ ΒΉΎΘΘΣ ὉΥ̓͂ 116.) ΟΥ1156 ΙὨΥ̓ 
ΠΔΠῚΘ ἃ5 ἃ Οἴιῦβα, βαγίηρ, “1,οῖ Πῖπὶ Ὀδ 85 ἢδ 
5, βοτὰ [επονδῇ Πᾶ5 σαβὲ ἀοννη." [454]. ἰχν, 
[ς [6Γ. ΧΧΙΧ. 22, ΧΙ, τ. 

9. 1 δατε εαίφπ, κο. ΤῸ 511 διποηρ ἴδ 
ἀϑῆθ5, ΟΥ̓ ΤῸ 5ἴγονν 1η6 Πποδὰ δηὰ ἀγόςς υυἱ ἢ 
5Π,65, ΓΟ ννγ6}] Κποννῃ ΘΧργοϑϑίοηϑ οὗ ἴῃ6 ἀδθρ- 
εκἱ Διο οη ; [οὗ ἴϊ. 8. Τὸ ἐσέ 45}|65 Ἰπϑίοδά 
οὗ Ὀγοδλά, νυν }8ῖ ργονθι!ηρ ἴῃ ἔπ6 ἀπκὶ (χυϊᾶ 
41} Βυπιὶ ῥγοβίγαϊὶ Ἰασθηΐ 4.45] ἰθγταπὶ [11Π- 
ξυηί, σᾶγϑ (ἰαἰνῖη}), ννοι]ὰ 5θοπὶ ἃ 511}} ΠΊΟτΟ 
ἴοτο δ }6 ὀχ ργοϑθίοη οὗ ἤορϑὶθϑβ ϑδόγγουν, [,417|. 
ι|. 16: 9566 «ἰθϑο [584]. ἰχν. 2ς; 8, ἰχχὶὶ 9; 
Ορηῃ. 11}. 14. : 

απά »εἰησίκά͵ ἄς. Α πιρίαρῃου βοπηονν δὶ 
5 ΠΊΪΑΤΓ ἴο 1ῃ6 Αϑῖ: 966 Ῥϑ5, χἱ τ. 4, ΙΧΧΧ. ς. 
ΟἼΤΓρλγβ," ἴῃ {Π656 ἴῸ ρίδσοβ, ἅγθ {πΠ6 τηδδῖ 
δηὰ ὑτεαά οὗ [6 Ῥϑδὶ παῖσῖ ; ἴῃ ἴῃς ρίδοθ Ὀεΐοτς 
08 {ΠΕῪ ἅγὸ τη θα νντἢ Πῖ5 ἀνίηκ. 

10. Βειαιμε οΥ ἐῥίπο, ες. ὍΠῈ οσριπαὶ 
σογάς ὄχργεθα {86 ἰἀθα5 ᾿νταῖ ἢ " δηα “ἰη- 
ἀϊρηδιϊοη " 848 5.ΓΟΠΡΙΥ (ϑᾶγ5 [26 ]11256}}}) 85 
(Πε86 οδὴ 6 ὀχργεββοὰ, Τῇδ Ὀϊζίογοβε Ἰηρτο- 
ἀϊοης οὗ οἷιγ σὰ Ρ οὗὨ βοστονν 15, ἴο Κπονν [δῖ 
ἴ 15 οὐνἱῆς ἴο [οπόνδῃ β νυγδίῃ δηὰ ἤσδγος 
ΔΗΡΕΓ ἴογ 51Π. : 
οι ῥαεὶ ἰὑεά γπὸ ωῤ, απ εασὶ πῖὸ ἐἰοπυπ] 

Ἀλίδμοτ, "' οασῖ πηὸ ἀννᾶγ." ΤὍε Ιάδᾶ οὗ Πρ’ 
ὑρ, ἢ 4 νἱονν ἴο τῆγονίης ἄοννῃ νν ἢ ἴῃς 
δτοδίοῦ ἕογοθ, 15 βἰγαϊπθοά, ὍὉῆὸ πιοίαρῃογ 
5 ῥγοῦδ!Υ ἔγοαι ἃ ψιίπὰ (]οὉ χχνὶ!. 21, 
ΧΧχ. 22), ψΏΙΟΝ [5 ὑρ ἀπά οαϑί5 ἄννᾶυ. 
560 51]. χχί!. 1). [ἰ ἀσοοσιθο5 ἴπ0 σοπάϊοη 
οἵ Οοὐ β ρϑορὶδ. ρἰιιοϊκεά Ὀγ Η!5 μαπά οι οὗἁ 
[ΠῸ Ποπιὸ οὗ ργογηϊδο, δηὰ οαϑὲ ΓᾺΓ ἀννᾶγ ἱπῖο 
6Χ}] 6: ψν Βογο τπεὶγ ἀδγϑ (5θε 5. χς, 9). 1π πιὰ 
ζοῦγϑε (υ. 24). ἀξοϊηα δηαὰ νϑηϊϑὴ ἀνα ἃ5 
ἃ Ξηδάυνν (παῖ Ἰεηρίμεπδ ([6Γ. νἱ. 4) δπὰ ἀϊ5- 
Ἀρρθᾶτθ ἰπ 186 ρίοοτη (5. οἶχ. 22): οὐ ἃ5 ἃ 
Ρίαηϊ ρ᾽υςσκοὰ ἂρ Ὁγ ἴδε τοοῖβ, ἀσιθὰ ὰρ ἴῃ - 
Βίπι]γ, ἀπά ἀεπίγογοά. 
12,13,14. Βμί ἰδοι, ἄς. ἢ ὙὍῆὲ ππροτέ 

ὁ, "Βυϊ Ἴπου, Ω [,οτὰ, ἀοσϑὲ πάτο," οἵ 

ΡΘΑΙΜ5. (ΟἹ. 

ἸΘΓΟΥ Ὡροη Ζίοπ: ἔογ τῆς τιπιὸ ἴο 
ἔλνουγ ἢεγ, γεᾶ, ἴῃς βεῖ {1Π16. 18 ζΟπΊΘ. 

14 ἔογ τὰὔγ βεγνδηῖβ ἴαῖζε ρ᾽εάβυγε 
Ϊῃ ἢεγ βἴοῃδϑβ, δηά ἔδνοιιγ (ῃς ἀιιῖ 
τῃογεοῦ, 

Ις δοὸ τῆε Πιεφίβεη 5}4]] ἔδξαγ τῇ8 
Πδπηε οὗ τῆς ΓΟΚῸ, Δπά ἃ]] τῆς Κίπρβ 
οὗ τὴ8 φαγῇ τῇγ ρίογγυ. 

ι6 νῆεη τῆς ΓοΟΚῸ 8}4]1 δι14 αρ 
Ζίοῃ, ἢδ 8584} ἀρρϑαγ ἴῃ ἢἷ8 φίογυ. 

17 Ηε ν}} τεραγά τῆς ργάγεγ οὗ 
τῆς ἀεϑδιζυαςα, ἀπά ποῖ ἀεθρίϑε {πεὶγ 
ῬΓΆΥΕΓ. ᾿ 

1ι8 ΓῊΪΒ 51Π4}1] θὲ νυγιτῖεπ ἔογ τῇ6 
ρεπεγαϊίίοη ἴο σοπια: ἀπά τε ρεορὶς 

ταῖμογ, “ἀοβὲ 5 ὕὑροὴ ΤῊΥ [γοηθ δπά τεῖρτι 
(ϑεε 5, ἴχ. γ,) χχίχ. τοὶ [»ἅΠ|. ν. 19) ἴῸΓ δνεῦ; 
δηά ΤῊΥ ΠΑΠΊΘ, ΟΥ̓ πιο οτῖαὶ, ἃ ΒΌΓΘΙΥ ΟὗὨ ΠΊΘΓΟΥ͂ 
δηὰ ἔξ] ηδος. (966 Εχοά. 11. 1), ἀπά ΤῊΥ 
ῬΓοΙηΪ86 (5:6 Εχοά. χχυ. 8), ἅγὸ ἔῸγ ΘνεγΠΊΟΓΕ, 
ὙἼΠῈ {ἰπ|6 (5066 [6γ0 ΧΧΥν. 11. 12, ΧΧΙΧ. τοὶ 
Πδῃ. χ, 2) δᾶ5 σοπὶὲ ἴῃδξ ΤΠοιῖι βῃοιιάοϑι 
5Π6νν ΠΊΘΓΟΥ, δηά ᾿[ἰ5 ποράβρα : ὙΤῊΥ ϑογναπίβ 
Ἰονθ, ἴα αὔονθ {ῃ6 ρᾷϊασθβ 'ἴπ (Π6 τηϊάξε οὗ 
ὙΏΙΓἢ [ΠΟΥ ἄννε}], [Ὠ6 ΟΥ̓ νναϑιθά δηὰ γυϊπουϑ5 
ἴῃ ψν] ἢ Οοά ἀννοῖῖ: δηὰ Ξῃθά ὈϊΠῖογ ἴθαγβ οὗ 
ΒΟΓΤῸν ὙγΠθη ΠΟῪ {ΠΙπῖκ οὗὨ ΠΟΓ ἴῃ {ΠῸ ἀιι8ῖ.᾽" 
(ϑεε ΝΕἢ. ἵν. 2: 1,Ὧπ|. ἰν. χα.) 
“αυοιν ἐδὲ ἐμὲ ἐδέγεοῦ, ας. Ὑμο ΡΟ ΒΟ. 

ἢδ5 “1 ριΕ 6[}} [Π6πὶ ἴο 566 μὲσ ἴῃ τῆς ἀιι51.᾽" 
ἼΤΏὨ6 ἸΙΐογα] πλθΔΠΙ ΠΡ 566 15 ἴω Ὀ6, ““ξτοόδῃ οὐδυ, 
γον ΜῈ βογτονν." δ γον. χὶν. 21. 

15. 8ο ἐῤὲ ῥεαίῥοη, ζε. ἢ πὰ ὃγ ΗἸἴβ 
ταϑιογδίιοῃ οὗ Ζίοη, ͵θμοναῖῇ νν}}} οχίθηἀ Ηἰ5 
κιηράοχη: δηά 41} ρβϑορὶθ5 δηὰ κΚίηρβ. νψ}]}] 
Τοσορηῖζο Ηἰ5 πᾶπιο, Δηα ννογβῆ!ρ Πιαὶ ν ἢ 
ἔδασ ἀπά {γε θίιηρ : οἴ. [54]. 11χ. το. 

106,17, 18. ἤῥεη δε Ζόκο, ζε. ΤῆΘ 
ἱπηρογί ἰ5, ΒΟ [Θονδῃ 58}}4}} τεῦι]ὰ 
Τογιβαϊθπι, δηά ἄρρθασ ἰῃ Ηἰ5 ρίοσυ ([88]. 
ΧΙ]. 3.---τ): ὙΠοη Ηδ 58)4]} τοραγὰ [6 Ῥοοσ 
ἀδϑοϊαίθ οὔδθϑ, δῃηὰ ἀθορίϑθ ποῖ {πεῖ ὑγαυογ; 
ΗΙ5 ἀθοάβ οὗ ΠΊΟΥΟΥ 508}} Ὀὲ νυ ἴθη, 85 ἢ] 
ΓΟΥΠΊΘΥ ἀδεάς οὗ ΠΊΟΓΟΥ ἀγΓ6, ἀπλοηρβῖ ι18, νυτιτἔξη, 
ποΐϑροκεῃ οηἱγ (ἔχοά χυἹ 4; Πευῖ. χχχὶ. 19), 
ἕο ἴη6 οάἀϊβοδίίη οὗ μοπογδίίοης ἴο Ἴσοόπια: 
δηὰ ἃ ρϑορὶθ ἴο ὃ6 Ὀοσπ, ἃ πϑὺν ΡθΟρ]ὶθ ἴῃ ρίδοα 
οὔ {πῃαὲ ννῆ! ἢ ἰ5 ἀδδά δηὰ σδϑὲ ἄννᾶυ, 5}4}} Ὀ6 
σγοδίοα αἰγεδῃ ([541]. 11χ. το, 1χ. 2, 2), δηα ργαῖβα 
Ηΐϊμι: Ὀσοδιβε Ηδ ἰοοκεά ἄοννγπη ἔγοπὶ Ηἰ5 
ἸΟΗΥ ϑδιιοϊυδγυ ἴο δασίῃ, ποαγὰ (Π6 στοδηϊηρβ 
οὗ {πῆ ρῥγϑοποῖβ, ἰοοϑοὰ ἴἰοβθο ἴπαΐϊ ΟΓῸ 
ἀοοπιοά ἴο ἀθδι11:---ἰο ἀδοϊαγο ΗἸ5 ἢδπὶὸ δηὰ 
ὈΓδῖθα ἴῃ [ γ546Π|, νν ἤθη ΡΘΟΡ 5 ἅγὸ ραϊῃογοά 
τορεῖδοῦ. ̓  ὅς. Νοῖθ ἴΠ6 ρογϑιιϑοηβ δα ἀγοϑϑοὰ 
ὈΥ 1815 ργορμεῖ ἴο [εμονδῇ [ἰϑίθηίηρ ἴω, δπά 
ποραάϊηρ ᾿ἰπὶ), 85 ἃ πιδη!---ἴἰῃς ἄἀθορ πορὰ οὗ 
Η!5 ᾿ἰηϊογοόγοησο (συ. 13,14}, ἴῃς αι ΠΟγάποδ 
οἔ Ηἰ5 κίπράοπι (τ. 15), ἀπά οἵ ΗΒ πᾶπὶδ 
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νης ἢ 5081} θ6Ὲ ογεαῖεά 5}4}} ῥγδίβε 
τῆς [,ΟΚ. 

19 ον ἢς παίῃ Ἰοοκεά ἄοννῃ ἤοπη 
τῆς Βεῖρῃς οὐ ἢ]8 βαποίυδγυ ; ἔτγοτῃ 
ἤθανθη αἰά (τἢ6 ΙΟΚΡ δεῆοϊά τῃ6 
Θδυῖῇ ; 

20 Τὸ δεὰγ ἴπε ρστγοδηΐηρ οὗ (6 
ΙΗςδ. τάς ΡΓΙΒΟΠΕΓ; ῖο ἰοοβς 'τῆοβα ἴῆδλῖ δῖα 
εἀϊτίἰά».»»κ 
σἥιἐραίά. 

ΓΗ. 
αἰϑιείφά. 

ΔΡροϊπῖεά τὸ ἀεδίῇ ; 
21 Το ἀξεξοΐαγε τῆς πᾶπὶε οὗ ἴῃς 

ἼΟΚΡ ἰῃ Ζίοη, δηά ἢϊ5 ργαΐβε ἴῃ |ε- 
τυ 58 16 Π1 ; ἱ 

22 Ν εη {πε ρεορὶε τὲ ραϊμεγεά 
τορεῖμετ, ἀπά (ῃς Κίηράοπιβ. ἴο β8θῦνε 
τῆς ΓΟΚΡ. 

᾿ 22 Ηε 'ψεακεηθὰ ΤΥ βίγεηριῃ ἰπ 
τῆς ννᾶὺ ; ἢδ βῃογίεηθα ΠΥ ἀλγ3. 

πὰ ἴδπηε (υ. 18, 21) 85 ἃ σοὰ οἔ ἀεϊϊνοῦ- 
ἅπςο5, ὍΤῆρο ]ἴογαὶ γοηάογίηρ οὗ {πὸ Ἡεῦτεν 
ἴῃ “οὖ. 1τ6----τ8, ὄζος. ἀδδοσθθς τὴ υἱϑίοη 85 
ΔΟΓσοΟΙΏρ ϑπθὰ ; δηὰ δάάἀς οἰγουπιδίδηςεβ. (σύ. 
21, 22}, 2. 6. (6 ῥτγοσ]απηδίίοη οὗ {Ππ6 ἡᾷπηθ οὗ 
7Ἐπονδῇ ἰπ Ζίοη, ἀπά σοπρτοραζίοη οὗ ῥγῖποεβ 
Δηἀ Ρθορΐο ἴο βεγνε Η) πὶ, ννηϊςἢ δὲ (ἢ6 εἰπιὸ οὗ 
1η6 υἱίογαησς οὗ ἴπ6 ννογά πλιδὲ ἤδνο βεοπιοὰ 
᾿πογϑάϊθ]6 δηὰ ᾿πηροβϑίθ]ο, Ὀὰξ ϑοοὸπ ννοσα ἴῃ 
ἕαςΐ τοδ] θά. 

Ιῃ ὖ. 2. {πε Ρ. Β. Ν. τοπάθγβ “"ἀδίνεγ [86 
οἰ] άγθη δρροϊπίθα ἴο ἀθαδαῖῃ." ΘὍῆε οὐἹρίηδὶ 
ννογάς, ὀχ ργοσθο ἴῃ ἴἢ6 πηδυρῖπ “ΠΠΙ] ἄγη οὗ 
ἀολίῃ," ἅ1ὸ ἃ ννο] ]-κποννη Ηδογαισπὶ ἔοσ (ῃδΐ 
ὙΠ ἢ ἴδ Α. Ν΄ ὀχργόββοϑ Οἵ νυ ἢ αν. 19--- 
21, [54]. Χ]. 7, [χῖ. τς Ἰχς ας, ΟἸΠΟΤ τὸς 
ΒΘ] δπςοβ, δοϑίἀθϑ ἰἤοϑθ βρϑοῖδ!γ ποιϊςθά, 
Ὀδίννοεη (Π6 ρβα]πὶ δηὰ [ῃ6 ἰφῖῖοτ σῃαρίοτα οὗ 
[9Αδῇῃ, σοι! !ὰ Ὀ6 δα θά. 

238. Ηε «υεαζεπεά »ῖν σἰγοησί, ὅς. }.ε. 
«Ἡς ννερκεηρά (πλᾶῦ. 841πἴθα) Πὰν 5ἰγοηρίῃ 
ἴΏ ΤΥ ἸΟΌΣΤΕΥ οὗ ἰδ, δηὰ ϑῃμογίθηθα ΤΥ 
ἀαγϑ: 1 ςαὰ, Ο τὴν Οοά, ἴαϊκκα τὴθ ἢοΐ ἄννᾶ 
ἴῃ ([η)6 τοῖάπὶ οὗ τὴγ ὑτιεῦ ἀᾶγϑ, Ὀεΐογο 1 866 
ΤῊΥ πηδηϊεϑϊδίιοη ἴῃ βίογυ: ΤΥ γθδγ5 ΘΠ ὉΥΘ 
[Πγου ἢ 4}} ρου θγδίπβ : ἔγοπιὶ ἴΠ6 ὈΘΡΙΠΠΙΠΡ, 
ΟΥΘ γεῖ (ἢ6. ἤοανθῆ ἀπά [Π6 ϑαγίῇ οχιϑίθά, ἴο 
Π6 ὁπά, ἤθη (ΠΟΥ 504} ννθᾶγ οἷἱἷκξσΚκ85 ἃ βΑΓ- 
πποηῖ : δἀπὰ ΤῊΥ ΡῬγΟΠΊΪΒ6 ἴο 115, ἀηά ἴο ΟἿΓ 
ΓΑ ΠοΥβ, 15 σογίδιη: [1| Ὀ6 ποῖ δΔοσοπηρ 5ῃηοὰ 
ΠΟΥ ἃπά ἴο 1:5, 1 νν}}} ΒΌΓΟΙΥ 6. Δοσοτηρ] πη 
ἴο οὔγ σι ἄγοη; πὰ {ΠΟΙΓ δοθά νν}}} δϑϊάσ, 
ἃηά 5ἰαπά Ὀοΐογε ΤΉἬΉΘ6Ο ἴοσγ ὄνοσ." ΟὉε ῥϑ5. χς. 
16. ΤΠπε ΑΟΝ.. “ΠΥ 5(γοηρΡῈ ἢ" 15 ἔγοτῃ 16 
ῬΠΑΓΡΊΠΔΙ] τοδλάϊηρ οὗ [6 Ηδῦτενν ΒΙ0]6. ΘὍΤῇῃδ 
Γοσοινοαὶ τοδάϊηρ, “Πε νϑακεπρὰ οὐ νναςιθά 
Η!5 ϑἴγοπρίῃ," δά πη5 ΠῸ Θδϑύ ἱητογργοίδίοη. 
Ι1ς ἰ5 Πκοπρὰ ἴο ἃ Ἰἰπὸ οὗ ἃ ἀθβηϊϊε ἰδφηρίῃ; 
566 "5, ͵ν. 22, ὙΠῸ Ῥβδ] πιῖϑῖ, ο. 24, ἀρρ64}5 ἴο 
Οὐοὰ ὃγ Ηἰ5 οννη ᾿πῆηϊῖο οχ᾽βίθησθ, δηίγοδίηρ 
Ηἴπὶ ποῖ ἴο 5δπδῖσῇῃ ἢϊπὶ (16 ῬΑ] πι151) ἀννᾶν οτα 
{Π6 [4}} οὗὨ ἢ15 5σΒῃοχί ἰδηρίη, οὐ σουγβο, Ὀ6 γα: 

ΡΘΑΙ,Μ5. (ΟἸΤ]. ἷν. 19--- 28. 
Ν 

24 1 5414, Ο τῦῦ Οὐοά, κε πὶς 
Ποῖ ΨΑΥ ἴπ τῆς πιάϑῖ οὗὁἨ τὴν ἀδγϑ: 
(ῊΥ γελῖβ ἄγ τῆτουρῃους 4}} ρεπε- 
ΓΑΙ ΟΏ 5. 

ῶς ὁ 0 οἱά Πδιαβὲ του ἰαἱά τῇς ἐΜΕΧῸ 

[ουπάδί!οη οὗ [ἢς δῦ : δηά τῆς ἢδδ- 
νεη8 γέ ἴῃε ννοῦκ οὗ Τῇγ Πᾶπάβ. 

26 ἼΤΒεν 5841] ρεγίβῃ, δῖ τπου 
5811 ἰἜηάυγε: γεᾶ, ἃ}] οὐ τῆ πὶ 5}]] ’ Ηεῦ, 
ννΑΧ οἱ [κε ἃ ραγπηθηῖ; 848 Δ νϑϑῖιγα : 
βῆατ τῃοι σἰᾶηρε {Π6π|, ΔηΠ4 {ΠδῪ 
5041] θὲ σῃδηρβά: 

27 Βυῖ του γέ τε. 534Π16. δηὰ ΤῊΥ 
γϑατγβ 514]} ἤλνε ἢο 6πα, 

28 ἼἼΠε ςΤἢη]άγεπ οὐ τῆν ϑ8εγνδηῖβ 
804] σοηπτίηϊι6., απ τῆεὶγ βεθά 5}4]] δὲ 
ἐβῖ4 Ὁ:5 64} Ὀείοτε τῆεα. 

[Βοη, τοϑίηρ ἔογ ἃ πηουηδηΐ (τ, 25---27} 0ῥὈΡῸΤῚ 
186 500] πὸ τορὶς οὗ Οοάΐβ εἴογην, ἀγανν5 
ἔτοτῃ 1 Δῃ ἀϑϑιγαηςς παῖ ΟἿΘ ἀδῦ δυγεὶγ, τῇ 
ηοΐ ἴπ ἴδε ῬΑ] Πγ1515 ἀν, ΗἰἾ5 νου δϑίηρ ργο- 
ΤῊ 56. νν}}} θ6 δΔοςοιηρ 5ῃ6ά. 

26, 27. Τρεν (1... Ἀδάνθη δηὰ δγῖῃ) σῤαίε 
}εγας. Τῤομ αγὶ δε “α»|6}] 1,16 τ}, ἼΠοΣ 
τί Ηο,᾽" 85 Ἰη [58]. ΧΙὶ. 4. ΧΙν]. 4. 866 ἴοο χχχὶν. 
4. Ι. 9.. 11. 6, Ιχν. 9,17. ΙΧΥ]. 2, οἵ ννῃ !]ς ἢ δοπὶδ 
ΘΧΡΓΟΒΘΙΟΠ5 ἀΓῸ τροϊϊοα, ὅδ Ιάθὰ ἰ5 [ῃαῖ σοά 
ἰ5. ἴΠ6 54π|6 δπὰ ὑποῆαηροάθῖθ. Ηδάνθη ἀπά 
δαγῃ, δηὰ [ἢ6 οἰοπηθηΐβ, ἃγὸ ἀθϑογ θοαὶ 85 οἴου 4] 
(ΡΞ. Ιχχῖϊ. ς.. ΟΧ]νη. 6, ὅτα.), Ὀμὰξ ςοπίγαοιοα 
ἢ Οοά, ΠοΓθ, 85 ἀσδπϑίϊογΥ δηὰ ραϑϑίηρ: ἴῃ 
Οἴποι ρ]άσῦβ, 85 ὉῪ Ηϊτὰ Πα Ὁ]6 ἴὸ σμδηβε οὗ 
ἀφϑιγυσίίοη; [58]. χχχῖν, 4, ΙΧΥ, Χ7, δίς. 

28. «ῥα!}} εοπ!ριμο  Οτ,, 6584} ἄν" 6}} θεΐοσθ 
ΤῊΘΟ ἰπ ἃ Ποπῖὸ᾽ (566 85. ΧΧχυϊ. 20, ΙΧΥΤ]. 
τό, 18). ὙΠῈ νυ ]5η65 δπὰ ὀχρθοίδιίοηβ (υῦ. 
16, 17, ὅζο.) οὗἉ [Π15 μ54| πὶ ᾶτὸ Δ} Ε]]οὰ ἰπ ΠΟῚΣ 
ΟὈν!Οι 5 55η56 Ὀγ (6 τοβζογαίίοη οὗ ἴΠ6 ρθορ]θ, 
Δηἀ ΓΘ ρροάγδηςο οὗ ει όονδῃ ἴῃ Ζίοη. Βιι 
(ΠΟΘ [5 ἃ ἀθθροσ ἔοτοθιρσῃξ ἴῃ [6 ρϑαὶπὶ; δηὰ 
115 ννοσβ ἴῃ [Π6Ὸ νϑῦβοβ φυοϊοα ἀγὸ ἔξ] ]]οὰ τῇ 
ἃ 5656 γεῖ ΠΙΡΠΟΓ Ὁν ΟἾγσΕ 58. ρρθδγάποθ. 
ἼΠ|5 15 [86 νυἱβίοη ψἸσἢ ἢοδίβ ἰη ἀϊπὶ ΟὈ- 
ΒΟΌΓΙΥ, Ὀὰϊ ΘΔ ἀπά 5.0 5ῖδηςα} }γ, Ὀεΐοτο 
[Π6 Ῥοα]πϑι. [6] ονυδῇ, 50 νΥ6 ΤΠΔῪ 54γΥ, σἰερρεὰᾶ 
ἔτοπι δεμϊπὰ {πὸ (Π]Π ν ῖ]} νν ῃςἢ βοάγοοῖὶν σοἢ - 
σραὶοά ΗἸπὶ ΠῸσῃ ἴΠ]5 ργορῆεῖ, ἀπά δρρεασγοὰ 1π 
τῃς ἤεβῃ. Α παγαῖϊνο οἵ ΗΙ5 ἀδδάϑβ (υ. 18) 25 
δθὸπ νυττίθη ἴοσ τι5 νὴ σοπὶθ ἤοΓ: ἃ ΡΕΟΡΪΘ 
ὈΏΌΟΓη πὰ ογεαίδα δηοὺν ὈΥ ΗΙ5 ϑρ1:ΠῈ ργδῖϑες 
Η πὶ 'ἰπ Ῥβαϊπὶ5 δΔηα ὨΥΤΠη5 Θνεγγινῃοτε ; Όδ- 
σαυ5ο Ηδ πολτγά ἴπε στοδηΐηρ οὗ [Π6 ΡΓΒΟΠΘΥΞ - 
Ἰοοβοά ἰβοβϑε παῖ ννετὲ δρροϊηϊοὰ ἴο ἀοδίῆῃς: 
δηὰ ἴο Ηἰπὶ τὸ {Π6 ρϑορὶθβ ραϊμῃβεσεοά. Ἐ8Ὸ6 
ΔυῖμοΥ οὗ [ῃς ΕΡΙ5ι]ς το ἴ[Π6 Ἠδθγονν (ςἢ. ἴ, 
10, 11, 12}. Οη δοσοιιηξ οὗἉ [ἢ]5 βδροσεῖ ριγροβδ 
οἵ {δε ρϑδὶπι, ηιιοῖεβ υτ'. 2 ς----27 85 5:ΠΠΌΪῪ 
δαἀγοββοα ἴο (ἢγιϑῖ. Ενεη Ηἰ5 σοπηρ ἰῃ τὴς 



ν. :-- 7] 

ΡΘΑΙΜ (ΟΠ. 
ι “4. εχἠογέαηίον ἐο δίφες Οοαἱ ,Ὁγ δὶς τεέζοῦ, 

15 αμὰὦ 207 ἐἦε ερνείαρον ἐδέγς, 

Α “ ιαέν οἵ Ὠανὶά. 

ΓῈΘ5 τἢεὲ Γοκρ, Ο τὺ οι}: 
Δηα Δ1}1 τῇδλξ ἰ8 νι πγ6. ὀέχες 

15 ΠΟΙΪΥ πδπιο. 
2 Β[ε55 τὴε ΠΟΚΡ, Ο τῇγ ου], δηὰ 

ἔογρεῖ ποῖ ἃ}} ῃἷβ θεπεῆϊο: 

ΡΘΑΙΜ5. (ΠῚ. 

2 ὟΝ Βο (ογρίνει 11 τῃϊπς ἱπίαυ 
[1ε5; ὑγῆο Πεαϊθῃ 411 τῆν ἀϊβθᾶβεβ ; 

4 ὍΝ)ο τεάβεπιειῃ τὴν [Π{6 ἔτοτη 
ἀδϑίγιςτίοα; ψῆο ογονηεῖῃ τἋἴδ6 
νὴ ἢ Ἰον!πρκίπά 6855 ἀπά τοπάεγ πλεῖ" 
οἰ65; 

ς ὟΝ Βο ϑ84τββεῆ τὴγ πιοιτὰ ἢ 
δοοά ἐῤίηρε; -ὁὸ ἐῤῥαὶ τῊΥ γουτῃ [8 
τεπεννοα {κα τε βαρ] εἾβ. 

ΠέΞἢ ἀο65 ποΐ Ἔχῆδιιξ ἐμ6 δρρ]!ΟΔὈΙΕΥ οὗ τῆς 
Ῥϑαϊτὴ ἴο Ηϊπη. ὍΤθ γαίπογίης ἴο Ηἰπὶ οὗ 
Κιηράοπιβ δηα ρθορἕθβ ἰ5 ΟὨΪΥ, 45 γοῖ, ραγί δ !}ν 
Δοσουρἢπῃεά: δηά ννεὲ οὗ (ἢ ϊ5, ἀδγ ννδὶξ (ϑᾶγϑ 
δε} 1250}, 45 1η6 Ῥϑδὶ πηϊδὶ ἔογ Ηἰ5 σοπληρ ἴῃ 
πε βέβῃ, ἔογ Ηἰ5 ἤπαὶ ἀρρϑάγδῃσθε ἴῃ βίογυ. 
Ηεπρ ϑίθηθεΓρ σοπςεῖνεβ ἴΠ6 ρϑαϊπὴ το Ὀδ νντ τη 
Ὀγ αν! ά, ἀπὰ ἴο θὲ νυ ΟΙΪΥ ργορμείῖςαὶ. ΤῊ ϊ5 
(ΠΘΟΣΥ ἀἰπίγογϑ [15 σρίσι:. Ενναὶά, οὔ δοσοιυπὶ 
“ΒΙΘΗ͂Υ οὗ με Βιϑίογις ἀδϑογριϊνο ννογάς (υῦυ, 
14. 15}. Τσοῃοεῖνεβ [ἢ υυτιτἴδη ΘΑΓΙΥ δέου [86 
τοῖυγῃ ἔχτοπι οχἹ]Ὲ. ΟἸβῃδιυβεη, [. ἀπά οἴμοι τὸ- 
Ἰεξαΐθ [86 ἰηιπλ 2 0]6 ρβαὶπὶ ἴο {Π6 ἀδγ5 οὗ (6 
Μαςσαῦθοβ. ὙΠ Ὠγροίπεϑϑ δἀορίοά, (παῖ ἴἰ 
νγ5 υυχιτίθη τονναγὰς {πὸ οἰοθο οὗ ἴΠ6 ςδρ- 
ὌΥΠΥ, 15 (δὶ οὗ δῦ0]ε ὀχροβίίογ (Π 6] 11 Ζϑςῇ, 
Ἡαρεά, ὙπΒοϊυςκ, Οαἰϊνίη, ἄςς.), 56επὶ5 ἴο 
Τφοττεβροπά Ὀοβῖ ψῈ 115 ρυγρογῖ, δηὰ κῖνοϑ 
ἃ τηοδηϊηρ ὙΒΙΓἢ ΔηΥ ΟἿΠοΥ αιοίοα ΠΥΡοΙοβὶβ 
21:15 ἴο ᾿χηρδσγῖ. 

Ῥβαιμ (Ι[ΠΠ. 
«Α ρβαϊπὶ σοπηπιετηογαϊϊηρ [οῃουδῇ᾽ 5 τηδηὶ- 

[ο]ὰ τπρογςοῖεβ; Ὀυΐϊ Ἑ“ΠΙΘΗ͂ΥΊ ΗἾ5 σοπηραϑϑίοη ἰῃ 
[οχφινιηρ 51η, δηὰ Ὀεδγὴνς ἢ Ηἰ5 ρϑορὶο᾽5 
ΕΆΚΠ655 (υυ. 1---τ8): 4150 ΗΙ5 ᾿πη ἢ π|ῖα τηδ- 
εβῖγ, ἰὨγοηθὰ ἴῃ πᾶνε (συ. 19), νη ἢ Ηἰ5 
Δη;ο]5 δὰ 4}} σγοδίίοη, δηά ἴῃς Ῥϑαϊ πηῖϊϑὲ ἢϊτη- 
56}} Ξρεςῖδ! !γ, 5μοι]ὰ λάοτγε (συ. 20, 21). 
86 1πϑορίίοη δϑϑὶ 5 [ἢΠ6 ρϑα]πὶ ἴο ᾿ανιά. 

ΤΒο ϑγγίδς εσ. ἀθβοσίθεβ ἴ 45 υυσιτῖδη ὈΥ ΠΙπὶ 
ἴῃ οἷά δρθ: δέϊοσ ὄχρεγίθηοθ οὗ σἷπ ἂπά ἴϊξ 
«βαϑιιβεσηοηῖ, ἀπὰ οὗ Οοάδβ ᾿πβηϊο Ἰονὶηξ- 
κιμάηοςθθ, (ογίδίη Αταπ)δῖς ἰοσπιϊηδίίοηβ, νύ. 
35 45) ἄζς., 566πὶ ἴο ἱπαϊςαῖο ἃ ἰδίοσ διποσ. ΒῪ 
ὙΠΟΙΊΞΟΟΥΟΙ σοϊηροβοα, ᾿ξ Ὀτεδίμοβ ἃ Ξρι ΐ οὗ 
ἴδ δηὰ Βορὲ 411 δυῖ δνδηροὶῖςδὶ, ἀπά ἰ5 
οοπιροϑεά ἢ ἃ ρδῖποσ [Ππαΐ εὐ! άθηςθ5 ἃ δοιι] 
ἰποὰ ΌΥ ΧΟΔ] 5ῖη, ϑοίτονν, ἀπά ϑυδοσίηρ, δπὰ 
τεβουεά Ὁγ Οοὐἷβ πιεῦου. [1 δδοι]ὰ θὲ Ἴσοῃὶ- 
Ῥατεὰ ἢ ῬΈΔΪΠὶ ΧΧΊΙ, 
, Δ, αἱ ἐϑδαὶ ἐς «υἱέ ῥὶπ νιο, ἄς ὝὍῆς Ῥβδ]πι- 
15ῖ 021}5 Ὡροη 15 ϑοιιΐ ἴο Ὁ]655 σοά: δηὰ ἴου 
ἐτοαίοσ ἀπ! ποῖ ποβθ, προῃ 115 ραγῖβ, ὩΡΟη ἰπ- 
τε]εςί, ἔδε!ηρ, ϑοπεπιοηξ ἢ ὑροη ἢῖ5. ὑπάοτ- 
βίδησίησ, πεατί, δηὰ 41} {δμεῖγ ρόύγεῖβ, ἴο υπιῖὰ 
ἴῃ ἴῃς ννοσκ οὗ ργαῖϑε. 
, Ἅ. αἱ! ῥὶς δεποβι.] 1.ε. ἴπ6 δυπι, νος ἰ5 
ἱππη ΠΟΥ ρτεαῖ, οἵ Ηἴβ Ῥεπεῆϊα. 

8. ζῶο Μογρίυειϑ, ἅς. “ΝΥ ΒΟ ἐογξίνεῃ 
411 {ηϊπὸ ἱπι υ 165, 50. {μδξ ποῖ οὐδ ἴ5 υπηξογ- 
ξίνεη ; δπὰ "" Πϑδιθίἢ 41} (ΠΥ ἐἴϑεαϑεβ,,, 50 παῖ 
ποῖ ἃ ἴσχωσδ σεπιδίηϑ οἵ οὔ. 

διοηθ85 οὗ ὈΟΩῪ (δηά 50 οὗ πιϊηά) 15 50 
Ὠδίιγα} ] Υ σοηποοίθα νυ ἢ 51η ἃ5 [15 πγεθά, {παῖ 
νγῈ ἃῖὸ ποῖ βυρΙ5εα ἴο δηὰ ποῖ σοηποςίοά 
ἴῃ δοπρίυγζο (566. ῥϑ,. ον. 20, ὅζε.). ΤὉἢδ 
ποχί νοῦβο (4) ςοπΕπι65 ἴΠ6 ἰἸάθᾷ οὗ ἃ ἀθ- 
Ἰίνογαηςθ, [ῆσγουσῃ (Οοάβ τηϊγασιίοι5 Ἰηἴοτς- 
ἔογεποθ, ἔγοπλ διοκηῆδθο δῃὰ ἐθαίῃ: “ὟΝ ΒΟ. 
τοάθοπιβ {π66 ἔγοσῃ ἀθδί δηὰ ἴῃ ρσαάνθ, δηὰ 
ἰπϑίοδα οὗ ἴπθϑ6 βῖνθβ ἴὸ ἂπάὰ ἃ οσοψῃ οὗ 
ΤΊΘΙΟΥ." Μδηγ σοπιπηερηϊδίοτβ ((δἰνίη, Ηπρ- 
[εἸἰά, ὅς.) οδ]εςϊ ἴο ἔπε σοπῆποιηθης οὗ 186 
ννογάϑ ῥεαίρι αἰ ἐδν ἀΐσεκσές ἴὸ ὈΟΑΙΥ Αι] πηθηΐς 
δῃὰ {ΠῸ}Γ συγα; δηά ᾿πίογργεῖ {Ππ6πὶ 25 ὀχίθηά- 
ἴηᾳ ἴο {86 πιοαὶ πρὶ οὗ 4}} δἱϊπιθηῖβ οὗ Ὀοάγ, 
τηϊηά, δηὰ ϑρίσγιῖ, ΟΥ̓ ἀϊνίης σγάσθ. Βυῖΐῖ 115 
οχίθηβιοη οὗ ἴῃ6 πηοδηΐπρ οἵ ἴη6 ννοχάβ ξβοϑηβ 
ἴο ἴδ Κθ ἀναγ {ΠΕὶγ ροϊπί. [{ σδῃ βοδγοθὶν Ὀ6 
ἀουδίοὰ πὶ (Π6Υ τοῖοσ ἴο ραγιςσι ]αγ ̓ ηϑίδηοθβ 
οὗ οὐ δβ Βοδ]ηρ ροννοῦ ἐχῃιδιἰοὰ ἴῃ [η6 οαθ6 οὗ 
Πανὶὰ Βιπλοο}ξ, οὐ οὗ (ῃ6 Ῥϑαϊτηϊδί ννῆο ϑηρϑ. 

5. τῤρ »"ηο}] ὙΠ ννογά ἤόγὸ γεπάογοα 
“ὐἸ) ο ἢ 15 οὐ ἀουθί} τηδδηΐηρ, [ἢ 5. 
ΧΧΧΙΙ, 9 ἴπ6 β4π|ι6 ννογά, ἢ συ χ ἀἰβοτγοηξ, 
5 ἰηϊεγργείθα ὈΥ {86 1,ΧΧ, 45 ““ἢ]5 αννδ,᾽" 
δηὰ Ὁγ {μ6 οἷά ον 5 ἢ ςοπιπιοπίδίοσβ “ὁ ἢΪ5 
74»), οὐ “ἢ πιοιίῃ ;᾿" νῆθησε ργοῦδὈΥ 
ΚιμςΝΙ, δπά οὐγ Α. Ν΄., τόπου ἤογὸ 85 ἀῦονθ, 
ΤΠΕ Ομαϊάθε Μψεγβίοη ᾿ηϊογργοίβ “ΠΥ ἀδῪ οὗ 
56, ἃ ἱγδηϑίδιοη ἔογ ν᾽ ΠΙσἢ δόπὶθ δι ΠΟΥ Ὑ 
ΤΊΔΥ Ὀ6 φἰϊορεά [συ ρροβίηρ ἴπΠ6 ννογὰ ἴο ᾿οπὶα 
ἔτουῃ ἴη6 Ηδῦτγεν, τοοῖ (9) 5ἰβπιένιπρ ἀυγα- 
[ἰ0η]: ἴξ Πᾶ5 [6 δάνδηϊαρε 4150 ἴῃδὲ 1ἴ πιδῖκοβ 
{π6 ἵψο ρᾶγίβ οὗ {π6 νεῦβθ ἰῃ 50ΠΊ6 βοζγῖ ἴο 
ςοτγτοϑροπαὰ : "ὟΝ βο ϑα[5ϑῆδβε {Π|π6ὸ ἂρὸ ἢ 
ξοοά: 850 {παῖ [ἢ γουτῆ 15 σεποννεὰ {κὸ δὴ 
οὶ..." 1 αν ὰ ννυγοῖθ {Π|5 ρϑαὶπὶ ἴῃ οἱὰ ἂρὸ 
[Π6 νϑῦθθ τπ {15 γοηάογηρ ννου]ὰ ἤᾶνθ ἃ 5ρθςῖα) 
βιγηϊἤσαηοθ. ὙΠῸ Ἰοηρίηρ5 οὗ ἃ ἀδθοϊ πη ἂρὸ 
σδΔη ΟἾΪΥ Ὀὲ 5αίιϑῆθα Ὁγ δ ἴῃ Οοά, (Π6 
Οἰνεῖ οἵ μορε δοϊζεγ ἴλη (ἢ6 παίωΓΑ] [1ξδ. 

“0 ἐῤαὲὶ ἐδν γομίῤ, δα. [516 πηϑαπίηρ “ ΤῊΥ 
γουτἢ 15 τεμεννοά, δπὰ 15 ἴῃ ϑἴγοπρίῃ 1 Κο δὴ 
ἜΑΡ 6} οτὐ, “ἼΒΥ γουδ 5 τϑηοννεὰ ἃ5 (ἢ 
ΘΑρ]ς γοηονν8 115 γουῖῃ (50 ἴο 54Υ}) ὈΥ ἀοππηϊηρ 
ἃ Ὧδιν Ρἰυπιαρο ὁ Ὑ6 δαρ]θ 15 οἴϊη Δῃ ἱπλᾶρὸ 
οὗἨ βἴγεηρίῃ ἀπά βερεεὰ (Βειῖ. χχν]. 40; [58]. 
Χ]. 21; Ηοβ. νυἱῖϊ. 1), δηὰ 1ἴ ϑθοπὶβ παίαγαὶ 
(ῃαι γουΐῃι} ϑἰγοηρῖῃ τεποννοὰ ΌΥ ἀϊνίηθ 
Εἰ σμου ]ά Ὀδὲ σοτηραγεά ἴο λη δαρ θ᾽ 5 5γθηΡΊ].. 
Τῆς Ρ. Β.Υ. τεπάδγβ δοσοτάϊπρ ἴο {815 ἰηΐογ- 
ῥτεϊδιοη, “πιά κίηρ ἴΠ6 6 γουπηρ δηά Ἰιιϑῖν 848 
8Δῃ ΘΑρ]6.7 ὙΠα τεηοννὰὶ οὗ γουϊδ ΌῪ ἴπ6 
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6 ΤΉΣΕΙ, οκ οχεσιζεῇ γρῃτεουβη 688 
δΔῃά Ἰυάσπηγεηῖ [οῪ ἃ}} [μδῖ 2Δγε ορργεβϑϑβεά. 

7η ες τηδάβ Κπονγῃ ἢΪ8 ννᾶγϑ υπῖο 
Μόοβεβ, ἢἷβ δοῖβ πο ἴμε Ἵῃη]άγεη οὗ 
]15γδεὶ. 

“Ἐχοάϑ.. ὃ 4ΤῊς ΓῸΟΚΡ ᾿ς πιεγοίμι! δηά 
Νύπιδ. χ4. ρΓΔΟίΟΙ8, δον ἴο δηῆρεῖ, δηά ᾿ ρ]εη- 
ἩΝΑΤΕ .. ἴξοιιδ 1Π ΠΊΕΓΟΥ. | ! 
16. Ηςε ν}}} ποῖ αἰνγαγβ Ἵῃϊάς : πεὶ- 
Νεῖι. 9. 17. : Ε 
Ῥς. 8ό. τς, [Π6Γ νν}}} ἢς Κεὲρ ἧς σϑπρεῦ ἴον ὄνεῖ. 
ὙΠ 18. 10 Ηε Βαῖῇ ποῖ ἀεαλὶῖ ψ τῇ τι5 οἴου 

" ὌΝΩΝ ᾿ 
ἀηαι λ ΟἿΓ 5[Π5; ΠΟΙ͂ Γενναγά ἃ υ8 Δοσογάϊηρ 

ἴο Οὐ ἰΠ]4 1016 8. 
ΣΟΝ 11 Εογ ᾽ 45 ἴῃῆε ἢδάνεῃ 15 μΙρῇ θονε 
το ἐλε ἴα εδγίῃ, .0 ργεδῖ 15 ἢΪ8 ΠΊΘΓΟΥ τονναγα 
ἀκίγλέ φΓ τΉρτη τῆ δὲ ἔδξαγ ὨΪπι. 
φφη. 12 Α5 ἴδ δ8 ἴδε εαβί [5 ἔγοηλ τπ6 

ννεβῖ, «9 δλγ μαῖῃ πε τεπιονεά οἷιγ 
[ΓΔΏΒρΡ 5508 [ΤῸΠῚ 118. 

12 [{Κε 45 ἃ ἐδλίμεγ ριτἰθῖῃ δὲς 

ΡΘΑΙΜ5. ΟἸΠΙ. [ν. 6---τ 9. 

σὨΠ]άγεη, :-ο πε ΙΒ ρἰτεῖἢ τῃεπὶ 
δὲ ἔξαγ ἢϊπ. 

14 ἕογ δε Κπονυγείῇ οἱ ἔγδπι ; ἢς 
Γαπλοτ δεγεῖῃ τῆλὲ ννα γέ ἀυ8ζῖ, 

Ις Λε ΜῊ πιᾶμ, 8 ἀδΥβ 4776 83 
δΓΆΘ5: 8485 8 ἤοννεῦ οὗ [με Πε]4, 80 ἢ6 
Βουτιβῆετῃ. 

ιΙ6 ἔογ τὴς νὶπμα ραββεῖῃ ονοῦ ἰζ, 
ἀπά ἐἴξ ἰβ ροηε; δπά τῆς ρίαςος τμδγθοῦ ἐς, 
85}4}} Κπονν ᾿ξ πο πλοῖα. 

17 Βυῖ τῆς τπεῖου οὗ ἴῃ [ῸΚΡ ᾿ς 
ἔτοπι Ἐνεγαϑοηρ τὸ δνοηλϑῖηρ, ὕροῃ 
ἴηεπὶ ἴῃαϊ ἔξαγ ἢΐπι, δηά ἢΪ5. τὶρ ῖθ- 
Οὐβη 655 πο σἢ]ἀγοηΐ᾿ 5 σἢΠ]άγεπ; 

18 ὁ Τὸ βυςἢ 45 Κδερ ἢϊβ σονεηδηΐ, ὃ Ῥευς 
Δηά ἴο ἴῃοβα τῆδῖ γοπλθογΓ ἢ 8 ςοηλ- 
Δ Πἀπλδηῖβ ἴο ἀο τῇδη. 

19 ΤῈ ΠΟκΚΡ Πδῖῃ ρῥτεραγεά ἢ 8 
τἤγοης ἴῃ με ἤδάνεηβ; δηά ἢϊβ5 Κίηρ- 
ἄἀοπι τγιϊεῖῃ ονοῖ Δ]]. 

ταουϊηρ οὗ ρῥ]υπιαρο 156 ποῖ ρεδει] αι ἴο [ἢ 6 
οαρὶς ἰσῖδο: (86 ἱπιᾶρμο ἄοθϑ ποΐ 566πὶ ἴο Ὀδ 
βογιρίυγαι, ἃπὰ 15 ρεγπδρθ ἴοο ἔδσ γεπιονεὰ 
ἔγοτη σοσημοη οὐβογναίίοη ἴο δὲ ἰηϊτοἀμποσδὰ 
νυ πουξ ὀχρ᾽δηδίοη ἱπίο [ἢ ]5 ϑοίϊθιῃη Ἀγτηη. 

86. Τρ Ζοκν, ἅς.) ὙὍΠο Ῥϑβαϊπηῖδὶ ρᾶϑ5568 
ἔτοπι ἰδ οὐνῃ ὀχρϑγθηςθ ἰο {παῖ οἵ ἢ15 ρθορὶδ. 
σε, 85. εἰϊ. 2λο, 21, ΟΧΙΥ]. ό, ἄζε. 

7. Ηπ »ιαάς ἐποαυπ, χε. Οὐεπογαι!γ, ὈΥ 
ΗΙ5 τονεϊδίίοη οὗὐ Ηἰπηϑο 45 ἀθϑογ θοαῖ ἴῃ 
ϑοπρίηγε: ϑρθοῖα !γ 85 ἀεϑοσ θὰ ἴῃ Ἐχοά. 
ΧΧΧΗΙ, 19 δηὰ χχχίν. 6. ἢ «υαγὸ ἃτὸ 1ῃ6 
ὙΥΔΥ5 ἴῃ νη ἢ Ηεδ Ηἰπλβο] νναῖκϑ (55. χχν. 4) 
Ιχυ!. 2) ΙΧΧΥ. 19). ΠΙ εὶς ἅτὲ Ηἰ5 ἀθοάς οὗ 
Τὶ ϊθουϑπθθθ, ἀεὶ νογαηςθ, πὰ ϑυβίθηϊδί!οη 
(Ρ 85. ἰχ. χ2, ΙΧΧΥῚΝ τα; Ἐχοά, χχχῖν. το. 8566 
108. ν. τ7). 

8. Τῦὲ Τοκρ, δ8ις. Ἐχοά, χχχῖν. ό, {πε 
ἰοχί, 580 ἴο ϑδύ, οὗ [}15 ὑϑ41Πλ: 566 4150 85. 
ἸΙχχχνὶ. ςὶ ας, οχὶ. 4, οχὶὶ, 4) οχὶν. 8. ΤΠ656 
Ρἶδοθ5 ἀοϑοσίθο Οοά᾽β δἰἰγιυΐοβ αἀἰβρίαγθα ἴῃ 
ΗΙ5 ἀοδιηρα ἢ Ηἰ5. ρθορίο; μὲ «50, ννὲ 
ΤΏΔΥ Ὀ6 δϑϑιγοά, Ηἰ5 ᾿πο 4 0]6 ὄβϑθῆςθ ἴῃ νυ] ς ἢ 
ΤΩΘΓΟΥ͂ Ρτγδαοχηϊηδίθϑ. 

9. Πρ «υἱἱ! ποὶ, δες. ὙὝῆς ρῥίφοθ, Ἐχοά. 
ΧΧχὶν. 6, ἰ5 οὔοπ σχυοίδα ὈΥ Μοϑβϑεβ ΠἰπΊβο] 
(Εχοά. χχχῖν. φ: Νυπι. χίν. 18) ἴπ Ἐχρδπᾶ- 
ἴοη δηά τ ραϊίοῃ, 50 ἴο δᾶγ, οὗ ἔῆθ τστιριὰ 
βοπίθηςθ οὗ ἔχοά. χχ. ς, 6; δηά δέϊογ. Μοβεβ, 
ΌὈΥ {Π6 ρῥσγορβεῖβ ἴῃ ἃ}} αρόβ; [58]. 1ν]], χό; 6Γ, 
1]. τ, 12; [06] 11. τ; [Ομ δὲ ἴν. 2; 2 ἶτο. 
ΧΧΧ, ο; ΝΟοῆ. ἰχ. 17. 

11. ον» ἂς ἐῤὲ ῥεχυφη, ὅς. ὙΠ ναβίηθϑς 
οὗ [86 ἱπβηϊΐο ἤοάνθης δῦονθ ἴῃ ϑαγίῃ 15 λΠ 
᾿πλᾶροὸ οὗ σοά᾿β ἱπβηϊῖο τηογον, ἡ ἢΙσἢ Ηθ 5ῃεννβ 
ἴο 4}} (αὶ ἔξας Ηἰπι: ἰβ6 αἰδίδησε ννῃϊς ἢ 

βεραγαίος οαϑί πὰ νγοϑὲ ἱπηᾶρθβ δ ἀϊθίδηοθ 
ἴο ψψΙοἢ Ηδ ἢὰ5 στοπλονθα ΟἱμΓ 5δἰπ ἄνναυ, ἰἔ ννὸ 
τὸ Ηἰ5. Α5 ἃ ἔδίῃοσ ρι{165 ἢϊ5 βοὴ ψγνῇοπὶ 6 
Ιονεβ δῃηὰ Κηοννβ, 580 Οοἐ ρἰξεβ. ιι5, Κποννης 
{παῖ ννὸ ἀγὸ Ὀιξ ἀιιβὲ (Οξεη. "|. 2). Οοὰά ἰ5 
ἀοβουροά ἴῃ Πθυΐ. χχχῆ. 6; οῦ χ. 8; [54]. 
ΧΧΙΧ, τό, ᾿ΧΕϊ. τό, Ἰχὶν. 8, ὅζο., ἃ5 {πὸ ΕΔΙΠΟΓ 
οὗ Ηἰ5 ρεορίο: δυΐ Πογὸ {π6 γοϊδίίοη 5 οχ- 
ΡΓεββθα ἴῃ 51}}} τῆογε ἰθηάθῦ ρῆγαβο: 5θ6 Μαίϊ, 
Υ)}.. 7γ, ἄς, Ὑδὸ 1ἴο δὰ ἀθδίῃ οἵ Οοὰά τλδηϊ-- 
ἔεβε ἴῃ [Π6 ἤθβῃ ἂγὸ ἴῃ6 Ὀεδῖ σοιηπιθηΐ προῦ 
{Π656 55 η4) ννογάβ οὗ ργορῆβδου. 

15,16. 4: ον νιαπ, ἄς. ϑιγη δῦ ρος 
Ῥ5. χε. ς; [54]. χ]. 6; [οὉ χὶν. 2, ἄς. Ὑπὸ 
ΟΥΙη4] νογὰ ϑεὰ [ῸὉΓ γιῶΐ δχργοβθοβ ἢὶς 
ννθάΚη655 δης 11Ἐ{]ΘΏ 055, 

ἐῤῥεὲ «υἱμά ρασεορ, ἄς ἢ ὝὙὍΠὸ δαβὶ νυἱὰ 
([6γὐ ἵν. χα. 12) σμδηρθ5 ἰπ ἃ τηοχηθηξ ἃ ραγάρῃ 
ἰηΐο ἃ ν᾽ ᾶ5ἴδ. 

ἐρε ῥίαεε, ες. 866 [οὉ νἱϊ. το (εγο 186 
ὙΟΓΥ ννογάβ οἔ ἰῆθ βεοσοηά νϑγβιοὶο οἵ «". σό 
ΟσςαΓ), ΝΠ, 18, Χχ. 9. ὙΠῸ ρίας ἴῃ νι ςἢ τ 
Ετονν 15 ἂἃ5 1 1 μλὰ πονοῦ Ὀθεη {ποῦ : δᾶ5 ἢ 
τεσο δοίη οὗ [6 ἀλγ ἤθη 11 στον ποτ απα 
Πουτιδῃοά, Α'58 {πὸ ἤοννενῦ [πὲ ννὰ5 δηὰ ἰ5 ποξ, 
50 15 ΠΊΔΠ᾽5 δδίαίς ἀπά ἤορθ.0 βυΐῖ Οὐάἷβ ποσοῦ 
ΘηΟΟΙΏΡΑ5565 ἴῃοβο τῃδῖ ἰονὸ ΗἾ πὶ 45 ἴῃ ἤοανθῃ5 
Θποοιηρᾶβθ ὑπ6 οαγ. ΗἸ5 Ἰυβίϊσθ, {μὰξ ἐς, 
ΗΚ ἐλι 1] π685 ἴο ργΟΠΊϊ56, γοᾶσῃθβ ἴο ἃ ἰδοὺ - 
βδηἀ βϑηθγδίοηβ οὗ ἔποϑο {πᾶ σϑιηθπιθοῦ Η!ς 
ΠΟΙ ΙΔ ἀπηθη5 ἴο ἀο ἴπΠθπὶ. 866 Εχοά. χχ. ὁ ς 
Ιουΐ. νἱῖ. ο; [54]. χ]. 8. Ῥογον πο τορᾶτεκς 
{πὶ ἴΠ6 εομάοη οὗ Οὐοὐ᾽δ ἸονιηρΚίπάηεβς ἴα 
[Ὠσῖσθ τοροαϊθά (υν. 11,13, 17}: ἰξ ἰ5 ἴογ ἵβδτ 
1ηδί ἔϑθαι μη. 
δυο 5 Οοά δ τπεγοῦ: [86 ἱποοιῃραγα Ὁ] 

τηδ]εϑῖγ οὔ Ηἰπὶ ΝΥ Ἔῆο ἴδπυ8 σοηάοβοοης ἐφ 
ἸΑϑῖ]γ ἀεβογι θεὰ. (ΟΕ, 5. χοῖδὶ. σ, 2, 3, ἄς. ἡ 



ν. 2ο-- 4. 

20 Β|ε55 τς ΓΚ. γε ἢϊ8. Δηρεῖβ, 
ἐταῖ αχοϑὶ ἴῃ βίγεηρίῃ, τῆλῖ ἀο ἢΪ8 
ςοπηπηδησπηεηῖβ, Ὠδαγκθηϊηρ πηἴο [ἢ 6 
νοῖςς οἵ 15 ννογα. 

21 ΒΙε58 γε της [0Κ},8]] γέ Ὦ5 Ποβῖϑβ; 
76 τι Ἰβίεγβ οὔ ἢ]5, [Πδῖ ἀο ἢ]5 ρἰδαβιγε. 

22 ΒΙεβ5 τὴε. ΙΟΚ, 411 ΠΙ5. ννουκϑ8 
ἴῃ Δ4]] ρίαςεβ οὐ ἢἷβ ἀογμηϊηίοη : 688 
πε ΓοκΡ. Ο πὴ 80]. 

ΟΡΘΑΙΜ ΟΙἷΝ. 
Ὶ Α͂ »ιαἰϊαζίονυ ρον ἐδ νιΐσλίν 2οιυέῦ, 7 ανπάα 

τσογιά, γε ῥγουτίεηες οὐ σοά. 31 Οοιέ᾽ς ρίογγ 
ἧς εἰεγπαί. 43 7}ς 2γοῤῥάεέ υοιυοίἦ έν δείμαδν 
Ζο γαΐζσε Ουά. 

ΡΘΑΙΜ5. ΟΠ]. ΟΙν. 
ΓΕ55 τὴ6 Ιοκρ, Ο τὰν οι]. 
Ο ΠΟᾺΡ πιγὸῪ (δά, τῇοιι δγῖ 

ΥΕΙΥ͂ ργαδῖ; τῆῇου δῖ οἱοίμεά ψντὴ 
Ποπουγ ΔΠα τηΔ] Ἐβίγ. 

2 ὟΒο οονεγαβε ἐῤγεε ἢ ΠΙρῃῖ 
45 το ἃ ρατγηεηῖ: ψνῆο βττγεζομαβῖ ουζ 
ἴῃς ἢδανθηβ [ἰΚὸ ἃ συγίδιη: 

2 ὟΝἢο ἰαγεῖῃ τε δεϑαπὶβ οὐ ἢΪ5 
σἢαπΊῦοΥβ ἴῃ τῆς νγδίοιβ  ννῆο πλακείὴ 
τῆς οΪοιιάβ. ἢ18 σῃαγίοῖ: ννῆο ψνδίκοῖῃ 
προη τῆς ννίηρϑ οὗ τὴς ψν]η4: 

4 “ὟΝ Βο πιλκβῖῇ ἢΐ8 ΔΠρῈ]5 8ρι γ]ἴ8 ; 4 Ἠεῦσ. τ- 
7 Ἦ15 ΠλϊΠ ἴθι ἃ βαπλίηρ ἥτε: 

Δ)Ο͵ὸ. Με: δὲ ἤόοκῃ, ὅς. 8εὲ 5. ΧΧΙχ. ἱ, 
σΧ͵ν 1. 2. ὙΠ δηρεὶς (οὐ ἈγοἢδηΡ6}5) οἴ056 ἴο 
Οοά" 5 τἤγοης, ἜΧΟ ] ηρ ̓ ῃ πη ἢ (πιλάΓρ. ΤΙ ΡΥ 
ἴπ σἴγεηρίῃ, [58]. ΧΙ, 2, Χ], χά; [06] 1]. ο, ταὶς 
Ἀσδν. χὶ 1), ὀχϑουτηρ Ηἰβ5 Ὀομοβίβ, δηά Ἰιϑίθη- 
ΠΣ ἴο οφίςἢ ΔΩΥ ἱπιϊπιδίϊίοη οὗ Η]5 ρ]δάϑαγο, 
ἅἃτὸ ἤιρὶ δαἀάγεβθοα: ποχί (ἢ ὑπηιυιηρογοά 
Ὠοσῖβ οὗ πηϊηϊδίογιπρ βριγιῖ5. (566 [06 11. χα: 

ΡΞ, εἰν. 4) ἴμαϊ ἀο Ηἰβ5 νν}}}: ποχί, 41] ΗΙβ 
ΟΣ Κ5 (Ὀ5. οΧ]ν11}.), ἴῃ 411 ραγίβ οὗ Ηἰ5 ᾿πηδηϊθ 
ἀοπμϊπίοη : ἀπά ἰδϑὶ οἵ }1 (πε Ῥϑδ] δῖ ΠΙΆ 561}, 
Ἰοαςὲ δηὰ ᾿εαϑῖ νογῖῃυ οὗ 41}, δέίϊιθ 4 Ἴογὴ- 
τιαοπιογδίίοη οἵ [εῃονδῇῃ 5 ρογίθοιοηβ, ΤΊΕΓΟΥ, 
Ἰοηρ-Ξιυ βογιηρ, ἰδ ο τθβ5 δηα 1Π6 Δ Ὀ]6 πδ] Θϑῖγ, 
5.ΓΞ ὉΡ ΠῚ5 Οὐ 5ρ|Π| ἴο Ἰοὶπ 1Π6 σῃογι5 οὗ 
ἈΠΙΥΘΓΒ4] ΡΓΑΪ56, 

Ρβαιῖμ ΕἋἵν. 

Α πΟΌΪ6 παίαγο- ρϑδ τη, νυ ὨΙ ἢ 15 ἀἸϑου πη παϊθα 
ἔτοπι οἰαεϑίς οσ μβϑδίβοη παῖιγο- 5 Ρ5 ὈΥ 1815, 
(αι Ουὰά ἴῃ [ἴἴ 15 41} ἴῃ 81}. Ἐνθυυτῃηρ ἰ5 
οτοδίθα ὉΥ Ηἰπι: ὀνογυτῃίηρ ᾿νε ΌῪ δηά 
τγουρῃ Ηἰπι. [ἢ τς Ὀορίπηιηρ Ηδ ἔουπάεδά 
τῆς ΘΔ δηὰ δάδριος [ἴ ἴὸ [1ξπς ουξ οὗ ἃ ννδίουΥ 
σμδοὺβ (τυυ. ς---9). Ηδ ζαγηϊϑῃρά τ ψν ἢ 4}} 
τϊὴρ5 πο [], τ νυν] Ὀόαϑὲ ἴῃ ἀϑϑοϊδίθ νναϑῖθ, 
ἴογ σδίτ]θ, δηὰ ἔοσ πηδη, ννῆο ἰ5 β: Ρ 0] 16 αἀ νυν] ἢ 4}} 
1Πηρ5 ἔογ ποϑὰ δ" ὁπ] οΥ πιοπί (υν. 1ο---Ἱ 5). 
Ηδ πουγϑἢῃοβ Ἰρλιιστηδῖο ρ᾽δηΐδ, Δηα ἴγϑοϑ, τη [ἢ 6 
τορπιοβῖ 5:15 οὗ Ὑν ΙΓ ἢ ΠΟΘΕ]6 ἸΏ ΠΕ ΠΊΘΓΔΌΪΘ 
υἱγάβ (πν τό6---ι8). Ηδὲ οτγοαϊοὰ τῆς βὰη δηά 
1ῃ6 τη. “ὴ ἔογ πιδῃ (νυ. 19). Ηδε β|]οὰ τὸ 9εᾶ 
ψ ἢ ᾿πη πο γ  ὉΪ6 σγοαΐαγοβ δηά Ἰθνιδίῃδη 
[ἢ 6 βρογῖ5 Ὀοίυγε Ηἰπὶ (υν. 2ς--- 20). Ηἰ5 
σῖγο ὀχίοηας τπγουρἢ δέον, Δ τλονοβ [86 
4011] οὗἩἨ {πε Ῥοαϊπηϊϑδ ἴο ρ᾽δαὰ βϑοηρδ οὗ ρῥγαῖϑθ, 
πὰ οὗ ορε ὧγ ἴπος» ψῆο ἴον Ηϊιη. Τἢ6 
στθαῖίοη οὗ ἴπῃ6 νου, δηὰ 115 ἀδϑογ ρθη 
ἴη Οεη. 1., Τγουρπουῖΐ δῖθ ργέβοηῖς ἴο 1ῃ6 
ΤΩΘΙΠΊΟΓΥ ΟὗὨ ἴδ 5  πηιϑὶ 85 ἢδ βίηρϑβ: δηα ϑοῖὴθ 
τηλείκοςὶ ἔδδίιγοβ οἵ 1ἴ ἂγὸ ρος! γ ἰουςοΠοὰ ; 
οτρίηδὶ ομᾶὸβ (υν. ς, 6); {Π6 σγοδίίοη οὗ 
δὺη Δηα πιοοῇ (νυ. 190); οὗ ἴδ 56ὲ8 δηῃὰ 115 
ἰεηδηῖβ (υν. 2ς, 26, ζς.). 

1. ἡῤοι ἀΡὶ εἰοιδεά͵ ὅς. [{τεγα γ, “ὝὟΒΟΙ 
σὲ ρυΐ Οἡ φίοΥΥ δηὰ τηδ)εϑῖγ," 2.2. “1ὴ 

σγοδίπρ οὐ οὗ ποίδ!ηρ, οὐ σἤδουσβ, [Π15 ουϊζννατά 
ἴογπὶ οὗ ρμίοτίοιιϑ παῖιιγε, Τομ ῥασὲ ρμὲ οπ 
ἃ [αϊηῖ, δηὰ γᾷ], Ὀυϊ ἴΠ6 ΟἸΪΥ͂ ᾿ἱπΊΑρΊ ΠΔΌ]6, 
ΡΑΙΡΆΌΙ6, ἰτλᾶρα οὗ ἃ οοποραϊϑά ἱπε 8 ]6 ρ]οτγ." 
ΟἿ. Ρῥ. χει]. 1. 

2. ἤξῥο εουεγευξ ἐδγεο, ας. ὙὍῊΘ ἰπέθηϑο 
ΒΊΟΓΥ οὗ 1ῃ6 ᾿ην ϑιθ]Ὲ Οοὰ 5 σοποεαϊθά ὈῪ 
ἐσδι, ἴῃ6 ραγτηεπί ἴῃ ὑνηϊσῆ Ηὸ ἰβ γγαγϑή. 
Ης 5ἰγϑίσμδβ οἷἱκξσμμθ σᾷπορυ οὔ Ηδᾶνθῃ, ἃ5 ἃ 
τΆΔη 5[γείσμεβ οὐΐ [6 συτγίαϊη οὗ ἃ ἴϑηξ ((δηῖ. 
', ς; [158]. χ]. 22, ΧΙ. ς, ΧΙ. 24. ᾿ῖν. 2). ΗδἊ 
Ποπϑίγιις 5 ΗἸ5 ρανι]Ἕίοη, ἴῃ ψνοἢ ἴο δϑϊάθ 
ΒΘΌΎΘΆγ, ἢ (Π6 ννδίοσν βυπιαπηθηΐ ἀθονο {ῃῸ 
σοι (Ρ5. σχΊν. 4; ΑπΊοϑ ἰχ. 6), 85 ἃ ΠΊΆΠ 
θυ} 45 8ΔΠ ἸΡΡΕΓ σμδιηθοῦ (6γ. Χχῖ. 12) πὴ 
)οΙ5ῖ5 δηά σγαίεσβ. [πΚῸ ἃ Κίηρ Ηδὀ γί άδθβ ἔοσεῃ 
ἔπεησε ὑροη Ηἰβ σμασγοι τμ6 οἰουά5 ([54]. χίχ. 
1: ἴδῃ. νἱϊ. 13), δηά βεπάβ Ηἰβ5 τηθϑϑοηροῖβ 
(5. εχ νι. 8), νυ πα 5, ἀπά ἃ ἤδπιο οὗ ἢτο, ἴο 
ἐχόσαΐζο ΗΙ5 σοπλπηδηά3. 

ἴῃ ([ῃ6 Ηδφῦτονν, ἴῃ6 ννογάς σϑηάογοα εουθν- 
οὐ Ἰργεο σἰγείορεεί οἱ, ὅζο, ΘΧΡΓΟΘ5. 1ῃ6 
ΟΥΙΡΊΠΑ] ας οὗἉ ογοδίίοη, ἀπά αἷϑο ἴῃ ρεγρείιδὶ 
τηδι δι πίηρ ρον οὗ σοά. [ΙΕ τὸ ογοδῖίνα 
ῬΟΥΟΥ ἔργ 4Πη ἰηβδίδπε οδαϑθα ἴο δεῖ, 411 ννοι]ὰ 
ΠΟ] Ϊαρδα ηἴο δηοϊθηΐ οςἤδοϑβ. 

4. σῥο"»Μκπαζειὁ ῥὶς απσεοίς, ἅς. ΤῊΘ Ἰογαὶ 
ΤΑ Πρ’ 5, “" ὟΏΟ πηακοῖῃ Ηἴ85 τηδβϑθηροῖβ 
ννϊηἀ5," ὅς, Τῆς διυῖμογ οὗ {πε Ἐρίβι!ε ἴο 
της Ηδῦγοννβ (1. 7) οἰἴθ5 {πΠ6 ΠΕ ΧΧ.. νογϑίοη ο 
115 ρᾶββαρβ, ἀπά ἀγᾶνϑ 8Δηὴ ἀγριπιθηΐ νυ ἢ] ἢ 
ἄἀοεβ ποῖ ϑεεπὴ νναγγαπίθα Ὀγ 1Π6 ννογάς ἴῃ {Π6Ὶγ 
ἢγϑί ππρογῖ, 8ἃ5 1Ε (ΠῸ δῆροὶς οὗ σοὰ νοσα 
ΡοΪηΐεα!ν πιοπιοηθὰ ἴῃ 1. δυοῖν ἀγραπιθὴϊΐ, 
{που ποῖ σοηνεγοά ὈΥ ἴῃ ννογάς ἴῃ {πρὶν 
ἸΠῖογα] τηθαηϊηρ, ΠΊΔΥ γοῖ θ6 τεραγάρα 85 πᾶ- 
[ΠΥ ΟΠ οννὶηρ ἔγοπι {Ποπλ, ἀπά ᾿ἱγίπρ, 50 
ἴο 54 Ὁ, ΟΠΪΥ [151 Ὀοῖονν [Π6 διιγίδοθ οὔ {ῃθπ. 
Α5 Οοά ΗἸϊπιβεῖῆ, ἴῃ ἃ βθεηβὲὸ (συ. 1, 2), 
οἰοῖμοβ. ΗἸβ. ἸπΟ 0]6 βἴογυ ἴῃ ὑπὸ ουϊνγαγά 
ξαττηεηΐ οὗ Πρϊ πὰ οὗ [6 νἱϑβῖ]6 σγεαίίοη, 
50 Η!5 δηρεῖβ, αὲ Η5 σοπιπηδηά, ΠΊΔΥ ραΐ οα 
ἴἢ6 ουϊνγατα ἔοττη οὗ παίιγο᾽ 5 οἱοπχθηΐβ, ἀπά 
ὀχοουΐς Ηἰς Ὀ!άάϊηρ, 45 ἤγο δηὰ ἤδπιθ, ςἴουπη 
Δηἀ ἰοπιρεβϑέ. ΤῊϊ5 ἐχρ]δπδίίοῃ 5θϑη5 5 ΠῚ ] 
ἴλη τμδῖ οἵ (δὶνίῃ, ἕοσ ἰπβίδποθβ, ννῆο βᾶγϑβ, 
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408 ΡΘΑΙ,Μ5. (ΙΝ. ἰν. 5-ῖς. 

ἌΝ ς  ἤΡο Ἰαϊὰ τῆς ἐουπάδιίοηβ οὗ τε τῆε νλ]]εγβ, τυλιίεὐ ᾿τὰπ ἀπιοησ {με ' Βεὰ. 
ἐηκά ΟΆΓΙΗ, ἐῤδαΐ ᾿ξ 5ῃοι 4 ποῖ ὃε τεπιανθὰ 8115. 
ἐς Καί, ον δνδτ, 11 ΤΉΕΘΥ ρῖνε ἀτίηκ ἴο ἐνεγγ δελεῖ 
ὑμισέα. 6 ΤΊ οιι σον εγοάϑε ἴτ ννκἢ της ἄδερ οὗἉ τῇε 614: τῆς νυ! 4 δβθεβ ' φυεηςοὶ᾿ Βα. 

ἃ8 το ἃ φατιιεηῖ: τῆς ννγδῖθιβϑ δσῖοοά τἢεὶγ τῆ ϊγϑῖ. 
ᾶῦονε τ[Πε τηοιηϊαίη8. 12 Βγ τπεπὶ 8}4]] τῆς ἔονν 8 οἵ τδε 

γ Αε τὴγ τεῦυκε {ΠῈῪῚ βεά; δὲ ἤδάνεη ἤἢᾶνε {πεὶγ Παριϊδτίοη, τυῤιό 
τ6 νοῖςςε οὗ τῆν τῃυπάεγ {πεν Παϑῖθά ᾿βπρ ἀπιοπρ [ἢ Ὀγδηςἢαβ. γέ 
ΔΥΝΆΥ. 12 Ηε ννδίθγεῖ ἢ τῆε ἢ1]1}5 ἔτοπι ᾿ιῖ5 τρῖς. 

ον, ΤῊ 8 ΤΕΥ ρὸ υρ ὃγ ἴδε πιουηίαίῃβ; ΠμαπΊθεῖβ: ἴῃς οϑτῇ 5 βδιιϑβεὰ στὰ 
ΦῬΙΟΜΗ (ΩΝ 5 
αὐεεα, ἐὴς ΤΕΥ ρῸ ἀονγῃ ὈΥ ἴῃς νᾶ] ]εγ8 μηἴο [Π6 τῇς ἔτι! οὗ τὴν ννογζϑ. 
προ ἀπ᾿ ρἴλος νψῃϊς ἢ τποιι Παθὲ ἐουπάςά [ογ 14 Ἧε οδυβοῖῃ τῆς ργαβ8 ἴο “«ΕΝῖ. 

διὰ; 
τ 6Π]. ἴογ τῆς ςδίιϊς, δηθὰ μεγὺ ἔογ τς 9εῖ- . 

9 Του Παβῖ βεῖ ἃ δουηά τῃδῖ {πεγ νίςε οὗ πηδη : τῇδϊ ἢς πιαὺ Ὀτγίπρ, ἰοπι ἐντὸς 
ΤἸΏΔΥ Ποῖ ρ835 ονεγ; ἴῃδῖ Π6Ὺ ἴαγη ποῖ ἰοοά ουῖΐ οἔ τῆς δαττῇ ; δὶν ἥτις 

᾿ Ἶ σάχαρ νι » 
"Ηεῦ. ἅἀρϑίη ἴο ζονεγ τῆς εαγίῃ. Ις Απά ὄνίης ἐῤαί πιλίκειῃ ροἱδὰ οὐ α΄ 
Ὁ Αὰὰ Ι0ο '᾽Ηε βεπάειἢῃ τῆς δργίηρβ ἱπῖο με ἢδαγὶ οὗ πηδῃ, μά ΟἹ] τὸ πιλζὲ λ΄ 

61 ννᾶ5 ποῖ ἴῇ6 Αροϑι]ε 5 ρυγροϑο ἴ'ὴ (ἢ]5 
Ράβϑαψε (Ηδθδ. 1. 5.) ἴο οχρουπὰ ἴΠδ πγοδηΐηρ 
οὗ τῆς Ῥϑδὶπιϊσῖ, Ὀυϊ γάμου ἴο ὀχργθβϑϑ ἃ {συ ἢ 
ΠδΙΌΓΑΙΥ βΒοννηρ ᾿τοπῃ ᾿ἴ, δπὰ ἰῇ βοὴ ϑοτί 
ἱπιρ] θα ἴῃ . Α5 Οοά ἴῃ Ηἰκ5 ἱπβπιῖα νν]8- 
ἀοπὶ πηρίογβ ἴΠ6 ΔρεποΥ οὗ οἰοιιάβα δηὰ οὗ 
ἃ ΠΟΓΥ ἤλπιο ἴο ὄχοσυῖς Ηἰ5 σοπηπιδηάϑ, δηὰ 
ϑεηδς ἴπΠεπὶ ΠΟΥ δηα ΓΠΙΓΠΟῚ 45 Ηδ ρ]θδϑεϑβ, 
ἴο ἀο ΗΙἰ5 Ὀϊαάϊην : 50 Ης ι,565. [οι ἢ σθογες 
δηὰ σονογίΥ, [πὸ σδρί γζι4] ΓΑΙ ΠΙΒΊΓΥ οὗ δῃροΪ5, 
ἴποϑε ἴσ πδηο δηὦ ΠΟΘΙ ΘβΘΘΉσ 65, ἴο Π]ΠΙσῖοῦ 
ἴο ΗἰΙ5 ψοσκὶ οὗ 5ρι"ἴ5.᾽" 

δ, 6, 7, 8. ῶῥο ἰα]ά 1δὲ οι σέίοης, ὅς. 
ὙΠῸ πιᾶῦρ. γοηάθγηρ 5 τποτὸ Πἰἴογα]ὶ. Ηδ 
[4 {πὸ ἐουπάδϊοη οὔ 1Π6 φατίῃ, δπὰ ἤχρά 
ἰς ΒΙΠΉΪΥ ὑροπ ποϊπὶπρ {{0Ὁ χχνὶ. 7). ὙΠε 
δτοδῖ ἀθθρ σονογοὰ 115 50] πυς]οιι5, ἀπ σΤοθ6 
ΔΌονο ἴπ6 ἴτὸρ8 οὗ {π6 ργπλοναὶ τηοιηΐδιπ5 
Ῥς, χα. 2; ὕϑξϑη. χἶχ. 26). ἃ νψογά ΠΌτη 
ἴτῃ, 4 νοῖος οὗ Ηἰ5 (ἢγοαϊοπιηρ {πη ογ, δὰ 

{μεν Ηγ ἰογῆεα ἀνναγ-- τῖϑο ᾿Ἱπιροίιοιϑὶν ἴο 
[ΠΘΙΓ ΟΥ̓ ΡΊ 4] τοϑὲ ἀῦονο ἴπ6 ἴορϑ οἵ ἴῃ πιουη- 
ἴδίηϑ, βοὴ [4}1] ἀόοννῃ ἄθὲρ ἱπῖο (μ6 Ἰοννεβί 
γΔ]|16γ5, {Π]| ἘΠῸῪ βπά {πῸ Ὀεὰβ δρροϊηϊθα ἴῸγ 
[δεπὶ οὗ Οοά (6εη. ᾿. 9). Τῆε ννοτάϑ οὗ [86 
ρϑαὶπι ρυῖΐ ἴτῃ6 ογίρίπαὶ ννοπάγοιιβ ὑγοσθβδ 
διαρὨι σα γ Ὀείοτο ἔῃ ογθ.0 Τῆς οἤδηβε οὗ 
ἴοπϑ6, ἴοο, ἔοπὶ ρᾶϑί ἴο ριεβεηΐ, ἰῆ συ. ό, 
γ, 8. 15 ΘΧργόϑϑῖνθ, δηά ρδιηΐβ ἴΠ6 δθθπε ἴῃ [15 
Ρτοόρτγεβθ. ἴῃ υ. 6 «ἱοοά 5ἈΟμ]ὰ Ὀ6 δἰαπά: ἰη 
τ.) Μ͵ιά 5βοιϊὰ Ὀ6 ζ.99: δηὰ δαίεά ἀφυᾶν 
δδουκὶ 6 μδβῖϑ ΑΙὟΎΔΑΥ. 85 ἰὴ ἴπὸ Ρ ΒΥ. 

Ασοοτάϊης ἴο [Π6 πιαγρῖπα] γοπάθγιηρ (νυ. 8) 
ἴδε εῆξςῖϊ οὗ {86 νναἴετβ (υ. 7) ραββίπρ, δὲ ἴῃε 
νοῖςθ οἵ σοά, ἰτοπὶ πο γ οσιριηδὶ δῖα ἀθόονὰ 
[86 τιουπίδ!]η5 ἰηῖο [6 ρῥἶδοθβ δρροϊηϊοα ἔογ 
1Βότ, ἰ5 ἀδβδου θεὰ Ὀγ [15 σοῃϑοησθηςο; ὈΥ 1ῃ6 
Θνοσζοηςε οὗ (δ ρσίτησναὶ τηουηΐδίπ5 δηὰ α15- 
ΠΟΥΕΓΥ οὗἉὨ 16 νδ|!]6γ5 ϑν ἢ ς ἢ εχιϑίθα ἴῃ θϑυτἢ 5 
οτἹρίηδὶ βἰδῖθ, ννῆθη πηδητ]οᾷ Ὁ. ἴῃς ἀθερ. Οἡ 
τιϊ9. βδιιρροϑίίίοη, [6 ννογάὰβ ' ἴΠ6 πλλγρΊη, 
“(Π6 ηιουμπίδιη5 ἀϑοθηά, (6 να] γ5 ἀδβοεηα, ἢ" 
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ΑΥΘ ἴῃ ἃ ΡΑγοηιοϑῖβ; δἀπὰ ἴῃς Ἰαϊϊοσ ρωτ αὖ 
ν. 8 ἰ5 ςοπῃπεςῖοά νι ἢ α.7: “Αἴ Τὴν τοδυϊε 
ΠεΥ ἤθε, δὲ ἴῃς νοῖςε οὗ ΤῊΥ {δπιπάσγ πε Υ 
Παϑΐθῃ αὐύδ (ἴῃς πιουηΐδ!π5 αϑοεηὰ, ἴῃ γα ]]ετ5 
ἀσθοθηα) ἴο ἴῃς ρίδοθβ ψ Ὡς ἢ ὍΈοι μιλεῖ 
ἰουπάοα ἔοτ ἰμοπὶ}" [Ιἴ 15 Βαγά ἴο ἀδαάθ 
ρΡοϑιξνεϊυ Ὀεΐννθθη ἴΠ|5 Ἔχρ  δηδίοπ ἂπὰ ἴδδὲ 
ξἰνεθῃ ἀῦονο. 

9. Τῤοα ῥαοὶ “οἱ α δομπά, δις. δϑοπῖδ 2:ὶ, 
οεβ ἴῃς Ῥϑαϊτηϊϑὶ βρεακ ἴῃ ἔογρεῖβιϊπεβς οὗ [86 
δτοαῖ ἀδυρολ ΟΥἨ Ά πλιιδῖ ννὸ σοῃϑιάθυ {μαῖ ἰὴ 
[15 ἀεδογιρίίοη οὐ ϑαγῖῃ, 1ἴ5 ἰοπδηΐβ, ἀπά δᾶγ- 
᾿ιεϑὲ οὔρίη, ἢ ᾿ποϊυάθα ἴῃς ἀείυσο δηθὰ ἴδ 
ΡΓΟΠΊΪθ6 ΓΟἸ]οννὶπς ἰἰ (θη. Υ11}. 11. 22. ἴχ. 11Ὸ 
15), ἴδδαι ἔγτουι {παῖ ἀλγ ἕοσίῃ Οοα πεναῖ 
νου] ἀρδὶπ ἀδπίγου 411 ᾿ἰνπρ {πιηροὶ [ἢ 
5665 ἃ ϑι Ποῖ τορὶν ἴο δύ δαὶ ἴῃς νεῦβε 
ἀεβοτιθθ. ροϊπίθαϊγ τὴ6 2γειεη ἀπϑὰ ἥαγε: 
ἴῖ ἀἰοϑογιθεβ ροθῦ δ Πγ. δηὰ οχυηρῖν. τ86 
Ροπδηθηος οὗ παῖωτο, δηὰ [ἢ6 ᾿ργϑοππησπῖ 
Οὗ οζεδη, ἀρϑρίῖε 118 δἰσοηρτίῃ δηά νυαϑῖησϑϑ, 
ἴῃ [15 δρροϊπίθαᾳ ὑὈεὰά. ὍΤῇῆοἊε τδουγρῃῖ οὗ τῆι 
Οσσυγβ ἴο 4}}] ψῆο ΙΟΘκΚ ὕροῃ (ἢς 5:8. δπά 
ποῖϊςο ᾿ἴ5 ννοπάογ!] πιονοτηθηΐβ. 50 ἰΓγ σι δ] 6 
ΔΡΡΑΓΘΠΓΪΥ, τ σοηππηπρα ἴο 5ιςὴ 5ίγιςῖ 1ππι5 
ἴοτ ἐνεῦ ([οὉ χχχν!. 11). 

10, 11, 12. Ηἔ τεμάερ 1δὲ “ῤργίηρι, ἄςο 
Ἡξε᾿ πᾶκὸβ ϑργηρδ ἴο βυϑὴ ουξ ἀπά ἤονυ (85 
ΓΝΕΓ5) δηοηρ ἴπε βϑεογοῖ νδ]]εγο (ὩΧ ΣΧ. ἐν 
φάραγξιν, " νναγ5.)), ηα ἔδγ' ἀν" ἀτηοης ἴδε 
Ἀ1Π15. ΤῺΘ νὰ 455 ἀγηῖκβ οὗ τβοπλ υηϑέξῃ: 
ἴῃς Ὀϊγτάς οὗἩ 1ῃ6 δἷγ δῆ, ἴῃ 1ῃ6 Ὀγδηςδόβ οὗ 
[δ6 Ὀογάοπηρ 665, 4 βοὴρ ννῃϊςῇ Οοὰ Βεᾶγξ. 

158. ΗἨ «υαἱεγεί {δὲ δίς, δε ἢ ΗΒ 
Ρ]επέθοιιβ γᾶ β ΡὈ] 65. [(ἢ6 πιουπίδιη φρτίσρϑ, 
Δηὰ ἀουπάλης] 5δ 565 ΠῸ φάγῃ. [τ 5ὶ τὰς 
ἔγυϊς οὗ Ηἰ «υογάε:, οὗ ΗἸΙ5 ςΠαπιδοῖβ ἴῃ τὰν 
εἰοιιά5 (Ὁ. 3). ουἕ οὗ ψνῆϊοῆ Ηδ ρου ΗΒ 
{τοάβυγοϑ νυ ποιΐ διιηῖ. 

14. ῥεγό ,ὸν ἐθὲ τεγυῖεε Γ᾽ "πῶ ) 3. ε. ἴογ 
{86 τὧἌ οὗ πιδῃ (566 χα Οἴγο. χχνυΐ. 30). 



. 442 

ν. τ6---2᾽.} 

ῥὶς ἴλες ἴο βϊπ6. δηά δγεδά τυῤίεῤ 
ΒίΓΘΠσΈΠἜπεῖῃ πηδη 5 Πδλσί. 

ι6 Ἴδε ἴγεδϑβ οὗ τῆς ΓΟᾺΡ ἂγὰ [ι]} 
6, 54}; ἴδε σεάαγβ οὗ νεῦδηοη, νος ἢ 
ε Βδῖῇῃ ρἰαδητεά ; 

17η νΝΒεγε τῆε δἰγάβ πλάκὲ {πεὶγ 
᾿παρῖδ; ὧς ΔΥ' ἴδε βἴογίς, ἴῃς ἢγ ἴγδεβ 
Ωγ ἢδγ ἢοιιδα. 

18 Τῆς Βιρῃ ἈΠ|5 γε ἃ τεῆιρα οῸγ 
πε ψ|4 ροδῖβ ; σμά τῆς γος κβ ἔογ τε 
σΟΠΪ 68. 

19 Ηε δρροϊηϊεά τῇς πιοοὴ ἔογ 
ϑ6Αϑ0η8: [6 δὴ Κπηποννεῖῃ ἢι8 ροίηρ 
ἄοννη. 

20 ἼΠοιι πηαίκεϑὶ ἀλγκηεββ. ἀπά 1ἴ 

ΡΘΑΙ.Μ5. ΕἸ. 
{ΠΕῚΓ ῥγεγ, δηά 8εεκ {ἢεὶγ πχεδῖ τομὴ 
σοα. 

22 ΓΒ δι1ὴ δγίβεϊῃ, {ΠΟῪ ρδῖθογ 
τπειιβεῖνεβ τορεῖῆθγ, ἀπά ΙΔΥῪ {πεπὶ 
ἄοννῃ ἴῃ τπεῖὶγ ἀδηβ. 

232 Μάδη ροοῖῇ ἕογιῃ υὑπἴο ἢΐ5 ννουκ 
Δηἀ το 5 ἰάδοιγ απ] τῆς ἐνεπίπρ, 

24 Ο [Ι͂ῸΚἈΡ, πον πιδηϊξοϊὰ ἃγα 
ΤΥ νγογκβ! ἴῃ ννίβδάοπη ἢαϑὲ ἴδοι 
τηλάβ ἴπδπὶ ἃ]}: τῆς δαγῖῃ 5 ἔμ]] οὗ 
(ἣγ τίς εβ. 

25 δὸ ἐς [15 ρτεδλῖ δπὰά ννῖάε 8εᾶ, 
ὙΠ ογεῖη αγ6 τῆϊηρ5 σγεερίηρ, Ἰη πλοῦς 
4016, ὈοΓῇ 81:}8}} Ὧπα σγεὰῖ Ὀεαβίβ. 

26 ἽπΠετε ρὸ τῆς 8ῃ|ρ85: ἐῤέγέ 1ς 
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τῆδς ἰεντδῖῆδη. τουῤογα τμου ἢαϑῖ ' πιά δ ὙΠ ; 
ἴο ρίαν τῃεγείη. ὩΣ ἱ 

27 “ΤΠ 686 νγαῖῖ 411 ὑροι τῆεα; τῆαϊ ᾿ς 

ΠΣ ἰδ Ὠἰρῆτ: ννμεγεῖπ [4}1 τὴς θεαβίβ οὗ 
Ὡδέσ τῇῆε ἰογεβξ ἀο Ἵὔδεερ γόογίῤ. 
“. 21 Πα γουηρ ]Ιοη8 ΓΟΔΓ δἔζεγ 145 

15. “Ἵπώῶ4 «υἱηε ἐῤδαὶ »παζοιό, Κα ἢ ΎΠῈ 
Ἰιζεγαὶ τεηάθγίηρ 15, “" δύ της ἴοο τρακοῖῃ ρ]δλά 
το Πποατί οὗ πγδη, ἴο πιᾶκὸ ἢΠἰ5 ἔδοθ 5δῆϊπὸ νυ ἢ 
(ογ, πιοῦξ {84Π} Οἱ] : δπά Ὀγεδὰ ϑιπρΊΠΟη5 
ΤλΔη 5 Ὠεδλυῖ." ΤῬὍΤδθδ πιοαπιηρ 15, “ δΥ Ὶπὸ ρἰδά- 
ἀθὴ5 ἴῃς πραγί οὗ ἴγδι! πᾶ; ΟἹἹ πηϑῖκοθ ὨΙ5 
ἕλος ἴο βῃϊης [γουρ ἢ ΟΥ̓ ἀπά σμθογ ]Π655: 
δηπ Ὀτεδά ϑἰγοηρσίμοηβ ἢϊ5 ΘΑ Ποαγί," ὍΘ 
Ῥϑδϊτϊϑί ρᾶϑ565 ἔγοπι ἴῃ6 ϑΘΠΘΙΑΙ δι )εςς οὗ 
Ρτγονιβίοη ἔογ τηδὴ ἂηά Ὀθδβδὶ (υυ. 1ο---14) 
ἴο ρατγίϊου δγιΖο τηδη 5 σοχηξογί5 δηά ]ιιχιγίοϑ, 
Βιοδά, Ἃῖδὲ εἰδῇ οἵ [16 οσουγα ἀπάοῦ ὈΟ(ἢ 
σαϊομογιοθ: ἰῇ τ. 14, 2ῥαὲ δὲ »Ἰ͵ρὼρ ὀγίης 
,“ογιρ Μμοά (Ηδεὺ. Ὀγολα) ομέ ὁ. ἐῤε εαγίὶρ: 
Πογο, τ. τς, ὀγεαά, «υδίερ εἰγεησίριης πάη 
δεαγί. ΟοΥπ, ψΊπθ, ἀπά οἱ], τὸ ἴῃ6 ρίογγ οὗ 
πὸ ῥγοπηϑοα Ἰληὰ (θυ, χὶ. 14. ΧΥΠΙ. 4.. ὅς). 
Το ἰᾳϑὶ, ργοῦδδιγ, 5 πιοητοηθὰ μογα ἢ 
σογη ἀης ΜΊης, 45 ἃ ρτοάεςξ οὗ {π6 ὀαγἢ ρίνθη 
Όγ Οοά ἰωγ ἰοοά, ἀπά {διι5 Περί! ἴο τηδη 5 
Ρἰθαβυγα διὰ ὁπ] ογτηθηῖ. ΟἹ] ννᾶ8 σοπΊΠΠΟΠ]Υ͂ 
ταῖχοα Ἱἢ νϑγίοιιϑ ἀγς]65 οὗ ἐοοά (΄ ὨΙςῖ. οὗ 
ΒΙΌ]ς,, Αὐτὰ, Οὐδ) 5 οἴδη πιρηϊοηρά 85 [ἴ- 
5.01 δὴ ἁγίιοϊα οὗ ἴοοά νι σογη δηα ννὶπθ 
(ἰϑυῖ. χι!. 17 [6ὁΓ. ΧΧχίὶ, 12: 1 Κ' χνίϊ, 12); 
Δηκὰ 15 50 ἀδϑουθοα ΌΥ γᾶν ]]οῦβ δί [6 ριθϑθηῖ 
ἀδγὺ ἴῃ Ρα]οβῖῖπε (Τ οτηθουβ “1,Δηἀ δηὰ Βοοῖίς,᾽ 
Ῥ. 5). Το πεοδὰ δηὰά ὕοαυ ννεσὲ ςοπὶ- 
ΤΊΟΠΪΥ ποίητο ὑν ἢ οἱ (Πευῖ. χχνῖ!. 40; 
1,πἰκὸ νι]. 46: 2 5. χὶν. 4; κυ 1..2, ς.); Ὀμξ 
[Π15 ρῥγάςῖίςε. οὐ δηροϊητηρ οἂη 5ΟΔΓΟΟΙΥ͂ 
ΑΔ υάραὰ ἴο ποτε, 25 {πε ἕδος (ν ιοἢ ἀο065 ποΐ 
δόέεῖῃ ἴο πᾶνα ὈδΟ δηοϊηϊθα) 15 ϑρεοιβϑα. 

16. Τρε ἱγεε: ΟἹ ἐδ ζόκρ, ἅς. 1 1τογα]]γ, 
Ἐη0 ἴσϑθϑβ οὗ Φ90ΠΟΥΔΕ 810 Βδ. 57,04, 
ΟΥ, Βᾶνθ ὕμοιν 7111 (ΚΟΌ]6). Ης “Α[ἰ5Ώ65 
νὰ Ηἰ5 δουπάδληϊ ταϊη ἴῃ ννου]ὰ οὗ ρ]δηῖϑθ 
διμὶ ἴγεεϑ, ἴῃ6 σθάδλγβ οὗ ᾿νθῦαποη (5, χχίχ. ς) 
ψΠς ἢ Ης ρῥαπίοά (Νυπι. χχῖν. 6). “ 

18. εοπὶε41 8566 ποῖθ οῃ ἴμεν. χί. ς, 

19. Η ἀῤῥοϊπίεά ἐῥὲ γιοοη, δις.1 Ηδ ἃρ- 
Ροϊηϊθα {Π6 πιοοη ἴο πλαγκ βοάβοηβ (δι. 1. χα; 
Ι,δν. Χχῆϊ. 4, ς, 6, ἄς.; Εςοϊαβ. Χι, 7}: (86 
στοδί 5ὁμῆ, οὐϑάϊθηϊ ἴο Ηἰ5 σοπιηδηά, ἀδῆποθ᾽ 
ἀδγ δῃά πιρλϊ. 

24. γἱοὐο ὍΠΟ Ιάῴθὰ 5 “" ργορογίυ," οἵ 
“ἐ ρῬΡοββδβϑϑιοῃ,"" ἀδγινθά ἴγοπὶ οὐ ίπαὶ στοσίίοῃ : 
866 Οδῃ. χὶν. 19. Τἢδ 5βἰπριίαν ᾿ησἰοδὰ οἵ (Π6 
Ρίυτα] ὁσσυγβ ἴῃ δὴν Νῖ55., ἴῃ (πὸ ἀῃοϊοιηξ 
ΥΘΙΒΙΟΉ5, Δηαἃ ΠΊΔΩΥ ἜΧΟΙ Ἰεηΐ δα τ] οη5. ᾿ 

25. δὸ "μα ἐδὶ 5γεαί μά «υἱάε “ἐκ, ὄς.ἢ 
“ Τῆδῖ ρστοδῖ 564, ἴοο, 15 [.}}} οὗ ΗἸξς σγοδίίοπϑ: 
ποτα γὸ ἴπε 5ῃ1:ρ5, σδΥγυ πη πίῃ ἴο φαστῃ 5 
δχίγοπχεδε Ὀογάογ: {πεῖ ϑρογῖβ ἰόν μι, ἃ 
ΕΙῺΥ οστεαΐατε Ὀεοίοτο Η1πι." δῃ1ρ5 γάνος 
Οἡ Οὐσδδῃ δΓδ ἃ ποϊ!σοδῦϊα ἔδδίασο πη. 16 ϑοςιὸ 
οὗ ἴδ ἀπά τπονοπηεπῖ. [μον μα παν ὑς, 
ποθ, [ῃὴ6 νυν ῃ]6, [δὲ παρ οϑὲ οὐ βθα- πιοηϑίοο. 
566 " Βιςοῖ. ΒΙΌΪ6, ἴῃ ν. 

ΘΟΠΊΘ ἰγϑηϑίδίς ἴῃ6 ννοσγά σϑπάογοα “" σῃ]ρ5 "ἢ 
ΌΥ “ηδιιξ]}ι15," 45 δὴ ἰπβίδησε οὗὨ ἃ 5Π18}} οτοᾶ- 
ἴυτο σοηϊΐταϑίοα νυ Ἰονιαῖ ἤδη. δος πἰσθίο8 
ἅτε ουξ͵ οἵ ρῥαςθ ἴῃ (ἢ]5 σοιῃργθῃδηβίνο βκοίςἢ 
οὗ σοάβ νου. ἴῃ συ. 26, βϑοῖιὲ (νναἰὰ ἴῃ 
ιϑί εἀ., Ηρ, Καγ, ἄς., αἴεγ ἴῃς 10ΧΧ. 
δηά ΨῸΪΕ.., ΡοΓΠ4Ρ05) Γθηάογ, “νον ἤδη νυ ΠΟΙᾺ 
ἼΠοιυ μαβῖ πιδάθ ἴο βρογί ὑΥἹΓ} 1. ἃ σοιηραγίϑοῃ 
ἀπϑυϊοα ἴο {Π15 ρἰσΐαγθ, ἴῃ ἢ ἢ Οοά᾿β οτοα- 
ἴμγο5. Δ΄Ὸ ρϑϊηΐθα 8 δηϊογίηρ [Πἴὸ Ὀοίογε ΗΠ: 
4150 1 ννου]ὰ 5θοπὶ υπάϊηιῆοά, δπὰ πῃβοτὶρ- 
ἰαγαὶ, ἴον (Π6 ράϑβϑᾶψο 'η [οὉ (Χ]]. 5). νυ ΙΓ ἢ 15 
δι ρροβοᾷ ἴο βιιρρογί [5 ᾿πίογρσγοίδίίοη, 18 ποῖ 
ῬΆΓΆ]]Ο] ; τδίποῦ [οὐ χ]. λο. Τρεγεὶπ τοίογβ ἴο 
(06 968, νυ. δς, ἃ5 αὐδεγεὶπ, ὦ. 1ο, ἴο “186 
πρὶ :" 50 ϑδαδάϊᾷ γσϑηάοῖβ. 

ἐῥίπρε ἐγεοῤῥίης ἱππιρπεγαὐϊ) Μοῖε ςογ- 
ΤΘΟΙΥ, “ἃ πιᾶ55 οὗ πηονίηρ ἰπϊηρ5 ψτδουΐ 
ΒυπΊθογ." ᾿ 

δοὶρ «“»αἱ σπά σγεαὶ δεα:.] Ἡδεῦ. ““Πνίης 
«τερίιγεβ, 5108} ψ τ ἢ ξτοδί." 



410 ΡΘΑΙΜ5. 
του τηλγεϑὲ ῥῖνα ἐῤέηι τΠοἰγ πγεαῖ ἴῃ 
ἄμα βδδϑοη. 
ὃ Τραὲ ἴοι ρίνεδι τμ6πὶ ἴμεν ρὰ- 

τπδγ: τῇου. ορεπαβῖ της ἢδηά, {πεγ 
ἅτε Ἀ]1εἀ νν ἢ ροοά. 

290 ἼΠοιι Πίάεδῖ ΤΥ ἔλσθ, τΠῈγ ἅγε 
τοῦ ]64 : του τακοδῖ ἀνὰ [τςΠεῚΓΣ 
Ὀγθδῖῃ, ἴῃ αν ἀϊ6, 4ΔΠη4 γεῖαγη το τΠεϊγάμβε,, 

20 Ἴ Ποιὰ βθηάδβῖ ἔογἢ ΓὨΥ 8ριγιῖ, 
ΤΕΥ ἃγεὰ ογεαῖθά : δηὰά τῃου γοπαννγαβῖ 
τὴ ἕλος οἔ ἴῃς δαγίῃ. 

41 Τῆε ρου οὗ τὴῆε ΓΟΚῸ Ἶ 5}8]} 
ἐπάιϊγο ἔοῦγ ὄνεῦ: ἴῃς [ΟΚΡ 5}4]] το- 
Ἰοῖςε ἴῃ ἢϊ5 ψογκβ. 

22 Ηε Ἰοοκεῖῆ οὐ τῆε δαγῖῃ, δηά 
τ: τγοθ]οῖῃ : ἢ6 τουσβθῖῃ τῆς 1115, 
Δηά τπεὺ 5πΊΟΚα. 
231 ν}}} βίπσ ὑἀηῖο τῆς ΓΟᾺΡ 45 

81. Τῦε αίογγ οὶ ἐδε οκο, ε.ἢ Οοά 
νἱον5. {Π6 πηδηϊο]ἀ βοὸπο οὗ ΗἾ5. ογεδίίοη δ]- 
νΑγ5, ἀπά Γο] οἷς 5 ἴῃ 1 αἰνναγβ. Ηἰξ5 ροννεῦ, 
ἴοο, δηὰ στ]ηρ σαγθ, ἀἰτοςῖ 1 ἀἰννανδ ϑίης 
ἢγϑὲ ἴἴ σᾶπιθ ἱπῖο οχἰβίθησθ [{{Ηοδ ἰοοῖκβ δ 
186 φδγίῃ, 1 {πο π}0]68 ἴο 115 ἐουιπά αἴ! οη5 : 1Γ Ηθ 
ἴοιιοπος τ ἢ Ηἰ5 μαηά, ἴΠ6 βιοκθο δ 86 (ἢ. 

Βαυαυάκος δπὰ νοϊολῆοθ ἃ ϑιιρροβοὰ 
Πεγα ἴο ὑε τείογγοα ἴο σοά 8 ἀϊγθοῖ ἀρθηου; 
Ὀυϊ νοϊσδῆοθβ ἀοὸ ποῖ ϑξεῖῃ ο 6 πιοπιοπρὰ 
ἴῃ ΔΥ ΟἾΠΕΥ βου ρίωγε; ἴῃς ννογὰ5 “δ ἰουςἢ- 
οἴἢ οΥΓ βίΊ Κοῖἢ (86 ἢ1115, ἀπὰ ΓΠΕῪ ϑπιοκο," σοίοσ 
ΓΑΙΠΕΓ ἴο ἴῃς ᾿Ιρίπηρ ἀηὰ [15 οβθοῖβ, 866 
Ῥϑς, χΥ!, ὃ, ΟΧ]ν. ς. [1η Απιοβ ἰχ. ς ννὲ γοδά, 
“ἪΦ6 τοποποίῃ {Π6 ὀαγίῃ, δηὰ 1ἴ το] 15.᾽" 

ΤὨϊς ρβαἰπὶ 18 Δρροϊπίθα ἴῃ οὐἱἦ ΟΠυΓΟἢ ἔργ 
νι -ϑυπάλγ. ὙὍΠὸ ογοδίϊοη οὗ τὰ6 τλδίογιαὶ 
ννογ]ὰ ἴῃ ἴῃ Ὀοριηηίηρ, 115 ρεγρδίιδὶ ργοϑογνδ- 
τοη, δηα [6 γθηοννα] οὗ 16 ἐγουρῇ τῆς Ὀγοδίῃ 
οὗ σοά, 5υρροσῖ παϊιγα!γ {π6 ΟΠ γιβέίδη ἀοο- 
ΚΓΙΠ6 οὗ ἃ πδνν σγϑαίίοη οὗ [6 βρισιῖ οὗ πιδῃ, 
Δηα ἰἴ5 ρεγρεΐίια] τη ηΐίθηδηοθ ὈγΥ ἔπὸ ΗοΪγ 
δριπῖ, [Ὲ Οοά νἱπάγανν5 ΗΙ5. Ὀγοδίῃ, 4]] 
ογοδίιγοβ (Ὁ. 29) τοΐωγῃ ἴο ἀϊιδῖ : 1 Ηδ νψ- 
ἀγανν5 ΗΙ5 αυϊοκεηΐηρ ϑρίγις ἔτοπὶ [Π6 5οὰ] οὗ 
ἃ τάδῃ, 1 ἀϊο5 ἰο Ηϊπι. [ ἢ6 Ἰπιραγίβ ἃ ΠΟῪ 
ΤᾺ οὗ αἰνίης ΠΙαΠπιϊπδέίοη, 11 ᾿νε ἀραΐῃ; ἃ5 
(Π6 ουϊννατά νγοχ]ά, αν. 20, 15 γορηθιυνθὰ ἐδ  ὉΥ 
ἀΔΥ, δηὰ ᾿ϊνὲ5 αἰννᾶγϑ σου ΗΙ5 116- ξίνίης 
ννοχά, 

33, 34. 7 «υἱ]! εἶπ, χες. ὙΠῸ ἱπιρογί 15, 
4 Ψ}] σἰπρ ὑπῖο θῃπονδῇῃ 85 ἰΙοῃρ 85 1 [ἵν : 
Ιν}Π] ργᾷῖ8ο Υ Οοά ψ ςῖ 1 πᾶν Ὀοίηρ. 
ΟἿ ἰδιδῖ ΤᾺΥ̓ πηραϊδίίοη πα Ὁ ρῥἰθαϑίπρ ἴο 
Ηϊ! Μγ ἴἰοΥ (ἐπιρδίϊς) 18 ἔτοπὶ Η!τὴ 
δΙοηθ. Α.8 [Ὸγ δ πποῦβ ({πὸ δ]οῖ οὗ [ἢ15 β]ογίοιυϑ 
Β06Ώ6), ΠΟΥ 5}4}} ρϑι5ῃ δὲ ἰδϑὶ ἔγοτῃ ἴῃ ϑαγίῃ, 
διὰ Οὐοά 5}]] δ6 41} ἴῃ 411.) [11 πᾶὺ ὃ6 ἐῃαΐῖ 
[Π6 Ρ581π| 15 ποῖ 5ΠΏΡΙΥ 8 βοὴν οὗ ῥγδῖϑθ βιιβ- 
ξοσίθα ΟΥ̓ [6 ςοπίετμιρδίίοη οὗ Οσοὰ ἴῃ Ηἰ5 

ΙΝ. Τν. 

Ιοηρ ἃ5 1 Ϊἰἵνε: [1 νν}}} βἰπρ ργαΐβε ἴο 
ΓΥ (Φοά ννῃ!]ε 1 ᾶνε πλῪ δείηρ. 

24 Μύ τπεσϊϊδιίοη οὐ ἢϊπι 5}.4}} ὃς 
βϑυνθαῖ: 1 ψ}}}} Ὀὲ ρ]δά ἴῃ τε [νοκ Ὁ. 

45 [Ι,εἴ τῆε διῆμεγβθ δὲ σοηβιπηδα 
οι οὗ [ἢ6 δαγῖῃ, δπᾶ ἰεῖ τῆς νιοκοά 
δε πο πιοῖβ. ΒΪεβ8 ἴῆοιι τῆς ΟΚΡ, 
Ο πιγ 8ου]. Ργδῖϑδε γε τῇς Γκοκῦ. 

ΡΑΙΜ Ον. 
Ι 4.) ἐχλογίαζέογ ἐο φγαΐσε Ουαὶ αμπα ἰο “εξ ομἕ 
δὲ τυογς. 7 722 «ἱοῦγ οὗ Οοαάδς ῥγονϊάεπο 
συ “όγαλανε, τό συεῦ ϑρεέῥά, 43 οὔεῦ ὅα- 
ἐοὐ ἦε Ερνδί, τό συεῦ 217]0τ.5 ἀἰεἰϊνεγίηρ 1}έ 
7εγαείϊίος, 37 οὐδρ 1λεὲ 7ργαφίϊες ὀγομσάξ ομἕ 
ΟΥ̓ ον, μα ἐπ ἐδέ τυνίεγηέες, αμα ῥίαμέοί 
29. (απαση. 

ω 
ἢ15 ἀ6βαάβ ἀπιοιρ ἴῃς ρθορΐς. 

[ν. 28---ς, 

ψγόσκβ, Ριΐ νυ θη (Δ οουϊά ϑολγοοΥ ὃὉς 
νυγιτίθη οἴποινίσο {[Π4η} ἴῃ [Π6 πριάσι οὗ {{14] 
δηὰ ννυθαγίηθος Οὗ 5 ππΠεΓ5---ἃ βοοΐδιπρ πιρά!λ- 
ἄοη ὑροη Οοάβ πηδηϊξοοδίοα τηθον. δυςῇ 
1 μᾶϑ5 ργονοὰ ἴο πη] 65 οὗ ΟΠ ΓΙ βιδη5 ; ν᾽ ΠῸ 
866 ἴῃ ἰξ ἀδοροῦ τηγϑίογιθς ἘΠΔηὴ 115 Δ ΠΟΥ, 
ῬΕΓΏΔρ5, σου]ὰ ἀἰϑοθγηῃ [ἢ ἢ15 ΘΑΥΪΥ ἀᾶγ. Ὗνὲ 
ΤῸ δϑοδυσθαὰ ὉΥ 81 Τομη (1. 3} 566 ἴοο 1 (ὐογ. 
Υ}1. 6; ΗΘΌ. ᾿. 2) ἴδαξς Ομ τβῖ ἴοοκ ρᾶτγί ἴῃ [6 
ννοῦκ οὗ ογοαϊΐοη. Αἱ τῆς Τυδηϑῆριγαδίοη 
Ης εἱοϊμεά Ηἰ5 ἱππεῖ] Ὀτγιρμίηθ55 ν ἢ 
᾿ρὴϊ (Ὁ. 2) ἴο 5υγθο} 126 ΗΙ5 βίογυ ἃ5 
Οοι. Ηεὀς ἐρὰ τῆ τυϊτάθα, σοπηηδηάοά 
τπΠ6 νυ» ῆᾶς ἀπά νίᾶνοβϑ, συ θὰ τῆς ἰδηδηΐβ οὗ 
[με ἀδερ, ἴο βυξρεδὲ Ηἰβ ἀϊνπε βου ΕΓ ὌνῈγ 
σγοαίίοη; ἀπά ὈΥ Ηἰ5 ϑριγιῖ, ψ ῃῖ ἢ Ηδ [5 
Ροιιγοά δουπ ΠΕ] οἡ Ε115 ἕο ]οννοῦβ, ἢΔ5 σδϑῖ 
ἃ ποῦν στ ρου τΠ6 νν ΠΟΪΘ ρβαϊ. ὙΠῸ ἀοο- 
{Ππηὸ65 ΟΥ̓ ἴΠπὸ τ ΠΙΞΊΓΥ οὗ δηρεὶβ, οὗ {Π6 δ οἱ 
{πὸ ΗῸΟΪΥ δριπὶ ἴο (Ἠγιβίίδηβ, πάνθ δ γόϑ αν 
Ὀδδη ποίςοά, 45 ᾿γΥῚΠΡ ΟΠΪΥ 10:58 Ὀδίονν [Π6 50}Γ- 
ἴαςθ οὔ {πὸ ρβαϊη. Ὅῆδ Ἀράοπιρίοῃ, (Ὠγοι ἢ 
(Ἠτιβῖ, οὔ βίηπογβ, ἀπά {π6 υἱπια δ σοπαιοβῖ 
οἵ 5ἰη δηὰ ἀδθαῖῃ, ἵπσουρ Ηἰ5 νἱσίοσγυ ΟΥ̓ῸΓ 
Ὀοΐἢ, δἴἴογ ννῆδί 85 Ὀδθὴ σδιά οἡ ἴῃθ Ὠιάζάδη 
ΡυΓΡροβο οὗ ἴΠ6 ρβᾶϊπι, βθεπὶ ἤρυγοὰ ργορδεῖο- 
ΑΙ]γ ; αἱ ἴῃς Ἰϑαϑί, ἀδθϑιγοά δγάδηςγ, δηά, ρεσῆδρϑβ, 
δηςοἰραϊοά ἴῃ {ῃ6 Ἰ45ὲ γϑῦβοϑ οὗ 1. 

ῬΒΑΙΜ ΟΥΝὉὮ, 
Α Ρ541πὶὶ πραῦν σοϑο} Ὁ] ης Ρ5, ΙΧΧΝΊ]., δπά 

σοηίδιπίηρ Δη οριΐοπις οὗ Οοὐ 5 ἀθδ]ηρβ ἢ 
ΗΪΞ5 Ρϑορὶβ, ἤοπι με {πὸ οὗ [6 ὈγοπΊϑε ἴο 
(ῃ6 οσςυραίίοη οὗ (ὐδπᾶδλη. [15 ρῃγροβο 15 
ἴο 511Γ ῸΡ δ ἴῃ Ηἰπὶ ἴο 411] ἴπ|6. Τὴ 
βτοῖ βῆ νϑῦβϑοβ Ὀδριη ἴΠ6 ρ54]πὶ τευ δα ἴῃ 
1 ΟἾγτο. χυὶ, 8---22, ἃπά ρῥ͵αοθά, δεςογαΐϊηρ ἴο 
{η6. Α. Υ΄,, ἴῃ ἴῃ. Παηάς οὔ Αϑαρῇ Ὁγ ἢ ανυϊά, 
Ὁροη 1ῃρ οσςᾷϑίοη οὗ {πὸ Ἰη514]]ΔῈ}]Οἢ οὗ 16 
Αὐκ οἵ Οσοὰ υὑροη Μουπηί Ζίοῃ: 8ὲ6 ἴπᾶ 
Ἰηϊτοάιιςοη5 ἴο Κ55. ΧΟΥΪ]., ουἹ. [{|5 ςοῃποοϊοᾷ 

ΟἸΝῈ τρδηκβ ὑπῖο τῆς ΓΠΟΚΡ ; τα σία 
04] ᾿ροη ἢ]8 ἤ811}6 : τᾶ Κα Καοννῃ [καὶ. τα. 4 



ν. 2--τιβ.] 

2 δίπρ υπίο ΠΒίη1, 8ϊπρ' ρ84Π|8 τιιπῖο 
Πα: τὰκ γε οἵ 14]]} Ἐξ γΟΠαΓοιι8 
γνόογΚβ. 

4 ΟἸοῦγ γε ἴῃ ἢϊ8 ΒΟΙΥ παᾶπλα: ἰεῖ 
τε δεαγί οὗ τῇδπὶ γε οῖςς τῇδί β8εεὶς 
τὴς [ΟΚ. 

4 ϑεεκ τε ΓΟΚΡ., δπὰ ἢ Ϊ8 βίγεηρτῃ: 
566 Κ ἢ]8 ἔλςε δνεγιηοσα. 

ς Ἐεπλειλθεγ ἢ]5 πλάτνε]]οιι5 νγογκ8 
ἴῃδλιῖ ῃὲ Ππαῖῃ ἀοπε; ἢ8 ννοπάειβ, δηὰ 
ῖῃε υἀσηηεηῖβ οὗ 5 πιοιτῇ ; 

6 Ο γε 5εβεὰ οὗ ΑὈτγαμαπη ἢ 8 
ϑεγνδηῖ, γε ὟἽμι]άγεη οὐ Ϊδοοῦ ἢ 8 
σἤοβεη. 

νυν] ἢ Ρ55. εἶν. δηά ονΐ. ἴῃ ναῦίουβ νγᾶγβ. ὍΠΟΥ 
ΓΕ 411 ἢ.4}}6}υ} 4} Ῥ541πὶ5 : 85. εἶν. δηά ον. επὰ 
τστῖ Β4]]οἸυ) ἢ ; 5. οΥὐἱ. Ὀερίη5 δηά οηάς νυ] 
τ. Οἰδοῖ τηϊηυΐο γοϑεσ Ὀ]Δησθ5. ἃγὸ ποίϊςοά. 
Ἡδεηρϑίεηθεγε οὔβογνοϑ ἰῃδί ᾿ϑ. εἶν. ἀδβοῦ 5 
(Οοὐἷβ5 ννοῃάσες ἴῃ οτγοδίίοη;; 55. ον. δηὰ ονἹ. 
ἴῃ Πικῖογ᾽Υ. Ηἰ5 δυροίμεϑίς 15, ἰῃδὲ 41} ννεῦα 
υνυτιτἴδη ἴο σοη5016 [5Γ86] ἀυτίηρ {Π6 σἀρίνγ. 

Ἄεῖθεβ 1---ό σοηΐδίη {πὸ ᾿πἰτοάπςίοη: ν΄. 
7 τς ἴδε ρυζροθο οὗ [Π6 ρϑαῖτα; [Π6 ΡῬΓΟΠΊΙ5Ε 
ἴο Αὐτγάμπαιῃ ἂδηὰ ἴπθ ρδίαγοῆϑ, δηά σᾶτο οὗ 
ἘΠΕῚ Ἰνηδη ἔονν δηὰ ννοαῖκ, δηά ϑἰγδηρεγβ ἴῃ 
πε ἰαπά: συ. 1τ6---22, ἴΠ6 ργονϊάθησθβς ὈΥ͂ 
φυδςἢ Οοά οδιτίοά ἰπεπὶ πο Εργρί; υὐ. 
44---18, Ηἰξ5 ἀραϊπρθ ἢ ἴΠ6πὶ ἀπά νὴ 
ΤΏΕΙΓ ΘΠοπΊο8 ἴῃ Ἐργρί: συ. 39--41, Ηἰδξ 
Ταϊγδοὶοβ ᾿ῃ 186 ννδοῖθ: συ. 42-4ψς, [06 σοῃ- 
οἸυϑίοη, ἴῃ νος ΗΙ5. ριγροβθο ἴῃ 4]] {Π656 " 
ἀοΐϊηρ8 ἰ5 αραίῃ ἀοξογιροά. ὙὍΠδ πλίγαςοϊο οὗ [ἢ 
Ραβϑίης οὗ ἴῃς θὰ 8568 15 οχῃηι θα ; ραγίὶγ, 1 
ΤΑΔΥῪ Ὀδ6, οἡ δοσοιηῖ οὗ 115 ρογροίιι] πιχεπίϊοη, 
δηα ΡΑΓΙΥ Ὀϑοδιιϑο [Ε ἀοοβ ποῖ Ὀοϊοηρ (ΓΟ ΕΥ 
ἴο ΔΩΥ͂ οπθ οὗ [ῃε ἀϊνιβίοηϑ ἀδοόονὸ δημιπεγαίθά. 

1. εαἱἱ ὠροπ ῥὶς παρνιε] ΟΔ]] ἀροὴ ΗἸπὶ 
ἢ ργδῖθο δηὰ ὈΥΑΥοῦ, ἕδη. ἵν. λό; ὈΥ Ηἰ!5 
ὨΔτΩΘ [Θἤονδι, ἴῃ ὨΙςἢ Ηδ γενοαὶθὰ Η]πι- 
5 ΕἸ, Εχοά. χχχῇ 19, ΧΧΧΙν. ς. 

"παῖε ἀποφυη δίς ἀξεά.} 55. Χου]. 3, Χουπ]. 
4... 

“ποῦς ἰδὲ ῥεοῤίε] Οτ, ρεοῤίεε: ἔοτ 4}} τὲ 
ςοποεσηθά. 115 νεσῦβὲ ὁσουγβ νογθαῖπὶ [58]. 
ΧΙ]. 4. 

4. δεεξ ἐδὲ ζοκῃ, ὅς. 866 κ Ηἰπὶ ννἤοσο 
Ἡ!5 ταὶρΏΥ δι σοησίῃ δοϊάεβ: 5θοὶς ΗΠΠῚ νυ ΠΟΓΟ 
Η1!5 ἕδος 15 566 ἴῃ βίογυ, ἡ. δ. ἰὴ Ηἰδβ ἐθπρ]6 ἴῃ 
νυ ὶοἢ Ηε ἀννε}}5 (Ρ5. ᾿χ!ῖ. 2), δηὰ ἴῃ ψ ῃ]ς ἢ 
Η!8 ἔδοθ 15 8εόῃ οἵ Ηὶβ5 ψ Ουβῃρροῦβ. ΤῈ 
δηοίθηΐ ἱπογργείογβ σοηϑδίγυθ (η6 ννογά, ἴῃ [ἢ6 
Α. Υ. τεηάοσγεὰ “Ηἰ5 βίγοηρίῃ,"" 25. “"" ΠΙ5 αὐκ 
οὗ 5ἰτεηρίῃ " (866 55. ΙχΧΧχυ. 61, ΟΧΧΧΙΙ. 8; 
4 Ογο. νἱ. 41); ἴῃ ΨΏΙΟΙ σᾶβα [86 56ῆ56 15 
(δε 5δπης. 

δ. ,μάφπιεπις οΥΓ δὲτ νιομίδ, ἍΠ ΤΠΘ 
ἀεοσεε ὑνῃ ἢ} Ηε υἱξετεά νὰ ΗΠ5 1105, 
ἰομοδης Η.5 ρθορὶο δηὰ ἱβμεὶς ἔοεϑ, δηά ἰϑβυιης 

ΡΘΑΙ,Μ5. ΟΝ. 411 

 Ἧε ς τῆε ΓοὰλΡ οὐ (ὐοά: ἢΪ5 
Ἱπαρπηεηῖβ {γέ ἴῃ. 41} (πε δαγίῃ. 

8 Ηε δμδῖἢ γεπηεπιρεγεα ἢ σονε- 
παηῖ ἔογ ἕνεγ, τῆς ννογὰ τυδιεῦ ἢς 
ΠοΙηδηἋεα τὸ ἃ τῃοιβδαηά ραηεγα- 
[ἸΟΠ8. 

9 ὁ Άϊςοῃ ἐσυόπαηί ἈῈ τας νυ τ ὁ απ. απ 
ΑὈταθαπι, ἀπά ἢΐἰ8 οαῖῃ υμῖο ἰβᾶδς; ἃ 26.3. 

ΙΟ Απὰ οςσοηπβτγηγοά τς 5Δ4πὶ6 απο ἃ ἦς Σ 
7Ταςοῦ ἰογ ἃ ἰανν, σπά το [βγδεὶ. κοῦ δὴ ἰζέῖος 13 
ἀναγ δϑτίηρ' σονεηδηῖ: 

11 “δαγίηρ, ἰὐηῖο τῃςε ψ1Π1 ρὶνε Ἷ: λον 
ἴῃ ἰληά οὔ (ἧδηδδη, 'τῆς ἰοῖ οἵ γοιυγ ἐἶγε. 
ἸΠΠεγδηςα: ἐλε οογνέ, 

ἴῃ ἐνεηΐβ, Εχοά. νἱ. 6, ὙἹ. 4, χὶϊ, χ2; 5, 
ΟΧΙΧ. 12; ἀδογθοβ, 8ἃ85 οὗ ἃ Κίηρ Ὅσους ϑης 
ΔΟΠΟΙΥ, δπά ἀἰβρεηβίηρ ἰὰνν (υ. 7), Ἔνεγς- 
ὙνΏοΓο. 

6. Ο γε «“εἄ, ὅς. ὍΘ γϑάϑοη ἔογ Ἅδης 
ὍΡΟΙ Ϊομονδῇ; γὲ ἅγὸ [ὴ6 βεδά οἵ ΑὈγδῃδηλ 
δηἋ Ϊαςοῦ." [ηϑοιολὰ οὗ “ῤγαρβανη νγὲ τοδὰ ἰῇ 
[Π6 Βοοκ οὗ (Πτγοηῖς]οβ δηὰ ϑοπὶα Μ595. οὗ ἴ}6 
Ρ5δΪπὶ Πγαεὶ. 

ῥὶς εἴ οσοη) ἰ. ε. Ἡεῖγβ οὗ ἴ6 ρῥσγοχηῖβο, (86 
1παπλὸ οὗ [15 βοηξ. 

7. Ηπ ἡ ἐῤεὲ Ζοκρ οἷν Οοά, δς.ἢ ΤὍΤΠδ 
Ῥϑδ] μηδὲ σογαπιθηοεβ ἴἢ6 ννογὶς οὐ ρῥγαΐϑθ, ἴο 
ὙΒΙΟ Βὲ ἰηνοα Οἴμογβ ἴῃ ἴἢ6 ᾿ηἰγοάμοίίοη, 
νυ. 1--ό. ὙΏΘ γοπάργιηρ, “Ηθ, [εμονδῆ, 15 
ΟΓ Οοὐά," 15 πιοῖς δοσιιζαίο: Η}5 ὕδηιθ ᾽δ8 
Αἰγοδν Ὀθθη δηηομηςθά, ν΄. 1--- 3. 

8. ΗΠ ῥαὶδ γεριενιδεγεά, ἃς ἢ Ἠδϊξδ τε- 
το Γβ5, συεη Τβουρὴ Ηδ ϑϑοὴβ ἴο ἐογρεοί ἴῃ 
σΑΡ ΝΥ δηὰ ἀεβοϊδίίοη, {π6 σονθηδηΐῖ ννῃῖς ἢ 
Ηδ πρδλάδ νὰ ΑὈγαθαπὶ: σοηῆγπιοά νυ ἢ δη 
οδίῃ (ύση. χχὶ!. 16) ; γτεποννοὰ ἴο [58δς (Οσξϑη. 
ΧΧΥ!. 3) Δη4 ἰΔςοῦ (ὕξεη. ΧΧΥΠ, 13, ΧΧΧν. 12); 
δηᾷ τπηδὰθ [ῸΓ ἃ ἱπουβδηα βεπογδίοπα (Πθαῖ. 
ΥἹ]. 9); ἴο ξεῖνε ἴο {πεὶγ ροβίοσγ (ἢ6 ἱπμογιξ- 
Δης6 οὗ (δπάᾶδη, νύ. 11---42. ᾿ 

ἐδε «υογ] ἰ᾿. ε. ἴῃ6 σονοπαπί ὈΥ ννογά Ἴοη- 
γογοά (586 νυ. 42), ΗΙ5 ΠΟΙΥ ργογηϊβο, οὐ νοσγά, 
Ιῃ σα Οἶτο. χνὶ. ς, 85 4150 ἴῃ ϑοίηὴθ Μϑ595, οὗ 
ἴΠ6 ρϑβαϊτῃ, ᾿Ἰηϑίθδα οὗ “ Ηδ Παίῃ γοπμεπηθεγθα "ἢ 
15 τεδὰ (86 ᾿πηρεγαῖίνο “ Κϑιλοαθοσ," νυ ΒΙοἢ ἴῃ - 
ἰογγυρίβ 6 ῃδγγαῖνο οὗ Οοαβ ἀδα]ηρ5 νυ ἢ 
Η!5 ρθορὶο. 

10. “ον α« ἰααυ]ὴ ἱ. ε. ἴο αν ἴΠ6 ροῦ- 
ΤηΔήθηοο οὗ ρεγρεῖιδὶ Ἰανν : 566 ὕδηῃ. χυΐ!. 7, 8. 

11. 16: ἰο[] Μαγε. “τῇς σογά," νυν ἢ ννΒϊςοἢ, 
ἃ5 ἰἴ ψνογε, [6 ρογίοῃ οὗ ᾿πῃογιδησθ 15 πηθᾶ- 
διγοά: 566. Μ|ς. ". ς; Οεῃ. ΧΙ, τὴ: 55. ΧΥϊ. 
6, Ἰχχυὶ. ςς. ὙΠ6 σῆδηρο οὗ πυπῦογ, ἐἴΠ6ο,᾽" 
Δηα ἴΠθη “γουτ," 15 ὀχ ρἰδι πο ὈΥ ἴῃ εἰγοιπι- 
βίδηςθ τῃαΐ {πὸ σονοπδηΐὶ νν85 τηδὰδ ἴῃ ἴμε ἢγϑῖ 
Ρίδεθς ἢ ΑὈτγαάμδῖμ, δἔιθγνγαγάβ ἢ 1 
δηὰ [δςοοῦ. ' 
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12 ΝΒεη τον νγοῖα ὀμὲ ἃ ἔδνν 
ΠΘΠ ἴῃ ΠΌΠΊΡΕΓ; γεᾶ, ΝΕΙῪ ἔδνν, δηά 
δῖΓδηρετϑ ἰῃ [ἴ. 

123 Υ ἤδη 6 ννεηΐ ἔτοπὶ οὴς Π8- 
τίου ἴο διιοῖμοτ, ἔτοπὶ ομθ Κιηράοῃηι ἴο 
Δηοῖθεγ ρεορίε; 

14 Ηε 58ιξβεγεά πο πηδῆ ἴο 4Ὧο τ 6πΠὶ 
ὑνγοηρ: γθα, ἢδ τεργονθα Κίηρθ [ου 
{ΠΕῚΓ 8δαβ; 

Ις δαγίμρ, Γουςἢ ποῖ πλης ἀποιϊηῖ- 
εἰ, Δη4 ἀο ΠΥ ῥιορἢεῖβ πο ΠδγΠΊ. 

ΡΘΑΙΜ5. Ον. [ν. 12--19. 

Ι6 ΜΜοζδονεσ δα οδεά ίοτ 4 8- 
ταῖϊηθ προη τῆς ἰαπά; ἢ ὕγακε τῃὲ 
νυν ῇοὶς 51 οἵ Ὀτγοδα. 

17 ες β8επὶ ἃ τη δείοτγε τἢςΠ), 
ἀυόη ἤοβερ, τὐῤο νηὰ8 8014 ἔωγ ἃ 86γ- 4 ὅεη. 37 
νδηῖ: 55: ; 

Ι8 “Ὑοβὲ ἔδεϊῖ τον δυτγ νι “Οεα. 39. 
ἔοῖζεγς: 6 ννὰβ ἰδτὰ ἴῃ Ἰτοη : ΓΗ͂Σ Ρ. Αἱ 

19 ἵὕὅπε} τῆς τἰπια τῆας ἢ15. ννογά εἰν ο τ ἰθσος 
σληϊε ; ἴῃς ψογὰ οὗ τὴς κοΚΡ {το 
ἢϊη,. 

12. ἥῥεη ἐξὸν «ὐεγὸ δμὲ ὦ ἥξευ, δε. [ἴΙη 
{π6 οτἰσίηαὶ, “πο ΠΥ ψοῖὸ θη οὗ 
ΠυΠΊθοΓ," 45 'π ὅσῃ. χχχῖν. 2ο, ὅς. Τῆϊβ 
νοῖβθ ἰ5 σοηποοίεἀ ὙΠ ὐὐ΄. 12--οῖς, ΨΒΙσἢ 
ἔοϊονν, γαΐῃοσ ἰδ ἢ [Π6 νοῦϑοβ ργθοραάϊηρ. 
1 ὀχ θὲ 15 ἴῃ ἔα ρῆς τὴ6 ργονιάθεποθ οὗ 
Οοὐ νος κυλτάθά Ηἰβ5. ρθορὶθ, νῃδη ἕδνν 
ἴῃ ΠυΠΊΌΕΓ Δηα 5 ΓδηρΈΓβ, ἴῃ ἴπ6 ἰδηά οὔθ ἀδῪ 
ἴο Ὀ6 {ΠΕ 1Γ5. ; 

ἴῃ χσ Ὁἤτο. χυύϊ. 19 ψὝὀὲ τοδά, ““ψῆεη γὲ 
ψνοτο Ὀυΐ ἔδνν," ἄς., ἃ τεδάϊηρ βιρρογίθα ὉΥ 
βδοπιθ Μϑ55. δηὰ Ὀγ {86 (δὶ. δηὰ ὅγγζ. γεῖ- 
βίοπβ. [ἢ ἴἴ Ὀ6 δάορίοά, [ἢ158 νεῦβθ τιιϑὲ Ὀ6 
δἰϊδομοά ἴο ν. 11, Δηἀ ποΐ ἴο νν-. 13, 14, δίς. 

εἰγαησεγ] 866 Οεη. χν. 7, ἄς, 

13. ἤῥεη 167 «ὐεηὶ,͵, ἄε. ὙὍὙῆθ νναπάογ- 
ἱπρ ἴδ οἵ πὸ ραῖταγο!!5 15 ἀθβϑοσιθθα, 866 
Οδη. χὶϊ σ, 9, Χῆϊ. τ8, χχ. τ; Ηρ. χὶ. 9. 
ὙΠΟΓΟ νγΟΓΟ ΠΊΔΩΥ ΡΘΟΡΙΘ5 ἰῃ (απᾶδη (Όεη. 
ΧΥ͂, 19--ῶῦῖ; ΠὨουΐ. νἱῖ. 1); δας {Π6 4]]ιδίοη ἴο 
(Ὠσπὶ 566Π15 ἴοο τηϊηπΐο ἔογ [ἢ15 ἀοϑετιρίίοη. 

14. γεῤγουεά, ες. ῬΒαγδοῦ, ὅσῃ. χ. 
17, ΑὈΙΠΙΘΙθοἢ, ΧΧ. 3, 7, 18. 

16. δαγίηφ, Τομεῦ ποῖ, δις.1 866 Οεη, 
ΧΧΝΙΟΙΙ. 

»εἰηο αγποπίο] 11ῖ, Ὁ ΜΥ Μοββίδἢ5,᾽" 1.6. ΜΥ 
σθόϑθη, σοηῃδοογαίθά ομθβ.. ὙΠῸ ννογὰ “Με8- 
58} 19 υϑο ἴῃ ἃ ΡΈΌΠΟΓΑΙ 56ῃ56: Πσοηῃςθογᾶ- 
το ἴο οἢοε ὈΥ δποϊηϊπρ 5 ἴῃ σιιϑίοπι οὗ 
ἃ ἰλίοσ ἀργὸ ἴθδη {παΐ οἵ ἴπ6 ρδίγιαγοϑ. 866 
1 Ν. χίχ. τό. 

Ὧν ῥγοῤῥε! "1 566 ποΐβ οη ὕξηῃ. χχ. η. Τδθ 
ννογὰ (παδ[) 15 ϑϑὰ ἴῃ 115 βθηθγαὶ σθῆβθ. “ΜΥ 
βογυδηΐβ ἱπϑρίγοά ἴο κποὺν ΜΥ νν"}}}. [ἡ ἔχοά, 
ν]]. στ, σοιηραγοαὰ νυν ἷν. τς, π6 βᾶπὶ6 ννογά 
ΤΑΊΠΟΓ ᾿πάϊοαίοα ἃ πιδὴ ἰηβριγεὰ οἵ Οοά ἴο 
ἄδοϊαῖο Ηἰ5 νν}}]. ὙΠῸ ἴννο πιδαηϊηρο ἃγὸ ἰη- 

᾿ ἘΠΊΔΙΟΙΥ σοηποοῖϊοα. ΑὈγδῆδπὶ ννᾶ5 ἃ πιδλη ἰῃ- 
δρίγοὰ ἴο 8ὲ6 ἴπ6 διιΐαγε (Ὁ. 11), ἃ5 νν8}} ἃ5 ἃ 
Ρτορμεῖ δΒοϊάϊηρ ἀϊγεςΐϊ ἰπϊεγοουγοα ἢ Οοά. 
ἴϑελας δῃηὰ ἴάσοῦ ννόγο ργορμεῖβ 'π (ἢ 5 ἰδ ῖου 
βοηϑὸ (τη. χχν, δηα χχνῇ!.), ἃπα Α͵5ὺ ἴῃ 186 
το σοπιποη τηραπίηρ οὗ ἴῃς ἴοστῃ (Οξεη. 
ΧΧΥΪ. 2}, πὰ χΙχ.). ΤΪ5 (υ. 1ς) σοποϊάθ8 
ἴὴ6 ρογίίοη οὗ 1π6Ὸ ρϑαὶπὶ τοι θὰ ἴῃ τ Οἤτο. 
ΧΥΙ. Νοχί ςοπηπιθποθβ ἴὯ6 παιτγαῖίνο οὗ [Π6 
ἀεβοεηί Ἰηΐο Εξυρί. 

16. 2δὲ ἰαπμα ἰ. ε. οἵ σδῆδδη. ὅ866 ὕδηῃ. 
ΧΙ. το, ΧΧΥΪ, 1, ἴῸΓ ΘΑΣ ΠΕΣ ἔπη 65. 

δὲ «υδοίε εἰαῇ, ἃς. Ὅδὲ οτρίηδὶ ννοσά 
55.165 ἃ ϑἰδῆ ὑροη νυν ῃι ἢ ἃ πΊδη γοϑίβ (Ε ὶ 
ἵν. 2); ἤδηςξ [Π6 5ἰΔΗῖ οὐ Ξυρροτί οὗ 116 ([,δν. 
ΧΧΥΪ. 26); 566 4ἶ50 [54]. 1]. 1: 58. οἷν. 1ς. Αἵ 
{π0ὸ πὰ οἵ [ἢ]5 γεῦβο τουδὶ Ὀδ6 5υΡ 0} θα, “50 
Ης οεαγηθαὰ {μοπὶ οὐἱ οὗ ἴΠ6 ἰδηὰ οὗ (δηδδῃ, 
διὰ Ὀγουφῃξ με πο ἔγρί." 

17. Ηδ “επί, κε [1,ἴ4 “Ηδ ϑ9εηΐ ἃ πιδη 
Ὀοίογτο ἴπθπι: [οϑϑρῃ ννᾶ5 50] ἔογ ἃ βογνδηῖ." 
Θοπὴδ ἱπίογργοί “ἃ τηδῃ" (6ΘἸΏΡ4[1ς), ἡ. 6. “8 
ἤδη οὗ τηθῃ :᾿" Ὀμΐζ [Π6 Τηθδη!ηρ᾽ 15 γαῖῃοσ, "Ηδ 
βδοηΐ ομϑδ Ὀεέογο ἴδ γοϑῖ ἴο τῇδ γοδὰγ : 11 ννᾶβ 
[΄οϑορῇ, 5ο]ά ἔοσ ἃ βεγνυδηΐ, δοσογάϊηρ ἴο σοά 5 
ἄδοτγθο." 

18. δὲ «υα: ἰαϊά ἰπ ἔγοη, ὅς. Μαγᾷ. 
“ἢϊ5. 801}} σαπὶθ ἱπίο ἴγοὸῃ ;)) ἃ 5 π|}|ὰγΓ ΟΧρτθ5- 
βϑίοη ἰϑαὶ. χὶνὶ. 2, ““ἀπεπΊβεϊνοβ," 1. “ἘΠ ΘΙΓ 
5001 15,᾽ ἃγὸ βοῃηθ 'ῃῖο σδριϊνΥ. 5. ἵν1ῖ. 4, 
“ΜγΥ 501} 15 ἀπιοηρ ᾿ἰΙοη5," ἄς. Τῆς ΒΟΥ. 
αἴογ ἴδ6 Ψυϊρ. δπὰ (μια ά., “ΒΘ ἴτοῃ δη- 
ἰςγοά ἱπίο ἢϊ5. 50ι}," 15 ϑΟγο οὶ οογγοςί ἰη᾿ 
Βτδτητηδγ; οδηάϑ ἀραϊηϑδὲ {Π6 ρϑγα} 6} 15π|, απὰ 
σοηνθΥ8 8η ἰάθα ἴοο ἔδτ σχεπηονοαὰ ἔγοπὶ 51π|- 
Ρ]οΙγ. 866 [ῃ6 ποΐβ οὴ σθηῃ. χχχὶχ. 20. |ο- 
ΒΕΡἢ 5 ἱπιρτγιβοητηθηΐ 15 ποῖ {πογὸ ἀοϑοτι θα 85 
βενογο; Ὀυϊ [ἴ ΤΔΥ ἤᾶνε Ὀέδθη 50 δῖ ἢγϑῖ. 

19. ὕμμἐ εῥε ἐἔγσ, Κα. “ὉὍΠῈ:] (Π6 τἰπλθ 
{πα Ηἰ5 νοτά (ἀεόαγο), [εμπονδὴ 5 ννογὰ ἴο 
Τοβορῆ, σαῖὴς ἴγαθ, {πὸ ργοπηθα (ὑηγαθ) οὗ 
[ἐπονδὴ ἔσθ ἢϊπὶ.") Θῃονδῇῃ 5. ρυπηϊ5θ, 1πῈ- 
ΡΠΙοὰ (Οεη. χχχνι. ς, 9. ὅς.) τῆγου ἢ 186 
Ὠιβίογυ οὔ [όϑθρῇ, ἴο Γαϊϑ6. ἢἰπὶ ἴο 4η ὀπιϊποηῖ 
ΓΆΠΚ ἀῦονε εἶδ Ὀγοῖθγοη; 15 πιθαηΐ ἴῃ ὈΟΐΉ νογ- 
5: “]165, ὙΤὴε ννογά ργορῃδίςαὶ σαπιθ ἵπιθ: [ἢ6 
ΡΓΟΠΊΪ56 Ππραὰ ΠΙπῚ, ὁ. Φ. ρα πη Οἡ ἢ]15 {τιαὶ 
(σεη. χχχῖχ. 7, 8), ὀχ μι ιϊϑα ἢϊ5 Πρἢ, δηά 
ννὰ5 ΔΟσουρ 5Π64 ! Ἐ οβοηπη. ἀπ οἴ ποῖ 5 Ἰηϊοτς 
ΡΓεῖ “ἢ15 νου " 845 [βρῇ 5 νογά, δηὰ "16 
ννογτᾷ οὗ 186 οὐ ἡ 45 {πΠῸ δι ΟΥ̓ ῥγορ θοῦ 
ξἴνθῃ ἴο [οϑορῃ. ““Ὁ0}π|| τῃ6 {ἰπ|ὸ ψΒεη δ᾽5 
ἱπίεγργοίφιοη οὗ ἀγθδπὶβ 'ῃ ΡΓ]5.} σΑΠῚΘ ἴγι!5, 
Δηἃ 5 ργορμοίιςδὶ ρα (Οδη. χίὶὶ. τό, ἅς.) 
ΘΧΗΙΡΙϊρα ΠἰπΊ 45 σῆοβοη οὗ Οσοά: οὖ σμοννεὰ 
ἢϊπὶ ἴο Ὀ6 ἔππιο πὰ ἱπηοςσοπί." ὙΠῈΡ, ΒΥ. 
5, “ὍπῃῈ}} ({Π6 πιο σαπὶθ παῖ 5 σαιι50 ννὰ5 
Κποννπ,᾽" ὙΠΟ “15 σδιι56᾽᾽") δθθπὴ5 ἴὼ0ὼ πΊθδπ 
“16 φρήθγαὶ δἴογυ ἀροιυΐ ἢἰπι, ἢδ]5 ἐθοᾷς οὗ 
ἰπηοςσθησθ, ἡ ΠΙσ ἢ δὲ ἴΠ6 Ἰαςῖ Ὀεύσπιθ Κποννη.ἢ" 
[1 1Ἃ5 ἀουδίῆι! ἢ ἐπ Ηθῦτονν σὴ ὈΦΩΣ [818 



ν. 20---7.} 

ἔΌεα. 5. 20777]7}ε Κίηρ 5εηἴ Δ4π4 ]οοβεά ἢϊπὶ:; 
Ἢ ευέπ ἴῃη6 τυϊοτγ οὗ τὴς βθορὶς, δπά ἰεῖ 

ἢϊΠΊ ρὸ ἔτεα. 
ς ὥεπ. 1. 2158: πιδ6ε ἢίπι ἰοτὰά οὗἉ ἢϊ5 ἤουϑε, 
εν. ἀπά γσυΐεγ ὀξ 4]1} ἢϊβ ᾿ϑδυδβίδηςε : 
βοτσεῖοπ. 22 Το δίπα ἢΪ8 ρῥγίησεβ δὲ ἢ 15 

ΡΙεάδαγε; δηά τοᾶοῇ ἢΪ8 ει δῖουβ ννγ]5- 
ἀοπὶ. 

λθδα 46. 23 ἔ5γϑεῖ 4150 σάπης ἱπίο ἔργρτι; 
ΔΠ4 Ϊαςοῦ 58ο]οιυγηθά ἴῃ τῆς ἰδηά οὗ 
Ἡλι. 

24 Απά δε ἱπογεδλβεὰ ἢΐ8 ρεορὶε 
σγελῖὶν ; δΔηά τηδά6 {Π6πὶ 8ἴγοπρεγ τἤλη 
τες ἘΠΕ ΠΊ168. 

ΓΕκοά.. 25 'Ηε τυγηεά {πεῖν Πεατῖ ἴο δῖε 
ἨΪβ ρεορίὶς, ἴο ἀδαὶ 8300 1}γ νυ ἢ ἢ 5 
βοινδηῖϑβ. 

“ Εχοά. 3 26 ῆε εεπὶ Μῶόοβεοβ ἢϊ5 βογνδηῖ;ς 
 απά Δάτοη ψῇοπι ἢ δα σἤοβεη. 
Εχοά. 5. 27 {ἸΠΠΟΥ β8μανγεὰ "ἢ 5. 5'ρη5. ἃ- 
ἴηευ. πιοπρ [Π6πὶ, ἀπά τνοηάοτβ ἴῃ ἴῃς πὰ 
ἀπβυίος οἵ Ἡλπι. 
κ᾿ Ἐχοά. 28 Ης βεπῖ ἀδγκηδβ5. δΔηα πηδάς ι᾿ἴ 
ΣΟ. 22. 

ἀατκ; δηὰ τῆεΥ τερα! θά ποῖ ἀραϊηβὶ 
ἢ]5 ψψογά. 

Φ-- 

ἱπηιροτί  δηὰ {πὸ ποχὶ νογϑίοἶθ, ἢ ννογὰ οὗ 
86 [ωοτά," ἄς. αρϑιηϑί (6 ρδυδὶ 6] 15πὶ, ννου]ὰ 
᾿πίγοάαςς, ποῖ ἴπὸ αρονθο ἰάθα πιοιὶβοά, δι οηθ6, 
δεοοτγάϊης ἴο [5 τοπάογιηρ, ὑν ΠΟΙ αἰ δτοηῖ. 

Ο. ΤΡε ἀίησ, ἄζε. Οεη. χἷὶ 4: “"ῬΒδ-. 
Ταοὺ ϑϑηΐ δηά Ἰἰοοϑοὶ ἢπη; [ἢ6 στοῦ οὗ 186 
Ῥεορῖδο (56η1) δηά ἰδεῖ ἢ1πὶ ΡῸ ἔτεθ." 

22. 10 ὀϊμά, Κα. [οβορῇ, οτϑὶ ἢ πΊ5 6] ἢ 
Βουπά ἴπ ἐεϊτοτβ, δὰ ρονῆοῦ ἴο Ὀϊπά [86 ρηςοβ 
οὗ Εςγρί (Όεη. χἱ!. 44): δῃά Ῥοίηξ βίἔϊοὰ ἢ 
νυ ϑάοιη ἄθονθ 4}} ῬΠΔΓΔΟ 5 σοι ηβο! οὐβ (ὕδξη. 
Χ]]. 18,29), νγᾶ5 8016 ἴο ἰπβίγας! [Π 6 πὴ Ἰη ἢ 15 Ιογθ, 

43. Πιγαῆ ἱ. ε. ϑεοῦ, ἃ5 δχργοβϑθά ἴῃ 
(Π6 ποχὲ πθ. Ὑπὸ ἰληὰ οὗ Ηδπι, 50 σδ]]θά, 
ΡΓΟΌΔΟΙΥ, ἔγοπι Ηδπὶ 1Π6 ἔα μοῦ οὗ ΔΙ ΓΑΙΠῚ, 
{86 5οη οἵ Νοδῆ:. θυΐϊ ἴΠπότὸ 5 δι ΠΟΥ Υ ἔὸσ 
βυρροϑίηρς ἴμαῖ ἴη6 ννογὰ “"Ἡδπι᾽ οὐ ""(βαπη"" 
5 Βαγρίδη, δηὰ ἴπαῖ 115 ᾿ππρογῖ ἰ5 “ἀλικοἣ 
866 ποῖδ, ὅξῃ. Χ. ό. 

2ῶ4. “πώ δὲ ἱπεγεασεά ῥὶς ῥεορίε, ζε. 1 
41ς ὙΟΑΓΘ ἴῃ6 ἔΠΏΥ οὗ [Δοοῦ, σοηδίβιπρ οὗ 
ΘΟΥΘΠΙῪ ΡοΙβοη5, Κ͵ΤΕΝ ΠΙΓΔΟΙΪΟΙΘΙΥ͂, ἔργ ἃ 
Βρεοῖαὶ ρυγροβο, ἴο ἴπ6 ργοάϊριοιιβ πα θεῦ οὗ 
όοο,οοο πηρη, ὕχοά. Ἰ. 7,9. 80 Πδιυῖ. χχυὶ. ς. 

456. Ηε ᾿Ἱμγπεά ἐδεῖγ ῥεαγί, δις.1 “1 πγυκῖ 
Ὀ6 σϑοςο]οοῖοα,᾽" 584γ5 (δι νίη, ““ἴῆαϊ {Π6 οτἹρὶπ οὗ 
ΓΔ ]οΘ νγᾶ5 ἰη (6 Ἐχγρίίδηβ {ποηηβοῖνθβ, ἰοϑῖ 
δίδπιθ Ὀ6 ἱπιρυϊοὰ ἴο Οοά: ΌΥ πδίυγε {Ποῦ 
Προασῖίβ οσο [Ὁ}1] οὗ ννυἱοκοάμοβϑ (πὶ ποοάθὰ 
ΠΟ ΟΧΙΟΓΏΔΙ ργΈβϑΌ ΓΟ." διΠῚ} ΑΓ} } Αὐριυί]ηθ. 

ΡΘΑΙΜ5. Ον. 413 
29 "Ηε ἰυγηεὰ {πε ῖγ νγαΐεγβ ἱπίο " Ἐχοά 7 

Ὀ]οοί, διά 5]ενν τῆςϊγ ἢβἢ. 
30 “ΤΠ εῖγ ἰληα Ὀγουρῆξ ἐογί ἔτορϑ 9 Ἐκοά. δ. 

'ΪπΠ ανδυπάδληςσε, ἴῃ ἴμ6 σμαμηθοῖβ οὗ 
τ εἰ γ ΚΙΠρϑ. 

21 2ἢε 
ἀϊνεῖβ βογῖβ 
τὨειγ ςοδϑβίβ. 

242 4' Ηε ρᾶνε τμεπὶ 41] ἔογ γαίῃ, " ἔχοδ 9. 
2 

ϑρᾶκο, διά τῆθγα Ἴᾶπιε 2 Ἐχοά. 8. 
᾿ ᾽ . 17, 24 οὔ ἢϊεβ, σπά ἰσςς ἴῃ 4|} 

απά βαπλὶηρ ἥτε ἴῃ τῆεῖγ ἰαπά. ΕἬεδ. 476 
: : ραν ἑλεὶν 

23 Ηε ϑπιοῖε τῇεῖγ νπῈ8 δ͵5ο δηά γαίν ᾿ἀαμί. 
{Πεῖγ ἢρ ἵγεαβ; Ὧἀπὰ ὅγακε τε ἴγεεϑβ 
αἔ τπεῖὶγ σοαϑβ. 

34 "Ηε βραᾶκε, δπά τῆε Ἰοςιιῖβ "Ἐκοά. το. 
ςΔΠΊ6, 4Πη4 σδίεγρι!]!εγβ, ἀπά τῆδί νυ ]ἢ- 
ουξ ΠυπΠΊδοΓ, 

235 Απηὰ ἀἰά εἴ ὕρ 41] τε Πεγθβ ἱπ 
{Π εἰν ἰαη4., δηπά ἀενουγοά τῆς ἔτι οὗ 
{ΠΕῚΓ ρτοπηά, ᾿ 

26 Ηε ϑηλοῖὲ αἷϑο ἃ] τῇῆε ἢγϑβί- 1 ΠΡ ὡ 
Ὀογη ἴῃ τΠ6Γ ἰδηα, τῆς ΓΤἢϊοῖ οὗ 4]] 
{ΠΕ ῚΓ βίγεηστῃ. 

27 ες ὑγουρῆς τπὲπὶ ἰοσγτἢ αἷβ5ο " Ἐχοά. τὰ.ἅ 
νν τῇ 5ινεῦ ΔπΠα ροϊά : ἀπα ζῤεγε τυαᾶς ποῖ ὴ 
οπ6 ἔξεθ]α ῥόγεοη Ἀπηοηρ ΓΗ ΘΓ γί δ α68. 

ἐο ἐεαὶ “δή  ν, Κα. ὅ8ε6 Εχοά. ἱ. χο. 

7. ῥὶς εἰση.] Ματγρ ““νογάϑ οὗ Η!5 β'ρηβ. ἢ 
ΟΥ “Ἰοηξ ᾿ἰσῖ οὗ οριηδ:" Ῥεβ, Ιχν. 3, οχὶν. ς. 
ΤΠΟΊΧΑΧ. τεπάογ, “ΗΝ ἰδ]ὸ5. οὗ 5Ξ|ρτ5,᾽" τοὺς 
λόγους τῶν σημείων αὐτοῦ, ἱ. «. “5 5|8π5, οἵ 
ννΙ ἢ [η6 ἴφίς ννὰβ σίνεη οἵ Οοά ῥεΐοτγο." 
866 Εχοά. ἵν. 28--- ο. 

28. απά ἐδεγ γεῤοϊ εἀ πο] Ἠξδ βοηΐ ἀδγκ- 
Ὧ655, δηά {πὸ Βργρίίδης, ἔογ 4 Ἐπὶθ δὶ ᾿ϑαϑῖ 
(Εχοά. χ. 24), γιοϊἀθά οὐὈδάϊεηςς ἰο ΗΙ5 ννοτγά. 
50 ΚΑΥ δηῃά οἰἴποῖβ δχρίδίη : δὰ πιοσῖ ςοπι- 
πιρηΐδίοτβ, ποίοηρ ἴδ [Π6 οὐϑάϊεπος οὗ 
1ῃ6 Ἐργρίίδηβ ννᾶβ ᾿ποπιοπίασγυ, ἃπαὰ ϑοδυοοῖν 
ἀσοογνίπρ ΟὗὨ πηεπίίοη, τοίου [Π656 ψνοσάς ἴὸ 
Μόοβοβ «πὰ Αδοῃ, Ψῆο ἴπ [15 σᾶβε οδογϑά 
[6 πιαηάκίο ἔγδυρης νυ ἢ ΡΟ], νπουξ ἀοιθῖ 
ΟΥ Παϑιίδείου δυὰς 45 ϑοιλθῖϊπιο5 ἀρροατοὰ 
(Νυπι. Χχ. 24, ΧΧΥ. 14). ὙΠῸ Ῥγάγοῖ- βοοκ 
ψογβίοη ἤοτὸ 15 “δηά {Π6Ὺ ννοτὸ ποῖ οὐϑαϊοηΐϊ 
υηΐο Ηἰ5 νογά," αἴἴοσ (ἢς ΧΧ. Βυϊΐῖ (ἢε 
τησαηΐηρ οὗ ἴῃς ΗθΌγονν ἴοχὲ 15 ρἰίη]υ τπδῖ οἱ 
τῇς ΑΟΡ. 

80. Τρεῖγ ἰαπά ὀγομσῥί, ς ὙΠῸ ϑοοοπὰ 
γογΞιοἶθ, ἐπ δε εραγηόεγι Οὗ ἐδοὶ ἀἰπσε, 5ΘΟΠῚ5 
ἴο 6 ἃΠ Θχοϊαπιδίίοῃ οὗ Ὠοστοῦ δὲ κίσηϊ οὗ τπῸ 
ΒΌΨΑΥΤΉΪΠΡ Ρ]ΑΡΊΙΟ. 

34. εαἰενρρε εν} 1. δ. σαοΥΡ ΠΠΔγ-Ἰοςσ 515, 

386. ἐῤὲ βγείδογη, ἄς. Ἐχοά. χὶ. τ, ἄς. ; 
ΡΞ. ἰχχυ. ς. 

87. «υἱὲῤῥείδυεν αηά φοϊ4 Ἐς χΟοά. ΧΙΪ. γς, 16. 
ἐδεγε αὐᾶῷ ποῖ ογέ γϑεῤίς ῥόγεοη, ἄς. 866 



48 “Ἐργρί νν»ᾶ8 ρἷδλδά ψνῆεη ΠΗ 
" ἀερατγίεά : ος τῆς ἔδαγ οὐὗἁἩ τῇεπὶ {ε|]} 

ἀροη τἢεπλ. 
20 “ε βργεδά ἃ οἱοιιὰ ἔογ ἃ σονεῦ- 

ἱηρ ; ἀπά ἥτε ἴο ρῖνε ᾿ίρῃς ἴῃ τῆε πρῆϊ. 
ἃ Ἐχοά. 1. 
1. 

᾽ Ἐχοά. 40 77ε ρεηρίς αὐκεά, δηὰ ἢβ 
ἜΠΗ Ὠτουρῆς 4141|15, δηά 8ατι5ϑῆεὰ τῇδπὶ 

νὴ τῆς Ὀτγεδα οὗ ἢεᾶνεη. 
ἐλοά τη. ΘΟῸΝ41 ΤΗε ορεπεά τῆς τος, δηά τῆς 
Μαπιδ, 40. γγδῖειβ ριβηεα οὐξ; {ΠΕῈΥ τά ἴῃ {πε 
τ οτ. τοι 4. ΟΛΥ Ρΐδσεβ ἐϊάφ ἃ στίνεγ. 

1541]. γ. 27, [Χ] 1.1... Νοῖ οπὸ ἔρε)6 οὔθ νγᾶϑβ 
Ῥγενεηϊοά ὈΥ 5 ἐδ ]οη685 ἔγοπι ἔο νυ ίηρ. 
ϑο0ὴ6 (566 ἔχ. ΧΙ, 18) τοπάθγ κἴπογα ννὰ5 ποῖ 
ΟΠ6 ἔβθθ]6 οὔὲ ἃπιοὴρ Ηἰβ {πῦ65᾽" (οἴ. 5. 
Εχχῆὶ. 4), ἃ τεηάογηρ τλοτα Ἔχ ργεβοῖνο ἴδῃ (6 
οἴμογ. 

39. Ηε «ρῥγεαά ἃ εἰομά, χε. Α εἱουά νγεπὶ 
Ὀοίοτο τη6 ρθορὶς ἴο Ἰεδά {πὸπὶ ὈῪ ἄδγ, δπά 
ἃ ΡΠΠΙᾺΓ οὗ ἤγο ΌῪ πιρῃῖ; Εχοά. Χι. 21, χῖν. 
19; 5. Ιχχυῖ!. 14. Βαῖ ἴῃς ᾿Ιάθα μεγε δχ- 
ῥτεϑβεα (Νοῖβ δῖ 6π4) ἰ5 γαῖ πογ ἴπαΐ {π6 εἰουμὰ 
ν᾽ 25 ϑσργοδά ουίἋἵ 85 ἃ ργοϊδοϊοη ραϊπϑὶ [ῃ6 58: 
ςἔ, ἔχ. χὶ. το, ἀπά .4--.8:; ΝΠ). ΙΧ. ᾿ς, Χ. 34: 
4͵50 [58]. ἵν. ς, ὙΥΏΘΓΘ 8 5:Π|}|8Ὁ ἰ468 15 ἱπιᾶρϑά. 

40. Τρε ῥεορίε αὐξεά, δις.] Ἐχοά. χνΥὶ. 2, 
47.516: Ῥ5. Ιχχν. χϑ, ὅζς. 

ὀγεαά 97 δεαυεη) Ἐχοά. χνὶ. 4; 5. ΙΧχυθῇ. 
24,25. ὙΠὲ πιδηηᾷ 15 1ηἰοηἀοὰ, Ὀγελά ἐϑῃϊοπθὰ 
ΤΑΙ ΓΟ οι 5] Ὁ ᾿ῃ Βεάνθῃ, ουἱ οὗ ΜΉ ΟΝ τ [6]} 
δηὰ σονογεὰ ἴῃδ σδηρ. ᾿ 

41. . Ηε οῤεπεάΐ {δὲ γοχᾷ, ἄς. Αἱ Κδθ- 
ΡΠιάϊπι, Εχ. Χνὶ!. 1... 2, δηά Καάσϑῃ, Ντη. χχ. 
11. 866 5, ΙΧΧΝΙ ας, τό, 20. 

42. δε γεριθηιδεγεάί, ὅς. Ἐχοά, 11. 24. 

44. ἐῥὲ ἰαδοιγ φΓ ἐδ ῥεορἰ)] ὙΠΟ οἰξ 65, 
νἱπογαγάβ, ἀπά εὐ ναῖοα Πο]ά5. οὗ 1Π6 Ῥθορίὶε, 
Ὠεαῖ. νὶ. το, 11. 866 4͵50 [58]. χὶν. 14. 

45. Τραὶ ἐῤῶ, ες. ου 1}15 σοπάϊξοη, 
(παῖ, ἀπ] 1κ6 τπ6 ᾿π δ ΙΔ η[5 νυ ἤοβο ἰαθοιγ ἘΠΕῪ 
δηὐογεά, ἴΠγ βῃου]ὰ ἔογ ἐνεῦ Ὀ6 ἃ ρθορὶθ ἀδ- 
νοϊοά ἴο [εῃονδῇ, δπά 5ἰθάξαϑὶ ἴη Ηἰ5 δνν. 
1 ευϊ. ἵν. 40, ΧΧΥΪ. χό, δίς. 

ΤὨὸ σοππροίίοη Ὀοίννγθθῃ [ἢ 15 ρϑα μη δηά ἴῃς 
ποχὶ πιιϑὲ 6 ποιϊςοά. Β5]πὶ ον. ἀοἴ}5 σοά 5 
Τροτοῖο5 ἰο Ηἰ5 βογνδηΐβ; ῥϑδ]πὶ ονΐ. (ῃ6 ἀοπρ8 

ΡΒΘΑΙΜΘ5. ον. [ν. 48-- 45. 

42 Ἐογ ἢδ τεπιειηδεγεά ἢΐ8 ΠΟΙΥ 
Ρτοι56. σπά ΑὈγδἤδπὶ ἢΪ5 5εγνδηῖ. 

43 Απά πε Ὀτουρῆξ ἑογιῆ ἢϊβ ρεο- 
Ρίε ψνπῆ Ἰογ, ἀπά ᾿ἰ8 σἤοβεη νν τῇ 
᾿ραάμαθ88 : 1 ΗςἘ. 

44 “Απά ρᾶνε τπετὰ πε ἰαπάς οὗ α΄ ὕευι δ 
τῆς Βεδίμεη : ἀπά ΤΉΟΥ ἱπἤογιτεὰ τῆς Ἰοομ. 19 7 
Ἰδθουγ οὗ τῆς ρεορῖε; 

45 Ταῖς ΠῈῪ πιρῆς οὔβεγνε ἢ]8 
βἴατιιϊεβ. δηὰ Κεεὲρ ἢ18 ἰαννβι Ργδίβε 
γε ἴῃς ΠΟΚΡ. 

οὗ [5γδε] 'ὴ τεΐμυσῃ. ΤῊ βῃογί ϑϑηϊοηίίοιβ Ξἐγ]6 
οὗ πὸ ροδίγγ οὗ ἴμθοϑθ ῥρϑδὶ πὴβ (“Ῥ]δίπ (οιη- 
τηρηΐδγυ,᾽ ΝΟΪ. 11. Ρ. 233) ΠΊΑΥ δᾶνο Ὀδθὴ ἰῃ- 
ἰοπάθα ἴο Αϑϑιϑῖ ἴΠ6 ΤΠΘΠΊΟΓΥ, ἀπὰ 5 γοιηαγκ- 
4016. ὙΠ656 ρϑαὶπιβ, ΘΠΟΥΕΎ γϑοοιηίίηρς Οὐά 8 
ἀθδ]ηρ νυν ἢ Ηἰ5 ρθορὶο, δηὰ [5γ86}᾽8 ὈΘμΑυϊο Γ 
ὉΠ6ΟΓ ἴἴ, πᾶ  ἔᾶνθ Ὀθεη σοτηπηοα ἴο ΠΊΟΠΊΟΓΥ, 
8ἃ5 σαίθο ἢ 5Γη5 ἔου [ἢ6 ᾿πβίγιςίου οὗἉ [πῸ γομης. 

ὙΤΠγουρβουΐ [6 ρϑδὶπὶ [Π6 δι ΠΟΥ Ξαρροϑο5 
{Π6 ρογρείυδὶ πλγασυϊοι 5 ̓πίογογοησο οἱ ]6- 
ἢοναῆ. ΑὈγδμᾶπὶ νἱϑιῖ5 ἴῃ6 ἰληὰ ΕΥ̓ βρθεῖαὶ 
Γουθίίοη, ἃ ϑδἰγδηρογ, που ἃ ἔοοϊ οὗ ρτουπὰ 
ἴῃ νυ ἢ ἴο ὈυΣῪ ἢ15 ἀθδά; [οβθρίι, Ὀ.Ὶ 8ρ6- 
αἷ4] ργονίάθηςθ, 15 δϑοηΐ Ὀδίοσθ ἴο ργερᾶζο: 
1]ᾶςοῦ, {πγου ἢ ἃ ϑοσὸ ἔδπηῖης ἀπά Ἰοηρίηρ ἀο- 
516 ἴ0 586 Π]5 50η, Ρᾶ5565 Ἰηῖ0 Εργρί νη ἢ ἢ]8 
ἔλπνγ. Οὐοά πλι]ρ} 165 ΤΠ ΡΘΟρΡΙΘ πὰ 5ιἰτβ 
ἀρ 186 Ἰοδίουϑυ οὗ Ῥῃδγδοῦ: [6 ἰ4ϑκπιαβίουβ 
ἀουθ]ε {Π6 ἴδϑκα δηὰ ἀρΡΙΥ (ἢ6 ἸΔ5ἢ : ἴῃ6 ρθο- 
ΡΙο οτῪ οι ἴο Οοά, ἀπά Μοβοβ ἄρρεᾶῖβὶ ΤῸ 
ΠΙΒΙΟΤΥ 5 ἱπσοπιργθθηβι 0 }6, ἀπὰ ἃ πλογὸ ταν, 
που τῖγαςῖθ. [15 ϑδυρϑίδητ] {π ἰς 
Ργονεᾷ ὈγΥ ἴῃ6 1 οὗ {ῃ6 [Θννϑἢ ρθορὶβς 
Τουπάρα ἀροη [ἴ, ἀπά ὉγΥ ἴδε ᾿Πογαΐαγα οἱ πὸ 
ῬΘΟρΡΙΘ ψνῃ] ἢ α͵50 5 Τουπάρά ὕροὴ ἴξ. [ἢ 
τλῖγας]6. 6 4]]οννεὰ, [5 πιθάβιγα ΠΑ Ὀ6 ἀΪ5- 
συ 5564, ννποι! ἔδασ, δυϊ νυ τόνθγθπος ϑιυῖ- 
ΔῸΌΪΘ ἰο {μ6 Βεϊὰ οἵ οὐ ορογαίίΐοῃβ. Τῆὸ 
ἀεῖδ}}15 οὗ 16 τηῖγαο]ο5 ἅγὸ οἵ σουγϑο σορί δὰ 
ἔγοπὶ Εχοάιι5, θὰϊ [ΠΟΥ ἀγὸ τοδὶ χζοὰ ἢ ἃ 
ΒΙΠΡΌΪΑΓ 1ΠΙΘη5 ΠΥ; ἱΠΟΧΡΙ ΙΟΔ0]Ὲ ὄχοερὲ ὑροὰ 
[Π6 βιρροϑί(ου οὗ ποῦ ὁσσυγτοηςο, δηά οὗἩ (Ὠ6 
Ῥτγοξοιπα ἱπιργοϑϑίοη πηδάθ ὈΥ ἴπεπὶ προη {πὸ 
Ἐν ϑῃ τηϊηά. 

ΤἼδ πιπίῃ ρῥίαραθ 15 ρὰΐ ἤγβι (υ. 28), δηὰ 
{πὸ ΠῚ δηὰ ϑἰχίῃ οπιτοα, ας ἴθ ΟΥ̓ΟΓ 15 
ΒΘΠΘΓΑΙΥ {παΐ οἵ Εχοά., νἱ]., νἹ]., ἴχ., ο. ὍΤῊς 
ΟΥ̓οΓ ἴῃ Ῥ5. ΙΧχν, 44, ὅζς. ἰ5 ἀϊβέγοηϊ. 

ΝΟΤῈ οἡ ΡΞΑΙΜ σν. 39. 

ΤΗο Πεῦτονν ννογὰ ΚΒ 5 ιι5οεὰ ἴῃ Εχοά. 
ΧΙ. το, Νυπι, ἵν. 6, ἔογ ἴῃ “' Ξρτολάϊηρ οι" 
οἵ ἱδε οονεγίηρ οὗ [86 ἰΔρογπδοῖε; ἀπά ἴῃ [οἱ] 

Ἷ. 2, ἔογ [Π6 τηογηΐϊηρ Πχἢξ “’ σρτοδὰ " οη τῆς 
τοπηίδ)η. 



νυν. τ---.] 

ΡΘΑΙΜ ΟΥ̓. 
1 712: ρεαίνεῖο ἐχἀογίεί ἰο 2γαῖτε Οοα. 4 77ὲ 
2γαγοίά ΜΟ» 2αγαΐοῦξ οὗ σἷμ, ας Οοα 414] τοὴλ 
ἐἔἄάε κιλογς. 17 7224 εἰν οὗ {Δὲ φεοῤῥέξι» τε- 
ὀοίῥίομ, απα Οἱ» μισῶ. 47 4“}|4 εομπεμα ἐξ 
εοὐἱὰ γαγεγ α»παὖ 2γαϊρέ. 

εν. “" Ε. γε τε ΓοκΡ. Ο “ρῖνε 
Πα εέν- 
ῥυλ. τη Κ8 απὸ τῆς ΓΟΚΩ; ίογ ῥὲ 
ΤΈΣ ΟΣ ἧς ροοά: ἔογ ᾿ἰ5 πλόον δπάμγείρ ἴοτ 
ἃ 136. Σ. ΘΟνρζ. ἵ 

2 ὟΝο οδη υἱῖεγ ([Π6 πηρΡΉΓΥ δοῖβ 

ῬΘΆΌΜΒΘ, ΟΥ̓. 

οὔ τῆς ΠΟΚΡ ὃ τυῤο σῇ 5ῆενν ἔογ αἱὶ 
ἢϊ58. ΡγΔ186 ἢ 

3 ΒΙεδβεά “γέ πεν τμδὲ Καερ )υάρ- 
πηεηῖ, ἀπά ἣδ τῆαϊ ἀοεῖῃ τὶρῃτεοιι8- 
Π655 δῖ 41] {1Π|68. 

4 Ἐειπεπιδρυ πιὸ. Ο [Ιοκρ, ἢ 
πε ανουγ ἐῤαὲ ἐῤοι ὀέεαγδεὶ μπίο τῇ 
Ρθορὶε: Ο νίβϑίς πιὸ ἢ τὴν βαϊνα- 
ΏΟΩ 

ς ΤΠαῖΙ πιᾶγ 8εε ἴπε ροοά οὗ τὴγ 
σβοβθη, ἔμπας 1 τηδὺ τε͵οϊσα ἴῃ τῆς 

Ῥβαυμ ΟΥἹ. 
Α ΒΘΠΟΓΑΙ τοϑοηίδποθ 15 ΠΟΙ σΟΔὉΪῈ ὃ6- 

τννόση 55. Ιχχυῇ!,, ον., ονΐ., νι ἢ ἅγο ἴῃ 
ΒΟ 80Γ᾽ 5:0 ΟΠ ΠΪΑΓΥ οπ6 ἴο [Π6 ΟἸΠΟΓ, 
ΡΞ. Ιχχνυὶ]. 15 ἀιάδεϊις: 5. εν. ἃ ϑοὴρ οὗ 
ρΓαῖθδε: 5. οσνὶ. 4 οοηῃξεβθιοη οὗ 5ἴη δπά 
ΡΓΑΥΟΓ ἔου ρβαγάοῃ: ἢ ΜΓ ΉΙΟ Δ σοιΊραγα 
ἴϑδλη, ἰχ. 4, ε; Νβϑῆ. ἰχ. 4, ἄς. ΑἹΙ ἴπθ5ὲ 
Ρϑδἰπὶβ βθεπὶ οὗ (πΠ6 ἀδίθ οὗ [πὸ σαρέινιν ; 
Ῥς, ονἱ., Ρογῆαρβ, νυυτῖθη ἰονναγάβ 115 σοὴ- 
οἰυδίοη, ὙΤῆΘ ννογάς οὗ 1 (ἤγο. χν!. 7 ἈρΡεδΓ 
ἴο 54Υ, ἴῃαὶ αν ριῖ ἰηΐο ἴῃς παπάς οὗ 
Αϑᾶρῇ δπὰ ἢ15 Ὀγεϊῆγοη ἃ ρϑα η οὗ ψΠ Γῆ 
οὖ. 1, 47,) 48 οὗ [15 ρβαὶπὶ (ἢ 5ιη8}}. 
ὙΔΓΙΙΔΙΙΟΠ5) ἐΟΙΤΩΘα ἃ ρατί. Βιυΐῖ (ἢ6 ννογὰβ 
τοοιῖεὰ ἀο ποῖ 547 115 Θκργόβϑὶυ. ὉΠ 
ἱπιροιί οὗ ἴῃς Ηδθῦσγονν 15, "ὙΠθη οὐ [Παῖ 
ἀλγ αἀϊά αν ἢἤτϑὶ δρροϊηξ ἴο ἴπαηκ (ἢ6 
ΓῸΚῸ ΌὉΥ ΑΞΔΡῇ δηά ἢϊ5 Ὀγείῃγοη," οσἵ, “ὙΠθη 
Οἡ ἴπδΐῖ ἀδὺ ἀϊὰ [ανιὰ ΑΥ̓͂ ἃ σἴαῦρε τρὸπ 
(86 σὨθΕ (οΥ δοδὰ οὗ 41} ἴῃς σἽδοῖβ, υ. ς) 
ἴο {Παηκ {πὸ ΓΟΚῸ ΌΥ Αϑαρὶ δηὰ [8 Ὀτθ- 
(ἤγθη." ὙΠ6 ΠΧ Χ. τεπάσξγ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ 
τότε ἔταξεν Δαυὶδ ἐν ἀρχῇ τοῦ αἰνεῖν τὸν Κύριον 
ἐν χειρὶ ᾿Ασὰφ καὶ τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ. ΠΕ 
ΓΛΟΔΠΙΠΣ 566 ΠῚ5 ἴο 6, [Παϊ 1) αν ά, δ ἴῃς ᾿ηδιι- 
δυγαϊϊοη οὗ ἴδδ ἀκ, ἔοσγ {π6 ἢγϑι {πιὸ σδυϑεά 
ἃ ῥϑαϊπὶ ἴο Ὀ6 διιηρ 'π σοχηπιοτηογδίϊοπ οὗ 
Οοα 5 προϑίοῖθϑ; ἂπάὰ σοπηπτεἀ [6 οἢϊος οὗ 
ςοπηηεηογαίίοη οἡ (6 τοί οσσδϑίοῃ ἴο Αϑαρῇ 
πὰ ἢϊ5 Ὀγείῆγεη. Ὅὴδ Ῥϑαὶπη [ἤθη σοϊηροβοά 
ἰ5. ποῖ, ΡγΟΌΔΟΙΥ, ρίνοη ἢ (ἢ6 ρϑαϊτη ὑνῃ ἢ [0]- 
Ἰονῦβ ἴῃ σ (ἶγτο. χυῖ. 8 Εἰ. τῇδ μᾶνθ Ὀξδοη 
Ρυΐϊ ἰορείμοσ αἴογνναγάβ, δπά ιἰϑε δ [ἢς 
ἔἰπ|ὲὸ οὗ (6 σοπιροϑιίοη οὗ ἴῃς Βοοϊς οὗ 
ΟΠ ΓΟ ΙοΪ65 ; ΟΥ ἃ ΡουΓΟη ΟἿΪΥ οὗὨ 1ἴ ΤΊΔΥ Πᾶν 
ΡῬτοςεράθα ἔτοῦὶ Πᾶνα, απὰ ἤᾶνο θεθη δα θὰ 
ἴο 1ἴη δι θβθηπεηΐ {{π|65. 

ΑΠῈΕΓ δὴ ᾿ηϊγοάιπςίοη, νύ. 1--- 2, ἀπά ἃ ρβθπε- 
ΓΑΪ ςοηΐοβϑίοη οἵ 5ἰη, ν. 6, [6 ρϑαὶπὶ ἐ6- 
Βογῖθε5 ἴῃ ογάεγ ἴΠπῸ ἀϊϑοδεάϊθηςοβ οὗ ἴπ6 ρθο- 
ΡΪ6 δηὰ {πεῖν ριιπβηπιθηῖϑ, ἴῃ Εργρί, δ [86 δά 
864, δηά ἴῃ ἴῃς νναϑῖο, 85 παιταϊθα ἴῃ Εχοάιβ 
δηἀ ΝυπΊθοῖβ, οἴϊθη ἴῃ ἴῃ6 ὐΘΥῪ ννογάβ οὗ {Πο86 
τοοογάϑ, υν. 7--22} ΠπΟχί [Π61ΓὙ 5ἰῃ5 οὗ ἀϊϑοῦθ- 
ἄϊεηςε δῇίζοῦ ἴπη6 ουσαραίίοη οὗ ἴῃ ἰδηά, δηὰ 4]- 
[εστιαῖθ σἢαϑιἰϑοτηθηῖβ ἀηαὰ ἠδ᾽ Ἰνογαησθβ ὈΥ 1Π6 
ἰιαπὰ οὗ Οοά, νυ. 34---«6 ; ἁηὰ ςοποίι 65 

ὙΠ ἃ ΡΓΑΥΘΓ, Ὁ. 47. ἴῸΓ ἀοϊνογδησα ουξ οὗ 
ΡΓΟσοηΐ Ῥγοβϑὶηρ σΔρΕν Υ. Αοδαγαςίοσίϑες 
οὗὨ {π6 Ῥ541πὶ ἰ5. ἃ ρεγρείιδὶ δἰ υβίοη ἴο, δηά 
ἔγοαυθης χαυοίδιοη οὗ, (δε τννογάβ οὗ Ἐχοάι5, 
οὗ ᾿ςαϊδῇ, δηὰ οὗ ἴμδ ἰαῖοσ ρϑδίηβ. Εννδὶά, 
Ηρίο], ἀπὰ οἰποῦβ, ταδί ἡ δοσοουηΐ οὗ 
ἴΠ6 οἰΐφι!οη5. 1υ8ῖ ποίςοά, τεΐεσ ἴῃ6 ρβαϊπὶ ἴο 
ἃ ἀλίο ἁἔἔεγ ἴῃ6 σδρεινῖγ; ὃὰῖ (ἢ6 δὔβθηςς 
Οὗ Δὴγ δ]]) υδίοη ἴο ἴῃ6 ρτεδῖ γεϑιογαϊίοη, ἴο 
θγυβαίθιη, οὐ ἴο Ζίοη, πιᾶῖκθβ [ῃϊ5 ἢγρο- 
1Π6 515, ἔου ῃ]σ ἢ πὸ σοροπῖ ἀγρ απιεηΐ 15 ργο- 
ἀρεθα ΘΟΠΊΘΥ ΔΓ ὑπ5 45 ΔΟῖΟΥΥ ἀπαὰ ἱπηρτο- 
ΔὉ]6. 

1, ῥκγαΐ γε δε 1 0Κ}] Ηδεδ, ““Η4]1610}4}." 
8686. Οχί., ΟΧΙ!,, ΟΧΙ., σχν., σχχχν., οχ νὶ,, 
ΟΧ͵ν., ΟΧΙν., ΟΧΊΤΙΧ. 

Ο κίωε ἐῤῥωαπάς, ζς.Ἶ 866. Ῥϑ5, ον., ον]]., 
ΟΧΧΧΥΪ, αὶ 4150 ἰοΓ. ΧΧΧΙΣ, τα, 2 ΟἾἶτο. ν. 11; 
: Μάδες, ἵν. 24. 

3. Διοριια ἀγὸ ἰδὲ, 8ι5.ὺ ΤῈ Δὴγ ἀϊβίϊης- 
τίοη 5 ἴο ὃς πηδβ θεΐννθεη ἀκρίς ἡμάφηπεοπὶ 
Αιὰ ἀοίησ γἰσρίεομεπεις, 16 ἢγθῖ ΤᾺ ἀδ- 
Βοῦῖθ6 ᾿ηνναγὰ γοοειαοθ, [6 βοσοηᾷ 118 ουἱιναγὰ 
ἜΧΒΙΌΠΙΟΩ ἴῃ δεῖ, ὙῊς {ταηϑιτίοη ΠΌπιὶ {Π6 
ΡίαγΑ] ἴο 1η6 5 ΠΡΌ ΪΑΓ ΠΌΘΟΥ Θθοὴ5. ἃ ροσίϊ- 
8] ἸΙσθηςθ. ΤῊ5 νϑῦβθ 15 ἃ ἰοχῖ ἴο {παξ ᾿νῃϊςῇἢ 
ἔοΠΠοννϑ ἴῃ ἴΠ6 ρϑαὶπι ; ἴο ννΒιςἢ, ΔΙΟΓ τ. 4, ς 
οὗ ᾿πάϊν!ά 8] Δρρ]]ςαξοη ἀπά ϑιιρρ]ςςίίοη, [86 
Ῥϑα] πηῖσὶ γεΐυγηβ ἴῃ υ. 6. 

4,5. Κρριοριδογ, ἅς. “Μδγ ἴ 58ᾶγε ἴῃ 
(ἢς ἔανοιιγ ψ Βοῖ ὙΤΠοι βμοννεβξ (οπθ ἀδγ) 
ἴο ΤΥ φθορίο: Μαγ ΤῊΥ ϑβαϊναίίοῃ, ἐδ ΠΟΥΪΥΎ 
σλτο, δηὰ ρυϊάδληςο Ὀ6 πη π6 ἤθη 11 15 1Π6 15: 
Μδᾶγ 1 9εὲ {πε (Ἰςγ οἵ ΤῊΥ «οποβοῃ (Ὀ5. 
αν. 6, 432) δπά τεϊοϊος ἢ τποπὶ ἴθ ργῸ- 
ΒΡΕΠΙΥ, 45 Ὧον 1 ϑυδενῦ ἢ {Ποῖ ἴῃ δάνογ. 
βιῖγ." Αργάγεσγ ἴουγ ἰηάϊνιάσα] σοοὰ ἴρ 
ΑΥῖβο (ΟΣ 1[ἴ 5}4}} ρ]θαᾶβθθὸ (σοά) ἔγοιῃη ἔανοιγῦ 
βῆθννῃ ἴο Ηἴ5 ρεορὶε: ἃ σονοῦῖ οχργοόβϑιοη οὗ 
16 νν]5}ἢ} ΟΡΘΩΪΥ ἀθοϊαγοά ἴη τ. 47. δηὰ ηδίιι- 
ΤΑΙ δυιϑηρ ἔγοπι ἴΠ6 ϑεπτπηθηὶ οὗ Ὁ. 2 ρτὸ- 
σδάϊηρ; ἴῃ  ΠΙΓἢ [ἢ ὈΪοσϑθάηθθβ οὗ [πόθο ἴῃδϊ 
βοῦν σοά, πὰ ννυῃοπὶ Ηδ γοραγάς ἢ ἔανοιιτ, 
ἰ5 ΘΑΓΠΘΘΕΎ ῥγόοϊαϊπιθά. ὍΠδ ράγ8}}61] ννοσάϑ, 
ἐς ἔν οῦζ,᾽" “ὁ αἰ νδίίοη,᾽" ἀγὸ 1.6 ϑᾶγὔθ ἰη [5381] Δῇἢ 
ΧΙ ΙΧ, 8, δηᾷ ἰῃ (ἢς Ρ541π|. 
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βἰλάπεββ οὐ ΤΥ παῖίοη, παῖ 1 ΠΊΔΥ 
δΙοσΥ νντἢ τῆϊπς ᾿πμογίίδηςα. 

6 ννὲ Βανὲ ϑἰῃπεὰ ψιὴ οὐἦ [Δ- 
τπ6ῖ8, ψγὰ ἤᾶνε σοπηπλττοά ἱπι 4]. 
ννε ἢᾶνε ἀοης ν]οΚεαϊγ. 

7 Ουτγ (Ιμεγβ ἐπάεγϑιοοά ποῖ (ἢγΥ 
γνοπάειβ ἴῃ Εργρῖ; {Π6Υ τεαπιειηθεγεά 
ποῖ τῆε πιυϊτιυἊς. οὗ τὴγ πιεγοίεϑ ; 

»Εκχοά. χ4.. ὅ διιῖϊ ργονοκϑα ῤίπι αἵ ἴῃ 564. εύερη δἵ 
5 τῇς Βεὰ 5862. 

8 Νενεγίῃο εθβ ἢθ βανβά {ἢδπὶ ἔογ 
ἢ]5 ΠαΠπηθ 5 84Κ6. πδῖ ἢδ τιϊρῃς πιᾶκα 
15 πΊΙρΉ ΤΥ Ροννεγ ἴο δε Κπογη. 

9 Πε τερικεὰ τὴς Κεα 58:4 4530, 
Δη4 ἴἴ ννᾶ8 ἀΠΠδὰ ἃρ: 80 ἢξδ ἰεὰ τπμεπὶ 
τῆγουρὴ τῆς ἀερίῃβ, 45 τγοι ἢ τῃε 
νυ] ΔΕ γη 688. 

Ιο Απᾶ δε ϑεανβά {ῃἢδπὶ ἔτοπι τῃ6 
Παπά οὗ ἢϊπὶ ταῦ μαῖεά ἐῤεηι, δπά 

θΘ,7. ἥἥε βατε σἱηπεά, ὅς. ὍΠε Ῥϑαὶπηῖϑί 
Βροδκθ οὗ δ: πη56 1 δηαὰ ρϑορὶθ, οἵ {πΠ6 ργεβοπῖ 
ὈΠπ|6 ἀπά οὗ οἹάξδῃ {1π|65 ἴτοτη (Π6 υϑῦυ ἢγϑῖ, 
ἃ5 ΟΠΘ ἴδῃ, ἢ ος ῖμεσ, ἄς. ; 566. Ρ5. 
ΧΧΙΙ. 4. ἦε ἴῃ οὖ Θχῖϊο, δὰ ον ἐλ ΠοΥ5 
ἔτοπη Μοϑοβ ἀοννηνναγάβ, ἈγῸ ΘΧαΠΊρ 65 οὗ ἀ!5- 
ΟὈδάϊεπος δηὰ [15 ριιπίϑῃππεπῖ. Οὐ ΕΠ οΥβ 
ἴοτραϊ Ηἰ5 τηΐγδοϊεβ ἰη Ἐργρί, ἀπά ργονοκοά 
ΗΙϊπὶ (οΥΓ τορε]οὰ ἀραῖπϑὲ Η] πὶ) δὲ ἴῃ 868 

5 (ἔχοά. χῖν. 1ος ἱσς 12}, θείοτο 1 ορθηθὰ πὰ 
Ἰηδάβ ἃ ἸΑΥ ἴου πολ ἴο ρ855.᾽ (ΟΠΊΡΑΓΟ 
ι Κι νι. 47: [6Γ. "1. 29, χῖν. 2ο: [μ4π᾿. 11]. 
42; Ὠδῃ. ΙΧ. ς, νυν ι ἢ το ]6 {ῃ6 ἴοχῖ. 
»εμμάρ ΟΣ ὗν γιθγοθ 7 8566 1581. [Χ1]. 7: 

[4πλ. ἴ|..3.2.2 ἰηΐτγ. υ. 4ς. 
δῪμ! ῥγουοζεά ῥὶηι αἱ δὲ “.4] [π5'᾽εδὰ οὗ 

{ΠῸ Ἰφίῖοσ ννογάβ, {πὸ 1 Χ Χ. τοηάογ, “Βαϊ τος 
νοκοὰ Ηϊπὶ (ἀναβαίνοντες) δϑσοπάϊηρ." [{ 18 

ΘΑΘΥ ἴο 566 [δὶ {ΠΟΥ παιϑὲ πᾶνε τοδά ὈΝΨ 
ἰηβίοδα οἵ ὨΣΨ. 

ἐῤε Κεά «4 ὅ8εὲ ποῖδ οἡ Εχοά. χ. 19. 

9. Ηε γεῤωζεά, ὅ(ς.1 ὅ86ε6 8. οἷν. γ; 
[52]. ἴ. ἃ. ' 

ῥὲ ἐεά ἐδορε ἐῤγομσ 18δε ἀῥ:δῤ1] Οτ, “1ῆ6 
568, οἵ ΠοΟΙ͵ονν ΔΌγ 5595, ἀπά του ἢ ῥγοϊθοϊίηρ 
ΤΟΟΚΥ͂ ΘΙΛΙΠΘης65, 85 ποι ἢ 11 Πδὰ θϑθη του ρῇ 
ἃ “Ἰδνθὶ νυ] ἀογπ655᾿ οὗ ἀγγ ἰαπὰ : Εχοά. χίὶν. 
(οτηραγο 158]. 11. το, ᾿χ]. 12; ΝΑΠυπλ Ἰ. 4. 

11. Τῤέγε «υὐα ποὶ οπε, ἄς. ὙΠΟ ννοτγάϑ, 
αἰπλοσί, οὗ Εχοά. χὶν. ,)8. 

12. Το ὀεϊϊευεά, ὅς. Ἐχ. Χὶν, 21, ΧΥ ΤΙ. 
ΤΟ βοηρ οὗὁἨ ργδ156 15 πηόπιοπθα, ηοΐ ἴο [}}1|5- 
(γαῖϑ {πὸ ἐδ δπὰ ρταί τάδ, Ὀὰϊ ἴο σῆθν 1Π6 
ἤοκΚΊθηθβ5 οὐ τῃ6 ρθορ]θ, ννῆο ἱπϑίδθιγ ἔογραΐ 
Η!5 ννοῦκϑ, δίς. 

183,14. ΤΡ :οοη, δζς.7] ἔχ. χν. 24, ΧΥΪ. 2; 

ΡΘΑΙΜ5. ΟΥῚ. [ν. 6---- τ. 

τεἀεοπηδά τπεπὶ οπὶ τἢ6 Πδηά οὗ [δ 
ΘΠΕΙΏΥ. 

11 “Απά τἢπ ννδῖοβ ςονοεγοά (Πεῖγ 5 Ἐχοό :4 
δηδγηΐεβ.: ἴῃεγε νγαβ ποῖ οπὲ οὗ ἴῃεπιὶ ἢ Ὁ 
Ιεξ. 

12 ὙὝ εη δε] !ενεαά ἐη ον ᾿ΐδ νγογάϑ; τὴ μος "ἢ 
{Πεγ 5δηρ ἢ!]5 ῥγδῖ86. ἼΕΥΟΒ ἀν 

12 “' ΓΠΕΥ β8οοη ἔογραϊ ἢ 8 ὑνόσκβ ; ΤΟΣΝΕ 
{ΠΥ νναἰτεά ποῖ ἔογ ἢἰ85 σουη5ε] : Αὐδ 

14 “Βιαῖ []υδῖεά ὀχοεεαϊποὶν ἴῃ τῆς ΤΡ δι 
γγ] εγηθβ5, ἀπά τεπιρῖεα (:οά ἰπ {πὲ ΖΝυωρ. 
ἄεβογε, ἸὩΝ 

Ις ΖΑπά ἢε ρᾶνε τῃεπὶ {Πεὶγ το- "Ἤεῦ. 
4ιεϑῖ; δυῖ 5εηΐ ἰεδηηθδθ ἰπῖο {Πεὶγ ἐμείε α 
8οι)]. Ζ Νυπιδ. 

16 ἼΒΕν εηνίεά Μόοβεβ αἰβο ἰπ ἀ Νιίψηϑ. 
(ἢ6 σᾶπιρ, απαά Αδτγοη τῃς βαϊητ οὗ τῆς Κὅι 1 ὧς. 
ΓΆΡ. τό. 31. 

δα. τὲ 
17 ΓΤἼε δαγῃ ορεποά, πα 5ννδ]- 6. 

Σ (ἧοτ. το. 

Ναπι. χὶ. 4. ὙΠΘΥ ννδιδαὰ ποῖ ἃ πιοπιεπξ ἴο 
566 ψνμδὶ Οσοά ρτγοροβεὰ  Ὀυῖϊ ηδ)άθ πδδβῖο, 
διὰ Ἰυδῖοα ἃ 1δὖ (ἸΠ47.}), πὰ Ὀθιιρῦθά 
--οὐ {τἰεὰ δηὰ επαάδανουγοά ἴο σοηϑβίγδιη--- Η]πΊ, 
ἢ ἱπιρογίιηδίθ ΘΑροῦ ἀσβίγο; 866 5. Ἰχχν], 
18, ἄς. ; ΟΥἹ]. 11. 

156. καηηθ ἢ Τῇ Ἡθῦγονν ψνοσγά, ὙΠ] ἢ 
ΠΟΠΊΠΊΟΠΙΪΥ ΠΊΘΔη5 “ σοηϑυρΡΟη,᾽᾽ “ἰδ ηη 655" 
([541. χ. τό, χνὶ!. 4), 15 ιϑϑοὰ ἴο ἀδϑοσῖῦθ 1Π6 
σβαγαςίεσ δηά εβθςῖβ οὗ ἴῃς ρίαριιθ, οὐ νι Πο- 
ἴηρ 8ισκῆδββ, ὈΥ ῃι ἢ, οη δοςσοιηῖ οὗἅὨ {ΠΕΙΓ 
Ιι5ὲ, (πΠοιιδαη 5 νγεγε ϑἰδίη : ΝΠ. χὶ. 33) 34 
ῬΞ, Ιχχυῆ. 41. ὙΠ6 ννογάβ υιϑϑὰ ἰη (6 ᾿ατίοῦ 
Ὀίδοθ ᾿ἼΔΥ ροβϑιΪγ ὃς ἀεϑισπθὰ ἴο σΟΉνΘΥ 
Π6 τάϑᾷ οὗ ϑιιςῇ ἃ νυδϑιηρ δηγαοίδίϊηρ Ρ]αξιιθ 
παῖ βσπηοΐο ἤγοε δπὰ ρα ρδΌΪ ἐῤε γα οη!, 1.6. 
[6 οἰγοηροϑσί οὐ ἴδ6π]. 

σομ] ] (Νυπὶ. χὶ. 6; 8, Ἰχχυ, ςο) 
ΤΉΘΔΠ5 “ΠΠ{Ὸ|," οὐ “"θοάν." οὐ “ἴδὸ ραγὶ οὗ {Π6 
βυϑβίοπλ πιυσίυγοά Ὁγ ἕοοά." [ΙΗ {Π|6 οΥἹβῖπαὶ ἃ 
ΡΙΔΑΥ ἀροη [ἢ ννογὰ σαξορ, “" μἰδριιθ, ἡ 5. πο- 
ἘΙΟΘΔΌΪΟ : [Π6 σὔδπρο ΟΥὨ 4 ἰοἴΟΓ πηᾶκοθ 1ἰ 
γαΐχοη, “" ἀδβίγο, "ἡ οὐ ““Ἰοηρίηρ." 

186. 72ὲν εν υἱεά, ἅς. δε6 Νυπι. χὶ, 29: 
δηά ἔογ (ἴῃς ἰδίου, Νιιπὶ. ΧΥῚΪ, 32-ς3ς. “ἴαγοπ 
ἐδο «αἰπὶ, ἄς. , Κ΄ Αλγοη ποτ Οοά Πδὰ βερ8- 
γαϊοὰ ἔγοπι ἴπ6 σοπρτορῦοῃ, Δη4 βαποίῆςα 85 
Η!8 ργίοϑι. " 

17. {ρὲ εαγι ορεπεά, δς.1 Απά ϑβυνδ!]οννεὰ 
ἃρ Κογδῆ, ϑδίμδη, ἀπά Αιγαπὶ; Ναὶ. χνί. 
24, λό, 27, 32, ΧΧΥ͂. 1.0, ἿΝο οὗἉ ἴπδ ῥτιηςὶ- 
ρΑΪ οὔοπαάεγθ οὐἱγ, {π6 ϑοηβ οἵ Ἀθιθθη, ΓΘ 
τοποποά ἴῃ [Π6 Ρ541Π|, 45 βοΙ ΘΠ Π|65 ἴῃ (ἢ 6 
ΟΥΙΡΊΠΔΙ ΠΑΙΓΑΓΪνΘ, 2ς, 271 556 τ. 1.Ψ 

18. 4 3γε] Νίυπι. χνΐ. 3ς. 

19. Τῶόὲγ "παάε α εαἰ 'π Ἡογεό, δος. [ὦ 



6. 

32. 

18 .---20.} 

Ἰονγεά τρ [)αῖμαπ, δῃά Ἴονεγεά {πὲ 
ςοΙΏΡΔΠΥ οὗ ΑὈἱγδηλ. 

18 ΓΑπὰ 4 ἥτε νναβ Κιπαϊεά ἴῃ 
ἘΠΕΙΓ σοΟΠΊΡΔΗΥ ; ἴπ6 ἤλπια Ὀυγηδά ἃρ 
τπε ΨψΊςΚεα, 

19 ΓΉΕΥ τηδάς ἃ οαἷξ ἴῃ Ηογοῦ, 
ἃ πα ννογβῃ!ρρεά τῆς πιοίζθη ᾿πηαρα. 

20 ΓΒυ5 {ΠΕῪ σῃδηρσεά {Πεὶγ ρίογΥ 
1Πἴο τῆς 5 πλΠτὰἀς οὗ δὴ οχ ἴπαΐ δαῖ- 
εἴῇ ράβϑ. 

0 Ά21 ΤΕΥ ἰογραῖ (ϑοά τἢεὶγ βανίουγ, 
ννῃ ἢ Δα ἀοηα ργεδῖ τῃϊηρβ ἴῃ ἔ- 

ΕΥΡῖ; 
22 ὙΝοπάτοιυβ ννογκβ τη ἴῃε ἰδπά οὗ 

Ηλπι, ἀπά τεγγῖθ]ς τὨϊηρβ Ὁγ τῆς Ἀδὰ 
8Ε8. 

23 "ΤΙ Πεγείοτε ἢς 8414 τῆλε δε 
ννοι ἃ ἀεβίσγου τἤεπη, μδὰ ποῖ Μῶόοβββ 
ἢβ5 σβόβεη βζοοά δείογε ἢϊπὶ ἴῃ τῃ6 

ΗἩοτοῦ τῃἢ6 Μουπί οὗ Οοά, οἡ νος {π6 
ἀϊντης ξἸοτΥ τεϑιθὰ : Εχοά. χχχῃ 4; Πδυῖ, ᾿Χ. 
8----1Σ2 : ἀραϊπϑὲ [Π6 σοπηηδηάπιρηΐ, ἴῃ Εχοά. 
Χχ. 4, 1: δα. ἵν. τό, ὅτε. 

20. εὐαηρο] [ΤΙΧΧ, ἠλλάξαντο, “Ὀδτ- 
τοστεά." λοι. 1. 22 
ΟΣ 174) σιν ἐ. δ. Ὧ ]εῃονδῇ ἴπδ βρίογγ οὗ Ηἰς5 

ΡΕΟρΡΙε, Υ ΔΎ Ποϑε δἱά {πε πδὰ οδίαϊποά ἃ 
ΛΆΤΊΕ ῦονε 8}1] ρεορίεβ;" Πευζ, ἵν. 6---8, Χ. 21: 
5. Π|.. 3: οΥὐ, ἴἴ ΠΑ 6, “ Τεπονδὴ ΤΠΟΙΓ 
δἰογίοιι5 σοά, ἧνμο μαά Δοσοπηιραηϊοὰ {π6πὶ ἴῃ 
τῃ6 οἰοια δηά ἤτο, απὰ ΔΝ ἤοτ {ΠΟῪ πδά ϑθδῃ 
εἴοϑε ἴο πδπὶ ἴῃ 851η8] ἴῃ Ηἰ5 πηδ)θβίγυ 1 6, 
Ἶ], 11. 

22. Ἰαπά οΚ καρ 5, ἸΧΧΥ, εὰ ; 
23) 27. 

43. Τρεγοΐογε δὲ “αἱ, ἄς. 8566. Ἐχοκ. 
χχ. 8: δηὰ ἴον [ἢ6 Βἰπίουν, Εχοά, χχχῇ. τὸ; 
1οϑυῖ. 1χ. 13. 14, 19, 26.{Ἡ “᾿Ηδά ποῖ Μοβοβ 
ΗΙΞ5 Ἑοδοβθη Ξἰοοά Ὀεέοτο Ηΐτῇ ἴῃ {ΠῸ βάρ, 85 ἃ 
νΑ]δηΐϊ 50] ἀϊοὺ συδγάϊηρ Π15 οἰἵγ ννἤθη ἃ Ὀγεδςῇ 
ἷἶ5 πιδάβθ ἴῃ ἔπ νν8]}, δηᾶὰ ἰαγθά Ηϊπὶ ὈΥ͂ 

Υγεῖ5 δηὰ δηίγοδίῖθϑ, ἰεσῖ Ηδ 5βῃοι]ά ἀδϑῖγου 
1Ποπη.᾽ δ8᾽1|}|4Ὁ ᾿τηασο5 Εἰ ΖΟΪΚ. ΧΙ, ς, ΧΧΙΪ. 20. 

24. 7εα, 1δὲγ ἀευῤῥεά, ὅζς.1 Νυπι. χίϊ. 
τῃὰ χῖὶν. ὙΠΕῪ το] παυ 5ποα 41} ἀδϑῖγε ἔοσ [6 
Ρἰεδβαηΐ ἰαπὰ ( [ἐγ. ἢ]. το; Ζεςῆ. νἱῖ. 14) νἤξη 
1ΠΕΥ͂ Βεαγά ἴδε τεροτί οὗ ἴπε ϑρίεβ : δηὰ 
σγεάοἀ ποῖ Ηἰ5 οὔϊ-τεροδίθα ρσγοπηῖϑο, ἰῃδῖ 
πον μου ἃ ροϑϑθβ5 ἴἴ ; 5580 ΝΠ. χῖν. 21. 

ΟΥ͂ῖ 

25. Βμὲ »ιμγγπιγεά, ἅς. Νυπι. χὶν. 2 ; 
Του. 1. 27. 

26. Τδεγοΐογε δὲ Πεά, αο. Ναπι. χὶν. 
30 (πιατρίη): Ηε πῆεά ὃρ Ηἰ5 μαπά, ἀπά 
δίσοτε (ἔχ. νἱ. 8) {παῖ ΠΟΥ 58ου]4 ποῖ 566 (ἢ6 
ἰἸατά, ο. δεὲ Οεῃ. χῖν. 22; Πεϑυῖ. χχχὶὶ, 
α«ο; 'Ἔτεκ. ΧΧχ, 22; Πδῃ. Χἱ!. 7; 5. οχ]ῖν. 8. 

γον ΙΝ. 

ῬΘΑΙΜ5. ΟΥ̓. “ 

Ὀγεδςῆ, ἴο ἴυγῃ ἀὐγᾶγ ἢΐ8 νυγαῖῃ, [εϑῖ 
ἢς ΕἸΠΕ ΤΙ ἀεβίγογ ἐῤέπι. 

24. Ὗδλ, ἴῆεγ ἀεβρίβεά ' "ἢς Ρἰεαβδηῖ " ΠΗ 
ἰδηά., τῆν δα] ενεά ποῖ ἢϊβ ννογά : 

-7 

ἑανά ο΄ 
Ῥέϑέθδα 

2ς ἔΒυϊ πιυγηχυγεα ἴῃ {ΠΕ τεηἴ8, ΝΌΟΝ: 
απά Ὠδασκοηθαὰ ποῖ το (ἢς νοῖὶςς οὗ 
ἴη6 ΓΟΚΡΌ. 

26 ΤΓΠεγείογε ἢς πε ὰρ ἢἷβ μδηά 
Δραϊηβί ἴπαπι. ἴο ονϑγίηγονν {Πεπὶ ἴῃ 
[ὴ6 νυ] Δογηα85: 

27 Το ονεγίῆγονν {πεὶγ βεεά 4150 [Ηεῦ. 

ἉΙΠΟΩΡ [πε παίίοηβ, ἃπὰ ἴο βοδίζευ ἐβδι ΜαΔὶ 
δ ἴῃ ἴδδ Ϊαπάβ. 

28 ΦΕΥ͂ Ἰοϊπεά τῃεπηβεῖνεβ αἶβοὸ 9 Νηρ. 
υηῖο Β48]-ρεοῖ, δηά δἷς τῆς βδςγῆςθϑβ ἡ 
οὗ τῆς ἀεδα. 

290 Τῆι {πε} ρῥγονοκεά ῥέπι ἴο 
ΔΠΡΕΈΓ ΨῈ ΓΠ6ῚΓ Ἰηνεπίοηβ: δηὰ τε 
Ρίαρις Ὀγακα ἴῃ ὕροη {Πεπλ. 

9 ουεγίῤγοαυ) 1.4. ἀοβῖτου; Νυπὶ. χῖν. 
29) 32, 37. 

27. 10 ουεγίδγοαυ, ς. ὙΠ ἔῆτεαϊ οὗ ᾿ 
ΘΧΊΪῈ ἴῃ ἘΠ6 βεσοηα νεγϑῖο]α 15 ποῖ ἴῃ ΝΌΠΊΘΕΙΒ : 
1ἴἴ σογλθ8 ἔγοπὶ ἰ,ον. χχυ] 22, οὗ ψῇῖο ἢ [ἢ6 
ννοτβ ἅτὸ γοροδῖοα, οι, ΧΧΥΠΙ. 64. 566 4150 
ΕΖεκ. ν. χ2: εγ. ἴχ. χό. Αϑ8 {πε ννογτὰ τεη- 
ἀογοὰ ἴῃ οἵ νογβϑίοη (ὁ “Ἢ ονθγίῆγον," ἴῃ 
τ. 16, 966Π1|5 ἴο ΙηθΔῃ [ἢεῖῈ ἴο ““ ἀεϑίγογ," 
ἴξ 5βοιά μᾶνθ [Π6 58ΠῚ6 τηθδηΐηρ ἤόγα: [μὲν, 
ΧΧΥΪ. 18 Ξι ρροτγίβ [ἢ15 ἱπίογρσγείδίοη. 866, ἴοο, 
ΕΖεϊκ. χχ. 22, ογο, ἢ ἠδ ννογά «βδηροά, 
115 “. 27) οἵ ἴῃς ῥϑΔΪπὶ Οσςυ 5. 

28. Τὸ )οϊπεά, δ(ς.1 Νυπι, Χχν. 3, κα; 
“ΦΤΉΘΥ εδηϊογοά ἰηΐο 4 οἷοϑθ σοπηθοϊίΐοη δηὰ 
Ποιητηιηΐοη (1 (τ. χ. χ8, {πε βᾶπιεὲ ννοσγά οὗ 
τεσ πο] ἱπιρογῖ 5 τπιϑοὰ ἴῃ ἴῃς ρϑᾷ]πὶ πὰ ἴῃ 
Νυπιῦογβ) νυν ἢ ΒΑΔ]-Ρθου, {πὸ Μοδθὶϊε 1άο] 
ΟΥ, 1 ογάὰ, νγογϑῃιρρεὰ οὐ ἰῃ6 δυτηπλῖς οὗ 
60), ΜΝ αὖθ ΒΔΟΙΣΓ10Θ908 ΟὔζοτΙθά ἴο ἀθ8ά 

Ὁμῖπ 8, ἰπβίεδα οὗ ἴο τΠὲ Ἰϊνὶηρ Οοά:" 566 
]6γ. χ. το; 5, σχν. 3, 4,,.. ὍΤδο Ι4ο]5. οὗ 
ἴπ6 Μοδθιε5 ἅγὸ ἀδϑοσι θὰ σοηϊοιηρίμποιϑὶν 45 
“ ἀοφλά {πηρ5᾽ (γ|5, ΧΗ, 10), ΟΥ 45 “ἴῇ6 
βργ5 οὗ ἀθδά στήθη," δοσογάϊηρ ἴο (ἢ6 1.55 
οὗ (Π6 οὐρίηδὶ ννοτὰ ἴῃ ει. χνι, σὰ ; [58]. 
ὙΠ], το: 8566 ϑοϊάεη “ἀὲ 115 50Γ.) 1. ς. 
Αὔονθ, συ. το, “4 εαἰῦὋ 156. ἃ σοηϊετηρζιιοι!8 
ἀδβοτίριίοπ οὗ (6 ̓πιᾶρὸ νυ σ ἢ (ΠΟΥ ννουβῃρ- 
Ρεά ἴῃ Ηοτθῦ. 

29. ὄγαζεο ἱπ μῤοπ, ὅς. ΤΠ ᾿πιᾶρθ 15 {παῖ 
Οὗ ἃ τίνοσ ὑνῖοἢ Πᾶ5 Ὀυγϑοῖ 115 ὈΔΙΓΙΘΓΘ; 586 
Ἐχρά, ΧΙΧ. 24. ΤῊ ρΡῥ]αριιθ 15 ἴπ6 ϑἰδιιρηζετ 
᾿πῇϊσϊοα ὑροῦ [ἢ6 ΠΡΠῈ ὈΥ ςοπιτηαπὰ οὗ 
Μοϑβοϑβ ; Νυπὶ. χχν, 4, ς, 8, 9, 18. 

80. Τῤεη «ἐοοά μῤ, ζις. Νυπι. χχν. 7. 
ἐχεομίοά ἡμάργηεπί, ὅς. Ἷ Εχοςυϊοά [ἢς ΟΗ͂Γα 

οὗ Ἰυάρο, δοοοσάϊηρ ἴο Μοϑεβϑ' Ἴοχηηϊδιὰ 

9) 



Διὃ 

323 ΝνλὉ. 
25. 7. 

φ Νιυ. 
20. 13. 

" Πδυξ. 7. 
2. 

ς Τυάχ. Στ. 
α:. 

40 ΦΤεη βἰοοά ἃρ ΡὨϊπεἢλ5, πὰ 
δχεςυῖζεά Ἰπάρστηδηῖ: δηά 0 ἴῃς ρ]ᾶριιθ 
νν25 βἴδλγεα. 

21 Απά τῇδέ νγᾶβ σοιιηζεα πηἴο ἢϊπὶ 
ἔογ Πρῃιθουβηεβ8 ππῖο 411] ρεπογδίίοῃβ 
ἴογ ἐν εγπΊοσα. 

22 41 Πεγ δηρογεά ῥίγι 4130 δῖ (ἢς 
ννδῖοιβ οὗ βίγθ, 80 (δὲ τὸ ψεπῖ 1]]} 
ἢ Μόοβεβ ἔογ τῃεῖγ 8868: 

232 Βερσδιιβ8 [Π6Υ ργονοκαὰ ἢΪ5 35ρ᾽ γζ, 
8οῖδαῖ πεβϑρακειυηδάν ἰ5εα}γ νυν τῇ ἢ151105. 

44 ΤΏΟΥ αἰά ποῖ ἀεδβῖγου ἴῃς πᾶ- 
τἰοῃ8. "σοποεγηΐίηρ νοῦ ἴῃς ΓΟᾺΡ 
ςοιηπηδηάεά τἢεπι: 
ς Βυϊ ννεγε πηϊπρ] θὰ διποηρ ἴῃ 6 

Βεδλίμεη, δηά ἰδεαγπηεα {ἢεῖγ ννοσκβ. 
426 Απά {πεν 5εγνεά τῇοῖγ ἰ4οΪ5: 

ΠΟ σγεῖα ἃ 8Π8Γ6 ὑπο τἢεπ|. 
27 ει, ἴμεν βδογιβοθα {ΠΕ ὶγΓ 80η8 

Δηα τῃεῖγ ἀδιιρῇτειβ ἀητὸ ἀδν!]5,. 

ἴη Νιυχη. χχν. ς. [Ι{ 15 ποῖ ᾿ππργοῦδοϊο (ἢδΐ 
ῬΠΙΠοῆας, Ὀοηρ (ἢ6 δοὴ οὗ ΕἸθαζαγ (6 βοῇ 
οὗ Αδγοῃ, νγᾷϑ δοΐῃ!ν ἃ Ἰυάσξο ἴο ᾿νμοπι [Π6 
σοπηπιδηὰ νγᾶβ Ἰσϑιιθὰ, Ὑ8ὲ ἂςΐ οὗ ῬῃΙΠΘΠΔ5 
᾿ν25 σουπίρα ἃ τρὨϊθου 5 αςΐ ἴοτ ὌΝΟΥ ΠΟΙ Οσ- 
ΔΌ]6, δηὰ γοιναγάεα ὈὉγ σοά ψ} ἃ ρεγρδῖιᾳὶ 
ΡΠοϑιποοά (Ν πὶ. χχνυ. το---τ 3). 1π Οεη. χν. ό 
(ἴο νος ἢ ἔπογε 5 ἃ πιδηϊξεβὶ 4}} 1510) ἔδ1ἢ 15 
σουηϊοά ἔογ τὶ Ὠϊδουβη655: ἤεγὸ δῇ ἃςῖΐ, βϑρῃ]πηρ- 
ἷἣὴῷ ἤοὴ ἢ δηά ἃ ἀἰϊνίηα ἱπλρυϊβθ, ἰ5 
ςομηίεα, 

82. σὲ δὲ «υαἴεγ, οΓἹ «ἐν ] Ναπι, χχ, 
4010, 12; ΕΧ, ΧΥΠ, 2, 7; 55, ἰχχχὶ, 7) χουν. 8. 
δοπηθίηθα ἴπ ἐπ ΑΝ, (ῃἢ6 Ηθῦτγονν νογὰ 
ΜευΌδἢ 18 ἰγαπϑαιθα 85 ἴῃ 16 ἰοχί; ϑοπηθς  ΠΊ65 
11 5 ἰοὲξ ἀπίγαπϑίδίθα, 

“0 ἐῤαὶ “1 «υδηὶ 4], ὅς, 
οι. 1... 27, Π|, )ό, ΧΧΧΙΙ. ςο, 51. 
Ναυη. ΧΧ, 12) 24. 

ὥὸγ τδεὶσ σαἀε} Α5 1ΠεῪ ργονοκεὰ διπὶ ἴο 
ἴ ; ᾿πῆρν 22. 

33, ῥις “ρἰγ! ἢ 1.6. Ἠϊ5 50}, 
Ὠουῖ, ἢ. 20; 5, ἸΧΧΥΠΙ, 8. 

σο ἐῤα! ῥὲ σραζε μπαάυμεάν, ὅζς. Ναπι. 
ΧΧ, το: ἢ6 αιοβιοηθα [6 της, ΠΟΙΥ, 
ΒΑΘΌΥ ; δηὰ ϑίγιιςκκ ἴῃς τόςκ, μανίην Ὀόθη 
σοϊηπηδηάρα ἴο 5ρϑᾶκ ἴο [ἢ (υ. 8), ὑνίςθ, 5μεν- 
ἰηρ ἃ [δ Ἐ}]655 ᾿πηραϊίθησο; 5δὲὲ. ΝΌπη. ΧΧ, 12 
Ἰ)οιι. 1,37. ϑοπὶθ ἱπίοσργοῖ (ῃ6 νγογάς ἐῤὲν 
2γουοζεά ῥὶς «ῥίγὶΣ, οἵ ἴπ6 ρξορὶθ, ογ οἵ δῆ οδες 
«ηὰ Ααγοη (Νιιπὶ, ΧΧ. 24, ΧΧΥΠ, 14), ΡΓῸ- 
νοκίηρ ἴπΠ6 δρίπὶ οὗ Οοά: διά ἴθ ννογὰ 
Δ ΉΙΓὮ 5 τοηάεγοὰ ποθ “ρῥγονοκοά " βϑριηβ 
ΒΕΠΟΓΑΙΪΥ υιϑεὰ οὗ πιθὴ ργονοκίηρ Οοά; 5θὸ ᾿5, 
Ιχχν. 17, 40; 54]. [Χ]1}. τὸ ; πὰ (ἢ}]5 νϑγῪ 
Ρ5ΑΪπὶ, νῦ. 7), 43, ςε. Βιῖ η ἴδ αῦονθ ρῥίδσοβ 
16 Θχργοϑϑίοη ἰ5 ποῖ [ῃδξ τήϑθη ργονοκοὰ "πε 
ΦοΙπ " οὗ Οοά, θυΐ ἰπαξ {Π6Υ ργονοκεὰ “ἢ 

Α5 δε ΠΙπΊ5ε]  5αΥ5, 
566 4150 

σεη. χὶ!. 8: 

ΡΘΑΙΜ5. ΟΥΝῚ. [ν. 23ο---42. 

48 Αηά 5ῃεἀ ἱπηοσεηΐ Ὀ]οοά, φύση 
τῆς Ὀ]οοά οὗ {Πεῖγ 8οη5 δηά οὗ {δεῖς 
ἀδυρῆτετγθ, ννμοπὶ ἴπον βδογιἤσεὰ απο 
τῆς Ιάοἷς οὗ (ὑδηδάῃ: δηά τῆς ἰδηά ννᾶϑ 
ΡΟ] τε ἢ δ]οοά. 

29 ΤΏυ5 Μέγα πεν ἀεῆ]εά νυν ἢ 
{πεῖν οὐγὴ ψογκβ, ἀπὰ ννεηῖ 4 γῃοππρ, 
ἢ τΠεῖγ οννῃ ἰῃν ἐπι] Οη5. 

40 ὙπΠετγείογε ννὰβ ἴῃ ννγαῖῃ οὗ (6 
ΓΚ Κιηα]εά ἀραίηϑὲ ἢ 5. ρεορΐδ, ἴῃ- 
βϑοπηιςἢ τῆλ ἢς δρηοτγεα ἢ]5 ονγῇ 
ἹπΠῃεγῖδηςα. 

41 Απά δε ρᾶνὲ ἴπεπὶ ἱπίο ἴδε 
Παηά οὗ τῆς Πεδίμεη; δηὰ ἴπαῪ {πδῖ 
παῖδά πεῖ τυ ]εά ονοῦ {ἢειη. 

42 ΤΠ ΕεῖΓ ἐπαπλῖεβ αἰδὺ ΤΟρργαββθά 
{Πεπ. δπὰ {Πα ννεσα ὑγουρῇῃς ᾿πῖο 
50] εστῖοη ππάεγ {ΠεῚΓ Πδηα. 

43 "Μδηγ {ἰπ|ὲρ αἰά΄ ἢς ἀείϊνεν "7υας. .. 
{πεῖ ; δυὰς ΠΕ ρτγονοίκεά ῥέμι νη Ὁ 

Μοϑὲ Ηἰρῆ,"" οὔ “ ργονοκοά," νψτμουῖ ΔΗΥ͂ 
τηθηΐζοη οὗ [Π6 5υ δ )θοῖ : απὰ [Π6 ρἤγαβθ “" (ΠΟΥ 
(ὦ. ε. Μοϑοβ δηὰ Αδγοῃ) ργονοκεὰ Ηἰ5 ϑριγιί,᾽" 
ΐ. ἐ. ἴῃ6 δριγς οἵ Οσοά---ἰοοκίηρ δὲ οἵπεῦ μδοῦθβ 
ἴῃ ὙνὨΙΟἢ 1 ΤσσυΓθ-- -5οο 5 ἴοο 5βίσοηρ ἃ ἀδ- 
βου ρίίοη οὗ ἴῃ6 ἱπιραίίθηςθ οὗ Μοϑβθβ δηὰ 
Δδγοη. | 

84. Τρερ ἐϊά ποὶ ἀφείγογ, ὅζς.Ἶ 866 1ῃ6 
ΠΟπιπηδηά, Εχ. ΧΧΙΠ, 21, 32; ΧΧΧΙΝ. ΧἹπΌὶς; 
θυΐ. νι]. τό, ἄς, ᾿ 

386. ουῤίεν «ὐοῦε 4 «παᾶγέ, ἅς. Ἐχοά, 
ΧΧΙΙ. 22: [πάρο5 ᾿ἴ, 2, 2,11, ἅς. 

387. κηΐϊο ἀδυϊς, ὅς. ὅ8εὲ Ὁ οιῖ. χχχὶϊ, 17. 
ΤΠ6 οΥρῖπαὶ νογὰ ἴθ Ὀοΐῃ ρίδοθθ πιθδηβ 
“Ἰογάβ,᾽" οὐ “" Πηλϑίογβ, ᾿βυςῇ 25 ΒΔ] (506 σ", 8), 
ὙΠ ἢ πιθδης “1 ογὰ,᾽" οὐ Μο]οςῇ Ἐς ἢ πηθδης 
“ Μαβίογ " οὐ “" ΚΙπρ." ἴἷπ τ Οοσ, υἱῖϊ. ς, 1Π6 
156 ροάβ οὗ ποαϊῃοηάομι ἀγὸ βι γ]οὰ “1, ογάϑ .᾽" 
ἴῃ ὟΝ 5. ΧΙ. 2, “ Ῥγοϑηίεηϊβ οὗ 1ῃ6 ννοῦὶά." 

399. Τῥιω «ὑεγε ἐῤὲν ἀοβίοά, ες. Αἢ ἢϊ9- 
τοῦς4] ἀεδβογιρίίοη, στ". 29----4ώ3, ἴο ἴπ6 {ἰπ|6 οὗ 
]υάρο5. 

ἐῤεὶν οαὐπ «ὐογ.1ἡ ὌΠ ἰάοϊδίτου5 τιΐθβ 
νῃο ἢ {ΠοΥ ᾿πιζαιο ἅτ σα] δὰ ἐῤεῖγ οαυπ 
«υογξε, 85 Ἰηνθηϊθα ὈΥ ΠΊΔῃ. 

αὐϑηΐ α «υδογίπσ, ὅζς.1 Οοπιραᾶγο ἴἢ6 ΤοπΠι- 
Τλλπὰ ἔχ. χΧχχῖν. 14. 1ς, Δπὰ [,δν. ΧΧ. ς, ἄζς.; 
566 4150 πιᾶρθ5 1}. 17... ΚΠ]. 2. 

41. “Ἵπά δὲ σα ἐῤενι, ὅς. ΤἸυάρ. 11. χ4, 
1. 125) 13, Χ. 7. 9; Β5. ΙΧΧΥΠ]. ς9-ττόι. 

42. αμά ἐδὲν αὐόγὸ ὄγοιισῥί, δις.1 Τυάψοβ 
11. 320, ἵν, 22. Βιιξ πον {πὸ ὀχργοϑϑιοιβ ΟΥἹ - 
ΕἸΠΔΠΥ ἀρρ]Ποὰ ἴῃ 656 ρ͵οοβ ἴο {πΕῚΓ Θποηη!ο5 
ΔΥῸ Δρρ]εὰ ἴο [5Γ86]. ὶ 

43. αην ἐΐντος, ἄς.] Ἰυάροϑ ". το. ὙΠ ον 
Ρτονοκοὰ Ηΐμὰ νυ ἢ {ποῚγ σουπϑεὶ (Ὠευξ, χχχῖ, 



ν. 4.--.5} ΡΘΑΙ.Δ15. ΟΝῚ. ΟΥΤ]. 4το 
τμεῖτγ σουπϑεὶ. Δηἃ ννεσε ᾿ τουσης ον [5γδ6] ἔτοπι Ἔνεγδϑείηρ ἴο Ἔνεγἰδβεπρ: 
ἴογ τῇ εἰν παν. Δηἀ ἰεῖ 4}} τῆς ρβορίε 8847γ. Δπῖεῃ. 

44. Νενετίθεῖοθβ ἢς τεραγάεά τηεῖγ Ρταῖθα γε τῇς [ΟΚΡ. 
αἴιοτίοπ, ννῆεη ἢς Ἰεαγὰ τῆεὶγ οτγ: ἥ 

4ς “Αμπὰα Πα τεπιειηθεΓεα ἔου ἢ 6 πὶ Στὴ ἀν εενς οι Σὰ 
: : 1 711Ὲὲ ηαξηη 5 ἐΧ ΠΟΥ, ἐγ έαεΡΙ  Ω, 11 2᾽7α!15- 
5 ἘΟΥΘΗΘΗΣ ἀπά τερεηῖοά δοςογάϊηρ, ἐν Οου, 19 οὐφόγυε Δϊς πιατίζοα 2γοτιἰρη ες, 
ἴο ἴῃς τὐυἱοτιαάς οὗὨ ἢ]5 πλοῦς 68. 4. στόν ἐγατοίενς, τὸ συέν ἐαῤήἠσες, τ οτδν 

46 Ηε πιδᾶς τῇῆςπὶ αἶδο ἴο δα ρ'ἀ τἰωξ πιέπ, 13. οὐδ σεαπιθη, 33 ἀπά ἐπ ἴσος 
οὗ 411] τῇοβε τῆς ςαγγίεὰ τῆεπὶ σαρ- ὅ εἰ: φ' ἐπ. 
τἶνεϑ. “ΟἿ Εἰ τδηΚ8 υπίο τῆς ΓΟ, οἰ διοός 

47 ϑᾶνε υ8, Ο ΙῸᾺΡ οὐὖγΓ (σά, ἴογ δε ἱς ροοά: ἔοσ ἢΪ5 ΠΊΕΓΟΥ͂ δὶ 136. τ: 
ΔΠα ρδῖμπεγ υ5 ἔγοπλ διηοπηρ ἴῃ6 ἢεδᾶ- 
θη. ἴο ρίνε {Ππᾶηκ85 υηΐῖο τῆγ ΠΟΙΪΥῪ 
ΠδΙη6, 4ηι64 ἴο {{ΠππῚΡἢ ἴῃ ΤΥ ΡὈΓαΪδα. 

48 ΒΙεββεά δὲ τε βόοκαΡ (ὐοἀ οὗ 

πάγει [οΥ ὄνοσ. 
2 [εἴ τῆς τοἀεξεπηθά οὗ τῆς ΙῸΚΡ 

ΒΥ “0. ΨΏοΙη ἢδ Παίῃ γϑάεξεμηβα ἔτοπ) 
τῆς μαπά οὔ ἴῃ Ἐμοῦ ; 

48: ες. νἱῖ. 24), ΜΠ] ἢ τνᾶ5. ποῖ Ηἰ5 σοιιηϑεὶ, 
δὰ ννεγὸ Ὀσγουρῆϊς Ἰονν (ἴμεν. χχνὶ. 219; ΕΖ6Κ. 
χΧχῖὶν. 23. ΧΧΧΙΝ. 10) ΤΠγΟΌΡἢ ΤΠΟΙΓ σα, Δ ΠΝ 
(Π15 νϑσβα πε ργοβθρεςΐῖ ὀρϑῃβ, δηὰ βκείςθϑ (86 
Βἰβίουγυ ἴο ργοϑεηΐ ἘἸΤΉ6, 

46. “1πά4 δὲ γενγιεγιδεγεά, δις.7 866 ἴμεν. 
ΧΧΥΪ. 41, 42. 

απά γεῤεοπεά, ας Ἰεαΐ, χχχῇ. ,6; 5, 
Χο, 132. ὙἘδ ποχί υϑῦϑο Ὄβχρ δίηβ ἴῃ νυν μα τ ᾺῪ 
Ηδὸ βῃονν δα πλεγου. 

46. Ηε »ιαάε ἐδε»ι αἰδο, δζς. [πὶ ἴῃ ννογὰβ 
οὗ ϑοϊοπιοπβ ρυδγυεῦ, ᾿ Κ. νἱϊ. ςο. 
2 ἢτο. χχχ. 9. Οἵἴδεσ ΠΠυβ γα οη5 οὗ ἴῃς 
ἰοχὶ ἅτὸ ῷ Κ. χχνυ. 27; Νβῆ. 1. 1; [οΥᾺ Χ]Π. 
11; Ὀδῃ. Ἷ. 9, δίς, 

47. ὅϑανετ, ςα. Ασςςογάϊηρ ἴο Ῥγοση!86, 
Ῥρουΐ, χχχ. 3) 4. δηά ΡγορῇθοΥ, [58], ΧΙ.) ΧΙ, 

566 3Ϊ]90. 

11 σᾷῃ βοδιοΥ Ὀ6 ἀουδίοα (Πδὲ ἴἢδ656 ννογτάς 
ΤΟΙ ἴο ἀε]νεγάηοα ἔγοπη ΒαΌΥΎ]οπϑἢ σδριίϊ- 
ΥἹΥ, νι ἢ ἴ)6 ποχὶ ρϑαὶπὶ (566 5, ον!. 4) 
ΒρΟΆΚ5 Οὗ ἃ5 Δοσοιηρ] θά, Ὑ 15 νοῦβο, 47 (58 γ5 
1)ε] 25. ἢ), 15 [6 ροϊπξ οὗ 186 ρϑαὶπὶ; υνἘ ἢ 
ἴουςθ5 Ὡροη 5ἰη, δῃηά ριπιβῃπιχοπί, δΔηἀ ὕροη 
ΤΏΘΓΟΥ, ἴῃ6 ποδί 5ίρτδὶ οἵ (ἢ6 δεϊσιθυῖοθ οὗ 
Οοα. ΟΥ̓́ (Πῖ5 Ηδ [5 ροϊηΐραϊγ ---- τῇδ ἰ Ὀ6 
841 ᾿---ἀΥΊ Ἢ}, γοῖ νυν ἢ ρτγοίξοιπά γονογθηςθ 
τογηϊηἀθά, ἴῃ τ. 4ς,), 46, νι 4 νἱϑῖν ἴο 
τ. 47, ἴῃ6 σοπο]υδίοη. ΠΟ σοποϊιβίοη νου ]ά, 
δοννονοσ, Ὀ6 δυγαρὶ ψ οι Ὁ. 48, ΜΠ] ἢ πᾶ, 
ΔΟροΟΓαΙ ΡΥ, Ὀ6 10 5}}γ τοραγάθα (Ἰπου ἢ 5οπιθ 
Γςοιηπηεηϊδίογβ [ὨϊηΚ Οἴμογνν 56) 45 ραγί οὗ [86 
ῥ581π|. [ἴ 4150 15 δὴ Δρργορτιαίθ οηὰ οὗ ἰῃ6 
Εουγίῃ Βοοῖ, οἵ Βοοκ, ξόηογα! Υ, οὗ Ῥϑδὶπὶς 
οὗ ἴδε σδρενΥ ; ἢ ΜΠ] ἢ σοτηρᾶγο {Π6 Ἰαϑῖ 
νυ. οὗ 55. Χ])!,, ΙΧΧΙ]ῴ Ιχχχίχ., (ἢ6 δηκ9, γθ- 
βρεοί νου, οὗ Βοοᾷκϑ [ἰ., 1]... 11], 

ΕΙΡΙΗ ΒΟΟΧ. Ῥβαι,λι5 ΕΥΤ].---ΕἹ,. 

ῬΒΑΤΝ ΕΥΊΙ. 
ΎΠΟΓΟ 4.6 τοϑθη ]λησε5 Ὀείνγθθη (ἢ]15 Ῥ541Π| 

ἃπὰ {πὸ ρῥτγεοράϊης Ῥϑ5. οἷν., ον., ον]; δηὰ 
Ρογῆαρα {ΠῸ διυΐμοῦ 15 86 βαπίθ.0 ὙΠῸ Ὀυγάξῃ 
οὗ {πὸ ρϑαὶπὶ 15 ἀοϊνεγαηςθ, τὨγου ἢ [6Πο- 
ΥΔΗ 5. ΠΊΕΓΟΥ͂, ΠῸΠῚ [6 ΞΠΑΓΡ {{|4]5 οὗἨ ἁ ΘΧι]6," 
ἴγᾶνεὶ, βἰσκηῆθϑθ, Πρ ϑοηπηθηΐ, ἀπά 4 ἔιγίοιιβ 
ἰογηροσῖ. Ατὸ [ἢδ656 ρει 5 σοηηοςίοα! ΑΥῈ 
πον ἔογ {π6 πιοσῖ ραγὲ Ἴοηπποοϊεὰ ἢ ἃ 
τοῖο Γη ἔγοπι σαρινΥ ἡ ΟΥΎἀγα ἔπ6Ὺ [6 5ῃᾶσρ 
ΟΥ̓ ΠΔΓῪ ρει1]5 οἵ "6 } [{ 5 ηοΐ ὩΠγΓΘΔΘΟΠΔΌ]8 
ἴο Ξυρροβο (παΐ ἀο]νοζάπος ἤτῸπὶ ΒΑΟΥ]Οηϑἢ 
ΠΡΟ Υ (νος ἢ φεπογαὶ ορίπίοη 5υρρεϑῖθ 85 
πὸ οςοφϑίοῃ οὗ {π6 ρϑα]πι) ςα] δά ἔογὰ ἢ 1} 15 
50η5 οὗ {παηκϑρίνίηρ ἔογ ἀδ]νογδηςθ ἴῃ πηδη]- 
ἴο! ἃ {τἴ2]5 ςοπιηπτοη ἴο πΊδη. 
ΟὙἼΒΟ 8οηρ οὗ ἐῤε γεάεε»ισά, στ [Π6 Ἔχοορ- 
ἴο] οὗ σὺ. 2--- ὃ. σοηϑίτιϊοσ [Π6 ρβαὶπὶ ἴο 
αν 12. [τ Ὀερίηβ ΜΠ {Π6 ννογάς οὗὨ ογεπηίδῃ, 
ΧΧΧΙΝ, τας ἈΠ ἰ5 ἱπϊοττιιρῖοα ἴῃ υτὐ. 2---8 

ἃ ἀοεοτί ρείοη οἵ ἴποϑο ννῆο πρὶ ἃ. “ἼΤῊς 
τεἀρετηεὰ οὗ Οοά ([54]. χχχν. 99 1ο, 1]. 11, 
ἰχ]!.12}, ὑνβοπὰ Ηε [85 τεἀθοπιοὰ ἔγομι ἴῃ μαπά 

οὗ {δὲ ἐπεσιγ, ΟΥ, οὗ εαἰαριὶγ (Ὁ. 6. Ἰγοιδίδν 
1Π6 βαπηθ "γογά ἴῃ ἴῃς οὔἱρ.) : δηὰ γρδίῃογοά 
ἔτοπὶ 41} ἰδηάς (5. ον]. 47: [58]. ΧΙ. 12). ἔγοπὶ 
50] ΠᾺΓῪ νναπάσπηρϑ, δηὰ Πυηροῦ, δηᾶ {Π|γβῖ; 
δηὰ ᾿Ἰεὰ ἔογιἢ βαΐα Ώθη ΠΟΥ οπρὰ ἴο Ηἰπι: 
Δη4 Ὀτοιρηξ ἴο ἃ ΟΥ̓ οὗ τοῆιρε:--πδῖης Ηἰς 
ΤΏΘΓΟΙΘ5. ἴο 4]}}1 ἔῃοϑθθ ννῆο ρῥιὰυ ἴἰο Ηἰπὶ ἰπ 
ΒΙΠΉ]ΑΓ 5 ] Π ΑΥΥ ρε]ους (Αςῖθ Υἱΐ, 26) 
νη ἄογηρ, βἴγισξ ᾿πιργβοηπηθηΐ, πλοία] 5] Κ- 
Ὧ655, δηὰ διγίοι5 [οπηρεϑίβ (στ. 2, 3.) 4...32}." 
ΤῊΘ τπόπῖθ οὗ ἴΠεῸ Τσοποϊπάϊηρ ρογίίομ 15 1ῃ6 
581η6 (1.2. δάνογϑδιυΥ δηὰ ργοβροσ ἀθροηάθης 
ροη οὐδ), Ὀυϊ [Π6 ἰτοαΐπιθης ρέποιαὶ. ὙΠῸ 
ΘΧΡΓΘΘΘΙΟΠ5 (τῦ. 34, 35) 506ΠΊ ἴοο 5ίγοηρ ἴῸγ 
ἀἴγοςξ δρρ|σδίίοη ἴο {πΠ6 σαθθ οὗ {πὸ τεοβογοά 
ΡΟΟρΡΙθ6. ΤὙΠΟΥ͂ ἀτὸ ἴμθ οὐϑεγνλῖίοπβ οὗ τῃ6 
ῬΑ] πλῖϑὲ ἀροὴ Οοὐ β ἀθδ]!πρα νυ ἢ πηδη, 11}1|5- 
{γαϊοὰ αηάᾶ ϑιισμεβίοα, Παρ]ν, ΕΥ̓ [πΠ6 ἀβροςΐ οὗ 
ἢ15 οὐνὴ ἰδηά, απὰ ὈὉγῪ Οοὐ᾽β τοσοηΐ ἀθαϊηρς 
ψ ἢ Ηἰ5 ρθορὶθ. Α ποιίοοδθϊς ἔδαΐαυγε οὗ {818 
Ῥ541π|, 1 νΠ]ςἢ 1Ὲ Γοβοπι ]ο5 [86 [ΓΘ ρσοοθάϊης, 
15 ἃ ἔγοηιοηῖ δ ϑίοη ἴο, οὐ φυιοϊδίϊοι οὗ, [5Ξα]δἢ 
δῃὰ [οὉ. 
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ἐ Ἡς. 
7.» ἐἤδ 
54“. 

4 Αηά ρδίμεσγεά τπδ οὐδ οὗ {ΠῈ 
Ϊλπά8, ἔτοηι τῃς εαϑῖ, δπά ἔτοπὶ {πε 
ννεβῖ, ἔτοπι τῆς ποιῇ, δπά ἴΐοπι τῆς 
βοιτῆ. 

4 ΤΕΥ νγαπάεγεά ἴῃ τὴ6 ψ]]άεγ- 
ΠΕ88 ἰῃ ἃ 80]Π}ἈΓῪ ΨΑΥ; {ποὺ ἰουπά 
ΠΟ ΟΙΕΥ ἴο ἄννε]] ἰη. 

ς Ηυπρτυ δπὰ {ἢ γβῖγ, (ἢ 6ῖΓ 58οὺ] 
[αϊπτοά ἴῃ τῆδηλ. 

6 ἼΓΒεη {πον οτεά ὑπῖο τῆς ΠΟΚΡ 
'Ϊῃ τἢεῖγ {του ῦ]6. μά ἢς ἀεϊϊνετεά 
τΠ6πὶ οὐ οὗ {Πεὶγ ἀϊϑίγεβ868. 

7 Απά δε ἰεὰ τπβεπὶ ἰογᾶιν Ὀγ τῆς 
τρῃς νγαγς ἴῆδὲ {πο Ὺ πιρῃς ρὸ ἴο ἃ 
εἰν οἵ μαδιϊτατίοη. 

ῬΟΑΙΜ5. ΟΝΊΤΙ. ν. 3--12. 

8 ΟΝ «τμδὲ γι οι] ρῥγαΐβε τῆς 
ΓῸΚΡ 3ῶν 8 ροοάπεβ8, πὰ 707 ἢΪ8 νγοῃ- 
ἀογι] ννοῦκβ τὸ τῆς σμ!]άτγεη οὗ πιδη 

Εογ Πα β8δτβἤξιῃ τῃε Ἰοηρίηρ 5ου], 
ΔΠ4 Π]]οῖὴ τΠ6 ὨυπρτΥ 800] ὙΠ ἢ σοοα- 
Ὠ65858. 

ΙΟ ϑδιιςσἢ 45 81 ἴῃ ἀδγίκηεββθα δηὰ ἴῃ 
ἴδ βἤῆδαονν οὗ ἀδδῖῃ, δείμ Ὀοιπά ἰὴ 
αἰΠιςτοη δηὰ ἰτοη ; 

11 Βεοδιιβε τΠδΥ γέρε ]!]εἀ δραϊηβῖ 
τε ψογὰς οἵ (Ζοά, διά Ἴςοηπίειμηδά 
τηε σουηβεὶ οὗ τῆς πιοβὲ ΗἸρῃ: 

12 ΓΒεγείογσα ἢς Ὀγουρῆς ἄονπ 
{ΠεΓ ἤθαγτὶ νν ἢ ἰάδουγ; {πεν ΕἸ] 
ἄονη. δπά ἐῤεγέ τὐας ποης ἴο Βεἰρ. 

3. »,ορε ἐῤε ὐωι ΤΠ6 τιλγρίη τοδά5, 
τοπὶ [Π6 568.) 80 Ηερ., ΧΧ.-{ 5γτ., νυ ]ξ. 
Τα ννογά τοπάογοα “16 564) πηθδηβ σοΙη- 
ΤΔΟΗΪΥ “(Ὡς Μεάϊξεγγαηθδη," οΥΎ ΚΠ ννεϑῖ:" 
566 Οξδη. χὶϊ. 8; χοᾶ. χ' το. ἴῃ οἶδε ρ]αςθϑ, 
ὙΠΟ [Π6 Δρρ]οδίοη 15 1655 οὗυοιιϑ, [58]. χὶ. 
ΠῚ ΧΙΧ, 12, ΗδηρϑίοηθοΓΡ δἀπὰ οἴδοῦθ σοησεῖνα 
“ἢ 564. 0 πιόδη “16 Μοαϊξζογταπθδη." ὙΠῸ 
“ Ἀρά 864.) 15 50 ἕΆπιοι 5 ἴῃ [ον] 5 ἢ δίοσυ ἴῃ δῖ 
ἴῃ ΔΗΥ͂ ὨΔΙΓΑῖν 6 Οὐ ροθῖὴ σοπποοίοα ἢ {παῖ 
ΒΊΟΓΥ δηά 16 5θᾷ ἴῃ αιιδϑίοη, 45 5. Οχῖν. 1, 
ς, ἴθ τλδὺ νν6}} Ὀ6 σἰγ]θὰ “16 568 :᾽) Ὀυΐϊ ποῖ 
ἸΏ ἃ πδιταῖϊνθ ἰῃ νη] ἢ {ΠΟΓδῸ 15 ποιπίηρ ἴο 
ἀϊγοοῖ διϊθηϊίοη ἴο {μαΐ ραγίς]Γ 564 (Ἀο- 
561Π)|. 4υοῖο5 βδοιηθννμαΐῖ ἱπσοηϑιογαίοὶν (ἢ6 
ἰαϑῖ-παιηθα ρᾶϑθᾶρο ἴῃ Ὁγοοῦ (πφὶ (ἢ6 Ηθῦτγονν 
ΜΌΓΓΑ 66 ἘΠῸ 564.) Πιθδῃ5 ἴπΠ6 Βοϑα 8564), ΠΟΙ ἴῃ ἃ 
ἀεοοπρίοη, σις ἢ 85 ννὸ ἢᾶνο ἤογο, οὗ ἴῃς ροϊηΐ5 
οὗ {Π6 σοπιρδ55 νἱεννοὰ ἔτοπὶ (ἢ6 ΗοΪγ ΕΟἸγ, 
 ποίδιηρ ἴο ἀϊγεςῖ {π6 πιλπά ἴο ἴῃς Ἀοὰ 
568 85 ΟΠ6 Οὗ ἴποπη. ΤΠ ροϊηῖβ, ρΓΟΌΔΌΪΥ, γα 
ποΐ δοσιγζαΐοὶυ ἀεβηρά: {ΠΕῪ ἀγὸ ῃ6 γϑῖηρ δηά 
1Π6 βϑϊτηρ 5ιιη, [λ6 πογίῃ, δηὰ [Πε 564: 1.6. (ἢ 6 
ΔΙΘαΙ ογγαηθδῃ δ6ᾶ νναϑῃΐηρ ϑγγῖδ, Ἐξυρί, απά 
[6 φουτἢ, 

Ου {Π6 τεΐυγη ἔτοπὶ Βαδυίοη, πὸ ἀοιδί, 
ΘΧΙ]65 ρᾳβϑοα ἴο [Ποῖ Ποπλο5 ἔπτῸπὶ 81] ραγί5. οὗ 
[Π6 ννοτ]ὰ, Ῥεγῆαρ ἴῃ6 βου 15 ἰεξ ουΐ, 
Ὀεσδιιϑθ ΠΟῸΠῸ οᾶπὶὸ ἀϊγοσξ ἔσοπὶ 1ῃ6 οι} 
τοι [6 νναϑίθ.Ό ἴῃ [ἴη6 δηυμηθγδίοη οὗ 
ἴῃ6 φυδΙίογα οὗ 6 πογίζοη ἰὴ 5. Ιχχν. ό, 
ἴῃς. πουῖῃ 15 οἵηϊτἴθά, ἃ5 πῸ μεὶρ σου]ὰ ςοπα 
ΠΌΠπι {πα ἀιδίου. 

4. {67 «υαπάεγεά, δος. ΤὨῊΪ5 νοῦβθ, 85 
δῦονς ποῖΐρά, ἴῃ σοπηπυδίίοη οὗ στ. 2, 3, ἀ6- 
5.65 [6 σοηῃάϊιίοη οἵ (6 Ἀδαἀθεοιποὰ οἵ σοά 
ὙΠῸ 5ἰηρ Ηἰδ5 τηϑύοῖθβ ἴο {Ππ6πὶ δηὰ ἴο β βΌΓΟΓΘ 
Π|κὸ το. Το νογαποθ ἔτῸπὶ ΘΧ ]6, ἀηὰ ΟΠ 
ΒΟ] ΠΑΥΥῪ ἀδηρογοιυ 5 νη ἀογηρ, πιδη {[Ὁ5Ε}γ, 15 (Π6 
Οςσσαβίοη οὗ {μὲ ρβαϊπη. [ἰ 15 ποΐ δᾶϑυ ἴο 58 Ὺ 
Ὑγῃ δ: 5ρ6ς. 14] ννδηάθγιηρδ ἀγα Ἰηϊοηἀθα, δοπιθ 
{γ8115 ἅγὸ Ὀοστοννθά 'τοπὶ ἴΠ6 ἸΟΌΓΠΘΥ ἴῃ {Π6 
ὙνΊ]ἀογη 685 οὗ 51η8] (566 ᾿55. Ιχν1!. 6, ΙΧΧ ΝΗ], 40). 
“ὦ ὙΤ ταν] ἴπ αἰϑίαπί, ἀποχρ]ογθα τορ]οηβ,᾽ 58 γ8 
Ολινίπ, “ πλδὺ δ πιοδηΐ, Θηξογοεα οὗ Ὠεδοεβϑιῖυ, 

ΟΥ̓ ΟΥ̓ ἐογείξη σοπηρι ]ϑίοη, πὰ οὗ ψὶο ἢ σᾶρ- 
ΕΠ Υ ἴῃ της μβαπάβ οὗ πΊογο 55 ΓΟ θΥ5 τη ξῆϊ 
ΘΑ5Υ ὍΘ Δηῃ δοςσοπιρδηϊπηεπί, 411 ϑιιςἢ πλῖ56- 
ΓΔῸΪΘ νναπάογοῦβ ἀπά σαρίϊνοθ ἀγα δἀπγοη ϑῃοά, 
(ῃδὲ σδδηοε ἀοθβ ποῖ αϊγοσὶ {ΠΟΙ βῖθρϑ, Ὀυῖ 
Οοαἷβ ΠΟΙΟΥ͂ τοῦύθοπη5." ΜΟΙ] τοπλασκβ τῃδῖ 
[πΠ6 ἀδδογιρίοη ἴῃ ν. 4 15. Πἰδίοσιοδ!: {πὸ ἀθ- 
ΒΟΥ ΡΓΟΠ5 ἴῃ στ. 1ο, 17, 23, ζο. ἅγδ βἜηΘΓΑΙ. 
ΤῊς ἢτϑὲ Ὀορὶης νυν ἃ νογῦ, {Π6 τοϑὲ ἢ 
Ραγ οΙρ 65 : τπΠ6 Ὀυγάρδη οὗὨ ἴη6 ρβαὶπὶ, στ΄. ας, 
21, 31, 566Π15 ἴο ΒΌΡΡΙΥ {Π6 νϑγΌ 1π δ ἢ οΆϑο. 

6. Τρεη ἐρεν εγοά, 8... ΤῊΘ οΥἹρ ΠΑ] ννογάς, 
ὉΥ {πεῖν Ἤγάοῦ δηᾶ βγδιηιηδίοαὶ ἔογπὶ, Ξβθοπὶ ἴο 
ΘΧΡΓΘΘ5 ἰΠδὲ [Π6 ΟΥ̓ ἔογ Ποῖρ ννὰϑ5 ἐο]οννθά ἰπὶ- 
πιοά δίοὶγ Ὁγ μεῖρ. ΟΕ, ῥ5, εν, 44 (οτὶρ.). 

5. ΟΡ τραὶ γιοη, ἄς ὙὍὙπὲ ρυγροτὶ ἰ5 
τί Ποῦ, “Κ ΑἹ] ἴῆοϑο αδβογι θὰ (υν. 2---7}. ἢ. δ. 
[6 Ἀοάθοπιοά οὗ Οσοά, ψῇοπὶ Ηδς ἢᾶ5 γὸ- 
ἀδειηθα ἔγοπὶ Ὄχῖϊε, νναπάθγιηρ, ἀπὰς ΠΛ ΒΟΓΥ, 
ΒᾺΔ11 οἵ Ουὐκμῦ ἴο 5ἰηρ ἴπε βοοάῃοϑς οὗ [6- 
Βονδῇ." 

9. ρὲ ἰοησίηρ “οἱ ὙὍΠὸὲὸ βαπὶα ννογάβ 
(ογῖρ.) ἴῃ [54]. χχιχ. 8. 

10. ὅμὼρ ἂς οἱἱ, κε. [πιργιβοππηθπὲ ἴῃ 
ἴΠ6 ἀδγκηθθβ δπα ρίοοπι οὗ ἃ ἤορεῖθϑθα θοηάδρο 
οη δεςοιιηΐ οὗ 5η, δηὰ δϑοᾶρὸ ΓῆγΟΌ ἢ Θαγγοβῖ 
ΡΓΔΥΘΙ, ἀτὸ 16 ϑδυῦ]θοςξ οὗ [15 {Παη κϑρινίηρ. 
ΤΠ πηρπϑοητηθηΐ οὗ Ϊοθορῃ (5. ον. 18) 
ΒΘΕΙῚ5 ἴο ΠΙΓΉΙ5ἢ 5ΟΠῚΘ {Γα1]ῖ5, ὙΠῸ σΔΡΕΝΙΥ 
δὶ ΒαΌΥ]ΟΙ ΤΠΔΥ ἤᾶνθ ϑιιρροϑίθα [ῃ6 ρόποιδὶ 
ἴδοιια, Βιι ἴἴ- 15. πγοϑβὲ ἴηὴ δοσογάδηςε ἢ 
ὙΠαὶ 5οθπὶ5 [6 ἀοσθίρῃ οὗ {ΠῸ ρϑαὶπὶ ἴο 5ι1ρ- 
με {παῖ ΟΥΟΙΠΑΓΥ 5ῃᾶγρ 5ιιθιηρς οὗὁἨ πιᾶῃ ἴῃ 
οπάδσρο, [πτοι ἢ δἰη, ἰξ σῃΠΎ ροτγίγεγοά: 

500 ἢ 5 [δῖ οὐ [ϑῇοδπαζ (2 Κ. χΧχι. 32, 24) 
ἴῃ Εργυρί. 

ἄαγζηος ἀπά ἐπ ἐδὲ «“ῥαάοαυ ὁ ἐξα! δὴ] 566 
1541. 1Χ. 2, ΧΙ. 7, ΧΙΧ. ο. Νιγρ. ὁ Ἔπ.᾽ νΊ. 734. 

αὔιείίομ ἀπά ἰγοη ἸοὉ χχχνυῖ. 8 (Η:6}.). 
11. Μειαι ες ἐῤὲν γεῤοϊρά, ζε.ἢ Αξαϊηϑῖ 

ἐδε «υογεΐς 9.7 Οοὐά ἀδοϊατεὰ ἴῃ ΗΙ5 ἰανν οὐ ὈΥ͂ 
Η!5 ρσγορμεῖθ, απ εορι ο»ερσα {δὲ εομσοΐ ΟΥ̓́ΡῸ ΓΟ 
Ροβὸ οἵ Οοά, ἴο ρῃπι|5ἢ, ΒΟΟΠΟΓ ΟΥ ἰδίθσ, 8,η, 
866 [58]. Υ. 19, Χὶν. 2ό, ὅζο, . 



ὁ ἸοὉ 533. 
20. 

ν. 13--25.} 

12 ἼΠεη {ΠΟΥ οτίεά τιητο τῆς ΠΟΚῸ 
ἦπ τῆοῖγ τγοιδ]ς, σπά ἣς βανεὰ τἤϑῖὰ 
οὐυἵ οὗ τπ6 1: αΙ5ΎΓ65565. 

14 Ηες δτγουρῃς τπεπὶ οὐἱ οὗ ἀαγκ- 
μοε5 ἀπά τῆς βῃδάον οὐ ἀδαΐῃ, δηά 
ὈτγΆκε τῆεῖγ απ 5. ἴῃ 5) 66Γ, 

Ις ΟΝ τῇαϊ γιέη ννου]α ργαῖβα (ἢς 
ΤῸΟΚῸ 207 ἢϊ5 ροοάπεββ, ἀπά ΔΜ ἢ 5 
ννοηάεγαι! ννογκ ἴο τῆς σι] άγεη οὗ 
το ! 

16 Εογ δε μαῖῃ Ὀγόκεη τῆς ραῖεβ 
οὗ Ὀγαβ8. ἀπά ουξ τῆς θᾶγ5 οὗ ἴσο ἴῃ 
ΘΌΠΟ ΘΓ, 

17 ΕοοΪβ Ὀεσδιιβα οὐ τῆεῖγ ἴγαηβ- 
σταβδίοη, ἀηἀ δεσᾶμυβε οὗ τῇς! Γ Ἰῃ]αα!- 
τἰ05, 4.6 Δ]οῖςα. 

18 τ οῖγ 5οὰ] δομογγεῖῃ 1] πλλη- 
ΠΕΓ οὗ πιεαῖ; πὰ {πῈὺ ἀγα ΠΕΔΓ 
αῖο τῆς ραῖεβ οὗ ἀδδίῃ. 

19 ΤΒδΩ τῃεν ΟΥ̓ ὑπο τῇς ΓΟᾺΡ 

ΡΘΑΙ,.Μ5. ΟΝΊΤΙ. 

1η τῆ εῖγ τγοῦδ]ς, απά ἢ6 βανθίῃ τἢδηΣ 
ουξ οὗ {πεῖν ἀἰβἴγεββεβ. 

20 Ηε 8επῖ ἢϊ5 ννογά, δηά μεαλὶεά 
μεπι, πὰ ἀο]νεγεα ἐῤδηι ἴσοι τΠῃεὶγ 
ἀεβιγιςστίοηβ. 

21 (ΟἹ τῇαϊ γιδῖ νγοῦ]ὰ ργαῖβε τῆς 
ΓᾺΡ ,ῶὴΥὺ δὶ5 ροοάμεββ, δπά 3207 ἢΪβ 
ννοπάεγι! ννογκβ ἴο τὴ6 ΤὨΠ]άγοη οὗ 
πχθῃ ! 

22 Απά ἼἾεῖζ {ἢεπὶ 5δογὶ ἔςς τΠ6 5δοτὶ- 
ἤςε5. οὗἉ τῃδληκβρίνίηρ, ἀπά ἀξοίαγεα ἈΪ5 
νγογΚ5 νυ ἢ ᾿γε]οϊςηρ. 

22 ΓΠΕΥ τῃλῖ ρὸ ἄοννῃ ἴο τῆς 568 
ἴῃ 5ῃ1ρ85) παῖ ἀο Ὀυδβίῃοθδ5. ἴῃ ργεαῖ 
νγαΐοτβ ; 

24 ΓΠοβε. 866 τῆ6 ννογκβ οὗ τὴβ 
ΓΟΚΡ, δα ἢϊ5 ννοπάεγβ ἴῃ πε ἄξερ. 

Ὡς Βογ ἢδ σοπιπγχαηάστῃ, ἀπὰ 'γαΐ5- ἢ Ηεδ. 
παζοξλ ἐά 
«ἐαρμεῖ. εἴἢ τῆς βἴογπιυ ννπά, νης ἢ ΠΠ πεῖ ὰρ 

16 νγανεβ τῃεγεοῖ, 

12. Ἰαδομγ) 

18. γχαΐε: ΟἹ ὄγανς απά..«ὁαγς ΟΥ ἐγοπ] [58ὶ. 
χὶν. 2. 

17. οοὶς ὀφεαισ οὐ ὅς. ὍΠα 5. κΚ ἴο 
ἀοαιη, ΠΏ οβ6 ϑιοκποθα 15 Οὐ ηρ ἴο ον δπά 
βθηῖ οἵ (σοά, στ ἴο [Θῃονδὴ ἴῃ ΤΠΘΙΓ ΠΊΪΞΟΓΥ, 
ἀπά Ηὸ τόβοιοβ {ποῖ ἔγοπι ἴΠ6 γανν πε πγάᾶνα. 
ΒΥ ΤΟΥ 15 πηθαπὶ νϑναηΐ οὗ νυ]ϑάοπι, ἐ. δ. ἵσπο- 
Τάπος οἱ Οοά δηὰ ργανν οὗ 1Π6 νυ ἢ 1551165 
ἰπ τη (]0Ὁ ν. 43: 866 ἴοο Ρζγονυ. 1, 7, ΧΙ, 
τς: 5, χίν, 1, δπηα δρθοίδ! 5. ΧΧχν !. 5). 

18. γχαϊέ: 9,.Ρξ[, ἐεα! δ] ὅ8εε 5. ἴχ. 12. 

20. εξ «ἱὸ ῥὶς «υογά, ες.) ὍὙΠδ ἔθηϑαβ 
ἃτὸ γαῖποσ ργόβθηῖ. “δ ϑεπάβ. Η!5 νοχγά, 
δη ποαὶς [ῃ6πὶ," οὐ “Ηὀ ϑοηάς Ηἰ5 ννοτὰ ἴο 
864] ἔδοῖη, δηὰ γέβουθβ ἔπθηὶ ἔγοπη {ΠΕ ῚῚ ρστάνο- 
Ρ᾿15.) ὙὍῊ6 γοπάουϊηρ “" βτάνθερ 5 "ἢ Ἰησῖοδα οὗ 
“ ἀεσίγμο θη δ) ἰ6 ἴο 6 ργοίυγγεὰ πη δοσοιηξ 
οἵ [οὉ χχχ τ8,22 δηὰ [ἀπ|, 'ν. 2ο. ΠῚ «υογά: 
1ῃ6 δνοτγὰ οὔ Οοά ἰ5 ΗἰἾ5 πιεβϑθηροῦ, δης γὰη5 
ΥΘΓΥ 5. ΓῸγ (5. οχ]͵ν!. ας): πὰ τεΐυγηβ ποξ 
ἴο Ηἰπὶ {Πδϊ 5οπΐ νου ὀχοοιτπρ ΗΙ5 σοπὶ- 
τηληάυ (1341. 1ν. 11); ἀοϑοθηάβ ροῃ ἰϑ5γαοὶ, ἀπά 
Δοϊάθο ἢ Ηἰ8. ργορμεῖβ (1511. 1χ. 8); δηὰ 
16}15 ἴο ΘΥΘΥΎ στήλη ἢΪϊ5 υνοσκ (5. ον. 19); δῃηὰ 
5. οὔϊθη, ἃ5 ἴῃ 115 ρίαςθ, 4 Ῥηγϑιοίδῃ ϑοηΐ ἴὸ 
ἢδ4] {Π6 δἷςκ [ἢ Ὀοάγ ἀπὰ ϑβριτιῖ. ϑυςῇ ρᾶ5- 
βᾶροϑ, ἃηα οἴπεῖβ κα ἴἤθτὰ (Ζοοῆ. ἴχ. τ, ἄς.) 
ΡΙΟρΡαγΟ ὰ5 ἔογ ἴπ6 ἀοςσίγιηα {πα {πὸ Δ οσγὰ 
οὔ Οοά, νψΠΟΙΟΌΥ τἢ6 Πολνθηθ μοῦ τδθ 
(Ρ5. χχχῆϊ, 6), ΧΡ Ό5565 ποῖ δ ΠΊΡῚῪ ἃ Ρονεῦ 
ΟΥ ΘΩΟΓΡΎ, Ὀυϊ 4 ρούβοπαὶ δχἰβίοησε : ([οδη 
ι. χ--ς. 

Ι͂η ᾿ Ρἶαςς οὗ οῦ αδουε αιιοϊβα (χχχῆϊ, ᾿8 
-,.12) ἴπόγὸ 15 ἃ ἀεβογριίοη, δκίη ο 1ῃϊ5, οὗ ἃ 
δ. Π ΓΟ τοβοιθά ΌὉγ Οοὰ ἔγοσα ἐδὸ ρτᾶνθ ἴο νυν Π ΙΓ ἢ 
Β6 15 ὑὈγοιιρῆξ ηἰρῃ. ὙΠ6 τόϑοιια 15 θπιγυδίεα 

1.6. ΤΑΙ ΞΕΤΥ͂. ἴο ἃ ““ ΠΠΕΘΘΘΠΡΈΓ," ἰο “οπε οὗ ἃ (βοιυβαηά," 
“Δ Ἱπίογργείεγ, ἴὸ ννῆοπὶ (σοὰ 54γ5, “" Πε- 
Ἰῖνοῦ μἰπὶ ἔγοτη βοϊῃρ ἀοννη ἴο [Π6 ρί(." ΤῊΡ τθ- 
βϑιη ίλησς Ὀδίννθθη 1ῃ15 ρϑαὶπὶ ἂπὰ {6 Βοοκ οὗ 
7]οὉ σοπιρεὶϑ 84η ἱητογργοίδεοη οὗ 115 ραββϑαρθ Ὁ 
ἴΠ6 ρϑ41πὶ, δηὰ υἱερ υεγσᾶ, ὙΠῸ Δνοτγά οὗ σοά 
᾽5. βυτηθο) θά ἴῃ ὈΟΙῊ ρΐδοθβ, [ὴ6 Αηροὶ, 1ῃ6 
[πιίεγργείοσ, ΔΝ Βο ἢθα]ς ἰῃ6 Ὀοάϊδθβ ἀπὰ 5οιι}]5 οὗ 
τηεη, δοὸ ὙΠροάοτοὶ γοηλαγκβ προ [6 νϑῦθο: 
ΤΠ ΜΜογά," 6 βαγϑβ, "" Δ  Ὠϊςἢ 5 Οοά, 5θηΐ 
85 ΤἸῊΔΠ ἔτοπὶ Οοά, ἀπά ἀνε !]ϊηρ ἀπιοπρ πιεη, 
Πραϊθα 411 τλᾶηποῖ οὗ ννοιιπάς οὔ τῆς 5οιι]5 οὗ 
τλοη, ἀπαὰ τεβίογοα ἴο ἢεϑ! ἢ ἀπά ᾿ηνὶβογαιοὰ 
ΠΊΔΙ} 8. γεάϑοη, ΠΟ ἢ 511 ἢδα σοτγαρίοἀ δηά 
ἀοὈΠΠαἰοα." ΤὙΜοθα ἰεχίβ, ἄζο,, ἅτὸ ἀπὸ ἴο 
Πο ἔχϑοῇ. 

28. Τρεγ ἐῤαὶ ροὸ ἄοτυη, ζς. ὙΠΟΥ {πὲ 
30 ἀοιυη" ἴο ἴῃδ Ἰονν-Ἰγηρ 554, ἀπ ἰγάνοῦθο [ῃ6 
ὅγεα! «υαίογ: (581. ΧΧΊΠ. 3), ἐπὶ σίρε (556 [538]. 
ΧΙ, Ρο, [οηδὴ 1. 2). ΕΤοτλ {Π6 πολὺ σοαϑὶ 5 
Ὀ6α οὗἩ 1[ῃ6 564 ϑθθῖηβ ἴο [16 ἴον, ΤῊδ «εὐονἀ: 
Οὗ {πε Τογά, δηὰ με «υοπάεγε ἐπ ἐε ἐδ.}, 
ἅτ ποῖ 5ΠΠΡῚῪ ΗΙ5 πγάοΐος οὐ σγοδίίοη, Ὀι 
ΗΙ8. ““ ἰοπηροβί5." ἂηὰ ““τηίγαοῖϊος οὐ ἀοιΐνογα 
Δης 6," ]1όδη δίδηϊου, Ἅ“ [ον 5 ΟΠ." Νο]. πὶ 
Ρ. 186, γΓοιμαγκβ τ[ηδὶ ἴΠ6 ἀἰθβουρίοη ἱπ (ἢ 5 
Ρϑᾶϊπὶ οἵ ἴΠ6 βδβᾶ, [15 [θγγοῦβ ἀπά οσοσιιραιίοῃϑ, 
σοι] ποῖ πᾶνε θθεη τ τθη θείογο ἐῃ6 σοὶ ση 
οὗ δοϊοπιοῃ. 

25. Ἦε εον»»παπάρι } 80. ῥϑ, ον. 11 απὰ 
24: Ηἐ «ραζε: ἴῃ 54ῖὴθὸ ννογὰ ἴῃ ἴπὸ Ηοῦ. 
8ἃ5 ΠοΟΙΘ: 566 Αἷσο Οϑη, ἰ, 2. ἄς. 

ἐδεγεο 7 ὙὝΠ6 ὁἐα ἴα αηάογδίοοά ἴῃ 6 ἐφρρρβ 
7υδὲ πιοπειοποά. Καγ πὰ οἴπογβ ὑυπάογοίσηα 
«Ἡ!5,᾿ “24. Οοα δ ννανθϑ: 50 Ηδ σοχηπ)ιβϑοῃ8 
“ΗΙ5 νυηὰ.᾽ Ῥϑ, σχ]ν!. χὃ, ἴο ἀο Ηἰβ ψογκ: 
δι 566 Ὁ. 29, ποΐθ, 

4521 

ΉΣΕΡ. 
σερώιρ. 
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ΓΉ ΣΡ. 
αὐ τἢε 

26 ΤΠεν πιοιηΐ ἀρ ἴο {Π6 Πδάνεῃ, 
ἴεν ροὸ ἄονγῃ δραίη ἴο ἴῃῆε ἀερῖῃβ: 
{ΠεἸΓ 508] 15 πιεϊτεὰ Ὀεσδιιβα οὗ τγουθ]ε. 

27 ΤΠΕΥ τεεὶ το δηά ἔτο, ἀπά 5ἴαρ- 
θῈΓ {|κὲ ἃ ἀγιηκεαη πη. ἀπᾶ ἴδγε δῖ 

τεϊείσυι ἐς ΤΏΘῚΓ νν1[5᾽ 64. 

“ποι συ 2.8 “ΓΉΡΗ [ΠΘΥ ΟΥ̓ υηΐο «ἢε [ῸΚῸ 

1ῃ τΠ61γΓ τγου]α. ἀπά ἢς Ὀτγηρεῖῃ τμειὰ 
οιξ οὗ τἢεὶγ ἀἸδίγαϑϑαβ. 

20 ΗἮε πιάκεῖῃ τῆς ϑ5ἴογπι ἃ οδἰ ΠῚ, 
850 ἴῃδλϊ τῆς ννᾶνεβ τῃεγοοῦ λγὸ 511]]. 

20 ἽΒΕη δῖε ἴον οἶδά βέσδιιδε 
Πογ δ6 4υϊεῖ; 50 ἢδ Ὀτγιηρετῃ τῆδπὰ 
πηῖο {Π6ῚΓ ἀδϑιγοά άνθῃ. 

41 ΟἿ τῇαϊ πιόρ ννου]ά ργαῖβε τῃ6 
ΓΟΚῸ 3ὃν ἢϊβ ροοάπεβ5, δηὰ 0» ἢΪ5 ννοη- 
ἀδγῇι] ννογκβ ἴο ἴῃ σμι] γε οὗ πιδῃ ! 

22 [,εἰ τῆετη εχαὶς ἢ αἷθο ἴῃ τῆς 
σοηρταρδίοη οὗ [6 ρβθορῖε, Δπα ΡγΔ156 
Ἀπ 1) τῆς ἀ5βοπη]ν οὗἩ τῆς εἰάογϑ. 

23. Ηε τυγηαιῇ τίνεγβ ἰηῖο ἃ νγ] Δ οτ- 
Πς58) ΔπΠά τῆς ννδῖεγβργηρβ ἰηἴο ατΥ 
δτουῃά; 

(ΗδὉ. 24 Δ τὐϊτ{ὰ] ἰΔπά ἴπῖο ᾿ θαγγειλη 688, 
σαὐἰέηεσ. (ργ τῆς ψιοκεάηδββ οὗ τε τῃαῖ ἀἄννο]] 

τΠογείη. : 
 Θ..45 25. “Ηετιγπεῖῃ τῆς νά εγπε88 ἰπῖο 

Ω7. αγὸ αἱ ἐῤεὶγ αυἱ᾽ ἐπ ἢ Ματρὶη “ ΑἹΙ 
πε νυ ]βάοτῃ 5 βυνδ]ονγθὰ 0." 2.6. “ΑἹἹ τῃοῖῦ 
5Κ11 15 πιδάς ποιιρῆϊ." ὉΠ ἀεσβογιρίίοη ἴῃ 
Ον!ά. “ὙἼ τιϑί. Ε(10. 1. ΕἸ. χὶ. )ο--- 20, ἰ5 50 5.Π|11ΔΓ 
ἃ5 ἴο {Ππι|5ιγαϊό ἀπά ἐχρίδιη {Π6 ἰοχῖ. “ὙΠῸ 
ὑνανοβ, Γ56 ὉΡ ἴῃ τηοιπηἰδίη5, (ἤδη 5ιηΚ ἱπΐο ἀδὸρ 
γ Δ] ον 5: {Π6 ρΠ]Ποἵ 5.11}15 ποῖ ννβδὶ ἴο δ6ὲκ οὐ 
5ῆπη ; δηά ἢ]15 αὐί 15 ἔ0]}]γ." 

29. ἐδὲ αὐαυει ἐῤεῖξο Ἡξεῦ. ““Ποῖσ 
ϑαν 5, 2.6. κ (ῃ6. νγᾶνοβ οὗ 16 τηάγίηογβ, (ῃ6 
Άνο5. ὈΥ ΠΟ {ΠΕῈΥ ννογὸ ΠΟΑΓΥ ΟὐοΓ σα 
ὙΥΠΕἸπιρα," δοςσοσγάϊηρ ἰο Καγ, 6] χϑοῇ, Βυη- 
560η, ἅς. Βιιξ [Π]15 566 Πὶ5 ἃ ἤδγϑῇ δηα τπηδοτὶρ- 
ἴπγα] ΘΧΡΓΟΒΘΟη : ΡΥΟΌΔΌΪΥ ἴῃ6 τοίογοηςε 15 ἴὸ 
{Π6 βοᾷ, ΒΟ ἢ αὔονα (τ. 22) 15 βϑι γ]οά, ἢγϑϊ 
ἢ. 568.,,) δηὰ ϑϑσοηάϊγ "“ξγεαῖ νι δίοιβ,᾽" 
{ποι ᾿ἴ Πᾶ5 ηοΐ Ὀδθη τηθητοποά, ἀἰ5Έ Ποῖ ]Υ, 
ἴῃ ἴῃς ρίπγαὶ ἔοστῃ : 5866 55. ἰχν. 7.) Ιχχχίχ. ο; 
[Ὁ χχχυ!. τα, ἄς. 

380. ὄδεγαισό ἐδ. }} 1.6. ἴπθ κἰ νγᾶνθ 5, ΔΘ 
4ιυϊοῖ απ σΑ]πὶ; 566 Ϊοηδῇ ἱ. 1. 
ΤῊΝ ῥβαὶπὶ ΠΠΔΥ, ἴῃ ἃ 56η56, ὈῈ γοραγάθα ἃ5 

Ῥγορμοίῖςαὶ. ΟΠβὲ γόβοιθθ ΠΌΤ ἃ Παρ Υ 
ϑίογποῦ ἤδη ἰῃδὶ οὗ Βαῦγοη:; ροϊηῖβ ἴῃς ννᾶν 
ἴῃ ἃ νν] ἀογΠ6 55 ΤήΟΓῸ ἱπίςαῖα δἀηὰ Πογγιὰ [Πδη 
ἴηι οὗ 51η8]: βᾶνὸϑ ἔγοπι 53: Κηθ855 δηὰ ἀσαίῃ 
ἴῃοϑθ νῆο ΓΥῪ ἴο Ηϊπὶ ἢ ἔπ. ΗἜὸ βανοά 
Η!5 [Ο]ον ο 5 ἔγοπι ἃ ἔἼΓΙΟι5 τἰοπηροϑῖ, Δί δῖ. 
Ὑ}1. λό, ἴο 58ῃονν Ηἰπιϑοὶ ᾿πάορά τῆς 1 οτά οὗ 
Ὡδίυγο, δηὰ ἰο ῥοϊπί ἔου ϑυδγ (ἢ6 ἄθερ ἱπίεπὲ οὗ 

ΡΘΑΙ,Μ 5. ΟΝΙΙ. [ν. 26 ---43. 

8 βἰλπάϊηρ νναΐεγ, ἀπά ἀγυ σγοιηὰ ἰπίο 
ὙΔΙΕ ΡΥ Ώ ΡΒ. 

26 Απά τῃετε δε πιακεῖῃ τῆς διη- 
ΟΥΥ ἴο ἀννε]}, τῆδὲ ΠΟΥ ΠΔΔΥ ῥγεραγε 
ἃ ΟΕ ἴογ Παδιϊαῖίοη; 

27 Αμπά 8ονγ τῃεὲ βε 45, δπά ρὶδηῖ 
νπεγαγάβ, νυνὶ ἢ τΔΥ γ᾽ ά ἔτι 5. οὗ 
ΪΠσγεδβα. 

48 Ηε Ὀ]εββεῖῃ τπεπὶ 50, 50 {παῖ 
{παν ἅγὰ πλμ}Π|ρ|16ἀ ργαδῖὶγν ; δπά δι 
[εγεῖῃ ποῖ {Πεῖγ σαῖῖ]ε το ἀδογοδβα. 

290 Αραΐη, ΤΕΥ 4 πΊΠ]5ῆθα δηά 
Ὀτγουρῆς Τὶ τῆγουρἢ ορρτγαϑϑίοῃ, 48|ς- 
τίοῃ, δπὰ βςογγονν. 

40 4ἢπε ρουτγεῖῃῇ ςοπίεπηρς Ἰροη 4 7οὺ τ. 
ΡΓίπςεβ, ἀπά σδιβεῖῃ τῆεπη ἴο νναηάογ ἢ 
ἴῃ ἴῃς 'νν] ἀογηθ55, τυλεγε {Πεγς ἰς ἤδ ΤΣ 
ΥΨΔΥ. 

41 “Ὑεῖ 5βεζίθίῃ ἢθ τῆς ροοῦ οἡ ς᾽ 5355 
ΒΙρΡΉ "τοπὶ Δ Πςτίοη, δηὰ τρακεῖῃ ῥέμι Ῥεαὶ. τα. 
[Δ}}}1165 Κα ἃ ἤοςκ. ἴον ἀξ 

42 “ΤῊς τιρῇτϊζοοιιβ 5841] 5ες 2, δῃά 7190 5. 1 
Γα]οῖςε : δηά ἢ ἰΠ] ΦΌΪΕΥ 5}8}} βῖορ μοῦ Ὁ 
τομῇ. 

43 νοβο 1: ννῖ56. δηά νν1}}] οὔβεγνε 
{Πε56 ἐῤίηρε, ἐνβὴ ΤΠῸῪ 5}4]} υπάετ- 
δῖ πα τῆς Ἰον πρκίπάπε85 οὔ της ΓΚ. 

1Π15 ρϑαϊτη, δηὰ 115 {0}} Ἰητογρτγείδεοη ἰμγοιρἢ 
Η! π᾿. 

58, 834, ἄς. ὅ66 158]. χχχν, 7, χὶ! 18, 
Χ]ν. 27, 1. δὶ οἵ ψ ΒΟ {πὸ βδοοηά ἰς τ᾿. 
ἃς ΟὗἩὨ 1ὰρ ρῥϑᾶϊπι: ᾧὉ. 24 σοηΐδίη5 ἃ μΪδίῃ 
ΔΙ] ϑίοη ἴο ϑοάοπι (566 δι, ΧΧΙΧ, 23), τ΄. 3ς 
ἴο πὸ [5γαθὶ ἴοβ ῃ ἴη6 ἀθθογί. 

858, 39. 40. Ηδ δ0]}65565 ἃ πδίίοη δῃηά 
ΤΑ] ΡΠΙο5 1 Όγ Ηἰπ τὶς τπλϑύοῖθθ, Αραίη Ης 
Υἱϑι 15. 1ἴ νυν ἢ σἢαβεϑοιηθηΐ, ἀηα Π]Π15Π|65 1ἴ, ἂς 
οποο Ης εδηϊαγροὰ [ἢ : ρουγίηρ σοπίοιηρίῖ τπροη 
115 ΤΌΪΟΓΘ, δὰ σαιισίηρ ἴΠ6πὶ ἴο υυδηοῦ ἴῃ ἃ 
νυ] ἀόγηθοθ γἤογο {πογὸ ἴσα ἢῸ νναΥ. ΥὙεῖ τὸ- 
ΤοπΊ εῖ5 Ηὸ Ηἰ5 ΠΊΘΓΟΥ : γόϑοιιθ5. ΗῚ5. ποοιγν 
ΟΠ 5 ΠΠῸΠῚ ΠΊΪΘΕΓΥ : ΠΊΜΠῈ)Ρ]}165 ΤΠ πὶ ἃ5 ἃ ΠΟῸΚκ 
οὗ σἤῆθορ ([Ὁ χχὶ. 11), ἀπά χοβζογο {Πθπὴ τὸ 
{πο ῖι ννοπίρα ϑἴαδῖα. 
ἼΠ6 ΥΟΓΥ ννογὰβ οὐ Τοῦ (χιί!. 21--22} δῃά 

οὗ ϑϑῖδῇῃ (ϑρθοῖδ!]γ Χ]]. 1.8) δθὸπὶ ἴο ὃδ ἱπίτο- 
ἀυςοὰ ὈοάΠΪγ ἱπῖο {πὸ ρϑαϊπι, ἴο ϑσἤῆθνν πον [86 
ἔογίιποθ οὗ πλόη, ἀπὰ οἵ {πὸ σῃοθθη ῥϑορὶο, 
σοπεπι}}ν 1Πι|5ῖγατοὰ {Ποῖ} σαγίηρ5. [Ὁ ννου]ὰ 
Αἶβο δεὸπὶ πτοτῃ {πὸ σοποϊιάϊηρ ϑνογάβ. (Ὁ. ..2, 
ν ἢ ΜΠ ἢ σοπιραῖὸ Ηοϑβ. χῖν. 9). ἴδαϊ (Π6 
ΔΙ Πϑ᾽οη5 ἴῃ {86 ρϑα πη, πὰ ἴῃς [Ας(5 τοίουγοὰ ἴο, 
νογὸ ΜΜ .}} Κπονίῃ ἴο [Π056 νῆῸ 5δπηρ ᾿ἴ απὰ 
Ποαγὰ τ ἤτοι. νου] ἰΠαϊ ννὸ σοι] Κηοιν 
τΠπὸπὶ 45 ἴδον ἀϊὰ! Βιῖ ὀνοῦν πιδῃ, ἴγοτπ ἢϊ5 
ΟΥ̓ ΘΧροΓΘηςΘ, σῃ ΘΙΡΡΙΥ 51:π|}|4Γ ΘΧΑΙρ]65 οὗἁ 
ὨΟρο]θβ5 ρὸ1}} δηὰ ΟΥ̓ πιϊγασιίοιιθ ἐσσᾶρθ, 



Υ. 1:-τ4.} 

ΡΟΑΙΜ ΟΥΝΗΙ. 
1: Τανυΐά ἐπεομγασίλ ἀἰρισεὶ 190. γαΐδέ (ά, 

5 4114 2γαγείλ 720γ Οοαδ)ς ατοίδία πες ἀεζογ 715 
2ο ἀϊς γορεῖσε. τ ΗἶΠςν σου βώζιοε ἐπ Οουΐς 
ἀεί. 

Α ϑοηρ ογ Ῥβαΐγσχ οἵ Ὠανια, 

αο Ὁ, πὰγ Βεαγὲ ἰ5 ἢχεά; 1 
1} βίηρ δηά ρῖνα ργδὶβθ, βνβῇ 

ὙΠ ΠΥ ΡίοΓΥ. 
2 Αννᾶκε, ρβαϊτεσν δηά δαῦρ: 1 

γηγεοἰ νν}}} ἀνγάκα ελτγὶυ. 
2.1 ν}}} ργαῖὶβε τε, ὦ ΙΟᾺΡ, 

διηοηρ ἴῃς ρεορίε: Ὧδπά 1 ν}}} 5ἰπρ 
ῬΓΑΙδεΒ πηΐο ἴῃε6 δῆοηρ [ἢ6 πᾶ- 
ἘΙΟΏ5. 

4 Ἐσογ ΠΥ ΠλΕΓΟΥ “ς ρτεδῖ ἀρονα τῆς 
Ἠδάνεηβ: δηά ΤῊΥ τγυτῃ γεαεῤεὶῤ αηῖο 

Οτ, «ξέκς. τῆς ἴ οἱοιιά5. 
ς Βε τθουὺ εἐχαϊτεά, Ο Οοά, δονε 

τε Πεανεηβ: ἀπά ΠΥ ρ]ουυ ὔονε ]] 
(Π6 φαγῇ ; 

εἶ 6 4Τρδὲ τὴγ Ρεϊονεά πιᾶὺ δὲ ἀε- 

ῬϑαΜ ΕΟΥΠΙ. 

ἼΤΆ15 ρξδὶπὶ 15 σοπϑίγιςοα δἰπιοσὲ νγοσὰ ἔογ 
ψοτὰ οἷἱξδξοοῦ ἵννο οἴμοσ ρ5341Π|5 σΟΙΏΠΊΟΠΙΥ 
τοριϊοὰ αν! άϊς4]. Ὑὴδ βγϑὶ ἤνθ νϑῦϑθϑ ΓΘ 
δτηοβὲ ἰἀθηζςαὶ νυ {πὸ ἰαϑὲ νεῦβοβ οἵ 5, 
1ν]ϊ., δπὰ {Π8 ᾿ἰαβδὲ οἰρῃξ ἢ στο. ς---ι οὗ 
Ῥς, Ιχ. Τὸ σοπποχίοη οὗ ἴπ6 ἴννο ρ541π|5 ἤθσδ 
ὈπΙϊοὰ ἰ5 ποῖ οὈγνιοιιβ; πού [6 ριγροθο οὗ 1[ἢ6 
σοπιροϑίΐο ρϑαὶπΊ. [{ 15 ποῖ ᾿κοὶγ {παῖ αν! ὰ 
ΒΠη56] Ὁ Θῃου] ἃ πᾶν υπϊϊθὰ ννο ᾿ποοηρτιοιβ 
Ραγίβ οὗ ἢ15 οὐνῃῇ σοπιροϑι Ο0Π8. 

ΤΠο νδγδίομϑβ, ροηογΑ Ϊγ, οὗ ρῆταβο Ὀοΐννθθη 
{Π|5 ρϑαὶπὶ δηὰ 16 ρϑδπὶ5 ἵτοπὶ Ὡς ἢ ἰξ 15 
ςοπηροϑοά ἂῖὸ πὶ πηρογίδῃϊ. 55. ἱυ]}. δῃὰ Ιχ. 
τὸ ὈοΪἢ ΕἸοἨβες: ἴῃ Ὁ. 2 οὗ (ῃ15 ρϑβαϊπὶ [6- 
Πονδὴ [5 βιιδιυἰεὰ ἔογΣ Αὐἀοηδὶ. ὙΠῸ ἰτγοηὶ- 
ς] δάάγοςς ἴο ῬΉΠΙΘΌΙ4 ἴῃ ὐ. 9. 15 οπδηρθά 
ἰπῖο ἃ 51᾽Π|Ρ0|6 ὀχ ργδϑϑίοῃ οὗ {πΠππρἢ. ΟἿΟΣ 
δ σῆς δἰτογαϊοηβ, ννῃϊσἢ ἀο ποῖ ἱπιρῖονθ [6 
ἔοτοθ οὗ {π6 νϑυύϑθβ δἱϊογοά, ἀγὸ ποϊ!ςϑά Ὀείονν, 

1. »ν ῥεαγὶ ᾿ς χε, δίς. [ἢ Κ5,. ἵν]. 7, 8, 
[Π1|5 ἰ5 τοροαϊθἃ, [πϑίϑρδὰ οὗ ἴθ ννογάβ. ὄυεη 
«υἱὲ! »ῃγ σίογγ, οὗ ὨΟἢ [ἢ6 πιϑδηϊηρ 15 ΟὉ- 

ΡΘΑΙ ΜΘ. ΟΝΤΗ. 4 

Ἰϊνεγαά : εανα τυὐὖ τὴγ τίρῆς Βαπὰ, 
Δα ΔηβννΕΥ τη. 

7 (ϑοἀ Βαιῇ βροκεὴ ἴῃ ἢΪ5 μο]ης88 ; 
1 ν}}} τε)οῖςε, 1 νν}}} ἀϊν!ἀε δῃεςῃεπ, 
δηὰ πηεῖε οὐζ ἴῃς ν8]}16γ οὐ διισςοῖῃ. 

8 (ΟἸελά ἧς πλῖπα ; Μδῃδϑβθεῆ ᾿ς 
τηΐη ; Ἐρἢγαϊ ΠῚ Αἷ5θοὸ 25 τῇς ϑβἴγεηρτῃ 
οἔ πλίηπε μεδά ; [πάλῃ ᾿ς τὴῪ ἰαννρίνεγ; 

9 Μοδῦ ἐς γγΥ νναβῆροϊῖ; ονεῦ ᾿ξ ἀοπὶ 
Ὑν}} 1 ςαϑῖ οἷν ΤΥ 8ποε; ονεγ Ρἢ1]15- 
[4 ΨΨ}Π1 τυ υτρΡἢ. 

Ιο Ἔηο ψ}}}}] Ὀτγίη 
βἴγοηρ; ον ἡ ψῆο δὲ 
ἙΕάοιῃ 

ιι ἤπιε ποῖ ἐδοις Ο (ὐοά, τυῤὸο 
ἢαϑῖ οσαϑῖ τι5 οἵδ᾽ δῃὰ νη ἤοῖ τῆοιι, 
Ο Οοά, ρο ἔοπἢ τῇ οὐγ Βοβῖβ 9 
.12 Οἷἶνε τ᾽ι5 Βεὶρ ἔτοτῃ τοῦθ ]ς : ἔου 

γαίῃ 15 τῆς Πεῖὶρ οὗ τηδη. 
12 ΤὭτουρῃ (σοά ννὲ 5}8}1] ἀο να- 

᾿Ιφμτὶγ: ἰοῦ ἢς Ζ2ὲ ἐς ἐδΩἿ 54}1} ἰγολά 
ἄοννῃ οἱιγ ΘμῈ 168. 

6 ἱπῖο [ῆ6 

Ι ἰελὰ πιὸ [ῃπῖο 

ΒοῦΓε, νγὸ αν ἴπογθ, τ. 8, “πυαζε πμρ, »ἢ 
5] οὐ, ἄε. 

4. αδουε {δὲ ῥεαυσεμ.} 55, Ἰν1ϊ. τὸ ; ΟΧΠΝ. 
41 Βζτα ἴχ. 6: 566 Νοίεδ ρθεΐονν. 

6. Τῥαὶ ἐδγ δείουεά, δις.ἢ [Ιπ Ῥ5. Ιχ.ς, 
1Π6 σοπποχίοῃ ἰῇ ψΠοῆ ἴῃθ5θ ννογάς οςοιγ 
15. αἰβεγοπί, ὙὍΠ6’ ἤγϑί γεύϑίοὶε με ἀθρεηκ 5 
ὍΡοΟη ἰπε ϑοοοπηά. 

8. ὅ66 {6 ποΐρ οῃ Ρξ. Ἰχ, 8. 

10. ὙΠοΓα 15 ἃ 5᾽'ρῆξ ναγιδίίοη ἔσοτῃ 3. 
ΙΧ. ο: 866 Νοίοδ Ὀοϊοιν. 

Ηεγάεσ {τγαηβϑίδίοθ (Π 15 ρϑαὶπὶ (( Ε. Ῥ'᾽ 11. 
268), τεράσγα!πρ Ὁ 85 ἃ ΠΊΟΓΠΪΏΡ ἈΥΠΠΠ: 566 
νυ. 4--τ-4ὁ:. ΚΑῪ τοραγὰβ ἴῇ 85 ἃ τγο]οϊεϊηρ 
ΟΥ̓́ΘΡ ἴΠ6 ΠΊΟΓΠΙΠΡ, 50 ἴο ΞΔΥ͂, οὗὨ γχεϑϊογαίίοῃ 
ΠῸΠι σδᾶρενγ. ΟἸδυ55., Επάϊρογ, Β οβθηπι., 
ΗιΖίρ, ὅζε., βιιρροβθο ἰξ ρυΐ τορθίῖμοσ ἰοὸ ςεῖο- 
Ὀγαΐθ οπα οὗ ἴῆς ΜδοἼοοδῦαδῃ νἱοΐοσίθς. ὙῈ6 
Ποποϊυβίοη, νη οἢ 5 ἃ 50] δου ἔοσ δἱά, 
ΔΠ4 ἰΔπηεηξ οὐδοῦ σϑ] απ Υ, ἀοε5 ποῖ σοχτεβροπὰ 
ἴο [815 Πγροίοϑι5. 

ΝΟΤΕΘ οἡ ῬΘΑΙΜ ΟΥ̓. 4, 10. 

4. ϑοπιε Μ558. τοδὰ Ἵ) ἰποίοδλά οἵ Ὀγ: 
1ΧΧ.., ἐπάνω; ἴῃ ραγΔ 16] 15τὴ γαῖ Υ Γοηἶγος 
{πὸ τοδάϊηρ Ἵ"; δηά ἴῃ τηεδηίΐηρ 15. "" πηῖο {Π6 
Βοδνθηϑ.᾽" 

10. Ὑπὸ ννογτὰ ἜΝ 5 τερἰδοθὰ Ὀγ ὝΝ Δ, 
ἃ ΤΟΣ σοπηπιοη ϑνογὰ ἢ [ἢ ]5 56η96, 866 Ῥξ, 
ΧΧΧΙ. 22: 2 (Ἶτο. Υ1}}. ς. 



4 ΡΘΑΙΜ5. (ΟΙΧ. [ν. 1--4. 

ΡΟΛΙΜ ΟΙΧ. 
τ δατ, οὐ δία οὐ δ σοἰαπαάόγομς ἐπέ: 

ρει, Σ 2 πο ὦ Ὑμαάας ἀἰετοίοίἦ 
δ. τό 421 σ«ἀπιά α ππς ατ ΟΟμ1- 
Ζ αὐ οὐ δ στο μι ϑον}, ἦφ ῥγαγείδ ΤῸ 
ἀῤῥ. ὅο “πὶ γοηπεοίά ἐπα πε πμεδ. 

2 ον {πε πιουτῇ οὐ τε νοκεὰ 
Δηά τῆς ᾿τηουτἢ οὗἉ τῆς ἀδοεῖτβι! 'αγε ᾿Η͂ῸΣ ἘΠ 
ορεηεά ἀραίηβι π|ε: ΠῈῪ ἤᾶνε βρόκβῃ κοί, 
ΔρΔΙηϑῖ τὴς ὙνΠἢ 4 ᾿γίπρ τοηρια. ἜΛΩΣ ΡΒΕ 

2. ΤΕΥ σοπιραββεά πε δου 4150 “ὦ τπεπι: 

Το πὸ οἤϊοῦ ΔΙμϑιοίδη, ἃ Ῥοαΐπι οὗ Ὠανίά, 

ΟἿ, ποῖ τὴγ ρεαςε, Ὁ (σοά 
οἵ ΠΙΥ ῥΓαῖβα ; 

Ῥβαυὺμ ΟΙΧ. 
ΤΠ Ῥπαϊπιῖδί. σοητοιηπθά ἀηά ἀθϑριδεά (υ. 

25) ὈῪ ἴῃ055 ἴο χνβοιῃ ἢὸ Βλά ἄοῃο βορὰ (συ. 
ἐ. 4}, δηὰ ὈΥ πὸπὶ μὲ μιά Ὀόθη συγβος οἴθη 
(τ τ΄. 17---28}, Δηὰ ρεγϑοσι 64 ἴο ἀδαῖῃ (το. 16, 
10. 11), Ὀοίαϊκοσ. ΠΙπηΊ5Ή 1, αἵ Πιϑῖ, ἴο ΓΥΔΥΟΥ 85 
ἢ 15. 5:516 τεξαρο (α΄. 4}: [ἢϑη δά άγθερεβ ἢ τη- 
5ἼΓ το Οοά, ΜῈ Δ ΒΟΠπῚ 15 νϑηρέδηςο, ἀπά 
Ῥυεσῖς. Ὀαςῖὶς ἴΠ6 σὐγοθ, νι ἢ ἢ15 1065 δαὶ 'πὶ- 
Ργοσα!οα ἀρὸη ἢ, ἀροη {ποπλϑοϊνοθ, δ ἢ 
5. Πτὸ δηᾶ δλογρν, ΠΟ δθὸπὶ ἴο δυὸ ΕΠΓ- 
ΡΙϑηρ ἴῃ 1ῃ15. 1)ινίηθ. ΠΟ] ]θοῖοη οὗ ΠΥΤΉΠ5. 
ὕυιῖ 5 4 (Ἰἢγιβιδη βρι τ ἴὸ ὈῈ6 ὀχρθοῖεα αἰννανϑ 
ἴῃ 1Π6 ρῥϑοϊηϑὲ Δ ουϊὰ τῃ6 ψνογάβ οὗ (ἰδτιβί 
(αῖο ν. 43, 44, ἅς.) δᾶνὸ Ὀθδ πἰογρά, 
ἰἰ 1π6 ϑριγῖ ΜΠ ἢ δπιπιαίοά τὴ [θινιβῇ 
ΡΦΟρΙθ, «πὰ οχῃιθιθά, ποῖ ιτἰπίγοι πο ητ]γγ, ἴῃ 
{Ππ1Γ Δπηαΐὶσ, δὰ Ὀθθη αἰνναγ ᾿ῃμαὶ νΠΙΓἢ 
Ηδὁ σαπιὸ ἴω ᾿ῃσ]σαῖοὶ ἴὕὐπάεγ τῆς ΟἹ ὥονο- 
πδηΐ, σαἰαπγ, οχίοηδιηρς ἔγοιη ἔδί οι ἴο βοῃ, 
νν45 {Π6Ὸ πιορά οὗ ἰγαηϑργοβϑίοη : ΡΓΟΒΡΘΙΥ, 
αἰ πογαᾶ, οὗ οὈράϊΐθρηςο: (596. δο]οπΊο 5 
ΡΓΑγΟΥ, 2 ΟἾτο. Υἱ. 23): δπὰ {π686 Ῥυδυογβ οὗ 
{Π5 ῬϑΑΙπηϑὲ (ςξ, Ῥ55, χ. 12. ΧΙ. ας ἹΝ1Π, 1Ο, 
δίς.) ΠΙΑΥ ΟΧΡΓΘ55 ἴΠ6 νυ]5ἢ παῖ Οοά 5 ῥγον!- 
ἀθητῖα] ρονογηηθηῖ οὗ ΗῚ5 ρϑορὶθς 5ῃοι]ὰ Ὀ6 
Ἀϑϑογίθα τη (ἢ6 ΤΠαβιϊδοπιθηξς οἵ ἴΠ6 ΠΟΥ οὗ 
Οὐοὰ δῃὰ πάῃ. Εογ ννὸ ΠΊΔΥ δϑϑιπλὸ ἰΠδΐ [ἢ 6 
ΘΠΟΙΥ ΒΡΟΚθη οὗὨ ἰ5 ποῖ 5 ΠΠΡΪΥ 8π ΘΠΘΠΥ οὗ 
᾿ανιὰ, Ὀμυΐϊ 4 ᾿ἰᾶγ, πηιιγάθγογ, ϑἰδηάογογ, δας ἢ 
ἃ5 Ὠοὸρ, ΔΒΙΒΟΡΠΕΙ, δῃίπιοι, ὅς., οὗἨ ννῇοϑβα 
δυπΠπεηθθ5. {ποτ σουἹὰ Ὀ6 πὸ ἀοιιῦῖ. 80 
(αἰνίη, ““Τοηθηπάμπι ἐϑῖ ᾿ανιάθπι ᾳιιοῖοθ. αἰ- 
τὰ 5 δῖα σοηςορίξ πος ἱπιπιοάϊοο σλγη5 αἴθοῖα 

᾿διι550. σοπλπηοῖΠΊ πες ᾿γίναίαϑ οδιιθᾶ5 66 1550." 
᾿Ὠανιὰ ᾿πλ5. 1, ἀραῖη ἀπά ἀρϑϊη, τη ἀφεὰ δπὰ 
ποτὰ ϑμοννεὰ 4 τογρινιηρ ΒΡ ΠῚ; ΟἾΪΥ ΠΟΓΟ, 
πὰ ἃ πλαΥ 6 ἴῃ 55. χχχν,, [ν}}}. το, ἰΧίχ., 
ἃ 5ΡΙΓΪ οὗ νϑηρόδποθ, οὔ ταϊμοῦ, οὗ θη γοαῖν 
ἴογ σά 5 νορηρόδηςσθ, τροη Ηἰ5 ἴοθβ. Α ῬΥδΥῸΣ 
ἴογ πὸ ρῥιιῃδιπηοηξ Οὗ 5ἰη δοβιίγασίθα Υ, οὐ οὗ 
5 ΠΠ6Γ5. ΠΟ] ἔν οῖγ, ννου]ά ποῖ οἴεμά : [ἴ 15 
(ηὴ6 ΘηΓΓοαΥ [ῸΓ δἰογηθϑῖ ἢ δϑαβοπιθηΐ οὗ δη 
ἱπαϊντάι4] ἴῃ 1015 σα86 ἴΠαϊ 800 Πὶ85 ἴο δῆειν ἃ 
ΤΆΠΟΟΙΣ 4|10ὴ ἰο 1ῃΠ6 ἴθῃοσ οὔ [6 ρϑ4]ΠΊ5. 
Βυξ Ιἴ πλιιϑδῖ αἶἰθὸ Ὀ6 ποίϊςθά [παῖ {6 ϑιηρι ΑΓ 
δηἃ ρ᾽τγαὶ ἅτ ἰηϊογοπδηρσοὰ ὁποὺ ΟΥ̓ Χννοδ 
ἴῃ 1015 ρϑαὶπὶ: δηὰ τ 15. δὲ δὴγ ταΐθ ἀοιιδῖ- 
ζω}. 1ἢ πο {ΠῸ ϑηρι αν 5 πποπιοποά, τῃ6 
Ῥολὶγηϊδὶ ἀοθϑα ποῖ ἰῃ ἕδοϊ [ἀ641126 ἴῃς ᾿πιᾶρὸ οὗ 
ἢϊ5 ἔοεϑβ, δηά ϑρϑαῖκ ποῖ ϑρες!}}γ ΟὗἩἨἁ ὁπό, Ὀκῖ 
8111} οὗἨ ἁὥπλδῃγ ςοἸ]εοζίνοῖγ, ἀπά οὗἉ [ῃοὶγ 5ϊη, ἃ5 

ἢ ννογάβ οἵ ἢδίγεά; δηά ἰουρῆς 
Δρδιηδῖ τπεὲ ψν] τΠουϊ ἃ σδιι86. 

4 ἔογ πὴν ἰονε ἴΠΕῪ ἅΓῈ ΠΥ δάνογ- 
ΒΆΓΙΘ5: δῖ [ σίυδ πιγεε μπίο ῬτΆγευ. 

ΔὈσίγαςϊεα ἔγοπη δΔηΥ ἱπάϊνϊ 4]. [ἴ 15 4150 
ΨΜῸ]1 οὐδογνοά ὈῪ ΚΑαΥ {ῃδΐ ὀνθὴ ἴῃ {πὸ (ἢ, 
όρίἢ, δπὰ τῃ15 ρϑαὶπι, ἵπόσὸ 15 νι ἄθησο ποῖ 
ΟἾΪΥ οὗ 16 πιϑοκηθθο 1 οὗ (ῃ6 ρογβονογιηρ 
Ιονὸ οὔ {πὸ δυβόγογ; 55. χχχνυ. 12, ᾿ἰχῖχ. 4, 10, 
εἰχ. 4, ἄς. 

ΤΠὸ ᾿Π5ΟΓΙΡΓΟΠ5 Γεΐοσ 85, ον"... ΟἸΧ., ΟΧ.ς 
ἴο ανιὰ ; δηά δι Ῥεῖογ ἴῃ 16 Αςῖβ. 1. 20, 
αιοΐο5. {π6 οἰχ [ἢ ρϑα]πὶ 85 οὗ αν! ἃ. Νὸ 
Δύριυμηθηΐ οὗ πιιςἢ ννοῖρῃς, ἰ5. δοροα δρδιηβὲ 
[Πθ50 Δ ΠΟΤ Γ165. 

ψεῦβο5 α ἴο ς σοπία!η ἃ ἀθϑοτρίίοη οὗ ἴῃ 6 
ΤΆΔ]ΙσΘ, ἰῃ ννογά δπὰ ἐδεά, οἵ ᾿ανιἀ 5 ἔωθο: 
τυ. 6---γχο, ἃ5 50πὶ6 {πῖπκ, [ἢ6 ἱπλργοσδίοηβ οὗ 
ἴποθϑο ἔωθβ οἡ αν, Οὐ, 8ἃ5 5 ᾿ηποϑί [1 ΚΟΙγ, 
[Π6 (οΥγ Ὁ] 6. Ἰπιργοσδίίοη οὗ Οοάβ νϑηρβθδηςθ 
Ὡροη {Πεπὶ δηὰ {ΠΕ ῚΓ5: στ. 21--- 2ς [ῃ6 ρῥΙΓ40]6 
σοπάιτοη οὗ τῃ6 οαϊπιϑε ργονοκίηρ σοι 5 
ΠΟΙΏΡΔ55:0} ; ἔογ ΥΠΙΟἢ (τὺ. 26---- 10) πὸ ὑγᾶγ8, 
ΜῈ σοηβάρηϊ ὀχροσίδιϊοι οὗὁἉ Ὀοίης πραγά ; Ὀ6- 
σδιι59 οὗὨ ἢϊ5 ἀδὸρ προρά, δπά ἴἢ ογάογ ἴὸ ἴῃ6 
ἰηϑ γαςσίοῃ οὗἁ οἴποιβ, δηὰ {86 ρυζίηρ ἴο 5Ππ8π|8 
οὗ ἢϊ5 ἔοσδϑβ. 

1. Ἡοίά ποῖ ἐῤν ῥεαεε)ὴ δὲὲ Ῥϑ5, ΧΧΥ ΠΟΙ, 
ΧΧΧΥ, 22. κ“'Βὸ ποῖ 58:|1δπϊ δηὰ (85 1 ᾿νῈγθ) 
ἱπά! ογοηῖ ἴο τΠ6 δον ννογάβ ἀπά νεκρὰ 
ἀεοάϑ οὗ ΤῊΥ ἔρο5." 

Ο Οοὠ φῇ »ιν ργα 6] 1.6. “Ο σοά νδοπι 
Ιργαϊθο σοηςπι 4} }Ὺ ἕο ΤὩΘΓΟΪὸ5. σΟΠΕΠΙΔΙΪΥ͂ 
Πδιν, "ἡ 566 ὧν. 320; διὰ "55. Χχῇ. )ό, ἰχχῖ. 6: 
76Γ. χΥ]. 14. 

Ω. ῥον δὲ »πομρ, ες. Οὐ, ἃ σἱιοκϑοά 
τ οὰ ἢ δηά ἃ ἀθοθιῦζι] του ὮδΥ9 
ὉΒΘΥ͂ ορθιυθά δεδίηβϑὺ 19, ἄσ. διοῇ δῖ6 
(6 οἰτουπηδίαηςεβ ὑπο Ὡς ἢ ἴπ6 Ῥβδ]πηιϑὲ 
Ὀἰολά5 ἴο Οοά ὥσ 5ιισσουγ---νν  Κοα τῆθη ἢανο 
ΒΡΟΚθη, δηὰ σρϑδῖκ, [165 δηᾶ 5ἰδηάεγ, ἔἕοσ νι ἢ 
ἘΠΟΓΘ 5 ΠΟ τηᾷηηοῦ οὗ ἐουπάλιϊοη. 

3.4. Τρεν εο»ηρασ“κὦ πὸ, ἄς. “ὝΠΕΙΓ 
ΤΆΔ Ιοθ 15 ργονοκοὰ ψυοιθ ἃ σϑιι56: ἰονθ, 
ἔογτῦραγδποςθ, ροοὰ νν}}}, σδηποῖ τονὲ ἴἤθηι." 
ΟΕ ΡῬϑ. χχχν. 12, ἄς. 

ὀμί 1 χίπις ριγεε ὁ ῥγαγογ] Ἡδὃ. “δαῖ 
Ιρῥγαγθγ." 2.2. “ποιξὰϊ αἱ Ρτγᾶγοι,"" 45 5. 
ΟΧΧχ. 7, ΗθὈ. “υϊ { φροδςθ," ἡ 6. δαϊ 1 31| 
ὙΝΒΟΪΙΥ ρθᾶςο." Ῥ5. οχ. 3.) “"ΤἸῊΥ ῬΟΟΡΙΘ 5}8]} 
θῈ ὙΠΠηρ Ὁ Ηεδ. “ΔἸ Πρ 5565," ἢν 6. ἦν 
Ἰην ἰπ ἃ βιιρογδίϊνο ἀθρτθθ," ὅς. Τὴ πιχίαγο 
ΟΥ̓ΐθΠ565. ΤηΔΥ 6 5 η Πσδηξ ἴῃ ἴποϑθθ ΘΑΥΪΥ 
γοῖβθοβ. ὉΠὲ μαϊγοεά οὗ με Ῥϑαϊηλϑι 5 ἔοοθϑ ἰ5 



ν. 5---14.] 

ς Αμπά {εν μάνα γεννγάβα τη εν]] 
ἴον ροοά, ἀπά Βαῖγβα ἔοσ πὴν ἰονβ. 

6 ὅδεῖ τῆοιι ἃ ψιοκεά πηδὴ ονϑῦ 
Ηῖπι: 84π4 ἰεῖ ᾿'δαΐδη βϊδηὰ δἵ ἢ]5 τιρῇϊ 
Παπα.: 

ἌΆεη Πὲ 5Π4}} δὲ Ἰυάρεά, ἰεῖ 
ἢϊπὶ ᾿ θὲ σοῃἀεπιπεά: δηα ες ΠῚ5 ργυοῦ 

᾿οσ, Ὀδεςοπὶδ 51η. 
; 8 [,εἰ ΠΪ5 ἀἄλγβ ὕὈς ἔενν; αμπά “Ἶεῖ 

ΔΠοῖμογ ἴᾶκε ἢ15 "οῖσε.. 
9 [ει ἢἰδ σμΠ]Πάγεη. ΡῈ ἐλιῃογίε885, 

δηὰ ἢϊ5 νἱΐίε ἃ νιάονν. 
10 [Ϊ εἴ ἢΪ5 σμΠ]Πάγεη δὲ σοπτ 0 Δ }}Υ 

γαραθοπάβ, ἁπᾶὰ Ὀερ: ἰεῖ τῃεπὶ 8εεκ 

ποῖ οὗ το-ἀδγ οἵ οὗ γεβίογαάδυ, δι οὗ οἰά, «πὰ 
οὗ γοδγϑ ραϑβί. : 

6. δε ἡβομ ἃ «υἱοξεάί μαη, ὅς. “δεῖ 
ἴποι. ἃ υνυνισκοὰ πᾶ ονοῖ ὨἰπΊ, ἴο Ἰιἀδὸ ΠΙΠῚ 
(5.6 ποχῖ νϑῦβ6), δοσογάϊηρ ἴο ἢ]5 νυοκράποββ. ἢ" 
ἴπ μεν. χχνῖ. τό, σοῃϑαπιρίομ, ἔσνοσ, δηὰ ἃ 
Ὀυγπηρς ἄξιο, ἅγὸ δεῖ Ἴνὸσ (ῃ6 αἰδοδεάϊθηΐ 
ῬόορΙθ, ἰκὸ βᾶναρο ΓΆ]οΙΘ. ΟΥἨ Ὼ ἰδϑκηλδϑῖογθ, ἴο 
ντὸχ ἴση. Αἵ [Π]5 νϑῦϑο ἴῃ ΘΏΡΊΪΑΥ 15 σιιὉ- 
δ τυϊοὰ ἔοτ {86 ρ᾽αγαὶ, δηὰ ομθ ἘΠΟΙΓῚΥ 5ἰηρ] θὰ 
οὐἱ ἔοσ ϑρόοίδὶ γοῦυκθ, ἃ5 ἴῃ Κ5. ἵν 13: 566 
αἰϑο ΧΧΧνΥ. 11, ἄζς., χ]ὶὶ. ς, ὄζος: οὐ, [9 ΠΟΘΕΠ6 
ΓΙΌ 15 ἰάδα] χε δηά {γεαϊθα 85 δὐβίγασὶ Ποϑ- 
ἘΠῚ ̓-ζ0Γ, δηα νυνσκοάῃθϑβ. 

ὙΒΟΙΙΟΚ τοπιδκβ ἴπαὶ ηῸ ραβϑίοῃ 5 α15- 
σΟγη]ς ἴῃ {ἢ 656 ἀγοδάζα! ἱπιργθοδίίοηβ. ἈδίθοΥ 
ἃ οδ[πὶ ἰγᾶπηι}} ϑρι γι, 45 1 1ἴῃ)6 σμαϑιβοιηθηῖ 
γνόσὸ Ρ Δ} ἀεϑογνθα, δπὰ νοι] 5ι ΓΕΙῪ σΟΠΊΘ. 
Απὰ σοπιὸ Δϑϑιγεάϊγ τ ἀϊὰ, μὲ δά ἀ5, δεσογάϊηρς 
ἴο ἴπ6ὸ Ῥϑδὶπλῖϑι 5 σοηβάθης δχρθοϊδίοι! (Ὁ. 
41), ἀπά δοσογάϊηρ ἰο Οοάβ εἰεσγηδὶ ἰανὴ5. οὗ 
ξονογητηθηΐῖ, ὈΥ ΥΠΙςἢ Τμαβϊβοηθηΐ ἔο]]ν 5 
επιθ. ΒΥ Ηἰ5 δρροϊηἰπιϑεηί ἃ ἀδαῖῃ νυ ῃουΐ 
Ὦορο Πρ 5 σοπΊΠΠ ΟΠ ὑροη ἴπδ πητοροηϊδηΐξ 
δηα υὐἱίοτ!ν ἀοργανθά ; {πεῖν ἘΠ] γθη ἅγὸ ναρᾶ- 
Ὀοπάς δπά θοὸς; {Ποῦ ροβίεγιγ ἂγὸ οἰ οΠ᾿, πὰ 
{Ποῖγ πδιὴθ ἔογροϊζεῃ. Τὸ οὐγ58 νγᾶβ γρα  χϑα, 
ἰδβοισῇ νὸ ποοὰ ποῖ ϑὺῪ πὶ αν! ἃ ἔογθϑανν 
115 τοδὶ ἐχαίίοη, ἰΏ {πὸ δίς οὗ [πώ445. δ 
νγὰ9 σοπάετηπεοά οἵ Οοά (Μαῖίί. χχνὶ. 24): 
᾿ς ργαγου, ἰξ πὸ ργαγθά, ννὰ5 ἀθβραῖγ: Π15 {Π8 
5 οσυΐϊ οΥ̓ἁ (υ. 8) ἴῃ {86 πιιάσι οἵ ἢϊ5 ἀάγδ: 
δηά ἢι5 οὔϊςε (Α-ςῖϑ 1. στό, 20) ἀποῖμπογ ἰοοκ. 
50 ἴῃαδῖ 5. Ῥεΐοσ γραϑοηδΌΪΥ αἰιοῖοβ [15 ρ54}Πὶ 
85 ΠΠ]υ σι αϊοα, δἵ [ῆ6 νϑσῪ ᾿οαϑί, δηὰ [15 θα ῃϊηρ 
ἐχειρ  Πεά, Ὀγ ἴπς Πιβίοτυ οὗ [π|485. 

ἐκεί ϑαίαη, ἅς. Οὖ᾽, ταίδβεσ, 566 [Π6 πηδγρίη, 
ὉΠ 84η Δάνογβατυ βίαπά δἱ [15 πρῃϊ παπά 
Δηά δεςιιϑὸ Πῖπι; δηά ἰδὲ ἢϊπη Ὀ6 σοηάοπιπρά,᾽" 
Τῇ ρῆγαϑο 15 (κε ἴτοπὶ σουγίβ οὗ )ι5ῖ|ς6 ; 
[80 Δι ῃ-Δοςσι5ου, ἰη Ζοςἢ. 11]. 1, σδηαβ αἵ τῇς 
τχηϊ μαπὰ οὗ {δὲ δεουβξεά. ὙἼΠῸΟ ΡΪδοοβ ἰπ Τοῦ, 
ἱ. 6, 9, ᾿!. 1--τ-7. ἀο ποῖ 5θὲπὶ ραγδ] δὶ ἴο 115. 
δαίδη νυ ἢ [86 ἀγίίς]θ, πιθδηβ ΠΟΓΟ, Βρες  ΠΟΔΙΥ, 
86 ΔΟσΊ ΕΣ ; ΒοΙῸ ΚΈΠΟΓΑΙΙΥ Δῃ δος 56 Ὁ οὐ δάνογ- 
ΒΆΤΥ, Δ51ῃ 185. ΧΧΙΧ.4,29.ΧΙΧ, 22: 1Κ. ΧΙ. 14,22. 

ΡΘΑΙ,Μ5. ΟΙΧ. 

ἐἤεῖγ ὀγοααὶ αἶϑθο οιἱἽδ οὗ τοῖν ἀεϑοϊδῖδ 
Ρίδςεϑ. ' 

11 [εἰ τῆς οχίογιίςοπογ οδιςῆ δὶ] 
ἴῃαῖ ἣς ἤδῖῆῃ; «πᾶ ἰδθὲ τῇῆε βἴΓΔΠρΡΕΓΒ 
8601] 15 ἰαθοιιγ. 

12 [,εὐ τῇετα 6 ποης ἴο δχῖοπὰ 
ἸΏΘΓΟΥ ὑπῖο πη: πεῖ γ ἰεῖ Πέτα δῈ 
ΔῺΥ ἴο ἔανουγ ἢ]5 ἔτ τ 685 σΒ ἢ] άγεη. 

12 [,εἰ ΠΪ5 ροβίεγιτγ. δε οὰτς ΟΥ̓, 
απά ἴῃ ἴμε ρεπδγατίοη [Ὁ] οννίηρ ἰεῖ 
Π6ῖγ ἤδπηα δ6 δοτιδά οὐ. 

14 1,εῖ τε ᾿π]4υ Υ οὗ ἢΪ5 (πεῖβ θῈ 
Γαπηο ογαα νυν τὴ ΓΟ; δηά Ἰεῖ 
ποῖ ἴΠ6 51ὴ οὔ ἢ!5 πιοῖδμου δὲ Ὀ]οτῖοά οι. 

7. ἤφῥεη δὲ “ῥα! δὲ ἡμάσεά, ὅς. “ἊΝ Βοη 
ἢθ 15 τΠεἀ (νυ. 6). δηά Ἰυάρεά ἴῃ σαιι56 ἢ 
ΔΠΟΙΠΘΓ, ΠΊΔΥ ἢ6 δὸ ἕοττῃ {τ [6 ΤηδΥρΊ Δ] 
ΤΕΠάετΙΠΒ) οἷ οὗἩΓΠ 6 84}} οἵ πα ρτθηῖ 4 οτὶ- 
ΤᾺΪΠ4] σοηνιοϊρα: ἀπά ΠΙΔΥ 5. ῬΥΔΥΟΓ ἴο Πἰ5 
λιάρε ἔου ραγάοη δηὰ πιτρδίίοη οὗ ριιη!5ἢ- 
γαθηΐ. διυρτηθηξ Πὶ5. σα: ΟΥ ΤΑΙΠΟΓ, γᾶν ῥὶς 
2γαγεν το Οοά ([58]. 1. ας; τον. χν. 8, ΧΧΥΤΙ, 
9) ὃ6 .«;».᾽" 

8. Ζεὶ ῥὶς ἀαγε, Κε.ἢ 5. Ϊν. 23. 
δὲς οἶς] 1,ΧΧ, τὴν ἐπισκοπὴν αὐτοῦ: 

ΏΘΠΟΘ. [ηὴ6 ΘΧΡΥΘσϑΟη ἰπ Δςοίβ 1. 2ο. 1 }6 
δΥΓὶ ΓΟηθγβ [86 ϑνογὰ (566 [54]. χν. 2) ""βανίηρ5,᾽" 
ἐς {γρϑαΓο,}" 

10. Ζεὶ ῥὶς ει άγεη δ εοπέπμαϊν υασα- 
δο»α.] Α5 δίῃ, ὅρη. ἱν. 12: σηδ δὲς (ἴῃ 
Ὀγεδά), ""σαϑῖ οὐἱ ἀπὰ Ὀδηϊβῃρα ἔγοπι {πεῖν (ΤΠ, 
ΤῸ] 8) Γιιηθαὰ Ποηη65.᾽" 

11. γμεὶ ἐῤὲ ἐχίογμοπογ, δις.}ὺῚ “1,εε (86 
ἸΞΌΓΕΙ, δοςογάϊηρ ἴο ἢ΄᾽΄5 νοηΐ, εαίωρ, οὐ ἸΑΥ͂ 
ἢ15 ποῖ Ὡροη, 411 Ὦ15 ΡΓΟΡΕΓΙΥ ; δηά ἰοΐ βίγδῃρμοῦϑα 
ἴῃ Ὀ]οοά δηὰ «αβοείίοη, οτ, γδίμοῦ (δα. χχνη!. 
43, 44), ὈΔΙθΑΓΔη5 ἀπὰ [ΟγΟΙ βποΓβ, σῥοὶἑ 5 
δουυάβ, {π6 ἔπι! οὗ 5 ἱπάιπιϑίγΥ πε ἴο!].᾽" 
ΚΑῪ τοπηαγκ5 {παῖ {ΠπῸ ΠΙβίοτΥ οὗ (ἢ [6ν΄5, 
ἔτοῃ {πῸὸ ἀᾶγ5 οὗ ΟἸδιιάϊδῃ ον ηνναγάβ, 15 ἃ 
ςοπμηθηΐ τροη ἴπ650 ννουγάβ. 

12. πορϑ ὁ ἐχίοπά, ὅς. 8ὅ6ὲ Ἐς, χχχνὶ. το: 
ΝΟΗ. ΙΧ. 30, 31. “16 τὸ οηθ, 5. ὑὕὑᾷϑυπ' 55 
ἀϑοογίαιποα, σομίηιθ ἴο Ὠϊπι, ΟΥ̓ Ἰοπρί θη οὐ, 
Κιηάποις Ὀοριη." 

138. Ζεὶ ῥὶς ῥοείογὶίγ, ὅς. “1,6ῖ 15 δ0ῃ5 
δηὰ ἀδιιρῃίογθ, δέου συβογιηρ Ὠαηρει, υὐδης, 
δηἋ 411 πυίϑογυ (τ. το). Ὀ6 σα Οἵἵἴ ; δης ἴπ 1Π6 
ποχί βοπογαίίοη, ἴπαξ 15, ἴπ6 φεπογαίοη [0]- 
ον ῖης (παῖ οὗ Πὶ5 ϑδοὴ8 δηᾶ ἀδυρ τοῦα πὸ 
ἃτὸ ποῖ, ἰθῖ 5 πᾶπιθ δηὰ {Π6ῚΓ πᾶπΊὸ Ὁ6 ἔυΐ- 
ξοϊΐοη." 

14. [εἰ δὲ ἱπίφμν, ς.ἢ “1 6Έ [Π6 5ῖπ οὗ 
ἢἰδ5 ἔογοξατ πογ5. ΒΘ γοπηοι ογοᾷ Ὀοΐογο Οὐά ἀπά 
νἰϑιῖοά ἀροὸη ἢΐπι, δεσογάϊηρ ἴο {πὸ ψοτγὰ ν 
Εχοά. χχ. ς: δηὰ Ἰοξ ποῖ ἢ!5 τηοῖ που 5. 510 δ 
Γογξοίζεῃ, Ὀμῖ τεςο]]!οοῖϊοα δηὰ ἱπηριι ες." 
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ΕΘ. 
«αὐ 
Δ. 124. 

ιῖς 1,εἰ τῆςπὶ ΡῈ Ὀείογε τε ΟᾺΡ 
σοητίηυδ!]ν, τῆλς μα πΊΔῪ οὐΐ ΟΥ̓ τῇς 
ΠλΕΙΉΟΓΥ οὗ τΠεπὶ ἔτοπι ἴῃς φαγῇ. 

Ι6 Βεοδιιβα τῃδὲ ἢδ6 γαπιοπιδεγοά 
Ποῖ ἴο 8ῃδνν πλεῦου, δυζ ρειϑεσυτοα 
(Π6 ΡΟΟΓ ἂἃπά πεεάγ. πιᾶ, τἢλῖ ἢθ 
Τρ ῆϊ ἄνθη 5|ΔΥ ἴῃ6 Ὀγόκδη ἰη ἢεαγί, 

17 Α5 δε ἰονβά οιτβίηρ,, 80 ἰδεῖ [ἢ 
ΠΟπΠΊ8 ὑπῖο ἢΪπι: 4ἃ5 ἢθ ἀε]ρῃϊτεαά ποῖ 
ἴῃ δἰ εββϑίηρ, 50 16ῖ ἰτ θ6 ἔδγ ἔτοπι ἢΪπὶ. 

1Ιι8 Α58 δα οἱοῖῃεα ΠΙπιβοῖῖ 
συγϑίηρ Κα 45 νι ἢ5 ρΑγπΊθηΐζ, 50 
Ιεῖ τὸ σοπὶς ᾿ἰηἴο ἢ]5 θοννε]5 {κα νναῖετ, 
Δηά [Κα οἱ] ἰηῖο ἢ]8 ὈΟΠ68. 

19 [,ετ 1 θ6 υπῖο ἢϊπὶ 45 τῆς ρἂτ- 
ταδηῖ τοῤτεῤ ςσονεγεῖῃ ἢϊπι, δηά [ὉΓ ἃ 
βίγε ψνμεγενν τῇ με 85. ρἰγάεὰ Τςοη- 
τηυ2}}γ. 

15. Ζεὲ ἐβέρε δφ, ὅς. “1.68 (Πδ 8᾽π5 οὐ ἔδί μου, 
τ ΐδου, ξογθ δι ποῦβ, 6 ργόβοηξ ἴο [6 ΠΊΘΠΊΟΓΥ 
οὗ Οοά, 80 ἰδαὶ Ηδ τλδύ {πιπηκ οὗ ἴῃοπὶ 4]- 
ὑγγ5, δηὰ ςουϊ ΟΠ [Π6 ΓοΙπο Ὀγάησς οὗ (Π6 
ὙΠΟ] γᾶ Ὀδέοσο Η πὶ: 55. χχχὶν. τό, χς. 8. 

16. Βειαμφ ἐραὶ... δμί ρῥεγεεομίοά, ὅκς.] Μοτο, 
᾿ΓΟΥΔΠγΥ, “Ὁ ζ Ρογϑθσιθα [6 ΡΟΟΥ πὰ ΠΘΡΑΥ͂ 
τπὰῃ, γεᾷ, ἴῃ6 Ὀγοκοη-οασίοα (Καγ) τηδη, 
δια {πὲ ἴο ρὰΐ πὶ ἴο ἀραῖῃ." ὙΠῸ ΗθΌ. 
5ΘΕ1ἢ5 ὈΥ [Π6 σοῃ]ιρδίίοη δπλρ] ογοά, ῬΙ]Ο] ἰῃ- 
δἰοδά οἵ ΗΙΡΒΙ, ἴο πρὶν ὈΥῪ {πὸ ἰαϑὲ ννογάβ8 
ΠΊΟΓΟ ἴΠΔῃ ἀθδίῃ δι πιρὶθ. δΆ6Γ σοπηαῦκα ὈΡροη 
(Π 15 νοῦ56,---αῖ 1 ἢδά (5. ΓΟ γ) 115 πιοϑέ 55:8] 
ΓΒ πηθπς νυν ἤθη [Π6 ΡΘΟρ]θ ἀγοϑὸ Δηα σοηβίγαϊη- 
οὰ Ριηϊαῖο ἴο σγιιο γ ἴπ6 Μδη οὗ ϑούζον5. ΤῊΘ 
ΡΘΟρΙΘ ὑπαὶ ἤδη σοπάεπιηδά Η!πὶ ννογὸ οὐ οἱ 
ἴῃ 1Π6 ποχέ ψοποιδίίοη,--- ΠΟΥ ὙΘΑγ5 αἰίοσ [Π6 
σγις! χίοη ἢ 6 ἀοδδίγαςξίοη σΑΠΊΟ,--- [ΠΕ ῚΣ ἤοι156 
νγᾺ5. Ἰοῦς ἀδβοϊδίθ, [μοῖγ ἰθπιρὶς ἀδϑιγογοά, δηά. 
1ῃ6 τεβϑίάθ ὈδοδπΊὸ ννδηάογοιβ δηὰ Ὀορ ΑΓΒ ΟΥ̓ΘΥ 
1(ῃ6 ΠΟΙΆ φαγῇ ; Μαῖξ. ΧΧΙΠ], 32---- 36, ΧΧΥΊΪ. 2 5. 

17. 44, ῥὲ ἰουεά εσμγείπ, ἅς. ῬΟΟΒΒΙΌΪΥ 
συ. 17, τ αοθογιῦθ 45 ἔδοζΐ ν δῖ συ. 19 
ΔΙΏΡΙΒ65 ἴῃ ἃ νυ ]δίι, ΟΥ̓ ΡΓΑΥΘΓ, “δ ἰονοά 
εὐυτγϑίηρ, δηᾷ 1ἴ Ἰονοὰ ἢϊπὶ ἰῃ γοίι τη, ηα σαπὴθ 
ἴο πἰπι: Β6 ἀοἰρηῖοα ποΐξ ἴῃ Ὀ]οσϑίηρ, δπά 1 
ν)5 ἴασ ἔτοπι ἃ. Ηδ οἰοίμοα ἢ π]50 1 νυ ἢ 
συ Γϑη 45 ἢ ἃ ραγπιθηΐ, δὰ 1ἴ ρογπχθαίθαά 
Ὠϊ5 ἱπιηοϑὲ ραῦῖ5 85 ννδίθυ, ἃ5 1ἴῃ6 τγϑίγοβῃίηρ 
ΟἿ] ψ ἢ νῆῖςἢ {πὸ ὈΟΑῪ 15 δηοϊηοὰ βηάδ ἃ 
ὙΑΥ ἰπίο ΤΔΓΤΟΥ δηὰ Ὀοπο5." ὍΠδ ᾿ΠηλΡ 85 
ΓΟ ΓΆΓΑΙΠΑΥ ; 1Πῃ6 ἀΔΠΥ ἄγοθθ, (Π6 νναῖοσγ (ἢδέ 
Ρειτηθαίος ἀδιν ουογγ ρατὶ οὗ ἴθ Ὀοάγ, [Π6 
ΟἹ υυϑοὰ ἀΔΙῪ ἕο πουγιϑηπιθηΐ (5. εἰν. 1ς) 
δῃηά ρἰδάποθς (5. χχὶθ 5). [Ιη {Π6 νυνδὴ τῃδξ 
ἕο οννς5 (σ. 19), ἴῃ6 πιδηῖϊο, Α. Ν. σαγ»ρῃθμ 
ὙΠΟ 5 δἰννγ 5 ννοσῃ, δηὰ {πὸ ξΊγα ]ο οσ Ὀ6 1} ἢ 
ὙΠ ἢ (86 δοσυγβοα οπθ 15 δἰνναγϑ βιγάθα, ἃγδ 
δι ρδϑεςαίδα, ἀρραγεηί]υ, ἔΟΥ ΤΟΓΘ ΡΌΠΟΓΑΙ [ΘΟ ΓΠΊ5, 

20. Ζεὶ ἐδὶς δὲ δὲ χεευαγαά, ὅς.1] Οτ, 

ΡΘΑΙΜ 5. ΓΙΧ. 

- Πὴς 

Ὕ. 15---2 5. 

20 1,εἰ τὴ}5 δέ τῆς τενναγὰ οὐ πλὶπα 
Δάνειβαγιο5 ἴτοῖῃ τῇς [ΟΚΡς δηά οἱ 
τ εηὶ τῃαϊ δρεακ ἐν}] δραὶηδῖ τὰν 50]. 

21 Βυὲ ἀο τβοι ὼγ πιε, Ὁ ον 
τῆς Τμογά, ἔογ τὴν παπγε᾿β βακε: δε- 
σϑιι88 ΤΥ ΠΙΕΙΟΥ͂ ἐς ροοά, (ΕἸ νεῖ τῆου 

22 ΕογΪ αηὶ ροὸγ ἂπά πεεάγυ, ατπὰ 
ΠΥ ἢελγί 5 υγουηάεά νυν] η Π16. 

23 1 δὴ ροπε {κε ἴῃς βῆδαονν ψνῆξῃ 
ἴ ἀφο! ηεῖῃ : 1 πὶ τοββεά ἃρ ἀπά 
ἄοννῃ 28 ἴδε ἰοςσιιϑῖ. 

24 ΜΥ Κηξεβ ἂαἂἵὲ ψγϑακ τῆγου σῇ 
[λϑῖηρσ; Ἀπὰ ΤΥ ἢεβῃ ἐδ] θῖἢ οὗ ἰωτ- 
ΠΕϑ88. 

ἃς 1 Ὀεςσᾶπ)α 4͵580 ἃ τεργοδοῦ ὑπῖο 
τε : τὐῤέπ ἴμεν Ἰοοκδὰ ὕροὴ ἢ1Ὲ 
{ΠΕΥ 58ακΚεά {ῃεῖγ ἢδδάϑβ. 

ταῖθοῦ, ΤῊ185 18 0Ὅ0)0 ΣΟΨΎΔΣΑ, ΟΥ ΨΑ568 ΟΥὮ 
Ἰαῖηθ δάνοχβδχιθβ, ννοἢ ὑπογ ἤλνὸ θαγιιθά 
ὈΥ ΤΠΟΙΓ οὐπιε5. ὙΠῸ νοτγά υιϑεἀ Ιῃ υ. 6 ἰ5 
υϑ68 ἀραϊῃ Πογὸ δηά ἴῃ τ. 29. 

41. Βμὶ 4ο ἰδομ, κε ἢ ἨΗδθδ. “ο ΤΒοι 
ἢ πιο, 2. 6. “ ἼΑΚο ραγί νυ ἢ πιθ, δηὰ δά 
ΠπΊ6, Δεσογάϊηρ ἰο ΤΥ πιοῦογ." (Οἷ τ 5. χίν. 
6, 4ς, ἁῃηὰ ΡΞ. ᾿Ιχχχυὶ. ε, ΗΙ6Ὁ.: οσ, [Π6 τηθαηϊη 
ΡΕΓΠΔΡ5 5, “ο ὙΠοιῖι ἔργ πιὸ, δοσογάϊηρ ἴο 
ΤῊΥ παᾶπλὸ δηὰ ἕαδπιο (161. χῖν. 7), πίθου δηά 
τρῃς." ὍΘ 311] Ἔἐχργθϑϑίοη βθθη5 ἴο ὁσοὺγ ἴῃ 
Ῥς, οχΧΙχ. ός. 
Ο Οου δὲ 71ογαἹ “Ὁ Ϊεοβονδῃ Αἀοῃᾷὶ." 

Ῥξς, Ἰχν"]. 2ο, ΟΧ]. 7, ΟΧ]!. 8, ἄς. ὝΠΕς ἵνο- 
[ο]ά παπιὸ οἵ σοά, δὰ ἐμὸ ργοποιῃ “ὝΒου,᾽" 
ΗδφὉ., 5μδνν {πὸ Ἰηΐθηβυ οὗ [Π6 ἀρρθδὶ. 

283. 1 αγρι ρορξ, ἄς 866. 5. οἷ. 11. 
(1 ρᾶ55 ἀυνΑΥ {πκὸ ἴΠ6 σῃηδάονν ννβθη 11 Ἰθηψτῃ- 
Θη5 δηὰ (βοοῦ) αἀἰβϑάρρθαγβ: ἃ5 ἴπ6 Ἰοςσιϑὶ 5 
ἰοβϑοὰ τὸ δηὰ ἀοννῃ, οὐ, γαῖμοσ, [οβϑο ἄνναν 
ὈγΥ ἰδ ννυπὰ δηά οδιτίθά ἱπίο [ὴ6 5.4 (Εχοά. 
ΧΟ τφ; [0ε] 11. 20), 50 1, ννϑδῖκ, ροννεγίοββ, δηὰ 
δ 1Π6 ΤΏΘΓΟΥ ΟΥὗὨ ΠΥ ἔρεβ, ἂπὶ ϑδῇδκοι οὔ ἀπά 
[ςοϑϑθά Δ ἀννδύ, 85 σγαπηῦ ἔγοτη ἢδρκιη (ἘΠιρΐ.), 
ἴγοπι {μ6 φαγίἢ δηὰ 116. 866 5. Π}]ΑΓ Δ 5, 
Τοῦ χχχνυ 14; Νἕῆ, ν, 1323. ὙΠΟ ΟΧΧ. τεη- 
οι, “1 πᾶν Ὀδθὴ βῆδκθη ΟΠ, ὩΣ ἀννδυ, 48 
(ἢ Ἰοςιι5ί5.᾽" 

44, ἐῤγοισὺ γα υΐησ, δος. Ῥ5. χχχν. 13. 
Ἐκοιησ, 40 πα ϊσδίίοη οὗὨ βδοῖτονν ἔογ 5ἰη, ἢι- 
τα]! δτοη, Δηἀ δι ὈπΊ 5ϑίοη. 
αιερ οΚΚ ,αιπο 1. ε. “Τα ϊθῖῃ, οὐ [8]15 

ΑΥΝΑΥ ἰὨγοιρῇ ἰδεῖ οὗὨ [δίῃθ55 : οὔ, ροβϑβίὈ]ν, 
“ΠῸΠῚ ἰᾶςκ οὗ οἱ!," δὸ [6γ., ΟΧΧ',, ϑυπιπ). 

. ὩὯΒ. 1 δεεαρ αὐὸ ὦ γεῤγοαο, ἃς.) “1 
(δῖ πιοπίθα ποῖ (υν. 4,) 5) 50. τερσγοδ. ἢ 
Ὀεςδπλο," ἄζε. 

“βαζεά ἐῤοὶσ ῥεαάᾳ 55, χχὶὶ 7, ΧΙῖν. Σ4} 
Μαῖϊ. χχνὶὶ 39. 



ΡΘΑΙΜ5. 

26 ἩΕεῖρ πιὸ, Ο Κρ τ (οά: 
Ο Ξᾶνε π|ε δοζογάϊπρ ἴο (ΠΥ ΠΊΕΓΟΥ: 

27 Ιμαῖ τῇδν πιᾶν Κπονν παῖ τἢ]8 
ἧς τῆυγ μαπά; ἐῤαὶ τοι, ΟΡ, δαβῖ 
ἄοπε ἴτ. 

28 1,εἴ τῆεπὶ οτγβ6. Ὀυῖ Ὁ]655 τῃου: 
να πεν δγῖϑε, ἰεῖ τῆεπὶ 6 δ5Πδηι- 
ες; Ὀιι]εῖ τῃγ βεγνδηζ γε]οῖςα. 

20 ἴἾ,εἴ πλης δάνεγβθδγιεβ δε οἱοιῇ- 
εὰ ννπῇ βἤδιμε, ἀπά ἰεῖ σβεηὶ οονοῦ 
τε πλϑβεῖνος ἢ {Πεὶγ οννῃ σοηῇιβίοη, 
845 νν]τῃ ἃ τηδητῖὶς. 

30 1 ν}]}] σγεαῖ ργαΐβε τῇς ΓΟΚΡ 

νυν. 2,2ό- τ, 

ΩἽ. ἰῥαὶ ἐδ ἐς ἐδνρ ῥαπά, ζεο. “Ὅῆῃϊ5 
δεὶρ νυν ῆῖςἢ 1 δϑοὶς ἔοσγ δπὰ νῆϊςἢ Ἴδπου νυ] 
βεη.᾽" ὝΤὌΠ6 Ῥϑδὶπηϊιϑὶ ἀθϑίγοβ [ἢ σσοά 8 οἢδ5- 
εἰβεπιθηΐ σπδὺ πη ἀροη ἢἰ5 ἔοεβ ἴο } 5.1 γ ΗἸ5 
ὙΝΑΥ5 ἴο τῆδῃ, δηά ὀχῃ δι ΗἸΠΊ 85 Δῃ ΔνΟΠΡῈΓ 
οὗ Η:ἰ5 ἔτιοηάβ. 

28. ουδέη ἐῤεν ἀγίσε, ἅς. “ὙΝΏΘη Π6Ὺ 
ΑΥΓΙΘΟ 1πη Ὀδίι6.᾽ οὐ, γαῖμογ, "ΤΟΥ πᾶνο Π5 6 
ὉΡ τ Ὀδαῖι]Ὲ ἀραϊπϑί πΊθ, δηἀ ΔΙῸ δϑῃδπηθά, 
Ὀμῖ ἼΓὮΥ ϑογνδηΐ το] οῖςθ5." ὙὍὙΠ6 ρ]Ό ΓΑ] 15 ΠΟΥ 
“υὐκειτυϊοα ἔοσ ἴἢ6 οἰηρυϊατ, 866 σύ. 2---ς. 
7 “ἐγυαη) 5. Ἰχῖχ. 17. 

29. 80. {εὶ »ιίπε αὐπυεγεαγίο,, ας. ὍΘ 
ΡΓΔΑΥΕΥ (υ. 26) 15 ποῦν ρεγῆδρϑ, ἰῃ ςοδο]ιϑβίοη, 
σμδηρθά ᾿πΐο ἃ σοηβάεηϊξ ἐχροοϊδέοῃ : ““ Μίὶμπα 
Δάν ΥπαΓ 8 5}4]},᾽" ἄς. 

31. κδἕ δὲ γίσι ῥαπά, ὅς.) Α5 ἃ 5ῃ1ε]ἀ 
διὰ ἀεΐξηςε : 55. χνὶ. 8, ΠΧ. ς, ΟΧΧΙ, ς,) ΟΧ]Ι. 4. 

Ρβαιμ ΟΧ. 

Α πιρμῖγ Ῥγίποθ, στη δ ἴπ6 τιρῆῖ 
Βαπά οὐ Οοά, «πὰ τῆ6 Αϑϑοοσίδίεα οὗ Ηἰ5 
ῬΟΜνΕΣ, ννᾶροθ ἃ ἔξαγγι ννΑΓ ἀρδίηϑξ ἴΠ6 66- 
1.165 οὗ Ὀοϊῃ. Ηὀ ἰ5 δεσοπηραηϊοὰ ἴο Ῥῖ]6 
Ὀγ Δῃ ἱππυπιογδθϊο μοϑῖ οἵ σοιηγαάθ νΥΔΥΓΊΟΥΒ 
(υ. 3), εἰλά ἴῃ 16 νεϑίπιθηϊθ οὐ μοὶ πο 55, ἃ5 
Ὀεδῖϑ τῃ6 [Ο]]οννοῖβ οὗ ἃ Ῥυιεβῖ. ογ Ηβξδ ἴ5 ἃ 
Ῥγιοβῖ (υ. 4) δἴοσ τπὸ ογάδσ οὔ δήθ ΠιΖϑάθκ; 
ποῖ ἴογ 4 ὑχίεί 1Πξ, 25 ργίοϑίϑ ὑπ θγ [Π6 ἰανν, 
Ριιῖ ἔον νοῦ. Ὑπὸ Ῥϑαὶπηδὶ ἐογοῖθ!}5 ἴο [ἢ15 
1Ἰπσοταρασγαθ] Οδρίδιη, ἱπγοιρῇ ἴῃς δά οὗ 
].πονδῆ, ἃ Υἱοσΐοσυ ονοῦ Η!5 ὁπεηλοβ (συ. ς), 
ΟΥΕΥ ΡΙΠΏΉςΘ65 Δη4 ΡῬΘΟΡΪ65, οὐθγγνν πο Υο, ορροβθά 
ἴο ΗἰΪπὶ (νυ. 6); δπὰ ρογίγαγβ Ηὶ5 νἱβοὺγ 
ἱπ ἴῃ Πεδῖ, δηὰ ρεγβϑενεσζάησθ, {1} Ὁ ΘΠΟΙΑΥ͂ 
ΤΟΙΏΔΙΠ5. : 

α΄. τ ἀθβογῖθεθ [πΠ6 54] πηι ᾽5. υἱϑίοη οὗ [εμο- 
Δ} 5Ξρελκιηρ ἴο Ηἰβ ϑθοη: ἰὴ στ. 2, 3ν 4.) 5 
ἢο δά άγεϑϑοϑ ἢ15 βσρθθοὴ αἀἰγεςῖν ἰο ἴῃς ΜΠ ΡΠ 
Οπο δάάγεβϑοὰ ἴῃ σο σ ΟΥ̓ ᾿οπονδῇ ΠΙΠπΊϑοΙΕ: 
ἰπ νυ. 6 ἀπά 7) ἢθ ἀννθ}]5 ὑροη ἴμὸ αἰγουτ- 
δίδηςεβ οὗ ἴη6 ἐδ οὗ ςοηῃῆϊςϊ, δηὰ ἴΠ6 ἀθ- 
ΤΩΘΔΠΟΊΓ, ἴῃ δηἀ δῇϊογ 1ἴ, οὗ [Ὡς Ηρτγο δίεβϑιδῆ, 

ΎΠΟ ρῥϑδὶπὶ πᾶ5 αἰννᾶγβ Ὀθθὴ ἱπιογργεῖοα οὗ 
Μεοββίδῃ ἰπ (ηὴ6 [νυν δῆ Ομυτοῦ, [{ 15 ᾿πῖογ- 
ῥτγεϊοά οἵ Μεββίαβ ὈὉγ Ομ γιϑθὶ ΗἸπιβοὶ ἴῃ Μαίΐ, 

ΕΙΧ. ΟΧ. 427 
νν ἢ ΠΥ πιουτῇ ; ἥὸ 1 1] ργαῖβε 
ἢϊηιὶ ἀπιοηρ' τη πλυϊττὰά6. 

241 Εογ ἢε 5}4]] βιαπά δἵ τῆε γίρῃς 
ἤδπα οὗ τῆε ροοῦ, ἴο βᾶνε ἀέμι 'ἔτοπι ’. Ἐς", 

: 7 ροῦν τἤφ 
ἴῆοβ6 τῆδϊ σοηάεγηῃ ἢΪ5 βου]. Ἵκήχεν οὕ 

ἀξ ον ἐν 

ΡΟΡΑΙΜ ΟΧ. 
: Τ.ε ξίπρίορ»ι, 4 “1ε ῥγϊφείλοοα, 5 4126 ἐομιψμεσί, 

7 απαἱ {4ε ῥαςεοη οὗ Ολγέσέ. 

Α Ῥβαϊῃλ οὗ Ἰλανίὰ. 

Ω ἍΓΔιΤ, 281 ΗΕ “ἸᾺΡ 5844 υπῖο πιν [ογά, ΄. 
δὲς τῆου δὲ τὴν τίρμς ἢδηά, ἀπ] δίαης τα, 

1 πλάκα τῆϊηε Ἔπεηλεβ τῇγ ἰοοϊβϑίοοῖ. ἴμικε 20. 
4:2. 

Αοῖβ 2. 34. τ (ογ. 1:5. 25. σεῦ. Σ:. 13. 

ΧΧΙΪ, 41, ὅζο.; Ματκ χὶϊ. 3ς. ὙΠῸ Ῥδτγίϑθεϑ, 
ἃΡΑΙη5. νυ ἤοβα ποίϊοηβ οὗ Μεβδοίδῃ Ηδ 805 {{, 
ἀο ποῖ ἀϊδβραΐε {π6 ἱπίεγργοϊδιίοη (566 δ]50 
[κὲ χχ. 41 δηὰ δαί. χχνυῖ, 64). [|ἢ τῆ 
Ομηϑιίίδη Ομαυγοἢ πὸ δησίθηϊ δογρίΓ6 15 πλΟτΘ 
ἔθ ΠΕ] Υ χυοϊρά ἴῃ ργοοῦ {πὶ ΟἾγϑι 15. Μ165- 
βἰδῃ, διὰ ἰη {ΠΠπϑίγδίίοη οὗ Ηἰ5 ΟΠοος (Δ οἴβ 
1. 34: 1 ΟὐοΥ, χν. 2ς; Ερῆῃ, ἰ. )ο; Ηθῦ. ἱ. 3, 
Υ. ό, νἱ!. 17---.-23,) ὅζα.). [δῖϊη Μαγίγυ (΄ Αρυ!. 
1.᾽ ας. 60) ἅρρ]ϊε5 {πὲ ννογάβ οὗ υυ. 1---3 
ἴο {πὸ ϑοθηβίοῃ οὐ (γί, δηὰ {πὸ βργεδὰ οἱ 
Η!5 πράοιῃ ; δηά {πὸ ννογὰβ οἵ συ. 2 ἴο [86 
ΠΥ νἱοϊοτγίουβ τοδοῆίης οὗ [ἢ6 Αροβί]ε:5, 
[Ιπ 1Π6 ἀϊαϊυσὰθ ἢ ὙΤΥΡρμο, Ρ. 2ο, εα, 
ΤΗΙγΙ., μὲ βᾶγβ ἴμαϊ [ῃ6 Μεββίδηϊς ἰ5 ἴῃ6. ομ]γ 
[ο]ογα Ὁ] ὀχρίαπδίίοη οἵ 1 : δηὰ 5 πλΠαγν ἴῃ 
ΟἴΠΟΓ ρῥαοθβ, ΡΡ. 211, 253,) ἅς. [τϑηαιι5, 
Τεγί απ, Ογρτίδη, Εὐβθῦὶι5, ΟΠ γγϑβοβίοπι, 
ΟΥ̓ΤΊ], ΤΓοοάοτεῖ, ὅζο. ξεῖνε βἰ ΠΉΠΑΥ ἰεβε ΠΊΟηΥ. 

ἼΠ6 οχρ᾽απαϊίοηβ οὗ ἴῇοβθ ννῃῸ ἀδο]ηθ [Π6 
Μεββϑίδπὶς ἱπίογργοίφιοη ἄγ πἀπηδίιγαὶ. Τῆς 
Ῥηποο Ψν}0 8115 δὲ [ῃονδῃ 5 γἱρῇῃϊ Παπὰ (υ. 1) 
(ννα!ά, Ημρἐε]ά, Ηετγάεσγ, ἄς.) ἰ5 αν ά : θὰ 
ΠῸ δοπρίαγε 7ιι5}ῆ 65. [ΠῸ ἀρρὶ]!ςαιίοη οὗἁὨ {πὸ 
Ρῆγαβθ, δὲ; αὐ Μν γίφδι ῥαμά, ἴὰ τῆι νεῦξὸ ἴο 
ἃ πῃ. ὙΠὸ ρῥυοβί δα ἀγεββθὰ ἴῃ υ". 4 (Ηἰἰχὶρ, 
δίς.) 5 Ποπαίμβδη (1 δίδος. χ. 21), οὐ Αἰοχ- 
Δηάεγ δηπδιι5, ΟΥΎ δίπιοη (1 Μᾷδος, χίν. 41), 
Δηά ([Π6 ννογάς 20γ7 δῦ Πιδδῃ ἕο ἢἰβ ν μοί 
"ἴθ, Βιυῖ τΠ6 βοϊθιμη ἱνογὰς νυ ῃῖς ἢ Ἰηϊγοάιϊιοο 
{Π6 πιεητίοῃ οὗ 1ῃ6 ργθεϊῃοοά, υξτογοὰ ὉγῚ οὰ 
ΗΠπηβοΙε, ϑχοϊὰθ 1η6 σοπηπποηρίασο ὀχρδηδ- 
[οη. ὍὙΒΕΥ ϑχοϊυάοθ, ἴοο, ἴπ6 ποίΐοῃ (παῖ {{6 
ννογὰ 2 γίεσὶ σδη 6 Δρρ]δαὰ ἴο {πὸ Ρυποθ Νῖε5- 
βδ ἢ [ἢ ΔΠΥ͂ 56η56 ὀχοθρί (ῃ6 πιοϑί Ὄχαοί, [1 ἰ5 
᾿προβϑίθ]θ (ο γοαὰ 186 ρϑα]πὶ νυἱίποιιξ ἐδο]πρ 
1Π41 11 15 ἀθδιηρ ἢ 4 {Πποπηθ αῦονο (πὶ οὗ 
Πανι ἃ οὔ Ϊοπδίμδῃ ; ἰΐ58. ἰπίθηϑθ αἰ σηΥ πὰ 
50] ΘΠ Ὑ Ὀδοοπιὸ οχαρρογαίίοη δηὰ Ὀοιηθαϑὶ ἰδ 
Ἰηϊογργείθα οὗ Δηγ »ιαπ.. 

[{|5 ]οννθὰ τῆδι 1 15 οὗ {Π6 αγὸ οἵ Ὠανιά. 
115 ἔοπθ, ἰδηριιαρο, ϑριγιΐ, δῃά σουηϊοηϊβ ὈφΑΓ 
ουΐ [ἢ6 αἰπιοϑῖ τηϊνοῦϑαὶ ἰγδαάϊοη τΠαὶ αν ἃ 
ντοῖθ 11. Μορὶ οὗ {πὸ δεββίδηϊς ρϑαὶπὶς οὗ 
Πανὰ τοὶχ ὉΡ Μοβϑβίδηϊς ςἰγοιυ πιδίδποος υυ ἢ 
ἰποιάθηΐβ οὗ ἴπ6 Κιπρ᾿ 5 οὐνῃ ᾿ἔδ: Ὀμὲ 5. 1). τὰ 
15 ἰαϑὲ ννογάϑ (2 5. Χχὶν, 3,).4) 5δμονν, ἰδὲ ουςλ 



ΡῬΘΑΙΜ5. ΟΧ., [ν. 2-- 4. 

2 ΓΠε [83 5Π4]] ςοηὰ τῆε τοά οὗ 
ΤΥ δἴγαηστῃ οὐκ οὗ ΖΊ1οΟ : ταὶς τῆου 
1 τῇδ πιιαςῖ οὗ {8116 ΘΠ ΘΠ,165. 

2 ΤῊγ ρεορὶα «ῥα δὲ ντὩ]]Πππρ τη τῆς 

438 

ἀλγ οὗ τῆγ ρονγεσ, ἴῃ τε Ὀεδυτίεβ οὔ Ἵ τ, νερὰ 
ΠΟΙ Πε85. ̓  ΠΌΠπι τῆς ννουῦ οὗ [ῃ6 ΠΊΟΓΗ - τιυμεό οὗ 

“1: 72 ΟΤῊ-» 

ἴησ : ἴῆῇου ἢλβδῖ τῃ8 ἀδνν οὗ τὴγ γουτῇ. “τς 
4 ΓΠἢε [ΚΡ Παῖῃ ϑννογῃ, απ ν"}]} τς ρυνβ 

Ὁ ϑοραγδίίοῃ ἴῃ υἱβίοη, 85 1ῃ {Π15 ῃϑα]π). ὈΥ 1Π6 
Κὶπρ ννὰ5 ροϑϑι 016, [ἢ 115 ροθπὴὶ 5 ἀθβοπθθ5 
νυ τθοι δὴν ΔαΠλΙΧΕΌΓΟ, ἃ5 ΓᾺΥΓ ἃ5 νῸ σδῇ 566, 
οὗ οἰγευπλβίδηςεβ ργοϑοηΐ, [6 υἹοῖουυ οὐ δΝῖοϑ- 
“ἢ ονοῦ ἴΠ6 ψ τ]ὰ οἵ ον]. ὍΠεὲ ᾿ππᾶρὸ οὗ ἃ 
ΜΔΓΓΙΟΥ ἀοϑίγου τη ΠΙ5 065 ΠΊΑΥ 566ΠῚ ἃ βίγδῃρ 
ΓοργοβοηΔῈΠΊ0η ΟΥὮὨἨ {Π|6 Θ5 ἘΔ Ὀ}Π5ῃπιθπξ ἀροῃ αγίἢ 
οὔ Ομ δι 5. οριγιίίμαὶ ἀοπιηίοη. Βιῖ ᾿ανιά 
ἀθβογιθοα ΜΝ ὁβϑι ἢ 5. ΥἹσΟΥΥ ΟΥ̓ Η!5. ΘηΘΠΊ 65 
Ὦν ᾿ἰπλᾶμεὲβ [ἈΠΉΠΙΔΓ ἴὼὺ ΠΙΠῚ ἃ5 ἃ νΨΑΓΙΓΟΓ; 50 
ἘχοκΊοὶ ἀγονν ἢ15. πηᾶχὸθ οὐκ ΟὗΥ̓Ὠ 16 ὐγτὴβ οὗ 
{π6 ᾿Αϑϑυγίαη ννοσ]α, 51] [Π6 ργορῆθου οπι- 
ὈοΠ165 σογίδιη ἔεαζαγοβ ΥΠΙΓἢ δυρρεβί, ΟΥ̓ ΘΑ5 1] 
[411 ἴῃ νυ ῖτδ, [Πη6 ΠΥροΐἤ 515, {πὶ [Π5 Ἰπλαβὲβ ἴῃ 
ἰϊ δΓ2 ΒΥ ΠΊΌΟΪΙ σα]: δι. {πὸ ἀοδοσρίοη (νυ. 4) 
οὗ δ ἐβϑιδῇῃ 45 Ρτιοϑὶ , οὗ ΗἸ5 ν ἉΓΥΟΣ σοπηγδάθ5, 
ὙὴῸ ἃ1Ὸ ῥΓιοϑίβ (τ. 32): απᾶά [86 Βῖηΐ (σ. 7) 
οὗ Ηἰβ ννθδγίηδβϑϑ ἀηᾷὰ ἰυνν]θ55. ἜΠῸ σοηῇιςοῖ 
ἀςϑογ θα ἴῃ (Π6 ρ54]πὶ (τ. 13, ὅζς.) 15 ξοιίηρ οἡ 
Αἰνναγϑ: δηα ΝΜΘβϑίδῃ ἴο [Π15 ἀδὺ ὁσσιριο5 Η]5 
δοδί, ἃ5 ἴῃ τ΄. 1. 

1. Τρὲ Ποκὴ «αἱά, Κα. οῆονδῇῃ 5ρακὸ ἴῃ 
νιϑίοη (Ηδορ. Ὀδδ): Μαῖϊ. χχὶ 42, “αν! 
ἐν πνεύματι οΔἰϊοῖῃ Η πὶ." ἅς.) ἴο {πὸ 1,ογά. 
" 1Π6 ῬβΙπηϊδῖ, ἀπ ὑδάθ Ηἰπὶ 511 αἱ Ηἰβ8 τ 
δὰ, 
»ν Ζογ] “1 ἸὨλανιὰ, {πὸ Κις δπὰ ῥτο- 

Ρἢθί, ς4}}15 ΟΠ γιϑῖ ἢ15 1οτά δηά δΝίδϑίοσ, ἤθη 
ἰ5. Ηθ ποῖ ἃ πΊΘΤΕ πιδῃ, ἃ5 ἴπ6 [ὃν 5 τ ΔΑΪΥ 
τηδὶηίδίη, Ὀυῖ Οοά φηὰ ]νοτὰ : δπά αν ὰ Ηἰ5 
ογοαίατο δηά ϑβογυδηῖΐ :" 5 πΠ6 σοτητηθηΐ οὗ 
ΤΠροοάογεοϊς ἀροη σ΄. 1. 

αὐ »Ρ γίσῥέ δαμῇ ἴῃ [6 ϑραΐῖ οὗ Ἵδιοῖ 
ἈΟΠΟΌΓ, δηά 45 ἴπ6 δβϑοσίαϊο οὗ ροννεῖ. 866 
1 Κ. ΠῚ το; Μαζγκ χίν. 62; Μαῖῖ. χχ ,ι. ὙΠῸ 
ΘΧργοόϑδίοῃ ἴῃ ΕᾺΠ (45 5. ΠΠΙΙΓΓΟΥ ΓΟΙΊΔΓΚΒ) 15 
ὁ διέ οη Μίγ {πγοηρ δὶ Μγν στρ μαπά." [115 
ἀςτινθα ἔτοπι {πὸ συβίοιῃ οὗ ἃ Κίηρ᾽ ρἰδείης 
Ὦ5 500 προὴ (πὸ τἢτοπο ψ ἢ πὶ, τ Κ, 1. 
43--.λ8. 
μη, Κα. ὙΠῚΙ5 ἀἄοθβ ποῖ ἱπιρὶγ (μαῖ (πὸ 

5:8 δὲ Οοάδβ στιρῆς μαπὰ νν}}} Ὀ6. νδςοδίοαά 
ἤθη Ηἰ5 Θπθηῖ65 47 δυδάμποά (Ὀιῖ 566 χ (ΟΥ. 
Χν. 24---,.8:; Αοῖϑ. 1]. 22, ὅἄζς.). 

ἐδγ )οοί«ἰοο] ΑἩ οχργοβϑίοη ἀογνοα ΕἸ ῸΠῚ 
[Πε οσυδίοπι υὗὨ ρἰασίης {πὸ ἔοοϊ προη {Π6 πϑοκβ 
οἵ (Π6 νδηφιυ ϊδῃθά: [οβῇ, χ, 24, 2ς. 

Ὡ. Τδὲ Ζόοκρ, ζε. Θμονδῃ 514}} 5οηά 
ἕοσίἢ ουἱ οὗ Ζίοη δῃ 1γγεϑιϑι Ὁ]6 ἔυγοθ : δηά, 
8ἃ5 Ηδ κίῖνοβ ἴΠ6 βοθρίγε οὗ δηρίγθ, νν1}}} 5ᾺῪ 
ἴο Ηϊπὶ πὲ νυ τος 11, “Κυ]6ὸ Τ Ποὺ ἴῃ {πὸ 
τηϊάϑι,᾽" ὅς. 

ἐδε χοά οΥΓἹ ἐδν' “ἱγησι δ] ἱ.ες. ἴῃε6 5ἰδῆ οσ 
βοορίγο οἵ ροννοῦ, 845 ἴῃ [θγ. Χχῖν!. 17: Εχοκ. 
ΧΙχ, χῷ (Η60.). ὙΠῈ σϑηῖγο οὗ ἴῃ6 ὑηρᾶιΆ]- 
Ἰε]ρά ἀοιτῆηίοη 15 Ζίοη (566 5. ἰϊ. 6 ; [54]. ἢ, 4. 
Ζιοη υϑοὰ Βεέῖο, 35 οἴϊεῃ, ἴοσ [ΘΓ] 611): 115 

ΠΠπλι8 τὸ ἀπάἀοβηρά (σοιηραγε Ῥ55. ἢ. Ἰχχὶϊ, 
Ζοςἢ. ἴχ, το). 715 ῬΙΐποθ 15 ἰην θα ἴῃ 186 
ννογὰς Κρ Τροι, ὅς. ἴο 45ϑιιπὶ6ὸ ἀοπλ ΟΠ, 
ὙγὨ 151 ΗἾ5 ΘΠΘΠΊΪ65 αγὸ ἃ5 γοῖ (Δρραγοηῖ]ν}) τΠ- 
βιθάπθά. “Ηδὀδ ρίνοθ υ5. 54γ58 {ΔΓ ΠΟΥ, ὁ" ΠῸ 
Οἴου πλατὶς 85 ἰὸ {π6 δροῖ ἴῃ Ώ]σ ἢ (ΟἸγιβῖ 
Ϊ5 ἴο τείξῃ, Ὀὰΐ [Π|56: 11 ἐδὲ »πί δὶ ἡ Τρίπε 
ΓΖ ΕΝ 

85. Τῶν ῥεορίε «δα δὲ «υἱέες, α. ὙΠΟ 
ΓΛΟδΔηΪηρ ἰ5, “ΤΥ ΡΘΟΡΪΘ 884} 6 Πρ (ΗΘ Ὁ. 
ΔΎ] ΠΡ 65565. ΟΥ̓ ὁ ἴτθὸ ΟβθΥηρ5.᾽) ρΙιγ4] οὗ 
ΘΧΟΘΙ]θης 6) ἴῃ [πὸ ἀδΥ οὗἨ ΤῊΥ Ργοόννοββ : ἰη ΤῸ 65 
οὗ ΠΟΙ] Π655." ΑἍ ἀεβοσιρίϊοη οὗ ἴῃ: ργοραγαϊίοη 
ἔογ 1Π6 σοηῆϊοῖ. ὙΓΠΟΙΘ 15 ΠῸ Πεδι ΔπΊῖοη; 11 ἰ5 
ΠΟ ΠΊΘΓΟΘΠΑΓΥ ἅττὴΥ (}ἀρ95 ν. 2..9}: [ΕΠ ον 5 
{πΠ6 Κιηρ ἔγοπι ἰονθ: 1 15 εἰδὰ ἴῃ {Π6 τοῦθθ 
οὗ ΠΟ] η655, 85 ἴΠ6 ϑῆρϑῖβ ἰῃ 2 (ἴγοῃ. ΧΧ. 21 
(556 {Π6ὲ Νοῖς ἔποτθ, δηὰ Αρος. χίχ. 14): 85 
ἰκῆια 106 πηϊηϊβίοτα οὗ ἃ ΠΟΙΥ ϑογνίοθ (5. 
ΧΧΙΧ, 2): 8ἃ5 ὈΘΟΟΠΊ65 {Π6 50] ἀογ5 οὗ ἃ Ῥυεβί- 
κίηρ. Αἴδοῦ [86 ννογὰ ῥοδμεις ἃ [}] βδίορ, οὐ 
ςοΪοη. 
ον ρε αυο»ιὸ, ὅζς. 11|,“( Ετοπι ἴΠ6 νου Ὁ 

οὗ [6 πιογηίηρ ([1115) ἴοὸ Τεε (Π6 ἀδνν οὗ ΤῊΥ 
γοι... --’ᾷἀϑ (ἢ ἐὸνν οὗ θαυ πιογηίηρ, ἴῃ 
γι άφ, πὰ «μάίεη, ὠποχροοίοα, γιαγαείϊομς 
ἈΡΡΟΔΓΔηΟΘ, (Π(ΟΠ165) ἅἃΠη ππηϊπιοθοιοὰ ἴγοὸρ οὗ 
ἜΤ γοιμμ Το οαυεν.." ὝὮΘ ἄονν 15 ἱπιαβμοὰ 
85 ὈΟΥΠ Οὐ ΟΥ̓ [Π6 ννοπὶῦ οὗ πιογπίπρ. [π 2 8. 
ΧΙ, 12, ἴπο [4}1] οὗἩ ἴῃὴ6 ἄδνν ἔπι ΓΠΙ5Πο5. δὴ 
ἵπλᾶρο ΟΥὗἨὨ 1ΠῸ οἰζεπες δὰ σμάδάεηηποας νυ ἢ ἡΚΉ] ΓΘ ἢ 
Δ ἅττὰν ΠρΡἢ5 ἀροὴ (ἢ ΘΠοπηΥ : [ἢ Νίϊς. ν. 7, 
1ἴ 5 {π6Ὸ ἱπιᾶρο οἵ ἃ »ηγασμίοις ῥγόσεηπεν τὸ- 
νναγά5 νυ] ἢ τηδη σου ἴο5 ποιῃΐην : 1π [00 
ΧΧΧΝΠΙ. 8, 566 ἴοο σύ. 28, ὅἄζτ., {ΠῸ6 5.4 1) (Π6 
ὈοδΙ πη ΠΡ ἰϑϑιιοα ομέ ΟΣ δε αυοπὸ. ὍΠὸ τραρὸ 
ἴῃ 16 ἴοχῖ 596πὶ5 ἴ0 σοιηθιηδ {Π056 νδγίυι5 
ἤξυγος, Οἴδοῖβ ἱηΐογργοῖς αἰ βογομγ: “0.5 
1π6 ἀονν οΟΥὗὨ δΑγῪ τποτηϊηρ, αδυπάδηϊς, τογοϑῃ- 
ἴῃ, σργοδάϊπρ ἕαγ δηά νἹᾶθ, τηϊγασυίοιι5, 15 16 
ΤΩΡ 9, Τὸν ρεγρειμαί γομέῤ." 

4. Τρε ],ΟΚῸ ῥαὶὸ σαυογπ, ὅς. ΤΠ ρτε- 
ἕλος ἴο {Π15. νοῦϑὸὺ, “" [οῃονδῆὴ ἤαῖῃ βϑϑνόγῃ." 
δίς. απὰ τῆς. οποίος οὗ δὴ ὄχαμπιρίς οἵ πὸ 
Ἰπίοη οὗ Κίηρ πα ρῥγιθϑδὶ τοπὶ 50. ἤοδι δη 
δητιηιν, δηὰ οὗ 5ι1ς ἢ πλαικοὰ δης ροσυ] αν 
δι ηἰπολησο, σθὸπὶ ἴο σμονν ἰδέ 1ῃΠὺ πηϊοῃ ἰ5 
ΦΌΒΟΙ ΓΟΙΥ Ξηραϊασ. ὙὍὴδ Κιηρδ οὗ [5.46] ἀϊὰ 
ὈΠΘΟΙὈΙΘΩΪΥ ϑοπλοτπιεβ ΟΕ βδο ἔσο (χα 5. 
ΧΙ, ο: 2 8. Υἱ. 17; 1 Καὶ νι. ς). δηα Ὀ]655 
1π6 ρεορὶθ (2 5. νῖ. 18). 1λαν ἃ 4]50 οὐ οπὲ 
οσσαβίοῃ νΟτῈ [Πδ ᾿ΓΙ ΒΕ ϑρῃοὰ (2 5. Υἱ, 1.4). 
Υεῖ {πὸ σαβ65 οὐ 8584], ἴ[χζίδῃ, ὅς. (1 5. ΧΕ. 
12. 11:2 ΟἾγο. ΧΧνῚ. 18---2ο: 566 αἶδὸ ΝΌΠ,. 
ΧΥῚ. 40) 566ΠῚ ἴο ϑῆθιν σοπο] ϑινοὶυν, [ἢδῖ [ΠῸῪ 
οι] ποῖ οἤ᾽ὶοϊαῖο 45 Ὀγιεϑῖβ, απὰ (μαΐ τῆς 
ννοΣγάβ, Ἰῤομ αγὶ ἃ ῥγίοσί ογ ευέγ, σουμά ποῖ 



ςα. ΟΧῚ 

7 ε 5388]1 ἀσικ οὗ τῆς Ὀγοοκ ἴῃ τῆς 
ὙΨΆΥ : τῃεγείογε 5}4]] ἢς {πὰρ τε μεδα, 

ΡΟΑΙΜ  ΟΧΙ. 
Ι Τἦε 2ταϊνεῖρέ ὃν ἀΐξ ἐχαηεῤίε τρισί οὐλόῦς “ὃ 
27αΐδὸ Οοα 20» ἀξ ρίογίομς, 5. ἀγα οὙασῖο 
τυογάξ. τὸ 72ὲ μαγ οΓ Οοα ὀγεῤέμίά ἐγπμέ 
τοί 7. 

] ν} [Ἡτοῦ. ΓΤΚΑΙΒΕ γε τε ΝΟΒΡ. εν 
ΡΓΑΙδα τῆς ΓΟᾺΧΡ ψῈΠ σιν νγ ο]ς μαλ. 

ἐξ ξοἢ ΡΘΑΙ,Μ5. 4:9 
Ξ- δ- ηοῖ γερεπῖ, Του σγὲ ἃ ρῥγίεβί ἔογ Ἔνεῦ 

αἴτοσ τῆς ογάογ οἵ ΜεὶςἊῃιζΖοάςκ. 
ἼΠῈ ]μοτὰ δὲ τὴγ τίρῃς παρά 

5}}] 5{{ἸΚα τῆγοιρῇ Κίηρβ ἢ τἢ6 ἀΑΥ 
οὗ δῖ5 ννγδῖῇ. 

6 Ηε 5}]1] Ἰυάρε διηγοηρ ἴῃς ἢεδ- 
τΠεη. Πα 5}4}1 Π]1 ἐῤε ρίαεος νυν τῇ τῆς 
ἀεδὰ δοάϊεβ ; ἢ6 514] νψοιπᾶά τῃς 
Πεδαάξς ονοσ ᾿ΔΠΥ σοι Γ168. 

αρρῖὶν. ονθὴ η΄ ἴπ6 ἢγδὶ ἰπθίδηςο, ἴο νι ά. 
ΔΙοςΠιχοάθκ (Όδη. χὶν. 18, ὅς.), Κιηρ οὗ 
5416, δὰ Ρηοϑὶ οὗ ἴῃ δοσι ΗἸρῃ Οὐά, ρανα 
ϑἰρηιποδηΐ ρι5 ἴο ΑὈγαδαγη, ϑσραᾶκὲ ννογάϑς οὗ 
ἶοορ πιγϑίοποιιβ ππηροῦγί, ἀπά Ὀἰοϑοθά Πίτλ ! 
Δί βϑίδῇῃ 5 ἃ Ῥυοϑί ΔΡΟΣ 1Π6 1ΚΟπ655 (ΗΘ. νἱ!. 
:ς, 16), Αἴτοῦ ἴΠ6 ἵπιᾶρθ, (μδῖ ἰ8, οὗ δὴ ᾿ηϑριγὰ 
Κιηρ. 4 Ηἰρῇ Ρυιοϑῖ, οὗ ἴῃ ἢεαΐμθη, 45. νϑῈ}} 
8ἃ5 οὗ [ῃ6 [|6ν8: 2097 ευεγ, ποῖ, 85 ἴῃ ῥγίθϑίβ 
πὐάοτ ἴπε ἰανν, ἴον 4 Ὀγιεῖ ροοά. Ὑμαῖ Νε]- 
σὨιζΖοοκ ν 85 ρῥγίοϑέ ἢ ἃ {|}} ϑέηϑθ οὗ τῃ6 
τνοτγά ϑοθηηβ ουϊάθηΐ ἔτῸΠ] ἢ]5 ΘΟΧογο 8 ηρ Δη ΟΠ ΘΟ 
(45 ἴἴ ννου]ὰ 566πῚ) δῦονε ἰῃδί οὗ ΑὈγδῃδηι 
(ϑεε ΗΘ. νἱϊ. 4, 6, γ; Ζεςῆ. Υἱ, 9--ἰ 5). 

5. τὲ 1 ον ΔΑάομδί, 1.6. [θποναῆ. ϑοπὴθ 
Μ655. οἵ Κοπη, δηὰ [)6 Κοβϑὶ γρδαὰ ΠῚΠ᾽, 1 
ΘδΟΙ5 παΐιγαὶ ἴο σοπϑι ὁ Γ υ. ς ἃ σοηςἰπυδίίοη οὗ 
ῖΠο ἈολΙπ σι 5 δ άγοθϑ ἴο Δ,οδϑιδῇ, γαῖποῦ [ἤδη 
4 5οιηθινῃαῖ δυγιρὶ δάάγεββ ἰοὸ μονὴ Η τ- 
“ΕἸ, Ἰηδογίοα Ὀοίννοθη (πὸ δάάγοθς ἴο δ ὁβϑι δῇ 
(τ...) δηὰ τς πηρά!ταςοητροη Η 5 ἀῤοάϑ (τ. 6). 
Ὕ|ὸ Ἰαίῖοτ νοῦβο δηά υ. 7 σδηποῖ ρΟ 5 Ὀ]Υ ΔΡΡΙΥ͂ 
ἴο ΔηΥ Ὀυῖ Νίροθιαῃ. [πὶ σ᾿. 1, Δοθϑιδῇῃ 15 
βραῖο δἵ [ἐπονδῃ 5 τίρηξ Ππαηὰ ἃ5 πὸ 4550- 
εἰπῖς οὗ Η;:Ξ ροννεγ: ἴῃ 1ῃ15 νεσϑθ, Ὁ. ἃ αἰ θγθηϊ 
ἤρξιιγο (55. χυὶ. 8, ΟἸΧ. 21, ΟΧΧΙ. 5) ἰθβονδὴ 
15 μογίγαγϑαά 45 σοῖς ἀοννη ἔγοτῃ ποίνθη δπὰ 
Δ5ϑϑιηρ Δίοσϑίἢ ἴῃ ἴπ6 σοηβιςοΐ, αἴ Ηἰ5 τίβῆῖ 
μαπά. δ ἢ (15 Ὁ. ς ἴῃς δήάγεβς ἴο δ ἐβϑι δῆ 
εηφο: (πὸ ἴνγο ποχὲ σὖὸ. (6 δηὰ 2) ατὸ (ῃ6 
τη ταϊτίοῃ5. οὐ [ῃς Ῥϑαϊπιῖδὲ ἀροη {πὸ δυξιιϑῖ 
δοοπὸ Ὀείοσο ἢἰθ ἐγοθ. Τῆς {Ὑληϑι 101} [ἢ σύ. 
ς, 6, ἴτοπὶ ἰδ δή άγθϑς ἴο Μεβθιαῆ ὈΥ ἴΠ6 
ῬΞΑ]πηῖδί ἴο ἃ πηράϊ δίιοη Ὡροη πὰ δα πηγαὶ οα 
οὗ Ηἰ5 ἀδδάϑ ἰ5 ΘΠ ΠΟΘ ΉΓΥ ροσίϊςδ] δηὰ σγαρῆίὶς. 
ΤΒο {Γδηϑι[ἸΟη5 ἴῃ Κ5. 11. ἃγδ βἰ Π}}γ. 

Θ. Ἧς «ῥαϊ ΝΜ} ἐρό ῥίαεεε, ἅς. Τιῖ, Ἢ ἰ5 
ἢ1}} οὗ Ὀοάϊο5," ἄζς. οἵ ““ΤΙ5 Δ} οὗ Ὀοάϊοθ5,᾽ 
ἄς. 1. ἐ.."" δ 5}4]] οχογοῖϑθ ἃ σοτηρ]οίθ δι βου ν 
διθοηρ Ηἰβ ἴοθβ, Ηδ 5}4]] οονοῦ ἴΠ6 βε]ὰ οἵ 
Ὀλίι]Ὲ (τ. 3) ἢ {δὲ 5ἰαίη; Ηθ 5}}}}} σπη το [86 
μεδὰ οἵ Ηἰβ5 οποηΐεβ. (5. ᾿χν}}. 21) ονθῦ }} 
Ἰληά 5.) [5 ροβϑβϑιῦϊο (πὲ {π6 Ηοῦτονν τνογάς 
ΠΛΘΠΙΟη ἴῃδ ΠΩΠῚΘ ΟΥ̓ οη6 ἰαηὰ, οὐ σγαΐμοῦ οὗ 
οπρ οἰ, “ ἈΔΟΌΔΗ,᾽" οἵ [6 Α πιπιοῃϊἔθ5, ννῇοϑθ 
Βοδα 5ῃοι]ὰ ΡῈ 5πηῖοη (Κα αιοῖθβ. [ 5}. ΧΙ. 
{---το; Ηδῦ. π|, 12. 14); δυῖ {πὸ βόπογαὶ 
9ΡΏΞΘ 5 ποῖ τλις ἢ δἰΐεγοὰ Ὁ. [ἢ ϊ5 τοπάουίηρ. 
ὙΠΟ {Πυπιρῆβ οὗ ν]οθϑιΔἢ τὸ συτηθο] }χοὰ ὈΥ͂ 
βριιγὲσ δκϑη ἔγοπι ογαϊ ΑΓ νναῦϑ; ἰδ ΠΛΔῪ 6 
ἔγοτῃι ἃ Ῥαγι σι] Γ σΟΠΙΟΠΙΡΟΓΑΓΥ ὙΨΆΓ. 

7. κε «ῥα! ἀγὶπα οζίδε ὀγογὰ ἐπ δε αυα}] Νοῖ 
ὙΨΑΙ Πρ ἔῸΓ ΓΟρΟϑ6 Οὐ ὈΓΙΠΟΘΙΥ το γοϑῃτηθηΐ : ἀπά 
Ης 58}4]] [ἢ τὶρ ΗΙ5 μοδά, γϑογι θὰ (566 [πιᾶρ. 
χνυ, 18), Δῃηά [Ο]]ονν {111 ΠΟ ΘΠΘΠΑΥ Γοπιαῖη. ὍΘ 
ςΟΠΗ͂Ιςϊ, 45 οὗἨ πο ἀδΥ, ἴ5. ἀθβογιθοα : Μοβϑιδῃ 
ἀοίραῖϑ δηὰ ἐθβίγογβ Η!5 ἴοθβ, δηά βίδγϑ ποΐ ἔοσ 
ὙΝΘΑΓΙΉ655 ΟΥ̓ ἀθ]σΔοΥ {11 4}} 15 δοῃϊενθά. 

ΤὮΏΡΘΓΕ 5 ἴῃ [Π6 οτρίηδὶ βοπὶῈ δα πηϊχίισο οὗ 
ἴδηϑθβ (υτ. 2, 4, 5, 6, 72), δρουΐ Ὡς ἢ, γμοῖ- 
Πάρ5, ἴοο ΠΔΠΥ͂ ννογὰβ ἀῖὸ ννδϑίθο. Ὅὕῆδ ὄνθηΐβ 
566 Π| ΓὨΓΌΓΟ; 5ΟΠΊΘΕΙΠΊΘ5 50 Ὄχργοβϑθά, ϑ50Π|δ- 
{{π|65 ἀδϑοσι θὰ 835 ΔοσοπΊρ Ι5Π6ἀ ; δοςσογάϊηρ ἴὸ 
ἃ σοπληοῦ ΠΙΌΡΠΘΙΙςΑὶ ἤξιιγο. 
ΠΠΟΓ τοπιαγκ5 οὐ ἴΠ15 ρϑδὶπὶ (ῃδὲ ἴξ 15 

ΨΟΓΓΥ ἴο δ6 56ὲ ἴῃ ἃ ἔγαπιθ οὗ ροϊά δηὰ 
ἀϊαπιοπάβ ; 50 [111 1 15, ΒΘ βαγϑβ, οὗ ὀχςθι]εηΐ 
(μη ϑείδη ἱμουρῆϊ απάᾶ Ὠινῖπθ ᾿πϑισγυςσοη : δηὰ 
ΟΥ̓ 41} 186 ρϑαϊπηθ {Π6 νϑΥῪ σγοόννῃ δηᾶ σδίοΐ. 
ΤΠ ΒΠῚ νοῦβα 1Π ρδγΠςι ΑΓ, ἢ6 σᾶν5. 5. 1κ6 
ἃ ΤΊΠἢ ΠΟΡΙΟιΙ5 5ΒΡΠῚΡ, ΟΥ̓ ἱποχ δι 5.10]6 ΠΊΪΠΘ, 
ΠῸπιὶ ψὨ ἢ βονν ΟἸ γιϑιίαπ ᾿πϑίγιςσ! οη δπά 
νυ]ϑάοπι, ἔδι ἢ, Πορο, αηὰ σοπβάρηςσε, ἴπ6 Ππκ6 
ἴο νν ΒΙ:ςἢ ὯΟ ΟἾΠΟΓ δου ρίιΓΟ ΞῈΡΡ 165. 

Ρεαιμ ΟΧΙ. 

Α φβαῖπι σοπιηοηογαῖηρ Οὐοα 5. ΤΆΘΓΟΙΘ5 1 
Ὀγιοῖ βοηίθηζίοιβ σοιρίεῖβ, σον. 1, 2.) 2---8, ΟΥΓἹ 
Πρ] οἴβ, σύ. 9, 10, ἔοσ 1Π6 τηοϑὲ ραγί οὗ ἴῃγοθ 
ννογάβ. ὙΠῸ πυτίυγο οὗ ἴῃ6 ρῥθορὶς ἴῃ ἴδ6 
ἀεϑογί, (6 γι οὗ δπδδη, πὸ ἀοϊνογαηςε οὐ 
οἵ Ἐξγυρῖ, ϑθεῖῃι ἰο δ Πιπίεα δἴ, νυ. 4, ς, 6; 
δηὰ Ηἰ8 ροννογ, ιδίϊοθ, ἔγ ἢ, ΥΒΙΟἢ ἀγὸ [Π6 
ἀε] σης δηὰ νου ϑιηρ Ργοῆξ οὗ Η!8 ϑογναπίϑ, 
ΔΙῸ ΘΑΓΠΟΒΕΥ ρΡογίγανθά. 

ἼΤΠΘ6 ῥϑδ]ηὶ ὡοηβ᾽8[5 οὗ ἴθῃ νϑῦβθὸ5 δηὰ ἰννθηῖγ- 
ἴννο ψϑῦϑιςἶθβ; πηαγκθά [ἰῃ διιοσοβδίοῃ Ὀγ ἴῃ6 
ἰοεϊογβ οἵ 1π6 δἱρῃαρεῖ. [{ 15 οπὲ οὗ ἴῃς ἴθῃ 
Ρϑδὶπι5 ΒΟ ἢ Ὀορίη ἢ Ηδ)]ου)αῃ. Ὑδε 
Οἴπουβ ἃΓῸ οΥἹ., Οχὶϊ., ΟΧΙΝ., σχΧχχν., ΟΧΪΥΊ.--- 
οἰ, 5ὶχ οὗ {πόθ ρβαίπηβ, οχὶ!]., σχὶν., σΧν]., 
ΟΧΥΪ., ΟΧΧχν., ΟΧἶν!., δοσογάϊηρ ἴο {ῃ6 Τ]- 
πιὰ, Βα ἃ βρϑοῖαὶ ῃᾶπὶς, δηὰ ὑνΟΓῈ τἰϑεᾷ αἱ 
{Π6 στοαὶ [ϑβϑίιναὶβ. 55, Ἵχ!]., οΧχῖν., γΚῸΓΟ δι’ 
1 [4Π|}}}68. οἡ ἴῆς πἰρῃξς οἵ ἐπε Ῥλββουογ, 
Ὀείογτε [6 οπιρίγιπρ οὗ ἴΠ6 βοσοηά σὰρ: Ρϑς, 
Οχν.-- -σχνῖ!. ἁἴογ 1Π6 σοϊογαϊίΐοη ἂπὰ τἢ6 
Γουἢ οὐρ. ΜδηΥ σοιηπιοηΐδῖοῦβ 5 ρροβὸ 
Π4ι 58. σχὶ., σχὶ!. νΥΘΓ 564 ἃ5 ἃ ρῥγεΐδοθ ἴο 
ἴῃς Αὐονοσπδιηρα 50] θπηη ὮΥ ΠΊΉ8. 

Τῆς ἵἴννο 1.δι|π|8. οχὶ. διὰ οχὶὶ., τοϑο Ὁ ]6 
ΟἠΘ πο ΠΟΥ ἴῃ σοηδίπιςτίοη, δἱρθαθοίς] ἃΓ- 
ταηψοιηρηΐῖ, δη σοηογαΙ ἴοηε δηὰ πΠΊΔΏΠΟΣ, 



1 Ὁ. 
νυ»). 

20 ΡΘΑΙΙΜ5. ΟΧΙ. 

Πεαγῖ, ἴῃ τῆ Δββοιη δ] Υ οὐ τπε ὑρτίρῃϊ, 
Δηά ἱπ| τε σοηρτεράτίοη. 

2 ΤΠ ψόοῖκβ οὗ τὴς ΙΟᾺΡ δγέ 
δτεδῖ, βουρῆζ οιἱυοῦ 4}1 {πεπὶ τῆδῖ 
Ὠᾶνα ρίδαβιγε τῃεγεῖη. 

3 Ηἰβ. νγογκ 2ς Βοπουγαδὶς δηά 
ϑ]οσγίοιιβ : δηά ἢ]8. γἱρῃτεουβηθβ8 εη- 
ἀυτγεῖῃ ἔογ ἐνϑγ. 

4 Ηε δμαῖῃ πιαάς ἢἷ8 ννοπάεγῇι 
γνοῦΚβ ἴο δ6 τεπιοιογοά: τῆς ΠΟΚῸ 
ἰς στδοίουβ Δπη4 [μ]] οὐ σοπιλρδϑβϑβίοῃ. 

ς Ηες ἢαιῇ ρίνεη ᾿πηεδῖ απο ΠεπΠὶ 
τῆλῖ ἔξαγ ἢϊπὶ : ἢδ ψν}}} Ἔνθγ θὲῈ πηὶπά- 
ἔμ] οὗ ἢϊβ ςονβηδηῖΐ. 

ἼΠΟΥ ἀγὰ σοηποοίοα ἴῃ [Π15 ννᾶν : 5. σχὶ. ϑοίϑ 
ἔοστἢ {Π6Ὸ στοδΐηθϑϑ, τηογουγ, δηά τη ϊοοιιβιθ85 
οὗ σοά: ΡΝ. οχΙ!. [Π6 τοβοςσζίοη οἵ [656 αἴίσγι- 
Ὀυΐοα ἴῃ [Π6 σγοδΐησββ, τ. 2, ΠΊΟΓΟΥ, Ὁ. ς, διὰ 
τ ΘΟ 5Π655, τ᾽. 4, 9. οὗ Ηἰ5 σῆοβοθ, ὙὍΤῇδ 
σογγεθροπάεξηςθ οὗ ριγροϑο ἴῃ {Π6 ἴννο ρ54 1 πὴ5 
15 ᾿πηροτίδηξ ἴο {Π6 τρῇῃϊ ἀρργθοϊδέοη οἵ 50πὶὸ 
ΑΙ ΠΠ ] 65 σοπηθοϊθα ἢ [Π6 Ἰδοῦ βίη. 
ἼΠῸ σοηίδηϊθ ἃΓῸ οὗ 50 ΡΌΠΕΓΑΙ ἃ πδίιγο [ἢδὲ 
ΠΟΥ σῖνθ ἢῸ απὸ ἴο ἴπῸ δι Ποῦ, Ποὺ ἴο {ΠΕ ῚΓ 
ἀλκίο. 

1. πὲ αὐσσορδὶν, δ... ΤΡε μῤγισ δὲ, βθηθ- 
ΤΑΙ, ἃτὸ [Π6 ρϑορὶθ οὗ ἰβύδθὶ ; 5866. Νυμχη. 
ΧΧΙΠΪ, το, νοῦ (6 τνογὰ τοπάογοα γψῤίφοις 
15 ἴηΠ6 ννογὰ ποθ ϑοὰ, Τρε ανρεοριδίν τὐϑρτο- 
56ηΐ5 ἃ 5ΠΊ8]}}16Γ σο]]δοίοη οὗ ὑρτρῃς ομθ5 ἤδη 
ἐῤε εοησγόσαΐίοη; πὰ [ἢ πηθᾶπιηρ ἰ5, 1 ψ01]}} 
Ὀγαῖθο ΤΙ δΘ βοσγο Υ ἀπά ΟΡΘΠ]ΥῪ ; 566 5. ον]. 
42. ὙΤΠὸ Ῥγάγού- Βοοκ Ψογβίοη Ἔχ ργοσϑος. (Π]|5 
5056, ὁ" ΘΟΟΓΟΘΙΥ «ἀτηοηρ ἴΠ6 ΤΑΙ ΠΗΙ], δηὰ ἴῃ (Π6 
σοηρτορδίοη." - ᾿ 

Ὡ. Τρὲ «νογᾷ!: ο,"᾽ δὲ Ζοκῦ, ὅς. ὍΠΟ 
σοπιηθησειηθηΐ οὐ ἴπΠ6ὸ δοῆρσ: {π΄ ννόσκε οὗ 
7]Ὀμόνδὴ ἔογ ΗἸ5 ρθορὶθ ἀγὸ στοδῖ, δπὰ ἔδυ αῦονθ 
ΔΏΥ ΟἴΠΟΙ ννοσΚϑ. 
σοί ομΐ, ὅζς. 9" δοασυςῃρά ἱπίο," δπά 

“( βἐμα 6," δηὰ ἴπιι5 “ΠΥ τππάοτγοϊοοά ᾽" ἴο 
Ὅδ ᾿πἰ Δ Ὀ]Υ στοαῖ, ὈΥ 4}} {ποϑο {πὶ ἀ Πρ ἢ ἴῃ 
{Ππὸπὶ (5806 Ῥ5. οχῖχ. 4ς, 94, 1ςςὶ 50 Ημρξοά 
Δη4 Οἴογϑ). Οὐ ργθΌδΌΪΥ, “ὁ ΘΧΠ ΒΟΥ ὁχ- 
ςο]]οπί," δηὶ “ΔΠΙΠῪ 5415 γιηρ " 4}1 ἴῃοϑο {Π4ἴ 
ἀο!β ἢ τη ἸΠοπῃ ; ἡ. 6. ΘΧ οΟ]]οηΐ, Ργθείοιιϑβ, ἸΏ ΟΠῚ- 
ΡΑΓΔΌΪΘ, ἴῃ ἴπ6 ᾿πάρπιοπί οὗ ἴΠοϑο πο ὑοϑῖ 
υπάογοίφηα {Π6ηη--- ΗΝ. ἔα] νγουοΠΙΡΡΟΓΒ: 
5600 5, ΟΧΙ!. 1. 

38. Ημ «υογῷ}] ΟΥ, “Ηἰἴ5 ψογκίηρ." Ηἰςἤ 
γί φδιεομεπος," ἐς οι ἐς ΗΠ5. ἨΟ]Ιμ655, ἀρ Πρ μ655, 
}πδέςο; " ας ἢ ̓πἤπιῖδ ἴῃ ἀορτθο. 

4. Ἧξ μαι »ιπήε, ε. ἘἈαδίδογ, “δ μαίῃ 
ξοϊ Ηἰπὶ 4 τοαυποπιύδησο ἔοσ Ηἰς τνοπάσγει 
ἀοράς. ὁ. δ. ῊΡΝ δῆ5 ἄοπο δι ἢ στη άογξμῃ)] 
ἀεοάς, [ἢλξ ἃ γοπηθπιῦγδηςο οὗ ἴποπὶ δὈιθα ἔργ 
δνεὶ : 7 566 "5. ΙΧχνη. 3. 4 Νιίιπι. χυὶ. 40 : [ο5ἢῃ. 
ἷν. 6, »ς. ἼΠπὸ σοπηοχίοῃ Ὀδίννθθρη (Π6ὸ Κγεῖ 

[ν. 2-.-τ0. 

6 Ηε μαΐῖ ςμβεννεά ἢἷ5 ρεορίε Π6 
Ροννεῦ οὗ ἢ15 ννογκβ, τῆαλϊ ἢ ΤΔΥῪ σῖνε 
τΠεπὶ τῆς Πεγίϊασε οὗ τῆς Πεδίδεη. 

η ΤἼΤῃε ννογκβ οὔ [15 δδπάβ ὧγέ 
γεΓΥ 4πά Ἰυμάρτηεητϊ; 81] ἢἰβ σοπηπιδηά- 
ΤΩΘἢἷ5 α7γέ 516. 

8 ὙΠΕΥ ᾿βιαπά ἔλδξ ἔου Ἔνεῦ δηά' Πεν ἀτὸ 
Ἔνοτ, απά αγὸ ἀἄοης ἴῃ ττυτῆ δπά ρ- 
ΓΙ ἬΓΠ 655. 

9 Ηε 8επὲ στεάἀειηρίίοη ὑπο ἢΪ8 
Ροορὶς : ἢς Βα σοπιπχαηάεδα ἢ]5 σονε- κα 710} 28. 
Παηῖ ἔογ Ἔνεγ: ΠΟΙΥ πᾶ Γονογεηά “2: 38. 

ἢ18 ΠΑΠΊ6. 
Ιο 4Τἢε ἔδαγ οὗ (ἢ [ΚΡ ἐς τῃ6 ;ς 

δηα ϑϑοοπα νόγϑιοϊο 15 σίνθη ΕΥ̓͂ (Π6 ῬΓδγοῖ- 
ΒοΟΚ ρΑγαρῆγαϑο: “ἼΤῊδ ΤΘΓΟΙΙ] ἀπά βτγασουβ 
1 ογὰ μαίῆ 50 ἄἀοπθ Ηἰβ5 σπηδγνε οι νογκβ ἴπδέ 
ΠΟΥ οὐρηϊ ἴο Ὀ6 δά ἱπ σγοπηε  ὈΓΔηΟ6.᾽ δ6δ 
Εχοά. χχχῖν. 6: 4͵50 2 (το. ΧΧΧ. 9. 

δ. Ηἐε ῥαὶῤ φίπενι, χε. ὙΠῸ δ]]βίοη 5, ἴπ 
ἴῃς ἤγϑι ᾿Ἰηϑίδηςο, το Η18 ἔθδάϊηρ οἵ ΗῚ5 ρθορὶς 
ἴῃ {πὸ ΔΝ αοίο; ἴῃ ἴπῸ ποχὶ ρας, ἴο Η!5 51}0- 
Ῥογί, αἰννᾶγϑ, ἴῃ 5 ΠΏ} ]ὰΥ ΟΧΊροποῖοβ, οὗ Ηἰδ5 
ἔλ ΠΡᾺ] οπό5 (Ρ5. χχχῖν. 9, 10): “Ηδ βᾶνο, δηΐ 
Εἶναβ, πιοδὲ (πιᾶγρ. ΡὈΓΟΥ, 2.4. ἴάκθὴ Ὀγ νὰ 
᾿θ4515) ἴο Ηἰ5 ΚΠ] οποϑ: Ηδ γε ΠΊΌΘΓᾺ 
Αἰνναγ 5, ἃ5}ὴ 1η6 δ αϑίο Ηδὀ γοπιοπιδογοά, Ηἰ5 
σονομαπί ἢ ΑὈγαθαπι, [58ᾶς, αηά [ςοῦ, ἔοΥ 
ἃ ἰΠοιιβαηπὰ ροπεγδίοηβ." Οεη, χν. 

Θ. ἢ ῥα! “ῥεαυεά, ὅζς. “Ηδ 9ὁῃηενεὰ ἴπ 
ἀφοὰ Ηἰ5 ροννοῦ, Ὡς Ηὸ δχογίθα ἴῃ θη] 
οἵ Ηἰ5 ρθορΐθ, Ὀγ βινίηρ ἰδθπὶ ἴῃ Βογιΐαρε οὗ 
[Π6 μοδίῃθη." 

7. Τρῤε αὐογῖᾷς, ἄς. “ΑΤΙ πΠαὲ Ηδς ἄοεϑ, 
αἰννᾶγϑ, 5 ᾿πι5ῖ]σθ δΟβοϊαΐο, ἀπά ἤον 5 ἔγοπη 
8η ἀὐβο!υῖο ἐγ ] 655, ΑἸ] ΗἸ5 σοπηπιαπά- 
Τηθηἴ5 ἃγὸ ἤχοί, ἤγη, οβεςίιαὶ, ἐνογδϑιίηρ: 
δηᾷ Ὀᾳϑθά οἡ Ηἰδϑβ εοἴογηδὶ ἵπιῖ ἀπά δαυὶγ." 
Ῥϑ5, χῖχ. 9, ΧΕΙ, ς. 

8. {δεν «ἰαπά 7αεἰ, ςο. Ατὸ {πὸ ΔΛ οτκβ 
ΟΥ̓ ἴΠ6 (οπηηηαηαπιοηΐβ ᾿Ἰπτοηπθα ) ὍΤΠῸ (οπη- 
τηδηἀπιθηῖβ νΟΓΕ τησπίοηρᾷ ἰδϑῖ, απα ἴη6 ννογάς5 
ΔΥῸ ὨδΔίιΓΑΠΥ ΓΟΙΟΓΔΌΪΘ ἴοὼ Π6πὶ; πα Ὀοίηρ, 45 
δῦονο ἀδβουῦδα, 5ιγε, οθοΐιδ), ἀπά, ἴῃ ἃ δθηϑο, 
{Ποηλβοῖνοβ τυογᾷν, ΠΟΥ ΠΊΔΥ ΘΑ5}}}7. Ὀ6 σοιρὶεὰ 
ἢ Η5 ννόγκϑ, 

9. ΠΗ τεπὶ γεάεριρίίοη, δις.Ἷ “Ἧς τοάθοπηθά 
Η!5 ρΡβορῖὶθ οιἱὯ οὗ Εργριδη Ὀοηάδρο, ἀπά 51}}] 
τοάρομη5: Ης σομηπηδηάήοα (}. 6. τηαάθ διῖπῃο- 
τ Δινοῖγ, 5. ΟΧΧΧΙ. 4) ἃ σονϑηδηξ οἡ δ πᾶὶ 
ψ ἢ {Ποῖπι, ἀηα ΚΟΟΡΆ 11 ἔργ ὀνοσπηογο." 

ῥὶς ηαρ6}] 1.6. Ηιπιβοὶε, 45 ἀϊθρίανοά ὉΥ 
ΗΙ5 ἀεράβ δηά ννογάς (88. νἱ!!, ᾿, χεῖχ. 3), 
'5 ΠοΙγ, δηὰ ἀςορὶΥ ἰο ὃς ἔεατεά. 

10. ΤΡε αν οἵ, δις. 866 [ἢς ρἶδοθβ ποῖϊχὶ 
ἴῃ [Π6 τηδγρίη, 

Ῥτγον. σ. 7. 
ἃ ὁ. το. 
Ἑσοϊακ. Σ. 
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Ὀεσιπίπτρ οὗ ννβάοπι : ̓ ἃ ροοά υηάετ- 
δῖ πρ Πᾶνα ἃ}1 {εν ᾿τῆδλῖ ἀο ῥὶς 
ς27γι:αγιεπέης : ὨΪδ ΡΓΑΙ56 ἐπ αγεῖῃ ἔογ 
δνετ. 

ΡΘΑΙΜ ΟΧΙ. 
1: σούίξέπος λαΐλ ἀε γορεῖσος ο7 {λὲς ἐξ, 4 απα 

«7 2λὲ δε ἰο εὐπις. τὸ 716 γοῦν» οὐ ἐἀξ 
συῶν “ἠδ δὲ απ ἐγέθογεέ 9 {δὲ τοϊοξεά, 

Ι ΒΑΙΘῈΕ γε τε ἴοκρ. ΒΙΪεββεά 
ἐς ἴῃ τπὰδὴ ἐῤαὶΐ [δαγεῖῇ τῇς 

ΤῺΟΘκΌ. ἐῤαὶ ἀκ! Πρ τεῖ σγεαο]γ 1π ἢ 8 
σοῃγδηαπιοδηῖΐβ. 

2 Ηΐϊς 56εἀ 5}4]1] Ῥ6Ὲ. πιρῃτΥ ὑροη 

εατῖῃ : τῆε ρεπεγατίοη οὗ τῆ6 ὑρτρῆξ 
5811 θὲ δ]6ςβθά. 

2. ΜΝ δτῃ ἀπά τσ με 5 εῤαί δε ᾿μ Ἡ]8 
ἤοιιβε : ΔΠη4 ἢ γρῃϊτεοιιβηαβ5 ἐπ πγοῖῃ 
ἔου Ἔνετζγ. 

4 ἴὔπτο τῆε ὑρτρῃῖ {Ππεγα δγίβετῃ 
Πρῆς ἴῃ τῆε ἀλγκηεβθ: ὁ :ς ργὰ- 
οσἴου8,) δηὰ [μ]] οὗ σοτηραββίοη, ἀπά 
ΓΙ σῃϊδοιι5. 

5 Α ροοά τηδη βπεννεῖῆ ἔάνουγ, δηά 
ἰεηάειῃ : ἢς ψ|}} συ!ἀδ 15 αῇαίγβ νυν τῇ 
Τ ἀἰβογετίοη. ἰ ᾿ Ηδδ. 

για ρνεεηέ 
6 δυτεῖν ἢε 584} ποῖ δ6 πιονεά ἔογ 

ἐρε δεσὶππιησ] 1. ε. [6 ργίποῖραὶ ρατῖ. [π 
Ῥσγον. ἵν. η ἴῃ. νογά Πόγὸ δμρὶογθά 15 γθῃ- 
ἀετοὶ νη ποραὶ ἐῤίησ θὰ ἴπὸ ΑΟΝ. 86 Ρβς. 
Ιχχν!. ςα: οΥ. 26, ἐῤε ερὶς (ΗΘ. Ὀερίπηϊηρ) 
ο7 “αὐ ἐρεῖν εἰγεησίρ. 

Ω “οοἱ  ιἀὐεγεαπάϊης, δια. 566 Ῥτον. ΧΙ ς. 
(γοννηΐπξ σοπο! ϑῖυη. ΤΠ ἔδρασ οἵ [6Πο- 

ΥΔὮ 15 [Π6 σΠοιϊςοβδί νυιβάογλ : ἃ ἔσῃ ργιάθηςο, 
ἴο σκυϊάς {πον Πρ, ἤανε ΠΟΥ ΠῸ ΟΡῸΥ Ηἰπα! 

;ὲ- δι δ. [Ἐμονδῆ᾽ς ργαῖϑθ, ὑνῃοϑβα 
Ναᾷπιε Πδ5 ἢ (6 [πος οὗ [Πὸ ῥϑδ]πὶ, 
οπεδυτοβ ἴου ονεσ. 

Ῥβαῖμ ΟΧΙ]. 

ὙΠ Θχοο]θηος οὗὨ ΡΙΕΙΥ ηὰ 115 γονναγά (566 
σχὶ. σοῦ ἴο ἀϊδίαπίς ροπεγλίίοηϑ δηὰ ἴο ἃ ΠΊδΠ᾿ 8 
8 1 απά ἔλπΉΥ 15 88η} ἴῃ δη ΔΙρῃδθοίςαὶ γπλη 
ΡΤ  ην ἴΠε ἸΔδῖ. ΤῊ 8εεὰ οἵ ἴπ6 τρῃίθοιιβ 

15 τ ΠΥ ἴῃ {Π6 οαττῃ, τ. 2: νγϑ ἢ δηὰ ργοσ- 
Ρυσγιν ἔο]ον Π5 ϑἴθρβ, υ. 3; βρῆς ἴῃ ἀατῖ- 
Ὠ:55, τ. 4: ἃ ἴδδγϊοθϑ ἤοαγῖ ἴπ ἴγοι Ὁ]6, . 7; 
ἀ Ξοσεΐίίοη δπὰ "υάρπιθηΐ ἴῃ 411} 15 Δῆλος, υν ς : 
ἢ: 15 Ρ»,δοίουϑ, σοπιραϑϑοηδίο, στ ζῆϊθοιιβ, ΠΊΘΓ- 
εἶξαι}, ΌΘΓΑΙ, σοηϑιἀογαΐο, στ΄. 4. 5,9. Αἴ 5 
ΡΤΟΞΡΟΣΙΥ πὸ νυἱοκοά ἀγὸ σοπίουπάοα ; {ΠΟῪ 
Ἐτιδϑἢ νυ ἢ {Ποῖγ τθοῖῃ δηὰ ρογίϑι, υ". 10. 

Ἴδε ᾿πϑοπρίίοη ἴῃ ἴἢ6 ΝΡ. (Γονογβιοη δ, 
ἌΡξεαῖὶ εἰ Ζοματ:) τοίου ἴπ6 ῥϑϑὶπὶ ἴο [86 
ρΡετιοὰ οὗ ἴῃ6 γεΐυγηῃ ἔγοπι Ἔχὶϊθ, (Οοπιρᾶγο 
Ῥ535. 1. δῃηὰ χυ. 

2. Ἧι; -“«4, ζε.1 ΑἋ Ὀ]οποίηρ οὗἩ ἐμ ΟἹά 
(ονομδηῖ! ὍΠο φοοά οὗ πο τὶ ρῆϊθοιιβ αἴ! 5 
τὸ ορυΐεηςο, δὰ ἴο ἢοτοῖς ἔπιε, ννῃϊς ἢ σοτη- 
ΠΛΌΠΙΥ 50επὶ (πὸ τπηθδοὰ οὗ νυἱοϊέεποθ ἀπά διη- 
Βιϊτῖοη. Πα 54πὶ6 ρῇγαβθ 15. τιοοὰ οὗ Νιηγοά, 
τη. Χ. 8; ἃ 5ἰπλ|4γ οηε, ΚΌτ ἢ. τ, οὐ Βοδε ; 
δῇς, Σ 5. 1χ. 1, οὗ Κιϑῆ. 

95. Ἡπκαΐδ απά γὶ:ρις, ἄς. 8εὲ σον. "ἷ. 
Σό. νῖ}}. 18, ἄς. 

ῥὶς γιφριεοίσποας, Κα. ΑἸΡΗ δου ϑη 655, 5ΟΠῚΘ 
5δΑν, 5 Ρυΐ ἴον [15 ἔτι, [Πα 15, ΡΓΟΒΡΟΥΠΥ ΟΥ̓ 
Ῥα Θηςε, 45 Ἰἀισαῖοα ἰπ ἔπε νοσϑα Ῥγεσθάϊηρ. 

δ᾽ ΠΏΙΔΥΙΥ ἴῃ Εχοῖκ, χη. 20; Ηοϑ. χ. 2. Βαϊ, 
ῬΓΟΌΔΟΙΥ, ἴΠ6 νΈτϑο 15 8Δὴ θοῇο (ἔν σα τοροδῖοα, 
5866 σ΄. 9) οἵ ἢβ. οχ!. 3. Τδ Πρῃϊθοιιϑηθθα οὗ 
(Φυὰ τεπιδπ5 ἴΠῸ 5ΔΠΊ6 ῸΓ δύϑῦ: ἴῃ ἃ 5656 

τιλη 5 γἱρῃϊοουϑηθθ5, ἃ5 ἃ τοοχίη οὔ ἴΠ6 [)1- 
νη, ἢΪ5 πργ  ϊης55, πιϑζίσο, ἢ] πθθς, νυ ἢ 
ἅγ6 ἔγοπιὶ Οὐά, τεπιαίη ἔογ ὀνογ! ΔΑ ροορὰ 
ΤηΔη,᾿ 5ᾶγ8 Οείον, ""ἀδνοῖεβ Πἰπηβοὶ τὸ Οοά,- 
Ὡοΐ [ὉΓ ἃ ἀδγ ΟὨΪΥ Ὀὰΐ ἔων 116: πδΥ, ὑνῆοη 
ὈΓΘΙ͂ 116 5 ὀνθγ, ἢ15 ἀθνοίίοη ἴο ἢϊ5 ριιῦροβο 
δηᾷ 115 τενναγὰ ἀο ποῖ δπα "1" 

4. ὕπιο δὲ ὠῤγίσῥι, ὅἅ.ς. Οἰαϊαπιν ἰ5 
ἱπιαρεά ΟΥ̓, ἀλγκηοβθ, δης οϑοᾶρθ ἔγοπι ἴξ ὈΥ͂ 
Πρηϊ. 866 151]. ἴχ. 1,2. ᾿ν1 ἢ. το; ΜΠΟδῃ νἱῖ. ὃ. 
Δ ἬΘΗ ἃ τίσ του τηδη 15 ν ΠΟΙ πη, Ἀρραγθητγ, 
ἴῃ ΠΟροΙοβ5 δἰ απηεγ, ἃ Πρ μ τ, ΟΥὦἨἁ Ἀν Πϊςἢ πὸ οὔθ 
ἀγθδπιθά, βάθη} ἀγῖβθθ. 866 Ῥς, χουν, 11. 
ἼΠῈ ννογὰβ νη ον ἔυΠονν, δε ἐς σγαοίοις, Κα] 
ΟΡ εοριραςείοηα, ἀπά γι σῥίφοις, τὸ Ἀρρ] θὰ ὈΥῪ 
50ΠΊ6 ἴο [οπονδῇ, οὗ ὙνΏοπι ἔννο οὗ ἵποπὶ τὸ 
{πΠ6 υπαοιδῖθα ἀῤδογίριϊνο ἐριΠοῖ5, Ῥ55. Ἰχχυι, 
28, ΟΧΙ. 4; ΒΥ οἴδεγβ, ἴο {Π6 τπιρτίρῃξ πιδη, οὗ 
Μἤοτα ἴῃ 6 γθῦβα 15 ϑρεακίηρ, ἀπὰ νύῆοϑο ρτλ- 
ΟἸΟιι5η055 ἀπά σΟπιραβϑοη ἌΓ ἔα γΕ ΠΟΙ ἰηςἰσιοα 
ὋΡΟη ἱπ ἴπ6 νοῦβο [Ὁ] οννῖίηρ. Βα ΙΕ τΠ 96 
ΒΟ Κα σΠαγασίογ σ᾽ σβ. ἄγ Δρρ] θὰ ἴο ἃ ππδλῃ, 
{πεν πιυδὲ Ὀὸ 50 ἀρρ] θα νυ] ἢ ἃ ἴλοῖξ γοίογοποθ 
ἴο Ηΐ τὰ ἴγοπι Δ ῆοϑβὸο ἱπιᾶρο ἴἢθν ἄγὲὸ ἀγάννῃ, 
566 [κὲὸ νὶ, 26; Μαῖί. ν. ας, 48. Το ορι{ποῖ 
ΤΙ Ὠΐθοι 5." 15 ποῖ οβθη δρροὐ ἴο Οοά: 
Ὀυΐ, ἴπ 15 ρϑαϊπὶ, συ. 6, δπὰ σοπιπιοηγ, ἴο 
ἃ ΤΊΔΠ: 866 5. 1. ς, 6. 

5. “,κοοΐ »παη, ὅς. ὙΠῸ ννοτὰ τοπάογοὰ 
“ βοοα" πηϑδῃ5, γαῖ Ποῦ, “ὁ ΠΑΡΡΥ ἡ ΟΥ̓ “" Παρρὶ- 
055, ΠΟΓΘ, 45 1 [54]. 1. τὸ; [ὁὉὶ χὶῖν. 17. ΤΠ6 
Ρἤγαβο 5 Δ] ογρά ἴὺ ργόβογνο [86 ΔΙρΡΒΑΡοίς δ] 
ΔΥΓΑΠΡοΠΊθηΐ, Ὀὰξ {π6 προτὶ 15 βίπλ]αγ ἴο τηδῖ 
οὗ τ΄. 1, ΗΔΡΡΥ 18 ὍΠ9 πιδῃ, Οἵ, “Σὺ 1.8 
Ἧ011 τ} Ὁ. 9 τη δὴ (ἢλί 5ῃοννοίῃ ἔΑΥΟῺΣ ΟΥ 
Κιπήποβϑβ, ἀπὰ Ἰθηάθίῃ," ἄε. γον. χίν. 21. 

ῥὲ «υἱὴὲ φμίάε δὲἱς αὔαϊγε, ἄς. ΤῊΘ πιοδηϊης 
ΠΊΑΥ ὕθ, “6 νν}}} σοπάιπςϊ,᾽) οτ, “6 σοηάαοίς 
ἢ!5 αῇα!γϑ (δι  οϑϑβ] } Υ} ἴῃ Ἰπάρτηρηΐ;" (Πδὲ ἰδ, 
“Ἐἢ6 Μ1}} σοπάιπιοϊ ἢ 5 ΔΗΔΙΓΒ σις ος ἢ] γ" ἀρ ηβῖ 
Ὦ15 ΘΠΟΘΙΉϊ65, δη σοπιὸ ουξ οὗ {πὸ οοιτγῖ οὗ 
)ιάρπιοηϊ ππϑροιϊθα δηὰ τπὶ πη] αγοα." ὅ66 Ἐς, 
ΟΧΧΥΠ. ᾿ς. ὙΠΘ ποχί νϑῦβὸ (6) σοηίϊηϊιο5. [ἢ 6 
5816 (68. 

6. διγεῖν, δ.5.} ἐς Α5 [86 ϑαττ ἰ5 πχοά ξὰῷ 
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-ο ον ἡ. 

σνογ: ἴπε τίρῆτεοιιβ 5.4]} Ὅς ἴῃ δἜνεῖ- 
ἰλϑτίηρ γαπγιειηγαηςε. 

γῆ Ηε 5841] ποῖ ὃς δἰταϊά οὐ ενὶ] 
τἰἀϊηοβ : ἢΪ8 μεαγῖ ἰ5 χϑά, τγυβίίηρ ἰὴ 
τῆς ΠΟΚΡ. 
8 Ηἰϊς ποαγῖ ἢ: ἜβϑιδὈ 564. ἢς 5}4|} 

ποῖ δὲ αἰταιά, ἀπ|}]} 6 8εῈὲ ὀὲς ἐἰδεῖγε 
ΠΡΌΩ ΠΝ ΕΠ ΘΠΊ168. 

ο “Ηε Βαῖὴ ἀϊβρετβεά, ἢε ἤδλίῃ ρίνοη 
ἴο τῆς ροοῦ; 5 τἱ᾽ρῃτεοιιβηθ88. εη- 
ἀυτοῖῃ [ὉΓ ὄνογ; 15 βού 5}8]}1] ὃς 
οὀχαϊτοά νι τῇ ΠοπουΓ. 

Ιο Τῆς ν]οκοά 5Π11] 566 12, δηά 
δε ργίενεα ; δὲ 514]] ρῃλβϑῇ νγιτῇ ἢ15 
τορτῃ, δηά τηοὶς ἀνγαν : τῆς ἀεϑβῖγα οὗ 
τῆς ννιοΚαά 5Π8}} ρεγιϑῇ. 

ΡΘΑΙΜΘ5. ΟΧΊΤΙ. ΟΧΊΤΙΗΙ. ἰν. 1-. 

ΡΟΑΙΓΜ ΟΧΙΠ. 
1 “1. ἐχλογίαπον 195 διαθέ Οοαά ,Ὁγ ἀὲς Ἄχεεῖ. 

ἐμ, 6. “μη ἀξ πιέγῷ. 

᾿ ΒΚΑΙΘῈ γε τε ἴοκρ. Ρχαΐεςς, ᾿ΒΑ, 
Ο γε ϑ8εγνδηῖβ οὗ τῆς [ οκὺ, ομὲ 

ΡΓαϊβς τῆς παῖς οἵ ἴῆε [.0ΚὉ. 
2 “ΒΙοςοοά δὲ ἴῃς παᾶπιὲ οὗ τῇε “Ρὰ 

ΙὰΡ ἔτοπι τῇ ϊβ τἰπια (σῇ δηὰ ἔογὺ 
ΘνΘΓΠΊΟΓΕ. 

3. ὁ Ετοπι τῆς τιβίηρ οὗ τῆς βυπ υη- ἦχο: 
ἴο τῆε ροΐηρ ἄονγῃ οὗ τῆς δᾶπηε {πὲ 
ΠΟΚ᾽ 5 ἡδιης 1: ἴο θὲ ρῥγδίβεα, 

4 ΓΠε ΠΟΚΡῸ 1: ΒΙρῇ αδονε 8]] πᾶ- 
τοη 5, ἀραὶ 5 ρίοτγ ἀρονε τε ἢθάνεῃβ. . μα 

ς Ὗο ᾿ς» {κε ὑπῖο ἴῆε ΠῸΚΡ οὐγις ς 
(ὐοά, ννῇῆο ᾿ ἀννε] ]ςῖῃ οη ΒΙΡΆ, ἣν 

ὄνον (ἈΞ. εἰν. 5) οἡ ἰἴ5 εἴεστιαὶ 04568---50 (ἢ 15 
τηΔη 5Π4}} πονοῦ Ὀ6 ᾿πονθὰ. Ηἰβ Ῥγοβρογν ἴῃ 
16. δὰ ἢ5. Ὀ]οβϑίη, ἙΒΙσἢ οί δ. ἔῸΣ Θνεσ, 
551}} 6. δὴ δνρυϊαϑιίηρ πιοιηοσαὶ οὗ Οοὐ 5 
ἔλνοιν ἡ γον. χ. 7; 5:8 αἰδὸ 55. χχὶ. 7) ΧΧΧ. 
6. ἄς. . 

7. Ηε ῥα]! ποῖ, ὅς. “δ 58.8}} ποῖ ὃς 
αἰατιθθὰ Ὁγ τἰἀϊηρ5. οὗ εν}] ἴο ὨΙπΊβΉ] οὐ ΠῚ5 
ἔρος (α 8. ἵν. τ; 2 Κ. χίχ. 6), ἴῸΓ ἢ15 μϑαγί 
ἰ5. 1} Οὗ ἰτυσὲ ἴῃ Οοά, δῃὰ χεά δηὰ ἤχγπι." 
1541. ΧΧΥῚ, 2. 

8. πη} δὲ “τε, ἅχς. ὅεὲ Ῥβ. 1ἴν. 7, “ΤῊ 
ἢο ἰοοῖκ προπ," 2.4. ἢ {ΠΟΊΡΉ. 

9. Ηε μαιδ ἀμῥεγιεά, ὅς. Ῥτον. Χί. 24. 
Αἰ ἀδιπάδηϊ 5εοαϊογίημ οὗ ξοοὰ 15 ἱπιϊ᾿πηαϊεά, 

ῥὶς τὶ φρίοοισησας, δια. ὅ66 υ-. 2. 
ῥὲς ῥογ 8566 Κ55. Ιχχυ, 4, 5), ἸΧΧΧΙ͂Χ. 17. 

10. Τρε «υἱεεά͵ δις. “ἸΒΘ νἹοκεα 566 
{πΠ6 ργοβρεπῖν, ΠΙσΒ ΠΟῪ ἀσδῖγε ἴο ρᾷ55 ἄννᾶγ, 
ἰησγοᾶβο πλοῖΐὸ δὰ τποόγὸ: δηά {ΠῸῪ ννπ]} {ΠῸῚΓ 
υνἱοκοὰ ἀθβίτοβ (σον. χ. 24) βησβι {πεῖ γ (θεῖ ἢ 
(ΡΞ:5. χχχν. 16, χχχνῖ, 12}, ΠΊΕ ἀννὰν (5: 
Ιχνυ!. 2), δηά ρογϑἢ.᾽" 

ῬβΑυΜμ ΟΧΙΠΙ. 
Α ρϑ4]πὶ οὗ ργϑῖϑθ, ἰπ ἴῆγθε ραγίβ: υὐ. 1---ἢ 

σοηπίδιι ἴἢ6 Ἔχμογίαιϊίοη ἴο ργαῖϊβθοὶ συν. 4-- 
ἃ Ρίοϊυγε οὗ [μονα 5 ΡΊΟΙΥ ; τ. 7-τὸ ἃ 
Ρίσϊατο οὔ Ηἰβ σοπάσϑοθηβιοῃ ἴὸ πηδῃ, δηὰ 
τηίϊγαςὶθ5 οὐ ργονυ! ἀθπίϊδὶ ΠΊΘΓΟΥ. 
ΤΡ ρϑᾶϊπὶ 5 δρροϊπίεἀ ἔογ 1ΠῸ βογνῖςε οὗ 

οἷ σμγο ἢ οὐ Βιβῖογ ΠΥ; ΡΥ ΔΟΪΥ Οἡ 86- 
οουηΐ ΟΥἩὨἨἁ 1Π6 μος οὗ ἰξ πιθητοποά αὔονθ : 506 
Ῥς, οχὶ. Ὑπὸ ἀλῖε ἰ5 αποογίδίη; [Π6 σοόπα]ι- 
βίο (υ. 9) ννουά 5πιιβροϑί, 85 158. ὁσοδϑίοῃ, {Π6 
σοηνογοίοπ, ἰπγουσῃ Ουάβ ἱπιογροβιτοη, οὗ 
βοπῖο Ὀάγγθη, ῥο»ιοΐσες ννοσηδῃ (ΕΧοά. 1. 21; 
4 8. Υ]]. 11, 27} ἱπῖο ἃ πηοίῃογ Οὗ 50}5. 

1. Ῥιαΐδ γο, ἄζς.Ἶ ὅ6θ 85. σχσχχν.σ. χχὶχ. ὺ. 
Ο γε “εγαηπν, ὅς. Ῥ55., ἰχίχ. )6, χχκῖν. 22, 

σχχχνὶ. 22, ἄς. ΑἹ] {Πι}] [5γδοὶ ἴο5 ἃτὸ 
᾿πἰοπ αὶ - Ὁ 16 1 ον τῖ65. ΠΥ Πλα Ὀδέῃ πιὲδηὶ, 
50ΠῚ6 ννογά οὗ οχρίπαίίοη (55. Ἴσχχχίν. -. 
σχχχν. 2) οι] μανὸ Ὀθθη δά ἀφ. [{ ἰ5 ποῖ 
που ἃ τϑάβοη [Πδἴ ργαῖθο 15 σίνθη ἴο [“80- 
νὰ ἢ 5. πηαριθ---ἃ ὨΔΙῚΘ δϑϑοςσίδίθα ἢ [δ δοὶς 
ἃηα ΔΥογάς, βιισἢ ἃ5 ΠῸ οἵδε ρθορίς οου 
Ὀοαβί. 866 ὕβ5. Οἱἱ. ᾿ς, 21. ΟχΧΥ. σ, ἄς. 

4. αὐους δὲ ῥεσυεη, δς.} ἝΔΙΠοΓ. “18 
δη οὐνογ " τὴ6 Ὠράνθηβ ἴῃ νι σἢ Ηδ ἀϊτεῖς 
(Ρ 55. Ἰν|ν 3, 5), οἷ. 19), ΜΜΒΙσἢ ἀθοίαῖε Ηξ 
βίοσυ (5. χῖχ. 1), δηὰ ἴθ Ὡς ἢ Ηἰφπ πίγοπξ 
Βεγοςσ-δηροῖὶς ἀο Ηἰκ δ άϊηρ (5. οἷ. 20, 21). 

5, 6. εὐὖο «ἀπυεϊζιδ. ὅκς. Α ραγα)!εϊϊβαι οἱ 
ΡὮγαβο 15 ΠΟ  σοδ Ὁ]6 ἴῃ ἴΠ6 οΥρῖπδὶ, νυ Βιςὶ [δὲ 
ΑΟΝ. ἀοοβ ηοΐῖ ργόβογνο. 

ι. νυ ἰ5 πκὸ υπῖο ἰθμβονδὴ οὐυγ ΟοὐΣ 
2. ὝΥΟ 5115 ἰῃγοῃδὰ οἡ δΙξΕ; 

ἌΨΝΠο οδϑῖϑ ἰΙοοκϑ 50 ἰον;: 
4. ἴη ἴδ ἤρᾶνθηβ δηὰ ἴΠ6 φαγί) 

δοπὶθ σοπιπιοηίδίογα (Ηθηρβίθη, Βυηςοη. [).. 
᾿ἸΙςχβο ἢ, ὅἅζς.) τοῖοσ ἴο 1)θιῖ. 1. 24. ἀπά σοηπϑιῖ 
1ὴ6 ἢγοι δηὰ ἰαϑὶ οὐ ἴπθϑθ νουϑὶς θα, “Δ ΠΟ Κα 
κε ἀπίο [πον οὐγ Ουά. ἴῃ ἴδ Βελνοῦ5 
Δηὰ ἴὴ6 οδπῃ, ψνῸ 515 τγοπεὰ οἡ ΠΕ, 
ὙΠῸ οαϑίθ," ἅζο.: δηὰ ᾿ἴ 5 4ῃ ἁγριπιεηὶ [1 
ἕλνοιισ οὗ {Π15 σοηποχίοη {παϊ {πὸ νογϑοο τς 
βογῖθαὰ Βοϊννθοη 1 πὰ 4. ἅγὲ ῬεΟΆΠΑΓ Ἰῃ οὐπ- 
βἰγιςζίοη, δηὰ ΘΑ 5} Θοράγλῦϊο ἔσοπι λὶ ρπ- 
σϑάθϑ δπὰ ἔυ]ον 5. Οἰμεῖβ (Ηυρξιά. δὼ 
τρηάογ, ΠΟ 5 ᾿κὸ ἀπῖὺ [0βόνλῆ ΟἹ 
Οοά, ΔΥ͂ΠΟ 5115 δίρῃ, δῃὰ 1. οΚβ5 ]ον'. (πὰ 555) 
41} τῆϊπρα ἰπ ἴῃ ποᾶνθηβ απά πὸ γι ἢ, 
85 1Ε 1Π6 βόηθα Ῥῆγαβθ. ὁ 5665" ψῈπὸ ἰῃ- 
ουάοὰ ἴπ τῆ6 ϑρϑοῖδὶ οὔθ, “Ἰοοκβ ἀολπ.ἢ 
Βυϊ τ86 ἱπιᾶο οὗ Οοάὰ Ἰουκίηρ ἀονπ ἤοπ 
ΗΙ5 τἤγοπο ἀῦονὸ ἴπῸ ἤφανθηβ ᾿ηΐο [ἢ δι" 
γϑη5 (Μοῖοτ, ὅς.) ἄσεβ ποῖ βεδὺπὶ 5:1ῦ» 
(γα ] : [6 ἤϑάνθηβ ἃζὸ Ηἰς τἤγοπο. πη ἱπ’ 
οαγίῃ Ηἰς ἐυοϊΞβίου!, 154]. ἴχνυῖ. 0. ΔΤ ἰδὲ 
βοΠοΓΑ] ϑοπτπιθηΐ σοιηρατε 5. ψῇ. 5, 4: [τὰς 
'ν 1}. ας. ῖ 



τι. 2. 

.4Σ- 

.72 εἰ ᾿ 
κι τὰοῖδοσ οὗ οδι]άτοη. 

νυν. 6---,.] 

6 νἈο Βυπηθίειῃ ὀέγιεοὶ τὸ δε- 
ΒοΙά εὖς εῤῖίπρε δαὶ ἄγ ἴῃ Ἀεᾶνεῃ, 
αηὰ ἴῃ τῆς δαπῇ ! 

 “Ἥε ταίβεῖϊῃ ὺὕρ τῆς ροοσ ουῖ οὗ 
πε ἀιδῖ, σπά ᾿Πτοῖῃ τῆς πεεαγ οὐ οὗ 
πε ἀσηρῇ!}} ; 

8 Τμαῖ ἢῈ τῇδ 8εῖ ὀιπι νντῇ 
ΡΓΏςεβ, σφε Ὑγἢ {πὲ ργίποεβ οἱ ἢ]5 
ΡΕορὶΪα. 

9 ες πιάκείῃ τὰ θάγγεη ᾿ψοπλδη 
Γῖο Κααρ ἤοιιβα, πα 9 δφ ἃ Ἰογίμϊ 

Ριαῖβα γε τῆς 
ΓΟΚΡ. 

ΡΟΑΙΜ ΟΧΙΨΝ. 
“41» ἐχλογίαποη, ὧν “ἦε ἐχανιῤίς οΥὙ 41ε ἀμριὸ 

«γεαίηγεές, 19 ἥκαν Οοά 15: ἀὶς ἐὐμγε. 

ΡΘΑΙ ΜΈ. ΟΧΊΠΙῚ. ΟΧΊΙΝ. 

ργρῖ, της Ποιιδε οὗ [σοῦ ἔτοπι ἢ 
ἃ Ρθορΐε οἵ βἴγδηρε ἰληρηαρα; 

2 ]υάλῃ ννὰβ 8 βϑαῃοίιδγυ, ρα 
ἴ5γδεὶ ἢ18 ἀοπιϊηίοῃ. 

2 Τἢε 868 8ανν 121, δηὰ ἢε4: 47 οἁ- ὁ Ἑχοὰ. τα 
ς ΤἸοβἢ. 3. ἄδη ννὰβ ἀτγίνθη δλςοκ. 

4 ἼΤῆε πιοιηϊδίηβ δκίρρεα 16 γαπΊ5, Ὁ 
απα τὴς Πππ]6 ἢ}115 Κα [Δ πι05. 

ς ναι ἱρά τες, Οὐ τῆου 5868, 
τῆλε τῆου βεάάεϑβι ὁ τῆου [ογάδη, ἐῤαὶ 
τοι νναϑῖ ἀσγίνθη Ὁδοκ 9 

6 Ὗε πιοιιπίδίη8, τῤαΐ γε 5κίρρεά 
ἴ|ΚῈ τὰπιβ; ἀπά γε [{π||ὲ ἢ1115,. πκῸ 
Ιαηλ Ὁ 

η Ττεῦλθῖε, του εαγῃ, δ τῆς ρτὸ- 

3. 

7. Ηξ γαϊσεῖδ μῤ, ὅς. ΤῊ ϑοηρ οἵ Ηδηηδὴ 
ᾳ 5. τ᾿. 8) 15 οοροὰ δἰπιοϑὶ ννογάὰ ἔογ ννογά. 
ΑΔ βαϊη, υ. ο οὗ ἴθ ρϑα]πὶ γος δὶ }]5 Ὁ. ς οὗ ἴῃς 
βοῇ. Οὐομραγε ἴῃ δοηρ οὗ Μαγυ, [{ὺὑκὸ 1. 
46, 48, ἄς. 

8. εὐἱῆῦ 1δὲ ῥγίποε οὔ δὶς ῥεορ] 6] Νοῖ ΟἿΪΥ 
640] ἴο {πε ρηςθ5 οὗ {π6 βαγίῃ, Ὀιξ ἴο [πὸ 
Ρτίῃςεβ οἵ Ηἰ5 ρεορὶθ σβοβθη οὗ σού, 

Θθ. Ηρ »παάείῥ, δις. “ Ηδ τρδιοῖῃ ἃ Ὀδΐτθῃ, 
ΒουιΞοΙθο5 νοηδη ἴο ΚΟῸΡ ἤοιι56. ([.0}} ἃ Ἰογ- 
} πιοῖμεσ οὗ ἴῇοϑε 50ῃ5." 866 1Π6 ρδοθθ 
Δ τς ᾿πιγοάπςσίοη, ἵγοη Εχοά. δῃὰ 84Π1., 
φισ ἢ Ἰπεπηδῖο ἴΠδὶ κα ῥοίσε ἴῃ Ηδὺ. πρὶ !ο5 
Ἑσμ]άγοη: ψπῆοιξ νυ] ἢ ἴ 15 σἤθοτ θσ5, δηά 
νυπουῖ νι ἢ τΠ6 ννυῖδο Βα5. 0 ϑϑσιγο ρ]άςσθ, 
Α είδηςε ἰὴ τῆς ἰαϑὲ νεῦϑις δ 15 βίνθη οὐ (86 
ὮΔΡΡΥ τπλοῖπογ ἴῃ ΠΟΥ Ποπτα ΨΥ] ΠΟΙ 5015. 

ΟἸββδιϑθη, Ϊ. βαγϑ παΐ ἴΠ6 ῥβα]πὶ 15. υῃ- 
δηϊσΠο, διὰ ἐπάς ὑποχροοίθαϊγ. Βυῖ ποῖ 50, 
1 αν. ἡ 15 115 ροϊῃηῖ, ἀπὰ {ΠῸ6 οςοδβίοη δι ἢ 85 
ἱπιρὶποα τη {16 ἱπιγοάμςοίίοη. 

Ρβαιμ ΟΧΙΨΝ. 
Α ῥΡϑᾷῖτῃ τοσοιηξηρ Οοα᾿β πΊΊΓΑςΟ]65. [η βθρᾶ- 

ταῖς Ηἰ5 σβοβεῃ ρεορίθ, δπὰ ἰοδάϊηρ ἴδοπὶ 
οὔί οὗ Εξγρῖ ᾿πῖο (δπᾶδῃ. 

1. ἤφῥεο» Ιςγασὶ, ἃς, Πεγαοί, απὰ ἐδὸ δοιδε οὗ 
“γαεοό. ἴῃ 1815 γΥΈ ϑ6 ἃΓῸ ρει παίυ ΓΔ }]} Υ ἰοῦ [Π6 ρθὸ- 
φίε: γωδαρδῃὰ Τγαοί, α. Δ. 566πὶ ρει ἔοσ ρίδοθβ; 
πε ἢγϑῖ ἕογ [πε ρἷδοθ ἰῃ νυν ἢ [ομονδῇ δθοάδ 
(5:6 Εχοά. χν. 17). ἴη6 ϑβεσοπὰ ἴοσ (6 Κίπράοτγῃ 
ἴῃ ψνῃ]ςἢ Ηε τοϊρποά. 80 τῆι [ἢ πιοδηϊηρ ἰ5, 
“ἌΝ Βεη ᾿5γ86] δηὰ ἴπ6 ἤοιϑ6 οὗἔἩἨ δοοῦ σαπὶ6 
ουἵ οὗ Εκγρί, ᾿υάδῇ ννᾶ5 ΗἾ8 ον Παδιϊδίιοη, 
δηα [5τΓδο] Η:σ ἀοτηϊηϊοη.᾽" 8ὅεὲ6 ΡῈ. ΙΧΧΥΠ. 68. 71. 

4 ῥεοῤίφ 9" εἰγαπφε ἰασησμασο ϑ8εὲ Οεῃ. 
ΧΙ. 22: 5. ᾿Ιχχχὶ. ς: 4150 [58]. ΧΧΧΙ, 10. 
Το 5ϑίγδηρο ἰδηριδᾶρο 18 ραγιϊσι γι χοὰ 45 [Π6 
βίσξῃ οὗ ἃ θαγθδγοι5, ὑπῆοἷν ροορὶθ, σοηίγαϑιοα 
νι {ππῸ ΠΟΥ, ϑοραγδῖθεξ ρεορὶθ. 

2. ῥὶς ἀο»κἰπἰο!) Ἡ Οὗ. "" ΗῚ5 Κιηράοπηϑ,᾽) 45 
1 Ης πδᾶ ποπὸ οἴμοσ, Το ἰάοα πόσὸ ργοπιπθηΐ, 

νοι. ΙΝ. 

{πη4 Οοά, ΒΥ Ηἰ5 πλίγδοϊοβ ἴῃ Επχοάιιβ, ριΓ- 
σἢαβεά ἔογ Η:πιϑοὶῇ δὴ ᾿ῃΠογΔης6, 15 σοι πΊοῃ 
ἴῃ δου ρίιγο (Εχοά. χίχ. 4, ς. 6; Ὠουΐ. ἵν. 20; 
Ι Κ. νῖϊ. ςι), δηά ἃ ἔϊεαιθοηΐ ἴορις ἢ 
ΠΟ. ἘΠ6 Ργορῃοίβ σοπηπίθηςθ ἘΠΘΙΓ Θχῃοτία- 
Ποη5. Νὸ ἀοιιϊδέ σδη οχιϑὲ ΔΝ ἤοϑὸ βδῃοίιαΓΥ 
δηά ἀοπιηηΐοη 15 ἰηἰοηάεα : [Π)6 Ππᾶπιδ 15 (566 
5. ἸΧΧΧΥΠ, 1) τεβογνοαὰ ἴο συ. 7, Βογε 1ἴ 15 
υἰίογοαὰ ΘΧῸ ΪΙΠΡΙΥ, δέζογ [ὴ6 δηυγηοσγδίίοῃ οὗ 
Η!5 Πϑεθάς ἔοσ Ηἰ5 σβοϑβεῃ. 

8. Τρε “τα “ααὖό ἐξ, ἃς Ηδφν. “ὝΠΟ 868 
βᾶνν, δπά Ποά." ὙΠὸ θὰ 568 δηὰ σῖνοσ [ογάδη 
ἃ7Ὸ ἀδϑοσιοὰ 85 ἴοεβ {πὲ Πεὰ αἱ [6 ργοβθῆςσθ 
οὗ ἃ πὶ ρβίογ ἴοο. ὙὍηὸ Ηθοῦτγενν ἀο685 ποΐ οχ- 
ΡΓθ55 ὟΝ Βοπὶ {Π6 568 δᾶνν. [ἰ 5ὰνν ΗἸπὶ Ν᾽ Ὠο56 
σπιάϊηρ ἴῃ 15 Ὀοριππίηρ (5. εἰν. 7) Βυιϊτιεὰ 
Ἰηΐο {πο ἀρροϊηϊοαά ρίδοος (Π6 ννδίογβ οὗ (Π6 
διοδί ἀθθὸρ. ὍΠὸ ρᾶϑϑᾶρὸ οὗ {πη θα δ68, δηὰ 
ΟΥΟσϑηρ οὗ Τογάλῃ, ἃἀγὸ βροοι ῇοά, ἃ5. ἴῃ6 Ὀ6- 
Β᾽πηηρ δηὰ οπά οὗ [π6 πηϊγδσυΐοι5 ἰγδηϑίΐ, 
Βοΐννθοηῃ ἵποπὶ (τ. 4) ἅγὸ ἴΠ6 τηϊγας θβ (Εχοά, 
ΧΙΧ, χ8}) νΠΙςἢ δοσοιηρδηϊοὰ {πὸ ρίνίπρ οὗ {86 
Ἰανγυ. δι᾽ π|}ὰγ ἤρυτεβ οσοιγ 55. ΧΥΙ. 7, 8, 1ς, 
ΧΧΙΧ. 6, ᾿Ιχν]}. ὃ ; [υὐξ. ν. 4. 

δ. ρῥαὶ αἰϊμά, ἃς. ϑΠΉΠΑΓ δά άγοβθοβ [ῃ 
[54]. ΧΧΙΣ. 7 πὰ Ρ5. ἰχν!. τό. Τὸ Ῥϑδὶ γηϊϑῖ 
8665 {Π6 ΠΊΓΆΟΪΘ5 Ἀν ΙΓ ἢ Π6 σϑοομηΐβ ; [6 568 
ἀϊν!άϊηρ, [οτγάδη γοϊγοδίης (566 Πδδη δ΄δη] θυ 8 
“εν σὴ ΟΠυγςοἢ,᾽ Νο]. 1. Ρ. 229), πιουηΐδίη 
δηὰ ἢ] 5ῃδκίηρ, αἵ πὸ ργόϑοηςθ οὗ σοά; δηὰ 
ἄτγανν5 ἴπ6 σοποϊυβίοη νν ΒΓ ἢ 5. [6 στον ΠΙΠΩ 

ἰηΐ οὗ ἴπ6 ρῥϑαΐϊπι, {μαΐ φαγί δηά 41} νυ] 
1ἴῖ, σίνοσ, τποιιηΐδιη, 568, ἢδά οδιι56 ἔῸσ ἰγϑηλ- 
ὈΠΠΡ 8πιῖ αιακὶπρ αἱ Ηἰβ5 ργέβοποθ, ΝΟ ἰ8 
(δ6 τη [ογτὰ (Αάοη); {μὲ ἴπις σοά;: 
(ΕἸοδἢ- [4ς00); ΜΥΠμΟ πιδάθ {6 ννουἹά δηά 
ἀϊά 1856 νομάργβ, δηὰ 51}}} σὰῃ ἀο, ἴον Ηἰβ 
σἤΠοϑθῃ. 

η. {ρερηδὶς, ἐδοι σαν, δε “ΤΟΙ Ρ]6 
8ἃ5 ἴῃ {πὸ ῥδηξϑβ οὗ ἰαρουτ." 55, ἰχχνυῖϊ. τό, 
ΧΧΙΧ, 9. 

ΕΕ 
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86 ηςε οὗ τῆε [,οτά, δὲ τῆς ργεβεηςς οὗ 
τῆς (ὐοά οὗ ΪάΔςοο ; 

8 ἦΜΏΙΓΘΝ τυγπεά τἢς τοοῖκ ἐμέο ἃ 
6. . 8 : 
Νυπιδ. 20. ϑ:Δ ΠαΙΠρ' νναΐῖεγ, τΠ6 βίης ᾿ηἴο ἃ ἰουη- 
ΤΊ. 

ἴΔ1Π οὗ νναΐογϑ. 

ΡΟΑΙΜ ΟΧν. 
1: ἤπκαμεε Οοαΐ ἐς ἐγμΐν ρἰογίοις, 4 αγὰα ἰάοἷς γέ 

ψαρμέν, 9 ἦε ἐχἀογίείλ 1ο εοηβάδρηες {γι Οοί. 
11 Οσά ἐς το δὲ δέεςσεαί 70» ἀϊς ὀίεσείπρε. 

8. φριωρβ ἐμγποά, ἃς. ὙΠῸ “στοςκ" οὗ 
Ηυτοῦ: Εχοά. χυῖ. 6: δραίῃ [6 ““Πϊπ|᾽" οὐ 
γος Κ᾽ οἱ Καάεδβῃ; ϑευΐ. νι}. τς; ΝιπΠι. ΧΧ. 
11: ᾿5. ΟΥἹ]]. 4ς. 

ΤΠ ἀλίο αηά δυῖπου οὗ [15 ρϑδ]πὶ ἃτὸ υπ- 
Κποῖινῃ. [5 ΟΠΟΓΡῪ δπὰ το; 115 Αὐτιρίηθβϑ, 
Ὀτενιγ, ταριἀπν : [5 τοδὶ  Ζαΐοη ΟὗἁἨ ΤΉ]ΓΔς]65 
25. δοίίηρ ; ἴΠ6 φϑοιοηιβῃπηθηΐ οὗ ἴῃ6 βδὶπηϊϑί 
αἱ ἴῃς ἴδγγοῦ οὗ {Ππ6 5ε4, {πὸ Ηρῃξ οὗ Ἰογάδη 
ποτίηνναγάς, {πὸ ΄ηιακίηρ οὐ [6 τηοιηΐδιῃϑ5 
δῃκὶ ἃ}1] 1115: δηά {ῃ6 σοποϊιδίοη, παῖ ἃ 
Ἰοοκ οὗ {Π6 Οσοὰά οὗ [ασοὺῦ ἀϊὰ {π656 τηγας]οϑ, 
δηά τιγποὰ {Π6 γοςσκ, ποῖ 'πο ννδίοσ, Ὀυΐ ἃ 
ΡΟΟΪ οὗἉ νναἴεσ, δηὰ {π6 Πιπὶ πο ἃ ϑρυίηριηρ 
ἔοπηΐδ!η, πλᾶκὸ τ, σᾶγ5 Ηογάεσ (Ε}. Ρὶ 1|. 
74), ἃ ρεΐαγε οὗ ϑθ] πη γ ἴο νν ὮΙ ἢ πὸ 
ΡΑΓΑΪΟΙ οαπ δ6 ἔουπα. Νὸ οἴδπογ ἰδηρυδρο 
σοι, νυ ἢ ρτοργεῖυ αηά 5 Τρ] ΟΥ̓, ΘΧΡΓΘ55 
(Π6 ᾿πλᾶρὸβ σοηϊδιποά ἴῃ ἴΠ6 ρϑαϊπὶ: πὰ πο 
οἴου ΠΙΒ ΟΥΥ τ 1ῖ5. πρράϊθθϑ ἴο 547) ςοιά 
ἔαγπί5 ἢ} ἔΠ{Π 5 ἔογ [Π6 ἔοιιπάδίοη οΥ̓[{. 

ΎΤΠΟ ρ541Π| 15 σῃμαγδοίογιζορὰ ὈγῪ σοηϑι γα ]6 
τί. [ἢ {Π6Ὸ πιοϑδὲ παΐιγαὶ ννᾶύ, δηὰ νι τπουΐ 
ΔΗΥ͂ Ἀρραγοηΐ ἀσθϑίρη, 411 [6 πιοϑί 5:6.Π4] πλῖ- 
ΓΆς]65 οἵ Εχοάιιβ ἂῖὸ ἰοϊὰ (νυ. 3, 4, 8), 
ἀπά ἔπ σγοννπίηρ ἱπίθγοησθ ΟὈϊδι πο, ππὸχ- 
Ροοΐθαϊν 45 [ἃ ννεγο, ἔγοπι ἃ 5 ΠΊρ]6, ὑπρῖο- 
ἱσπαάϊηρ Ἀπ ποι ποσιηθηΐ, τ. 1. 80ΠΊ6 ΠΟΙΊΠΊΘη- 
ἰδίοις (6. ς. Ηδηρβίθη) ἱππαρίηθ [Ππ6 ρβα]πὶ ἴο 
Παγὸ θθθη σοιῃροβρα δῇζοῦ ἴΠ6 Ἔχ τ, ννῆθη Κίηρ5 
δηά Κιηράομπιβ σοπϑριγεα αραίηςι [Π6 γεβίογοά 
Ρόορ]θ, ἴο σοῃβγπι {ποῖν 811 ὈΥῪ {86 τεσογά οὗ 
Οοὐ᾽ς δηςιθηΐ ἀοίηρβ. ὍΠ6 βριγιῖ οὗ 1Π6 Ὀδδιι- 
ΠῚ] ρόότῃ ἰ5 ἀδϑίγογεοαά ὈΥ βυιςῇ ΒΥρο 5,5, ἴῸ Σ 
ὙΠ ἢ ἴἤογο 15 πο βοϊ! ἃ ἔουπάδφίίοη. ἴῃ υ. 7 
{ποτ ἰβ πὸ τοίογεησο ἴο {Π6 ργοϑεοηῖ: γαίῃογ, 
1η6 δαυῖῃ σῃάκθη δηά κυδάμυρα, αἱ ἴῃ6 {Π6 
νἰν!ϊγ τεα]ζοὰ 845 ργοϑεπί, 15 ΔροβίγορῃιζΖρά. 
ΎΠΘ ΤἙμαγαςίογ βίος ἀθβοσι θεὰ αῦονο, Ὀγον γ, 
ἴοτοθ, γαριἀπγ, ἱπίθηϑο 4 ἢ, ρογβοηὶ οδέϊοη οὗ 
πδίυγαὶ ΟὈ]θςῖβ, δηδ, ννὸ τηδὺ δά, ἴπθὸ 50- 
Ἶεςῖ, (ῃ6. πλγᾶο]εβ οὗ Εχοάιι5 Θχο]ιβίνεὶυ, σὰς - 
δοϑί ἃ ΝΟΥ ΘΑΙΙΥ ἀλίο ἴογ (ἢ 6 ρ541Π|. 
ΤΠ ξΟ]]ονν ηρ ρΡ᾽αςθ5 ἴῃ (Π6 ρ54}πὶ5 σοίοσ ἴο 

(86 πιίγαοϊος οὗ Εχοάιι5:---Ἰἰχνῖ. 8, 22, ΙΧΧΙΡ. 
11. ΙΧΧΥΪ. 17. 18, ΙΧΧΥΡΠ. 13, 14, 20, 53) 
ΕΥ̓. 9--22, ΟΧΧΧΥΪ. 132--τς. ΟἾΠΟΓ τοίογεηςοϑ 
ἰπ ϑετίρίιγε ἀγὸ [οΟὉ χχνὶ. 12 : [54]. 1. 2. ]]. 
1ο, ἄζο.; [6γ. ΧΧΧΙ. 3ς; [06] 11. το: ΗΔδΌ. 11. 8, 
ις; Ναῇ. ᾿. 4: ΝΘΉ. ΙΧ. το; ἴο ΨΨΏΙΟΒ ΠΊΔΗΥ͂ 
ΤΏοΓο τηϊρῆϊ ὑὲ δάἀεά. [{ ἰ5 διὰ ἴο ἱπιαρῖπο ΔΩΥ͂ 

ῬΘΑΙΜ5. ΧΙ Ιν. ΟΧν. [ν. 8--. 

ΟΤ υπίο υ5, Ο ΙΟΚἈΡ, ποῖ υπηῖΐο 
1.80 Ὀυϊ υπῖο (ΠΥ πᾶπια ρῖνα 

δίογυ, ἔογ ΤΥ πλεγογ, ἀπά ἔογ τὴν 
τ [ἢ ̓ 5. 5ἷζα. 

2 ὉΝΒετγείογε β5ῃουϊά τῆς πολίμεη 
54 Υ. “ Νεγα ἐς πονν τπεὶγ (οά ὁ 

4 Βυϊῖ ουγ (Ζοἀά ἐς ἴῃ τῃε Ἠεανβηβ: ἔν 79. το, 
ἢς Βαῖῃ ἀοπα ψπμαΐβοανεγ ἢ6 ἤμδῖῃ ἐἰ τ 3 
ΡΙεδβεά. 

ΠΥροΐμοϑιβ, ὀχοορί 1π6ὸ {π|ἢ οὗ [Π6 σταηὰ 
δνθηΐβ δ] υὐρά ἴο, ννῆϊοἢ σουϊὰ πᾶνο Ἰοά ἴο 
5:10 ἢ Δη ἐςἢο οἵ ἴποπὶ [Πγοιρθουΐς 41} χεπογα- 
[Ἰοπ5 οὗ [Θννϑ. 

Ρβαμ ΟΧΥ. 
Α οδαγδοίϊογβίις οὗ (Π15 ρβαὶμτὶ ἰ5 ἃ ἔγοηυοπέ 

Δ] ϑίοη ἴω, οὐ φιοΐδιοη οὗ, [54|4ῃ. [{ τηδΥ 
ἤανθ Ὀδθη ννυῦτςζθη βοπιοννῆδί ἰδίθ ἴῃ Τονν 15 ἢ 
ἨΠΙΒΙΟΤΥ (566. α". 4), ἂπὰ ἴῃ ἃ ἴἔϊπιὸ οὔ ρεῖ- 
ὈΙΟΧΗΥ δηά ῥοῦ]. ὙὍὙηδ ρΡυτγροτί οὗ 1ἴ 15, ςοη - 
πάρης ἴῃ σοά (νυ. 1---4); σοπίοιηρί οὗ 4}} 
Οἴμοσ γοάβ (νυ. 4--- 8); δχβογίδίίοη ἴο 
{γΓυ5ῖ ἀπά ἤορῈ (στ. 9, 1ο, 11): ἔγοπὶ ἃ τϑςο]- 
ἰοστίοη οὗ 1π6 ραϑί (υν. τ2---ἰς); δηά ἴτοπι 
Εοπογαὶ ἐμουρἢ 5 οὗ Η!5 ἀοίϊηρϑ ἔογ πίδη (υύ. 
16--- 8). 
ΤΠ Πογαίοης (τσ. 9, 1Ο, 11,12. 13) Ξυρρεσέ 

(πὸ ἸΙάθᾷ οὗ ἃ ρϑαὶπὶ ἔογ [θπΊρ]6 86 γν!ςσο;: ἢ 
ὙΠΟ ἢ σοιηρατο 55. ΟΧΥΙΙ. 1-ττᾷ, ΟΧΧΧΥ, 10. 
20. ΟΧΪΥΠΙ, 1---4, ἄς. 

ΙΏ β8οπὸ Ηθρ. Μ55. οἵ Κοϑηη. δηὰ ἀς 
Ἀοϑϑὶ, ἀπά ἴὴΏ υΧΧ., ΨΝυΐὶρ., ὅϑγγ., Ατσ., ἄς. 
115 ρ58]πὶ 5 σοηποοίοα ἢ [Π6 ῥτοσθάϊηρ. 
Βιυϊῖ ἴπ6 τὰ ἰ5 πὸ σοπηθοζίοη δοίννθθη ἴῃ 50] ες 
οἵ (86 ἴννο ῥϑδ]πι5: δηά {Π|6 ϑΥΠΙΠΊΘΊΥΥ ἀπά 
ΠΟΙ] οίθηθες οὗ 8. οχῖν. 4ΓῸ ςοπϑρι 0118. 
Ἐνναϊὰ ΄σοη͵θοΐιγοβ παῖ (ἢ6 ρβαὶπὶ νυᾶβ βίην 
ννῃςὲ [π6 φασγίῆοθ ννὰ5 οεγεά, δηά ἐπαὶ σύ. 
12-ῖς ΘΓ σρόκθϑὴ Ὀγ ἴδ6 ρῥγιοϑὶ ἀθοϊαγίηρ [Π6 
δεςσορίδηςο οὗ ἢ; υτν. 1--ὔμι ὈΘΙης βηρ ὉΥ {Π6 
σοηρτερδίίοη, ἀπὰ ἀραὶ σύ. τ6---ἰὰ ὈὉγ (Π6 
βαπιθ. [{ νου]ά σι ὯΔπ οσοαϑίοη οὗ [ῃδηκ5- 
Εἰνίηξ, ἃ5 νν6}} 45 οἵ {π|4] : [ῃ6 ἴοηθ οὗ [π6 δασὶν 
νΟΓβ65 [5 γαῖ ποῦ Ἰογοιι5 [ἢδῃ 544. 

1. Νοὶ μπίο τῷ, ζΧς.}] Ὑῆθ τρημεϑέ ἕογ 
Πλινίπο δἱά, δᾶγβ (δίνιῃ, 15 γαῖποσ ᾿πϑιπιιδίοα 
(πη ἀϊγοςι ρῥγοίογγοα ἢ δ [6 βᾶπὶθ {Ππ|6Ὸ ἃ 
ςοῃ[οϑϑίοη 15 πηδάθ οὗ πη γί! Πη655 ἴ0 οδΐδιῃ 
ΔΩΥ͂ ἕανοιγ; ὙΠ ]ς ἢ σδη ΟἾΪΥ ἤονν οὐἱ οἵ σοαβ 
ΤΏΘΓΟ ΚΊΔΟΘ, πὰ [τοῦ ἴῃ γεςοϊ]θοϊίοη οὗ ΗΙ5 
ΠΑΠῚΘ δηκΐ ἴδῃημθ 85 ἃ Οσοὰ οὗ ἢοἸνοίδηςοβ, 
566 54]. Χἰν". οἱ; Πδη. ἰχ. 18, 19. 

Φ. Ὡῥεγεξογε, ὅς. 866 ἔχοά. χχχῖϊ. 12: 
Νιιηι. χὶν. 13,14: 55. ΧΙ. 2. 1ος ΙΧΧΙΧ. το: [86 
ἰαϑσῖ (ῃ6 ἀπο] ννοτγάβ οὔ [Π6 ρϑαὶπὶ: ἃ 15 
ποΐ Θαϑύ ἴο ἀθοιὰθ ψνΒΙς ἢ ρ]δςθ 15 ἴη6 ΟΠ ΡΊΏΔΙ: 
566 4150 06] 1]. χ7. 

8. δι ομγ Οοά, δζς. Απὰ 4}1 {π6 νἘ]]ς 
οὔν Οοά ἰ5 ἰῃῆ Ηῤρανθη, ποΐ 85 νδίῃ ἰάοΪβ, 
οἰοβθο ἴο υ, οἡ δδγίῃ : δηὰ (οδθ5 δἰννδὺϑβ 85 1ἴ 
ΡΙοαϑεῖῃ Ηἰτὰ ἴο ἀο, 866 ῥ5. οσχχχν. 6. 
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5. 

ν. 4--).} 

4 “ΤὨεῖγ 140]8 αγε 5||ν6γ ἀπά ρο]ά, 
πε ννόγκ οἵ πλεπ᾽β5 ἢδηάβ. 

ς ΤΠ ΕΥ πᾶνε τηουτῆ8, δυὰς {πε 
ΒΡΕΔΚ οῖ: δγὲβ πᾶνε {πογ. Ὀυΐ {ΠΥ 
85εε ποῖ: 

6 Ἴπαν πᾶνε εᾶγβ, δυῖ ΤΕΥ ᾿ΘΔΓ 
ποῖ : πο868 ἢᾶνα που, δυζ Π6Υ 5π2|6]] 
ποῖ: 

7 ΤΠΕΥ Πᾶνε διαπάβ. διιῖῖ {πεν 
Πδηάϊε ποῖ: ἔξες μᾶνε {πεν δῖ τῆ 6 Ὺ 
ννΑἱΚ ποῖ: παϑιῖπεῦ βρθὰκ {ΠΥ τῆγου σῇ 
τΠεῖγ τῆγοδί. 

8 ΤἼον ταῦ τηᾶκε τπαπὶ ἀγὰ ᾿ἰΚα 
αἴο ΤΠ 6Π1; 450 'ξ ΘΥΘΕΓΥῪ ΟοΠ6 τἢδῖ {τυϑῖ- 
εἰ τη τἢεπι. 

9 Ὁ ἴβγδεὶϊ, τγυβ του ἴῃ τῆς ΠΟΚῸ: 
ἢξε 2: τῆεὶγ Παρ δπά {ἢ εὶγ 5}16]ἀ4. 

10 Ο δοιιβε οἵ Αδιοη. ἴγιβῖ ἴῃ ἴῃ 6 
ΠΟΚΡ: δε 2» τῇεῖγ Βεὶρ δῃά τβμεὶγ 
5ῃ16]ἀά. 

4. Τρεῖν ἰάοίς, ὅς. Οοπιραγε Ρ5. σχχχνυ. 
Ὶς, 18, ἄς.;: 4150 οι, ἵν. 28; [58]. ΧΧΧΥΙ͂Ϊ, 
19, ΧΙῖν. 9---2ὸ: [6Γ. Χ. 4--τ ; Ννιβα, χν. 1ς. 
Το ᾿πτροΐεξηςο οὗ Ιἰ40]5 σοπηρατθά νυν ἢ {Π6 Ἰῖν- 
ἴῃῷ ΟὐΟὰὲ [5 ἃ ἰγεαιυθηΐ ἰορὶς συ [Π6 Ἰαῖογ 
Ργορμεῖβ, Ηξεηρϑίθη. οὔϑεγνοβ [παὶ [656 τοιϊο- 
ταῖθιϊ σοιῃραγίθϑοῃσ οὔ ἰθῆονδῃ ἢ ἸάΟΪς, 
ὙΠΙΓὮ ΤΏΔΥ 966 πΠὶ πορ]655 Ἰη [Π]5 ἀδΥ, ἸνΘΓΘ 
Ροιϊιηΐϊοα πὰ πϑορϑβατυ ἴῃ ἴθ ἐαγβ οἵ [5δδῇ 
δηἀ ογοδῃ; νἤοη ἴπ6 μοὶ. ψου], οχ- 
ςερί ἃ 5Π18}] σΟΥΠΟῚ οὗ |ἴ, νν85 βίνθη ονδὺῦ ἴο 
Ἰἀο]δίγγ. 

7. πείδοη σῤεαξ δὲ} ΟτἉ, “Τα ΓΟΓ ΔΠΥ͂ 
Ξοιηά,᾽ [54]. ΧΧΧΥΠΙ. 14. ῤγομσ᾿ ἐδεὶνγ ἐφγοαῖ: 
1ῃ6 τῆγοαὲ ἴΠ6 ογρᾷη οὗ ϑρεθςῃ : 55. ν. 9, 
ΟΧΙΙΧ. ὅ, 566 ΠΛΑΓΡ. ; [54]. [ΝΠ]. σ, Ης. 

8. Τρ δαὶ »ιαξε ἐδῶ, δίς. ΑΥΘ, ΟΥ, ΑΣῸ 
Ὁρεοπλίηρ, {πκὸ ἴο 1Π6π|, 2.4. που ἢϊ, ροννογ οϑ5, 
δηςὶ 5θηϑε θββ : [541. χ]ῖν. 9, 10. 

Θ, 10, 11. Ο γαεί, ας. ὙΠῸ ογάθγ οὗ 
[Π6 ΟΥΒΊΠΔ] ἴῃ [Π]|5 Ὀιιγάθη οὗ ἴΠ6 ϑοηρ ἰ5 
ἘΧΡΓΟΘΒΙνΟ; “Ὁ [5γαὲ], γιὲ ἴὴ {πὸ [οτὰ: 
{ποτ ΠΟΙΡ πὰ [ῃθῖγ 5}16]ἀ 15 ΗΘ!" ΨΝνῸ ςβοι! ὰ 
ΓΑΙΠΕΙ ἤδνο οχροοίοα, ““ΟἿΓ ΠΕΡ ἃῃὰ οὔγ 
5ἢ:6]4,᾽) ᾷἄς. Βιυυι [6 Ὀιγάρη, (ἢγὶςθ ᾿πΓῸ- 
ἀυοσεά, ἀρροδῖβ ἴο ὕ6 4 νοὶ [-Κποννῃ ἔοιπηι]α 
οἴ ργαϊϑε. Τρεὶγ, 1.6. “ οὔ 4}} νγῆο {πι|5ῖ πη Η π|.᾽" 
ΤΌΘ νούβϑοβ σοηΐδιη ἃ εἰϊπηᾶχ: (1) [5γδϑὶ ἴἷῇ 
ΞδΏΕΓΑΙ 15 δά ἀτεβορά: (2) (Π6 ργὶδθβίβ ΟΥ̓ ΠῚΪΠ15- 
ἴειξ οὗ Οοὐβ βογνῖςθ: (3) (πὲ ἔχις [5Γ46}1{65 : 
ποῖ ΟὨΪΥ σμόϑθη ουΐ οἵ 411] ρΞοΟρ!θ, οὐ οιμδ οὗ 
1ῃ6 σἤοβοη ρθορὶθ ἔοσ οιμπξννατὰ βεγνῖσθ, Ὀυΐ 
δοινίηξ Οοά ἰπ 5ἰποοτγ οἵ Πεδγί : σοιηρδγθ 
Ῥϑε5. ΧΡ. 2---4. σχχχν. 10, 20, 'ἰπ ψῃϊςῇ 
Ἰλῖίογ ρίαςε ἴπ6 ἤουϑ6 οὗ [,ονὶ ἰ5 ἀϊδιηρυ 5ῃοὰ 
ἔτοπι ἴμαϊ οἵ Αδγοῃ. 

138. ὀοίδ “»ιαὶὶ απά σγεα Α σοπηοῃ 

ΡΘΑΙΜ5. ΟΧν. 

11 Ὗς τπαΐῖ ἔεαγ τῆς ΤΆ. γυϑβῖ 
ἸΏ τῆς ΙῸκῸ : πα ἐς τπεὶγ μοῖρ δπὰ 
ΓΠ 6, 5}16]4. 

12 Τῆς [ΚΡ παῖ Ὀδοη πηϊηάξιϊ 
οὔ 5: ἢδ νν}}} 1655 κὸ; δα ψν ἢ} 1658 
τῆς Ποιιξα οὗ ἴϑγδεὶ ; ἢδ ψν}}}] 1655 τῃμ6 
Πουβε οὗ Αδγοῃ. 

12 Ηε ν"}]] Ὁ]ε85 [μ6πὶ δὲ ἔξαγ (ἢ 6 
ΤΆ, ὀοίῥ 5π18}} ' ἀπά στεδῖ. 

14 Τὴ6 ΠΟΚΡ 5}8]} ἰῃογεᾶβε γι 
ΙΏΟΓΘ ΔΠ4 πλοῖα, γοῖ δηά γουγ ςἢ]]- 
ἄγοη. 

Ις Ὗε ἀγέ ὈΪεββεά οὗ τῆς [ΚΡ 
ὙΠ ἢ πιδλάβ ἢεξανεη δηά ἐγ. 

16 Τῆς μεάνεῃ, ξύεη ἴῃς ἢδάνεηβ, 
γέ ἴῃῆε [ΚΡ 5: δυῖ τῆς φαγῇ δδιῇ 
ἢε ρίνεῃ ἴο τῇς σὨΠ]ἀτεη οὗ πηεη. 

17η ΤΓΠα ἀελά ργαίβε ποῖ ἴδε [3 ΚὉ, 
ὨΘΙΓΠΟΓ ΔΠῪΥ τπλὲ ρὸ ἄοννῃ ἱπῖο 5851- 
ἰεηςε. 

ΘΧΡρυγθβϑίοῃ ἔργ 411, τ πουΐϊ Ἔχοορίοη: Τ6γ. νἱ. 
13.) ΧΥϊ. 6, χΧΧΙ. 34; Ιοηδἢ 1]. ς ; Αρος. ΧΧ. 12. 

14. Τρε ΠοκΡ, ὅχζο.] “6 5841} δα ἃ ἴο γοιγ 
ὨυμηθοΓβ, δηα πλ} Π ἸΡῚΥ γοιι δηά γουγ οἰ] άγοη, 
δοςογάϊην ἴο Ηἰ5 ῥγοπηΐϑο," Ὠδυΐζ. 1. 11: 566 
αἰδοὸ 2 8. Χχῖν. 4; ὅθη. χχχὶ 24. (Οδίνίη, 
ατῆογ, δίς. ἱηΐεγρτοῖ, "’5}4}} δά ἃ Ὀ]θβϑιηρϑ 
ἴο γοιι ἃπά γοιγ σι] άγθη." 

15. “ΜΆκοΥ οὗ πϑάνθῃ ἂηὰ θαγίῃ. ἢ 866 
Ῥϑ5, ΟΧΧΙ. 2, ΟΧΧχὶν. 8, οΧχχίὶν. 2, ὅζε, 

186. ἐῤε ῥεανεη, δας. Ηθῦ,. ““Τἢ6 Ποανθῃς 
(τε) μϑᾶνθηβ (ἰ.ς. ἃ ἀνγεὶ !η - Ὁ]466) ἔοσ 186 
Ιοτά; [ἢὴ6 φαγί μᾶ5 Ηδὀδ ρίνθη," ἄς. κα 
βοηηθνν ἢαΐ ϑἰπΉ Ὧν Ἰάθα, Αςῖβ ΧΥΙ. 24. [1 ΠΙΔΥ͂ 
δε [παῖ [ῃ6 πιοητίοη οὗ ἔνγο ἀννε!] πη ρ- ΡΙΔς65 (}. 6. 
Πδάνθη δηκᾷ θαυ) βυρροϑίβ, σ. 17, ἴπ6 τηθη- 
ἴίοη οὗ ἃ {πϊγά, ἴο ννῖῖ, {6 Ἰαπά οὗ 5|θηςθ, 
ἀδύκηθθθ, δηὰά ἀθδίῃ-ϑῃδάθ (Ἴςοπιρᾶσε Ρ5. 
χΧοΙ͂ν. 17), ἵπ ΠΟ ποθ ργαῖθε Ηἰπ. ΤῊθ 
ΡᾶΞΘΑΡΘ 5665 οὗ ὙΘΓῪ {116 ϑἰρηϊῆσδηςς ἴῃ 
Τοίογθηος ἴο ἴῃς ἀοοί πο οὗ ἴδ 5οι}}} 5. 1π|- 
ΤΟΥ ΠΥ 85 ἰδ ρῃϊ ἴῃ ἴπ6 Ῥϑαὶπιθ. ὙΠῸ ἀοδά, 
ὙΠῸ ἤᾶνο ραβϑεά ἄνα ἔγοπη Οοά δ ργόβοησθ 
(διιοἢ 15 [6 ἱπηροτί οἵ [ῃ6 νγνογά5), δῃηὰ σεδϑθὰ 
ἴο τϑοδῖνθ ῥγδϑθηΐ ϑιισσουσ ἴῃ ἰγοῦ Ὁ] 6 (566 
ΗδοΖΕΚΙΔΠ 5 ργάγεσ, [58]. ΧΧΧΥ. 18, 19, ὙΒΙΟῊ 
ΤΑΌΘἢ τΟβΘΠ10]6 τ. 17 δηὰ 18 οὗ ἴῃ ρΡ54|π|) 
ΔΠὰ ἃγὰ πῃ ἀδγίηθθς δηδ ρίοομπῃη Δί ἔγοτη 
Ηἰπι, σδηποῖ ργαῖδα ΗἸπὶ 85 νγὸ ἀο, ἀπά νν1]}, 
νὴ ἃγὸ 4}} Ὀυϊ ἴῃ Ηἰς ρ]ογίοιιβ ργέβθηςο. 
ΘΌΟΘὮ ρᾶΞΘΑρΡ 65 845 [ἢ15 Ὁ. 17 οὗ [6 ρ54|π|, νυ ἢ 
ὙΠ ἢ σοπΊρᾶγε 55. Υἱ. ς, Χχχ. 9. ἰΧΧχχυ}, 10 
--α2, δηᾷ [Π6 ρίαςσο5 φυοίΐοα ἔτοπι [58].. 5 ΠΡΙῪ 
Ἰηάιοαΐο 4η ἱβρπογδησθ οὗ ἴπΠ6 βἰδίθ οὗ {Π6 5ου] 
αἴϊογ ἀθδίῃ; δπὰ σδηηοῖ ὃὉ6 δπηρὶογοά, νυν] ἢ ΔΠΥ͂ 
ΔρΡΡΟΆΓΆΠΟΚ οὗ τϑάβοῃ, ἴο ρον ἃ Ὀδ]οῦ οἡ ἴη6 
Ρατί οἵ {πῸ Ῥϑδ)ηλῖϑὲ ογ οἵ Ηθχοκίδη ἴῃ Γαΐ 
οχιποξίοη οὗ Ὀδίηφ. 

ἙΕ2 
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τ Ὁ. 
«υἱτά. 
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18 “Βιυῖϊ νι νν»}}]}] δΙ655 τῆς [ΟΚᾺ 
ἔτοπι 185 πιὸ ἔογῖ ἢ «πᾶ [οσ ονοεῖς- 
ἴὯοΓο, Ργδῖβε ἴῆε [ΚἈΚ . 

ΡΟΑΙΜ ΟΧΥῚΙ. 
1 71ὲ ρεαϊνεἶδέ ῥγοεσοίλ Δὶς ἰσυε αγια αἷμεέν ἰσ 

Οοά γον ἀὲς αοἰϊυεγαπες. τΔ 47ὲ σἐμαϊϊλ 19 δέ 
ἐλαπζημ. 

ΤΟΝΕ (ἂς Τοκρ, δεσδιιβε ἢς 
Ι Πδίἢῃ Βελγά ΠΥ νοῖοα σηπα ΠΥ δ0ρ- 
ΡΙΙοδι]οη8. 

2 Βεοδιιβε ἢς δαῖῇ ἱπο]!πεά ἢ]8 δαγ 
ἀπίο πιθ, τπογείογε ψν}}} 1 ς4}} προη 

"ἢ1εὸ' ῥέπι '85 ἰοηρ 45 1 Ἰἴνα. 
ἄρξον “ΓΘ ογοννβ οὗ ἀδθαϊῇ ςοπ- 
. ἘΞ τό, 5, ρᾳββεα π|6ὲ, δηά τῆς ραὶπβ οἵ Πε]] ' γαῖ 
εἰκῷ ΗΕ ἢο]4 προπ πιὸ: 1 ἰουπά τγουῦ]ε Δηά 

ΘΟΙΓΟΥ͂. 

ῬΒΑΙΜ ΟΧΥΙ. 

Α Ρ5181πὶ οὗ 1 πδηκϑρίνιπρ οὗ δῃ [ϑγδοὶα ἔῸσ 
ἀε]ινογαηςε οὐξ οὗ ᾿πιπληθηΐ ΡΟΣ], Ἰη ογϑρογϑθά 
ὙΠῈ τοροδῖθα ργοπλ 565 οὗ νον δπὰ οἤεγιηρϑ 
ἴο Ὀε ρΡαϊ!ά ἴῃ ρ Ό]1ς ἴο ἢ]5 ᾿οίνογοῦ: δὲ νυ μα 
ἘΠπη6 σοπιροβθά, ΟΥ̓ Ά ἴῃ τοσο]]δοϊοη οὗ ννῆδέ 
ΟΥ̓ ΙΟΔΙ] {Ὑἴ|4], 15. υποογίαδιη. ὙΠῸ ΑΥΔΠΊΔΙ5ΠῚ5 
(Ηρ[]ά, ΤΠ εἰ ἔζϑοῃ, δίς.) ἴπ [Π6 ρβαϊπὶ, δπὰ 
᾿πλ! δἰ !οη5 οὗ οἴει ρϑαὶπΊβ (5ρθςῖα}}γῪ οὗ Ἂν!) 
Ροϊπὶ ἴο ἃ ἰδίθ ἀδΐθ.0 Α ρογίϊοῃ οὗ [ξ 15 υδεά 
1ῃ. {πὸ ΒΡ 5 ΟΠΌΤΟΙ ΤῸΣ ἴΠ6 βόγνιοθ οὗ [26 
ΟΒαγοδῖηρς οὗ Ν᾽ οπιθη; δηά, ἴῃ 3ρ!ῖς οὗ Ηρ- 
[6] 5. σις 5πη, 56 ο πὴ5 {1}} οὗ ραΐῃοβ, ἰθπάσυ- 
Π655, 1ΟΥ {παΐ ονεγῆονβ, δἰ δὶ (δ, ἀπὰ ἃ 
ΠΟΌΪΕ ςουγαχο; ἀπά 115 056 ΠονεΥ ννθασοθ. [ἢ 
(ἢ ΧΧ. δηὰ ΝΡ. [Π6 ρϑ8]πὶ 15 αἰνι ἀθά δ 
τ. 1ο, πὰ ζΟΥΠῚ5 ἴννο ρ58]Π|5, ΥΠΊσ ἢ ἴῃ ΤΠ 56 
{γα 5] [ἼΟΠ5 ἃ ΠΌΠΟΙ 114 ἃπὰ 11ς, ΘΔ ἢ 
Ὀερίππιηρ νυ] Η8]]6] υ͵]4ἢ. 

Α [οννῖϑῃ ἰγδαϊμπίοη γοίειβ ἴ[Π6 ρϑαὶπὶ ἴο 
ΗδδΖΟΚΙΔἢ : ΤΏΊΔΠΥ Τοϑο ὈΪΔης65 (ΚΑΥ, ἄζςο.) τὸ 
ποί!ςοα Ὀεΐννθθη 1 δηὰ [54]. ΧΧΧΥΊΪ, Δηὰ ΧΧΧΥΙΙ. 
ἈοϑοὈ]άποο5 ἴο Ῥβ88. ΧΥΪ!. δηὰ σχν!. ἀΓῸ 
Ροϊηίθά ουἱ Ὀεϊονν. 

Ὦυ. 1τ---4, ἃ ἀοξεΠρίίοη οὗ ἴθ δοστοῦν οὐξ 
οὗ ψ Ὡς} Οοὰ ἀο]νετοὰ : νυ. ς-τ-τι, Ηἰ5 ργαῖβθ 
ἴον τηεγοῖθβ νουσῃεαίρα, δηὰ Η]ϑ βογνδη 5 στδῖ!- 
[υἀ6; ψΠςἢ (νύ. 12---14) πηιϑέ θ6 σῃοννῃ ἴῃ 
Ῥ"ΌΙς ἘΠΔηΚοΟἥογηρ5 δηὰ ᾿μαηκκορινίηρο: σοῃ- 
εἰηυδά ἴο {πὸ ὁπά. 

1. 1 ἰουε δὲ 1οκρ, ὅς. Οτ, ταῖμοσ, “1 
ον οὕ ἢδανὸ ἰονβά, 1... Π ΤΑΥ͂ ν᾽ ΠοΪ]6 ποαγί.᾽" 
ΤΠ οδ]οςξ οἵ [Π15 ἰδηάογ ἰονὸ 15 ηοΐ Ἔχργεββθα, 
Οἵ, Ῥβ5. χυἱ. ἱπι|ῖ.; δηὰ νι νυ. 4,4. ςΐ. 
τ. ς οἵ Ἐξ. σχνῇ!. 

8. Τρεσογγοαυς οΓ ἀεαὶδ, ἄς. ἨἩΗδΡ. “ὙΠΟ 
ςοτάς οὗ ἀθδῖἢ! (566. υν. 16) δῃσιγο θα πλε; 1Π6 
δίγαιί5 οὗ ἢΠ6]] Ἰδιἀ πο] ὰ οἵ πὶὲ ογ σδιιρπμξ τὰς," 
Ῥ5, οχῖχ, 143; Εχοά, χνιὶ. 8 (ΗεΡ.). Το ννονὰ 

ΡΘΑΙΜ5. ΟΧν. ΤΟΧνΙ.. [ν. 18---το. 

4 ΤΠεη ολ]]1εἀ 1 ἀροη ἴδε παπιὸ οὗ 
τῃε ΓοκΡ; Ο ἴοΚἈΡ, 1 δεβεεςἢ τῆεε, 
ἀεἰνεγ πὶγ 801}. 

ς (σγασίουϑβ 15 τῆε ΠΟΚΡ, δηά πρῃτϊ- 
εουϑβ; γεᾶ, οἷἵγ (Τοά ἐς ππεγοίῆι]. 

6 ΤΠπε ΓΚ ργεβογνεῖῃ τε 8ϊπ|- 
Ρἷε : 1 ννγὰβ Ὀγουρῆς ἰονν, ἀπά με Βεῖρ- 
εἀ της. 

" ἘἈξεζυγη υπῖο [Υ τεβῖ, Ὁ τὰγ 
8011 ; ἔογ ἴῆε ΓΟΚῸ δῖ ἀδαϊὲ θουη- 
ΠᾺΠ]γ γι ἢ τπες. 

8 Εογ (Ποὺ Βιαϑὲ ἀε]ν εγεά τὴν 801] 
ἔτοπι ἀβδῖῃ, τηΐπε αγεϑ ἔγοπι ἴθαγβ, σηα 
ΓΑΥ ἔεεῖξ ἔγοιῃ ἐἈ]]ΠΠπρ. 

9 1 νν}] νναὶκ θείογε τὴς ΟΚΌ ἴῃ 
τλ6 ἰαπά οὐ τῆε Ἰνίπρ. 

10 61 Ρεϊϊενεά, τῃεγείογε μανε 1:38. 4 
ΒρΡοΚβη; [ νγαβ ργεδίὶγ δΠ!ςιεά: 

Γοηἀογοά “ ραῖη5᾽ (ἴῃ (6 Α.Ψ.) οσσυγβ ΟΠΙΥ 
ἤογο, ἵπ 5. ΟΧΥΠ]. ς, ἴπ ἴΠ6 5'ηρ., ἀπά ἴῃ 
[μἀτη. ἱ.. 3. [ἡ [πὸ Ἰδίζοσγ ρίδοθ (ἢ ΑΝ. μας 
Ἐἢ6 5ἴγαι  5,᾽ νυ] ἢ πιδδηϊηρ 51:15 4150 {Π6 ρ49- 
585.6 1η 5, ΟΧν"}, [ηϑιοδά οἵἉ » ον (πιΓαι 15), 
Ημρίο]ά τραάς γιείσοάξ (πθῖ3), ὑνῃϊ ἢ 15 ποῖ 
ΠΟΟΟΘΘΩΓΎ, γεῖ ροϑβϑιὉΪ6. 

4. Ο Γοκ, 1 δέσεεο ἐδεο, ὅκα. ΤῊΟ 5384π|6 
ΘΧΡΓΟΘΘΙΟη ἢ [ἢ ΗΘΌ. 85 ἰῇ υ. σό, “" ἔνδη 50, 
Ι ῬΓαΥ ἀεἰϊνεσ," ὅζς, 

δ. Ογαείοι ἐς ἴδ Γοκρ, ἅς. 8εὲ Ῥϑς, 
ΟἿ. 13.) ΟΧΙ. 4) ΟΧΙΙ. 4, ἄζα. 

Θ. 106 εἱ»ρἰ] ΝΟ ἀτὸ ψη που συ ]]ο, πὰ 
ΟΡΘη ἴο 8553 1{, 8ἃ5 σῃ] άγθη, 

7. 1 γε, ἄς ὙΒαδιί τοϑῖ, {π6 ορροϑβὶίδ 
οὗ ἀδαῖῃ ἀπά [6] (τυ. 3), ΙΓ ἢ ἤονβ τῸπῚ 
{γυϑὶ ᾿π Οοὐ: 5. ΧΧΗ͂Ι. ἃ, 2: οἷ, 85. ΧΙ η, ς---αα, 
ΧΙ, ς. 

9. 1] «υ}} «υαἱξ, ὅζς.1 Οτ, “1 5841} νναἱκ," 
ς. 
ἐπ δὲ ἰαμά ὁ τδε ἰδυϊησ] 866 Ῥϑξ5, χχν 13 

11], ς: ἴῃ Ῥϑ5, Ἰνῖ, 12, ΜΒ ἢ 18. ΡΙΔΙΠΙΥ Τὸ 
ἴο, 1ξ 15, πὸ Ἰρ ἢ οὗἉὨ (ἢ6 ᾿ἰνιηρ." 

10, 11. 17 δοίϊευεά, ὅς. Οτι ρογῆδρϑ, “1 δ6- 
Ἰιονθὰ νι ἤθη 1 δια," οὐ, “1 θ᾽ ον νυ ῃθη 1 540, 
ἄς. ΤῊΘ πιοβηϊηρ 15 Οοὔσδουγο. 866 Κ5. χχχίχ. 3. 
ψν Ποτο {ΠπΠῸ ἴοηριο δὶ αὶ οχρ θββοβ νυ δὶ ἰοῃρ 
μδὰ Ὀυγηΐ νη: Πότ, ἴΌ ΤΏΔΥ 6 ἴπαΐ, δὲ 
Ϊἰαϑὶ, 1τῃ6 Ῥϑδὶπηῖϑῖ ϑροδκβ ννηδῖ πὸ δὰ ἰοῃν 
πιο Ὀο]ενοά ; δηα ἢ5 βρθθςῇ 15 (υυ. 7) 8, 9, 
1ο, ἅς), “ἼὝΠοιυ διαβὲ τοδουθαὰ ΤΥ 900],᾽} 
ἄχος. 61 5.41} ννδῖῖκ δραῖὶπ Ὀδοίοσγε Οσοά: 1 ννᾶβς 
50Γ6 δίηιοιοά, δηὰ εαἰὰ ἱπ ΤΥ δαβῖθ,"" ἄς. 
(Ρ5. χχχὶ. 22); 86 ρεπεγαὶ ἱπιροτέ Ὀεῖηρ : Οοά 
ἷἰς ἔα}, τα [41{Π|655: της 1 Ὀελίονο, δηὰ 
5αι ἃ, δηὰ 5σΥ. Ενα]ὰ βιιρροϑβοβ ἰῃδῖ ἴῃ Ῥ5δ]π|- 
δῖ 5 ὀὄχροΐδηςς οἵ πιᾶη 5 ὈΠΙΓΙϑΕν ΟσΠΙΠ 655 



ς Ἄοῃ. 3. 

γ. 11---ἰρ.] 

111 5414 ἴῃ ΠΥ Παβῖθ, 9 Α]] πιβῃ 
αγς ἸνΆΥ8. 

12 ναϊ 5}4}1 1 γεπάθγ υμΐο τῆς 
ΠΟΚΡ ,ὺγ ἃ}1 Ἠϊ5 θεπεἢῖβ τονναγὰ πηὲ ἢ 

12 1 ΜῈ} τακεὲ τε σὰὺρ οὗ ϑαἰνα- 
τίοῃ, δηά ς8}} ὑροη τῇες. ἤδιπα οὗ τῇθβ 
ΙοκΌ. 

14 1 ν}}}] ΡᾺῪ ΠΙΥ νονν8 ὑπο τῇ8 
ΠΟΚΡ πον ἴῃ ἴδε ργόβεηςα οὗ 4]] ἢΪ8 
Ρεορία. 
1ς Ρτεςσίουιβ ἴῃ τῆ8 'ρῃς οὗ τῆς 

ΤΟΚΡ ἐς ἴῃε ἀδαῖῃ οὗὨ 5 β4ἰ ηἴϑ8. 
16 Ο ἴοκρ, ττυ]γ 1 ἀηὶ ΤΥ 86τ- 

νληῖ; 1 ἂη τὴγ βεγνδηῖ, σπά τῇς 8οῃ 

νγὰ5 οὈίδιποά ἴῃ Βαυ]οη βὴ Ἔχι]: Ὀυῖ ΟΧρο- 
τίοηςο σου]ὰ 6 Γγηϊϑηθα Πϑάγοῦ ΠΟΠΊΘ. 
αν ὙΠδ τιθδπίηρ, ΠΊΔΥ Ὅ6 ““ Πγροςτοϑ," 

αρῖ ἴο ἀδϑεσί ἴῃ ἴσου ]θ, δΔηά ἴο οἴῃ ἢ ργοβ- 
Ρογγ. 

13. ἐῤὲ εμῤ φῇ «αἰυσίίομ, ὅς. ΗΘ. “οὗ 
ἀεἰϊνεγαηςο5." Βεῖονν (υν. 14, 18, 19) 84 [ΒΔηΚ- 
οἴοσγίηρ ἰ5 ΡΙΔΙ ΠΥ τπηθηςοηδά, πὰ ἃ νονν ἴο ὃὉ6 
Ῥεγοττηθὰ ὀρεηὶγ. δηςθ, [ἴ 15 ἱπηδρίποα ὉΥ 
80π16 (Κ οβοϑημι. ὅς.) [παῖ ἃ ἔδαϑί ἐο]]οννβα ϑιισἢ 
{δδηκ-οὔεγηρ, δηὰ ἴῃαΐ ἃ σΡ, μογε σδ]]θα ἃ σὰρ 
οΥὔὨ ἀο]νογδηςθβ, ννᾶ5 ρϑϑϑθὰ στοιιηά ἴῃ ριιοϑῖβ 
Δίτοῦ δυςἢ ἔρασῖ, ἴο νυ: ἢ 4]] δϊοη 15 πιδάθ. Οἡ 
(6 στεδῖ ἔδβδιναὶ οὗ Ῥαββθονοσ, δῆϊεγ (ἢ ἔραϑί ἃ 
σὰρ οὗ τῃδηκβρίνίηρ ννὰ5 ρᾶϑϑθά τουηά (ΝΜ αἷξ. 
χχνὶ. 22). Βιεῖ πο ΟἹ]ὰ ᾿Γοβίασηθηϊ δογιρίαγα 
ΤΟΙΟΓ5. ΟἰΔΙΏΪΥ ἴο ΔΩ͂ ϑισἢ βόποσγαὶ οἰδίομι 
ἃ5 ἰπαῖ διρροβθθά, ὍΤῇε αγηκ- ἤθγηρ5 οὗ 
ννίης (Ναπη. χχνῇ!. 2) ἀο ποῖ 1]υδίγαίε 1ἢ}}5 
ΡΙᾶσθ. [Ι͂ῃ {πῸ ἀὔϑοποθ οὗ ΔΗΥ͂ δυϊΠΟΓΥ ἴοτ 
ἃ [τότ] δοςορίδτοη ΟΥ̓ “σὰ οὗὨ 5αϊναίίοῃ," 
Ἡρηρϑίθη. δῃηά οἴδοῦβ σοῃϑιάθσ 86 ννογὰά ιι5εἀ 
βρυγαῖίνου, 45 ἰῃ 55. χί. 6, ΧΥΪ. ς, ΧΧῆ. ς, 
Ιχχν. 8, ᾶἅς,, δηὰ {πὸ πιοδηϊηρ ἴο θ6, “1 ν»}} 
τοςεῖνο δης δ) ΟΥ ἴδ6 “Ἰοΐ οὗ Ξαϊναίίοη,᾽ οὐ 1ῃ6 
ὁ ῬΓΟΒΡΘΟΓΟΙ5 Ἰογοιβ ἰοῖ ἡ Ὡς ἢ Οοά [45 ρίνθη." 
Ηρα δάάιιςεβ ἴπ6 ννε] Κῆοννη Ασαρίδη 
ΡὮΓΑΘ65, ἃ ““ΓΡ οὗ ἀδδίῃ,᾽") ἃ ““σὰρ οὗ ἴονο," 
νν ἢ ΥΠΙΟὮ Π6 σΟΠΊΡΑΓΟ5 ἃ ἐσυρ οὗ ἀθ]νογα 
Δης65." Βιῖ [ῃ6 ἜΧργθόθϑιοη, “1 Μ0}}]} ΑΚ οὐ 
ΓΑὶδδ ἴῃς σρ οὗ ἀθ] νογδης 65," 2.6. “6 (86 φἹΕ οὗ 
ἀθ] !νογδηςθ," 5ΡΟΠῚ5 ἱΠΊΡΓΟΡΕΓ, ἃηὰ ροϊηζ]655. 
ΤΠ βϑοοοηὰ οἴδυδο οὗ ἴΠ6 σνεγϑαὲ ὁσοῦγβ [ὮΓΕΘ 
ὈΠ165 ἴῃ 1Π15 5, στ. 4, 13.) 17- 

14. ποῖυ ἐπ ἰδὲ ῥγέσεπεζ, δις.Ἶ "“ΟΡΘΗΪΥ 
1 5}4}} Ὀς ἀοῃθ; ἰῇ {Π6 ῥγέϑεηςθ," δίς. 5. 
ἷν!. 12. 

16. ῥγεείοιις, δις. 6] ΖΘ. ἢ οὔδογνοϑ {πδξ 
ΒΔΌΥ]45, ΒΊσῃορ οἵ Απιιοςῇ, ἰη {πΠ6 [ϑδοΐδῃ ρογ- 
ϑεουκζίοη, δάνδηςεα σΠΕΟΓΉ.]Υ ἴο ἀδαίῃ, σἰηρίης 
ἴπο56 ννογάβ. ὅθ. 5. ἰχχιὶ, 4. Τπὸ Αροβίο]- 
ς3] (οηπριτυϊοηβ (ν]. 30) γοοοπηηθηά, ἀπιοῃρ 
οἴδιοῖβ, [15 νεῦϑα ἴο Ὁ6 διιηρ δ (86 ἔχπογαὶ οὗ 
ἀπο ἐδ}. 

16. Ο Σοκρ, γεν, ὅς. Ἴἢοθα νγογάϑβ βθεσῃ 

ΡΘΑΙ,Μ5. ΟΧΨΥΙ. 

οὗ τῆϊηε μαπάιμησ! : τῆου ἢαβϑὲ Ἰοοβεά 
ΤΥ Ὀοηά5. 

171 ν"}] οὔεγ το τες τῆς βδογιῆςε 
οὗ τπδηκϑρίνίπρ, δηὰ νν}}} σα}} ὕροῃ 
τΠς πᾶπλς οὗ τῆς ωΟΚΡ. 

18 1 ν}}]}] ρᾷγ ΠιῪ νονν8 ὑπο τε 
ΟΚῸ πον ἴῃ ἴῆε ργεβεηςς οὗ 4] ἢ]8 
ΡΘορὶε, 

19 πη τῆς οσουγῖβ οὗ {[Πε [,ΟΚΡ᾽ 8 
ἤοιι56. ἰη τῆς πιϊάϑε οὗ τες. Ο [ἐγὺ- 
δ8Ιεπμβ. Ργαῖβε γε ἴῃε [,Ὸ Ὁ. 

ΡῬΟΑΙΜ ΟΧΥῚΪ. 
“4. ἐχλογίαζίοιε (0 2γ,αίτε Οσοαὶ 70» ἀξ 'εοῖον απα 

ἐγ. 

ἴο σοτηπίθηοθ ἴπ6 ἔογμηδὶ [ἢδηκορίνιηρ οὗ [6 
ὙΟΥΞΠΙρρογ: “ ἔνεη 8580, ΓΟΚΡ, ᾿ἰδίθπ ! ἔογ 7 
αι Τῶν “γυαηί:" 566 ἴῃς ἘὈΠῸ6 ἴο 5. χυῇὶ.: 
δηά 55, ΙΧΧΧΥΪ. 2, 4,) ἸΧΧχίχ. 3, 2ο, 39, Οχίχ, 
Ρδ55ϊπ|. 

“0; 9" ἐῤίπε δαπάνια! 44] Ῥ58. Ἰχχχνῖ. τό. 
γῆν ὀοπά 1] Ηδ βρθᾶκβ 25 ἴξ Ὀουηὰ ἴο [δ 

ΑΙῖαγ οὗ βδογιῆςθ: 566 υ. 4. 

18. ποαὺ ἐπι ῤὲ ῥγέόποε, ο. Α.5 ἴῃ υ.14: 
ἐ ΟΡΘΗΪΥ ἰἴ 584}} Ὅὲ ἄοπο, ἴῃ πε ργϑϑθηςθ," 
ὅς. ἼὙΠ6 τορεϊτίοη οὐὗἩ 1πΠ6 ννογάϑ Ἔχργθβϑοβ 
186 ἤχοά γέϑοῖνο οὗ [ῃε Ῥβδὶηϊϑί, 

19. 7». ἐδὲ εοὠμγὶ 9,(7( ἐῤὲ Ζοκῦς ῥοιμε, 
ὅς. 5662 Κ. χχ. ς; [532]. χχχνυῖ!. 22. ΚΑΥ͂ 
υοῖος. ἴπεθε ρ]δοθβ ἃ5 Ἴσοηβιτηΐης [ἢ6 ἰάδᾷ 
(παὶ (ἢ6 ρϑαὶπὶ 15. ΗθζΖοκίδ ἢ 5, ΨΔΙΠΙΏΡΕΥ 
Δηά οἴοΥῦβ σοηϑιἘγ ἰἃ νυγτιτθη Ὁγ ΖογαδθδΡεΙ: 
1Ὲ ποῖ Ὀγ Βϊπι, ὈΥ ΞΩΠ6 [5γαϑὶ τς, νυ ἤθε ΤΟ ΠΊΟΤΥ 
15 Ἰηἀεϑὰ βϑἴογεὰ νι ἢ ρᾶβϑαροβ οὗ ἴδ ῥϑ841Ππ|8, 
Ὀυϊ οὗ Δ4η οτἱβίηδὶ ζϑοηΐὰ5 δπὰ ἀθορὶν οαγησϑῖ 
ἢ. 

Ρβαιμ ΟΧΥΙΙ. 

Τῆς Ῥϑαδὶ πηῖσὶ Ὄχβογίβ 411] ρεορὶς (Χον]. 1, 
ς. 1) ἴο ργαῖϑδθ [επουδὴ ἴογ Ηἰβ πλογοΥ δηὰ 
Γαι  έ]π655: οἔ, Ῥ55. χὶνὶ, ας Ιχν]. αν χουν, 4, 
η. Το Ὀγενιν οὗ [6 Ρ541π} ϑιιρρεϑίϑ ἴο 50Πὶ6 
(Κοϑοηπι. ὅζς.) ἴπδΐῖ ἴἴ νγᾶβ. 564 ᾿τυγρΊς δῦ 
85 ἃ ἔογγλι]α οἱ ἀἸ51η1534] οὗἨ νυουϑῃ!ρροΓβ δξίογ 
ΒΟΓΨΙΟΘ; ΟΥ, ΡΟΓΠΆΡ5, ἃ5 8ῃ ἱπίσοἀιοσί:οη ἴο 
ἃ ἸοΠΒ ΟῚ ρϑα]πι. [ἰ 15 Ἰοϊπεά ἴο 5. Ἵχυ!, ἴπ 
27) Μ55. οὗ Κοπη. δηὰ ἢς οϑβϑι, δηά ἴο 5, 
ΟΧΥυ!, ἴῃ 32 Νῖίδ5,. Οη ἴδ6 Οἰδοὺ πδηά, Π6- 
[{2Ζ5ςοἢ οὔϑογνοϑ {πδῖ τπου σῇ ὈΓγοῖ τ ΟΧΡΓΘ5568 
16 Θβϑϑθῆςθ οὗ ἃ}] Μοβϑϑίδηις ρϑα!η5. Ηφδηςθ, 
(ὐλϑϑιοάογαβ 64115 τ ““Ῥιαποίυτῃ ῬΞαϊπλοτγιιπ1, 
8ἃ5 Ὀδίηρ δπιοηρϑὶ ρ58}5 Μηδ ἃ ρμροϊηΐ ἰ9 
δΔιλοηρ ζοοπιεῖγιςαὶ ἤρυγοθ, [{ γεβθηλ]65 5. 
Π. ἴῃ ΤΠΔΩΥ͂ τεϑροςῖϑ. 

ἴῃ οπι. χν. τ ἴῃς Αροϑβίϊθ ἀδνοίορεβ (Π6 
Ἰάοα νυ ῃϊοἢ ἰ5 (6 σόγπὶ οὗ (πὸ ρϑαΐὶπὰ; 1[ἴ ς4}}5 
Ὡροὴ (ἢ Βοδίῆεῃ ἴο ργᾶῖϊϑὲὸ ἀοὰ ἔοσ Ηἰς 
ΤΩΕΤΟΥ͂ ἀηά {τυ ἢ Χμ 6 ἴο ΗΙ5 οἤοβοθη, ἰῃ 
ὙγΠοἢ [ἢ ΒεολίΏδη ΜΥ1}} Ο͵ς ἀδὺ σμᾶσγο, Ὠδυΐ, 
ΧΧΧΙΙ, 42. 
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«ΡΕΑΙΘῈ τὰς Ι͂ΟΚΡ, Αἱ] γε οπι. 15. 

᾿ Ο Πδίίοηβ: ργαῖβα ἢΐπι, 4}} γε ρεο- 
ΡΪδ. 

2 Εογ ἢΪ5. πλεγοῖ] ΚΙΠάΠΕ88 15 στγεαῖ 
τοννδῖὰ 5: δηά τῆθς τὔὰὐϊῇ οὗ τῆς 

ΡΘΑΙ,ΝΜ5. σΧΝΊΤΙΙ. [ν. 1, 2. 

ΓΟΚῸ τπάμγεί ἴον ὄνοσ, 
τῆς ΟΚΡ. 

ΡΡΑΙΜ ΟΧΥΠΙ. 
1 “41ν ἐχλογέαξίον ἐο ῥγαΐτε Οοαὶ ,0γ ἀϊ τνεγοῶν. 

5 716 ῥεαῤνεῖεέ ὁγ λὲν ἐα δεγίφηιες σλειυσά ἀοτῦ 

Ργαΐβε γς 

1. αἰ! γε παίϊοη.] ΟΥ᾽, "ς" δηθ]65,᾿" Ῥ5. 11.ᾧΣ. 
ΤΕΣ ΟΠαϊ]ά, ἔοτῃ (Η υρίε]4) οὗ {6 ννοτὰ εοῤίε 
5 υδοά : τῆς ἔδιῃη. Ηθῦγον ἔογπιὶ σου Οθη. 
Χχν. 16: Νυπὶ. Χχν. τς. 

2. ον ῥὶς γριογωζμὶ δίμάνεις, ες. ἩΗΘΌ. 
(Ἡ]}5 τηοῦογ." 866 5, οχν. 1, νγΠΟΙΕ ἹΠΕΙΟΥ͂ 
δηὰ ἰσγυτῃ ἅγὸ )οϊηθά. 

ἐς 5γεα:] 866 ΟΝ 11. 
ἐπάμγεοίρ 70γ φυογ] 50 ἴῃς 1,ΧΧ.: μένει εἰς 

τὸν αἰῶνα, ποῖ 8ἃ5 [{ΠῸ6Ὶ ἈΓΔΠ 5] 65, “ ἰ5 ριοδῖ 
ἴῃ εἰογηϊγ." 

Ρβαῖμ ΟΧΨΊΙΠΠΙ. 

Α ϑοηξρ οἵ {παηκϑρινπς. ΑΠογ {πὸ ργουὺ- 
τηἰτπὶ (1---4) ΓΟἸ]ονν5 84η ὀχροβιτοη οὗ {6 ος- 
ςαϑίοη οὗ 186 ρϑαϊη. [πηιπηογαϊθ ἴοθς θη- 
ςοπηραϑβδοά {Π6 Ῥϑδὶπηδὲ στουπὰ «δοιυῖ, δὰ 
γοαϊεποά ᾿ηϑίδηξ ἀθβίγυςσίίοη, Ὀὰϊ 15 ἐδιῖῃ 
ξᾶνε Ὠϊπὶ σουγαρο, ἀπά ἀϊὰ ποῖ ἀξοεῖνο ἢΐτῃ (υν,. 
ς---ὰ Ἷ Ηϑφ δηΐευβ 6 (οΠΊρ]6- ραΐος ἴο ργδῖ56 
δηὰ ὈΪε55 ]θῆονδῃ (νύ. 19--21). ΤΏΘ Ρθορὶς 
(ΡΡΦΥΘΠΠΥ ) ΠΆ1ΠΡ165 115 ον Δηὰ τε]οϊςιπρ νυ ἢ 
1Π6 1ΠΔηΚ5 δηὰ ργαυεῖβ οἵ ἴῃς Ῥβαδὶ δὶ (υνυ. 
22---λοὴ. ὍΘ ῥγιοϑίθ (ΟΥ̓ ρθορ!θ) νη [Π6 
[ΘΙ ρ]6 σοςεῖνα ἢϊπὶ νυ Ὀ]οβϑίηρβ, οὔθ 5, 
Δη( ὈΓΔΥΘΓΒ ἴῸΓ ἔΠ6 διΐιγο (υν. 2ό, 2)). ἼΠ6 
Πσοπο]υβίοη (υν. 28, 29). 

10 15 Ποννευοσ ἃ φυδϑδίϊοη νυν μοί υ [86 ῬΞαϊτη- 
ἰδὲ 15 ἃ ῥγίῃςο ποτὰ [οβόνδῃ ([4}} Πᾷ5 ἀθ- 
Ἰἰνεγοά, οὐ ὑνμοῖποσ ἃ Ομογυβ δηρ8 ἴῃ (ἢ6 
ῬΕΟΡΙΘ5. ΠΔΙῚΘ: τ΄. 2, 3) ς) ἅς. 5θοπὴ σδῖποῦ 
ἴο ἵανουγ [86 Ἰαϊίεν. οριπίοῃ, ᾿ Ὀοίηρ 58Ρ- 
Ροβοὰ {Πηδὲ ἴπ6 ρεορὶθ βρϑακβ ϑοπιεῖπιθ5. ἰΏ 
{πὸ ἢγϑξ Ῥϑύβοῃ δἰπριΐαν (ταν. ς--- 21), 8ΟΠΊ6- 
ἘΠΠ65 ΡΟΓΠΔΡ5 ἴῃ {πὸ {Πἰτὰ ρείβοῃ δ Ό ΑΓ 
(νυ. 22), ϑοπιθίπηθ5 ἴῃ ἴῃς ἤγϑί Ῥϑίβδοῃ ρ]λγαὶ 
(νυν. 23, 24). ὙὟΠΘ βρϑᾶκοῦβ σογίδιη]γ σῆδηξο 
Αἱ (ῃς ρ᾽αςο5 βροοϊ ἤϑὰ δῦονθ. Ἐννα]ά, Τβοϊυςκ, 
ὅζα., ᾿πηλρίηθ οἴπου σμδηροβ (45 δἱ συ. ς, 19, 
2ο; 21, 26, χ8), δυῖ {Ποῖ 15 ἢῸ πὰ ἴο σπεῖα 
Βγροίεϑι5. 

ἼΠ6 ρῥβαὶπὶ 5 ἴπ6 ἰαδσὲ οὗ [ῃ6 στοῖρ οὗ 
ῬΒ54]Π|5 (ΟΧΙΙ!. --τσχν!}.) νῃ ἢ σοπδιτυϊεὰ {Π6 
ΗΠ Δ}16] βῆ προη 16 σΠΙοΕ ἐδϑεϊνα]β. 

Α ποῖ υπῃοομπηπΊοη Ορ᾿πΐοη γοΐειβ [Π6 ὑβδὶ τὴ 
ἴο [δαν!ὰ : 5Β0πΠΊ6 'ῃο]!]ηθ ἰο (ῃ6 ἀδΐο (2 8. ν. 
1--- } ννῆδη, «αἴοσ ἴῃς ἀδαῖῃ οὗ ᾿5ῃ  ΞΠοἢ, 
Ὠ6 ννᾶ5 δηοιϊηϊθα Κίπρ, δηά ννῆθη, δέίζογ {πὸ 
ςοηαιοϑὲ οὗἩ ἴῃς ῬΠἢΠ]ΠἸδίμος ἀπά οὔποσ ποιρῇ- 
Ὀουτηρ ρῬοΟρίθβ, μα Ὀσοῦρῆῦ 1η6 ἂὔκ οἵ σοά 
ΨΠ ρβτοαΐ ρορ ἴο Ζίοη. Ἀυάϊπροῦ ἀπά 
ΟἴδΕΙ5. ᾿τηδρὶπθ ἃ ἰδῖεσγ ἀδῖς δίζοσ ἴῃ ᾿οπημοβῖ 
δῦονθ πιοηιοποά, ἀπά δἴογ τἢ6 ἔοιιγ Ὀδίι]ος 
ἀεβογιθεὶ 2 8. χΧχὶ., ἰῇ οἣς οὗ νδιςἢ (2 58. 
ΧΧΙ, 16) (86 }δ οὗ 186 Κη ννᾶ5 ἴὴ ἱπιπλποηΐϊ 

ΡΕΠΙ, Βιυΐ (ἢδ ᾿Ἰηϑογιρίοη ἀοδϑ ποῖ᾽ δϑϑῖση ἴῃ 6 
Ρ5α]πὶ ἴἰο ᾿δανιά, δηὰ 1 ννδηῖθ ἢ]5 σμαγδσίου- 
Ἰδῖ!ς {Γαι15: δηὰ δου! ἀθηι)γ, ἔγοπι 115 ἰδηρίδρο δηὰ 
σοῃίθηίδ, ὈΘΙοηΡ5 ἴο 4 ἰδίογ ἀδίθΘ.ι Πα ἀετ]εῃ 
ΔΌΡ 165 [Π6 ρβαὶπὶ το ΗἩεχοκιδὴ (ςῖ, “. 1), ψ ΙΝ 
[541]. ΧΧΧΥΠΪ. 1), ΨῺΟ ννᾶ5 θχροϑθά ἴο ἴθαγίαὶ 
ΡΘΗ] Ὀγ ἴλὲ ᾿Ἰηνδϑίοη οὗ δϑϑηηδοῃογι, ἃπὰ ν ῆοϑ6 
᾿πξδ ἴσο ννᾶ5. Ὀγουρ ς πΙρἢ ἰὼ ἀθαῖῃ ὈῪ ἃ ἴεγ- 
ΤΙΌ]Θ πλλϊδάγ; δυῖ τ. 22 ἀοδβ ποῖ δρρὶν ἴο 
ἢϊπὶ νΠ ΔΠΥ Ρτορηεῖγ. ΟἸποῖβ (Ηθηρβίεη., 
δηὰ τ} 15 15 ἴπ6 τποβϑῖ σομπηπιοη νἱθν" ) σοηςεῖνα 
[Π9. ρϑαὶπὶ ἴο ἢανὸ Ὀδεη σοιηροβοὶ δύο δῇ γ 
{86 τοῖαση ἔγοπλ ὀχιϊθ, ἴῃ σοΙοὈγαϊίοη οἴ ΠΟ Γ 
(1) οὗ τὴ6 Βολϑὲ οἵ Ταῦθογηδοὶες (Εχγᾷ 1], 
1--4); οὐ (2) πὸ ἰαγίηὴρ οἵὗἨ {μ6 οιιμάἀδίοη- 
βίοπθ οὗ {πὸ Τορὶε (111, 8--- 12}; ΟΥ (3) 
[86 ἀθάϊοαίίοη οὗ ἴΠ6 Τεῖηρὶς (ν].᾿ τς---αδ); 
ΟΥ (4) ἴπε Εεαβδὲ οὗ Ὑδθογηδοὶθ (ΝΘἢ. ΨΠ], 
14). Ασρογάϊῃρ ἴο ΔΠΥ πὸ οὗ {πθθὸ 5}0- 
ῬΟΒιΓΙΟη5. ἃ 15 ποΐ ἃ ςοδίεῖ οὐ' ἰεδάοσ {μα 
(ἰοεἴδ:}15 ἢἰ5 {γ1815 δηεὶ ὀβδοᾶρὸθ ἴῇΏ σὑτ. ς---τὸν 
Ὀιΐ [Π6 ρθορίο οὗ Οοά ; 5ε6 {Π6 βοςοπμὰ ρμᾶιᾶ- 
δτάρῃ. [ἰ ταιιϑῖ 4]5οὸ 6 58 {παΐ ποῖ ἃ ννογὰ 
οὗἩἨ 1ὴ6 Ὀ541Π| σδιγὶθ5 15 δ ποθ ἴο ΔΠγ οπδ οὗ 
[Π6 Τσοδϑί ἢ 8 δἴτοῦ Θχ]θ βροςϊποὰ ἀῦονε. 

Τῃὸ νν 6] -Κηονὴ ρῆγαβο5 (τ. 1, 29 δπηά 
2--4), σοιηρατοὰ νΠ Ῥ55. οχν. δηά Ἴχχχν., 
βϑεῦὶ ἴο ἰηάϊςαῖα ἃ ρϑαὶπὶ δάδρίθα ἴο Ἴθι ρ]6- 
βούνίςθ ὉΠ ἀδδοσιρι!οηϑ οὗ Ρ6111] ἅτ βΈΠΟΓΑ] 
(νυν. ς, 10). Ὑὸ τϑουστεηςα οἵ δωγώεης, ἴῃ 
οὐ. ὃ, 9, 1ο, 11, 12, Ι1ς, 1ό, ἅς, πὶ κ 
δείογ, ὅζς., οΡ ἐπὶ τὲ παρ οΥ ἐδὲ Φοκ, ἔτος. 
Τόε γχισῥέ ῥαπά οΥΓΓ ἐῤὲ ΠΟΚΡ, ὅζα., 5θθτη ἃ͵50 
ἴο ϑιιρρεβῖ ἃ Τρ θοΡβα]πΊ, ϑυηρ, 1ἴ ΠΙΔΥ͂ 
Ὀ6, ὈΥ νο οΟΥΎ ποῦα οδογιϑοθα, Αἶβδὸ πα 
τηθηζίοη οὗ (Π6 βδἰῆρειβ (υτ. 2, 3, 4}, 5 ΠΉΠ|ᾺΓ 
ἴο [δὶ ἴῃ οχχχν, 1, ἄζς,, [6 τηᾶην Ρἤγαβοβ 
Ὀογγοννθὰ ἔγοπη οἴμοι δογρίιγοθ, δπὰ (ἢ 
Δ]]ϑοη9. (Ὁ. 24 504.) ἴο ἃ ἔδϑιίναὶ δπὰ [15 
ΔοσοΙΠΡΔΠΙΠλοη(5, [4}} τη Ὀοιογ ἢ [Π|5. Ἰάθἃ 
ἴδῃ νυ ἢ τ[Παΐ οὗ ἃ 5: πρ]6 βροςῖφὶ οωςαβίοῃ. 
ΤΠ ἰοχίβ Μαῖῖ, χχὶ, 42; Μδῖκ χίῖὶ. τὸς: 

ΓΚ χχ, 17: Αοίδβ ἵν σσ, δῆονν [παΐ [ἢ6 ρ54) πὶ 
νγὰ5 ΠΟΠΊΠΊΟΠΙΥ Γοίοιτοα ἴο δΜίθβϑιδῃ ἴῃ 16 
ἄδλγϑβ οἵ οὖὐὔἦ ογτὰ, Μδηγ ἈδΌΡίηδ5, δηςίεπΐ 
δηά πιοάογῃ, ἱπίοιγες ἴῃ ρῥβαὶπὶ οἱ ἨΪπὶ; 
ΔηΔ ογοθ βαγ85 ἴπαΐ [ἢ6 δησίθηῖ [68 50 
ἰηἱεγργοῖεα 11--- βἰαϊοπιθηΐ σοπῆγπιθα Ὀγ ἴῃ 6 
ἰεχῖβ 1τι5ὲ φιιοϊοά δπὰ ΌὈΥ 1π6 δος απιαίίοπβ οὗ 
[86 ρϑορὶθ, ([Ἀκοὴ ῸΠπῚ οὐ. 2ς, 26), ἢ 
νη σἢ ΤΠΘΥ τεσοινο (ἢ γῖϑῖ οἡ Ηἰ5 ΘΠΙΎΥ ἱπῖο 
]ογυβαίοπη (δίας. χχὶ. 9). 

ἼΠῸ6 Πιϑὲ ἔδνν νϑεύβοβ σοηΐδιη ἴπ6 Ἰηςγοδυςσάοῃ 
ἴο ἴΠ6 ρῥϑϑὶπΊ, νν ἢ ἢ δοῖβ ἔοσί ἢ νν πο ΠΟῪ ἀΓδ 
{παι 5ῃοι ἃ ργαῖθο δηὰ Ὁ]655 [ἐπονδὴ οὐ 1Π6 
ἀλγ οἵ ρῥγα]56. 



το. 

΄. Σ. 
:, 

Σ. 

1: 

Υ. 1--τα.] ῬΘΑΙΜ5. 

ἐροα ἐξ ἐς ἕο ἐγμεέ ἐπ Οοά. τὸ ζναδν ἐἦξ ἐν ῥέ 
οὗ “ἄς φεαένε “ἠξ ἐογεῖηρ ο7 Οἀγίδέ ἐπε δὲς: 
ισιίσγε ὃς ἐλ γερεσά, 

“ΟἸΝῈΕ τὔδηΐϑ υπῖο [ἢ6 ΙΟΚῸ ; 
ἴον }ε ἐς ροοά: Ὀδοδιιδε ἢ 8 ΠΊΕΓΟΥ 

ἐπάγει ἴον ὄνου. 
2 [Ι,εἰ ἴΙβδεὶ ποὺνν 8ᾶγ. τῆδί ἢ!8 

ΤΏΘΓΟΥ ἐπάμγειῥ ἴου ἐνευ. 
23 ἴεν τῆς ἤουβε οὗ Αδοῃ ΠΟ 

ΒΑ, τῃαῖ 18 ΠΊΘΙΟΥ δπάμγειρ ἴοτ 
ἔνοσ. 

4 [1,εἰ τῆεπὶ πον τῆλὶ ἔδαγ τῇε 
ΓΟῸΚΡῸ 8580, ταις ἢϊ5 πλεῖον Ἅπάμγει 
ἴογ ἐνϑῖ. 

ς 1 ςΔ]]1εἀ ἀροη τῆς ΓΟᾺΡ ἢη ἀϊ5- 
56. 4, ἴγε58: πε ΓΟ δηβνγεγεά πιῈ. αημα 
15.6. ὁ5ξ γΠ6 ἴῃ ἃ ἴάγρε ρἷαςα. 

Ἵ. 6 πε ΙΟΚ0 ᾿ς 'οῃ ΠΩ 5ἰάςε; 1 

1. Ο κίυε ἐῤαπᾷι, ὅς. 86ὲ6ε {π6 ρΐδοαβ 
ἴῃ 186 πιᾶγρ. δὰ Ρ5. Ἴχν. 9--,. 2: “Ὁ ργαΐβε 
Οοὰ ἴον Η! 5 ππεγοῖθβ, οὗ οἱά, δηὰ πονν." ὙΠ 686 
Ὑγογθ. ὑνογα δηρ ὉγΥ [6 1 ον!65 δἵ ἴπ6 {{πὶδ 
οὗ ἰαγίπρ ἴπθ ἔουπάδιοη-οἴοηθ οὗ ἴδ βοςοπὰ 
Τεπιρὶε (ΕΖγα 1. χα), ὈὰΣ ΠΟΥ ἅγὲ ἃ σοτηπίοῃ 
ἴογπιυ!α οὗ ἱπαπιορινίης. ὅ66. χα (το. χυὶ. 
34, δηά 2 Αἶτο. γΥ. 13, Υἱῖ. 34; [6γ. ΧΧΧΙΙ, 
10, 11. 

δεεαμσε δὲς όγο, ὃς. ΤῊΪ5 15 π6 “Ὀυγάδη 
ΟΥ̓ 16 βοηρ; δπά ἃ Ὀεῖζεγ γοηἀοῦηρ ὑνου]ά Ὀ6, 
ἜΕΟΥ ΗΙ5 πηεγογ,᾽" ὅς: οΥ, “ἼΑι Η!5 πλεσγου,᾽" 
δίς. ἃ5 ἰῃ νύ. 2, 3, 4. 

38. δὲ ῥοισε οὶ “σγοη, ὅζε. δος ἱπ|ᾶ- 
ξῖηε “ὙΠΟΥ {Ππαᾶΐ ἔδαγ 1ῃ6 [,.0Κ},᾿ ἅς. ἴο Ὀ6 
ἴῃς ργοξεί γίεβ αἵ ἴῃ ρμαδῖθ, Εχζγα ].ς., Αςῖβ 
ΧὨ. τό, χό: Ὀιξ ἴῃ 4}1 ργοῦὈ ΠΥ ὐὐν. 2, 3, 
4 Οοῃίδιϊη 8 5ογῖ οἵ οεἰϊπιαχ: (1) ἰ5γδθὶ ἴῃ 
ξέπογαὶ, (2) (6 ποιὸ οἵ δγοη, (2) ἴδῸ 
ἐὐρὶ [5.46]: σοηρασγε “5. οχυ, 9---ἰΙι, δηὰ 

οἵθ, 

5. 7 εαἰϊρά μροπ δὲ Ζοκο, ὅς. Τῆς ρθο- 
Ρίο (866 ρΡ. 438), ΟΥ ἴδ νἱοϊτογοιιβ ἰοδάου, 
ΡΓΖΟοϊδῖπ (ἢ6 πλεγου οὗ [οῃονδῆ. 45 ᾿πϑιδησθά ἴῃ 
ἀδοά. 1,|π|“1 οδ]Πδὰ ἀρὸπ [4ἢ} (Υ πο ξανθά 
ουΐ οὗ Εκγρί, Εχ. χνυ. 2) οἷἱι οὗ ἴγοι Ὁ }]6 ΟΥ̓ 
ϑίγαιἱ (9.6 Ρ5. σχν!. 2), Δηά Ηθ διιϑυνογοά π6 ἴῃ 
Δ Ορϑῃ ρ]41η,᾽ ). 4. δηθννεγοα πο, δηὰ ὑγοιρῆΐ 
ἴὰς ἱπῖο ἃ ψιἋθ ορθη ϑρᾷοβ (55. ἵν. 1, 
ΧΥΠΙ, το, ΧΧχὶ. 8), ἴῃ ΠΟ 1 σου!ὰ Ὀγοδίῃο 
[τεεῖγ. Α δἰ πλ αν οἰ ΠΠρϑῖὶβ οσσιγα Εσςίεβ, ν, 2ο: 
Οοά πον εγοῖ ἢπῇ ἴῃ (τοβίοπηβ) ἸΟΥ͂ ΟΥ̓ 
βεα. ὙΠῸ 1ΧΧ. τεηάσγ ἐπήκουσέ μον εἰς 
πλατυσμόν, ἃ5 ᾿ξ, 581.γ5 ΚΑΥ, (ἴῃς δεῖ οὗ δη- 
ἰλτρετηθηΐ ννόγα [ἢ δηβυνοσ. ϑυπίπι. ἐ. μ. εἰς 
εὐρυχωρίαν. 

6. 1 «υἱἱ ποῖ αν, ἄς. 5. Ἱν]. 4---ττ. 

Ἴ. αυἱῥ δένι δαί ῥοίρ, δς. ἘἈδίποτ, “ [6- 
ΒΟνΔἢ 15 Οὐ ΠΥ 5ϊἀς 8 ἴμοπὶ ἴπδὶ ΠΕΡ πὴ: 

ΟΧΨΊΤΠ. 

Ὑ}1 ποῖ ἔδαγ: ψγῆδλξ οδὴ πιδῃ ἄο υπ- 
ἴο πιεἢ 

γη Τῆς ΓΟᾺΡ τακεῖῇ πγ ρατί τῇ 
τἤδηγχ παῖ πεὶρ πηε: τπεγείογε 5}2]] 
1 8ε6 μγ ἀἰδεῖγε ἀροὴ τπεπὶ τηδί ἢαΐα 
Γγ6. 

8 [ε|1: Ὀεξίογ ἴο {γιβῖ ἴῃ τῆς ΓΟΚΡ 
(ἤδη ἴο ρυῖ οσοηδάδηςε ἴῃ πηδη. 

9 “1 ὶς Ὀεῖίεγ ἴο ἴγυϑὲ ἰῃ τῃ6 ΠΟΚῸ ΦΡει2..9 
ἴλη το Ὀὰῖ σοηπάξηςε [ἴῃ ρῥΓΠςΕ5. 

Ιο ΑἹ] πδίϊοῃβ Ἴσοπιραβϑδεά πιὲ 8- 
δοιιῖ: δυζ ἴῃ τῆς πδπὶα οὗ τῆς ΚΟ ΚῸ 
ΜΕ ' ἀεβίγου τΠεπι. 

[1 ἼΠΕΥ σΘοπιραβϑεὰ πὶ δῦοαῖ ; φ. 
γεᾶ, ἴΠαῪ ςΠοπηραβϑβθα πιαὲ ἃδουῖ: διιῖ 
ἴὴὼ τῆς. δπλα οὗ τῆς. ἸῸΚῸ ἷἱ Ψ1} ἀε- 
ΒΊΓΟΥ τῇ η,. 

12 ΓΠΟΥ σοτηρΑβ8ε4 τὴς δῦουῖ 

ποῖ ἃ5 1 ]οβμονδὴ εγε ομὲ οὗ πηδηγ ΠΕΙροτβ, 
Ὀυΐϊ ἀιλοηρ δΒεΙρεῖβ ἴο Βεὶρ ἔβεπὶ: 58. 1ἰν. 4: 
566 ἴοο [ιιὰξρ. ν. 4. 

ἐῤεγείογε “ῥαϊ 1 “τε, ὅς. 8ε6ὲ 5. 1ϊν. 7) 
ΟΧΙΙ, 8. 

9. 2γπορε 866 5, οχ]νΐ. 4. Τποβο ᾿νογάβ, 
ἴῃ 4}1] ΡῥγοσδὈ ΠΥ, ννεγα βαϊά, ποῖ ἃ5 οὗ 
σου ΓΘΘ, ἴῃ ἔ1}}} βοσιγιῖγ, Ὀὰϊ ἴῃ {6 πϊάϑὲ οὗ 
οχίγοιησδι ΡΠ], ΟΥ̓ ΔΕΟΓ δῃ δἰπιοδῖ παϊγᾶσι- 
Ιοιι5 ὄβοᾶρε, [γουρῃ Θἤοναμ, Οπηπὶροίδηϊξ 
ΗεΙροσ! 

10. 441] παίιίοα, δα ΑὮ ἱποοηργι 
ΑΥΓ565 ἔἴτοιῃη {πὸ ραᾶϑῖ ἴθηβϑος, “"ΑἸὶ παϊοηϑ 
ςοπηραϑϑθά πηθ,᾽" ἄζο. σουρ]οά νυν ἢ [Π6 διΐαΓο, 
“Ῥυϊ ἴῃ ἴΠ6 παπὶῈὸ οὗ ἴπΠ6 ΤΟΚῸ ΜΜ}1 ἀ6- 
ϑίγου (ΧΧ.. ἡμυνάμην,) ἴοι." Βιῖ 18 πγιιδῖ 
6 γοςοϊϊοοϊοά ἰμαξ τπ6 Ἰδίῖογ ννογάβ ἂῦθὸ οὔθ 
οὗ {π6 ““Ὀυγάθπθ᾽" οὗ ἴῃ6 ρῥϑβδὶπὶ, ἀπά ὃχ- 
ΡΓδθ5 Μηδΐ [Π6 Ῥβδὶπηϊδὶ σίπυαγ σδῃ ἄο, δπὰ 
ΜΠ} ἀο, τπγοιυρὴ ἴΠῸ δὰ οὔ [ϑῆονδῃ. [{{. 
“]η {Π6 πᾶπὶὸ οὗ [ομονδῇ ᾿Γ8 ςογίδίη [δα 
Ι5}4}} ἀῤϑίγογ {πεπλ." ὙΠῸ ΑΟΝ. ἐἰοε5 ποῖ 
το πον 1Π6 ραγίιο]θ (53), νΒσἢ ΘΧργοβϑαβ (ἢ ς 
[ἃ] ἀπιουηξ Οὗ σοηβάρσηςσθ ἔο]ῖ ; ς«Ε Ῥ5. σχχν. 
Δ. «Α4({| παιίορς τασδὶ Ὀ6 τπιηἀογβίοος, ποῖ ἢϊς- 
τοΟΥ 4} Υ, Ὀὰΐ ρΡοσδτσα!]γ. ὙΠῸ δυρροβιίίοι οὗ 
Πε] ἴχϑοῖ, ΔΊ0]}, ἅς. ἰδὲ ἴῃ6 ραβδί ἴθιϑὸ ον 5 
ποῖ ἀδϑοῦῦε ἃ ἔδεϊ, ὈυΣ ΟἾΪΥ δὴ ΠΥ ροιΠοϑ15 
(“ ΤΠουξῆ 411 παίϊομβ σοπιρῆθ5 τηθ, ἄς. 
ηὴ {πὸ πᾶπιὸ οὗ ἴπὸ ΟΚΡ ΜΠ] ἀθβΎΟΥ 
{Π6πλ.}}), δδ τ ἤσοθ [πὸ ροϊηξ ἃηὰ ροθίγγ οὗ {δ 
ννογάβς, νυ] σῇ υπάοιδιεαϊγ ἀύβοῦθο δοίμαὶ 
ἜΧΡροτθησθ. Ῥογοννηθ γολγκα {παῖ ἴΠ6 τορο- 
(θη ἴουγ {{π|ὲ8 οὗ ἴῃς ννογάβ, ἐδεγ εορς: 
απ εαἰ γιό δομὶ ταῦ κδ ἴΠ6 ρογιπᾶςίοι5. δηϊ- 
ΤΛΟΒΙΥ Οἵ ἴῃ6 ἘπΟΠγ165 ἀδϑογ θεά. 

12. δάε δεο. ἰ.6. νυ ἢ ᾿πη πη γα 6 (ῃτοης- 
ἴῃ πιιῦογβ, ἀπά ἃ ἔυγίοιι ἀθϑῖγε ἴο ἀεξδίσγογ. 
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ΡΘΑΙΙΜΘ 

θ668 ; 1ΠΕΥ ἅγε φιεποῆεά 15 τῆς ἤτε οὗ 
τῃογηβ: ἧι ἴῃ ἴῃς ἤληι6 οὗ τῆς ΓΟΚΡ 
ΙΨ1] " ἀεβίγου τ εηι. 
.12 ἼΤΒου διαβὲ 1ἢγιιϑὲ βοῦα δῖ Πλὲ 

τηδῖ 1 πχρῃς (4}} : θυ τῆε ΓΟΚΡ Πεὶρ- 
εἀ πη6. 

Ι14ἀ ΤΠε ΙῸΚΡ ἐς ΠΥ 8{Γδηρτῃ 
Δηάἀ βοηρ, ἀπά ἰ5 Ὀεοοπὶς ΤΥ ϑ8αϊὶνδ- 
[Οῃ. 

Ις Τῆε νοῖςε οὗ τε]οϊςϊηρ δὰ 84]- 
ναῖίοη “ς ἴῃ τῆς. τἀρεγηδοΐθβ οὗ τῆς 
ΓΙρῃΐεοιβ: τἢ6 τίρῃξς μδηά οὗ τἢβ 
ΓῸΚΡ ἀοεῖῃ νδ]απεῖν. 

ι6 Τῆς τρῆς μαπᾶ οὗ τῆς [ΟᾺΡ ἰ5 

866 [᾿οιιῖ. 1. 44: [541]. γἱ. 18; Υγρ: " σεοῖνρ. 
Ιν. 226. 

ἐδὸγν αγὸ φμεπεῤεά, ἕο. Ατίασκιηρ ἢ 
Ῥγοάϊιοιβ γαρε, πα βϑολη ἃ5 που ἢ Πα γῪ 
ννοῦὰ αἰ υ]γ ἀῤδίγογ ἴπ6 ἀενοίθα οἰγ, {ΠΟῪ 
βυἀἀ  ΠἸῪ ρογϑῆῃ, ἀπά πὸ ἴγαςς οὗ ἴποπὶ διά 65, 
ἂ5 ἤτγο ἀτοηρ ἔΠοττ5 Ὁ]4Ζ65 ἊΡ ϑιιἀάθηϊν ἡ ἢ 
ναϑὶ ποαὶ (5. Ἰνὶτ. 9, νογα 566. ποῖθ) ἂπά 
ΠΥ ΚΙ, ἂδηά αἰγός ἀΐθ5 ουἕ, ἰδανιηρῦ πὸ 
ἴγᾶςε ; 566 [58]. ΧΧΧΙ. χ2. “ἼἽΓΒοΟΥ Ὀιιδῆ65, 
ἴη ἴπ6 Εδϑί, ἀγὲ ἀεϑίγογθοα ἴῃ ἴῃς οσιεναϊοά 
βεοϊάς ΌΥ ἢτε ἰη ἴπῸ ἢοδαῖ οἵ βυπιπιεσ. ΤῊΘ 
ἤτο υ οΚΙΥῪ ΠῚ Θνεγγῆογε, Ὀυϊ ϑοοη ἀϊε5 
ουξ, αηὰ τῆς Ὀυϑῆθβ ἂῖὸ σϑράυςθα ἴο 45}65."-- 
ΚπδρρΡ. 

13. Τῤοω ῥα“ ἰῤγιοῖ, Χο. ἢ “ὙΠΟ παϑῖ 
δνθη μαγὰ, Ο πλΐηθ ΘΠΕΙΩΥ͂, δηὰ βιῃδαά δἱ 
6 580ζΓὸ, [παῖ 1 5Ξῃοιυϊὰ [24}}: υϊ [Θῃμονδῇ 
διιϑίαϊ πο πο." [Ιῃ 5. χχχν. ς, {6 Αηροὶ 
οὗ Οοά [ἢγοδίθηβ ἀπά ρυβῆεβ (Α. Ν, εῤα.65) 
ΗΙ5 θπεπιῖθ9. ΤῊΘ ΡΘΟΡΙΘ, ΟΥ̓ ῥγίῃος, δροβίγο- 
ΡὮ1Ζ65 ἴΠ6 ΘΠΟΙΙΥ 85 ΟΠΘ. 

14. ΤΡὲ 1 οκῸ, δα. ὍὴΘ 5:58] πῖγαςὶθ5 
οὗ ἀο]νόγδηςθ, νυν δίθυοσ ΠΟῪ ννοῦθ, γος 4}} (Π6 
Γαϊγᾶς 65 οὗ οἱά, ἔχ. χν. 2 : 566 ἴοο [158]. ΧἹ]. 2, 
ΠΟΙ [ῃ6 5ᾶπιὸ νγογάβ οσοιισ. ΑἹ] ργδῖϑε 
ΘΌΓΘΝ 15 ἴῃς ᾿πηρογ) δὲ ἴο [εῃμονδῇ, ἤτῸΠπὶ 
ἍΓΗΠΟΠῚ, ἴῃ ἀδγ5 ρδϑῖ, σάτηα πηϊγασυ]ουπ, εἴδο- 

[4] αἰάὰ, δῃηὰ ἤονν σοπ]65. 

15. Τρε τοῖτε, δς.] ὍΤῆς νοῖςθ οὗ ἸοΥ 
ἈΠ τε)οϊσίηρ ἰ5 Ὠραγὰά ποῖ ΟἿΪΥ 'π ραΐδοθϑ 
οὗ ργίποθβ, ἀπά ἴῃ ΡΌΘ]Πο, Ὀιυΐ ἀνογυννῃεῖο, 
ἴπ [6 τἀὈογηδοὶο5 οὐ ἀννε] ρα (5. ΙΧχΧυ]]. 
ςς, Χαὶ. 10) οὗἉ 8}} ἴγῃῃιβ. [5γ6] 165, (8. χχχ ῇ. 
1), οἡ δοοουηΐ οὗ ἴδ ὈΪ]οβϑίηγθ δεβίοννθά 
ροη Ηἰβ σἤοθθοη. Ὑὴδ ποχί νεγβῖοὶα (ἢ 
ΜΉΘ σοιηρατο Εχ. χν. ό, 12; Νυπι. χχίὶν. 
18: δπὰ «-. 16) σοηΐδ!η5 ἴῃς ψνογὰβ ἰη ψὨς ἢ 
76 μονδῇ 8 ννογβῃιρροῦβ ἜσΥΘγΥ γΠΕΓΕ ἜΧΡΓΕ 85 ΓΠΟΙΓ 
56η56 οὗ ΗΙ5 ἀοϊηρϑ. 

16. Τρε γίφδὶ βαμά οὗ δὲ ζόοκν ἐς ὁχαΐε 
ἡ. ε. κ ΙΒ ἀὔονθ 411 οἴμεσ μαηα5᾽ (5εὲ |ο 

ΟΧΨΝΊΙΙΙ. 

Ἔχαϊτεά : τὴς πρῆς Βαπά οὗ τῆς ΓῸΚΡ 
ἀοδῖῃ νδ] παν. 

17 1 584]}1 ποῖ ἀϊε, δυξ ἵνα, δη4 
ἄδοϊαγε τῆς νγογκβ οἵ τῆς ΓΟ Κ. 

ι8 Τῆς [ΚΡ Παῖῃ ομβίεπεα πὶ 
δοῦε : δῖ ἢ6 ἤδίῃ ποῖ ρίνεδη τὴς ονεῦ 
πηῖο ἀεατῇ. 

19 Ὅρεη ἴο πιε ἴπΠε ρδίεβ οἵ Πρῃϊ- 
δουβϑηδ85: 1 νν}}]}] ρὸ ᾿πῖο τπ6πὶ, σπα 
[1 ργαῖβα τη6 [οΚ: ᾿ 

20 Ἴἢϊ5 ραῖς οὗ τῆς ΓΟΚΡ. ἰηῖο 
νν ὨΙσἢ τε τιρῆτεοιι8 5.4] Ἔπίεγ. 

21 [1 νν}}] ργδῖβε τῇδε: ἔογ του ἢαϑβῖ 
ἢεαγά πι6, Δη4 γί θεσοπιε πλγ 8δὶν δἴίοῃ. 

ἷν. 12.-21. 

Χχὶν. 24), ΟΥ̓, Ρεγῆαρβθ, δοίνοϊυ, “ εχδὶς,»ἢ 
ἐς ΘΙ ΡΡΟΥί5,7 866 8. ΧΧΧΥ. 324. 

17. 1 τῥαὶ! ποὶ ἀἶϊε, ἄς. ὙΠῸ βρϑάᾶκεσγ, 
ἄγαν ἃ βοηογαὶ σοπο]υβδίοη ἔτοπὶ νναΐ βοθβ 
Ὀοΐοτο ἴῃ σεΐογσεησε ἴο ἢϊ5 ον οσγίιυπηθϑ: “1 
584} ποῖ ἀϊ6, 35 πλϊη6 ΘΠΘΠΊ165 υγιϑῆ, ἀπά ἤᾶνδ 
411 Ὀμΐ δοσουηρ ἰϑηεά, Ὀυϊ ᾿ἰν6, ἀπά ρα] }15ἢ 
1Π6 τηϊγᾶοΐθ5 οὗ 6ῃονδῃβ πηοτογ." ὉΠ 15 
γΕΙΒΕ ννὰ5 ΠαΠρΡ ἊΡ ὈΥ ΓαΠετ 'π ἢΪ5 βίυαν : 
δΔηἀ ννᾶ5 ἢϊ5. ὠνουπίος ὑογθ οὗ ἃ ἔδνοιυγιῖθ 
Ρβϑαϊη. ΗἨδ ϑᾶγϑ, ““ὙΒουρῇ [ ἰονὸ «ἱἱ [Π6 
Ρ58]π|5, γεῖ 1 ἀθ! σης ἴῃ {15 ρϑαὶ πὶ ΘΘρΌΟΙΔ ΠΥ, 
δΔη4 Ιοοκ προη [ἰ 85 νυγιτῖθη Θρθς Αγ ἔογ πιὸ; 
Ἰηπορα 1ἴ 45 σοπε ἴο ΓῊΥ αἰά ἀραὶπ ἀπά δραϊῃ, 
πα βιρρογίες πιὸ 'ἵπ ΠΕΔΥΥ͂ γ418, ὑνῃοπ 
Καίϑεγ, Κιηρ, ΡἢΠΟϑορμεσ, δηὰ βαϊπί, Ἴου]ά 
ἄο ποιριῖ." 

18. Τρο Ζόοκῃ, ἅς. Ἧ]5 ΠΊΟΓΟΥ 15 συ 
ἴὴ {Ππ|5: Ηδ οσμαξίθηρα πὴθ ϑοῦὸ ἴὼὺγ ἴῃ)6 5ᾳκα 
οἵ ςογγξοϊοη δηὰ ἰπϑίγυσίοη, (1541. ΧΧΝ. 7}. 
γεῖ βιιεγεὰ πὶα ποῖ ἴο ρεβῃ, Ὀιΐ βανθὰ της, 
ἴο 5ϊηᾷ5ᾷ Ηἰΐξβ ῥσᾶῖϊϑθο.0 (δ [|εἐγ. χ. 24) ΧΧχ. 
11, ἄς. ; 

19. Ορεη ἰο γιὸ ἐδε φαΐφε, ἃς. Α 5 πη ]αΓ 
δαάτεβα 5. χχῖν. )η. ὙἼὙΠὲ χαΐό! οΥ᾽ γί σδί- 
ἐοι4)165. ΔΙῸ 50 (Δ]] δ, ΓΟ ΔΌΪΥ, Ὀδοδυϑὲ τῆς 
Τρ ΐθουϑ ρβορὶα (566 ποχί νϑγβ6) ρ855 ἱῃγου ἢ 
ἴδε ἴο ΜΟγθηρΡ. ὅ6Ὲὲ 55. ν. 2, ς, 6, 7; 
χνυὶ 1; 450 5. ἴν. ς, ϑαςγέβεο: οΓ᾽ γὶφῥίεοι:- 
πο. ΟΥ̓Ἱ[[Π6 Ἰποδηίηρ ΤΠΑΥ Ὀ6 “" ξαῖο5. Ὡς ἢ 
Ἰορδὰ ἴο Ηἰβ ἰοπιρίς, νῃο ἰ5 τῆς. νν 6] δηὰ 
Τουπίδίϊη οἵ ΓΕ μ δου 5η655 ἢ (866 ν. 26). ΤῊς 
βιρροβίτιοη (βυηθοη, Η ρίο]ά. ὧς.) τῃδὲ {Π6 
ἐς ραϊόβ οὗ γῃιθουβη685 ἅγὸ ᾿ἰἄδδὶ, απ τῃδὲ 
16 ννογὰϑ 5 ΠΊΡΙΥ ἜΧΡΓΕ55 ἃ ορῈ οἡ {πε ραγῖ 
οὗ [πε δ πιῖδὶ οὗ δηϊοσίης Οοα 8 ἴετηρῖο, 
δηὰ 1815 νοητηρ 5. δηϊῃιιϑιαϑίὶς ἔδε ηρα οὗ 
Ἰονε δηὰ ρταδιί 6, 15 βοδγοθὶν σοηπιβῖθηξ 
ἢ «ν. 20, δηἀ ἀερτγῖνεϑ ἴῃς ννογάϑβ οὐ δἰπιοϑῖ 
4}} ᾿Ἰηϊεγεβῖ. 

20. Τρὶς χαίε, ἅς.7 Ἀδίβδοσ, “"ἢ15 μαΐθ 
(δεϊοπξϑ ἴ0) ἴῃ6 νοκῸ." ἐῤε γίσῥίφοις, ἐ, δ. 



ν. 22-- 27. ΡΘΑΙΙΜΘ 

θδουδονρο 22 “Γἢδ 8ἴοησ τυῤίεῤ τῇῆο διι146Γ8 
Ματῖς τὼ. σοίιβοα 15. Ὀδοοηγχο ἴῃῆς ᾿οδλά χ{υμδ οὗ 
Τὰκε 0. ἴδε ςογηοῦ. 
κι. 22. ΓΠΪβ 8 τὴς Οκ 8 ἀοίπρ; ἰἴ 
Σ Ῥεῖ, 2. ᾿ Ϊ ἀ Ῥεῖ. 8,4. ἧς γΤλλύνο ]ουβ ἢ οὐ ΕΥΕ5. 

ΤΑὶς ἐς 24. ΤῊ 8 ἐς τῆς ἀδγ τυῤιεὐ τῆε ΟΚῸ 
ρα λέ ἨΔ τηλάς; ψγα νΜ|}} τε]οίςς δηά ὃς 

οἰαά ἴῃ ἰτ- 

τὯθ [8γδθ] 6 ρθορΐίθ, οηΐοσ σγουρὰ τ. ὙΠΟ 
ξαῖς οὗ ἴῃ 5γδϑ 65 ννὰβ ροη ἴδ6 Εδϑί 5ἰά6 
οὗ (Π6 ουΐεῦ νεβϑίθι]6, 

22. Τρε “ἰοπε «υῤίεῤ, ἄς.1] ῬτοΟΌΔΟΪΥ [Π6 
τνογβ ἅΓ6 Ῥσονθγθ!4]. “Α οἴοπο (Ὠ6 Δ΄ εἴς), 
{ΠΕΥ 5ΔΥ, Γε)εςϊοα οὗ {π6 Ὀυ Ποῦ 845. 1156]655, 
δᾶ5 Ὀέθῃ σἤόβθεθη, δηὰ δεῖ ἴῃ ἴῃ ρίας οὗ 
οδιοίεδι ππρογΐδησθ ἴῃ [ἢ6 ράϊᾶςς ΟΥ̓́ΚΕΠΡ]6 :᾽ 
ἐ. ε. "ἃ Ῥεορῖθ οηςθ γεὐθςϊοά δπὰ οὗ πο δοοοιυηΐ 
15 πονν τοϑϊογεα δηὰ γὸ- 69. ΔὈ0]}15ῃ6 6, δΔηὰ σουηϊοά 
8ἃ5 ἃ ουῃάδ(οη-δίοπο οὗ ἴμ6 [οπιρὶς οὗ σοά, 
ἢ] ἢ Ης [15 βδείτξ ἊΡ ὕροη ἴΠ6 φυῇ ᾽"---80 
ΚΊΠΊΟΝΙ : ΟΥ̓, "ἃ ΓΌΪΕΓ οὐ ῥΡῇηςθ, οησε πορίεοῖ- 
Θὰ, ἀπά οὗ πο δοςσουῃῖ, 15 πον ἃ νυἱοΐοσ δῃὰ 
ΓΌΪΟΓ, δηά, τ πιᾶὺ ὕε, Ηρ Ρυγιαεϑῖ, οὗ τῆς 
σἤοβοη ρθορὶ]θ." ΤὰῈ πιοδηΐηρ οὗ ἴῃς ψοτγὰ 
ἐ ΘΟΥΠΕΥ δἴοπμο᾽Ἶ 15 ἀουδίι]. δοὴθ ὑπάεγ- 
δίδῃαὰ {πὸ ““ξουηάδίοη 5ἴοῃθ," ὑροη νπῇϊς ἢ 
{πε Ὀυμάϊηρ τεβῖϑ ; [οὉ χχχυῇ! ὁ; [εγ. 1. 
λό; Ερῆ. Ιἴ. 2ο, 2:1. Οἰἴδεῖβ, ἴῃ “' Θριδίγ!ς,᾽" 
ΟΥ ἰοπᾷ Ὀϊοοῖκ οὗ ϑδἴοῃθβ σεϑίϊηρ ὑροὴ {86 
ἴορΡ οὗ ἴδ6 σο]υπληθ βυρρογίίηρ ἴπ6 τοοΐ, 
Ζεςἢ. ἴν. 7. ϑυςῇ 5ἴοῃεβ: ἰὴ Ἐρβγρίίδη ἰθπλ- 

ἰ65. 9εεπὶ ἴο ϑδῖνε ἴ6 ρυγροβθ οἵ νουάδη 
ὥθι ες Τῆς νογὰ οἵ [Ἐπονδῇ, [5381]. ΧΧυ ]. 
τό, ῬοΓοννΘ ΤΟΙΔΓΚΒ, 5θοπ5 ἴο σοηποοΐ [5 
Ρίᾷεθ ἢ τ[δ6 Νενν Τεβίδμηεηι αιοίϊδι!οη5 
οἔὗ τ. 

238. Τῤἧὶε ἐξ δὲ Ζοκος δοίη, δις. ὍΤρίς, 
ἡ. ες. ἴῃαι 186 σἴοης γχο)οοϊθα 15 Ὀδοοπὶα [ἢΠ6 
Ποδά ςἴοπο, ὅϊα. 

"παγυεἰ οι) ἐ. δ. ταὶγδου οι 8. 

24. ΤΡ ᾿ς δὲ ἄαν, δι5.1] ὌὍΠῖ5. 5 {π6 
ἀλγ ΒΟ [Θμόονδὴ δᾶ5 »παδε σίογίομς; 566 
1 85. ΧΙ. 6: Ζὶ ἐσ ρὲ 1ογά τραὶ αὐἀπαπεεα 
(Ηδ:}. πιδά6) 2 ονε: απά “αγοη. ΤὨδ ἀδγ οἡ 
ΠΟ [Ἐπονδῇῃ 5 ΚΙΕ 16 ΤοἸογαίϊεα, ποῖ πὸ- 
ΠΟΘΘΑΤΙΠΥ [6 ἀδΥ οὐ ΠΟΘ Ιἰ 15 Ὀοβδίοννεα, 15 
τησδηΐ. 

256. ὅϑατυε ποαυ, ἅς. Οτ, “ϑᾶνθ,  ὈΓγδΥ,᾽" 
σῶσον δὴ, 1.ΧΧ. ϑ8εὲ Κ5. ΧΙ 1, ΧΧΥΝΙΠ. 9, 
ὅἄς.; αἰδο 5. σχνὶ. 4, τό: Νδϑῆ. ἰ. 1σ, ἔογ 
5 ΠΑΡ Ρἤγαϑοϑ, οὐ ραγίβ οὗ ἴπ6 ρῆγαϑθο ι86. 
ΤΠ6 οΥρῖηδὶ ννοτὰ, Ηοσαμπαῤ, οὐ, ““δᾳνο, 1 
ῬΓΑΥ,," 15 γτοροδῖθα, ἢ [6 γογβο ζο]]οννίηρ, 
ΟΥ̓ ἴμ6 πιυϊυάδ, ἴῃ {Ποὶγ δητη5᾽αϑῖῖς νυν ]- 
ςοπια οὗ Μεβϑίδι ἰηΐο Ηἰ5 Κιηράομι, Μαεῖϊ. 
ΧΧΙ. 9. 

46. Βικ “εὐ δὲ δε, ὅς. “ΒΙεβϑοὰ Ὀὸ Ης" 
{παῖ οπίοτθ (τυ. 19, 20), ἰὴ [86 πῃ ᾶπΊ6, ᾿. δ. 
υπάεγ ἰἢ6 κυλγάϊδηβδιρ, οἵ [όῆονδῇ, ἰπίο Ηἰ5 
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2ς ϑᾶνθ πο, 1 δεβθοοῇ τἢθ6. Ο 
ΙΘΚΡ: Ο ἴνοκρ, [1 θεβεοςὴ τἢδα, βεπά 
ον Ργοβρεγῖγ. 

26 “ Β]εβοεά δέέὲ ἣς τἢδῖ σοπιοῖῃ ἴῃ 7 Μαϊν2:Σ 
1ἢ6 μας οὗ τῇς [οΚκῦ: ννὰὲ ἢᾶνα 
Ὁ]εσδεά γοι ουξκ οὗ τῆς Βοιιδε οὗ τε 
ΓΟΚΡ. 

27 (ἀοά ἐς τε ἴζοκΡ, ννῃϊοῃ ματι 

ΒΔΠΟΓΌΔΓΥ : ΟΥ̓Χ, Δοσοτάϊηρ ἴο ἴΠ6 δεσοηΐβ, Β]Θββρά 
ἴη (Ὧ6 Ὡᾷπὶὸ οὗ [εμόνᾷῃ (Βοιῖ. χχὶ. ς ; Νπι. 
Υἱ. 27; 2 8. νἱ. 11) Ὀ6 “δνογγοῃθ᾽" ((Π6 βίηξ. 
ι56α Πο]]Θ γε} γ}) {πᾶΐ δφηΐειβ ἰηΐο ἔπὸ σοιυγίϑ 
οὗ Τοῃμονδῇ. 

«υε ῥαυο ὀἰςε“ε{, δια. “ὙΝ ε ΌὉ]655 γοιι ἔγοπι 
(Π6 βαπεοίυαγυ οὗ Οσυά, οιἱ οὗ νν}ϊςὶ σοιο5 
{γ6 ὈΪϊοπδιηρ, δηά ᾿ηΐο ᾿ν ἢ ϊς ἢ Π6 ΠΟ 5 ὈΪοσϑοά 
15. ΘηἴοηΡ.) ὙὍὙΠ6 ϑϑθσοπά νοϑγϑὶς]θ ὑΥΟΌΔΟΌΪΥ 
τοροδίβ ἴῃ οΟἴογ ρῆγαϑθθ ἴῃθ ϑϑηςπηθηΐ οἵ ἴΠ6 
ἢγοῖ ; 566. Ἀυῖῃ 1. 4; 5. οχχίχ. 8, ἅς, ΤῊϊ5 
ΨΟΙΒΕῈ ΠΊΔΥ ΡῬΓΟΌΔΟΪΙΝΥ Ὁε διάοά ἴο (Π6 Ἰἰβῖ, 
Ρ. 439, ᾶἅτςς., οὗ 11τυτρὶς ἔοστηις. ὍὙῊΘ ἐδβῖῖνα 
ΡΓοςσοβϑϑίοῃ ρΟϑϑΌΙΥ ὙΠ] ἢ δηθ5 ἴῃ6 ρ54Πὶ 
ί(υυ. ς---ἰ8), ἴῃ ἴΠ6 πᾶπλῈ οὗ ἴΠ6 Ῥθορίθ, ου[ 
ὙὙΠΙΓἢ Δοσοιηρδη 165 ἴῃ ῥγῖπος νἹοϊοτίοι!5, 6η- 
ἴδγ5 (ῃς ΤΟ Πρ 6- αῖοϑ (Δἴ γογϑα 20), δηα 5185 
[Π6 τοπΊδηη; νογϑθ5 οὗ [6 ρ54]πὶ υνἱ τη! ἴῃ 6 
ϑαποζιδγγ. 

Ω7. «υῤίορ ῥα φῥεευεά τῷ, ὅς. ΖΔ ἰδὲ, 
ἴῃ 106 υυ7]ἀογηθθα Ὁ {πὲ ρι]ὰγ οἵ ἔτος, ἔχ. 
ΧΙ, 22, χῖν. το: ΝΕῆ, ᾿χ. 12. δ ']εα ΠΙΑΥ ϑυΡΡΙΥ͂ 
εἰ πα νν}}} ἀρᾶὶηῃ σῤεαυ ἐσὲ ἴῃ ἀλτκηθββ, ΟΓΥΓ 
ξίυε αἰά ἴῃ ττου ]6,᾽" 

ὀιμα θέ σαεγέμεο, ὅς. Βιηά {πὸ νἱοΐίτη (ἔχ. 
ΧΧΙΙ, χα 8) ἢ σογάβ, δηὰ Ἰεδά τἴ ἴο (ἢ αἰζαγ, 
(ο ἴπε νοῦν Πογη5, (506 [2681 δ΄ ἈΠ]ΘΥ, " [ν Ί5ἢῃ 
Ομυγοῆ,᾽ ΝΟ. 11. Ρ. 209), ἴῦ ὁπὲ οὗ ν] ἢ 
ἴΠ6 νἱοῖπὶ ννᾶ5 δεϊεποά. [1,τπογ, Ἴ ΒΟ]υςΚ, 
δηα οἴποῦβ, ᾿ηϊογργεῖ ἀθγθητγ: " εςοτγαῖς [ῃ6 
[οϑζϊναὶ νυν ἰοαίγ Ὀουμῆθ, ὀνεὴ ὑρ ἴυ (ἢ6 
Βογη5 οὗ ἴδποὸ δἰίαν." ὅδθὸ ΝΘΉἢ. νὴ}. ἰς, τό, ἔοῦ 
(86 σὐυδίοπι Ξυρροθεά ἴο Ὀὲ τεΐογσγοα ἴο. Βιῖ ἰῖ 
ἰ6α ἀοι δῖ} Γ ἴῃς Ηφῦγενν νν}}} Ὀθασγ [ἢ|15 
τηθδηηρ: ἃπὰ “1Π6 ἀδοογδίίοηβ ν᾽ ΒΙ ἢ Γᾶ ἢ 
(ο {6 ΠοΙηβ οὗ 16 δ᾽ἴδυ,᾿᾿ ϑόθπὶ Ὠαγὰ ἴο 
σοηςεῖνθ. Της σοπιπΊδη ἰπἰογργεϊδοῃ 15 510- 
ρογίθα Ὀγ ἴδε Ὀεϑί διιϊμουῖεβ. Δ Π Ὁ. 28 
ςἔ, ἔχ. χν. 2. 

[τ 15 ἀπ ῆποι]ῖ, ᾿Π ΔηΥ ἰγδηβίδίίοη, ἴο σοη- 
ὙΟΥ δὴ ἰάδθα οὗ {πὸ γα] ἶγ, ἤγθ, ᾿πι 57 οὗ 
[αϊτῃ, νυ ἢ ἢ [815 Ρ541πὶ ὄχρίεβδϑθϑ. [1 αγ 65 
8 αἱ οηςδ ἰηἴο ἴῃδ τηϊάϑῖ οὗ ἃ Ἰογοι! [δϑιϊνδὶ 
(υ. 24), ςεἰεθγαίεα, δρράιθηῖγ, οὐ δοοομηῖ 
οὗ 30πΊ6 οἰξτδὶ ἀο] νογάποθ. δ 5ριΠῖ, ἴοη6, 
δηά ἰδησυαρο (6. Δι εἴἴ6) ἔογθιὰ (ῃ6 5ιρ- 
Ροϑδιίοη οἵ ἰἴ5 οὐὔβίὶπ ἴῃ ἴἢ6 ἀᾶγθ οὗ 6 
Μαςοδῦθεβ ; δηὰ πὸ {Πππ|Ὸ6 ἴῃ |αΐε [ἐν ]5ἢ 
ὨΙϑίΟΥΥ ρΡοϊηΐβ ἴο ΔΠΥ͂ σῃθε ννῃο οου]ὰ ἢ 
ὈΓΟΡΙΙΟΙΥ Πᾶνθ υἱίογοα γογβοθ ς-πτιο, ὅζς. ἴῃ 
Ὦ5 οὐ Ρόῦβοῃ. ()η ἴπε6 ΟἾΠΟΓ Ὠδηά, [Π6 
Ῥυϊηϊ οὗ [ΠῸ ῥϑαὶπὶ Δρρθδῖβ ἴο δε ὈΥ͂ 
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ὁμενγεά ὦ8 Ἰίρῃτ: δίη4 τῇῆε ϑβϑςγιῆσα 
ἢ ςοτάβ, φέμ ἀπῖο {π6 ἤογη8. οὗ 
ἴῃς δἰΐαγ. 

28 Του ἀγί πὶ (ὐοά, ἀπά 1 ν}}} 
ΡΓΑῖβα τπεε: ἐῤοι αγὶ τὰγ Οσοά, ἱ ψ1}} 
ἜΧΆΪῖ τἢδεα. 

ΡΘΑΙ ΜΘ. ΟΧΥΠΙΙ. [ν. 28, 29. 
29 Ο ρῖνε τπηΚ5 υηΐο 1Π6 ΓΟΚᾺ; 

ἴουγ , 'ς δορά: ἔογ δῖ5 πλεῦου ἐπάμγει δ 
ἔογ ὄνϑῦ. 

ΡῬΟΑΙΜ ΟΧΙΧ. 
Ζάϊς 2εαίπε εογατηελ τριάν ἤγαγες, φγαξσε, 

απα 2γογέσοίομς 977 οδειΐ εηεξ. 

τῇς Ξυρροπιίοη [παξ (86 βρθάϊοῦ ῖ5. (ῃ6 ρθο- 
ΡΙθ, οὐ ἃ σβογ ἴογ ἴδ ρξορὶθ: δηὰ υν. 
17, 18 σδῃ ΒΟΔΓΟΟΙΥ ὙΠ ΔΩ ΡγΟΡτε Ὀδ 
ΔΡΡ θά ἴο ἃ ρϑορὶθ. Υἵεῖ οπα οὐ ἴννο νϑῦϑβϑϑ 
(23, 272) [4}1 ἴῃ εαϑὶγ ψΒ τἢ]5. ἢγρο- 
{π6515; δῃά ρίδοθβ ἰῃ ϑϑδῇ, ἃ5 σμδρίεγ Χ]., 
δηὰ οἔὗἉ [ογοπλδῆ, 85 1.4π|. ἱ. 12. δίς, ΑΓ ρᾷγΆ]16] 
ἴο ᾿ἴἴ οἡ {π15 βιρροδίίίοη, ἀδβοσιίηρ, 45 ΠΟΥ 
ἀο, ἴμ6 ρϑορὶεὲ οὗ Οοά υπάϑγ ἴπε ἱππᾶρα 
οἵ Ηἰδξ βογνδηῖ, δεϊίηρ, δ βογιηρ, ΟΥ̓ ῥγδγίηρ, 
8ἃ5 ἴῃ6 οδϑθ ἴὩΔΥ Ὀ6. ΜΔΠΗΥ νοῖβεβ οἵ [86 
ῥ54]πὶ ἅγὲ ἀρρ]ιεά ἴο (ἢ γῖϑι ἴῃ 1πΠ6 Νὲνν Το8- 
ἰδιθηΐ (568 Ρ. 428), ἀπ βθθῖὴ ἴῃ ἴδεϊ ἴο οὔ- 
τΑῖη {πγ΄ ὅ1}1 ϑρηβοάποθ ΟΠΪγΥ ἴῃ Ηἰπὶ. [ἢ 
[815 δθῆϑα. ἴΠ6 ρϑαϊπι 15 Μοϑβιδηῖο; δηά οἵδεγ 
Ῥ5Δ]Πὴ5 πιᾶὺ Ὀκ ἰησϊδησθα ἴῃ ννῃιοἢ ἴῃ6 νος 
οὗ πὸ ρΘΟρ]ὸ 15. σοηβοϊ ΟἸΒΙΥ ΟΥΌΠΟΟΠΒΟΙΟΙΙΒΙΥ͂ 
Π6 νοῖςο οὗ ΝΜίοβϑιδῃ ἴῃς Ῥγίηςθ. αν ἃ ΠΊΑΥ͂ 
Πᾶν νυϊτίθη (ῃ6 ἢἤγϑε βοὴ οἵὗὕ [πΠ6 ρῥϑδὶπὶ; 
ἩδζΖεκίδῃ ΤΠΔΥ Πᾶνθ ἰἰιϑοθὰ 1 Οἱ ἢ15 ΓΕΟΟΥΟΓΥ͂ 
ἔγοπιλ ποία] ϑἰσκηθθθ, ΟΥΎ Άἢϊ5 ἀεὶ νογδηςα 
ἔγογῃ ρ6γ}]} οὗ [6 Αϑϑογγίδῃηβ. ΟἿΠοΥ δά! η5 
ΤΑΔΥ πᾶνὸ Ὀδθη πηδάδ ἴῃ δου {{π|65 ἴο δι ὁο- 
σΔϑι 5 ἢ ςἢ οπιοῦροα : δηά ἃ ρϑαἰπΊ νυΠςἴθη 
ἴη [6 ἢγϑί ἰηβίδηςε ἴο (ΠΔηκ (σοὰ [ῸΓ ΠΊΕΓΟΙ65 
βῆσννῃ ἴο οπὸ ργε-Ἔπλπθηΐ ἈΠΊΟΠΡ ἢ᾿5 ΡΕΟρΪδο, 
ΙᾺΑΥ ἢᾶνα Ὀδδη υιϑοὰ ἔογ οσοδβίοηϑ ἰῃ νυν ἢ 
{με Ῥϑορὶθβ, οὐ ἃ ἍἽβογιβ ἔογ 1ΐ, βρθᾶκδ δπά 
51} 5. 

ΡβαιΜ ΟΧΙΧ. 
Α ΒΥπιη ἰπ ῥγδῖδα οὗ ἴῃ6 ἰανν, ΨΏΙΟἢ 15 

τηθητοηδά ἢ οΥΘΥν νοῦθο οὗ ἴΠ6 ρϑαΐπη, θχσερέ 
ττὖ. 112 ΔΠὰ 112, 5ΞΟΠΊΘΕΙΠΊ65 85 {πὲ Ἶανν, 501 6- 
{Ππ|Ὲδ5 ἃ5 ΠΠ5 [θϑΕἸ ΠλΟΠΙ 65, σοι] ΠπηΘηἴ5, 
δἰδίυϊεθ, ργεσορῖβ, σογθ πη 165, τὰ, νΥΑΥ, 
τὶ ϊοουπη6β5. ΤΟ σοπηόχίοη οὗ ποι Ρ 5 διά 
᾿πηᾶρ 65 15 ἢοΐ ἀρραγοπὶ, 85 τ ἢϊ Ὀ6 ἐχρθοϊοαὰ 
ἴῃ 8η δἱρῃαῦθείισαὶ ρβαϊπη. Ὅἢε ἰανν οὗ Οοά ἰ5 
ἃ ῥγαςσῖίϊσαὶ σοι 56] ]οΥ, δηὰ ἢ6 ἰῃαϊ ν᾽ Ά}5 
ὈΥ ἰξ νναὶκα ἴῃ τῆς ᾿ρρϊ, τ. 24, 9. τος, 
ἄος,: [Ὁ ἰ56 1ὴ6 ννογτά οὗ Οσοά πὰ δϑίἀθβ [Ὸσ 
ΟΥΟΓ, υτὐ. 89, 9ο,. οό, τς2, τόο: ὉΥ ἰΐ ἴΠ6 
ννογ ἃ ἰ5 τυ δά, δηά νν}}} ἔοσ δυεῦ ὈῈ πιϊεθά, 
αν φχ: ἴἴ 56 [6 ξυϊάθ οὗ γουῖΐῃ δηὰ ἃ ροϊδὺ 
Βίδγ, 50 ἴο 8ᾶγ, ἴο ἰεδά τῃ6 γοιιηρβ 5δΐθὶγ ἴο ἃ 
Πάνθη οὗ τεϑῖ, υ. 9: ᾿ἴ σοπηθβ τομὴ πε  ο 
15. 580 Κ͵ΎΘΔΤΙΥ ἴο Ὀ6 ἴραγεὰ παῖ ἴπὸ βεβῃ οὗ (ἢ 6 
Ῥϑδ]πηϊδὶ ἐγεπλ 165 δὲ (6 του ρῆϊ οὗ ΗἰΪ5 1υἀρ- 
Ιηδηΐδ, “. 120: δυζ 5 νν 4] 50 ὀχοο]θηΐ, δηὰ 
15 ου πα ἜΧροΓ πη Π[Δ}}Υ ἴὸ 6 50 ρῥγεοίουβ, {παῖ 
1 15 ἢ15 {Γοάϑυγο, δηὰ “δ Ὀοίίογ (ἤδη βμο]ά δπά 
δι] νοῦ, υτὐ. τό, ς7, 72, 127, 1ό2, 111. ΤΠ6 
Ιογο ἴἴ ἰ5 ροπάογεα πὸ τόσο ἴἴ 15 ἐοιιπὰ το 
ςοηΐδίη ἴῃ [ἃ ἴὴ6 δΙρῃθθὶ ννϑάοχῃη δηά 5ι- 

Ργοπηεβὲ συπηΐϊηρ, ἀπά ἴο ὈῈ [1] οὗ πιῖγᾷο]οβ, 
συ. 18, 27: ἴῃ 58[δγρ {1|4] 11 δίομῃο ρῖνθβθ. σοτη- 
ἴοτῖ, νυ. ,8, ςο, 92: ΟΥ̓ 5οτοῖν δηά 5ιῆει- 
ἸΏ ΟΠΪΥ οδῃ ἃ {τὰς υῃάοτγοϊδπάϊηρ οὗ ἰὶ 6 
ΟὈϊφΙηθά, σν. 67, 71, 75: ἃ Κπον]θάρε οὗ τἴ 
ΓΔ Κ65 115 ἔοτίυπδίθ ρόϑϑθβϑου ννῖϑου [ἤδη ἢῚ5 
ἰθᾶσῃοῦβ ΟΥ̓ΤΠΔη ἴῃ6 δηςσίοπίθ, οὖ. 99, Ιοο: 
[ῃ6 περίεςξ οὗ ἰξὲ ὈΥ πΊΔΩΥ σδυ56ὸ5 ἴο 6 
ῬπΑΪπηϑὲ Ὀϊ[ογεδὲ βογγονν, τ. ς3, 136, 119, 
1:8: δῇ5 πιοϑί ϑᾶρ Υ ἀδϑίῖσγε 15 τῆδί 115 ὄὀχςοὶ- 
Ιθποθ δηὰ ργεοϊουϑηθθθ 5Βῃοιϊᾷ Ὀ6 Κποννὴ ἔδγ 
πὰ νἱάθ, νυ. 46: 1 ρεγβοσυῦοη δηὰ 5}Δπ)|6. 
δοιὰ “Ὅ6 ἢὨΪ5 ροιτίοη οὐ δοςσομπῖὶ οὗ ἴἴ ἢθ 
γλυβῖ Ὀθᾶγ ἢϊ5 ἰοῖ ννπουϊ ννανοηρ, σ΄. 61, 
Ιος, 157, τότ: 1ἔ σοηϊοπηποδαὰ ἀπά ρεγϑεσιοα 
ΟἹ ᾿ἴ5 δοσουπΐ ΟΥ̓ [Π6 Θηθιηῖθ5 οὔ Οοά, 50 
ΤΠ ἢ ἴΠ6 πιοῖὸ ϑἰθδαγ πιισὲ 6 σοηνοΥθα 
δηα σοηϑοτῖ νυ ἢ ΗΙ5 ἔγιθηαϑ ἀπὰ ννουβῃὶρροῖβ, 
τ΄Όῇῦσ. 63, 79. 

[πίεγβρεγβθα ἃΓῸ ῬΥΑΥΕΓΒ ἔῸγ ξγᾶσε δηὰ 85- 
βἰϑίδησθ ἴο ᾿ἷνε δοσογάϊηρ ἴο {6 ἰανν, δηὰ ἴο 
ἔβοᾶρθ ἴῃ 6 ΠΊΙΒΟΣῪ ὙνΏΙΟἢ ΤηΔΥκ5 115 υἹοϊδείοη, 
τ. 17. 18, 15, 16, 64, 125; τοροίῃοῦ ν ἢ 
Ἀ5ΘΘΓΓΙΟΠ5 ΟὗἩ Ἰπποσθησο Ὀοίογο Οοά δηὰ πίῃ 
ἴῃ γτεβρεσξ οὗ ΔΠΥ 5ίη ἀδ]!: ογαῖα δηὰ τηδ)ἱοϊοιβ, 
οὔ. τς, ΤΟΙ, 1ο; δηά δηΐίγοδί θα ἔογ σοι 
ἔδνουγ, δοσογάϊηρ ἴο Ηἰ5 ψνοηΐ, τ. 34, 40, 
122, 134. 

ΘΟΙΠΘ ἹΠΙΔΡῚΠΘ ἴπ6 ρβαῖπὶ ἴο ᾶνθ Ὀδθη 
τ θη Ὀγ Πανὶ, Ὀοέογο ἢἰ5 δοσοβοίοη ἴο (Π6 
Κιηράοπι, ἴῃ Ἔχ πὰ ΡῈΓ]}; στ. 9, 23, 46, 
141, ΤΟΙ, 566πὶ ἴο ἔδνοιισ τἢ]5 γἱονν. ΟἾδοῖβ 
(οἵ “ποῦ δυϊπογγ) ἔτοπὶ ἴπῈ Ἰδηριαρο ἀπά 
ςοηπίοηϊα ᾿πηλρῖπο (Π6 ρϑαὶπὶ ἴο ὃὲ οὗ πηιςἢ 
ἰαῖοῦ ἀδίθ. ]60Ὁ, ΝΟ]. 11. Ρ. 274, 5ιΡΡροϑεβ 
πὸ ΔυῖθοΥ ἴο Ὀ6 ΔΠη1Ε]: πΊδηγ σοηςεῖνε Εἶτα 
ἴο δὲ ἰἴ5 δυΐμοτ; [ϑόδη ϑίδηϊθυ, " [ἐνν. (Ἀ. 
11. 527, 58ᾶγ5 οὗ ἴῃ6 τγῆγίῃτι ἴμδῖ [ἴ 566 πὶ5 ἴο 
τηΑγκ [Π6 ἃρο οὗ Ϊεγοιηίδῃ. ΚΑΥῪ βιρροβοβ ᾿ΐ 
ἴο ἀορίςΐῖ [ΠῸ τηθηΐδ] σἴδαῖθς οὗὁἩ ἴῆοβϑθ ννῆο δᾶνε 
Ραϑϑθὰ τῃγουκῇ (Πς ἀϊδεϊρ)ίης οὗἩ ἴη6 σαρεινγ. 
Βυγηρ παῖ Ἰοηρ πλοποΐοῃοιι5 ρεγιοά, ἢ6 βᾶγϑ5, 
οὗ βογνιυάθ, [Π6 πιοιηοτΥ οὗ Οοα δ ἰδνν σᾶπιθ 
Ὀδοκ ἴο 186 ἐδ] γοπηπαπῖ, ἀπά βυϊγστοὰ ἃρ 
ἄξορ ἰοηρίηξ ἔοσγ ραβδί ρήνιθροϑ Ηἰϊζιρ, 85 
508], τοίου [86 ὑϑαὶπὶ ἴο {Π6 ἀδγ5 οἵ [ῃ6 
Μαδοςοδῦθοβ: 58ὲ6 σ Μδςς. χὶϊ. 48. Αἱ νδδῖ- 
Ἔν {ἰπ|6 ϑυγιτθη, ἰΈ δθοπὶθ ὑυττθη ΟΥ̓ ΟΠ6 
οὗ βίζῃδὶ σοπαϊίοη, ονουβῃδάοννεα στ ἢ {π|4]ς, 
ἀδϑρίϑεά, ροσβεοιίεά, ἴῃ ἀδεροβὶ ροΠ], ΤσοῦΡἢ 
ἴη6 πιδοβιηδίοηϑ οὐ {π6 δφηθπηῖοβ οὗ Οοά, 85 
611} 45. 5 Οὐ ΘηΘΠΊ65, υὐ. 23, 46, τότ; 
δηὰ γεῖ σοηβάδηϊ οἵ δἱά {πγουρῇ ἰοηρ ὁχ- 
Ῥεγηςο οἵ Οοά᾿β τηθγογ. 

Εννα]ὰ β58γ5 παῖ ἴῃς ῥϑαΐπὶ σοῃίδίῃ8 ἔξνγ 
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δὲ ΑΓΈΡΗ. 
ΤΙ, ἘΘΘΕῸ κγὲ τῆς ᾿υπάςβ]εά ἴῃ 
τῆς νῶν, γῆ. νναὶΚ ἴῃ τῃ6 ἶανν 

οἵ τε ΙΟΚ᾿. 
2 ΒΙΊεββεά 4γε ἴῆεν τῆλε Κααρ ἢϊ8 

τε πλόοη]68, απ ἐῤαὶ 8εεῖς πὰ ἢ 
ἴηε ννῇοοἷς ἢεατγί. 

2 ὙΠ ΕΥ α͵50 ἀο πο ἰηίυγ : ΠΟΥ͂ 
ννΑἹΚ τῇ ἢ]5. ννΆγ5. 

4 ΓΒοιι ἢαβῖ σοπιηδηάδά μς το ΚΟερΡ 
ΤΥ ρῥτγεςερῖβ ἀ Πρ μΕΪγ. 

ς Οὐ τῃδὲ ΠΥ ννᾶγ8 ψγεγε ἀϊγεοῖεά 
ἴο Κεερ τὴν βιίδιιτεβ ! 

βραγκϑ οὗ ροείιςδὶ ἤγο, [{ ςοπίδιη5 ΠΊΔΩΥ γδρο- 
ἘκΙοπ5 δηὰ ἰπλιϊδί!οηβ οὐὗὅἁὨἨ βαγ!εγ ρϑαϊπιθ; δηά 
115 ΔΙ ρῇῃβδΌθιςδὶ ἀσγγδηροπιθηΐ 15 Ἐσ6 ΓΔ }}} ὑἢ- 
Ῥοςῖιςδὶ : Ὀυῖΐϊ πὸ ρᾶτῖ οὗ ϑοπρίῃγε 18 ΠΊΟΤΟ 
ἀδορὶγ ἱπιρτγίπιθὰ ὩρΟμ ΠΠΘΙΔΟΓΥ, ΘβρΕΟ ΑΙ Υ 
οὗ 1ῃ6 γοιιπρ, ἤδη ρογίίομβ οὗ [ἴ; ΠΟΥ 15 
ΔΠΥ ϑοσιρίιυτο τοῦ ϑυρροβϑίῖνε οὗ εαἀϊ νης 
ἰγαῖὶπ5 οὔ ἴβοιιρῆῖ; ΠΟΙ 15 ΔΠΥ ΟἴποΥ ϑοσίριαγα 
οὗ ἰῃς ΟΙὰ Τεβίδτηθηξ πιοσὸ ϑαϊιγαίθα, 50 ἴο 
5ΔΥ, ὙΓ1Γ ἃ ϑρί πὶ 4}} Ὀιυΐ (Ὠγβείδη, οὗὨἨ δ πλ}}- 
ἴἴγ, ἴγυικῖ, ἀονοϊθά ἴονα ἰο σοά, δπὰ σϑδὶ]}χᾶ- 
Ὄοη οὔ Ηἰ5 πϑᾶῦ Ῥγόβοηςθ, [ἢΔη 115 ῥϑαΐπῃ: 
ὙΠΙΓΘΙ 15 δὴ δριζομηθ οὗ 4}} ἔσιις σε! ρίοη, δηά 
Ιηιϑῖ δ διυάιεα ΌὈΥ ΔΩ͂ οπθ ψγῆοῸ νυνῖϑῃοβ ἴο 
ἔδιβοτ ἴΠῸ πιϑδηϊηρ οὗ [86 1ἃ{ἂνν ; δηὰ [δ6 6]6- 
νδίοη οὗ 500}, (ῆ6 ἢορο, 1ογ, σοηῆάξησε ἔε]ξ 
ἴῃ ρῥγέβϑεηςε οἵ Κίηρβ δηάὰ ργίηοεβ, Ὁ. Ρῥίουϑ 
εν. 

[1 18 ἀϊνιἀοὰ ἱπῖο 22 θη] ρου οβ 86- 
σογαάϊηρ ἴο ἴπΠ6 ἡ ΟΣ οὗ [ῃ6 ἰεϊίογβ οὗ {86 
Δἰρῃβδρεῖ. Το οδοὴ ρογίίοῃ ἰΐ5 οννη Ἰεϊζεγ 15 
Ρτγοῆχοα, δπὰ δυδγγ νεῦβο ἴῃ ἴπαΐ ρογίίοπ ἴῃ [6 
οὔ ξίπαὶ Ὀερίηβ5 ἢ (Π6 βαπὶὸ ἰεϊῖοσ. ὍΤὨς 
ϑδογοα πᾶπηθ [οπονυδῇ ὁσςιΥ8 22 {1Π|65 : [ΠΟ ἢ 
ποΐ οπςδ ἴῃ δδοἢῇ ϑϑοϊΐοη σοστεβροπαϊης ἴο ἃ 
ἰεϊῖζεσ. Οὐδοῦ δἱρῃαθοίςαὶ Ῥβ85. ἅγὲ ἰχ., ΧΧΥ.» 
ΧΧΧΙΥ., ΧΧΧΥΙ͂;., ΟΧΙ., ΟΧΙΣ,, ΟΧ]ν. (566 [Π6 ποῖδ8 
ὈΡΟΩ ἴΠεδὸ Ρ541Π|5). [ἴ 15 ἃ ΓβϑΟηΔὉ]6 51}0- 
Ῥοβι(ίίΊοη τηδὶ 41} δς ἢ ρῥ541Π|5. ννόγε νυγ θη 
ἴο λϑϑίϑέ πιθπλοῦΥ: δηὰ ἴῃδ γί ϊῆςϊ] σοη- 
δῖσιιςτΊοη οὗἨ [Π]5 ρδγίϊσυ Αγ ρϑαὶπὶ ϑυρβοϑίβ ἃ 
ἰλῖϊδ δίς ἔογ ἰἴ5 σοπιροϑιίοη ; νυ ἢ 450 
Ὀεδὶ δοοοτάβ ἢ [15 ἴοπο δηά τηδηπογ, 115 
Γοίοσθησθ ἴο ριουά οὔθβ, ργηηοθβ, ἃπὰὶ ρεῦ- 
βοςυΐοιθ, δηὰ σοχηραἰηῖϊα οὗ νἱοίδηος δηὰ 
ὕ͵ΤΟΠ;. 

Εἰχζῆς ἀϊβθγθης νγογάς ἀγὸ Ἂπιρίογεὰ ἴο 
ἔχργοϑς Οοὐ β ννοσά, οὐ ἰανν, οὔ γενϑαὶβά {γυῖῃ, 
δοπὴθ σοτηπιεηίδίοτβ ἀθῆπο δοσιγαῖοὶν (ἢ ἰπΠ|- 
Ροτί οὗ δαςἢ οὗ ϑιςἢ ἴεγπιϑ: Ὀυϊ 1 ἀοοβ ποῖ 
ἄρροδᾶσγ ἴπδὶ (ΠΥ ἀγὸ ιι5οά, ἴῃ [ἢ6 ρϑ54]πι, θᾶςῇ 
ἴῃ 115 δοσυγαῖε τηεδηΐηρ, Ὀιϊξ δἰπχοϑδὲ ἱπά ἔ[ετγ- 
ΘΓ οἠθ ἴοσ ἴδ6 οἴΠΟΙ, 

ΑΨΈΡΗ. 

ΤΠ Ὀ]οσϑεποϑα οἵ ἴποϑε [ἢδξ Κοερ ἴῃς Ἰᾶνν, 
οὗ τ οπὶ [6 Ὀσδὶγσὶ σονοῖς ἴο δ ΟΠΘ. 

6 ΤΠ θη 5}4}} 1 ποῖ 6 δϑῃδιηδβά, 
θη 1 Πᾶνα ταϑρεοῖ υηῖο ἃ} τῆγ 
σοπλπηδηἀπ)δηῖϑ. 

7 1 νΜ}}} ργαῖδβε τῆες. ψ τῆ, ἀρτρῃῖ- 
ΠΕ685 οὗ Ποιγῖ, ἤδη [1 5}4}} ἢδνα 
Ἰελγηεά τῆν τὶρῃϊεοιιβ ᾿πἀστηεηϑ. 1|Ηδθδ, 

8 1 νν}}} Κεερ τὴγ ϑβιδζιῖεβ.: Οὐ ἔου- ΤΣ 
84 Κ6 πη6 ποῖ ὑ{τε ]γ. Τ ΑΙΜΟΝΝΣ 

ἢ ΒΕΤΗ. 

9 Βεγεν δ] 5841] ἃ γουηρ τηΔη 

οἰεαηθε ἢϊ8 νγαγῦ ὈγῪ τακίηρ δεεά 
ἐμεγεῖο Δοσοτάϊηρ ἴο τῆγ ννογὰ. 

1. ἐπ δε αὐαν 1.6. Οὗ Ἰδ: )π 1δὲ ἴααυ, ἐ. 6. 
[Π6 γονοϊαζίοη οἰ νογθαὰ οἡ 51ηΔ]. 

Δ. ῥὶς ἐεεριοπῖος] ἰ. 6. Η!5 σοιμηπιδηάδ ἴο ἀο 
ΤΡηϊ δηὰ ἴο 5διιὴ ὑνγοηρ : ποῖ, 85 ἴπ6 Ἀδὺ- 
Ὀϊπη5 βγη, Η]5 ργθσθρίβ ἴῃ [ον ὙΠῸ [ἃἂνν 
δηὰ {πὲ Ταβι πλοῦ (566 8. ἰχχν!ῆ, ς) πλθδη 
τη ςἢ [ἢ 58π|6. 

8. Τρεν ατὸ ἀ(ο πο ἱπίφμεν, Κς. ἢ ὍΠα 
Ὀ]οβϑθάηθϑθς οὗ ἰἤοϑθ ῆοῸ να]κ ἴῃ τῆς ἴανν: 
{ΠΕΥ ἀο--οΥ ἢᾶνὲ ὐοπο---Ἴοὸ νυ] κοάποϑϑ : δῖ 
ννΑ}Κ-- -οὐ πάνθ ἰνναγνϑ νυνὶ κοι---ἰὴ ΗἸ5 τνᾶγϑ8. 
ΤΒγουρδοιξ [6 ῥϑαϊμη ἃ πᾶ 6 ποίϊςρά 
(Πδῖ ϑοπιοίπηθα ἴΠῸ ργοβθηΐ ἴδηϑα ἰ5 δπηρογοά ἢ 
᾿Ἰπάϊσαῖηρ ργθβϑθηΐ δοίίοη : βουηθεπλθθ [ΠῸ ροῦ- 
ἴεςϊ ἴο ἰηαϊοαῖε ραϑδί δηὰ ργόβθηϊς {π|6: 566 
τ. 1ο, 11, 13, 14, 21, 51-τ--Οόὶ, ΙΟΙ, 1Ο2, 131, 

145, 147. 

δ. δϊγεοϊα 566 Ῥτον. ἵν. 2ς, “""πηδάθ ἀϊγοςξ 
Δηα 5ίγαιβἢῃϊ," ΟΥ Ρογῆᾶρ5. “ἤστην ἤχοά δηὰ 
Ρἰαορά ;" 5α!ὰ, ργορουγ, οἵ ἔβοι βιπὶν ρ]αςοὰ 
ἰπ 1π6 ννᾶγ; πεοχῖ (γδηβίεσγθα ἴο (6 ννᾶγ [1- 
561, 

6. Τεη τραὶ]! 1] ποὶ δε, ἄς. αεῤανπεώ, ἰ. Ἔν 
ἀϊξαρροϊηίθα οὗ τὴῦ ορὸ ννῃϊο 5 'π ἼΠ6ο, 
«υδεη, οὐ, ζῷ 1 Ἰοοῖὶς ἰο ἃπά ποῖς αὐ 7) εο»ρ- 
»ιαπάριοηίς ἴο Κοορ {Πεπὶ. 

7. 1 «υἱ] ῥγαΐε, ς ἢ ΟΕ τοό, τόο, τέ4. 
 Ώρη 1 ἂπὶ ΠΥ ἰηϑ'γυςῖο ἴῃ ΤῊΥ ἴανν 
αηά ἴῃ ΤῊΥ Ἰυάρτηξηϊ5. δοσογάϊηρ ἴο 1 (νι ἢ 
4}} τὲ γί βῃίθουβ δηά {γι16) ἤθη 5}.4}} [ ργαΐῖϑε 
ἼΠοα δάοσηιϊιδίοϊυ νν ἢ Ποαγί διτυποα ἴο ΤῊΥ 
βόῦνιςς.᾽" Τὴε ννοτά τοπάθγεα ἡμάσηιομ!: ΠΊΘΔΉ5, 
8ἃ5 ἴῃ 5. χῖχ. ο, ἡπάρφηεηῖβ ΌὈΥ̓ ννοτά οὗ τηοϊ ἢ, 
ἀθογθοβ, ἰαννϑ, βϑ ηρ ἴῃ Αοῖϑ: 566 Εχοά. χχὶ. τ. 

8. Ο ηιαζε, χε. “Ο ἔογϑβακε τὴρ ποῖ 
μἰογὶγ ΟΥ̓ ὙΘΥΥ ἴδυ, ἰεϑδῖ οὗ ΠΥ υἱπδϑϑϊσιοά 
βῖσεηρίῃ, ἴθ αἶγα οχίγοπμγ, 1 ὍῈ. ἀπᾶῦὺ]6 ἴο 
Κοορ 186 πη." 

ΒΕΤΗ. 
ΤΠῈ 5ρο ΠΥ οὗ ἴποβθ, δϑρϑοῖδ!γ οὗ ἴπῸ 

γουηρ, Ἰνῆο Κορ ἴδ ἴανν. 

9. ἤῥεγεευϊῥαί͵ ἄς.Ὶ Α γουπρ πιδη ἰ5 
τηθηςοηρά, 85 Ἰῃ 5. χχχῖν. σὰ, οἡ δοςοιηΐ οὗ 
γοιτἢ 5 τοπηρίδίοπϑ: δος {πηκ οὐ δοσουῃῖ 



444 ΡΘΑΙΜ5. ΟΧΊΙΧ. ἰν. 1ο---23, 

Ι1ο ΝΠ πὶ ψνμοΪς πεαγῖ ἤᾶνε 1 ναηῖ, ἐῤαὶ 1 τῆδγ ᾿ΐνα, δῃά Κεερ τῇγ 
δοισῆς τἢεε: ἰεῖ πὲ ποῖ ννΆπαεσ νγοτζά. 
ἔγοηλ τῇγ σοπλη Δ πλ6ηἴ8. 18 'Ορεη τῆου πιίπε εγοβ, ἴῃαῖ 1 Ηε 

ΠΥ ὈοΠΟΪά ννοηάγοι5. [Πηρ5. οὐ οὗ 
ΤΥ ἰανν. 

19 4] α᾽η ἃ 5ἴΓΔΠΡΕΓΙ ἴῃ ἴῃς βγῇ : 5 θα. 47. 
ἢϊάε ποῖ ΤΥ σοηλιηδηαπλθηῖβ θα ως 

της. 5. τὴς 1Ά, 

20 Μγ 5οι] Ὀγθακοιὴῆ ἰογ ἴδε ἰοπρ- τς Ηεὔγ, τς- 

ὮΥ Μογά ἤᾶνε 1 ΠΙά ἴῃ πλὶπς 
Ποατγῖ, τῇλι 1 τπιῖρῆς ποῖ δὴ δραϊηβῖ 
[ἢ 66. 

12 ΒΙεβθβοά αγέ ἴδου, Ο ]Ι,ΟΚὉ: 
τοδοῦ τὴς τὴγ ϑίαδτιιῖαβ. 

12 τῇ ΠΥ ἰἰρ5 πᾶνε 1 ἀεοϊαγθά 
41] “ Ἰυάρηλθηῖβ οὗ ΤΥ πχουτῇ. 
Εἰ ἢανε γαε)οϊσθδὰ ἴῃ τῇ νγὰὺ οὗ 

ἐν μ τὴ ξοε ἃ85 πιμεῤ ἂς ἴῃ 4]]} 
ΓΟ ἢ 8. 

Ις 1 ν}}]}] πιεάϊαῖα ἴῃ τὰγ ρτεςερῖϑ. 
Δηὰ ἢανε τεβρεςῖ ὑπῖο (ΠΥ ννδγ3. 

Ι6 1 νν}}} ἀεὶ ρης πιγϑεὶξ ἴῃ ΤΥ 
βίδτιιτοβ: 1 ν}}] ποῖ ἔογρεῖ τὴγ ννοσα. 

ἃ ΟἸΜΕΙ.. 

17 [δα] ουηο γ νι ΤῊΥ 86γ- 

οὔ {πὲ γουῖῃ οἵ (μ6 Ῥβα]πηϊβί, 58εὲ 99, 1οο ; 
Ὀυΐ {πὸ 5, 15 ϑοδσοθὶν [6 υἱΐογαησο οἵ γουῖῃ. 
Τόν «υογά, 1.4. “ΤΥ σοιητηδηάπηοηῖ5." ὍΤΠδ 
βοσοηά νϑιϑιοὶθ σίνοϑ [6 δῆθννεσ ἴο (Π6 γβί. 

11. ΤΡρν «υογά, ὅκα. “.Α.5 ἰΓδάϑιιγθ 5ΔΙΟΪ 
βἴογοα ἀνΑΥ ἴῃ ϑδθοσγοῖ γϑροβιίογγ 1 ν Υ ἴῃ 
ΤΥ πεαγὶ ΤΥ ννογά :" 566 κα 11. εα; ῥ5. 
ΧΨΗΙ, 20: ΟΥ̓́, “1 Κοορ ΤῊΥ νοτγὰ εἰοίς, τὶ ΤῊ 
Πεαγί δηὰ ΟΌΕΥ 1: ποῖ 85 8η οιιϊϊνναι ἃ Ἰᾶνν, Ὀυΐ 
85 ἃ δυϊάθ ὄνὸγ δἱ μαηά." 

18. ἤδη νιν ρει, Κς.}] “ΜΈ τὶν τὰ 
δοσογάϊηρ ἴο {πε σοτησηδηὰ (Βεμΐ. νἱ. 7), 1 
ανὸ σθοοιιηϊοά, ἀραῖῃ δηὰ δρϑΐῃ, ἴο 411] πϑᾶγ 
τ ῃ6 Ἰμάφπιρῃίβ τῃαὶ ΤῊΥ τηουτῇ ἀο]νογοὰ 
ο Ὁ 

ἐδν Ἰεείίπομὶθε) 1.6. “ΤῊ Πσοπηπιδηάβ, 
ΟΥ ἼΣ ἀεοϊαγδίίοηβ οἵ ΤῊΥ νν1}}} ξϑΏΟΓΑΙΥ ἴῃ 
{πε 1ἂνν .. 566 στ΄. 2, 22, ἄζε. 

156. »ιράἑαΐε, δια. 8566 τὺ. 23, 27, 48, η8, 
δηα 5. εἶν. 24; Οεη. χχὶν. 6. ΤῊΘθ ἰάθᾷ ϑθὸπὴς 
ἴο Ὀὲ {πὶ οὗ “" 5:ΠΡΊΠ 5," ΟΥ̓ ““βρεακίηρ οὔ:" 
ΨΊ γα. “Ες].} 1. 2. {2 γ «υαγο, 1.ἐ ““ἼΤΠἢΘ ρδῖῃς 
Οὗ 1ΠΞ πιασκοά ουκ η ΤῊΥ ἰανν,᾽" 5. χχν. 4. 

16. 1 «υ:]} ἀεί σῥι, ὅ«ς.1 ὙΠ Ρῥγόϑεπὲ Πογο, 
δηκὶ ἢ φν. 1ς᾿ 15 ΠΊΟΙῈ οπρμαῖίϊς: “1 πηράϊίδίο 
(411 (πΠ6 ἀδγ Ἰοῃ5) ἴῃ ΤΥ ρῥγεςσερίδ: τῦγ ἀἐ- 
᾿Εμς 18 1η ΤῊΥ Βίδιυἴεβ: 1 σρᾶθε ποῖ, δὲ ΔΏΥ 
τπ16, ἴο 1Π]ηΚ δηὰ (δἱκ οὗ ΤῊΥ ννοῦ " 

ΟΙΜΕΙ͂,. 
17. ἸΤεαἱ δομπΙῤίν, δίς. “ΟΥ̓ ΤῊΥ δουηπ- 

([Ἃ] ροοάηεβθθ ργαπὶ ἴο Ἴ Υ ϑβεγνδηΐ ἴπδί 1 
ΤῊΔΥ ᾿ἶνθ: 50 524}} Κθὸρ ΤῊΥ ἴανν." Ηὀ ὑγᾶγϑ8 
ἴογ [ξδ, ἴῃ (6 πάϑὶ οὗ ρεπὶ], 566 ν. 8, ἄς, 
Αηα ῥγοχηΐϑος ἴο βρεπὰ 1ἴ δεσοογάϊηρ ἴο σοά 8 
ἷανν. 

18. Ὀρῤεη ἐδομ, ὅς. ““Ορεῃ Του πλϊης 

ἱηρ ἐῤαὶ 1ὲ ῥαὶῥ᾽ απῖο τῆγ Ἰυάριηδηῖθῦ 
αἴ 41] {Π168. 

21 μου δαβὲ γερακεά τῆε ρῥγουά 
ἐῤῥαΐ αγὸ οσυτϑοά, ὙΜΠΙΓἢ ἀο οΥΓ ἔτομῃ 
τὰγ φοπηπΔηἀπιθπίβ. 

22 ξεπιονε ἔτοπι τὴξ τοργοσςῇ δπά 
ςοητεπιρῦ; ἰογ 1 Πᾶνε Κερῖ τὴν τεβι]- 
ΓΠΟΠΪ68. 

232 Ρτίποεβ αἷδο ἀϊά 51|τ- σμαάὶ βρεὰκ 
ΔρΔΙδ5ῖ πε: ὀκέ τῇ γ δεγνδι ἀϊά πιδα]- 
ταῖα ἴῃ (ἢ βἴδζιζεβ. 

δγόὸ5 ἴο ἀϊβοθογῃ ἴθ ννοπάτοιβ {πὶπρ5 ἴῃ ΤῊΥ 
ἷανν ; μιάάδη, [ἴ πᾶὺ δ, ἀπάρτ (ῃ6 Ἰοείοῦ, ἀπά 
σομῃοραϊοά, Ἔχοθρὶ ἔσομαι ἴποϑὲ ϑνἤοϑα ἐγεϑ ἂῖδ 
ορεηρά οὗ Οοἀά," 

19. 1 αν αὶ “ἰγαπσογ, δς.1 8ὅ5εῈ Ὁ. «4. 
Μδλῃ ἰ5 ἃ βίγαηρογ ἴῃ {πὸ δαγίἢ (866 ἴΠ6 ΤΥ. 
αηὰ Οθη. χυῇ. 8, ΧΧΙΠ, 4), ἔδλγ ἴτοπιὶ ἢϊ5 
Ὠοπῖς, δηά ἱβπογδπξ οὗ ἴ06 νὰ ἴο ρ]δα586 
Οοά: πὸ ννογὰ οἵ Οοα 15. ἢϊ5 ΟὨΪΥ 50] 66 
ἀηὰ ργοϊθοϊοι: δηά ἔοσγ {Π1|5 1ὴ6 Ῥϑα)πηϊϑῖ 
ΓΑγ5 (Ὁ. 20) νὴ 4 ἡοησίης ΝῊ ἢ ἀνθ 
δνεαΐξ:, ΟΥ̓ΠΓΌ5Πι65, 15 501} ! 

92]. Τροι ῥαᾳοὶ γεῤμᾷ «4, ς.ἢ ““ὙΓΠου ἢακέ 
ΤΟΝ Θά, ὁ. 6. σμαϑιιϑοα δηὰ γοκίσαϊηθα (Ἐ5. ᾿χ. 
ς, ΙχΧνΠ]. 10. ον]. 9) ἴδ ργοιὰ (586ὲ 8. χὶχ. 
13, Ηθδ.). 1.4. [)6 τοΌ ]]}Π οῖι5 ἀηα ᾿πηρίοι5, ννΒο 
ΔΙῸ δοσυγβοα, (566. ])εθιῖ. ΧΧΝ]. 26), Ὀοσάιϑα 
οὗ ΤῊΥ τοργοοῖ; δηά ἀἐο οἵτ ἔγοπῃ ΤΥ σοϊῃ- 
τ ηἀτηθηί5." 

22. Κεριοσὲ ἤγορι γιΉ. ὅζε. ““ Τοίθηὰ πε, 
8ἃ5 ἰ Κοὸρ ΤΥ ςοπιπιδηάτηθηΐβθ, ἔγτοπη ἴΠ6 
γοργοδοὴ δηά ϑοοῦῃ οὗὨ ΤΥ ἴο65, ννῆο ἃγθ «ἷδ0 
ΤῊΥ ἴοοβ!" 6 Δι οῖῖο, Καγ, δηά οἴδμοϑβ, 
σουηραγο [οβῇ. ν. 9, ἀπ γεπάθυ “" 01] ἀναγ, 
ἃς." Βιυῖτῃε Ιά64 15 γαῖῃοῦ [παῖ οὗ στοπλονὶης 
ἃ ΝΕ] οΥ σονειηρ: βιιρτᾷ, ν. 8, (ΗςὉ.); 154]. 
ΧΧΙΙ. 8, ΧΙν]]. 2; Ναῇ. "ἰ. ς. 

48. Ῥρίπε ἂἴο, ἃς. ““Ῥγίῃοθθ ἴοο 
ἄο ΒὶὉ ἴῃ σομης!]], πὰ βρϑϑδὶς δια δίῃ δῦ 1.6, 
(ϑεε ἔχεκ. χχχῆ!. 40; Ὦλδη. νἱ. 4): υϊ ΤΥ 
βοινδηΐ 18 Ὡϑα λα ῦϊηκ ρου ΤῊ ἰᾶνν: γοὰ, 
ΤΥ Τοβιπιοηῖθθ (τ. 24) ἅγε 80 ἐδ] β] 
«4 τυραϊδίίοη, ταὶ Π6 σαγθθ ποὶ ἔοτ 1ἴῃ6 τηᾶ- 
σΠιηδίοηα οὗ δὶ5 ρθθ: ΠΟΙΓ δνοσ 65, ΠΟΥ 
ἸΠΊΔΡΊΏΘ5, ΔΠΥ ΕΥ}} {πιηρ, ἴὸ κρίνα οὐρδϑίοῃ 
ἀρϑϊηβὶ Βιπ.ἢ 



ν. 24---38.] 

24. ΓῊΥ τεϑτΠΊΟΠ 85. Α'50 76 ΠΥ͂ 

ΡΘΑΙ,Μ5. ΓΧΙΧ. 

τηοηΐθ8: Ο Ι͂ΟΚΡ, ρΡὰΐ τὴς ποῖ ἴο 
ὐςςν “ΕΠ Ρ τ σπά ᾿πῚῪ ΠΟιΠ5Ε]]ΕΓ8. ΒΠΔΠΊ6. 
κανί. 2421 Μ1}} τὰῃ τε νγὰγ οὗἩ τὴγ σοπη- 

Ἵ ΡΑΓΕΤΗ. τηδηἀπηεηῖβ, ννἤθη τδοιι 5Π8]ς ἐπ]άγρε 
2: Μγ οι] οἰεανείῃ υπίο {ῃ6 ἀυϑέ: πὶγ ᾿θατγῖ. 

υϊςκεη του πιὲ δλοοογαϊπρ ἴο (ὮΥ ΓἽ ΗΕ. 
ννοτα. ' 23 ΤοΔΟἢ τη6. Ὁ [ω0ΚΡ. {πε νᾺῪ 

26 1 διᾶνε ἀδεϊαγεά πὶν ὙγΑγ8.0 ἈΠ4 οὐ τὴγ ϑιδζιιζεβ ; ἀπά 1 5}4]} Κεερ ιἴ 
᾿. 25.4. ἴῆοι. Πιολγάεδε πηὸ: δίεδοἢ πιὸ ΤΥ μηο ἴτῆε επῇ. 
6.1 5ἴδιαϊαβ. 44. Οἷνε πι6 υπάἀεγβίδηάίηρ, δπά 1 

27 ΜΜᾶκε πιε ἴο υπάεγβίδηἀ [6 ὙγᾺῪ 541} Κααρ [ὩΥ ἴανν; γεᾶ, 1 5}4]} οὔ- 
ΟΥ̓ ΤΥ Ρτγεςερῖβ: 80 984]] 1 τῖκ οὐ ΤΥ 5δεγνε ἴξ νντῇ πῖν νΒοἱ]ε Πεδγῖ, 
ννοπάγοιιβ ἡνογΚβ. ῆς Μακε πιε ἴο ρὸ ἴῃ πε ρϑῖῇ οἵ 

πα. 28 Μγ οι] 'πηεϊτεῖῃ ἔοτ μεανίπεββ: (ΠΥ σοπιπιαπάἀπχεηῖδ; ἔογ τῇεγείη ἀο 
βῖγεηρίηεη ἴοι πιῈ δοοογάϊηρ ὑηῖο 

τῆΥ ννοτγά. 
29 Ἐξειίπονε ἔτοπὶ ππε ἴμε ψγὰ οὗ 

1 ἀεϊρῆς. 
26 ἰποϊῆς ΠΥ Πεαγὲ ὑπο ἘῃΥ ἴε5- 

ΓἸΠΊΟΠΙ685. ΔΠ4 ποῖ ἴο σονεζοι8Π688. 

445 

᾿ : - Ηοδ. 37 ᾿Τγῃη ΑΥ̓ΓΑΥ ΤΪΠΕ ἐγ 68 ἔτοπι δε-᾿ ςν. ᾿γίῃρ : ἀπά ριάπῖ πὶιῈὲ τὴγ ἰἂὰνν ργα- 
Ι Πο]ἀΐηρ νϑῃῖγ; ἀπά χυςκεη ἴῃοιι πΠιε ψπ::. οἱοιι5] γ. 

20 1 ἢαᾶνε σἤοβεη τῆς νᾺῪ οὗ {τυ : 
ΤΥ Ἰυάρτηεηῖβ ἢᾶνε 1 ἰαϊά ὀεΐογε πε. 

21 1 ἰᾶνεὲ βίυςκΚ ὑπίο τῆγΥ ἴαβιϊ- 

ΒΑΤΈΕΤΗ. 

25. ΜΗ» «οἱἱ, δς. “" ΜΥ 50] (Ηδοδ. 1186) 
ῖ5. Ὀσουρμῖ ἴονν, ονθη ἴο (πε ἀυκὶ (5. ΥἹῖ, ς, 
ΧΙ ν. 25), Ο ᾳυίοκεη, 1.6. τοϑίογε ἴο υἱβξογοιβ 
Ἰη6 (5. ᾿Ἰχχὶ. 20, Ιχχχν. 6), δοσογάϊηρ ἴο ΤῊΥ 
ῬΓΟΙΊ186:᾽) σοῃηραγο τ. 27.) 40, 50, 88, 92, 
107. 144, 149, ἅτο.: 4130 νύ. 9, 28, 38, 42, 
ός, ιτό, τόρ, ἄς. ΤἼδ αυ!]οκεπιηρ ργαγθὰ ἔογ 
5 ποῖ οὗἉ [Πς 5ρίτίτ, Ὀυῖ οἵ {πὸ ὈΟΑΥ͂, ἀερτγοβϑεά 
ἴο τῆς Ἰοννοϑί ὀϑῖαῖο ΌῪ βιυοτηρ δηά βοιτον. 

26. 7 ῥδαυνε ἀεείαγεά, ἄς. “41 αν ρυΐ 
Ὀεΐογο ὙΠο6---ἰ ἀὸ ἀδ}ῃΡ ρυΐ Ὀεοίογε ΤΙ ρε--- 
1.ε. Ἶπ ΡΥΔΥΕΙ͂ ἀπὰ 50]! ςΑτΊοη --- ΠΥ νΥΑΥ οὗ 
ἴδ (5. χχχνίϊ. τὴ, ἰϊ5. Ῥογ]5, ἐθηιρίδίοῃσ, 
ἐπάδανουτσθ, ἀπά Ἴπου δαϑῖ ποαγὰ δηά ἂρ- 
ῬΙΌνΘα ΤΥ ἰαἰ6: Ο θοῦ πιὸ ΤῊΥ ϑίδίαυϊοϑβ, 
(δῖ 50 ἰξ πιδῪ ἐνεῦ Ὀ6.) ΤΠ βεσοηὰ νογβίοϊθ 
Οὐ υν. 12, 64, 68, 1οϑ, 124; δηὰ Ρϑ5. 
ΧχΧν, 4. 

7. αζε »ιο 1ο τριάεγείαπά, ὅς. 866 
Ὁ. τ8. 

28. “νομί »ιεεῖδ, ὅς. 8εε ν. 25. “ΜΥ 
ΒΟᾺΪ, 50 (0 Ξ5ΔΥ, 15 ἀἰβϑοϊνοὰ ἴπ ἴθαγβ ( [οὔ χνυὶ. 
20), [του ἢ Ποανπ655: βιγεηρίῃοη Ποὺ πη, 
ΟΓ ΓΑϊδθ6 Τῇ ὉΡ οἱ οὗἉ ΠΥ ἐΔ]]θη εβίδίθ, δοσογά- 
ἴῃς ἴοὸ ΤῊΥ νογὰ. 

29. Κρριουε, ὅς. “18. «υαγ οΥ ἰνίπρ, ἰ.. 
οὗ (15. τε! ρίοη, ἴῃηε ορροϑβίίε οὔ ΤῊΥ ἰἂνν 
(ϑεε νῦν. 20, 104, 118, 168): ἀπά σγαπὶ "πε, 
ἃ5 ἃ δτδςίοιιβ σι, Τὸ) ἰααυ, 5 Κπονϊοάρο 
δηᾷ ρτγαςῖίςς." [εγόπιθ γθηάθῦβ "' Γρθηὶ {1800 
Οηδ τ] Π].᾽" 

80. Πραῦε ἐβοιεη, ἄς. “1 πᾶν σποϑθη 
(ἀπά πονν ςἤοοβε) [ἴδ ννᾶγ οὗ ἴγια τεϊϊξίοη: 

ἴὴ ΤῊΥ ννᾶγ. 
248 ϑιδὈ] 158} [Υ ννογά ὑπἴο (ὮΥ 8ετ- 

νδηῖ, ννῆο ἐς ἀευοίεά ἴο τῃΥ ἔξαγ. 

ΤΥ Ἰυάρτηοηῖϊβ δηὰ ἴαννβ 1 πᾶνε ρυΐῖ, δηὰ 
ἀο ρυΐϊ «αἰννᾶγβ, Ὀδίοσγε πηῖπθ ογεβ (5. χυϊ. 8), 
88 Γ}}65 ἴα ὈῈ Ἔνεσ οὐβογυθά." 

81. Τῤανε σμοξ, ς.ἢ ὙΠῈ ϑᾶπὴς νγοχά, 
ἰῃ ἴη6 οτρίπαὶ, ἃ5 ἴῃ Ὁ. ς: “1 δᾶγθ 5ἰσίνθη 
αἴννᾶγϑβ, ἀπά ἀο 5ἰγίνθ, 19 σάῤεγε εἰοάζασ ἐν ἴο 
ΤΥ τοϑἘἸΠΊοη 65: Ο σιισσοῦΓ τὴς ἰεϑὲ 1 ἀθραγί 
ἔγοσῃ ἴδει δπὰ ὈςῈ ρυϊ ἴο Ορθη 5ῃδπιθ." 

82. 7 «υἱἱ] γμπ, ἄς. “Ἰ 1] τη Ἶογ- 
ΠΥ ἴῃ 16 ΝΥ οἵ ΤῊΥ σοπιηδηάπιθηΐβ ννῆθη 
ΤΒοῖ 5Π81]11 δη]ᾶγρο ΠΥ Ποῖ ([54]. ἴχ. ς : 
2 ΟὐοΥ. νἱ. 11. 13}. ἴ0 8εῖνθ ΤΉδΟ ρΡετίεςε]γ."" 
Α Βροαγί σοῃῇῆποά, σοηδιγδιπρα, δηὰ 584, βθθπβ 
σοηϊγασιοα, ἴῃ ἢ Ἰαϊζοσ οἴδιι86, ἢ ἃ ρατί 
ἔτεα ἴο Ἴχρδηά, υἱποοηϑίγαϊπθα, ἀπὰ Ἰογοιβ. 
1: [5 ροββίδθ, δοννενογ (86 ννεῖίε, ὅἅζς.), ἰμαῖ 
ΘηΪαγροιηθηΐ οὗ Ππρατγΐ ες : Κ᾿. ᾿ν. 29) ΠΊΑΥ 
πιθδη εριἀογεἰαπάην ἰο εοριῤγεδεμα Οοα': εοη1- 
»ιαγαἔ»ηοηῖ: ἸἘΠΟΓΟΌΡΗΪΙΥ. 

ΗΕ. 

33. ἀπίο ἐδὲ ἐπ] ἰ,6. "οὗ 11ξπ͵} 866 112. 
σε. Μαῖί. χχῖν. 13. 

36. εσυεϊοι,»..}1] ΟΥ “γοῦθοΙγ." 866 
1 54π|. Υ1}.. 2. ὙΤΠῈ νογά πᾶ Ὀ6 ρυΐϊ ἔογ 
ΔΗΥ͂ ἸΓΓΟΡΌΪΑΤ 5: ΟΥ̓ 1 ΠΊΔΥ ἢᾶνα δόδη ἃ βρϑοῖαὶ 
Κεπηρίδίοη, αἵ ἴῃς ἔπλὸ οὗ (6 σοτηροπιῖοη οὗ 
{Π15 ρβᾶ]πὶ, ἰο ἴῃοϑοὸ νγῆο δἀροϑβίδίιζοὰ ἔγοπι 
Οοά. δ866 Τεγ. νἱ. 13.) νἱ, το; Ργονυ. 1. 19. 

897. Τωγη σαυαγ, ΟῚ “ ΑἸά πιὸ ἴο ἴυτῃ 
5:6 (1341. χχχίδ τς; [οὗ χχχὶ. δό, 27) ἔγοτῃ 
δυρῆς ἴηδὶ 50]1ο 15 ἴο πῃ οΟά]η655 ἴῃ δἂςῖ ΟΥ 
ὈοΙοῦ: δηὰ 4! θη πιὸ ἰὴ ἴδ κπον]οάρο πὰ 
Ρτγδςίιοο οὗ ΤῊΥ ἰδνν." 

38. διαῤίμϑ, δις.} ““ Οοηῆστῃ δηὰ - τθϑ] χα 
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2090 Τύυγῃ ΑΥΨΑΥ ΠῚΥ Τερτγοόδοῇ νν ἢ ]ςἢ 
Ι [ξᾶγ: ἴογ τῇγ μοίδτιι ἄγε φοοά. 

40 Βεμοϊά, 1 πᾶνε ἰοηρεά δίζεγ τῇ Υ 
ΡΓδσαρῖβ: αυΐοκαη πα ἴῃ ΤΥ τίρῃτ- 
ΕΟιΙ51688. 

ἡ ναῦ. 
41 [,εἴ τὴγ πιείοῖεβ σοπηα 4150 πηἴο 

πιο. Ὁ ΓΟΚΡ, εύεη ΤΥ ϑ5ἱν δῖίοῃ, δο- 
σογάϊηρ᾽ ἴο ΤΥ ννογά, 

ἴον 9. 42 ἰδο 514}} 1 ἢλνε ψθῃογοννιτῇ ἴο 
μτωτ ἈΠΒΜΟΓ ἢἰπὶ [δῖ Γεργοδοῃθῖῃ πι6: ῸΓ 
κραη 1 τῦυβὲ ἴῃ τᾺΥ νγοτά. 
"πα 43 Απά τᾶκε ποῖ 1Πε ννογά οὗ τγυ τῇ 

᾿ς μτ[6Π]}Υ ουΐϊ οὗ ΠΥ πιοιῖῃ ; ογ 1 Πᾶνε 
Πορεά ἴῃ τῇγ Ἰυάρπγεηίβ. 

44 ὅο 581}} 1 Κεερ τὰγ ἰδνν οοη- 
ἘἸΠΌΔΙΪΥ ἰοῦ ἐνοῦ πὰ δνεγ. 

πᾶν: εὐ. ὦ Απάὰ 1 ν}}]} νγαῖὶκ δὲ ΠΙΡεγίγ : 
ίογ 1 586εῈκΚ τῇγ ργεςβθρῖϑβ. 

ΤΗν ῥγοριμο (οὗ δἱὰά δπά βυρρογῖ) ἴο ΤὮΥ 
βογνᾷπὶ ὙΠῸ 15 ἀδνοίεξ ἃ 20 Τῶν ,έαν, 1. 6. ἴο 
ΤῊΥ τονογοηῖαὶ ϑογνιςε:" 50 ἴῃ6 5τγ.---ΟΥ, 
“ὁ ΠΟΠΗ͂ΓΠΊ 8Δη4 5ἰγεηρίπμοη ἴο ΤῊΥ βογναπί ΤῸ 
γορις ΜΉΘ (ἡ. 6. ὈΓΟΙΉ156) ἃς αὐἰϊαοβεά 10 
ἐρό αν 9. ΤΡεε:" 5866 Ῥϑ5, ΧΧΥ. 1ο, ΟΧΙ]. Σ, 
ΟΧΧΥΙΠ 1: ΟΥ̓, ΓΑΙ ΠΟΥ, "’ σοη ἤΓπὶ ὅτε, Τὸν )Γο- 
»ι5 6 νυ Πισἢ ως ῬΓΟΙ150) ὑσεμες ἐπὶ Τὸν 7ξαν, 
ΟΥ̓ 15 Δοσοπη 8η6δα πὶ ἐῤε ἡπεγεασς 9 Ττανευθηςο 
ἴο. ἼΠθε:" δυςῇ 5θθη]5 ἴῃ6 ἱπιροῦγξ οἵ (ἢ6 
ῬΥΔΥ Υ- Βοοῖκ Νεγϑίοη. “δῖ 15} ΤῊΥ ννοτὰ 
ἴΏ ΤῊΥ ϑεγναπῖ, ἴπδὲ 1 πΊᾶΥ ἴθαγ ΤΠθε." Α 
ΤΟΥΘΓΘΙΓΟΘ ΟΥ ἔδασ 5 Ἰηϊθπάθαὰ νυν ςἢ ἱπο]ο5 
Ιϑνο. 

89. Τιγη ἀαυαγ, ὅς. " Ουαστά πι6 ἔτῸΠῚ 
ἐῤεὲ γεῤγοαεῦ «υῤίερ (Αἰοηθ) 1 αν οἵ 5ιη- 
πίηρ ρδϊηϑὲ Ἴἢθο; γον Τὸν ἡμάσ»ιεηίς, ἰ. δ. 
τονοα]οα αν, αγὸ χοοά, μὰ ὮΔΡΡΥ 15 ἂς ἴδμπαῖϊ 
Κοορβ {πεῖ} Οἴδεοῖ ()6εὲ Μνεῖίε, ἅς.) 
οχρί δίῃ ὁ ϑανο τὴς ἔγοπὶ ἴῃς ἀΐδργασε νι ἢ 
1 αν μὰ τροσιῖ ῸΥ ΠΥ 5105: 20. Τὸν ἡμάφ- 
»ιοηΐς ἄγὸ τ ϑτο [1] :᾽"--- [655 ροϊηΐϊοα πηρδηίηρ. 

40. 7 ῥᾳυε Ἰοησεά, διε. “1 ῥᾳυε ἰοησεά 
ἔογ ἴῃ6 νν}}} τὸ ἔο!ονν Τῶν ῥγεγοδία: Ο φμίοξοη 
»ο δϑοοοτάϊπρ ἴο Τὗν γισῥισοισηει, ΜΝ ἈΙΓὮ 
τοϑροςίβ ἔδγνθηΐ ργάγϑι" ὅθε Ῥϑ, χχχὶ, χ. 

ναῦ. 

42. 80 «ῥα! 1 ἐατε, χα. “80 584]}}1 
ἢδνὸ βοιποιίηρ (ἼΔἽ, ἃ “"" ψοτγα,᾽" οὐ “(Πϊηρ "ἢ 
ὙΠογονν ἢ ἴο ΥΘΡΙΥ ἴο ἰῷ τπᾶὶ ἀρθταϊάοὶ 
πιο, θύθη ΤῊΥ ΓΘγΟῖ65, βϑῆθνγη ἴο πὴῈ δοσογαάϊηρ 
ἴο ΓΩΥ {τγιι5ῖ." ὉΠ πηΑΓρΊΠΑ] τεη θη δΊνο5 
ἃ 5698 ΠΊΟΓΟ ΡΓΟΡΏΔΠηΐ, “50 5}8]} 1 Δ 5 ΘΓ ἢΙΠὶ 
(παῖ τοργουθῖ τὴθ ἰπ ἃ πη," ΟΥ “" σδυ 56. 
“ ΑὭΞΙΝΟΥ "ἢ δηά ““ σΔι156 ᾿" 566ηῚ σογγεξροηάϊης 
Ρἤγαϑοβ Ὀογγοννθά ἔγοπι σουτγίβ οἵ }1:51]ς 6. 

48. “πώ ἰαἦε ποῖ, ὅς.}ὺ “" Απά ἴδκε ποῖ 

ῬΘΑΙΜ5. ΟΧΊΙΧ. [ν. 39--σι. 

46 1 ν}] βρεακ οὐ ΤῊΥ ταϑοΠΊο 168 
αἶδο Ὀοΐίοτε Κίηρβη δηὰ ψ}}}} ποῖ ὃς 
Δϑῃδπηχοα, 

47 Αμά 1 ν}}] ἀεϊ σης πλγβεὶ ἰπ 
τῆν σοιππιδηατηξηῖβ, νι ἢ 1 δᾶνε 
Ιονεἀ. 

48 Μγ μαῃάβ αἷδο ψ|} 1 πᾶ ὺρ 
ἀπο ἢν ςομηπγχαπαμηεηῖβ. ψΠϊςἢ 1 
Βαανα ἰονεά; δηὰά 1 ν}}}}] πηβάϊτδϊε ἰῃ 
τῊΥ 5ἰδτωυϊοϑ. 

Ἷ ΖΑΙΝ. 

49 Ἐεπιθθεῦ τῆς νγογά υὑηΐο (ἢΥ 
βεγνδηῖ, προὴ νος ἢ τῆου ἢαβὲ σδιιβεα 
τ6 ἴο ἢορδ. 

ζο ΤΉΙ5 “5 ΠΥ σοπλξοΓς ἴῃ ΤᾺΥ ΔΗ͂]ς- 
τἰοη : ἔογ τὴγ᾽γ ννογὰά δίῃ αυϊοκεηςά 
πε 
" ΤῊδ ρῥγουά ἤδνε δά πι6 ργεδιγ 

ὈΚΟΥΪΥ ἔγοπη πὸ 1Π6 ννογὰ οὗ {τἢ, {παι 1 
σληηοῖ Θρεακ οὗ 1ἴ: ἔογ 1 ἢᾶνὸ πορεοά,᾽" ἄς. 
ΟἸΒΟΙΒ σοηποοῖ ἰῃἢ6 Ηθῦιονν νογάβ (ἽΝ Ἴ) 
ἰγαηϑιαίοα “το ]γ," τ ἴῃς ννογάὰ ρῥγεοθαϊηρ 
πο. “Απά ἴδκε ποῖ ἤπτοῸπι πιὸ ἴπ6 ννογὰ οὗ 
{γαῖ αυὐδερ ἂς δὲ εν ἡγιῥ, ἰπαῖ 1 σαηηοῖ 
ΘροδΚ οὗ 1ἰ,}) ἄς. Τῥε «υογά οΥἹ ἐγ 15. {116 
τνοτγά οὗ, ἐχῤῥεγίοπες οὗ οὐ, εοη ζει ον οὗ Οοαβ 
(τυ δηά ἐλ ]πὸ55 ἴο ῬΓΟΠΊθ6: δηά ἴΠ6 
ΡΓΑΥΟΥ 15 ΤῸΓ Θχρουηθηΐδὶ ονϊάθησο οὗ {Π6θς 
αἰἰγιθιιϊῖ65 οἵ σσοά, ἴο ἤθε ἴδ μεασί, δῃηά τπη]οςκ 
πο τοηρσιθ. ἼΘ (Ο]] ον ηρ νοσϑθος ἀθβοσιῦο [6 
εἤἴτοῖθ οὗ Οοά 5 ἔάνουσ 50 βηϊγοδίεθα. 

46. “21π41 α«υἱΪ] «υαἱξ, ὅς. “41 5841] ννα]ῖς 
π ἃ ψὶιὰθ ὙΑΥ, 1.6. ἔτεα, πποοπδίγαϊηθά, 
ὈΠΟΟσσμρΙΘά, βᾶνθ ὈὉΥ ΤῊΥ ϑοσγνίοθ "ἢ Μάαγρ., 
κε ἱ ἰάτρο." δον 1 σεεφῆ, ὅζε., 1.6. ““στᾶνθ ἔοτσ, 
“ς ΘΑΓΠΘΘΓΥ ἀσϑβίγε :. 35 ἴῃ 94,155. 

46. 1 «υἱὲ τρεαῖ 9 ἐδν ἰσεϊπιοπῖθε, ἄς. ἢ 
ΤΟ ποοίΐϊο οὗ ἢ Αιρβθυγ Οομοβοίοη οὗ 
ἘΔ 15, “εἴ Ἰοαιθῦδῦ ἀδ [65 ΠἸΟῚ 115 [118 ἴῃ 
σοηθροθοῖι τορυτη οἴ ποη σοη πάοραν." ὙΠῸ 
νΘΙΘ6 506Π15 ἀδο 5 νοὶ  ἴο δῆθνν [Παΐ {Π6 δῖ ΠΟΥ 
ῖ5. ποῖ ἃ κιηρ: 1 ψουἹὰ Ὀ6 Δρρτγοργαῖο ἴῃ 
Εγτᾷ οὐ Νεποπη δῇ. 

48. Μν ῥαρα: αἰφο «υἱῇ 1 ἢ ὠῤ, ες. Α5 
ἴο ἴΠ6 ϑαποίιαγΥ ἴῃ νι ςἢ Οοὰ 5, ᾷπά ουΐ οὗ 
ΜΉ ΙΓἢ ΗΒ ρόννεῦ σοπη65, ἰῃ ἴοκθη οὗ Ἰονε ἀπά 
Ιοηρίπρ. ὅ6ε6 ᾿β85. ΧΧυ. 2, σχχχίν. 2, ΟΧ]Ι. 
2; 150 [,4π|. ||. 41. ἡεάαίε, ἰ. ε ἀδερὶν, 
[οπάϊγ, οἰ ΘΠΕΥ : 566 Ὁ. 1 ς, εἴς. 

ΖΑΙ͂Ν, 

49. Κρριεριδογ ὅς. ““Ἀσπιεθου 189 
ῬΙΟΙΑΙΒΘ πηλάε ἴο ΤῊΥ ϑογνδηΐ," ὅζς. Α βϑρεοὶδὶ 
ὑγογὰ ΟΥ ΡΓΟΠΊΪΘ6 ἰ5 ροσῆδρϑ δ ἀρὰ ἴο. 8566 
Ῥ5, Ἱν]. 8. ὶ 

51. Τρε ῥγομ) 1.4. ““βοοῇειβ." ϑ8ὅε6 Ῥϑ85, 



ἡ ἨδΡ, 
πες. 

ν. 52--66.] 

ἴῃ ἀετγίβίοπ : γε πᾶνε 1 ποῖ ἀςο]πεά 
ἔτοπι τῇγ ἰανν. 

52 1 τεοιηθπιδεγαά τῆν 1υἀρπΊεηῖ5 
οἔ οΪά, Ὁ Τοῦ ; δπά ἢᾶνε Ἴςοηγχίογιεά 
ΓΑΥ 561}. 

5, Ηοττγοσῦ μαῖῃ τακεη 0] 4 ὑροη 
πιὸ Ὀδοδιιδα οὗ ἴῆ6 ψιςοκΚοα τῆδι ἰογβαίε 
τὴν ἴανν. 

54. ΤῊΥ 5ἰδίιϊεβ πᾶνε θεεπ ΠῚῪ 
ΒΟΏρ8 ἴῃ ἴῇ6 ἤοιιδε οὐ ΠῚΥ ρ᾽]ρτί παρα. 

ξς 1 ἢᾶνε γεπλεπΊδεγεά τῆν ΠΔΠΊ6. 
Ο ΓΟΚΡ, ἰπ τῆς πιρῃῖ, ἀπά ἢᾶνε Κερῖ 
τῆν ἴανν. 

56 ΤΠ8 1 μά, θεσαυβε 1 Κερὲ (ἂΥ 
Ρτεςερίϑ. 

Γ ΘΗΕΤΗ. 
ς7 ἽἼροιμ αγί τὰῦ ροττίοη, Ο [ῸΚ Ὁ : 

Ι ἢδνε 844 τῆλε 1 σου] Κεερ τὴν 
ὑνοΓάϑ. 

ς8 1 ᾿ηἰγεδῖεά τῆΥ ᾿Άνοιυγ νυν ἢ ιν 
ψνμοἷς ἢοαγῖ: δὲ πλεγοῖι! ὑπο πες 
Δοςογάϊηρ ἴο τῇγ ψοτά. 

ΧΙ. 4, ΙΧΧΙΧ. 1ο, ΧΧΙΙ, 8,9. “κσυε ῥαά δῃὰ 
51} Πᾶν γι6," ὅς. : 566 Ὁ. 3. 

52. ἐδν ἡμάφηιοπιι, δις.1 866 δῦονε, υ. 7. 
Οοὐβ ἰαννθ, υτὐ. ςο, 51, πιῃΐοουβ δπὰ ἔπιε, 
τονναγάϊηρς ἴΠ6 ροοά, ἀπά ριυηϊϑῃίηρ τῇδ ον]], 
ΓΘ 8[1}} πηθαηῖ: οὗ υνῃϊσ ἢ [ἢ6 σεςο]οσξιοη ἢ]]5 
1π6 πλϊηὰ οὗ ἴπ6 ϑδὶ πηῖϑὲ νν ἢ σοπϑοϊδιίοη. 

588. Πογτγον, ὅς. ὙΠεὲ 1,ΧΧ. τεπάοσ 186 
νοτά [ΠΡ}}01] ὮΥ ἀθυμία, “ ἀοργεδβίοῃ : ΑΥδΌ. 
ἃηἀ δΥΣ, ““βδάηρββ:" [|[θΙΌπΊΘ “ ΠοΙΤΟΥ :" 
Οἰλινίη “ ἴεττοΥ "Ὁ" 5866 5, χὶ. 6, δπάὰ Νοίβδ. 
ῬτΟθΔΟΪΥ ἃ Ὀυγηΐπρ τνϊπα, ΟΥ̓ 5: πποοπὶ, 5 πχθδηΐ 
ἴῃ {πε ρίαςθ φυοῖθά, ννΒΙΟἢ βοογοῆε5 ἃΡ ἃπὰ 
ἀεοϑίγογϑθ νϑροίδιίοη 1Π ἃ τηοπΊθηΐ : Δηἀ, πηείᾶ- 
ΡΠΟΥΙΟΔΙΠΥ, ἴῃ [15 ραςθ, ἃ ϑδγρ, ροποίγδτης 
ἸΘΓΓΟΥ, οὐ Ποῖτοῦ. Α ϑδογηθννῆδί 5: ΠΉΪΑΓ ἜΧΡτο5- 
ΒΟ ἰ5 Τοιιη ἴῃ 8. Χχχῖὶχ. ὅ8ὅ66 4150 συ. 136 
οὗἉ 1Π15 Ρ54|Π|, 

54. Τὸν -«ἰαἰμίεσ, ὅζς.1 “ΤῊΥ 5ϊἴαίυϊοϑ 
αν Ὀδθη ϑυνεθῖ ϑοηρϑ, 2.5. οΙρητἢ} αἰ- 
γογ Ιϑοπιθηῖβ ἰο τηθ:" ἐπ δε δος οὗ νιν ρι}- 
4γριασε, 1.6. ἴῃ 1815 συμ, ἴῃ νυ Ὡ] ἢ να 8τῸ 
ΡΠ Ρτ 5. (Οεη. χἰν]. 9:ϑᾧΣ ΟἾτο. χχίχ. ὡς; 
Ὁ. το οὗ πε 5.), οὐῦ Βοπὶθ Ὀοΐηρ οἰϑεννῃογο, 
Ἐσςο]65. χὶϊ. ς. 

56. Τρὶς 1 ῥαά, ἄς. “ὙὝΠυ8 πιιςῇ 1 Πδὰ 
διὰ μᾶνθ: [{Π1|9 Ὀεϑὲ βοβϑεϑϑίοη ννᾶ5 δηὰ ἰ5 
Τηΐηα; "ἢ ὀείαισε, ΟΥ̓τῥαΐ, “1 Ὦάνο Κορὲ δηά 
Κεορ ΤῊΥ ἰἂν :"--τἰῥο οἴ ποῦς ἄγε οἴποσ Ὁ1659- 
ἴπρ5 δεϑιῃθά. 866 Ὑ-. ςο. 

ΘΟΗΕΤΗ. 
57. Τῤομ αγὶ »ρ ῥογίίοη, ὅς. δ. 

“4 Ἰθβονδὴ (15) ΠΥ ρογίοη,᾽" ὁ. .. “ Μίπὸ ἴῃ - 
ΠΟ ΔΠΟθ, ΤΊΟΓΟ ῥγοσίοιιϑ ἴδῃ δΔὴγ Οἰβεσ." 

ΡΘΑΙ,Μ5. ΟΧΊΙΧ. 

59 1 τῇουρὲς οὐ ΠΥ Ὑγάᾶγ8, δηά 
τυγπεά ΠΥ ἔδεῖ ἀπἴο (ΠΥ τΕ5Ε]ΠἸΟΠ 68. 

θο 1 πιλάε ἢδϑβῖε, διά ἀεϊαγεά ποῖ 
ἴο Κεερ τῇ σοπηπιδη ἀπ θ ῖ8. 
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6ι ΤΠε ᾿θαι45 οὗ τῆς ννὶςΚεά ἢδνε  Οσ, εν 
γο θεά πὲ: ὀμέ 1 ἤανα ποῖ ἰογροτίβη 
τῆν ἷανν. 

62 Αἱ πιάπιρμε 1 νν}}} τίβε ἴο ρῖνε 
(ἤδη 5 αηἴο τῆδ6 Ὀθεσδιβα οὗ ΤΥ τρῃῖ- 
δοιι5 Ἰμαρτηδηῖδβ. 

63 1 απ ἃ ςοπηρδηΐοῃ οὗ 81} ἐῤεπι 
τῃδῖ ἔξαγ [ἢδθ. δπὰ οὗ ἴδεπλ τἢδὲ Κεερ 
ΤΥ ῥτεςερίϑβ. 

64 ἼΤΠε εαπῖρ. Ο [ΟΚΡ, ἰ5 Α{]] οὗ 
[ΠΥ ΠΊΕΓΟΥ : ἴφδσῇ πη [ΠΥ βἰδίιζεβ. 

ἴ2 ΤΕΤΗ. 
ὄς Του ἢαβὲ ἄδαὶς νγε]] νυ τὴΥ 

βεύναπο, Ὁ ΓΟΚΡ, δοοογάϊηρ ὑπο τὰγ 
ννογά. 

66 Ἴεαςἢ πιὸ ροοά Ἰυάρπηεπς ἀπά 
Κπον]εάρα: ἰογ 1 ἢᾶνε θε]ϊενεά ΤΥ 
ζΠοΟΠΊΠΠΔΠαΙΘΏζ8. 

8.6 55. ΧΥΪ. ς,) ΟΧ]Π, ς; ]οβῇ χυἱ!. 14, 
ΧΥ, το. [Θῃονδῇ νγᾶ8 Η]πΊ861} ἢ ρογίοη 
οὗ 1ῃ6 Βοιιβρ οὗ 1ονὶ, [οϑῇ. Χὶθ. 22: 566 4150 
ΝαπΊῦ. Χνὶ. λο. ὙΠΟ δπουϊά Ὀς ἃ δἴορ δίϊοσ 
« ροπίοη." 

1 ῥαυο «αἱά, ὅς. “1 μᾶνο ἀοίοττηϊποὰ δηὰ 
Βροΐθη ΤΥ ἀοιογη ηδίίοη,᾽" ὅς. ΟἾΠΘΓΒ ΓΟ οΓ 
“ [6ῇονδἢ ἰ5 ΠΥ Ρογίίοη:  ἤᾶνὸ 84:ἃ δηά 
5ΔΥ, “09 ἴμαιὶϊ 1 Κοορ ΤῊΥ ᾿ννογά 5." 866 5, 
οχὶ. 6; [54]. χὶν. 24. 

569. 17 ἐροισῥὲ οἹ "7 «ὑ47., ὅζα.} “1 εχ- 
ἀπ ηδὰ τὴ ννᾶγϑ οὗ τῇῪ 11, δηὰ ἀο δχᾶση!πε, 
Δηά σιν δἰννᾶγβ ἴο ἀϊγεςῖ ΠΥ βϑἴερϑ ἰῇ [ῃ6 
ὙΑΥ οἵ ΤῊΥ ἰοϑε πο 65." 

61, 62, 63,64. Τε ὀαπάς, ὅς. 866 Ὁ. ττοὶ 
ΡΞ. χνιϊ. ς. ὙΠδ πιραπίηρ ΡΥΟΌΔΌΪΥ ἰ5, “16 
ΒΙΔΙΟΒ οὗ νυ οκοὰ ποθὴ ΒΌΣΤοΌΘ" ἀθὰ τη6, 
Ὀυϊ, ἄς.) 12. [πὶ 186 πιάσξε οὗ ψιοκοα πηθη, 
ἐΔοἢ πιοπιεηΐ Θχροοϊίηρ νἱοΐεσησα δηά ἀθδίῃ, 
ΤᾺΥ ΠΟΡΘ 15 υἱέογ!Υ ἴῃ ὙΏΘε :----Αἵ πιάηϊρῃς 
Ι γίϑε ἴο ργαῖϑε ΤΏθε: [Ἂβοοϑθα ἔοσ ςοιῃ- 
Ρδηοη5 ΟἿΪΥ ΤΠΥ ψουβμρροῖβ (ςἔ. σον. 
ΧΧΥΪΙΙ. 24): ΟἿ, θοῦ πιὸ ΤΥ ϑἰδίυϊοϑ, ΤΟΣ 
ἴαῖ ΑΠ1οσὲ τ[ῃ6 νμοΐΪς εαγτῖὰ (5. χχχὶ!. 9) 
ἢ ΤῊΥ Βοοάηα55." 

ΤΕΈΤΗ. 

656. Τδομ ῥασὶ ἀεαΐ! «υοἱ!,͵ ὅχς. “1η Εἰπ|6 
Ραϑσὶ ΤΥ ρυϊάδηςε οὗ ΤῊΥ 5εγναπί 85 Ὀθθῃ 
δοσοτγάϊηρ ἴο ργΟΠΊΪ56, πὰ ννῖϑθ, ἀπά Κιηά." 

66. Τεαερ "πὸ, ἅκα. “πϑίγυδξ τ ἴῃ 
ἴσῃ κηον]θάρο ἴο ἀΐβοογῃ [ἢς τρῆϊ δηὰὶ [86 
τοηρΡ: ἔογ 1 ἢᾶνα Ὀεϊενθά 'πΠ ΤΥ ςΟΠῚ- 
ταδηαπιοηΐβ, [86 ΟὨΪΥ ϑουτοοβ οὗ υυϊϑάοιῃ δηά 
οὗ ἀϊνὶπο ἰηδίσυςζοη.᾽" 

» ξς. 
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ς Ῥξ. το. το. 

“παρ χῃῖο πῆς ἤδη τΠοιιϑπ45 οὗ ρο]ά πα Ῥτον, 

67 Βείοτε 1 νγᾶβ δήιοιεά 1 ννεηῖ 
ΔϑΊΓΑΥ: δυῖ Πον Πᾶνε 1 Κερῖ τῆν ννογά. 

68 ΤΠοιι αγὲ ροοά, Δηἀ ἀοδβῖ ροοά ; 
ες ἢ πιὲ ΤῊΥ 5ἴδταυζεβ. 

ὅ9ο Τῆς ργοιά ἤᾶνθ ἰογρεά ἃ |1Ὲ 
ἀρσαϊηϑ πε: δμὲ 1 ψ}}}} ἰκεερ ΤΥ ργε- 
σερίβ νι 7η} ννῆοΐς Ἠεδγί. 

“0 ἼΠεῖγ μεαγί 5 45 [δῖ 858 ρῦδαβδ; 
μὲ 1 ἀεί ρῃς ἴῃ τὰν ἰανν. 

71 1 ᾿ς ροοά ἔογ πιὲ {παῖ 1 ἤδνε 
Βεεη αϑῆιοῖεα ; τῃδῖ 1 πιρῆς ἰδάγηῃ τὴν 
δίδίυ οϑ. 

σ2 “Τἢε ἴανν οὔ ταν πιουτῇ 1. θεῖε 

ϑιΪνευ. 
ΤΟ}. 

73 ΤῊΥ Βαηάβ ἤανε πηδάς πὶὲ δά 
[ϑιιϊοπθά τηε: ρῖνε πιὲ ππάεγβϑῖαπά- 
ἱπρ, ταὶ 1 πιᾶὰν ἰεάγῃ ΠΥ σοπιηδηά- 
ΤΩ Πἴβ. 

γᾳ ΤΕΥ τας ἔδβαγ {πε ψ}}}} δὲ 
οἷἶλά ψβεη πεν 8ε6 πιε; θεσδιβε 1 
Ἦανε Πορεά ἴῃ τγ νψοτά. 
ς 1 Κπον, Ὁ Τοκρ, τμαῖ τὴν 

ΡΘΑΙ,Μ5. ΟΧΊΙΧ. [ν. 67---83. 

Ἰυάρπγχεηῖα σγό ' τσ, ἀπά ἐῤαὲ τῆου 1 Ηεδ. 
[4 

1η [ἢ Δι] 655 ἢδϑῖ δ ςῖεα της. 
6 Τ,εῖ, 1 ργὰν τῃεε, τῆν πιοτοῖβι] 

ΚΙπάμεββ δὲ ἐγ ΓΑΥ̓ σοπγίογι, δοςογά- " Ηεδ. 
Μ ἥ 

ἱηρ ἴο τῇ γ ννογά ὑηἴο ΤΥ βογνδπί. ᾿ 

“7 Ἰιεῖ τὴν τεηάεγ ΠΊΘΓΟΙ 68. σΟΠΊ6 
ὉΠῖὸὺ της, παῖ 1 πηΔῪ ἱίνε: ἔογ ΤῊ ἰδνν 
ἐξ ΤῊΥ ἀε]ρῆξ. 

"8 [εἴ τῆς ρῥγουά δὲ δϑῃαιηεά ; ἔογ 
ἘΠΕΥ ἄἀεαϊε ρεγνεῦβαὶν γῇ πα νπἢ- 
ουξα οσδιι5ε: ὀκὲ 1 ν}}}] πχεάϊταῖα τη ΤῇΥ 
ΡΓεςερῖβ. 

79 Ι,εἰ ἔῆοβε τῆλῖ ἔδαγ (ἤθε ἴυγη 
ὈΠῖο π|6. 4Δηἀ (ἢοβϑ6 τῆλε αν Κηοννη 
τῆν τΕϑὉἸΠΊΟ 168. 

8ο [,εἴ τῇ Πελγὶ δὲ βοιηά ἴπ ΤΥ 
δἴδζιιῖοβ,; ἴτηδλῖ 1 δ6 ποῖ δϑῃδηηδά. 

Ὁ ΠΑΡΗ. 

81 Μγ 5ουὺ] ἐἰπίθῖῃ ἔοσ ΤῊΥ 584]- 
ναῖίοη : ὀκέ 1 Πορε ἴῃ ΤΥ ψογά. 

82 Μίπε εγεβ [αἱ] ογ ΤΥ ννοτγά, 
δα ηρ, Ὑν ἤθη νὴ] του σοπηίογί της ἡ 

823 Εογ! δηὶ θεσοπὶθ {Κα ἃ δοκιὶς 

67. ΔΜεΐονε, ἃς. α«ἀδιεειεά, ἰ.6. ΜΙᾺ πἢΠ85- 
ἘΙΒΟΙΊΘηΐ; 566 71, 75. 

1δγ «υογ] 1.ε. “ΤῊΥ ἀν», το3, 140. 

68. Τφοι αγὶ φοοά͵ ὅζς. “ἼΠου τί Κὶπά 
δηὰ ἀοοβὲ Κιπάποϑβ; ΟἿ, ϑδοῦ πὴ ΤΥ βἰδίυθϑ 
1ῃδὶ 1 πιᾶὺ τποῦῖῖ ΤῊΥ πΊΘΙΟΥ """ 

69. ,ηνρεά α ἤϊε, ὅς. ΤῊΣ τηοίδρῇοΥ ΠΙΔΥ͂ 
Ὅδ 11κὸ τῆς Οτϑοὶς (ῥάπτειν δόλους), ἴγοπι 5ενν- 
ἴπᾷ οὐ γαϊοῃίηρ ὑὕΡ: ΟΥ, ἔΤΟΠῚ 5ΠΠΘΑΓΏΡ, ΟΥἉ 
ἀδιυθιρ (Ὠ εἰ!Ζβοῦ, ΜΟΙ], ὅζο.). ἃ νν4]}}, 580. 845 ἴὸ 
πἰάς τΠ6 γϑὰ] σιιδοίδηςθ. Ὑπὸ δὶ τηβῖ ΓΕ ΠΊΔ] 5 
ἔγιο ἴο Οοά ἀσθριίο ἴῃ ἔδἰβοποοάβ νυ τῇ νυ ἢϊςἢ 
{πὸ Ργοιιὰ βιθασ ἀπά ἢὰδ ἢ15 ἴσια ΠάοΙΠΠΥ. 

70. Τρεὶν ῥεαγί, ἄρ “ΤΠοῖσ ἤδαγί 15 ἀ}}} 
δηά Ὀχιῖ8] ([54]. νἱ. το; 55. Χχυ!], το, ΙΧΧΗΪ, 7), 
50 ἴδ ΠΟΥ ππάογβίδηα ποῖ ΤῊΥ βιδίαϊοϑ: ἴῃ 
ὙὙΏΙΟΝ 1 ἀο! μ; γοα, δηά Ἰονα ποτ νυ ΤΥ 
ΉΟΪ6 Ποαγῖ ; δηά (υ. 72) δῦονς 4]1 ρηςθ ! ἢ" 

71. ΤΡ’ φοοά ζῶῶγ ριε, ἄς. ΤΥ] δἱ (86 
{{π|ὲ 15 μαγὰ ἴο θεαγ (Ηθῦτ. χιϊ. χα): Ὀὰῖ δοΓ- 
τύαγάβ, 1 ννοῦκβ, (ἄγου [μὨ6 στάςο οὗ Οοά, 
ἴγι Κπον]θάρο. 

209. 

78. Τῶν ῥβαπά:, δες. “ΤΥ παπάς ἢᾶνε 
ΘΌΠΠΙΠΡΙΥ τηδάθ τ: ΟἿ, ἰοανθ πιὸ ποῖ ψ Ππ- 
ουΐ υπάογϑοίδπαϊηρ ἴο κῆπον ΤῊΥ σοϊητμηδηά- 
πιθηΐβ δηὰ ᾿ἴνγε !" 

74. δὲν ἐραὶ ἥξαν,͵ ὅς. 866 Ῥ58. χχχίν, 
2. ΧΧΧΥ͂, 27, ΟΥἹ. 42: “ὙΠΕΥ ἰῃδῖ ἔδξαγ ΤΉΘΟ 
ΜΠ] σοὐοῖὶσα νπθη ΠΟΥ 566 ΤῊΥ ΠΟΡῈ τοοοχη- 
φεηϑοά." 

75, 76. 1 ἄποαυ, Ο Ζοκν, δις. “παῖ 
ΤΗΥ γιαρπιθηῖϊθ ἅγα στρῃΐς, δηὰ τἀπὶ Του 
Παδὲ δἱπιοῖϊθά πὸ ἰῇ ΠΊΡΙΟΥ. Βιυῖΐ 85 ἴδ 
ΒῈΠΟΓΙΠΡ 15 δούα ἰοῖ ΤῊΥ ππογοῖ τ] Κιπά θα 
αἷἰϑο Ὀ6 νὴ πιὸ δοσογάϊηρ ἴο φΡγοπιῖϑο. ἢ 
ἼΠ6 βιδὶ οὗ ἴπεϑε γνεῦβθεβ 15 ἃ ἰσθάϑισυ οὗ 
(ΟΠ βιίδη σοηβοϊδιοη: ἃ δῃμου!ὰ Ὀὲ Δ ΕΡΙΥ 
ἱπηριΠηϊ6α---δ προ {Π6 τοοκ ἢ ἃ ρθη οὗ 
5ἴθε}----ἰῃ [Π6 ΠΊΘΠΊΟΤΥ Οὗ 5:ἘΠ ΓΘ Γ5 δἸνναγϑὶ 

78. ἀραΐξ ρεγωεγιοίν αὐ γι «υἱέδομὲ ἃ 
εαι.6] Οτ, ἴἃ πλᾶγ δ, “ΟρΡργθθ5. πὶθ ὉΠῚ Π5ΕΪΥ͂ 
ψ που ἃ τάυ56." ϑ88}4πι6 πὰ αἰβοοπηῇζιγο 
δθθπλὶ ἴπὸ δίϊπρ τγοοοιάρεηϑθε οὗ ἴΠ6 ρῥτγουά; 
νὴΟ 566, ΌὉΥ ἴδε ργονϊάεπος οὗ Οοά, {δεῖς 
ΡἾΔη5 41}, δ! ὰ ργοβρειυ, ᾿ἰπϑίθδα οὐ σδ]απλΥ, 
τοβοϊο ἴο πιὰ ννῆοπὶ ΤΠΘΥ ρογβοσυῖθ, Ὅδη. 
Ι. 2ο. 

79. ἐμγη μρπΐο γπ6} ἰ.6. “Τυτη ἴο πιὸ δηὰ 
ἴο ξο] ] ον 5 ὮΡ νυν ἢ π|6.} ογ. χν. το; γον. 
ἶχ. 4. 

80. “σμπα!] ἱ.6. “ ρεγξεςϊ," οὐ, “ υπαϊνι δὰ 
ἴῃ 115 αἰ]ορίδηςς." Ὁ θυΐ. χνυ]. 12. 

ΟΑΡΗ. 

81. Μη «“οἱμἱ, δις. ““ΜΥΞ 50] [λϊπῖϑ5 [πγου σὴ 
ΘΆΡΟΥ ἀεβῖίγε ἔογ ΤῊΥ ϑβαϊνδίίοη: Ὀμΐ ΠΥ ΠορςῈ 
ἰ5 ἰη ΤΥ ρῥτοόγηῖβα." 5. ἰχχχῖν. 2. [πῆ΄. συ. 
82 Δηἀ 123; 5. Ιχῖχ. 2, δζο. 

82. Μίμε ἐνόν, ὅς. “ Α5 {Π6 ὄγεβ οὗ ἢΪΠῚ, 
παῖ νναΐσμοϑ ἔουῦ οὔθ ἴπαί σοιηοίῃ ποῖ, 8} 
ἢ νδ' ΠΏ, 50 ΤΠ] Θγ65 [41] πιὸ νγαῖοπιης 
ΘΟΥ̓ΘΓΙΊΟΓΙΕ ἴοσ ΤΥ ΡῥΓΟΠΊΪ56.᾽" 

[1.2 

λέροικ. 
μέσ. 

εὐ») ) 



νυν. 84---οὐ.} ΡΘΑΙΜ5. ΟΧΊΧ. 

'ῃ τῆς βηῖοκε; γε: ἀο 1 ποῖ ίογρεῖ τῆν 
βἴδτυζεβ. 

84 Ηον τπᾶπΥ ἀγὲ τῆς ἀδγ8 οὗ 
ΤΥ βεγνδηῖ  ψἤεη ννἶτ τποιι ἐχεσιῖα 
υάσπιεης οἡ [Πδ6πὶ Πα ραγβθσιιῖα πὴ ἢ 

ὃς Ἴδε ροιά ἢᾶνε ἀϊρρεά ρ[(8 [οΓ 
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90 ΤῊΥ (ΕΒ ΙΪπεβ5. ἐς ᾽πητο 4]] εν. 

δαΠεγδίίοῃβ: τπου ἢαβδῖ ἐβιδὈ]Π]5ῃεα (ΠῈ τον ἀνα 
εαγίῃ, δπά ᾿ξ ἐ δϑάθτῃ. ὐυλδοα 

91 ΤΠΕΥ σοπείπιε τἢ 18 ἀαγ δοςογά- (πον κα. 
ἵηρ' ἴο τἈϊης οΥἀΙΠΔης68 : ἕοῦ αἱ] γε [ὮΥ 

ΒΟΙΓνΔηῖβ. 

τῇς. νυν ]ςἢ ὅγε ποῖ δίτεγ τὴγ ἴανν. 
86 ΑΙ! τἢγ σΘοιηπιδηἀτμηδηῖβ (γέ 

"ΑΒ .]: {λα γ ρεγβοσυζα πὲ ψνγοηρ- 
ἔν ; Πεὶρ τῆου πε. 

87 ΠΕεΥ Πιδά αἰηγοβὲ ςοηβδαμηεά π6 
ὩΡΟΩ εαπῆ; δυῖ 1 ἰουβοοκ ποῖ τῇγ 
Ρτεςερῖβ. 

88 ΑΟΔυϊοκεη πιὲ ἃἤἴεσγ τῇγ ἰονίηρ- 
Κιπάπεββ ; 80 5Π4]} 1 Κοερ τῃε τεβι- 
ΤΏΟΩΥ Οὗ ΠΥ πιουῖῇ. 

Φ᾽ ΤΑΜΕΡ. 

89 Ἐργ ἐνεγ, Ὁ κοκνρ, τῆν ννγογά [5 
φοτιϊοα τη ἢδλνοη. 

92 ἴδηϊ!εβ8 τγ ἰανν σά ὀδθημ ΤᾺΥ 
ἀεἸρ τ5, 1 5ῃου]α τμδη ἢᾶνε ρεγιβηεά 
ἴῃ πλῖης ΔΙ ςτοη. 

93 1 ν}] πδνθῦ ἰὌγρεῖ ΠΥ ρτγα- 
ςερῖδ : ἔογ ψιτῇ τηεπὶ ἴπου ἢδϑῖ 4ι|ςκ- 
εποά της. 

94 1 α»ιτῆϊης, βᾶνα πιε; ἔοσ 1 πᾶνε 
5ουρὴ ΤΥ ῥγεςερίϑ. 

95 ΤῊε ψιςοΚεά ἤᾶνε νναϊτεά ἔοσ πα 
ἴο ἀεδβίγου πιε: μέ 1 ψ}}}} σοηϑβιάθγ τὴν 
τεϑ.Ἰ ΠΊΟ 68. 

οΟ 1 ἢανε 8δεῃ ῃ επά οὗ ἃ]] ρεῖ- 
[εςτίοη : δμέ [ῊΥ σοπιηηδηἀπιεηξ ἐς ἐχ- 
ςββαϊηρ Ὀτοδά. 

83. Εον] νι δεγονερ, ὅκα. “4 Α5 νυν ]πο- 5 ΚΙ ἢ 
ἴῃ ἴπ6 δοκο, ΜγΥ ἤεαγῖ 5 δ6ῖὲ δηά ἀτγίθά." 
ΒεΌϊο. Οσαίεη, “6 Μϑρά. διγλρὶ.᾽ τν. 14, 
Τ. χατι. Ρ. τοο (Εά. Οματγίγ.), ὅδᾶγ5, “νΊπο ἴῃ 
Αϑ514 15 δσϊογοά ἴῃ ἸΡΡΟΥ σΠαΠΊΌΘΓβ, ππάἀθγηθδίῃ 
ἉὮΙΓὮ ἰΑγρο ἤγοϑ ἅγὸ σοΠ ΠΠΟΠΪΥ Ὀυγηϊηρ. ΤΠΘ 
ὑνλττη ἢ σοιητγλιηοδῖεβ το 1, ΖΌΙΟΚΙΥ, ρῥτόροῦ- 
ι1ὁ5 πὰ δχοοι]θποθβ, νυ ῃ ἢ ἃ Ἰοηρ {ἰπ16 ΟΠ]Υ͂ 
οουϊὰ οἴδπογνηϑε ἱπιρατγί.᾽" 
“Ὁ ἀ.᾽ 10. Π|. 8, νυ. ο, το: Ον!ά, “ Βαϑί, 
Νν. ς17). 

84. τυ »ιαηγ, ὅς. “Ατὸ [ΠΟῪ 950 ΠΊΔΠΥ 
ἃ5 ἴο δέϊπηῖῖ οὗ ἀοίαΥ ἴῃ πὸ πλδηϊ οϑίδτίοη οὗ 
ΤῊΥ τὶ ρῃζεοι8 υἀφτησηίϑ Σ᾽" 

85. «ὑδίερ ἀγὸ ποὶ, ἄς. Τῆς ργουὰ πᾶνο 
ἀϊσροὰ ρι15 ν ἢ] ἢ ἀγὸ ποῖ ἁοῦ ΤῊΥ ἰανν, τῃδὶ 
5, ἅτὲ ορροβϑὰ ἴο ἀπά ἴῃ ἀθῆδηςε ΟΥ̓ ΤῊΥ ἰδιν (ἃ 
5: ΠΈΠ|ΔΓ ἄρίγο, πγοίοϑίβ, Εχοκ. χχ. 2ς): 566 Κ58. 
Υ}}. ας ΧΟ 1ς. ΤΟ ρίῖ5, Μ ϊςἢ νοῦ ἀὰρ ἴο 
σαῖς νὰ δηΐϊπλα]β, ἀγὸ πιοδηΐ. ὅ66 ἔχ. Χχὶ 
331 2 5. ΧΧΙΝ, 20; ΕΥ0 ΧΥΠΙ. 20, 22. 

87. Τὸν ῥκᾳαά αἵ»ον!, Χι..ἢ “ὙΒΟΥ δὰ 
αἰπιοϑὲ ἀδοϊγογθά δηὰ ἰθε πὸ ἵγαςε οὗ τὴθ ὕροη 
ἴῃς φασί, οα ννΙ ἢ τὴν ἰοῖ ἀπά πιαπ᾿β Ἰοΐῖ ἰ5 
οαϑς, Ὀυΐ, ὅζς.᾽" (566 92 ἀπά 1.9). ΟΠ ΕΓ5, 85 
ὃς Ἀν ῖο, γδιδίηροῦ, ἃ ο. ἱπέοτγργεῖ αἰ γθη]γ. 

88. Ομίεξεη νιὸς, δς. ὅ6ὲ ᾧ. 107, ἀηα δῦογο, 
συν. 2ς. 

ΚκΑΜῈΕΘΡ. 

89, 90, 91. Το» ξυεν, Ο 1 οκῦ, Κα. ΤὌΠΟ 
Ἰάθα 15, ““ὙΒ6 νογὰ (οσ ρσγοπιῖϑο) οἵ Οοὰ ἰ5 ἰπ 
Πεάνεη, τυύετε Ης ἰ5: Ηδ ἐουπάδά {δ δἴοττιδὶ 
πῃ; Ηἰς5 οτγάϊπαποοβ το αἰνναῦϑ. Πιράνθῃ 
δηά εαγτἢ : δηὰ 8}} {πἰπρβ ϑεῦνο Ηἰπι." ΤΟ 

νοι, ΙΝ. 

δρ6. αἷοοὸ Ηογχ. 

ἸΠἔογθησο ἰ5, {πα Ηἰ νογὰ δηά ογάϊπδηοεβ 
ἴο πιᾶῃ ἃ 4]150 δἴεγῃδὶ, δηὰ δυὸ ἔδιι ἢ], 
566 5, Ιχχχῖχ. 2. ἴδε (Ηρα, ἄς.) ἴπ- 
[εγρτεῖ “ [ῃ6 ννογτὰ οὗ σοά (υ. 39), 15 5ε[{|6ὰ, 
1η ἤοάνθη,᾽" ποῖ, ἃ5 ἀῦονς Ὄχρδἱποά, “βεϊἰοἀ 
'π {Π6 ρίαςα νι ετε Οοά 15," Ὀυΐ ΟΩΪΥ ὉΥ ἃ 
ἤριγο “45 ἴῃ ἤδάνθῃ, 845 ἴῃ πὸ ρδοθ νυ] ς ἢ |5 
ἴη6 ἱπιᾶρθ οὗ ὈΠΟΠΔΉΡΟΔΌ]ΟΠΟ55." ὙΠῸ ποχῖ 
γΟΙβ6, ἴθ εαὺ, σοπῆτσγτῃβ [ἢ15 νῖονν : σοά δβ 
Δι ΠΠ]Πη 655 15 πΚὸ 1ῃ6 φρατῖ ἢ ἢχοὰ ἔοσ θνεὺ ὁ 
15 Ὀδ5|5, ἀηἃ 15 ἴο 4}1 ρϑηθζγαϊίοῃβ. Βυῖ τῃ6 
ἴογοθ οὗ (ἢ6 ρᾶββαρε ἰ5 ἱπηραίγεὰ ὈΥ̓ Ξῃρροβ- 
ἴῃ ἃ σοπηραγίδοη ἴμαΐϊ 15 ποῖ Ἐχργοββθά; 85 
ἰ 15 οἴσῃ, κι. 5. Ιχχχῖχ. 29, 26, ἄς. α 
ἴΔεῖϊϊ Ἰηξογοῆσθ ΠῚ {Π6 Ὀάγὰ σἰδίοιεπῖ οὗ 
Οοάδπ νουκίηρ ἴπ Πδάνθη δηᾷ φασίῃ, δηά ὑνἢ 
16 οἴουτιδὶ ϑίδυβ, 966 ΠΊ5 ΘΠ ΠΟΉΓΙΥ ΘΧΡγΈβϑυο. 
Οομράγο [6Γ. Χχχὶ. 25, 27, ὅζς. 

91. δειογάπρ το ἐῤίηφ ογάδϊπαπεοι, ὅς. 1. ἐ. 
“15 ΘΠ, 50 ἴο 54Υ, ἴο ΤῊΥ σοτητηδηάϑ; ἔογ 
ΑἸ] ἀγὸ ΤΥ ϑογνδιιῖβ.᾽" 

92. ὕπἰοης 1δν ἴααυ, ἅς. “1 τὰν ἀο! δῖ 
μδὰ ποῖ Ὀδθη ἰη ΤῊΥ ἰανν, 50 Ὄχςε!]οπί δηὰ 
εἴοστιδὶ, 1 δῃουϊὰ πανθ ρεγιϑῃδὰ Ἰοὴρ ἃρὸ ἴῃ 
ΤΩΥ ΤᾺ 5ΟΓΥ." ΑΔ σεῦβο οὗ ργίοε ποι ηδθὶε ! 

94. 7.» ἐῤίηπο, ὅς. “ὍΤΒου γί τὴγ σοά, 
αηὰ { Τὴν ϑογνδηῖ: δᾶγνθ ἴὴ6 δοςογάϊηρ ἴο 
ΤὮΥ ΡΓΟπιῖϑε5 δηα ΠῚῪ 5Έσνῖςε "᾽" 

96. 7 ρατε “εεπ, ἅς. “ὝὙὝΠετο 15 ποιρῆϊΐ 
τΥ ἢ ἢ 5 ρογέεςξ, οὐ που 4 Ππἰ οὗ ἀπτγαιοη 
δῃᾷ ὀχίθηϊ; Ὀιΐ ΤῊΥ σοϊητηλπάπηθηϊθο ἀγὸ ἴῃ 
ἀυτναίίοη ἱπῆπιῖο, ἀπά ἴῃ εχῖεπί σογγεβροηὰ ἴο 
ΙΔ 5 ἰηβηϊῖ6 πρρβ." δ66 {Πη6 ἀεβουρίϊοι οἱ 
Οσοὰ ἨΗϊπιβ] ἴῃ [Ὁ χὶ]. ), ἄς. 

ἘΕ 
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Ὦ ΜΕΜ. 

97 Ο μον ἴονς 1 τὴγ ἰανν} ἰξ ἧς ΤΥ 
γπηεαϊτατίοη 41] τε ἀδγ. 

οὗ Ἴποιι τῆγοιυρῃ (ΠΥ σοπιπιδπά- 
ταρηῖς δεῖ πηδάδ πΠὴ6 ννῖϑοῦ ΤΔη ΓΠ6 

᾿ππερίς. ΘΠΘΠΊΪΕΒ : ἔογ ΓΠΤΠΕΥ 476 Ἔν ῈΓ νντἢ ΓΏ6. 
τοῦ Τὰ νεῖ. 99 1 Βανβ πιοῦα υπάεγβίαπάϊησ τἤδη 

1 τὴν τδασῇεγθ: [ῸΓ ΤΥ τΕϑ[ἸΠΊΟ 168 
ΑΥ̓͂6 ΤᾺΥ πιεαϊτδίίοη. 

Ιοο [1 υμπάεοτορίδπα πιοῖε τη τἢς 
Δηςίεηῖβ. δεσδιιδε 1 Κεαρ ΤΥ ῥγεςερῖϑβ. 

ΙΟΙ 1 Πᾶνε γείγαϊπεα πιν ἔξεϊ ἔτογη 
ἜΝΕΤΥ εν] ννᾶγ, ἴπλῖ 1 πιρῃς Κεερ 
τ(γ ννογά. 

Ι02 1 πᾶνε ποῖ ἀερατῖεά ἔγοπι [ἢΥ 
Ἰμάρστπηεηϊϑ : ἔογ που Παβὲ τΔυρῆς τηα. 

“ΡῬς:. το. 102 “ον ϑννεεῖ γε τὴν υνογάς 
"ΗτΡ. μηΐο ΠΥ [ἴαβίε ἰ γε4., ττυδεί εν τῆδη 
2αἐαέε. 

ΠΟΠΕΥ ἴο ΤΥ τππουῖῇ ! 
104 ΤἈτουρῇ τῆν ρῥγεςερίβ 1 ρεῖ 

ππάετγβιαπάϊηρ : τ[πμογείογε 1 ἢδῖε Ἔναγγ 
ἔαϊβε ννᾺγ. 

ἃ νῦν. 
ἈΡΕλ εν" 

ἐΘεν. τος Τὴν ννογά ἐς ἃ ' Ἰδπηρ᾽ πο ΠΥ 
ἔεεῖ, ἀηά 4 ᾿ἰρῆτ απο τὰν ρατῆ. 

ῬΘΑΙΙΜΘ5. ΟΧΊΙΧ. [ν. 97-114. 

ΙΟ6 1 δαᾶνε ϑννογῃ, 8Δπ4 1 τν}}} ρεγ- 
ἔογπι 11, τῆλς 1 νν}}} Κεερ τὴγ τιρῃῖ- 
δοιι8 "παρ 8. 

[Ο7 τὰ ΔΙΠΙςιεα νεγὺ πιο: 
4υϊοίκεη πε, Ο ΙοκΡ,, δοςογάϊηρ υη- 
ἴο τῆν νοτγά. 

Ιοϑ ΔΑεοςςερῖ, 1 θεβεεςὴ τῆες, τῆς 
ἔτεενν:} οβεγίηρβ οὗ πιῦ πιουῖῃ, Ὁ 
ΠΟΚΡ, ἀηά τεδοῇ πιὲ (ὮΥ [μα ψηπιεηΐβ. 

109 Μύ 580ομ] ἐς σοῃτημΆ} } 7 1 ΤΥ 
ἤδῃα : γεῖ ἀο 1] ποῖ (ογρεῖ τὴγ ἰδνν. 

11Ὸὺ [ἢδ νυ οκεά πανε ἰδ!ὰ ἃ 5ηᾶγε 
ἴογυ πιε: γοῖ 1 εὐγεά ποῖ ἔγοπὶ τῆΥ 
ΡΓεςορῖδβ. 

111 ΓῊΥ ταβο ΠΊοηἶο5 ἤλνε 1 τακεη 
85 Δη Πεογϊΐασα ἔογ Ἔνεγ: ῸΓ τῆλε 47γέ 
τῆς τα]οϊοίηρ οὗ τῇ Πελγί. 

112 1 πᾶνε ᾿πο]ηςά πιὶπε ἢοαγῖ 'το ἰοῦ 
Ρεγίογηιχ τῆν βἴαζαϊεβ αἰννᾶγ, φύδη {ρι- 
ἰο ἴῆε ἐπα. 

Ὁ ΞΑΜΕΚΦΗ. 
112. Παῖς υσίμ τῃουρῃῖβ : δι ΤΥ 

Ιὰανν ἀο 1 ἴονε. 
114 Του ἀγέ τὰν Πίάϊηρ᾽ ρίαςε δηά 

ΠΥ 5}16]4 : 1 Πορε τῇ τῆγ ψγογα. 

ΜΈῈΜ. 

97. Ο ῥοαυ ἴουε 1 1ῤν ἰαευ! ἅς. Ὑῆε 
ῬΙΒ.Ν., ἴοτι ἴῃ 1, ΧΧι΄, 5, “Ἰογά, νυ μδῖ 
Ἰονς, ὅζς." [ἢ σ᾿. 99 ἴπεῸ βᾷπηθ Ν΄. οπρίϑ “ 4|}],᾿" 
ὙΠΙΟΘῊ ἰδ ᾿η ἴπ6 Ηθῦγον δἀπὰ ΧΧ. 

98. Τρομ ἐῤγομσὺ ἐγ, ς.7] ΟΥ᾽ ταίδβογ, 
εἰ ΤῊ Ποιππηδηστηδηῖ5 πᾶν πιδάς (55, ἴῃ 
ΗδὉ.) πιὸ νι θοῦ [ΠΔη ΠΊΪΠΟ ΘΠΟΠΊΙΘΘ; ὉΓ (ΠΟῪ 
(ϑἰπε. 'ἴῃ Ηδθῦ., 566 ΠΊΔΓΡ.) ἅΓῈ ον ΜΠ πγθ.᾽ 
ἼΠ6 Οομηπιαπαπηεηϊθ ἀγὸ ςοηϑιἀοσεα ἃ5 ἃ 
Ἄν οΪΘ απὰ Ομ6. 

99,100. 1 ῥαύῦε "π"ογε ὠτάφγε πάϊς, δίς.] 
Ι ἢανὸ τοῦθ ὑπάογϑίδηαϊης [ΠδΔῃ ΤΥ ἴοΑΟ ΠΟΙ, 
ἃ5 ἰδ οὗ ἼΤΏὮδο (Ξθὸ α". 24): 1 υπαάογϑοίδης 
πιο ἴδῃ δΔης θηῖϑ5, 2.6. ἀποα πιθη ([οὉ ΧΧΧΙΙ. 
2), απιεὰ ἔοι νυ]ϑάοπι οἵ ἴπ6 ννογ]ά, Ὀδοδιι58 
Ι[Κοὸρ ΤῊΥ ἰανν." 

102. ζῶν ἐβομ ῥαοὶ ἰαμσ δὲ »ι9] “ΤΒου, δπὰ 
ποῖ τηδη, ννῆοϑο [οαοῃην 5 νη" ὙΒου, ν᾽ ΒΟ56 
[ολοῃηρ, 85 Τ ΠΥ 56}, 15 ἸΠἀοϑο ΓΔ ΌΪΥ ὀχςοὶ- 
Ἰθηϊ." 

1035. Ηραυ «“«υεεί, Κο. ΟΥ Ῥϑ5. χὶχ. το. 
ΔΑ μαΐῖ ΠΔρΡΡρίπο55 ἴο δᾶνθ δυςσῇ ἃ ἴγϑάβισο δὰ 
ἴο υπαογοίδηά ἱ{! 

104. πάογεἑαπαϊησ)]ὔ ἱ.Φ. τοῦθ πα ΤΊΟΓΟ 
σοπαῖπα!ν; ἴο ἀϊδβογιπιπαῖς Ὀδίννθεη ἰγυῖῇ 
δηα []ϑομοοά. 
ἐγ ζἰτ6 «υαν} 566 τ΄. 29. 

ΝΌΝ, 

106. « Ια», ὅζς.1 ἡ ἰδπὶρ (50 ἴο 580.) ὉΥ͂ 
πἰρῆι: ἃ ϑὰη Όγ ἀδΥ: ΡΙῸν. Υἱ. 23. 

108. “ορῤὶ, ζο. ““Αοςορὲ τὰν ἔγθον ] 
οἤθπηρ5, οὗ ργανεῦ ἀπά {παηκϑρινίηρ, σοι 
οἷ οὗ 4 Πεατῖ ἀὐῤνοϊορά ἴο ὙΠεο.) ΑΔ ,ἴηι- 
«οὐ οὔεγίησ (Ποῖ. χχῆμς 22) ν)δδ ραϊὰ ἴο 
ΟΟα ἴῃ σταϊτυάθ ῸΥ τηθγοῖὸβ. γοςοινοά, ποῖ 
ἴῃ οδϑάϊεποθ ἴο ἰανν, ΟΥΓΥ Ὧἃ5 ἃ εσοπῇϑϑίοη οὗ 
51: 566 5... 14,.232. Οζεν, ἰ. δ. ἃ5 ἃ 580Ὑ1- 
ἤςο, πὸ Οοά ἐῤραπλισίυιπσ, ἅς. Προιο οΚ 
γε δ, 1.6. ἃ5 ἃ βδουιῆςο, ῥγαΐσο, ἄς. “ΤΗϊβ 
ΨΟΓΞΟ, "ἡ βΆγ5 ἴπ0 ον. (δῆοη Ηδννυκίηβ, “15. ἃ 
Πι ρει ἴοπ νυν ἢ νυ] ἢ ἴο σοπλπηθηςὸ ΔΠΥ 5861- 
Υἱοθ ΟὗὁἨ ΡΥΔΥΟΥ δηά ργαῖϑα ἴο Οσοά." 

109. ἤν «“ομί, ἄς. 566. [πάξ΄ ΧΙ. 3: 1 5. 
ΧΙΧ. ς, ΧΧΥΠ. 2ὲ; [0Ὁ ΧΙ. 14. “ὙΠοιῃ 1 
ΠῚ αἰννᾶγθ Ἐχροοῖηρ ἀπά γοδάν ἕογ ἐδαίῃ, 
[σου ΒὮἢ ΤᾺῪ τποπηΐθ5,᾿ ὅο. ΤΠ ᾿πηᾶρὸ ᾿5 ἴἌΚθη 
ἤοπὶ ἃ {γάνε! ]ογ εαγηγίησ ῥγεωοις ἡεαυεὶς ἐπ 
ῥὶς; ῥαπά ἱπγουρὴ ἀδηρέγοιιθ ραῖῃβ: ΟΥ ἔτοπΊ 
50] 165, αὐδοὸ ἐαγγν ἐδεῖγ ἰνυσε πὶ ἐρεῖν βαπάς, 
ἴπ [ἢ]5 8θηϑδ, ἴηι {πεῖγ ᾿νε ἀῤρεπὰ ὑροη 
{ΠΕΙ͂Γ νδ]οὺγ ’ῃ ἤρῃϊ: οΟΥἍ, ρογδᾶρ5, ἔτοπὶ ἃ βαπὶὸ 
οὗ σἤδηςθ, Τρομο 1 ρίαν «υἱδὗ»ην ἰ ἀπά γίσα 
ἐξ αἰαυανς, ὅς. (566 82). ΜΑΙ ΠΚΟΙ Ἰηογργοίβ 
Ὧν τομῇ 15 “ΟΥ̓́ ονι τῖν ῥασιάί, αρὶ 1ο γαἰ οὗ 
απά βεγὶ: δ, ἃ5 ἈΠΌΥΛΏΪΠΡ ἴῃ οὐ πρὸ ἴπε απά 
ΘΑ5ΙῪ 4115 οἹ᾿" 

111. Τῶν ἐεσἐριοηῖει, δίς. “1 τοραγὰ ΤῊΥ 
(65! ἸπλοηΪὲ5. ἃ5 σης ΠΟΤΙΔρΡΘ, ἔδυ ΠΊΟΓΕ ΟΧΟε]- 
Ιεπὶ {ΠΔ} ΔΩΥ ΟἾΠΘΓ, ῸΓ ὄνοσ (υτ. 33, 44, 98), 
ἔογ {ΠΟΥ ἅγε ΤΥ σοῦ 10γ.᾽" 

ΒΑΜΕΟΘΗ. 
118. υδἱη ἐξομσῥίις, 5.}ὺ ὙΠῈ οὐξιπαὶ 



ν. 115--- 28. 

11ς “ερατί ἤοπὶ πιὸ, γε εν1]- 
ἄοετβ : ἔογ 1 ν}} Κεερ πε σοπιπηδηά- 
τηεηῖβ οὗ τὴν Οοά. 

116 ἴΠρῃοϊά πὲ ἜΕΟΙΘΙἽΕ υπῖο ΤΥ 
ννογά, τῇδε 1 πλὰγ ᾿ἶνα : δηά Ἶδξ πὲ ποῖ 
δε Δ5Πδπ,εὰ οὗ ΠΥ ἢορδ. 

117 Ηοἱά τῇοιι πε ὑρ, δηά 1 581]} 
δε 5αΐε : δπ4 1 νν}}]} πᾶνε γεβρεςῖ ὑπο 
[ΠΥ 5ἴδτιιῖεβ σοπτημαὶίν. 

118 ἼὝΠου παρ τγτοἀάεη ἄοννη ἃ]] 
τπεπὶ τπδᾶῖ εἰγ ἔτοπη (ΠΥ βἴαϊαυζαϑ: ἔοσ 
τπεῖγ ἀδςοῖς ἐς βομοοά. 

119 ἼΔου 'ριιτεδῖ ἀννᾶὺ 411] τῆ6 
το Κεά οὗ τῆς εαγῖῃ ἐξέ ἀγοββ : ἴπογο- 
ἴογτε 1 ἴονε τῆγ ταϑι! ΠΊΟΠ 68. 

120 Μγ ἤξκβῃ ἐγεπιθίθιἢ! ἔοσγ ἔξαγ 
οὔ τῆδε ; δηά 1 δηλ δίγαϊά οὗ τὴγ }πάρ- 
ΓηΘηῖ. 

ἣν ΑΙΝ. 
121 1 πᾶνε ἄοπε ᾿υάρσπιεηϊ δηά 

ΡΘΑΙ,Μ5. ΟΧΙΧΣ. 

Ἰυβέῖςε : ἰεᾶνα πὶὲ ποῖ ἴο τηϊπα ορ- 
ΡΓΕβ5ΟΓ8. 

122 Βα 5ιιΓΕῖῪ ἔογ ΠΥ βεγναηΐ [ὉΓγ 
δοοά : ἰδεῖ ποῖ ἴῃς ρῥγοιιά ὀρρύεϑϑ πΊε. 

122 Μίηε εγεβ [41] ἰογ τὴγ βαἷνα- 
τίοη, ἀπά ογ τῆς νγογά οὗ τὰν πρῆῖ- 
ΘΟΙΙ5Π 688. 

124 [γε] ννἢ ΤῊΥ 8εγνδπί δοοογά- 
ἱπρ υπῖο ΠΥ πιεῖου, ἀπά τε. ἢ πὶ 
τῆν ϑἴδζιιῖαβ. 

125 1 σηὶ ΤῊΥ ϑ8εγνδηΐ; ρίνε πὴ6 
ὈΠάετβιδπαάϊηρ, τῆδλι 1 πᾶν Κπονν ΤῊΥ 
[651] ΠΟ ἢ 68. 
126 7ὲ ᾿ς τίπτα ἔογ ἐῤεζ, [Ο ΚΡ, ἴο 

νοτΚ: δὴν ἴπεγ ἤᾶνα πιδάς νοϊά (ῃΥ 
Ϊανν 

127 7 ἸΒετγείογα 1 ἰονε τῇγ σοπι-  Ρε.3ο.νο 
ΓΑΔ ἀΠΘη18 ἀῦονα ρο]4 ; γεα, ἅδονε ἐὰν 
ἤης ροϊά. 

128 Τδεγείοσε 1 εβίεεπι 4}1} ἐῤν 

νοτά, ἢ ἃ ἀϊβογοηξ ρυποϊιδίοπ, ΟΟΟΌΓΒΙ 
ΚΝ. χνϊ. 21, νι Βογε 1ἴ 15 σεηάθγεα “" ΟρΙ ΠΙΟἢ5.᾽ 
ΤῊ ΕΧΧ. τοπάογ ἴἴ, ἴῃ [Π]15. ρίδςε, “Ἰανν]δθ5 
οὐ ΤῊΝ (παρανόμους): ἴη6 ϑγγίδας, “" ρεγνθῦϑεὶῃ - 
τηϊπάοα πιθη:" {Π6 ΟΠ] ά., “1Πιηκογθ. οὗ νδίη 
(που 5." Οείοῦ, ἱπ “ῬΟΪῚ ϑγπ.᾽ δδγϑ8, 
“Τῆς Ῥϑδὶ πη ἀσϑοῦθο5. τη οί θνουβ σρόςι- 
ἰδιοη5, βυ]6, υ5616556, δηὰ ρεογίϊοιισ: διεῖε- 
τοάοχ ρεσηῃϊοίουβ ᾿οδομίηρβ; ορροβοὰ ἰο (συ ἢ 
εν δ], πὰ ᾿ἰΚοὶν ἴο ἱπίογίοσε ψ ἢ 115 δο- 
ςθρίδησο 1ῃ 115 5 Π]ρ]|ςἴγ." ὙΠ ννογὰ ρῥτοὸ- 
ὈΔΌΪΥ Ἔχργεβθο ἴπ6 σοπογεῖθ, δπά ποῖ {δε 
αὐδίγαςῖ : "“ἀουδίογϑ," “βοθρίιςβ." “ἀουθ]ο- 
Τηϊπἀθὰ πιθη.᾽" [Δπ|65 1, 8, ἀνὴρ δίψυχος ΠπιδΔη5 
“Α ἀουθ)])ο-πιπα δά πηδῃ, αἰνι θά Ὀεΐννεεη ἴννο 
ΟΡΙΠΙοη5.᾽" 

118. Τῥομ ῥβασὲ ἰγοάδάφη ἄοαυπ, ὅζς.1 ΟΥ, 
ΤΑΠοτ, ΎἼΒΟυ δαςὶ οδοὶ ΟΥ̓ δπὰ τηδάς οὗ 
ΠῸ δοφουηῖ,," 50 ἰδῆς ΧΧ. δηὰ Ὑπεοάοίοη, 
Δ 4}} τῃοβο [πὶ οὐὖ΄ ἔγοπι ΤῊΥ ϑἰαϊιιῖοϑ : ὺυ 
1ΠΕΙ͂Γ τραςπίηρ, 2156 ἀηὰ ἰγοδοδογοιιβ, [5 ἃ ἴδ: 
Δ ἀναὶϊς ποιξηϊ ἀραῖπεὶ ὙΠ6Ὸ." δυτηπΊ. 
ματαία γὰρ πᾶσα ἡ δολιότης αὐτῶν. 

1190. Τροι ῥμέϊί πασᾶν, ὅς. “ἼΒου 
με: ομἦ ΟΥὙἹΎ οἰσῥί, |κὸ ,861658 ἄγοβϑ, 4]} 
ἴδε. ὈΠρΟΟΙΥ ὀνογγννθογο ἰὴ {Π6 φατῖῃ: {Πογο- 
ἴογο 1 Ἰονεὲ ΤῊΥ ἰεβεπηοηῖθβ, νι οἢ ἅγὸ ΤῊΥ 
ἀεξοϊαγαιοηβ ἀγαϊπϑὶ προ η655 ἀπά ννγοηρ." 
500 [6τ. υἱ. λὅ- -2ο: Βχοκ. χχὶ. χ8---2ο: 
Μδ]. 111... 2: δ ἅγϑὶ 1ῃ6 ρυγθ οὐδ ἃπὰ ἀγοὺββ 
ἅτε υηοὰ: Ὀμΐ ἰπ (ῃ6 Ργσόςδβθ5 οὗ γοβηϊπρ ἢ 6 
ἀγοββ ἰ5 [ἢτοννῃ οἵ [πη Εχοά. χἱϊ ας, ἴῃς 
ἰεᾶνοῃ ἰ5 φμέ χτυαῦ ομὲ οὗ ἴῃε Βοιιϑθβ οὗ ἴπῸ 
ἰβγδϑ [οβ. 

͵, 120. Ἢ» ,ε:}, χε. 5εε Τοῦ ἰν. ἰς; [54]. 
ἢν το; [6τ. 11. 27, (ἢ6 Ἰασῖ ἴῃ ἴῇῆς ΗεΡ. “ΜγΥ 
βεβὴ 5βῃυάάοια," οὐ “ὙΠΒ6Ὲ Παὶγ οὗ πιγ δεξὴ 

βίδηας εγοςῖ, τπγουρῇῃ ἴδασ οὗ Τμδο δηὰ οὗ 
Τὴν Ἰυάρπιοηΐβ ραϊησὶ ψὶοκοά θη. 866 ἔχ. 
ΧΧΧΙν, 7. 

ΑΙΝ. 

122. Με «εγεῖν, ὅς. 8566. θη. χἹπὶ. 9, 
ΧΙΙν. 32: [54]. ΧΧΧΥΛΙ. 14: [0Ὁ χνὶ. 2. “Β6 
ΤΥ 5 γαῖ, οΥ ἀδίρηςε ἴοσγ βοοά,, 1.6. "1ῃδξ 1 
ΓΊΔΥ Ὀ6 νγ6}} ἢ τηθ." Ἰειΐ. νἱ. 24, χ. Χ2; 
Ῥς͵, Ιχχχνῖ. 17; Νεῆ. ν. 19. 

123. Μιὶπε ἐρε:, ες. “Μίπε ὄγοβ [21] πιὸ 
ἴη Ἰοοκίηρ ἴος ὙΠΥ ϑαϊναϊίοη, ἀπά ἔοσγ τΠ6 
ΓΒ] πηθηΐ οὗ [Π6 ργοηηῖβα βυδγαηίθθα ὉγῪῚ ΤὮΥ 
ΠΡ ϊθοιση655." ΟἿ 8:1, 82. 

125. 1 ω»πιὯἼέδν “εγυαη “ Απά ἢᾶνα οἸδίτη 
ἃ8 ἃ ϑεγνδηΐ ὕροὴ ΤΥ ΠΕ] 1" 

126. ἐς ἐΐνιο, ἅχς.Ἴ “11 15 πιὸ ἔοσ ΚΤ Πδ6 
ἴο ἱπίογξογο δηά δχϑουῖο Ἰυάρτηοηϊ :) Ηορτ. 
“ἴρ ἀο :" [ογ. ΧΥΠῚ. 23, ἀκα ἐῤμς «υἱὴῤ ἐῤερῃς 
Ηοῦγ. “)ο νι ἐποπὶ." Οὐ {π6 τπιϑαπίηρ 
ΤΊΔΥ Ὁδ, “1ἴ 15 {πιὸ ἴο ψοσκ ἔογ [οῃονδ." 
ΤΠ6 ᾿αδἴῖοῦ γτοηάοηρ 15 (6 πιοῖθ οὈν!ους 
δης Ἰἴογαὶ. ὙΠ νοῦβο 5θθη5 Δρριοραῖθ ἴῃ 
ἃ {ἰπ|6ὸ οὗ δοπὶθὸ γγοαΐ ἴδ Πρ ἀννᾶγ ἔτοπι 
7ἘΒονδῇ. 

127. 128. Τρεγείογε, ἄς. Οἵ. γ2. “Β6- 
σδιι56 {π6 {{π|Ὲὲ5 ἅγΓ6 6Υ1]}; 056. ᾿ΠΙΖΟΙΥ 
δρουπάβ: ἴΠ6 πλογο ΠΟῪ [οπιρί πὴθ ἢ ρο]ά 
ἴο Ιρᾶνςὸ ΤΥ ςοπηπιδηαπηθηΐβ, ἴἢ6 πλοῖο 1 
Ιονθ ἴμὸπὶ αὔονθ ἤπο ρμοϊά : δηὰ ποῖ ϑοπῃθ 
οηἶἷν, διῖ 41} ΤῊ ρῥγεοορῖθ, ἤονν της ἢ 80 
ΘΥΟΥΓ Ορροϑβοά ἴο παισὶ νν}}}, 1 ὀβίθεμη ρεῖς- 
ἕοςι." 

128. ,ω1πε «να7} 866. 29, 1ο4, ἄς. ΤΠ6 
τοπάσγηρ οὗἩ {ῃ6 Ρ. ΒΟ Ψ., "Αθονο βο]ϊὰ δηὰ 
Ὀτγεείοιιβ βίοῃθ, ἡ ἰ5 ργοῦδὈΪΥ τοι {Π ΧΧ. 
ὙΠΟ ἐγαπϑίαίβ ὑπὲρ τὸ χρυσίον καὶ τοπάζιον. 

ἘΕ2 

451 



452 
ΡΓεςερῖβ εὐπεογπιπρ 411} ἐῤίησι 10 δὲ 
γίσῃτ; σπά 1 Ἠλῖς ὄνθῦυν ἔα]β6 ννᾶγ. 

Β Ρε. 

1290 ΤῊΥ ἰαβεπιοη!ε8 ὧγ σνοη- 
ἀείβι: «Πεγείογε ἀοῖῖ τὰ δου] Κεαρ 
τῆεπι. 

120 Τῆς επίγαηος οὗὁὨ ΤΥ νγογάϑβ 
αἰνεῖὴ Ἰίρῃς; ἴτ ρίνειἢ υπάετγρίδπαίηρ 
πηῖο ἴδε 5] πιρίε. 

121 1 ορεπεά ΠΥ τηουτῆ, ἀπὰ ραηῖ- 
εἀ: ὼγ 1 ἸΙοηρεά ἔογ [ᾺΥ ςοπιπδηά- 
ΠλεΠἴ8. 

122 Ι,οοἷκ τπου τροὸπ πιθ, ἀπά δὲ 
τηοτοι! τπηῖο πλ6, ᾽85 ἴδοιι ιι8ε5ἴ ἴο ΓΗ:εῦ. 

ἡρογάϊμε ἀρ ἀῃῖο τῆοβε ἴῃδῖ ἶονε ΤῊ ΠαπΊε. 
ἴον ἐσ 131 Οτάεγ ΠῚ 5ἴερβ ἰῃ τὴγ ννοτὰ : 

ΕἹ . 9 . 

ὅλοις, δε. ἈΠὰ ἰεῖ ποῖ ΔΠΥ ἱπίαυ 7 πᾶνε ἀο- 
ΓΪΠΙΟΩ ΟΥΘΓ ΠΊ6. 

ΡΘΑΙ,Μ5. ΟΧΊΧ. [ν. 129--ι9. 

124. [)εἶϊνεῦ πὶε ἔγοπι ἴδε ὀρργες- 
βίοη οὗ τηᾶπ: 80 ΜΙ] 1 Κεὲρ τῇγ 
ΡΙεςερῖϑ. 

12ς Μαϊιας τὴγ ἴβος ἴο ϑ5μίηςε ὑροη 
ΤΥ βεγνδηῖ; δια τθᾶςῇ πὶς ΤΥ 5ϊ2- 
τιῖ68. 

1,26 Εἰἴνεῖβ οὐ ννδῖειβ. γι ἀονῃ 
ΠῈῈ αγο5, δδοδιδα ἴΠ6γ ἰκθερ ποῖ Ἀγ 

νν. 

δ΄ ΤΖΑΏΠΙ. 

127 Εἰρβίεουϑ σγί του, Ο ἴμοκρ, 
Δῃ4 ἀρτίρῆς ἀγό ΤῊΥ πάἀρτηδηῖβ. "Βα 

118 ΓᾺΥ τεβτπηοηϊε5 ἐἠαί ἴβοιι "εέαταν 
ἢαβί ςοπιπιαηάςεα χγε 'ᾧ τὶρζεουβ ἀπά "Ηὰς 
νΘΥΥ (ἢ [ι]. ὑπο 

130 “ Μγ Ζεδὶ μδίῃ 'ςοπβυπιεά πις, ἐπ᾿" 
δεσδιιϑε ΠΊΪη6 Ἐποπλ 65 ἢᾶνε ἰογροίίεη ἦμιεν 
ΤΥ ννογάβ. πὶ να εἴ 

ῬΡΕ. 

129. α«υοπάεν μιῇ ὶ. ὁ. “ τηϊγαου οι, [ΔΓ οχ- 
σοράϊης διρῃῖς ςοποεϊνοά οὗ πιᾶπ, ϑιρρὶγ- 
ἵπξ ΘΥΘΓ πον ἰΠπϑ ΓΙ σ ΟΠ 5: 566 18, 2). Οπ 
δοσοιηΐ οὗὨ 1Π|8 ᾿Ἰποοιηραγαδὶε Θχοθ] πο α ΤῊ 
ΦΟῈ] “ἰ ζεεβ...) οὐ ΓΑΙΠΕΓ “ὁ τηλγκϑ" δηὰ “" πηοὰ!- 
(Δἴο5 ὉΡοη ἡ {Πεπὶ αἰνναγϑ! 

1380. ΤΡε ἐπίγαποι, ὅς. “Α5 ἃ δελπὶ οὗ 
γῆς Π]υπλπεβ ἃ ἀατκ σῃδιθοσ, ΤῊΥ ννογὰ 
ἀπ το ἀπά υπάοτγεϊοοά ΠΠΠππ|]π65 (ἢ6 δου] 
ΟΥ̓ τῆ 5ἰπιρὶο." Βυῖ ἴῃς Ηδῦγονν ννοτὰ (ΠΠ8Ε: 
Ἰ1ξ. ορθηῖπρ, απο  ἀϊηρ, οὐ γεν ει! οη), ἔοσ ΠΟ ἢ 
οὐ ρῃΐγαης θ᾽) 15 ρυΐϊ ἴη [6 ΑΟΨ΄., 15 τεπάεγοά, 45 
νοι] 566πὶ τσ ῃτἶγ, Ὁγ τῆς ΧΧ.. δπὰ Νυΐϊγ. 
δήλωσις, ἀφοϊαγαῖο, ““ἴΠ6 ἀθοϊαγαίίοη :" δπὰ 
[Π6 ἰάθα ἱπίοπάθά 5, ποῖ 80 πιιςῇ {παῖ οὗ ἴῃ6 
Θηΐγδηςδ οὗ ἴῃς ννογὰ 1ηἴο ἴπ6 80} ᾿κὸ ᾿ιρῃϊ 
ἱπίο 4 σμαπηθεῦ; διιῖ γταῖμοῦ ἴπΠ6 Ἰάθα οὗ 18 
τονοϊδίίοη ἴο 1ΐ, δῃὰ ςομπιρσοποπβδίοη ὉΥ [ΐ, 
δίνη υπάογοίαπάϊηρ, δηὰ ννυϊϑάοπμῃ.Ό ῬὍῇα 
ΡΙΒΙΝ. “ννῆεη ΤῊΥ ννογάὰ ρορίῃ ἔογίῃ,᾽" ἄς. 
βιιββεϑδίβ ἃ ψσοηρ ἰῴθ4. Τῇδ βἰπιρὶς (ΡΊον. 
ΧΧΙ. 4) ψαηΐ ἴδ6 {Πυπιπδῖίοπ οὗ Οοὐβ 
νΌ͵α. 

131. 1 οῤοποά »1γ »ιομ, ὅς. Α ρἱςεΐαγε, 
[ἴ ΠΊΔΥ 6, οὗ δΑξεῦ ρδηςπρ ἀρροίς ἴοῦ ἴΠ6 
Ποάνθηὶυ ἔοοά οἵ Οοὐά δ ἰανν. ὅεὲ 5. ᾿ἰχχχίὶ. 
το; [οὐ χχίχ. 22. 

132. «-: Τροι μϑειξ 10 4ο, ς.ἢ “.Α5 ΤῊΥ 
ΓΕ 15 (Δηα νν45) ἰονναγάβ ἴἢοϑθ νῆο ἴονε 
ΤΗῊΥ ἰανν." Οοὐ δ γι], οὗ τϑοςοιηρεηβίηρ νυ ἢ 
Βοοά ἴποϑο ννῆο {γΓῸ}Υ ἰονε Η!πὶ, 5 πηθδπηΐ. 
ΤὟΠΟ Ργδγοτβ 1Πδὲ ΓΟ]]ΟΥ 133) 124, 135) 451 [ῸΓ 
50 ἢ ΓΘΟΟΙΊΡΘΏ56. 

138. Ογήφγ γγ “«ἰερῥι, ἅς. ““Οτάοσ ΠΥ 
δἴορϑ ἴῃ ἃ τρῃΐϊ νΑΥ, δοιζογάϊηρ ἴο ΤῊΥ ννογὰ 
(υ. 1τοτ), (μα 1 ἀο ποῖ ννδηάοσ ἤοπὶ ἰἴ, ἀπὰ Ὀ6 

Θηβανθα οὗὨ ουἹ})Ἱ." ρος, χυὶϊ. ς, ΧΙΧ. 1}. 14; 
ΗΘ. χίὶϊ. 1 2. 

134. [οί εν »ιδ, ὅζα. “" ΤΙ νου πιὸ ἴτοιῃ 
[Π6 ορργοϑϑϑίοη οὗ ὃν] γηθῃ, παῖ 1 δ6 ποῖ ἰτιοὰ 
δῦονθ ΠΥ ΡοΟνΕΥ, ἃπάὰ τΔΥ Κοὲρ ΤΥ (ὐπὶ- 
πιδηἀπιθηῖβ νυ ἡ ἢ ΓΛΥ ΒΟ] 6 Ποαγῖ." 

136. αζε 1) ὕαεε, ες. ΟΕ. Νυπϑ. τὶ, 
2ς. 

1986.0. Κύσογι, δς.} Ι,π|. 11]. 48. 1,π| 
“ Μίης δγο5 ἀεϑεθηὰ 1ῃ γίγοσβ οὐ ννδίεγϑβ, δὲ- 
σδυ56 πΠΊθη ἀδϑρίδε ΓΘ ἃπᾶὰ ἀδδίτουΥ {δοπι- 
56 Ιν6 5: 866 1190; 6Γγ. 1Χ. 18; ῬΒΠρρ. ἢ. τϑ. 
“ Μοβί οὗ ἴῃς Βδϑίογῃϑ ϑῃδα ἴδαγβ πιιςὶ πιοτὸ 
σορίου 51}Υ ἴδδη ἴπε ρεορὶς οἵ Εμτγορε: ἱ μᾶνε 
ΤΑΥ50]Ε δθθὴ Αγδὺβ βῃθὰ ἴδαγε |1κὸ ϑἰγοδπις 
. απηάοπηρβ 'θ ἴΠ6 Βαϑί,᾽ Οδάϑου, Υοί. 1. 
Ῥ. 226. 

ΤΖΑΘΘΌΙ. 

137. Αἰσρῥίεοια, ες. Βρ. Ηδοχιηε τείες 
ἴο ἴδε ἱποϊάθηξ χεϊδίοά ἴὴ Οϊδθοη (οὶ. [ν. 
Ρ. 298, ς. 46) οὗ ἴπΠε Επιρετοσ Μδυποὸ ἰπ δ15 
ἰλϑδῖ ἤοιγθ. Α,8 ἢ5 ἢν 50ὴ5 ὙΨΟΊῸ 5  σσ τεῦ 
τηιγ γα Ὀδέοσγο ἢϊ5 ἕδοθ, ἢ6 ἢδά ἐδ ἴὸ Ὡν, 
εἰ ΕἸΡΗΐοουβ αὐτί Τ που, Ο Τιοτά, ἀπά υρηξὰὶ 
ἅτ ΤῊΥ )πάρτηθηῖ5." ΦΥ͂ ΤΠΔΠΥ͂ (Πρ λΠ5, 
ἴῃ ΡΑΪδοθ δπὰ Ἴοοἰζαρο, κἴπες [6 ἀλγο οἵ 
Μδυτγῖοθ, ἢανο βαϊὰ ἴτἴῃ6 βαπὶὸ ὑογάσ, ἴῃ ἰδ 
τηϊάσε οὗ {[Π|4]5 [6 δᾶτηθ ΟΥΓ 5ῃδγροζ' 

138, 139. 72») ἱἐεείιοπῖες, δις. “ΤῊ 
[εϑι]ποπῖθ5 ἢ ἢ ὙΒου μιᾶβὲ σοπιπιληοὰ 
Ατ6 τἱβῃΐθοιι5 (ΗθὉ. τἱξῃϊδοιιϑηθ55), ἀπά τεῦ 
ἔπ] (ΗἜρ. ἔμ ιποθς δϑο υϊο), ἀπά 
σου η56]]6α ἴογ πλᾷη 5 οχίγοπισϑδὶ ροοά: δηὰ ΠΥ 
764] ἴογ ΤῊΥ Ἰανν, (5.6. 5. Ἰχῖχ. 9). υβιοὴ πῇ 
τηϊϑιηἀογβίδηἀ πα πη πίογργεῖ, [ιᾶ5 δἰιποθὶ 
ννογῃ π|Ὲ οὐ." 



Δ 

ἐδ εἰ 

Υ. 1τ4ο-- 157.] 

140 Τὴν ννοτὰ ὡς νεῦὺ 'ρυζα: 
τεγείογε τὴν βογνδηΐ ἰονείῃ ἰς. 

141: κἀπὶ 8311}}} ἀπ ἀεβρίβεά : γέ 
ἄο ποιεῖ ἰογρεῖ τῇ ῥγεςερίϑβ. 

142 ΤΥ τιρῃτθουβη6885 ἐς Δη ὄνεῦ- 
Ἰαϑτίπρ τἱρῃιθουβηθβδ. δηὰ ΤΥ ἰδνν 1: 
πε τι. 

142 Ἴτοῦῦὶς ἀπά δπριΐϑἢ ἢᾶνε 
ἐτΆΚεη ΠοΪά οὐ πιὸ: γε ΤΥ ςομ- 
ΓΛΆΠαπΠΊΘΠΒ 476 ΤΥ ΕἸ ]ρ 18. 

144. Τε τὶρῃτθουβηεβ5 οὗ ΤΥ ἴε5- 
ΚΙ ΠΊΟΠ 65 “5 ἐνθγίδϑτίπο : ρῖνε π16 πη- 
ἀετβιδπάϊηρ, ἀπά 1 5[14]] ἰινε. 

Ρ ΚΟΡΗ. 

Ι4ς 1 οπεὰ ψιἢ σιν ἡγΠο]ε ἢεατγῖ; 
ἤδᾶγ πιε, Ο Ιμοκρ: 1 ν}} Κεερ τὴγ 
βἴδιυζεβ. 

146 1 οετδά υπηῖο ἴῆεε; βᾶνε π|ς, 
Β Δηά 1 5121] Κεαρ (Υ ται ΠΊΟΠ 68. 

147 1 ργενεηῖεά τῆε ἀαννηίηρ οὗ 
τῆς πιοτηΐηρ, ἀπὰ οτιεά: 1 μορεβα ἰῃ 
“ὮΥ νοχγα. 

148 Μίπε εγεβ ργενεηῖ τῆς μπισόὲ 

ΡΘΑΙΜ5. ΟΧΙΧ. 

ννδῖςἢε8, [παῖ 
ψοτά. 

140 Ηδλγ ΤΥ νοῖςε δοςογάϊπρ τηΐο 
τ ον] προ κιπάπεβθ5: Ο νοκῦ,, φυΐςκ- 
6ἢ πηὲ Δοσογάϊηρ ἴο ΤΥ πάσηπιχεηζ. 

150 ἽΠεΥ ἄταν πὶρῇ τπαῖ ἔο] ον 
νει τ ϑο εξ : (Π6Υ ἅτ ἔδγ ἔγοῃῃ [ἢ 
ΑΥΨ. 

Ιςι ΤΠ οι γί ποᾶγὶ Ο Ιοκο; δπά 
411 τῇγ σοπηηηληἀηλεηῖ5 αγέ τγυτῇ. 

152 (ὑοποεγηίηρ (ΠΥ τεβιπιοηΐεβ, 1 
ἤανε Κπονγῃ οὐ οἷά τῆαλς του ἢαβῖ 
ἰουπμάςα τῆετῃ ἔοσ ὄνεγ. 

Ιπιρμξ πιεαϊεαῖα ἴῃ ΤΕΥ 

Ἢ ΚΕΞΗ. 

151 (ὐοῃβίἀεγ πηὶηε δϑ]ςοη, ἀπά 
ἀεἰϊνεγ πλε: ἔογ ἰ ἀο ποῖ ίογρες τὴγ ἰανν. 

154 Ρ]ελά ΤΥ σδιι56, ἀπ ἀεἰ νοῦ πι6: 
4υϊοκεη πλὲ δοσογάϊηρ ἴο τῇγ νγογα. 

1δ΄ς δαϊναίίοη 1. ἔαγ οπλ τῆς ννίςϊκ- 
δα: ἴογ {πε 866 ποῖ τῇγ βταζιιῖαβ. 

156 ἰὐτεδλῖ αγό ΤΥ τε ἀεγ πιεγοῖθϑ, Ὡς 
Ο ΙΟΚΡ: αυΐοκεη τὰς δοςογάΐηρ το 
τῆγ Ἰυάρνηγεηῖβ. 

157 ΜδΩΥ ὅγε ΤᾺΥ ρεγβεοιιΐοιβ δηά 

140. τε Ῥέγε]. ἦ.Φ. “6 }] το βηθα " 4πὰ 
ἐς {τ|ο 45 τησῖδὶβ Ὁ. ἤτγο. Τῆς Ρ. Β. Υ. ἰ5 
εἰ {τπιεὰ ἴο ἴδε υἱἱεγπηοκῖ,,) 58εῈ 58. χὶϊ ό, 
χίκ. 7, 8. 

141. .5»ιαἰΠ ἐ.ε. ἴῃ ὁβι τλδίοη δηὰ τοριιῖο, 
45 ἴῃε (οἸϊονιηρ ννοστά ἐσρο ἱηςπιδῖοϑς; 
8606 Τυάξ. νἱ. 1ς: οὐ ἴδ ΠΠΔΥ ῬΟΒΒΙΟΪΥ πηθδῃ 
“γουῃρ," 25 ἴδε 1ΧΧ. Ψυΐξ., [6γ. δπὰ 
οΟἴοῖβ τεπάεὺ ἢ, 866 συν. 9, 99, ΙΟ0ο. 

142. {ΤΡ γἱσδίεομσηει:, ἄς. ΤῊΝ οτἹρ δ] 
νυογάϑβ ὄχργοβϑίηρ τ θοιιβῆθϑθ ἔν]ο 6 ἴῃ [15 
α΄. ᾳτὸ ποῖ ἰάδηϊιοδὶ. ὙΠῸ ἱπηροτέ 5, “"ΤόῪἊε 
γι σρίεοισπ. οἵ Οοὐ ὈΥ νῆϊοἢ Ης δεῖβ ἴῃ 
τονοϊαϊίοπ ἐς απ ἑάεαί αδιοίμίε γὶσῥίεοισπεις, 
δῃὰ Ηἰς ᾶνν ἐσ ἐγ ἐϊεἰ77,) 50 Δ641Π, τ. 144, 
Τρε αὐτοίμιο ἰάρα! γὶφδίδοισποι: οὗ ἼΓῊΥ ἰοϑιὶ- 
ΤῊΟΠΙ65 ἰ5 ἴῸΓ δυθιτηογο: Ο σταπὶ πιὸ ιη- 
ἀοτγειδηάϊηρ οὗ ἴδοη, ἀπά 1 5}8}} [ἴνὸ ἱπάθοα." 
ΤΉ15 σν. ξίνοβ [86 σϑάϑοη ἔοσ ἴῃς ἀσνοΐίοη 
ἀοκοεσιῦσδά ἴῃ Ὁ. 141. 

ΚΟΡΗ. 
147. 1 ῥγειεπίοά, δις.] “11. οτοὰ υηΐο 

ὝΤΠοο ΘΔΑΣΙΥ, 1.4. Ὀεέογο οἴμοτβ (Ὡς ὙΝ εἰϊε, 
ἄτς.), πη (πε φίοοπι, Ὀεΐογε ἴμ6 ἀδνγπίπρ οἵἉ {πε 
ΤΩΟΥΠΪ ΠΡ : ΠΊΥ ἤχεά Πορα ἴῃ ΤῊΥ Ῥγοπηῖδα 
δυβετγοα πῆς ποῖ ἴο τγοϑὶ." 

148. Μιίπε εσγε:, ὅς. ““ Βείογο ἴθ νγαΐομοϑ 
(οὗ τῃε πίρῃι) Ὀδρίη (υγ «πάλ, ἡ. 4. 85 οης νγαῖς ἢ 
οὗ ἴο πἰζῆϊ ἐπ 8 δηὰ δηοΐδμογ Ὀερίῃβ, πηΐης 
εγεδ πᾶκο ᾿πιδϑίε ἀπά ννᾶῖα δἰνγᾶγβ ἴο τηθάϊδία 

ὍΡοη ΤΥ νογά." δ6ὲ6 140, τς. ὍΤῆδ ηἰρῇς 
π᾿ ΘΑΥΪΥ {ἰπὴ658 τνᾶβ ἀϊν!ἀθα ἰηΐο 3 νυαΐοδβ: [ῃ6 
ἢγϑῖ, [41|. 11. το: πε βοσοῃηά, [πὰρ. νἱΐ. το: 
(ῆς τπϊγά, Εχοά. χὶν. 24; Σ 85. Χὶ. 11.--- Μδτκ 
ΧΙ. 3ς (566 ἴοο Αςβ ΧΙΪ. 4) 566 Π|8 ἴο ἱπιρ] 
ἴουγ, ὀψὲ, μεσονύκτιον, ἀλεκτοροφωνία, πρωΐ. 
866 4Αἶ9ο 55. [Χ}}}. ό, χε. 4. 

149. ἑμάρ»ιοη] 1.6. ““ΤῊΥ τιρῃΐθουβ ἀ6- 
στρο:" οὐ, ““δεοογάϊηρ ἴο ΤΥ {τυ δηά 
τ θουβπος5." Ὁ ρῥ]υγαὶ 15 υϑοὰ Ὑ-. 1ςό. 

150,151. Τρεν ἄγακυ πίρῥ, ὅς. “45 ἰη 
Ὀφίο]α ἈγγαΥ,᾽" οὐ, “ΜΠ ΒΟΒΈΪΘ ᾿ηϊοηΐ :᾽ δυϊ 
““Τῇοι γί ποῦ (5. Ἰχῖχ. 18) ψ γοδαν συς- 
σουγ: ΤῊΥ σοπιπιδπάπιοηῖβ, νυν δΐονοσ ΤΠ πΠ6 
ΘΠΟΙΠΊ165 ΠΊΔΥ ΔΥΘΥ, ΑΓ {ΓΌἢ [56]: ἀπά (ν. 152) 
εοπεεγηγιέησ ἐδεηηι, ἱ. 6. ἔγοπῃ ἱπιϊπδῖθ Ἔχροπθποῦ 
ΟΥ̓ {Ποππ, 1 5ΑΥ, οἴθγηδ  Υ ργεςίουβ; δηά ννῆο- 
ΘΥΟΥ {πι5ῖ5 ἰῇ ἴΠθπὶ 15 9. εύϑγ “α72.} ὍΠ6 
ἀϊνίπα ὀχςοθηςς οὗἉ ΓΘ ῃονδῇῃ 5 σίδίιυϊοϑ ἅϑϑυγοδ 
ἴῃε ῥοαὶ πιϊδὲ οὗ {Ποῖγ οἴθγηδὶ ἀπγαίίοη. δι σϑ 
ἴη ἴη6 ἢγβί νογϑῖοὶθ ἰ5 ορροβθρά ἴο ὰγ 'ἴπ ἐῃ6 
βοςοηά, ὅ866 Μαῖίϊ νυ. 18; [ψκ6 ΧΧΙ. 22. 

ΚΕΞΗ. 

1564. Ῥιίκαά »ι} εαμσε, ὅζς.} 8566 ποίθ οη 5, 
ΧΧΧΥΙ: 4͵|50 55. ΧἹ. σ, ΙΧΧΙν. 22. 

1566. δαϊυκίέίοπ ᾿ς αν, ἄς. Οοά΄ ἔοτοαβ 
ποῖ ὩΡοὴ Δ ΗἸἰβ8 βαἰνδϊίοη: ἢ ἴἴ Ὀ6 ἴὰσ 
ἔτοπι ΔΠΥ οπο---ἣς δοῃθ 18 ἴο ὈΪΔΠΊΘ. 

1567. )αηγ, ὅς. 866 Ἀ8 11. 1, 2, 3. 

453 
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ΠῚΠ16 ΘΠΘΠ 68 ; γε ἀο 1 ποῖ ἀδεςο]ης 
ἔτοπι [ΠΥ τεϑτ πο 68. 

ιςὃ ἶ Ὀ6 ἢ 6] 4 τῆς ἰγδηβργαββοῦβ, δπά 
ννᾺ5 στίανεα ; δεσδιβα ΤΠῈῪ Κερὶ ποῖ 
τῆν ννοτὰ. 

159 (ὑοηβιάογ μονν 1 ἰονε τῇγ ρτγε- 
ςερῖβ : φυϊςκεη τὰς, Ο Ιοκ, δοςογά- 
ἴῃρ' ἴο ΘΕ ἢ πες 

ΠΡΡΣ Ι6ο ᾿ΓῊΥ ννοτὰ ὡς ἴτας 3οσι τῆς 
ξἰμέης 4" ὈΕΡῚ ΠΠΙ Πρ : Δηἀ ἐνογΥ οἠς ον τρῃῖ- 
ἐὴν τοογά ΘῈ} 5 Ἰυαρπιεηῖβ σπάμγεῤ ἰοῦ ἐνεσ. 

Ζ) 5.Ηἱν. 

1Ι61 Ργίηςεβ. ἤᾶνε ρεγβεσιῖοά πὴ 
νντπουῖ ἃ σδιι88 ; Ὀὰζ πὴγ Πελγί βῖδηά- 
δ(ἢ ἴῃ ἂννὲ οὗ [ΠΥ ννοχά. 

162 [ τε]οῖςε δὲ τὴν ννογά, 485 οὔς 
τς βηάδιῃ ρτεδῖ 8ροὶ]. 

1623 1 Παῖε ἂἀπὰ δῦδογ ἰγίηρ: ὀπέ 
ΤΥ ἰἂνν ἀο 1 ἴονε. 

1604. ὅδνδϑι {Ἰπ|68 Ὁ ἀΔΥ̓ ἄο 1 ργαΐίϑβε 
ἴμεε Ὀεσδιδα οὗ τῆν τὶρῃτεουβ 1υἀρ- 

. πχεηῖβ. 
Ιός (ἀτεδλῖ ρεᾶςε πᾶνε {πεν ἢ ϊςἢ 

με ἢ ἴον τὴγΥ ἰἴδνν : δπά ᾿" ποϊῃϊηρ 5}4]} οἵβ 
ἀαυεηο ἰδπὰ {Πεπ]. 
μρν, 166 ΤΙ οκΡ, 1 πᾶνε πορεά [ογ ἐγ 54]- 

γατίοη, δηά ἀοπα ΤΥ σοπηπ)λη ἀπλεηΐϑ. 

168. 7εῤεϊα, ὅς. “1 ὈοΒοϊά (ἀπά Β6Πο]4) 
{πὸ νἱοκοά δπὰ {τοδοἤῆογοιϑ, δηὰ νν85 (πὰ 
ΔΠ|)Ὶ) ΠΙΡΒΓΙΥ ἱπάϊρηδηΐϊ" ΚΟΌΪΘ γοπάργϑ, 
“ΤῊΘ γϑογόδηΐβ 1 διιγνου, πα Ἰοαῖδιης ἰὰγῃ 
ἌΝΨΑΥ." Αρορίδίοϑ ἕγοπι ἀΐν!ης ἰγ 1ἢ (566. [6Γ. 
111. 2ο, ΧΙ]. 1) ἃ.ΓῸ πηδδηῖΐ: σοπΊραῖε Ρ8. Ἴσχχχῖίχ. 
21. 

160. ΤΡν «υογά, Κε.1 Οτ, “ΤΠΗς βυπ (Ρ5. 
σχχχῖχ. 17) οὗ ΤῊΥ ννογὰ (15) {γυῖῃ, δηά ὀνεῦν 
οπο οὗ ΤῊΥ τιρῃΐθοιϑ ᾿υάρηθηΐβ (15) ἔογ ὀνογ," 
ΤΠε 5ι1πὶ ἰοἴΔ], 50 ἴο 54Υ, δινἃ δας ἢ τηἴΐ οὗ [Π6 
83:π|, οὗ Οοάϊδπ ςοπιπιδπαπιηοηϊβ 5 {τι δηὰ 
Ρετίεοειϊοη. [6] 2560 ἢ} γεπηαγκϑ ἰΠδῖ, 45 16 ρ54|πὶ 
ἀτᾶννϑ ἴο 8η οπά, 115 ρῆγαϑο Ὀδοοπῆοϑ ττοτγὸ δηΐ 
ΤΊΟΓΕ ὈΓΡΘΏΓΥ δ ρΡΡ]]σΔίογγ. Ψ ΔΒ ρΟΥ ἴου πὸὺ- 
{ἰς65 411 (πγου σῇ ἴῃ6 ῥϑαΐτα ἃ ργοόρτοθϑ οὗ 685 
δηὰ 5θητπηθῆϊ, νυν Π ἢ 15 ἔ] θὰ σαη Παγάϊγ Ὀ6 
Ἔχργεβδοά. [}ἢ ἴ}15 ϑθσιοη ἴῃ6 ννογάβ. φιώσζοη 
γ6 ἀΥγ6 ἴῆγοο {{π|65 Γοροδῖθα, 1:4, 156, 159. 

ΒΟΗΙΝ. 
161. δωῤ »Ἐγ ῥεαγί, δις.ἢ “ἀγεδὰβ ΔῃῪ 

υἱοϊδιίοη οὗ ΤΥ ἴᾶνν ἔδλγ δῦονυνθς ἴῃ6 ἔογος οὗ 
Ῥηηςς ογ Ροϊεηϊδϊο.᾽ 

162. 1 γεΐοίςο, ὅς. “ΜγΥ ἀγοδαὰ (1:ό:) 18 
οουρ]εὰ 1 ἸΟῪ (ἃ Π 85 οὗ οπμὸ (ῃδΐ Πηπάριἢ 
8Ρ01]. Ιυάξ. ν. 20; ἰ53α]. 1χ. 3. 

164, 1606. δενεη “γιος, Κο. Νοῖ ΟἿΪΥ 

ΡΘΑΙΜ5. ΟΧΙΧ. [ν. 158---τ7ό6. 

167 Μγ οι] πδῖῇ ἱκερὲ τῊγΥ τεβττηο- 
ηἰς5; πὰ 1 ἰονε τῇεπὶ ἜἼχοββάϊηρ]γ. 

168 1 πᾶνε Κερῖ τῆγ ργεςερῖβ δηά 
ΤΥ τεβιϊ ΟΠ 168: ἔου 41} ΠΥ νγΑγ8 47 
Ὀείογε τἢεε. 

Τ ταῦ. 
Ι69 [ἴ,εἴ ΠΔῪ ΓΙ ςοπλε ποᾶγ θείΐογε 

ἴπες, Ὁ ΙΟΚῸ: ρῖνε πιὲ υπάετβιδηά- 
'πρὶ Δοςογάϊηρ' ἴο ΤΥ ννογά. 

170 1 δῖ ΤΥ βιρρ]!ςλτίοη οοπλα Ρ6- 
ἴοτε ἴπμεε; ἀδὶίνογ πὲ δοςογάϊηρ ἴο 
ΤΥ ννογά. 

171 Μγ Ι᾿ρ8 5811 υτζεσ ργαῖβε, νἤεη 
ἴδοι ἢαϑῖ τὰυρῇς πις (ΠΥ 5ἴδτυῖοβ. 

172 Μγ ἴοηριιε 5}4]] βρεακ οἵ τὴγ 
ννογά : [οσ ἃ}} τὴν σοπηηηδηἀπηεηϊβ “γέ 
ΓΙΡΗδοι5Πη688. 

173 ],εἰ τῆϊης Παπά Πεὶρ πὶς ; ἔογ 
1 Πᾶνε οἤοβεη (ΠΥ ρῥτγεςερῖϑ. 

174. 01 Βᾶνε Ἰοηρεα (ογ Υ ϑαἷνα- 
τίοη, Ο ΙοκῦῸ ; ἂπά τῇγ ἴανν 'ς ΠΩΥ 
ἀεἸ σι. 

17ς 1,εἴ ΠΥ 800] ᾿νε, δηά ἰξ 5}2]} 
ΡΓαῖβα ἴπεα; πὰ ἰεῖ ΤΥ {ιἀρτηξηῖβ 
ΒεΙρ πλε. 

176 1 πᾶνε ροῃς δϑίγαυ Κα ἃ Ἰοϑβὲ 
5ἢ6εΡ ; 5εεΐς (ἢγ βεγνδηῖ; ίογ ἰ ἀο ποῖ 
ἴογρεῖ [ΠΥ σοπιπηδηἀπηεηἴ8. 

τηογηΐηρ ἃπά ἐνεηΐηρ, ποῖ [ἤγῖςε ΟὨΪΥ (5. ἱν. 
17), Ὀμξ βόνθη {ΠΠπ|65, ἡ. 5. Δραίῃ δηὰ ἄραι, δηά 
ΤΆΔΗΩΥ {ἰπιε5 (055. χι!. 6, Ἰχχίχ. σ2: ἴνὸνς χχυὶ. 
18, 24: θη. ἵν. ας; τον, χχὶν. τό), θῇ δύ 
80 85 ἴο Παίϊονν ἴπ6 ἀδγ, ἴΠ6 Ῥβαϊπιῖϑὲ ΤΠΔηΚ5 
Οοά ἔογ Ηἰβ νοτζγά : ννῃϊο ἢ 15 ἃ ἐοιηΐδίη οὗ 
Ῥέᾶσθ ἱποχῃαυβιῖῦ]α (Ὁ. τός), δπὰ ϑεσυ ῦ 
δραϊηϑσὶ οἤδηςσθ οἵ β απ Ὁ] ]ης. 

166. ΖΟΚΡ, 17 ῥαὺς ῥοῤεά, ὅς. “11 Ὦδνδ 
νναϊῖοα ΔηΧΙΟΌΞΙΥ,᾽" 45 [Δοοῦ, ἴῃ Οθη. χῖχ. 18. 

168. 17 ῥαῦυε ἐοῤί, δια. “45 οὗ Οπο νῆο 
Κηονν5 411] τὴν ϑθογοῖ ννᾶγϑβ, δηὰ ψογάξ, δηὰ 
Πουρ ἢ 5 :" Ῥϑ. ΟΧΧΧΙΧ. 4. 

ΤΑΥ. 

169, 170. γίνε »͵ι’ μπαάεγείαπάϊπς, δς.: Ἅε- 
ἤυεν γης, ἄς. ““Οἷνο πὸ πα ογβίδηιηξ, πλοῦ 
δηὰ πιοτὸ, οὗ ΤῊΥ ἰανν, (Παξ 1 τὺ Ὀδ πηϑεὶ ἔοσ 
{αἱ οἰοθο δηὰ Ῥγθϑϑιηρ : ἀθὶ νοῦ πιο, ἃ5 Τ ποὺ 
ΟΠΪΥ οδηβῖ ἀο, δοςογάϊηξ ἴο ῥγοπηῖϑθ, αἱ δι πρ 
{{π|6.᾽ 

173, 174, 1756. Ζεὲ τρὶπε ῥαπά, ἅς. ““4.- 
οσογάϊηρ ἴο ΤΥ ῥγοόπηϑο ἰο ΤῊΥ ϑετγνδηῖβ 
αἰνναγβ (5. 1. 23): 1 ἢᾶνθ ἀθβίγοά (πὰ ἀδϑῖγο) 
ἀοϊϊνεγαηςε ουξ οὗἉ 1ῃ15 εν] τυνου]ά : δἱά τηθ ὈΥ͂ 
ΤῊΥ τιχῃίθουβ ᾿άριηθηῖβ ἀραϊηϑὶ τῆ 66- 
Τλῖθ8, δηά 1 νν}} ργαῖϑα Τ ΘΕ πλοῖα δηά τηογο 

1716. 1 ῥαυε κοπο αὐίγαγ, ἄς. “1. δᾶνο 



γι, 2. 

ΡΟΑΙΓΜ ΟΧΧ. 
1 2} ιαυϊά φγαγείά ἀσαΐκεί ον, 3 γεῤγουείλ λὲς 

ἐομρμό, 5. εοηιῥίαἑμείλ οΥ ἀξΐξ πέγερσα» ἐο»- 
φψεγταζίο» εὐίζλ ἐἀε τοϊεξο. 

Α ϑοηρ οἵ ἀερτοοβ. 

νυδηαἀογοα ἔλσ ἔγοπι Τ 66 δηα ἔγοπι ἢοπΊο, ἃ5 ἃ 
βῇδερ ἰοϑῖ δηά τοδάυν ἴο ρεσγίϑῇ 1ἢ ἃ νυν] ἀΘΓΏ 655. 
ϑ6θῖς ΤῊΥ ϑογνδηΐ ἰοϑῖ ἢθ Ὀ6 ποῖ δΌ]6 οὗ Βἰ πιϑοὶ 
ἴο δοὸκ Τῆθο: Ὀγίηρ δὲπὶ ἀράίη ἴο ΤΥ ἔοϊ]ά, 
ἔογ ἢ15 ἢθατζί 15 Τ ίῃθ ἀπά ἢς 15 Ιοηρίηρ ἴο δᾶγ 

ΡῬΒΑΙΜ5 ΟΕ 

ϑογὴθ ἱπιαρὶπο ἴἢθθε ἤεθη Ῥϑα]πὶ5 οὗ  6- 
Βτοοβ, Ρςς. οχχ.---σχχχίὶν., ἴο ἢάνθ Ὀθθη σμαπίθά 
Όγ ρ στὶπηβ γοϊαγηϊηρ ἔγοτῃ Ἔχ θ δὲ Βαῦγίοῃ. 
Βιιξ {π6 {Π|6 ννουἹὰ γαῖθοῦ Ὀρ Ῥϑδ]πὶβ οὗ Αϑοθηῖ 
(οης), ἴδῃ οὗ Αϑβϑοεπίβ (πιηγ}): β5οαγο ον ΔΠΥ͂ 
ΡῬϑαὶπὶ οὗ [ῃ6 ςο]ϊοοϊίοη 45 ἃ πδίιγαὶ σοη- 
πεοίίοη ἢ (ἢδ βυδ]εςῖ οὗ ἃ τοΐυγῃ ἔγοπι Ἔχ] ]θ, 
δΔηά 5οηὴθ ἃ.γ6 ᾿γγθοοης δ ὈΪ6 ννἢ 1. ὙΠ ἰη- 
βου τ Ίοη5, ἴοο, νν ΙΓ ἢ 455] 5 5οπλε οὗ [Π6 ρϑ8] 5 
ἴο αν! ά, δπηὰ οὔθ ἴο ϑοϊοπΊοῃ, ἔογπι Δ δύξιι- 
τπθηΐ οὗὨἨ ννεῖρῃς δρδιηϑί ἴἢ15 ορίπίοη. ΟἾΠΟΓΘ 
(Εννα!ά, ὙΒεοπῖιβ5, ὅζς.) δαρροβο ἴῃς ρϑα]Π|5 
υυτττδη δῖ νδγίοιβ ρεῦοάϑ ἔοῦ ΡΠ ΤΙ ΠῚ5 πιδκιη 
1π6 ρογιοάϊοδὶ ᾿ουγπογ5. ἢ βοὴ ἀπά τηυϑὶς 
(1541. χχχ. 29: οἵ. σξεη. χχχίὶ. 27) ἴο [γι θα 6 ΠῚ, 
σοπηπιαπάδά ὈΥ ἴῃθ ανν, Ὠδαΐ, χυὶ. τ6. ὍΠΙ5 
5 {Π6 ορϊπίοη οὗ Α64., ϑυτηπλ., δηὰ Τβοοά,, 
ννῆο στεηάσγ [6 {16 γεβρεςσζινεϊΥ “4 50η8 ἴῸΓ 
ἴῃς ροίϊηξϑ ᾧρ" (ἄσμα εἰς τὰς ἀναβάσεις), πὰ 
ἃ 80η5 Οὗ [δε φοίηρϑ 0 (ἄσμα τῶν ἀναβά- 
σεων)ὴ. [ἴἴ 5 (6 οριῃηοῇ ρΈΠΟΓΑΙΥ γτοςεϊνθά ; 
Δηα Ῥϑς, οχχὶ. ΟΧΧΙ,, δηα δόπὶθ ΟἴοΓΒ, 411 ἴῃ 
νΥ ἢ 11 παζΏΓΑΙΙΥ : [Ὁ 15 ϑαρροτγίοα ἴοο ὈΥ ἴῃ6 
᾿παϊϑρυίαῦ!]α υ56 οὗ ἴΠεὲ Ηδθῦγενν ννογά ἢ ΠῚ 
ὙΠ ἢ [86 {π|6 ““ Ῥοαὶπὶ οὗ ᾿ορτεθϑ᾽ (οΥ 85- 
(ςοπῖ5) ἰ5 ἀογινοὰ (ἔχ. χχχῖν. 24; ἱ Κ. χὶϊ 27; 
Ῥς͵ σΧΧΙ. 4), ἰη τῆς 5εη86 γεηίγοά ὈΥ ἴΠ6 6χ- 
Ρἰαπαίίοη. Βιυῖ 186 σοηίεηϊβ οὗ πιᾶπγ οὗ ἴΠ6 
Ρ5Δ]Πι5, 85 ΟΧΧΙΥ, ΟΧχΥ. ΟΧΧΥΪ., ΑΓΘ ΒΟΔΥΟΘΙΥ τὸ- 
σοηΟ ΘΟ 4016 νυ ἢ 1: ἀπ ΡΈΠΕΓΔΙΪΥ ἘΠΘΓΘ 15 11{{|6 
πῃ ΔΠΥ͂ οπο οὔ ἴδεπὶ ἴο βιρροβῖ ϑιι ἢ Δ ΘΧρΪΔ- 
παΐϊϊοη. ΤῊΘ ἸοΟυΤΏΘΥ5 ΟΥ̓ Δ5 068 οὗἉ ρΡΠΠΡΤΙ ΠῚ5 ἴὸ 
7]ογυβαίθηι ἅγὲ βοδγςεὶγ Δ] ἀ6ἀ ἴο ἴῃ ϑογρίυτα 
(ϑοεε τ 5.1. 2: [μι|κ 1, 42: [ὁδη νὶϊ. 8); 
δΔηά ἃ ςοἸϊθεϊίοη οἵ ρῥϑαὶπΊ5 ῸΣ 56 ἴῃ {Π6πΠὶ 
σου ὰ 5σάγοοὶγ, πους ΟἴΠΟΓ Θχρδηδίίοη, ὃ6 
50 ἀεϑίρηπαιοά. Εδγὶγ ἰγδάϊτ θη ϑὰγϑ ἰῃαὶ (δε 

ῬΒΑΙΜ ΟΧΧ. 

ΤΗΘ ορροϑβι[οη οὗ [ἢ6 ϑδαιηδγ δη5, ΟΣ οὗ 
{πὸ Μοδῦιΐθϑ, Ατηπιοηϊζεβ, δηά οἴποῦ. ὩΘᾺΓ 
ἰἰδδ5, ννῆο 5εῖ {Ποηϑεῖνεβ αραϊπϑὶ 16 του} ἀ- 
ἴη οὗ τῆς ἴδιιρ]6 ἃπά τε - οϑι δ ὉΠ 15ῃπιεηῖ οὗ 
ἴπε ρβορὶθ δὲ [Ὁ γι }5416 ΠῚ, 866 Π15 ἴο ΤΊΔΠΥ ΠΟΠῚ- 
Ιηοηίδίουβ ἴο ἤᾶνὸ ρίνοῃ οσσαϑίοῃ ἴο [1ἢ]15 
ρϑαϊπι. ὅθε Ε2γα "1. ἵν. ἄς.; ΝΕ ῆ. 11. ἵν. νἱ. δίς, 
Βιῖ ἴἴ σαγθα οἡ [ἢ6 ἕδος οὗ [ἴ ἴμ6 ποϊίοη οὗ 
ἱπαϊνιάυ4)], Πάγάϊγ ὈδαγδΌ]ς, ἴγιαὶ, πλοῦ ἴδῃ 

ΡΘΑΙΜ5. ΟΧΧ. 

ΙῚ ΠΥ ἀϊδῖγεβα 1 ογιεά πηῖο τῆς 
Ι.ῸΚ, ἀπά ἢς πεαγά τηδ. 

2 εἰϊϊνεγ ΠΥ 500}, Ὁ [ΙΝ ομῦ, 
ἔτοιῃι ᾿γίηρ 11ρ5.0 απά ἴτοπι ἃ ἀδοεῖίι} 
ἴοησιε. 

ΤῊΥ νοῖςο.᾽" 866 [534]. 11}. 6; [6τ.]. 6; ]οδη χ. 
14---ὄ.6.0 Α5 συ. 67, τὸ ρῥ᾽διηΥν ἀοϑοπθα 
[6 σριγιξιδὶ ΠΟΥ σἴδῖο οὗ [6 Ῥϑδὶ πγῖϑῖ, Ν δὶ - 
ΒΙΏΉΖΟΙ ΒΌρροϑοϑ [18 νϑῦϑο ἴο γείεσ ἴο ἴμ6 ουΐ- 
νναγὰ οἰγουτηβίδηοοϑ οἱ ἢϊ5 1186, 

ὨΕΘΚΕΕΞ. 

Ῥβ4Ϊπ|5 νγεσο υυγΣτἴθη οσ σμαπίηρ ὕροπ [ἢ Πἢ- 
ἴδδη ϑίδθρβ νος δὰ ἔγοπι ἴπ6 σουτί οὗ [86 
ὙΨΟΠΊΘΩ 1η ἴδε (ΘπΠΊρ]6 ἴο (6 σουγί οὗ [6 τηθη 
ΟΥ̓͂ [5γ26]. 80 [1,μἰπογ, Οτοί5, ζτο., δἴοῦ τΠ6 
[ΧΧ.. (ῳδὴ τῶν ἀναβαθμῶν), ἀπά υἱρ. ((Δη- 
ἔἰσυπὶ Οστδάσμη). Βαῖ ἴπδ βἴερς ϑδυρροβοά ἴο 
Ὅς ταείεγγεαά ἴο ἃγὸὸ ποῖ πηδηξϊοηθά ἴῃ δογρ- 
ἴμγο. (σδβθη 55 ΟΡ ΠΟ, 566 ἢϊ5 "Τ᾽ Ἀοϑδυγι5᾽ 
((η ν: ΠΟ). 15, (ηαΐ [ἢ6 σμαγαςϊογιϑίῖς οὗ [Πθ656 
Ρ54Π|5 15 ἃ ρϑου ταῦ πιοάο οὗ γορθδίϊηρ ἃ β'βπιῇ- 
σδηΐ Ρῆγαθθ. Α ννογά επιρὶονθὰ δὲ ἴθ οπὰ οὗ 
ἃ νεῖβθ ἰ5 γεροαϊθα δηά ᾿πἰθηϑῆθα, 50 ἴο 5ΔΥ, 
ἴῃ 1πΠ6 ποχῖ; 845 ἴῃ 5. σχχί. α, 2, "1 νν}} Πρ 
ΤΪη6 ογ 65 αηἴΐο {Π6 1118, ἔγοπη ὑνόπος σοπιθίῃ 
ΤΑΥ͂ Πεῖρ; ΠΥ ΠΕΡ σοπιοῖἢ ἔγοπι ἴῃς [νοτγὰ,᾽ 
ζε. Βιυΐ [ἢ15 ΓΠΘΟΥΥ 5 Δρρὶ᾽ σα] ΟὐἱΚ ΟΥ̓ 
ἃ Κιπὰ οὗ ἔογοίϊηρ ἴο βοπὴδ οὗ ἴΠπΠ6 ρϑ4]π|5, 45 
ἴο σΧΧΥΠΙ. ΟΧΧΙΧ. ΟΧΧΧ. ΟΧχχὶ. ΤὮγαρρ, ΝΟ]. 
11. Ρ. 264, 5ιιρρεοϑίβ η4ῖ [ΠΟΥ ννεῦα σοπι- 
ροβρα ἴογ ἴπε ὀποοιγαρογηθηΐ οὗ 6 ννογκπίθη 
δηξαροά Ἰη τορυΠάϊηρς ἴἢ6 νν4}]15. οὐ Ϊϑγιβα]οπὶ 
ὑπάοῦ Νοποιδῃ; Ὀι [ἢ 15 ἀοιθίξα! 1 1Πὸ 
{π|6 “ἐδοηρ οἵ ᾿Αϑοεηΐβ," ψπουξ δάάϊοπ, 
ςου]ὰ 5 γηιν ἃ σϑοηρ Οὗ δϑεδηΐβ 19 ἐδε «υαἰ]]:. 

ἼΠ6Ε ρ541Π|5 5δθθπὶ νυγιἴδη, οὐ ρας ἱπῖο {πΠεὶγ 
ργέϑθηΐ ἔογῃ, δἴϊεσγ ἴῃ6 Ὄχὶϊθ, ἴο ννὶςῇ 45 οὗ 
Γοσοηΐ οσσυγτεηςσο ἴΠογΘ ΔΓῸ ΤΊΔΠΥ Δ8]] 5] 0η5. 
Αὔονεο Τῖ ννᾶ5 γεπιαγκοα ἰῃδι 85. χο.---ς,, ς].-- 
ΟΥ̓Ἱ]., ΟΥἹ]].--τ- ΟΧΎἹ}.., ἀγα σΟἸ]ΘοἸοη5 οὗὨ Ρ58] 
ἴῃ 5οπὶδ σεβροςῖβ |Κὸ [815 σο]]δοϊίοῃ, ἔοσ βρϑςὶᾷ 
ΟσΟΑϑΙΟἢ5 δΔηά ι1565. 

Ὗνὲ πΊΑΥ ποίϊςθ ἴππ ἕο] ονν πη; σπαγασίογϑι]ς5 
ΟΥ̓ ΠΕΔΓΙΥ 4}} [ἢ 686 Ρ54]Π|5: ϑδυνθοίῃδββ δηὰ ἴθη- 
ἀογηθβθ; ἃ 58 ραϊπεϊίο ἴρηθ: ὈΓΟΝΙΥ ; Δη δὉ- 
566 ΒΌΠΟΓΑΙΥ οὗ [6 ΟΥΪΠΑΤΎ ράαγδ ]6]15Π| : 
δηὰ βοιηείπιηρ οὗ ἃ φυῖςκ ἰγοσῃδῖς γγίῃπ). 

Γ 

1ῃαϊ οὗ πατίοῃΔ] ἀϊϑῖτεϑϑ, δηὰ ἃ ρεορἶε᾽ 5 ΟΥΥ ἴο 
Οοά. Το {{18] 15 {|| κὸ παῖ οὗ ᾿ανὶά, σ 8. Χχὶ. 
7, ΧΧΙΪ. 95 ὅζε. (πιεπεϊοποά ἴῃ [Π6 σοπίοηϊβ οὔ ἴΠ6 
Α.Ν.), πὰ 15 ἱπῆϊιοϊοά ὈΥ ἃ 8ἰδηάδγοιι ἰοηριθ: 
ἰϊ 15 δοοῖῃοαὰ ΟΥ̓ ἴδε τοςο]οσζίοη παῖ Οοΐ 
μιοᾶτβ [Π6 σῦν οὗ [δ βιρρ]δηΐ, δηὰ δηϑνγοῖβ ἰξ 
Αἰνναγϑ. 

1. 1μ ῆν ἀπίτες, ἅς. Τῆς Ῥϑαὶ πιϊϑὲ τὸ - 
ΓςΟἸ]οο 5. θαυ θΥ ᾿ἰηϑίδηςθϑ οὔ [θῃονδ ἢ 5 δῆϑθννογ 
ἴο ἃ ΟΙῪ οἵ ἀϊδῖτεβϑ: οἵ [η6 ραϑβὲ ἴθηϑε ἱποϊυ δα 
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ΟΝ 4 ΜΝ Ὦδι 5}4]] δὲ πόα υπίο {περ 
εἰαίίτης ΟΥὍΎ ΨΏΑΐ 85Π4}} δὲ ᾿'ἄοπε ππῖο πα, 
εἰευςία! 
ὑῆζυς ἴδοι! [αἾδε ἴοηραε ὁ 
᾿ ΠΡ νᾶ δ Δ ἤλτμ οὗ τῆς ταϊρῃίγ, 
Ινααΐ ; ᾿ηὶ μαῖα νὴ σοαΐβ. οὗ Π.ΠΊΡΕΓ. 
ὯΔ 

Αὐρά: Ε ῊΘΦΡ. πεαεα. Οὐ, ἴε ἰβ «5 ἐᾷς ελαν αγγοτυς οὐ 
ἐφ’ »είρλέν ανλῃ, τυξέὰ εοαςς οὐ 7επέῤο᾽. 

(Π6 ργεβοηῖ; δηὰ ἴδε ἱπηροῦί 15, “" [ἢ ΠΊΥ ἀϊ5- 
{Γ655 1 ογθα δπὰ ἐὸ πον ΟΥΎ, ἀπά δ Ππεαγὰ 
ΙῺΘ δηά πον ΠΟΔΥΒ ΟΥ Υν1}} ἤρΑΥΓ πὴ6:)" Ο. 2 
σοηϊδίη8 ἴῃ6 ΟΥΥ̓ ΟΥ̓ ῥΓΔΥΕΓ: νυ. 3,) 45) ἴῃς Ηἰηί 
1 Οοά ἢρδγϑ. 

8,4. ῆῥαεέ τῤῥαϊ δὲ σίυεηπ, δίς. ὍὙΠο 
ΑΝ. τᾶγ Ὀὲ ἴῃ ρῥαγαρῆτγαβοα, "" ΝΥ δῖ 
ΡΠ 8 πιοηΐ 58}4}}] 6 ἀϑϑισηθα ἴο ἴΠ66. ΟΥ̓ ννῃδῖ 
8Π4}1 Ὀ6 ἄοης οΥ δα ἀδὰ πο ἴπὸδ. ἐῤοις ζαΐτε 
ἐοπσμε, ἴῃ ΓΕΟΟΙΊΡΘΠ56 ἔΟΥ ΠΙΙΞΟΥΥ σδιιϑθα δ᾽ ΟΥ̓, 
186 τοπαθγηρ Δ Ὧδ, “Υμαΐ 5841} ((σοά) 
εἶνε υηἴο ἴθ, ἀπὰ ννῆδῖ 584} (Η6) δὰ υπῖο 
τπεε ὃ" ---ΑΠϑννοΓ ; “᾽ 5ΠΔΓΡ ἄττον5 (5. χίν. ς) 
ν]οΙἀοὰ ὉΥ ἃ ΠῊΙΒΗΥ οη΄" (5.6 5. Ἴσχχυ!. 
4: |6γ. 1. 9), "πὰ Ὀιυγηὶηρ σοαΐβ. οἱ }ιηΐ- 
ΡΕΓ;᾽" 566 5, οχ]. το; ῥγον. χχν. 22. Βι5 
ἴπη6 Ριυπιβῃιηθηΐ οἵ ἴῃ6 ἰδηάογοιιϑ ἴοηριιθ 
ἰ5 Δρριοργίαῖθ: ἔοσ ᾿ῖ56} 15 ὦ σδαγρ “«αρογά; 
Ρ5. ἰν|. 4: “ἃ ροϊηϊοά ἄγγονν," [6γ. ἴχ. ὃ; 
ἐ Δὴ6 1 θυΓη5 {κὸ Π6}}- το," [4π|65 ιἱ]. 6. ΤῊ 6 
τοοῖ οὗ ἴπ6 τεΐθια. οὐ Ὀγοοῖ (ἰπ {πὸ ΑΟΝ. 
7“πίρογ} 5 ἀϑοὰ ἴον τὺ ἰὴ (Π6 ἀδϑοσί, δηὰ γὸ- 

ΡΘΟΑΙΜΘ5. ΟΧΧ. ἷν. 3--). 

ς ἾὟνοε ἰ5 πι6. ἴπαῖ 1 8ο]οιιγῃ ἴῃ 
Μέδβεςῆ, ἐῤαὲ 1 ἀνγεὶ! ἴῃ τῃς τεηῖ8 οὗ 
Κεάατ! 

6 Μγ ου! μαι ἰοὴρ ἀννεῖς νυ ῇ 
δῖπιχ τπᾶῖ παίεῖῃ ρβᾶςα. 

Ι ἀμι ἸΥ ρεᾶςε: δυὰς ψθεη 1 ταπια 
ΒΡΘΆΚ, ΤΠῸΥ ὧγέ ἔῸΓ νγᾶγ. 

ἰλἰῃβ [5 ᾿οδί, βᾶγ5 Γεγοπιε, νγῇο ᾿ἰνθά ἴῃ Ρὰ- 
ἰοβέῖπθ, ἔοσ ἃ γεασγ. δεὲ Βιγοκμαγάΐ, ς Τ γάνεῖϑ," 
ΝΟ]. 11. Ρ.79φ1:; Κοδίηϑοη᾿β " Ραἰθϑίῖηθ,᾿ ΝΟ]. 1. 
Ρ. 299ς. Τε 54π|6 δῃγιι 15 πηεητοποά, τ Κὶ, 
χίχ. 4; [οὐ χχχ. 4. 
Α ἀϊθογθηςθ οὗ ορὶπίοη, 1 ΠΥ ὃδ ποίϊςοά, 

Ἔχ ϑῖϑ γοβροοίηρ ἴδε Ἰηἰογργείδίοη οὗ δἰπιοβῖ 
ΘΥΘΓΥ γογϑα πὰ νοσζά οὗ ἢ ϊ5 ρ58]π|. 

δ. ἤφοε ἱς νπΉὶ ἐραί, ζε. Μεβοςῇ (866 
Νοίε Ὀεῖονν) 15 Ὀεΐννοθη ἴθ ΒΙδοκ 56 ἂπὰ ἴῃς 
(ὐαϑρίδη, Κράδγ ἰβ 'ἰπ Αταῦῖδ. ὍΠΟΥ κἰδπὰ 
ΠΟΓΟ ἔογ γοπλοΐο θαγθαγοιβ μογάθϑ. ϑδιπ}  |ΑΥ]}Ὺ, 
νγῈ 5ῃου!ὰ βρθὰκ (06 Ννεῖϊε) οὗ 4 ἀννει μην 
ἢ Τυτκο δἀπὰ Ηοϊϊοηζοῖϑ. 

7. 1 α»͵2 ὃν ῥεαεε, ὅς. Ηθῦ. “1 (4π|) 
Ῥοδοθ." Ρ5. εἶχ, 4 (Ηθῦ.), “1 (4πι) ργγει." 

Ἀθυ35 σοιηαγκϑ ἴπδΐ [6 σοποϊυδίοη οὗ ἴῃ6 
Ρϑδὶπὶ 15 δοσγιιρί, δηὰ ἰϑᾶνθϑ {86 γεδοσ ἴῃ 
Ἰδποζᾶᾷποθ οὗ ἴῃς ἰϑϑιὶθ οὗ (ῃ6 {τ|4], Ὡς ἢ 
ῃδὰ ἰαϑιθαά, ν. 6, “" ἴοο ἸοΠξ,,᾽) ΟΥ̓ἑὁ ὙΟΤῪ Ἰοηρς.᾽" 
Βυϊ τῆ6 οἴγοηρ ἔδι(ἢ ἐχργοβθοά ἴἢ ᾧ. 1 οδϑίβ 
115 ΤΑΥ͂ οὗ σοτηΐοτί ἴο ἴδε επηά, 

ΝΟΊΓΕ οὰ ῬΘΑΙΜ ΟΧΧ. κ. 

Μεβοοὶ ἰ5 {Π6 πᾶπιὸ οὗ οπὸ οὗ ἴπθ βοῃβ οὗ 
δρμβοῖμ, θη. χ. 2: ἴπῸ ρόορὶθ, Μεϑοςῆ, ἃτὸ 
ΓηδπΠ]Οπρα ἴῃ σοπηθδοζίοη νυν [ἀνδη, Ταδδὶ, 
δζς., 85 ἰγδαϊηρ νυν ἢ Ἴ γγε ἴῃ ϑἰανοϑ ἀπά ὈΓΆ55, 
Εεῖς. χχνὶ, τ; ἀπά ἀρδῖη (ἔΖεκ. χχχί!. 26), ἴῃ 
ςοηπροοίίου νυ] Δ βϑῆαγ, ἕάοτι, ΕἸδπη, 45 πυγὶϑὰ 
ἰηῖο {πε ΡῥὶΕ ἴογ ἴῃ6 νοὶ ψ Ὡς {πο Ὺ Παὰ 
σαιιϑοά ἀροη ἴΠπ6 βαγῖῃ : ἂἀραὶπ (ΕΖοκ. χχχυ]]. 
2), ἰπ σοπποοίοη ἢ Οορς διὰ Μᾶαρορ, 
ἴδε πουΐμογη ῬθΟρ]εβ (χχχν!. 1ς), Μεβϑθοὴ 
6 ἰῃγεαϊθηθὰ ἢ ἀῤδίγυςξοη [ἢ Π6 σοπηθβ 
ἀοννὴ 88 ἃ οἱοιιὰ (χχχνυιὶ. 9. 16) ἁροη [βγδεὶ. 
ἼΠΕ65ς ἴγαι 5 ροϊπῖ ἴο ἃ πογίῃοστπι Ὀδγθάσοιιβ 
ἴπῦε: δης τΠ6 σοπηπιοη ορίπίοη ἰ5 ἱπαὶ Μο- 
560 ἢ 5. 1ῃ6 ρθορὶς ννῆοπι ἴῃς Οτθοκς δηὰ 
ἘοπηΔῃ5 64}}] ΜόΌβοῆὶ, Ηδγοά. 11. 94. ὙΠοθ6 
᾿νθα ὕροη ἴδ πηοιιπίδϊη-Γάηρϑδ βου οὗὨ, δηὰ 
Δα)οϊηίηρ, Οδιιςᾶβιβ δηάὰ ἴδε βουϊῃ-οαβξέ Ὀοτ- 
ἄεῖβ οἵ ἴῃς ΒΙδοκ ϑ8εᾶά. ἜΠῈ γάπρεβ οἵ δυ- 
(ᾶϑιι ἅτε τίσ ἰῃ νθίηβ οὗ Ὁγαβϑ (Βοςμαγῖ, 
4 Οδοξτ. ΡΡ. 207, 208), δπάὰ τῃῈ δάϊοίη- 

ἴῃς σομηίτιοβ, Οοθογρία δηὰ Οἰγοδϑϑία, 4]- 
ννᾶν8 ἢᾶνθ ὕδὸπ ἱπέβπηοιβ ἔῸΓ 5ἰανο-γϑῇῖῆς. 
Κροάδγ 15 {η6 παπὶὸ οὗ οπα οὗ ἴδε δοη5 οὗ 
Ι5ῃῆπηδοὶ, θη. χχυ. 11: ἴπθ βοςκβ οὗ Κεάαγ 
Δπὰ τϑπη5 οὐ ΜΝιεῤαίο! ὁ ἀτὸ τηθπίϊοηθά ἰῇ σοῆ- 
ποοίίοη, [54].ὄ [χ. }. ΤΠῸ 5Ξοῃβ οὗ Κοάδλγ ἄννεὶϊξ 
'π ἀλτκ ἰοηίβ, 8. οἵ 8. 1. ς, 48 ἴῃ Βοάουϊη 
οἵ 1Π6 ργόβϑρηξ ἀν: ὑπάογ ργίποοβ ΟΥΓ οπιείβ, 
ἘΖοκ. χχνυ . 21 ὑγεγα ἃ ννάΓ Κα ρΘΟρὶα δηά 
ΒΚ 6 ἴῃ ἀγοθοσγΥ, [54]. χχὶ. τς. Νερδίοιϊῃ 
σδῃ Παγάϊγ θῈ οἵπεγ {πᾶπ ἴῇ6 {πΠῦ6 οὗἉ ἴῃς 
ΝΑ δη5, ννῆο βμᾷνςα {ποὶγ πδπγθ ἴο ἃ ἰαῦξε 
Ρατὶ οὗ Αταρίᾳ, [οϑορῆ. “"Αηΐϊ. Β. 1. οἢ. 
11, ὶ 4, μά ἀνὶῖ, δοσογάϊηρ ἴο Ρ]ηγ δηὰ 
ϑίγαθο, ἰὴ Αγαῦια Ῥεῖτιξα. ὙΠΘΥ ἅτε πιθη- 
Ἐοποὰ ἰῃπ σ Μᾶςς. ν. ὡς. ΑἹ] ἰῆς {γαῖα οὗ 
Κεάαγ σοτγεβροηά ψνἢ ἴδοθε οὗ δὴ Ατγαδίδη 
{πῦ6; ἰἴ5 οχᾷςΐῖ Ἰοσδ! ῦ 15 ποῖ Κηονσῃ. 868 
(ῃ6 “ Ὠϊςῖ. οὗὨ ΒΙ0]6,᾽ ἴῇ νν. Μωεοῦ ἀπ Χο. 
ἄαν: οὐ Κοβοππῃ. " Οοοξ.᾽ ΚΟ]. 1. Ρὲ 1. Ρ. 2428, 
δηὰ Μοὶ. 111. Ρ. 27. 



ν. 1-7.]} 

ΡΘΑΙΜ ΟΧΧΙ. 
744 ογέαί ταν σίν οὗ ἐἀε σοαϊν, τοὴάσ κί ἐδεῖγ 

ἐγ ἐμ Οοα γοίεείἑονε. 

Α ϑοηρ οὗ ἀδρστοα5. 

ΒΑΕ ὙΨΠΠ,}7, Ἰπ ὰρ πιίπε ἐγεβ ὑπο 
ῴ Φ 

»κέπε γε τῆς ἢ1115, οπὶ ννῆξεμπος σοιηεῖῆ 
[2 

Αἰδεβ  ΙΤᾺΥ δεΪρ. 
2 “ΜΥ δεῖρ εοηιείρ ἴτοην τῆς ΠΟΚΡ, 

»Ὄ . 

ἈΕΊ Ευϑίεῇ γνῃΙςἢ πλδάς ἤδάνεη δηά θαγῇ. 
124. 

8, 2 Ηε ν}} ποῖ βυξξεγ τὴγ ἰοοῖ ἴο δὲ 

ΡΘΑΙΜ5. ΓΧΧΙ. 

τηοναά : 6 τῆλε Κεερεῖῃ τπεὰ ψ}}}} ποῖ 
8] απ δεῖ. 

4 Βεἢοϊά, μα τῆας Κεερεῖῃ [βγδεὶ 
5.41 ΠΕΙ ΓΒ ΘΓ 5] απ ΕΓ ΠΟΥ 58]66ρ. 

ς Τα ΓΟΚΡ ἐς τῇγ Κεερεγ: ἴδε 
ΓῸΚῸ ἐς Τὴγ 8ηδ4ε ἵροῃ τὰν τίρῃῖ 
Βαπά. 

6 Τῆε 511 5}.8}1 ποῖ 5πλῖῖα τῆ 6 ὈΥ̓͂ 
ἄλγ. ποῦ ἴῃς πιοοη ὃν πίρῃί. 

η ΤἊε ΓΟΚΡῸ 514}1} ργεβεγνε ἴπες 

ῬΒΑΙΜ ΟΧΧΙ. 

[1 5 Ῥοβϑιῦ]6Ὲ (ρ. 45.) ἰδαΐ [8 ]5 ρϑδὶπὶ πλᾶῪ 
ἴανε Ὀδθη οἤδηΐϊοα ὈΥ ΡΠ ΓΙ πὶ δ ἴῃ ἢγϑί 
βίδῃϊ οὗ (6 πιοιπηίδιηβ οὔ [πάρᾷ, ΟΥ δ ἴΠ6 
ςοπο]ιϑίοη οὗ οηθ οἵ 1Π6 ρογιοάϊοδὶ οι γΠΘΥ5 
ἴο [Θγυιβαῖοπι. Βιυῖ ννε Κηονν οἵ πὸ αἰγοιιπὶ- 
βδίδποθς δίϑηϊηρ ἴἢοθ6 ΡΠ ΥΙπιᾶροθ ννΠΙΓἢ 
5ῆοιἀ ς4}} ἔογῖ ἢ δυςῇ δ'γοὴρ ὀχργοβϑίοηβ οὗ 
ἔθαγ δῃά οἵ σοηῆάθρηςθ. ΤΠ Ἰηϊοη 5 Υ οὗ ἔδι ἢ 
δηὰ οἵ πορά, νι ἢ [ἢ6 ρβα]πὶ Ἔχ Β101{5, ΠΊΟΓΟ 
ὩδίΌΓΑΙΙΥ διιρ ροσίβ ΘοΠΊῈ ὁσοδϑίοη οἡ ννῃ] ἢ δη 
ἱπάϊνιά 4], 5ιβογιης δοιῖο ἔσια], ἄρρϑαὶβ ἴο 
Οοά νὩ Ὧη αὐβοϊυῖα {γιιϑὲ ἰη Η5 ργοϊεσξίοη, 

ϑίθρϑ οὐὁ φυζοπῖς ΟὗὨἨ ἰάδα, 5866 Ρ. 4ςς, ἴῃ (ἢδ 
'πὶ τὸ τηδηϊθϑί, “Μ Ώδηςσεα σοπΊΘΙἢ ΤᾺ 

εἱρὶ Ιἴ σοπμοβ ἴτοπὶ θῃονδῇ! ἔγοπι (86 
Μᾶδκεγ οὗ βοάνθη δηὰ βαυίῃ. Ὁ Ηδ νν}}} ποῖ 
5. ον (ὨΥ ἔοοϊ ἴο 5110. Ηε {δμαῖ Κοορεῖῃ {ῃδ6 
Ψ}Π ποῖ 5] υ προσ. Ηδ τπδί Κοορεῖῃ [ϑ5γδρὶ 
ΠΟΙΠΟΥ δ᾽ υπ ΌΘΓ5 ΠΟΥ 5.66 ρ5, ὅζε. 

ΤΠΟῈ οσἤδηρο οὗ Ρεῖβθοηβ 'π ὑσ. 1. 2, 3 Δπό 
4. 5 υρροβῖβ (ἢς ποίϊοῃ οὗ ἴννο βρθδᾶκοιβ: 86 
ἤγϑί, ἴῃς Ῥϑδὶ πηιϑῖ, ἴἢ σῦν. 1, 2, ργορουηάϊηρς 
ἢϊ5 αἰ Βη σα Υ ἀπαὰ Πορὲ: [ἢ βδοσοηά, ἰῇ σύ. 
3.) 4, ὅζε,, ἀἰἰδ  πρ ροπ ἴΠ6 ἰαίῖοῦ ἴΟΡΙς, δῃά 
ΔΡΡΟΆΙηρ 0 ΘΧ ρογίθηςσθ ἰῃ ρτοοῦ οἵ οὐ Β σᾶγα 
οὗ Ηἰξ ρεορὶε ; ϑίηςθ ἤσγβξ Ης ἀδφοϊασεὰ Η]πι- 
561 [5γ8ὲ}}5 Κοερογ, θη. Χχυ. σς, δηὰ {6 
οἰογηαὶ Οσυδγάϊδη οὗ Ηἰ5 σβοβοη, θα. χχχὶὶ. 
1οὄ. Βιῖ γδΐμουῦ, ἴῃς ἤγϑδξ ἵἔννο νϑῦβθβ σοηΐδί 
(86 Πα! εἀουθεηρ, Πα! ποοηβάδηϊ βοητπιθηΐ οὗ 
1π6 Ῥϑδ]πιῖϑί : δηὰ ἔπε ξο]]οννῖης νοῦϑοβ ἴο [6 
οπά, τπ6 δϑϑιιγάηςσε σίνοη ἴο ἢἰπὶ Ὁγ ἴδε ϑριτιῖ 
οὔ Οοά κ5(γτεηρίποηίηρ ἢἰ5 ννανοῦηρ [ΔἸ (ἢ. 
Τηὸ ψογὰ “ΚΘορ "ἢ 15 τεροαϊθα εἰβῃξ {{πιὲ5 
1ῃ [Π6 ἰαϑῖ βϑρύδῇ υϑῦϑεϑ οὗ [15 ρϑαῖτη. [ἢ υ-. 7, 
[6 ΑΟΨ. ϑυθϑιτυ65 φγεγς ἔογ “Κοορ.» 

1. 7ᾳ«υἱ 8 μρ, ὅτις. ὝΒΟΓΘ 15 ἃ φιοβίίοη, 
88 ἴῃ [6 τλάγρ.; “1 1 ὉΡ πιῖὶπθ ογὸβ ἴο [86 
8118 (οΥ πιοιιηίδ! 5), ἀϑκίηρ, Ν᾽ βεῆςθ σοπηθίῃ 
ΤᾺΥ ἢΟΙρ ᾿" Ὅῆο δ] 051:0π ΠΑ Ὀὲ ἴο [88]. 
1. 7. 566 αἷθϑο Νᾷῆυπι ἱ. τς: ἴΠπ6 ῥοαὶ πηδί 
ἴυγπϑ ἢ18 ογθϑβ, 5ΟΠῚΘ 540, ἴον αγάβ (Π6 ἀϊδίδηϊ 
τηουπίδιη5 Ὀοιπάϊηρ Π15 Ὠογίζοῃ, ἴο 566 [ἢ 
ΔΩΥ͂ ΤΑΟΘΘΘΉΡΕΓ ἈρΡΡΟΑΓΒ ΠΡρΟὴ {πο Ὀτγϊηρίης 
τιάϊηρϑ οἵ ἀθ᾽ Ινεγδησς: 'π σαρροτγί οὔ ἢ6 Δ]]ιιϑίοη 
ἴο [541Δἢ 1{ πιᾶΥ ὉὈ6 υγρεὰ [Πφΐ . 4 σοηίδὶῃβ ἃ 
Ταλη! ρϑὶ σοίδγοηςθ ἴο [54], ν. 2). Βιυιῖ γδίθοσ ἴῃ 6 
ταουπίαϊπδ τομηὰ δδοιῖ [ογυϑαϊοθπι, ἴῃ τμ6 τἀ 5ὲ 

οὗ νι ἢ [επονδὴ ἀννο 115, δηὰ ἤτοπὶ ἡ πθηςα 
ςσοπΊος Ηἰ5 Ὀϊοβϑίηρ, ἄγ ἰπιθηάθά. δ66 88. 
1]. 4) Χῖν. γ,), ΙΧΧΧΥΪΙ 1, ΟΧΧΥ. 2, ΟΧΧΧΙΙ. 2, 
ζς. ὙΤδὸ Ῥϑαδϊπιῖιϑῖ, ἰῃ Ἔχ] 1ἴ πὰ Ὁ6, ὉΠ 5 
τονναγὰ 5 ἴ[ῃ656 ἀἰπίδηϊ τλουηϊδίηβ οὗ ἢϊ5 Ὀεϊονεὰ 
σΟΙΠΕΓΥ, Βορίηξ ἴον διά. 

2. Μη δείῥ, δις. Ιῖ σοπλθβ ἔγοπιὶ [6 ῆο- 
γῇ ΔΥ ΠΟ πιδάθ βοάνθῃ δηὰ θαγίῃ, δης, πη]κα 
ναϊῃ ἰάοἶβ, 18 οπληϊροῖϊθηϊς ἴο ϑδᾶνε: 566 88. 
σχΥ. τς, οχχὶν. 8, ὅζο. 

8. Ηε «υἱ]} ποῖ «εν, ἄς. ὙΠ6 Ἔκργοϑ- 
5Ι0Π 566ΠῚ5 [655 ςοηβάρσηϊ [ἤδη 4η ΑὈϑο]ιυ ἴθ ἀ55θγ- 
οη. “δ ν"}}} ποῖ " (Ὀ6 5.6) “" ΞΒαγ (ὮΥ 
ἔοοϊ ἴο Ὀ6 πιονδὰ (. ε. ἴο 5110): Ης τῃδϊ Κεορ- 
δ {π66 Ψ}}}} ποῖ " (06 50 ΓΘῚ “ὁ Β᾽ απΊ Γ᾽) ἋΠδη, 
ἴῃ τ΄. 4, Δὐϑοϊυίοὶγ, “ Ης (παΐ Κοορθίῃ [5γδ6] 
ὨΘΙΠΕΥ 5ἰυ πη γ5 ΠΟΥ 5ἰθθρβ:" Βεῤοίά, ἱ. 6. 
ἐἢς {τὰ υπάουδίοα," {παῖ [Θῃονδῇ 5166 05 
ποῖ, ὅζο. : “Θ᾽ ΤΌ Γ᾽" Δηὰ “Ὁ 5166 0 ̓" τὸ ποῖ σοῃ- 
τγαϑῖοά ; {Π6 ρΡῆγαϑθ 15 ϑ: Γοηροῦ ἤδη 1 οπα ννογά 
ΟηΪγ ννογε υ5εὰ. 

4. Πεγαθῆ Ἐταρμδίς. 
δ. Τῶῦε ΠΟΚΡ ἰ5, δις. ϑηδάο, ἴῃ ἃ δυγη- 

πε οἰπλαῖθ, ἰ5 ἃ ννογά 50 πδῖιγα! γ δαυϊναϊοηξ 
ἴο ἀεἔξηςο, [δῖ 1 566 Π|5 ἤθγο ἴο Ὀς ριιΐ 5|π|- 
ΡΙΥ ἴοσ 1. 866 Ναπι. Χχὶν. 9, ἡδεῖ ἰρήεμεδ 
(ΗξεΡ. 5μ4ἀ6) ἐσ ἀεῥαγίεά ἤονι ἐῤερι: 5. ΧΕΙ. 
:. δὸ [ἴΠ6 νογὰβς ἂὔὸ δαυϊναϊεπὲ ἰο “1Π6 
Ιογά 5 (ῃγ ἀείδηςε δὲ ἐγ τίρῃμι δαπά,᾽" 85 ἴῃ 
ΡΙ Β.Ν. Α φυδτγάϊδη αἰϊοπαηξ 15 ροβίθα δὲ 
6 τίρῃξς παηά: 8εὲ Ῥβ5. χυ]. 8, ΙΧΧΙΪ. 23, 
ΕἾΧ. 21, ΟΧ. ς. [ἢ Ἀῥδ5. εἶχ. 6. ϑαΐδῃ, ἐῤε αά- 
Ὁεγ ΩΡ, 15 ᾿πηλρϑα τη [ἢ]18 ΡΓΟΡΟΓ ρἷᾶςο οὗ ρτο- 
ἰεεῖογ. ὅ66 {86 ποῖο {πετε. 

Θ. Τρε σμη σῥα! ποὶ σρεΐο ἐῤέεε, δίς.]Ὶ Α 
βίγσοκε ἔγοηὶ [Π6 σι 5 γᾶγϑ 15 ἕδλίαὶ, ὦ Κὶ. ἰν. 
18, 19. 866 ἴοο [οηδῇ ἵν. 8; [ἢ ν]1]. 2, 2. 
ΎΠΕοΓα ἰ5 πὸ ἀπ ΠσΌΪΥ ἰπ συρροσβίηρ παῖ τη6 
ποχίουϑβ οἤθςϊ οὗ {Π6 τηοοη δ γάγϑ, ΠΟῪ βῈΠ6- 
ΓΑΪΪῪ Ὀεϊϊονοά, ϑῃου]ὰ ἢᾶνε Ὀεθη δἰϊυάἀεὰ ἴο 
ἴῃ {Π|5 ρίφοθ. [ἴ 15 σοπίγασυ ἴο [Π6 βϑηϊιβ 
οὗ δογρίυσο ἴο δαὺ ἴδ (6 ποθὴ 5 1ῃ- 
(τοάἀυσοα ἤογὸ 5 ΠΊΡΙΥ οὐ δοςουηΐ οὗ ἃ ρᾶ- 
τ] 5πὶ (Η ρίε]4.) οΥ᾽ αἰίγδοϊίοη, δηά, 85 ἴῃ 
105}. Χ. 12, 11: 54]. χχῖν. 22: 58. ᾿χχὶϊ. ς, 

ς., ἴο Βιρροπηιθηξς {Π6 πιοπίίοη οὗ [6 
βϑῖιπ. [ἷῃ 8}} ἴοϑα ρἷδσεβ (ὴ6 τησπίίοη οὗ 
186 ποοῃ ἰ5 ἱηἰγοάυςοά νι ὶτἢ ἀεῆπιίς ᾿πίεθηξ : 
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ἤτοῦλ 411 εν] : ἢὲ 5}}4}} ργέβεγνε τὴν 
801]. 

8 Τῃε ΙῸΚΡ 5021] ργεέβεγνα τὴν 
σοίΐῃρ οὐδ ἀπά τῆν σομηϊηρ ἴῃ ἔτοπὶ 
[Π|]5 τπη6 ἰογίῆ, δηὰ ὄνεη ἔογ ἐνθυμοῦ. 

ΡΟΑΙΜ ΟΧΧΙΙ. 
1: Φαυϊὶ φγογρεεοίά δίς γον ),ογ ἐλε εἀμγεά, 6 απά 

2γαγεά ον 44 ξεαες ἑοῦ 

Α ϑοηρ οἵ ἀορτεοϑ οὗ ᾿ανὶὰ, 

ῬΘΑΙΜ5. ΟΧΧΙ. ΟΧΧΙΙ. [ν. 8--- 4, 

ΑΘ ροἱδά ννῆεη {πεγ 5αἰά υπίο 
6, [εἴ ικ8 ρῸ ἰῃηἴο τῆς Πποιιδεὲ οὗ 

ἴῃς [ΟΚὉ. 
2 Οὖυὥγ δες 5}8]} βϑιαπά νυ τηΐπ ΤΥ 

ρλίε8, Ο Πεἐγιιβαϊεηλ. 
2. ]6τγυβαίεπὶ ἰ5 θυ] άἀεὰ 45. 4 οἰΥ 

ἴπδῖ 5 σοπιραςῖ τορεῖπεγ: 
4 νμμεγ τῆς τθὲ5. ρὸ ὑρ, ἴδε 

{065 οὗ τὴς ΓΟΚΡ, τηῖο τῆς [τ6511- 

Ὀμξ ἱπ [ἢ }5 ρῥίδοθ, υ1π|685 1 ννοσὸ ὑπάογϑίοοα 
ἴο ΘΧΟΓΟΙ56 ἃ παγλξα] ροννοσ ἰκὸ [παὶ οὗἉ 1Π6 
δη, Ποῦ ΔΠΥ Ργορτγιεῖγ. ΕῸΓ {Π6 ρῥγοοῦ 
οὗ ἃ ποχίοιυϑβ ἱπβιθηςθ ἐχεγῖθα Ὀγ (6 πιοοῃ, 
5866. [ιροροῖϊζ, “1παᾶϊΔ ΜΙ ϑϑίοηϑ,, Ρ. 7; Οὐγ- 
ΖΟΠ 5. ὅἼτανοϊβ,᾽ Ρ. 26: Ἀοβοηπι. " ΑἸΐθ5 υὰ 
Νουθ5 ΜΟΥ." 1Ν. Ρ. 1τοϑ, δηὰ οἴδεσ δι ίῃοτγ- 
[65 ἴῃ 1) 6} 125. Ἐ. 

8. ἐῤν φοῖηφ οἱμδ ἀπά ἐδ τονεὶπῷ ἰπ| ὙΤΠ6 
οΥρίηδὶ οὗ τπ6 ρἤγαβο ϑθ6πΊ5 ἴοὸ οὐσσὺῦ ει. 
ΧΧΥΪ. 6. 8566 1 8. Χχιίχ. ὅ; 28. 11. 26; 
τι Κ. Π|.. γ: Αοῖἴϑ 1. 2:1, ῸΓ 5: Π|||Δ Ὁ 1.565 οὗἉ 1. 
ΤΒε ἱπηροχί 15, “1ΏΥ ἀδιὶγ [16,᾽"} 

Ῥβαιμ ΟΧΧΙΙ. 

ΤΠΘ ρῥρβαϊη ἰ5 ποῖ αἰπριϊεὰ ἴο Ῥανιὰ ὉῪ 
ὕ6 ΧΧ., ποῦ ὈγΥ {π6 Νυΐρ., ὅ5γζΓ., ΟΠ αϊ]ά, 
γογδιοηβ; 86 νψοτγάβ “οὔ Οὐ “ΌΥ ανιὰ ᾿" 
ΔΙῸ αἰ5οὸ οπλϊτἰοὰ ἴῃ 5ϑοπὶὸ Ηθῦγονν Μ55. ὍΤΠε 
Ῥϑδὶπηϊδῖ ἰβ οπβ οὗ ἃ ςοιϊίρδηυ οὗ μι] ρτπιβ; 
δΔηὰ τοσοιπηῖβ, σ. 1. ἢ]5 ἀο!ργπξ δὲ [Π6 ρτο- 
ΓΞ οὗ ἃ Ἰοϊπί υἱϑδὶῖ ἴο [ογιιβαίθπὶ δηὰ Οοα 5 
Οἰδο; ὦ. 2, δῖ ννοηοῦ δηά δαἀπηϊγαίϊίοη δἵ 

1π6ὸ ἤιβὲ ρ᾽ρθο οὐ [ῃ6 ΠΟΙ ςεἰζγΥ οἸ ΒΟΥ 
ἀοπιραςῖ δηὰ οὔθ; υ᾿. 4, 5 γεςο]θο  ]οη5 οὗ 
1ῃ6 ρ]υγίοβ. οὗ 86 Κπράοπι οὗ ννῃϊς ἢ [6γι158- 
ἰθπὶ 15 ἴῃ σεηίγο; [πε )ουγηθγβ οὗ {πε {Π065, 
πὸ Τῆγοπε5. ἴῃ 1 ἴοσγ Ἰυάρπηεηξ οὗ αν 8 
ἤοιι5θ, ἄς. Η δάάϑ ἃ ργαγόογ, υ. 6, ἕοῦγ ἴδε 
ΒΑΡΡΙΠ655 πὰ ρϑᾶςθ οὗ {πὶ5 σθηῖγο οὗ ιπίοῃ 
δηὰ Ὀγοϊμογῃοοά: οἡ δοσοιπί οὗ Ὀγείῆγοη δηὰ 
ἔποπ 5, τ. 8, ἸπΠαΌ ηρ τ; οἡ δοσουηΐ οὗ 
δὲ πουμ86 οὗ Οοά, «ν. 9. 5ἰδηάϊηρ ἴῃ [ἰ. 

ΤΠἼδ ᾿οπίοπίϑ οἵ {π6 ρϑαὶπὶ ἀὸ ποῖ δοβρεαὶς 
αν ἃ 85 [5 διιϊμογσ. ὙὴῸ6 ἤνθει απὰ πιηῖἢ 
γΟΓ565 ἰοδα 4] ἱπίθσγοβι 1 [ῃ6 ΤΈΠΊρ]ε οὗ [εἰο- 
νυνδὴ δ6 ποῖ κἴδπάϊμηρ. Ὅὕῆδ Ὀυγϑοῖ οὐ ννοπάοσ 
δἱ ἤγϑί οἱγῃϊ οὗ ἴπδ ΟΥ̓ 566 Π|5 ππϑυ]40]6 ἴο 
Πανιὰ τῆς Κιηρ. Ὑο πιϑρηϊίοη οὗ {6 ῥοώσε 
9 )αυἱϊά, α. ς, ἀῃὰ {πΠ6Ὸ ΡΥΑΥΘΥ ἔογ {Π6 ῥεσεξ 
9, υεγιμαίονι, οὐ. 7.) 5 «υαἱΐε απα ῥαίαεες, 
ὁ ἴο προεβοιίαϊο ἃ ἰαῖθοῦ ἀδῖθ.0 ἡ 16 

οἴποσῦ μαηῃά, ἃ ἀδίο δἴϊονγ ἴπ6 ὄχ!ὶθ ϑθοσὴβ ἴῃ - 
ςοηϑϑίεηι ἢ τΠη6 δάάγεβθ, σ. 2, ἴο [6γὰ- 
54|6πὶ ἴῃ [5 ““ὈοαυΥ δηᾶὰ σοτηρδςοῖηθϑβ ;᾽" 
νυ τῇ τἢ6 τΠγοηθ5, Ὁ, ς, οἵ αν! 5 ἤοι56 51}}} 
βίδπαϊηρ: ἢ τηὸ ἀεβογιρίίοη οὗ ἴΠἢ6 ῥγοϑ- 
ΡΟΓΟΙ5 ΟἸγ, ο. 7; δηά ἢ [Πδ Ργάγου, Ὁ. 9, 
ἔογ ἴη6 ῥομ:ε οἵ σοά. ἼἼΠοϑο ννῃο δάορῖ [ἢ15 
Υἱονν σοηϑίογ 4}1 1η6 ἰδθῆθοβ ἰῇ στὖ. 4, ς 85 
3α:1:, ληὰ ἀεθοπρᾶνε οὗ ἴΠ6 δηςϊεηΐ δἰογίθϑ οὗ 

Παν!ἀ5 κΚίπράοπι; δηά 80 βῖνθ ἘΡ ἃ ργιηςὶραὶ 
Ὀεδυῖγ ΟΥΒΘ ρϑαϊπὶ : δηὰ [ΠΘΥῪ ἐβοδρο {πὸ ἀγρῈ- 
τλοπί ἀογινοα ἔγοπι {Π6 δάάγοςθ ἰπ τσ. 2, ΟΥ̓ 
τοηάοτγίηρς (ἢ6 ννογάβ, “Ὁ [Θγυβαίοτῃ ἴπδὲὶ τί 
γεῤιμ δ ἃ5 ἃ εἰΐγ," ὅἄζο., ἱπίγοάἀυσιηρ, δῃ ἰάδα 
ΔηοπΊδίοι8, ὑπροσῖῖςαὶ, δηαὶ ϑογηθννῃαΐ ἱποοη- 
βἰβϑίθηϊ νυ τ ἴῃ ἀςϑοτγιριίοη οὗ [Π6 οἰἰγ ἴῃ Ὁ. 7. 
Νο {δϑοῦγ οὗ ἴπΠῸὶ ἀδίθ οὗ {πΠ6Ὸ ρϑαὶπὶ 15 ἔγεες 
ἔτοπὶ ΟὈ]δοιοη5 : ἴΠ6 ἴδηβεβ (1π ἴΠ 6 ΟΓΙΡΊΠ4]), 
ΒΡΘΟΙΔΙΪΥ ἰπ παρ. 4, 5) ΑΙγοδάυ τσοίξειτο ἴο, οἡ 
ΔΩΥ βιιρροβιτίοη, οσσαϑίοη οὐυβουγιγ. Βυΐ [Ποτἧ 
5 Βδοοά δυϊδουν (Ἀοβοπη,., ὅζο.) ἔοῦ τϑηάεγ- 
ἰηρ [Π6πὶ 85 ἰῇ οἷχιῦ νϑυβίοῃ. 

2. Ουὧγν ὕει «ῥα! “ἐαπά, δις. Ηδφδ. “Οὐ 
ἔρεϊ βἰοοά οὐ βἴδπά (οσγ, αν Ὀδοοπὶθ σἰδπά- 
ἸΠ5, ἃτγὸ 5{1] ϑἰαπαϊηρ) νη ΤὮΥ μαῖοβ, () 
7 Θγυβαὶθηλ." ον 6 οἴαπά, ννθ ῥρᾷι56, δῖ τῃ6 
Θηΐγαηςο οὗ (ΠΥ ραῖΐθϑ ;" --- {ῃ6 βςεπθ, {παῖ |5, 
οὗ {6 Θχοϊδπιδίίοη δης πλθηιοσῖθβ, Ὁ. 4, πιο ἢ 
ΤΟ] ]ονν. 

3. ὑεγισαίοι ἱς διωάρά͵ ὅς. δίδευ, 
“Ὁ εππιβδίθπι, Ὀ.1Ὲ ἀρ, οὐ ΜΜῸΠ Ὀιμ]ῖ, 45 ἃ 
ΟἿ σοπηραςοΐ ἴῃ υπιῖγ.᾽ ϑυπΊη). συνάφειαν 
ἔχουσαν ὁμοῦ: 1,ΧΧ., οἰκοδομουμένη ὡς πόλις 
ἧς ἡ μετοχὴ αὐτῆς ἐπὶ τὸ αὐτό. )έδῃ ϑίδηϊογ, 
5, Ὧπὰ Ἂν Ρ. 172, ΘΧρΙαίῆ5. ἤονν Ὄχργόδϑινο 
{Π|15 ἀεβογριοη 15 οὗ [6 δεοίιδὶ ον οὗ [6- 
Γυβα πὶ; δηκὶ πλυςῇ τπηοτο, ἴῃ 4}} κοι ποοά, οὗ 
(Π6 οἱά οἰ δῃυξ ἰῇ οἷοδο ὈΥ ἀδὲρ γᾶν 65, 
τιϑίηρ αἰοΐε αὔονθ πϑπὶ, ἀπά ϑοραγαΐθ ἕτυιη 4]} 
διοιιηά [ἴ, δηὰ εογηραοσὶ απά οἱεσ. ὙπΠοπίβοῃ, 
.] δηὰ δηὰ Βοοῖκ,᾽ Ρ. 62, {Ππϑίταϊο5. Τὰ ΠῈΣ 
(86 ἐχργοβδίοη οὗ {πΠ6Ὸὶ ρβαϊπὶ: “ὙἼἢ6 τόοςκῪ 
Τοροη5 ᾿γ1ηρ ἴπ Ὀοΐννοοη ἴΠ6θ6 ν4]]} 65. 15. (ῃ6 
Ῥαιέοιτῃ οὗ {πε ἀποιοηΐ [ΘΓ 8416 ΠῚ ---ἰἢθ ἡνΠ0]6 
οὗ τ. νη Ιη {Βεῖσ Π1π|115 ΤΠ ΓΟ ννὰ5. ποϊῃίην 
οἶβθ, δηά δεγοηά {δόῖῃ [Π6 ΟΕ πόνο οχίθηάοά, 
ΤΠυ5 1 υπάογϑῖαηά ἴῃ ἰδηριαᾶρε οὗ |ο56- 
Ρἢ 5 θη ἢδ 15 ϑρθακίηξς οὗ Τογιιβαίθπι, οπ 
απά ἐπὲὶγε." ὙὍὙΠ6 ννογὰ8 οὗ ἴη)6 οὔ. ν}}]} 
ὈδΑΥ νὩγ ΟΣ 5 ΤΠΘΑΠΙΉΡ5. 

4. ριδεν δὲ ἐγίδει σὸ τῷ, ἄς. [ τῃς 
ἀαδῖε οὗ {Πδ6 ρϑβαϊπὶ Ὁδ6, 45 5665 ὨΘΑΥΪΥ σοσίδιῃ, 
δῇοῦ αν! ἃ δηὰ ϑοϊοιηοπ, ἴῃς ἡγίδε τί 
δ6, ποῖ {πὸ υπαϊνἀδαὰ {τῦε5, Ὀὰΐ σις ἢ ρογτοης 
οὗ ἴΠ6π|, οὔ οὗ 4}1} ἰδῃά58, ἃ5 51}}} οὐβογνθὰ 
[δε Ἰανν οὗ Μἴίοϑθοβ ; Εχοά, χχῖ. 17; Ὠδαῖ. ΧΙ, 
4.) 3) ΧΥΪ. τό. 866 ἴοο Σ Κ. ΧΙ. 27. Ιδγγ 
δηὰ [οβορῇ, [ὑκῸ ἢ. 41, 42, νοηῖ ὉΡ ἴο [6γ- 
88] ἴῃ οὐδεάϊεηος ἴο 1}}5 ἰᾶνγ.0. Τ8ὲ ψογὰϑ 



ΡΘΑΙΜ5. ΟΧΧΙΙ. ΟΧΧΊΙΠΙ. 

ΡΑΙΜ ΟΧΧΗΙ. 
ι 71ε ρυάϊν 2γοζζες ἐλεὶγ εοηβάφμεε ἐπ Οοά, 

3 απαά 27αν 40 έ αἱοἰϊνεγει γγοηε εορμζεϑ:έ. 

Α ϑοηρ οὗ ἄερτοαβ. 

ΝΤΟ δες ΠΠπ|1 ὕρ πλῖπε 6γ68. 
Ο τῆοιι παῖ ἀννε ]οδὲ ἴῃ τὴ6 

ἢδανθηβ. 
2 Βεοἢ οἱ ά, 45 ἴῃς ἐγεβ οὗ βεγνδηῖβ 

ἰοοξ υπῖο τῆς ῃαπα οὐ {ΠεῖΓ πηγδϑίθγβ, 
απα 45 ἴῃς ἐγεβ οἵ ἃ τιδίἀάεῃ ὑπο τῆς 
Παπά οὗἉ ΒΕΓ πιίϑἴγεβϑ ; 80 ΟἿἹἿΓ 6γ685 τυσίξ 
προ τῆς ΓΟΒῸ οὐγ (σοά, ἀπ] τῇδ 

55} 459 
ἙΥΛΟΠΥ Οἱ ἴβγδεὶ, ἴο ρίνβ πᾶπΚβ ιπῖο 
τε πᾶπὶς οἵ ἴῆε [ΚΒ . 

ς Εογ τῇεῖε ἴαλε 8εῖ τἤγοηθ8 οἵ 
Δ ρεηιεῆς (6 τῆγοπαϑ οἵ τπ6 δοιιβε οὗ 

αν]. 
6 ῬΙΔΥ ἴογ τῃε ρεᾶςε οὗ [ςγυβαίθπι: 

ἘΠΕΥ 5112}} ργοόβρεγ τῆδλζ ἰονε ἴἢεε. 
7 Ῥεᾶςς δὲ ψγπῆη ΤῊΥ νν4}15. σπαά 

Ῥτοβρεγτν νη τῆν ραϊδοαβ. 
8 Εο ΠΥ δτγεΐῆγεη ἀπά ςοπλρᾶ- 

ϊοηβ᾽ 5ΆΚεβ, 1 ψ|}} πον 88, Ῥδᾶςβε 
ὧε ννυιτἢη τῆςα. 

9 Βεοδιιβε οἔτμε Βοιιβε οἔ τε ΠῸκῸ 
ουν (οά] ν}]}} Ξεεῖ τὴγ ροοά. 

ἢ Πᾶνα ΠΊΘΓΟΥ͂ Προη ιι8. 
2 Ηλνε τηξεγου ὑροὴ 08. Ὁ ΓΟΚΡ, 

τεγ:10 δὲ δε ροπν Γ᾽ Τγαοὶ 5ῃου ἃ ταῖμογ Ὀ6 
τοηδοτοὰ 4 [ΟΞΓἸΠΊΟΠΥ ἴο [5γὰε],") 1.2. ἃ 
συκίομι οἵ ἰανν ἴο ᾿ϑ5γδϑὶ: οἵ, ἃ [ϑϑΕ ΠΠΟΩΥ ἴο 
15τ26]᾽5 ςονθηδῃῖ. 

δ. ἔὸν ἐῤεέγε γε “εἰ, χες. ϑδυςῇ [ἢγοηθ5 
Φ... 45 Ὠανὰ 511 ὕροῃ, 2 8. χν. 2, δηὰ 
ϑοϊοτστηοη, 1: Κι. ἢ]. 16, νἱ]. 7. [ἡ 6δη δίδηϊοεγ 5 
« [ἐὐνν δ ΟΠΒυτγοῆ,᾽ ΝοΪ. 11. Ρ. τος, ἰδ6 οτἹρΊ ΠΑ] 
ξογυζϑοιιβ ἤγοης οὗ δο]οχηοῃ 15 ἀδϑοτιοά. ΤῊΘ 
ΤΕΔΞΟῺ 15 ξίνθη ΨὮΥ (ΠῸ {γῦ65 Ποςῖὶς ἴο [6- 
Γυξαΐοπὶ;: 566 Ὠ ει. χΥϊ. 9. ΤΠΘ οσδριῖδ] οὗ 
ἴῆς παίϊοῃ ννᾶ8 α]50, ΌΥ αἀϊνίπε δρροϊηϊπιθηῖ, 
τς ςεηΐτγε οὗ ΓΕ] Ίο5 νυ 8}. 

6. να γον δὲ ῥεαεε, ὅς. “""ῬΥΑΥ ἴογ 
ἴδε Ρεᾶςε, 1.ς. ὈΓΟΘΡΟΓΙΥ, οὗ ἴπ6 ΗοΪγ ΟΙἱγ 
τβιηρ Ὀεδυ ἘΠ ΪΥ ἴῃ σρἢῖϊ. Μαγ δ]] ἰδαΐῖ ἴον 
1ΠπΠοὸ Ὁδ ρῥγοβρετοιι3." ὙΠ6 ᾿δίίογ εἶδιιθο οὗ 
16 νεῖϑε 15 ρασί οὗἁἩ ἧ[ἢ6 υν]ϑῇ ΟΥ̓ ργδγυοῦ νΠΙςἢ 
δοδβ οὐ ἰῇ Ὁ. 7, εαεσ δὲ «υἱέῤῥιπ 1δγ «υαἱΐ, 
ὅζς. ΤῊο 4]]}ΠπΠτογαϊίοη δηά οἷαν ἀροη {πὸ ννοσά 8 
Ῥεδςθ, [ογιιβα]οπι, ργοθρεπῖγ, σδηποΐ Ὀ6 ργε- 
ϑεγναει. 

Θ. 1 «υἱἱ]] «τεὰ ἐδγ φοο] ἱ.Φ. οἡ 41} [686 
δεςοιπηῖΐῖδ, Ὀγεΐῆγοη, ἔπ εηάς, [6 που86 οὗ Οοά, 
δηὰ [ῸΓ πο 56]ἢϑῇῃ οπάϑβ, [6γ. χχῖχ. 7, “1 ψ}}} 
δἴσινε ἔογ [ἢ γΥ φοοά ἰπ ῥγάγοτσ." 

Ῥβραιμ ΟΧΧΙΙΠΪ. 

Ἀπ [8γδοὶς βϑυβθιηρ, ἴη σοπηπηοη νν ἢ ἢ 5 
Ῥεορίδθ. υ-. 2, 5ῃαγραβί δίΠΙςίοη πὰ 5οογη, δπὰ 
ἀεϑραίτγιπρ οὔ δά ἔτοτι πηδη, ργᾶγϑ ἔοσ βῃσσοιγ; 
ΨΠῺ δὴ δϑϑοϊυϊε σοηβάδξηςε ἴῃ [ἐπονδῇ, ἴο 
Ἄν ῃοπὶ ἢδ Ἰοοῖκϑ ῸΓ ΠΊΘΤΟΥ, 45 βογνδηΐβ ἴόοὸκ ἴο 
δεῖν Ἰογά, οσ πιδιάδῃ ἴο ΠῚ πιἰϑσίγοϑϑ. ΗἩεηρϑίθῃ. 
δηᾶ οἴδεῖβ βιισρεϑῖ τἢ6 αἰγουπηθίδησθϑ ἢδγ- 
ταῖοὰ Νεῆ. 1]. 19, δηὰ ἵν. 1----4, 845 5 ΠΔὈΪ6 ἴο 
1Πς Ἑςοιηροϑί(οη οὗἉ [ἢ ]5 ρβαϊπι; δπά ἴδε τυυογάξ 
υϑεὰά ἴῃ υ. 4, αν, Ο ομν Οοά, 2ῶγ «υε ἀγε 
ἀευρίεά, ὀετιΑΙὨἸΥ τοοὰὶ ν. 3 οἵ [ῃε ῥβ4]πὶ, 
Ηγτὰ ϑυξξεβίβ, ἴῃ Ρτγοίεγοηςσς, ἴῃ6 {πιὸ οὗ 
Ρεσβοσυῖοη ἱἱπάοτ ΑπΈοςδι5 ΕρΡΙρῆδηθ5. ΤῊΘ 
ἢγοῖ ΟΠΠΟΓΖΘΏΟΥ 96ΟΙὴ5 δἰπιοϑσὶ ἴοο δ !ρῆΐ ἴο 
μάνα ἱπϑρίγοα ϑιςἢ ἀθαρ ραϑϑίοη οἵ 5ΟΣΤΟΥ͂ 
ἃ δυπιλίοη 2485 ἴἢ6 ρϑβϑαὶπὶ ἀϊδοονυοῖβ. 
ΑἸΠΟΟΒυ 5, ρεσβεουϊΐοη νου] πᾶνε βυρρεκίοὰ 

᾿πηᾶρ65 οὗ νϊοἴθηςθ, νγοηρ, δηἀ βᾶναρὸ πλιγάρυ, 
ταῖμοσγ ἤδη οὗὁἨ ϑέογῃ δηὰ Ἴοηΐϊοπιρί. ΤῸ 
ΘΧργαβϑίοη ἐῤφε ΖΟΚῸ ομν Οοά, οὐ “" Ϊ]εῃονδῆ 
οὐῦγ Οοά," σομημηοῃ ἴο [Ππ|8 ρϑδὶπὶ, συ. 2, 
δηά ἴο ἴπ6 ἰαϑί, νυ. 9, ϑθοηὴβ ἴο ϑῆδνν 30ΠῚ6 
σοῃηροΐίίοη Ὀοίννοθη ποτὶ: δηὰ ἴπθ6 ρϑοι αγ 
..86 οὗ ἴῃς Ηδῦτενν ἐχρί θῖνα ἰπ Ὁ. 4, ΙΓ ἢ 
[ῃ6 Α.Ν. ἀοεθβ ποῖ ὄεχργεϑϑ, γῸ 4115 {Π6 ϑι ΤΉ ΑΓ 
ι.56 οὗ 'ἴ ἰη Ῥϑ5. σχχ. 6, δηὰ 4180 ϑιιββοϑίβ ἃ 
σοτηπιοη Δ ΠοΥϑηρ. ὙΠῸ ρῥϑδ]πὶ Θχ οι ρ} 1 ῆ 65 
(ῃς Ιάθ4 οὗ 4 Ῥϑαὶπὴ οὔ Ὠόρίθοβ ποίϊορα ἴῃ 
Ρ. 455. Τῆς ΡῥΙΔΥ ὑροῃ ἢς ννογὰ δγέν ἰη Ὁ. 1. 
2, Δῃάα τοϊογδίίοη οὗ ρῇγΓα565 ἰὴ τ. 3, 4, ἥκατε 
»ΙΦΓΩΣ μρορ 5, ὅζα.. σληποὶ Ὀ6 ἀοοἰάρηϊα). ΤῊΘ 
ἄδορ ρδῖμοβ δηὰ 1ηϊθηϑιῖγ οὗ ἔδι[ἢ ἀπά οὗ 51ρ- 
Ἰισδίιοη ἴῃ 1 δῆθεν ᾿ ἴο ᾶνὸ Ὀθθη νυγτθη 

ἴῃ 4 {ἰπ|ὸ οὗ δοῖιιαὶ ργοβϑιπρ {Π4]: οὗ ννῆδί 
Κιπὰ ννὰὲ σδῃηποῖ 540, διιΐ οὗὨ ἰοηρ σοηπι δῆς, 
ὄνθη ἴο ἴπ6 υἱἱογτηοβί ννεδγγίηρ, υν. 3, 4. 

. Βεῤοίά, ας’ τὲ φύ, ἄο ΜῈΥ ἴο 
(ῆ6 ῥαπά οἵ τηδϑίοσ ΟΥ̓ πιϊϑίιοϑο ἡ Ηροηρϑίθη. 
ΒΌΡΡΟΘΟ5 ἴῃ6 ἱπιᾶρε ἴὼ ὕὉς {π4ΐ οἵ 5ἰανὸβ 
δηυγίηρ ΟΠ αϑιϑοιηθηΐ ἂἵ (Π6 πδηὰ οὗ πιᾶ5- 
ἴεγ ΟΥΓ πηϊϑίγοςβ, διὰ νναϊσίηρ ἰ ἴο 506 [ἢ 
ΔΏΥ ταϊτβαῖΐοη. οὗ Ριυπιβῃπιεηῖ ἰ8 δοοη ἴο 
ςοπιΘ; ἴῃ ἀϊοοῖ δ᾽ιδϑίοη ἴο 54:8 8 ἢ 88- 
Ἐἰδουηθηΐ οὗ Ηδλραγ, αὐ. χνὶ. 6. Βιυῖ {Π6 
Ἰάφρᾳ οὗ ᾿ιᾶγϑῃ σμαϑι ϑοιιθηῖ ἴἢ5 ἱηϊγοάιιςορὰ 
18. Ὀπϑυ 0 ]65 ἴο [Π6 ϑριγιὶ οἵ τ86 Ὀθδυτ δ] 
Ῥ511π|. ΑΔ, ϑἰανθβ ννδῖςῃ {πὸ ῃαπὰ οὗ τηδϑῖοσ 
ΟΥ̓ ΤῊ ΞΓο55 ἴο σοηργεῃοηα {ΠΟΙΓ ΠΡ οί νυν ϑἢ, 
δηὰ ὀχϑουῖο [ἃ νὰ ργοπιρίτιαάς, 80. συ ῆθγ- 
Ἶπξ ᾿ἰ5γᾶθ] Ἰοοκβ ἴο [εδονδῇ, ἴο ἀϊδεεγη Ηἰ5 
ὈΙοάϑαγθ, ἴο δοαυΐθδοθ ᾿ΠΊΡ ΠΟΙ ΕΥ ἴῃ Ηἰς ν]]], 
Ἁπά, αἱ ἴῃ6 ἰαϑί, ἴο οὐϊδίη πλοῦογ. ὍΤῆδ ογα 
ΓΑΊΠΟΥ ἴπαηῃ ἴῆ6 Πδηά βῃοιι ἃ Ὀ6 νναϊς πε, δο- 
οοτάϊης ἴο ΤΤόγεησο, "ΑἀοΙρἢ],᾽ 11.1. τό, “"ςᾶγα 
Οσι]ο5. ἃ ΤὯΕ15 Οσ.}}}5 αιιοχιιαπὶ αἰϊπγονθδβ ."ἢ 
Ὀυΐ 1ἴ 5 ΡΟΓΈΟΕΥ 1πῖ6}} 5 1016 τπ4ὲ τ παπᾶ 
5ῃου)]ά δὲ νναϊοῃοα ἴογ ἃ 5ι5η, 45 ἰπ ἴῃ6 ρίδςθϑ 
ΓΕίογγοα ἴο ἴῃ Βιυγάοτγ, "Οπθηϊδὶ (Οἰιϑϊοιπ5,᾽ 
ΝΟ]. 1. Ρ. 122. 866 4180 Ροόζοςζκο, " [)εβοῦρ- 
[ἰοη οὗ ἴδε Εδϑί,᾽ ΝΟ]. 1. Ρ. ὡς. 

3, 4. συνε »ιέγοὼν μῤοῦ 'ϑ, ἃς. ὙΠῸ 
ΑΟΥ. ἀοεβ ποῖ βῆδνν ἢονν ἴ88 Ἔχ ργεββϑίοῃβ υυϑοὰ 
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χανε ΠΊΘΓΟΥ͂ Ὀροη 185: ἔογ νγὲ 416 εχ- 
σαβαϊηρ]ν Π]]εἀ νν τ σοητεπιρι. 

4 (μὺγ 5οὺ] 5 ἐχοεβάϊηρὶν Η]1ςὰ 
ἢ τῆε βδοογηϊηρ οὗ (Ποβ6 τῆδλϊ ἅγε 
αὶ εα86, σπά τῇ τῆς ςοπιεηιρὶ οὗ 
τῆς ργομά. 

ΡΟΑΙΜ ΟΧΧΙΝ. 
714 ελωγεὰ ὀέεεεσίλ Οοαά “ΜΟΥ ἃ πιξγασδζοις 

ἕἰοἰνεγαημεέ. 

Α ϑοηρ οἵ ἀερτεαβ οὗ Ἰ)αν!ὰ. 

Ε κι ῥαά ποῖ δέῃ τῇε ΘΚ ψῃο 
νγᾺ5 Οἢ ΟἿΓ 5146. πονν την [βγδαὶ 

ΒΑΥ͂ ; 

ΡΘΑΙΜ5. ΟΧΧΊΙΠΠ. ΟΧΧΙΝ. [ν. 4---, 

2 [ἔπ ῥαά ποῖ δέδη ἴῃ 6 ΚΡ ΨἘο 
νγᾺ8 Οἡ οἷ 5146, ψγἤθῃ πιθῃ το8εὲ ὺρ 
Δρδιὶηϑὲ 5: 

2 ΤΠδη {ΠΥ Πδά βυνδι]ονγεά 8 ρ 
4υἰςΚ, ννἤθη τΠεῖγ ννγδῖῃ ννδβ Κιπάϊεά 
ΔΡΔΙηΒΓ 15: 

4 ΓΒΕ τε νγαῖεγβ δά ὀνεγννῃ δὶ π)- 
6 8, ἴῃς 5ἴγθδηὶ Πδα ρΌΠΕ ΟΥΕΓ ΟἹΓ 
801}: 

ς ΓΠδη [Π6 ρῥγοιά νναῖεγβ μδά ροῃβ 
ονεῦ οὔ 801}. 

6 ΒΙεββεὰ δὲ τῆς [οκ Ὁ. ννῆο Παῖἢ 
ποῖ ρίνξῃη ι15 Ως ἃ ἈΡΓΟΥ͂ ἴο {Πε1γ τοαῖῇ. 

ἴῃ σὐ΄. 3,) 4 σοπἧπ}}γ ἱπιθηϑ ἐγ τη6 Ἰάδα οὗ 
δι} ουηρ ἱπίσοάιιςεά : Ὁ. 3, "Ξε ἄγε εχερεάς- 
ἐπρὶγ δι ἰεἀ «υἱὲ εοπίοριρι ; ὦ. 4, Ομν «οἱ 
ἐς ἐχεφεάπσίν μ)οά, γοα ξιἸ Π]]Θ, «οἱὐρ ἐδὲ “τογη 
---ἰῇὸ ϑοογῃ ᾳᾷ 540}. 0. ἐῤοιε ἐδαὶ ἄγε αἱ εα9ξ, 
πα «υἱἐδϑε ὈϊϊιοΓ σοπίοριδὲ οὐ δε ῥγομά. ΤῊΘ 
ὙΟΥὰ ἀσποίϊηρ ἐῤούς ἐῤαΐ αγὸ αἱ ἕασε 15 υϑοὰ 
([841. ΧΧΧΙΙ, 9, 11; ΑΠΊΟΒ ΥἹ. 1) ἔογ ""1Πο086 
1ηδλῖ ᾶἃ1ὸ δἱ δ250 ΏΘη δᾶϑ᾽ 15 ϑιπ,᾽) οὐ “186 
ννληΐοη οηδ5: (Πε [γαηϑβιοη ἔγομι νν σῇ τηθδη- 
ἴῃς ἴο {πδΐ οὗ ““ ργουὰ δηά αγγορηΐ οὔδϑ᾽ 15 
Θᾶϑυ. Τῇ ννοσγὰ σοπάογει 2γομά ὀχργθβϑοβ [6 
Ὀεοίογε-ἰπιρ]οὰ ἰάθα οὗ "" ργουὰ δηὰ δγγορδῃΐ 
ΟὨ65᾽ αἰἰγεςῖΥ δηκὰ ϑίγοηρ]γ. ὙΠῈ ῥβϑ]πι, ἰΐ 
15 5δι ἃ, ϑηἀβ ΑὈγαριγ, ἀπά ἰθανος {πὸ Ῥϑδὶ πηϊϑί 
(85 ἔδν ἃ5 ννὰὲ Κηονν) ἢ]]δὰ ὀνθη ἴο ϑδίεῖγ δηὰ 
ὙΤΕΔΙΠ655 «υἱέῥ᾽ εοπίονιρί. Βαϊ ἴδ βίγοηρ ἐδ ἢ 
δηῃὰ ἢορβ ὄχργοββθα δῖ (ἢ σοπιποηςοπηθηΐ (566 
Ὁ. 5, μπε ἐραὶ δὲ βαε γιόγον μῤοη μ5) ϑαρροβῖ 
Δὴ 835 ΓΆΠΟ6 ἴηδί ΠΟΙΡ ᾿σᾶπιθ ἴῃ [ἰπ|6. 866 
ῬϑΔ]πῈ οχχ. Ρ. 4ςς. 

ῬΑ μΜ ΟΧΧΙΝ. 

ΤΠο ἘΠῚ6 δϑογρο5 ἴῃς ρβαὶπὶ ἴο Ὠανιά, Ὀυΐ 
{πὸ ννοσγὰβ "οὗ οὔ Ὁγ αν "ἢ ἅτε οὐ οὰ 
ἷπ ὁϑοπῖὲ Μϑ85., ἴῃ τὴ6 ΧΧ΄᾿ῴ, Νυϊρ., ὅγζυ., 
Δηα οἰδμοσ ἰγαηβίδιίοηβ, ἀπά ἰῃ πιοβῖ οὗ [86 
ῬδΙΠεῖβ. ““ΤὮε ϑριτίξ οὗ {π6 ρῥϑδίτη, 115 σοπῇ- 
ἀθηΐ ἔγυβὲ ἴῃ Οοά, ἰἴ5 ἜπεῦρΥ, γριά ἀπά 
ῬὨΓΔΘΘΟΪΟΡΎ,,) 5405 [ΠΟΥ ἴῃ 15 σοχητηθηΐ, 
εὐ γΘ ΘΠΈΓΟΙΥ Ὠδνιάϊςο." ΤὙΠ6 οἰγοιιπιδίδηςθβ 
οὗ ἴῃς Εαἀοπιῖῖα ννὰσγ πῆρῃϊ Θαϑγ πᾶνὸ ἔωγ- 
ὨΪσῃδά [ἢε οςςαβίοη ἔοσ '[. Βυΐ σόποια] ορίπίοῃ 
(θεἰζϑοῃ, ὅς.) ᾿πο] π65 ἴο ἃ πλιιςἢ ᾿ἰαΐοῦ δὺ- 
ἴδμοῦ νυγίτηρ δῖοσ Πᾶν ἷ5 παπποῦ, Ηρ (οὗ 
ΠΟΙ1Γ86) Γοίδγβ [ῃ6 Ῥ541π|ἴο ἴῃ Μίδοσαῦθθϑβ : 566 
1 Μᾶδςος. ΧΙ. 20, ὅζς. [{ ραϊηῖβ, ἢ δἰ μροϊαΥ 
γὴν Π655, ΔΠ Ἔβοᾶρο οὔἢ6 σοπητλιπ γ οὗἉ [5γαεὶ, 
Ὀγ τηϊγᾶςϊο δπὰ ὈΥ [Θμονδῃ 5 βίηρὶθ δἱά, ἔγογῃ 
ἃ ἴσγγι]ς. ΡΘΕ]: [ἢ ἃ ἔγθο, Ἰογουβ, σοηβάδηϊς 
Βρί γῖ, ἃ5 οὗ οὔβ τε ϊδνεὰ ϑιυάάθη!Υ ἔγοιη ἃ 
ξτεδῖ ργόβϑιγα: νυν] ἢ ἃ πλι} ΠΡ ἸΟΙ Υ οὗἁὨ ἱπιᾶροβ5 
ταὶ δάἀβ ἴο [Π6 γε! τυ οὗ πὸ ρἱσΐιγθ, δπὰ 
[τληβρογῖβ υ5 ἴο ἴῃς βδοθῆθδ οὗ δῃ ἃςῖίιιδὶ θπΊογ- 
ἔθπου πὰ ϑηρι Αγ ἐϑθοᾶρο. ὙΠῸ οσοδβίοῃ 
νοι μάν ὈΙἢ ἴο 1ἴ 156 ἃ πηδίί(οσ οὗ ἽἼοη- 

Ἰεεΐαγτε; Ὀὰξ [6 15} σἴΟΥΥ 15 δ1}}} οὗὨἨ ἱποιϊάἀδηΐβ 
(ε.σ. 1 Καὶ χν. σ1; 54]. Χχχν.: ἔβιῃ. 1χ.) 
οὗ ννῃϊοἢ ΔΠΥ ΟἿΘ τηϊρηϊ πᾶνε βιυρροβίοα [ἴ: 
δηά [16 15. Ὁ}} οὗ σἰγουπιδίδηςοβ. ννῃϊοῖ ἄγαν 
ι.5 ἴο [ἴ, 45 ἴῃς δίϊίηρ ὀχργοβδϑίοη οὐ ννόοηάοσ 
δηὰ τη κί [Π655 ἔου τ γάσι]οι5 δά, 1 ρα 5 
ουῖκόΎ οὗ ΜΠΙΟΝ ννᾶ5 ἢῸ Θϑοδρε. 

ΤῊΘ ρῥϑαὶπὶ 15 Δη ὄχᾶπιρὶς οὗ ἃ Ῥϑαϊπὶ οὗ 
Αϑοθηῖβ, ΠΟΔΓΪΥ ἴῃ ἴΠ6 βθῆϑε ἀθϑου θὰ ἄῦονο, 
Ρ. 4.5. ἼὝΤΠΟΥ πιὰ σννδ᾽οννθὰ 15 ὉΡ αυῖςκ 
-κἰῇ νναΐουβ μαὰ ονοῦνν μοὶ πιδὰ ι15---ἰἢς βίγθδπὶ 
Πδὰ βοῆθ οὐδγ ουΐ 50ι}," νυν. 3, 4. “ΟυΓγ 
500} 15 Θϑοδρθὰ 48 ἃ Ὀϊγά οικσοἵ {Π6 5ῃᾶγε---- 
{Π6 5ηᾶ1:8 ἰ5 Ὀτόκοη," ἄς. [,ὑτπεγ 5 Ἀγπλη 
( ἀλαγν Οοἷἵἷῖ ποδὶ πη τπὸ ἀἰόϑοσ ΖΟο," ἄς. 
15. ἃ ν 6 }1-Κηόννη ἱματίου. (0 πλεπίίοη ΟΠΪΥ͂ 
ΟΠ6) οὗ {Π6 ρ54]π]. 

3.4,5. Τῤεη ἐδὲν δα ««υαἱοτυεά, δις. ΤΡεη, 
866 9, ΟΧΙΧ. 92, 5 ποῖ ἃ ποῖ οἵ {π|6, Ὀὰϊ 8ῃ 
Ἰηΐογθηςε,; “ΤΕ Ὁ δὰ ποῖ Ὀδεη [ἐδονδῃ ΨῈῸ 
Ὑγὰ5 Οἡ Οἱ 58, ἴπθῃ βιγοὶυ ἈΠ Ὺ Παὰ 5νν4]"- 
Ἰοννοὰ 8 ᾧἃρ αυϊοκ; ἴθ ἴῃς ναῖε δὰ 
ονογνν Βα πιρὰ 5; ἴδῃ ἴπεῈ ῥσγοιιὰ ϑυνο της 
ναῖε πδὰ φόοπθ οὐδ ΟἿἿΓ οι]. ομίεξ, 
ὁ. ε. ΑἸν6, 845 ἴ6 οι ἴῃ Νυπι. χνὶ. 20, 32, 32 
ϑνν Αννα ἃρ φως Κοτγαὴ, ᾿αΐίμαη, ἅἄς.: 
ΟΥ, ἃ5 “1Πη6 ρσγᾶνε" ϑυνδι]οννθ ᾧὕρ 15 νὶς- 
{{π|5, «υδοΐε, Ῥτον. ἱ. 12: οὐ, ἃ5 4 ψ|η]ὰ δοδϑοῖ 
ἀδνουγβ ᾿ἴ5 ΡΥΟΥ, δἰ πιοϑί, 50 ἴο Ξᾷγ, “" δἷῖνο," 
Ὀείογε {πῈ νἱϊδ! βρατκ 8 ουξδ, ἃ5 Τῆεο- 
ἀογοῖ δχρίδιη ἴπ6ὸ ρῥ]άᾶςθ :--- Νὰ 5ῃου]ὰ 
αν ροβῃοὰ νδουϊ βερυϊζατο, δηὰ θδθθῃ 
ϑυν δ] οννοαὰ ὉΡ Αἰϊνθ 45 τῆθη ἀενουγοὰ οὗ ν]ὰ 
νελϑίβ." Βιυῖ τῇς Εγϑὲ ἱπίογργοίδιϊοη ϑθοτηβ 
(Π6 Ὀοβῖ, 45 16 ννογάβ οὗ ἴ[ῃ6 ὈοοΚ οὗ Νιυπ|- 
Ὀοῖ5 ἀὰὲ συοϊοά; δηά σ΄. 6 ἰηϊγοάιοος ἃ ποὺ 
᾿ῊΔΡΡ, οὗἩ ὀβοᾶρε ἔγοπι ἴῃ Ἰᾶνν5 οὗ ἃ νυ] Ὀραϑβξ. 
ῚΡε «υαἱδγ!: 506 Ῥ8. ΧΝΙ. 4, 16, ἔογ ἃ 5᾿ΠΊΠΑΥ 
ἔξυγο οὗἁὨ ἱπιπιιηθηΐῖ ρ6 1}, ἰῇ ἃ Ρ581πὶ δἱϊοννοὰ 
Ὁγ 811] ἴο ὈῈ αν! β: 45ο 5. οχ]ῖν. 7: 158]. 
νΊ. 7. {7 ε εἰγεαρι, ἩεὉ. "ἃ 5ἴγδαδιη," 2,2. ἃ 
ἰουγθηϊ δνν θη ὈΥ ϑυάάση τγδίηβ. 

4. οἱν “ομΠ 8566 5. ἰχῖίχ, :. Νοῖ οὔἱγ ουὔζ 
δοάϊεπ, θυῖ ουζ μεδὰ (58ε6 5, χχχυ. 4), δπὰ 
᾿πξδ: βᾶςἢ ἐχργεββϑίοπ δά ἀβ ἔογοβ ἴο ἴῃ ργθοβά. 
ἰηξ. . 



ν. 7-3.} ΡΘΑΙΜ5. ΟΧΧΙΝ. ΟΧΧν. 46: 

7 Ουζτ οι] [8 ἐβοδρεά 85 ἃ δίγά ουῦ ΗΕῪ τιδὲ τπιβὲ ἱπ {πε ΓῸΒΡ 
οὗ τῆε 5ηδλγε οἔτῃε ἔόν]εῖβ : τῆς 5ηδγε σῥαίί δέ Ἃ85 τλουπῖ Ζίοη, τυῤίεῤ 
18 Ὀγοκεη, ληά νγε δε Ἄβοδρεά. σδηηοῖ δε σγεπχονεά, δμέ Δδιάθῖῃ ἔογ 

. 8. (0 υτγ Πεὶρ ἐς ἴῃ ἴῆε πᾶπιὲ οὗ τῆς ενεζ. 
ΙΟκ Ὁ. ννῆο πιδάς ἤδάνεη Δπά οαγῃ. " 2 “5 τῆς πιουηΐαϊπ8 4γέ τοιιπά ἃ- 

ΡΘΑΙΜ ΟΧΧνΥ. δουζ Τεγυβαίεπι, 80 της ΠΟΚᾺΡ ἐς τουπά 
ΡΝ, Δθοιι ἢ]8 ρεορὶε ἔγοπι μεποείογἢ ὄνθη 

70» τὰς φοαίν, απα αγαϊγεί ἐἀξ τυϊεξεα, ἴογ ἐνεγ. ΕῊΗςεῦ 
Α ϑοηρ οἵ ἀερτεεβ. 2 Εογ ἴδε τοά οὐ [τῆς ννὶοκεά 581] ελρλοῶν 

8. {δὲ ἐδὲ ῥγοιιὶ «υαίεγς, δε. ΤΠδ 2. ΑἹ ἰδὲ »ιομπέαίμα, κε. []ΤΈΟΓΑΙΪγ, 
λῖοις ἅγὸ δπάονθα ν ἢ ἰἰξδ, δηὰ ραϊηίοὰ ΖΦ 6: 8811, 10 ὯΠ ὕ 81} 5 ΔΓ σζοιηὰ δδοιιξ 
ἴῃ {πὸ δεῖ οἵ ουογινβοϊ πη 05. Ῥογονγῃθ δοΥ; δηὰ Τοῃονδῇ 15 στουπὰ δδουΐϊ Η!5 ρϑορὶς,᾽" 
υοῖεβ8 ᾿ξ 5ς.οἢ. “ὀἑ᾿. Ν.᾽ γ17. ἕο. 866 Ζεοδ. 11. 4, 5; 2 Κ. νἱ. 1ῦ. “ἼΠΘ 

7. ὄὀγοξεη] Νοὶ ὉΥ δηγ δεῖ οὔ πιᾶπ, δυς ΠΟΪΥ (ΟἸϊγ,᾿ 54γ5 Ἀοδίπβομ, ὁ Β, Ἀ.,' ΜΟΙ. 1. 
{του [Βς Βεὶρ οὗ Οοά, οὖς ΟΠΙΥ μοῖρ Ρ' 382, “15 βϊυλίοἀ ὑροὴ ἃ Ὀγοδά δηά, εἰε- 
αἰνγᾶγϑξ. ναῖε Ρῥγοπιοηΐουυ ψηη (6 ἔοτκ οἱ ἴΠε 

Νοῖς {π6 ἱπιᾶρο οὗ ἃ εἰδά δίγά δθοαρίπε ἵννο γυδι]εγβ οὔ [εποβμᾶρῃμαῖ δηα Ηϊπηοηι. 
ποχρος θα! δηά δξαϊπδὶ 3}} Πορϑ, ἕγοπὶ πὸ ΑΙ] τουπὰ ἅτε ΒΙρμεγ ἢ1}15; οὐ {πὸ βαϑῖ 1ῃ6 

ὀγοάεπ πδὲ οὗ ἴῃ ἔονϊεσ. Ὑὴδ οὐ βῖπδὶ ννογάς τηουπΐ οὗ ΟἸΊνεβ; οπ 1ῃς6 βουτᾷ [86 ἈΠ] οὗ 
Δα τῆντθπι δᾶνο ἃ ἔογοο ψηϊον πὸ ᾿ἴογαὶ ΕἸ ΟΟυηδεὶ τ βίης ἀϊγεςι]γ ἔτοπὶ ἴδε σα]Ὲ οὗ 
ἱταπϑϊδιϊοη οᾶη τοργοβεηῖ: “ὟΝ 6 εβοδρθὰ ἃ5 Ηἰἱπποπι: οἡ ἴπῸ ννεϑὲ (Π6 σγοιπὰ γ565 σΘΠΓΥ 

: ν ἴο ἴἢ6 Ὀογάοιβ οὗ {(Π6 γγεδλῖ ννδάγ; ψ 116 οαι 
αὙδν ΑΜ τ Ἰσηῖ: Δ ρλθίι: ἡ υὐϑουω; τῆς ποτίῃ ἃ Ὀεηά οὗ 186 σι άρε ςοηπεοῖοά να τἢ 

, ἴδε Μουῃηῖ οὗ ΟἾἸῖνος Ὀουπάς (6 ργοβροςοὶ δὲ 
8. »παάε δεαυεη ἀπά εαγ! δ] ὅεὲ Ῥββ, οχχὶ, [ῃς ἀϊξίαποο οὔ πῆοῦὲ ἴβδη ἃ πος Σ {Π6 

ἘΡΘΧΧΧΙΝ τς βου ἢ σννεβὶ [86 νἱονν ἰ5 δοπιονν ῃᾶΐ πιοσὸ ὀρειι. 
Ατὸ {π6 δέδιε πιθητοηθαὰ ἴῃ [Π15 οχίγαςϊ 4]- 

Ῥβαιμ ΟΧΧΥΡ. Ἰυάρα ἴο ἱπ 1ῃς ρῥ541πὶ, οὐ ἴη6 πιογθ αἰβίδηξ 
ὙΠε οἰγουτηβίδηοοβ οὗ (15 ρϑδὶπὶ ἅτ δίγωασ διυΐ 5.1} ρῶσγ γπομπίαίη ΝΟΌΪ δδηλιοὶ, ΕἸ 

ἴο ἴποβε οὗ ῥϑαὶπη Ἵχχη!. [5Γ86] ἰ5 ορργοϑϑεὰ Ἀδπὶ, ἀπά Τὲεὶ εἱ ΕἼ], δηὰ ἴθ ἴῃς δαγί ΠΟΥ 
Ὀγ ἴπε γοξκε οὗ ᾿ἱγτδηῖβ: [π6 {{|4] ἴο 141 15 ἀϊδίαποα {ῃ6 τποιυηΐδιηβ οὗ Μοαθὺ [εδπ 
βθδτρ: [86 (41 Π 1 ἃσγὸ ἀδι]γ βοραγαϊϊηρ ΠῸπι δίδη)θυ, “8. δηὰὶ Ρ.,᾽ ρ. 173, ἵϑί δὰ., πο] η65 
ἴδε ττγαϊῖοσγβ. ὙΠοθ6 ΜνΠοῸ ϑἰδπα ἔλϑ ἰπ πὸ. ἴἰο 1ῆ6 ἰδῖίοσ ορίπίοῃ, «δηὰ 4150 ὙΠοπίβοη, 
Αἰϊερξίδηςς 5}4}} {Πρ ἰπ ἴ86 ὁπὰ: [οὔοναῃ “1,. αηὰ Β.,᾽ Ρ. 667, εἀ. τϑ8ό4. Τῆς νογάβ οὗ 
Ῥτοΐεςῖ5 Ηἰ5 ρεορίθ, 25 ἴῃ6 ἢ1}5 δίδηά γουπὰ 7|Οβθρῆιβ, “ Β6]]. [ἀ.᾽ ν!. ν. στ, ἴοο, ᾳυοίοά 
]εγαβδίοπι δπὰ ριυιδγὰ ἴἴ ἔου δυθίτῃοσο. γΥ δδη δίδηϊου, ἕδνοισ [15 Ἰάθᾶ : συνήχει δὲ 
ΤΠΟ ἐνεηῖβ παγγαῖϊθα ΝῸῆ. νἱ. ὅζε. βοεπὶ ἴοὸ ἢ τε Περαία καὶ τὰ πέριξ ὅρη, κιτιλ. ὙΠΟ 

ΠΊΔΩΥ ἴο ἢᾶνὸ ρίνθῃ οἼσαβίοῃ ἴο ἰῃ6 ρὑϑαϊπὶ; σοιηραγίθϑοη ἰῇ [ἢ6 Ρῥϑδὶπὶ 566 ΠῚ8 ἴο ΤΈΘΆΪΓΟ 
50Π16 ςοἰποϊάδηςθα οὐ ὄὀχργοϑϑίΊοη (ΚΑῚ) ἃ. οἱ βου θην γοηΐηρ σοπίϊπαοιβ τηοιηΐα!Π- 

ἅτε ποίἸςοὰ Ὀεΐνδεη 1ἴ δπὰ τῆς Ὀοοῖς οἵ Νεοδθ-. σδαΐη βδιιςἢ 85 (μδῖ οἵ ΟἸ]ινεῖ, ὅς. : ἰξ ΤΕαΌΪΓΕ5 
; 866 τ΄. 3) πὰ Νεῆ. 11. 8, 18, ν. 19, δεβιάοβ ἴῃς »απ χε ἀῤῥεαγαπεο οὗ ἃ ξυλταϊδη- 

ἄς, Βυΐ ἴῃς ϑαπιαγίδη ἐδοϊίοῃ βοδγοοὶυ οχοῖ- 8Π]0 πὰ ρτγοϊδοϊϊοη ϑιισῆ 8ἃ48 [6 πρᾶγεβί 
οἰϑεὰ βυςἢ ἃ ΞΘΥΨΔΥ ΟΥ̓ [ἢ6 σῆοδθη ρευρὶὸ 8ἃ5 πιοιιηΐδίῃβ πλιιϑδὶ αθοτά : Ὀυζ 511}} τὴς ἡπάρπιεπ 

ἐχργοβϑίοηβ οὗ Ὁ. 2. ϑδὸπὶ ἴο ἱπίπιᾶῖο: οὗ ἴνο γᾶν οσβ δοηυδιηίθὰ στ ἴδ6 βροῖ 
ἃηά, ξΈποταγ, ἴῃς ἱποϊάδηϊβ τοξογτοά ἴο ἅἄγὸ Ἷδῃ β.δγοοὶυν Ὀὲ 56 δϑίαθ. 

ἃηἃ ςομηπηοηρίδοο, θη σοηίγασιοά 
ὙΠ τῃ6 οὐ τοὶ ἐπ ταῖς Ὀ5841πὶ οὗ ραβϑίοῃμαῖθ 8. ον δὲ γοά, δς.] ΤῊς ψογά ἴγδῃ8- 
ἐπεῖργ ἀπά (βἢ, Μδηγ νογάς ἴῃ ἰδ ὑη- ἰαϊεά στοά πλθδῃβ γαῖθιοῦ “βοθρῖγε᾽" ΟΥ ἌΡΗ τ 
ἀουδίοα!ν ροϊπὲ ἴο ἃ ἰᾶΐες ἀδίο: οὸ ΜΟΙ], 35 Οεη. χ]ῖχ. το; Κ5. χὶν. 6. Τόὲε «αυἱεζεά (ἨεὉ. 
Βεϊϊέχεο, ἄς, ὙΠῸ τορεϊ ποθ. οὐ ςογδίῃ ὙΠ Κοάπε55) ἅσὰ 50 ἰεγπηθά ἱπ σοηΐγαδὶ ψ ἢ 
ὑγογὰς Ἀπα ῬἢΓαβοβ ἱπ ἰΐ, ἃ5 οὗ {π6 νγογάβ 7ὸ “(ἢῃ6 τξπίεου5᾽ ΟΓ “ ἢΟΒ6η᾽" Ρεορίε; [Π6 οΐ 

εὔεγ ἴῃ τ. 1, 1: Γοισαί αδομὶ ἴῃ τ. 4: γίφδιδος 9) 166 τιββίεοια 15 {πὲ ἰαπα οὗ ΡΘΠΙΠΕΟΡΟΙΣ 
ἴῃ τ. 3; φορά ἴῃ “. 4, Υθπιὶπάβ οἵ ἴῃε ἱΠΘΟΥΥ τιοποά οὐ ἴο ἴπ6 ἘΠ ΡΕ5, [οβῇ. Χυη, το: “ Απὰ 
οἵ Θεϑεπίυς, λιν ςαϑὶ ἰοῖβ (Η Ὁ. 4 Ἰοΐ) ἔοσ ἴβεπὶ ἴῃ 

Β]οἢ,᾽" ἄς.; 5. χνὶ. ς. “ὙΠΟ ΡΟΣ οὗ [Π6 
1. Το δαὶ ἐγ ἐπὶ δὲ Τοκο, ἅς. ΟΥ, ορργέβϑογϑθ, [ἢ6 Ἔπειηΐεβ οὔ Οοὰβ ρβεορῖο, 584]] 

ταῖμετ, οἿὝΒΟΥ {παῖ ἰγυϑὲ ἰπ [εμοναῃ ἅτε ἃ8 ποῖ δϑίάς (158]. χχν. το, Η60.) ἀροη {με ἰαπά, 
Μουηὶ Ζίοη; 10 5811 ποῖ ὃ6 πιονϑᾶ: 10 ΤῊΘ {|8] ἰ5 ἴο Ῥσονο δ: ἢ, μοὶ ἴο ἐπάδηροσγ ᾿ἱ 
δίδηδε δ πὺ 70, ΘΎΘΙ, 45 ἴ᾿ε 50]1ἃ εὐυῖ ἢ. ὈΥ ἃ ἴοο 5Πᾶγρ ργεββιιγε: ἰεϑῖ, ονεγοοπὶα ὉῪ 

χΧαΪ, 1, εἶν. ς. (15, ἐνθῇ {86 (811 ρα ἔοστἢ ἃ δαπὰ (25 ἴῃ 
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ποῖ τεβῖ προη ἴδε ἰοῖ οὗ τῆς τ: σῃίδοιϑ ; 
ἰεβῖ τῆς Πρβτθουβ ραῖ ἐοττῇ τπεῖγ ΠλΠα5 
υπἴο ἐπα Υ. 

4 ἴ)ο ροοά, Ο ΙΧοκΡς ἀπο ἐῤοιε 
ἐῤαὶ ἐε σοοά, ἀπά ἴο ἐῤερι ἐδαΐ αγό ἀρ- 
γῖρμς ἴῃ τῆ εῖγ πεδγῖϑ. 

ς Α5 ἴογ βδυςἢ 245 ἴυγηῃ δ8146 τηῖο 
{πεῖς σγοοκεὰ ννᾶγβ, τε ΠΟΚῸ 58}8]} 
Ἰελά τῆεπὶ ἔστ ἢ ἀπὲ νόγκεγδ οὗ 
ἀν ως ὁμῖ ρεᾶςς σαί δὲ ἀροη [5- 
ΓΔΕΪ. 

Οεη. 11. 22) ἴο Τογϑιἀάθη ρίδαβιιστε: οὐ (85 ἴῃ 
Ἐχοά, χτῖι. 8), ἴο σοηπίαπιηπαϊζίοη : [τοι ρἢ 
ἔοτοθ. οὗ οιπεῖοπὶ ψγδάδ! γ Ρογϑιδάϊηρ ἴο 
δ δι] σοπηρ]Ἂᾶποο, οὐ ΤΠγου ἢ ἀδϑραῖγ οἵ κοοά, 
85 ἴῃ6 Ροαϊτηϊοῖ (ἸΧΧΊΠ. 13, 14: 566 ἴοο Ρ5. 
ΧΧΧΥΪ. - ΝΌΠΊ. ΧΙ. 30) ἀθβοῦῦο5. δοηθ ἴῃ ἢΪ5 
ἀΔΥ ῆὴο νυἹϊηοβϑο [ἢ6 ΡΓΟΒΡΟΓΥ οἵ ϑοκρά 
πηοη.᾽" 

4, 6. 2 ο γοοή, Ο 7 οκν, ὅς. Ῥγάνογ. “"Ὧο 
ΤΠου, [Θῃονδῇ, 40! ΚΙγ, δηά Ὀείογο 1ἰ ἰ5 ἴοο 
δῖε, αν. 3, 8ῆθνν ΠΊΘΓΟΥ ἴο ἴἢ056 ννῇο ἂῖδ {Γ116- 
πεοαγίοαὰ δηὰ ςἰεάξαοι." ὍΠδη, Ὁ. ς, ἴΠπ6 ῬγάγοΓ 
σὔδηξο5 ἴο ἃ ΡΓΟΡΏΘΟΥ: “ Α}} 1ῃδῖ ἴυγῃ δϑιάδ 
ἔτοιῃ {Π6 ϑἴγα βῆϊ ραὶἢ δπὰ ννδηάογ ἱπίο ὃγ- 
Ρδῖἢ5 (566 [μπᾶξ. ν. 6, 15 ἐῤε ωγε 97) ϑδαριφωγ 
ονν ἐγαυκί ον: «ὐωϊζοά Ἰφγοῖ ὄγαυαγε. ὍΤΕ 
ννογὰ τοηάογοὰ ὀγευαγς 15 ἰδ6 ψψογὰ υδοὰ ἴῃ ἴΠ6 
Ρ54]πι). ἰῃαὶ εἴταν ἔγοτῃη Πθα δηὰ ᾿πο]πε ἴο 
ΤῊΥ ἔοθβ, [Ἐἤονδῃ ΜΜ}} ἀσδίγου ΜΙ [Π6 
ΜΌΓΚΟΙ5. ΟΥ̓ ἸΠΙΖΙΠΥ ; ΟΥ, 8ἃ5 Ψογκοῖβ οὗ ἰη!- 
αν." 
ΤΠ νοτγὰ «ῥα ἰραά ἐξογε γογι ϑϑοῖηβ ἴο 

ὕδαγ [ῃ6 πιοδπῖπς ἀῦονε ὀχργοϑοθά, οὐ “" ἰοδά- 
Ἰπξ ἰηἴο {πὉ ννυᾶν8 οὗ ἀκδιγυςίίοη," οΥ “ἀδ- 
βίγουϊηρ Ὁ 506 55, [ν11. 8, εἶχ. 22. Α 50Π16- 
νυν ῇαῖ 5: Πλ}}4Γ ἀσπιιποιϊδίίοη Μαζί. Υἱ]. 22, ΧΧΙΊΝ, 
ξι: ἴπ6 νγάνογιηρ, υπηϑιοάξαοί, μια] [-ποαγίθα 
ἄἰδεοῖρὶθ 584} Ὀ6 85 {6 δγροςσγίῖο δηὰ τὸ- 
ὈΕΙΠΙΟυ 5. 

ὙῪΠὸ ςοποϊυάϊπρ ννογάϑ, 2έσες σῥαϊ ἐδ μον 
1 γαρί, σου ποῖ Ὀ6 σοηποοίοὰ ἢ ννδαδῖ 
Ρτγοςθάοβ. ὙὝὙΠΟΥ ἃγὸ ἃ ὈΪ θὴρ ὕροη [6 ἴγι6 
Ιϑγδθ] : ἃ ᾿οππάθηϊς ργοπηδε οὗ ρϑᾶςθ δηὰ 
Ρτοϊδοϊίοη δὲ ἴης ἰαϑὶ, ἔγοπὶ 411] ορργεβϑίοῃ 
δηά ντοπρ, ἴο ἴποδα ΨῈΟ ἔγιιδέ ἴῃ [ΘΠονδῇ, 
δηὰ ἅγὸ ἴσιο ἀπά ὈρΡΠΡΒΐ τη Πεδγῖ, α". 4; δπὰ 
αἴθ δοσιτο αἰνναγϑ Κὸ [86 ἱπηπιονανὶς τοςκ 
Ζιοῃ, τ. 1. 

Ῥβαιμ ΟΧΧΥΪ.. 

Α ρβαὶπὶ οὗ {παηκβρίνιηρ ἔογ γοζυσγῃ ἔγοπι 
ΠΑΡ ΝΥ, κ΄. 19,0. Δοςοπιρδηϊεὰ ὈΥ 8η δγάρηϊ 
ΡΓΔΥΕΓ [ῸΓ, τ. 4, 8Ἃπάὰ σοηβάοηξ ἤορε οὗ, 
ττ΄. ς, 6, [5 φιιςκ δηὰ 611}] σοπιρὶοῖίοη. ΤΠ6 
Τηίγδοϊὶς οὗ γοϊιισῃ ννᾶ5 ἰκὸ ἃ ἀγεαγῃ; ἰ σου]ά 
βοδυσοὶυ 6 σγοα!οἀ ἴογ 115 ννοηάοσ. [{ ΒΙ]οὰ 
ἴηε Πεαγῖ οἵ ἴἢ6 σβοβθη ἢ ἸΟΥ δηὰ τῆδηκ- 
ἔυ]πο55, διιὰ ἴῃς ἢθδίμθη, ννῆο ἰοοκεά οῃ, νυ 

ῬΡΘΑΙ,Μ5. ΟΧΧν. ΟΧΧΝΥΙ. [ν. 4--. 

ΡΘΑΙΜ ΟΧΧΥ͂Ι. 
1 714 ἐληγολ, εὐἰεόγαϊ περ ἀξγ ἑἡπασαξεδίς γεεγα 
οι οὗ ἐαῤητδν, 4 ῥγαγεὰ ,»γ, ἀνά 2γοῤᾷρ: 
σίείλ {ἀξ ξυοαΐ σμεζέςς ἐάεγοογ. 

Α ϑοηρ οὗ ἀερτεες. 

᾿ τ ΤΗεΣ ΗῈΝ τῆς ΓΠΟΚΡ ' τυτπεά ρλίῃ  αετνα 
τῆς σδρτιντν οὗ ΖΊίοπ, νγὲ νγέγω ἐὰν γε- 

κε τπεπὶ τῆι ἀγϑδπι. ὦ 
2 ΤΠδη ννὰβ8 οὐγ ποιῇ Ἀ]1]6ἀ νυπτῇ 

Ἰλυσῆζεγ, πὰ οὐγ τοῆσυε ἢ 5ιηρ- 
ἴηρ: τἢεη 58α]ά τῆ ΕΥ̓ ἀπιοπρ ἴῃς Πεᾶ- 

Ζινα. 

ἀϑιοπβῃπηοπί. Υοἴ 9οπὴδ ΟΠΪΥ--- 566 (ἢ δοοῖς 
οὗ Εγγα δπὰ Νοἤεπι.. ρ4551Π|---ἰπ σοπιράγΓϑοῦ 
ΜῈ] 115 ἔοττηθσ πλ]ττς ΟΥὨ ἁ ἸπῃΔὈ λπῖϑ. 25 
γεῖ οσσιρΥ ἴπ6 ἰαπά: ἴῃ δὶ πηὶσί, «". 4. 
ΔΙάΘΠΓΥ δηϊγοαῖβ οὗ Οοά ἴο τοβίοτε ἰδ τὲ- 
ΤῊΔΙΠΟΣΥ ; πὰ σοπβαάσπιν ὑγράιείς (ον. ς. 6) 
[Π6 Δοσοπιρ Ιϑηπηθηΐϊ οἵ ἢ]5 ὑγαάγογ: ἃ μδγτεϑῖ 
οὗ ἸΟΥ̓ ἀπά τεϊοϊοσϊηρ δίῖεσ ἃ ϑθρὰ- τῆς οὗ 
ΘΟΓΓΟΥ ; δηα ᾿ΓΟΘΡΟΓΟΙΙΒ ΠΊΔΠΥ ἀλγϑ, αἥετ Ὡς 
ΒΠΟΓῚ 5ῃαγρ {ὖπ|6 οὗἉ {τ]4]. 

Ῥο. Ιχχχν. σοηπίδιῃβ ἃ 3 ΠΑ ΠΑΠ Κϑσίττης 
ἴογ ἃ τοϑίογδίίοη ἔγοπι ὄἽχὶϊθ, δηὰ Ῥγάγετσ ἴογ 
115 (]] δεσοπιρ 5 πησεπῖ. 

ἼΠΕ τερεῖ!οη ἴθ [Π15 ρϑαϊπὶ οὗ σεσίδιῷ 
ννοΥ 5 δηα ΘΧριοβϑίοηβ, τ. ΟΣ, 4. 2. 3. ἀπά 
6, νν»ῆιςἢ σοπδιυϊο ἃ ϑοτῖ οὗ Ὀυγάδη ἴο {πὸ 
50ΠΡ,. ΓΟΠΊΪ Πα 118 (ΔΙ ΠΕΥ οὗ (σεβοπιιϑ᾽ δοσουπῖ 
οὗ ῥϑ4)πὶ5 οὗ Ὠθρίθοβ, Ρ. 4: ς. 8566 ποίεβ ὕροῦ 
συ. 1,4, ἄς. 

1. μιγπρα ἀφαίπ ἰδὲ εαρέ!ο"}} ὙῖΝῈ ρῆγαθε 
50 Γεηἀογοὰ ἴῃ ἴῃ6 ΑΟΝ΄ 15 ποῖ Ἰἀθπς δὶ πὰ 
(δῖ 5: Π|ΠΑΓ]Ὺ τγοπάογοὰ ἴῃ ὡ. 4. Βυῖ, 45 ἀδονὲ 
5α]ὰ, 1πῸ6 τοι τογαϊϊοη οὗ ργίῃεραὶ ΜΌΟγάς δοά 
ῬἬΓΑ505 966 ΠῚ5 ἃ σῃμαγδοΐοσιϑιῖς οἵ ἴποϑο βϑδὶ ΠΘ 
οὗ ἀερτθοβ: δηὰ ἰἴ σδὴ βοδγοεῖὶν ὃδ6 ἀοιιδιεά 
τῃαΐ ΟΥ̓ΡΊΠΑΙΪΙΥ ἴΠ6 ἵἱνο Θχργοϑϑοηβ, ὙΜΙΟΣ 
ΠΟΥ ΟἸΟΘΘΙΥ τοβοπι]ς ϑᾶσἢ οἵδε, νετε ἰδὲ 
58Ππ|6. [ἰ πιᾶὰγ ὕὈ6 δά ἀδὰ {παῖ ἴὲ 15 Βατά ἴο 
Εἶνθ ΔΥ͂ 5 ἰϑίδοϊογυ δοσοιηῖ οὗ ἴῃ Ἡοῦτεν 

νοτὰ ΠΩ ἢ, ν σῇ 15 ἴῃ6 τεςοϊνοαὰ τοδάϊπῦ 
τΠΟῸΡ ἢ ποῖ ἴη 411] Μ55.)., ἀπά ψυἢςἢ 15 τε 
εγοὰ εαρέυν ἴῃ 1ἢ 15 γ6Γθο. 
ΤὮΘ τηρᾶηϊηρ 5: νΠοη Οοὰ μωποΐ 1 

Ταῤι νυν, ΟΥ σὔδηροὰ [η6 σδρινγ οἵ Ζιθα 
ἴο ἕτεεάοπι: ἤθη {πῸ6 οδάϊςξ οὗ νσυ νεπὶ 
ἕοστῃ δ] οννηρ ἴΠ6 σαρονοθ ἴο τείχη. ᾿ἴ 28 
50 πποχρεςῖρϑά, ἰἴ ννᾶ5 50 τηϊγασιι οι (3:Ὲ ἴδε 
οὐϊοεῖϊ ἴπ Ε'Ζγὰ 1.), [δῖ ννὸ ἀδεπιδά {Πὲ δοζοπὲ 
Ρ᾿ΙΒηπιθηΐϊ οὗ δποϊθηΐ ῬΓορΡἤΘΟΥ (566 εἐτέπὶ 
ΧΧΥ͂. 12, ΧΧΙΧ. 10) ἃ ἀγδάπῆ. ὅ66 ἴῃ σοητ5 
Ὀεοίονν, δἵ υ. 4. 

«υε «υεγε ἐϊάε ἐβενι ἐραὶ ἀγεα»] 850 ῬΟΊΎΡΙυ 
ἀεοβογι θα (Π6 ἸΟΥ οὗ ἴῃ6 Οτϑεῖκϑ τοϑουδὰ υἢ» 
Ἔχρεοίθαϊν ἔτοπι {πὸ Μασεάοπίδηβ : “ Δί οκὶ αἱ 
1ῆ6 πηθη,, 6 βδαΎϑ8, “" σου] 5οδσοοῖν δείιενε 
{(Πῃ6 ποννϑ, Ὀῖ ᾿πλδρι πο [Ποπιϑοῖνοβ ἴῃ ἃ ἀγα 
ἃ5 ΠΟΥ ἰ᾿Ισἰιδηθα ἴο νγῆδΐ ννᾶβ βα!ά, 50 ἐχῖτἡ 
οΥϊ ΑΓ δηὰ τηϊγασι]ουϑ τ ϑοοσηθὰ ἴο (μεπι" 



Ἰᾳ 

νυν. 3- - 6.7 

ἴΠεη. ὙἼΤηε ΓΟᾺΡ ᾿ μαι ἄοπς ρτελῖ 
[ο΄ τῆϊηρβ ἔογ τΠἢεη]. 
τᾷ 

-ξ. 

3 ΤΠς ΓῸΚΡ Βδῖῃ ἄοης ρτγεδΐ τῆ ηρ8 
ἔου αι5; τυῤεγεο νγε ἅτε οἶδά. 

4 Τυτγῃ δρδίη οὐγ σαριίνιγ, Ο᾽ 
ΓΙΟΚΡ, 45 ἴῃ βἴγεαδιηβ ἴῃ ἴδε βοιτῆ. 

ς ΓΒΕΥ τῆδῖ 5ονν ἰῃ ἴδαγβ 4}] γεᾶρ 
1π ᾿]ΟΥ. 

Β. ΧΝΠΠ. οἢ. 29, ὃ 7. δι πλ γὶνγ [Γἰνγ, Β. 
ΧΧΧΙΙΠΙ. οἢ. 22; Ουϊηΐυ5 Οἰγίυ5, Β. Ιν. 
ςΒ. 1. 22. 

2. 85. Τὸὲ ΣΟΚΡ ῥαὶδ ἄοπε), δις.ἢ] Ὅδα 
τυοταάς οἵ οεῖ 1]. 21 ἅτὲ γτερεαῖϊθα ἔνιοθ, ἴο 
ςΔ}}] αιϊεηΐοη ἴο ἴῃς ἔμ] πηθηΐ οὗἉ δηοϊοπὶ ργο- 

ῬὮξοΥ. ῖ 
4. Τιγη ἀφαὶπ, δις.1] Α ργάγογ: Α5 ἴδ6 

ΒΊΓΕΖ,ΠΙ5 ἰη ὅη: 8 ἀγγ Ἰδπὰ [500 } 15 δε ἢγϑὶ 
τα ρογῖ οὗ ἴπΠ6 ννογὰ (πεφεδ) τοπάογεα ἐῤε σομὴ 
- 5εεὲ [οβδῇ. χν. το; [πάξ΄ 1}. τς, ΗθὈ.---ἰῇ οὐ 
μββδν ψὸν δε τοϑίογοα ἴῃ [Π6 ΓΑΙΠΥ δϑάϑοη, δηὰ 
Ώ11 {[Π6 οὗ δηςίοηΐ νυδίογοοι Γθ65, Δης Γοηονν 
ἰτε δηὰ πιονοπιθηΐ Ὑνῃογα σσησθ δηὰ ἀσβοΐα- 
Ἔα ννεέγὲ Ὀείογε, 60, βϑᾶγβ πε Ῥβαδὶγηϊϑδῖ, ἐμσγπ 
οει7 ΤΩΡΙ ΟΣ, ΟΥ̓, γεσίογο ἐῤὲ γχγευάμε, ἴο Η]]} 
ΟἿΓ 5ίγοοίβ. δηὰ οἱ[θ5 τῇ ἱηηδοιδηΐβ, δηὰ 
σοηνογ ἃ ν]άογηθθ5. ᾿ηἴ0 ἃ ρεορ]εάὰ ἰΔπά. 
ἼΠε ροϊηΐ οὗ σοπιρατγίϑοη 5 [ἢ6 ἸΙάθα οὗ γεβῖο- 
γαῖίοη δηὰ τϑηονναὶ, 85 οἵ ννδῖοσβ 'ἴπ ἃ ἀθβογί 
Ἰαπὰ νυ ῃϊοἢ πμᾶνο ἐἰβαρροαγεά, 950 οἵ ρϑορὶθβ 
ταὶ ἀγὸ ν"δηϊθαά δηὰ ἅγὲ ἔδσ ἀναγ. Βιυῖ οἴ ῃϑῖβ 
σοηϑδιοσ {6 ροιηΐ οὗ σοπιραγίϑοη ἴο Ὀ6 (Π6 
Ἰάοα οὗ ργδιθι ποος πὰ ννοὶσοπΊθηθϑβ, ἃ5. οὗ 
γοξἴογοα ννυδίοσβ, 50 οὗ σοϊπγηϊηρ ροορίθς; δηά 
[Π|5 ἱπιᾶρα ΠΠΔΥ Ὁδ ἱπιοπάδα ἴο δὲ σοηνογοὰ 
ΜΠ 1Πη6 οἴπογτ. ὅθε. Βρ. [ον 5 ποῖο ἴῃ 
ΜΟΥ τς 5 σοπητηθηΐῖ. ἀροη [δ6 Ῥϑδὶπη, ὑ. 242: 
4950 5. χΧ]. τ, ποῖο. 

ΜΔΏΥ σοπηπιρηϊαΐογθ, ἢοννονο (Εννα]ά, 
ἼὝΠΟΙΩςΚ, νη ρον, ἄζς.), τγαπϑίαῖο υὐ. τ ἀπά 
4 αἰ ΓΟΠΕΪΥ ; δηὰ σῖγα ἃ πονν ἰΙάθα ἴο ἴΠ6 ᾿πιᾶρθ 
ἱπίγοάπςοα ἴῃ ν. 4. [ποτα οἵ {πὸ γοπάογίπρ, 
ΤΩΓ ΩἧΩΙ Ομ ταῤῥυΐγ, ζς., οἵ ν. 4, ἴδεν 
τγαπϑίαῖθ “" ΘΙ] ονθ ΟὟ ΤΩ ΒΟΓΥ.᾽" ΛΚ ΏΙ ἢ 16 
ἩΞ-Ὁ. ν»}}} θεασ, δηὰ Ἔχρίδίη ἴἢ6 ννογαϑ 45 γείου- 
ΕἸΠΕ ποὶ 50 πγιςἢ ἴο ἃ ςοπιρ]εῖε γεβίογδίοη οὗ 
16 ΟΧΙ 65, 845 ἴο ἃ γο]οῦ ἔτοπι ϑοτὸ {τ14] νν Ὡς ἢ 
που ὈζοΪγ (566 Εχγα ἀπὰ ΝεἤῃδπΊ., ρ4551Π1) 
Ριεβϑοά ὑροὴ ἴἢ6 γοιηρ ΘΟΪΟΠΥ ἴῃ 115 ἢιθῖ 
ἄλγβ. Ασοογαϊηρ ἴο {Πὶ5 εχρίδηδίοη, ἴΠ6 
Ἰπιᾶρο 1ἴΠ τ. 4. 15. ποῖ ἰῃδῖ οὗ γοβϑίογαζίίοη απὰ 
τοπονδίϊοη, οἵ οὗ ργαϊθξι!ηθθθ ἀπ ννο]ςοπηθ- 
π655, δυΐ γαῖ Ποῦ οὗ δυάἀάδηηοβϑ πὰ ποχρεςϊε - 
πόϑ8. “Ὁ [|εδονδὴ, γε ϊονθ ΟἿΣ ΠΊΙΒΟΙῪ δι - 
ἄδην, δηά, 845 ἰΐ ΠΊΑΥ νγῈ}}] 6 54:4, τηϊγᾶςι- 
Ἰουκὶγ; 45 ϑἰΓθ41π|8 ἰη ἴπε6 νυ] άθγποθθ, ὑν ἢ] ἢ 
Οπδ πιοπιεηΐ ἅτε ἀδθδα δηὰ ἄγυύ, δπὰ ἴπθη ϑυά- 
ἄδην Ὀεσοπιὸ βονηρ τγνοι 5.᾿" 

ΤΠῆο ἤγβὲ ἱπίεγργεϊδιίοῃ 15 ἴο Ὀ6 ργοίογτοά, 
85 ἰΐ βοεῖτι5 δἰπιοϑῖ ᾿παβροηβαῦϊθ ἴο τοίου τ. ἃ 
ἴο ἴδε τεϊυγῃ ΠῸμῚ σαρίϊνγ, ἀπά ἴο ἴγαῃ5» 

ῬΘΑΙΜ5. ΟΧΧΥΙ. 

6 Ηε ιδαῖ βοοῖὶ ἔογι ἢ δηὰ τγεερ- 
εἴῆ, δεδγίηρ, 
ἀουθε]εθ5 σοτης ἀραίη ἢ τε]οϊςϊπρ,, 
ὈΠηρίπρ 5 βῆεαναβ το ῥίπι. 

ΡΟΑΙΜ ΟΧΧΥΙῚΙ. 
ι 71: υἱγέμε οὗ Οοαῖς ὀἰεεείηρ. 3. Οσοά ἐεἰιϊάγερ 

ἄγε ἡϊς φί. 

Α ϑοηρ οἵ ἀερτεαβ ||} ἰοτ. ϑοϊοπιυῃ. 

ἰαῖα ἃ5 'ἰῃ ουγῦ  εγϑίοη; δηά ἴο ρίνο [ἢ6 54 πὶ 
ἱπιροτί ἴο [δ δἰπγοϑβί ἰἀθητοδ] ννογάβ οὗ υ. 4. 

δ. Τρῤενρ ἐῤαὲ του, δίς. “Ὑμαῖ ἔογ νῆϊοῇ 
ὍΘ ὈΓΔΥ͂ ὙΜ}}] ϑιιγοὶν σοπὴς ἴο Ρ855.") 866 ΕΖγᾷ 
ΥἹ]. 1Ιό, 22, Νεῆ. χὶϊ, 42, ἔογ, ρεγῆδρϑ, {86 

αἱοὶκς τεδ]!Ζαίίοη οὗ [ἢ6 ἤορθ. ΤῊΘ βόννοῦ ζο65 
Οὐ ἴῃ ἄἀθὲρ ἀδοροπάθπου, ἔδαυηρ ἃ ΠΟΙ 
ἀϊξαρροϊηίτηθπί : Π6 τσοίισης ἢ ἸΟΥ πὰ 
το]οϊςηρ, πὰ σάγγίθβ (Π6 ἔγυ! οὗ ἢἰ5 οὶ]. Τὸ 
“οαῦ ἱπ ἱεαγε, δῃὰ χκο ζογ ἐπ ἰσαγ:, ΤΑΥ͂ 56 Τὴ 
ὀχαρρογαῖθα ΘΧργθβϑίοηβ; Ὀμζ 566 {πὸ ἀθβογρ- 
[ἴΙοηὴ οὗ ἃ βονοῦ ἰπ ἴη6 Εαβδὲ ἴῃ Βιυγαάοι5 
“Ογθηΐαὶ (δοπη5,᾽ ο]. 1. Ρ. 123, ΔρΡΡΙσΔΌ]6 
ΠΟ ἄἀοιιδέ ἴῃ ἃ βρεοῖδὶ ἄδθργθθ ἴο μιυβθδηάπηθη 
ἴῃ [6 Θαυγ ἀδγϑ οὗ {1π6 Ἀείυση. Οὐδ]αΐ. νὶ. 7, 
9, σοηϊδίη5 ἃ Νὸνν Ταβίδγηθηϊ σοπΠΊΘΠΙΑΓΥ 
ὍΡΟΙ [Π]5 ἰδχῖ : 566 ἴοο Μαίϊ. ν. 4. 

6. δεαγίπφ ῥγέωίοις “σε ὝΠΟ βιϊδδίδηξζινα 
τοπάογοά ὑπο Οὐσιγβ ΟΠΪΥ ἴῃ ἴἢ|5 ρ]δςο, 
δηά ἴῃ [οὐ χχν]. 8: “10ὲ ῥγίεθ οὐ ννϊβά τὴ 
ῖ5. αῦονθ τυ 165." [115 τῃηδαηϊηρ 'ἰπ [Π6 Ἰαῖῖοῦ 
Ρἶᾶςθ 15 ἀοιιθεδι]. ϑοδυϊΐθηβ σοηϑίάογϑβ [15 ᾿πι- 
Ροτῖ ἴο Ὀ6 ““ψεῖρμι." “ὙΠ ψεῖρῃϊ (6.6. ἰῃ 
1ῃ6 Ὀαίδηςε) οὗ νυἱϑάοπι 15 ἄῦονθ γι ὶ68 :.} 50 
ἤσΓα: “ ὈΟΑΓΙΠΡ ἃ «ὐεῖσδῥ ΟΥ διγάεη Ὦ15 56θά, 
Οτμοῦς σοηςσθδῖνο τ ἴο πλθᾶηῃ (ἢ6 Ὀδρ οὐ ννδ]]δὲ 
ἴῃ ψνῃϊςἢ (ἢ ϑορὰ 15 σδισγιθὰ : 50 ἴη6 πιᾶγρ. 
ΤΠΕ πιοϑσὲ σοπηπηοη ΟρΙπίοῃ 15 ἴπδξ ἰξ Πηθδῃβ 
ἃ “Ἰδηα δι} οὗ δοθὰ,᾽" οὐ ""ςαβῖ οὗ 5σϑοά," ν ῃςἢ 
18 διιρροτίοά Ὀγ {πὸ 1ΧΧ΄, Νυἱΐρ., πὰ ὅγυ. 

ΤΠε γγίημη οὗ πε ογρίηαὶ ἴῃ σν. 6 ἰ5 
ποις οαῦϊθ. Τηθ 5ἰονν βδὰ τηοϊΐοη οἵ [(ἢΠ6 
ΒΟΥΡΘΥ ροίηρ ἔοσί ἢ ἴο ἢ]5. ννοσκ οὗ βογγουννῇι]} 
ΔητοΙραϊίοη, 15 σοπίγασιθἁ ἢ ἢ]5. αυῖςκ 
οἰδλὰ τοΐϊασγῃ, Ὀδαγηρ Π|5 βἤῆθανεθ. “ΗὌἜ βοδβ 
ἔογι ἢ ἰπ βούτονν Ὀεασηρ 5. 5θθά, ἢ τοῖν 8 
ἢ ἸΟΥ πὰ γε)οϊοίηρ, Ὀθαγίης ἢ15 (βο] θη) 
ξταῖη." 

ΡῬβαΑυΜμ ΟΧΧΥΙ͂Ι.. 

ΤὮδ ξθηοΓΔ] ρυγροτί οὗ ἴδε ρβ8]πὶ ἰ5, [θπο- 
νδῇ, ἴπο Ῥσοϊεοϊου ἀπά Οσυδγάϊδη οὗ οιβὸ δηὰ 
εἴἴγ : [ὴ6 ϑουτγοὸ ἔτοπι νἤθησο ἤοννβ 4]} ροοά: 
{πε Οἷνεγ (ουΐ οὗ πιεγε δουπῃῖγ) οὗ ςδιάγερη : 
οὗ πιαὶςε σμι]άσγθη Ὀογη ἴῃ ἃ πιδὴ 8 γοιίῃ, δηὰ 
βίγοηρ δηά νίβογοιιβ, θη. χὶῖχ. 2.:-} οὗ δυςῇ 
ΔΥΓοΟνν5 νυ Ποβόσυοσ Ὠδίῃ 5 φυΐνοῦ Ε}} [5 βαίθ." 
ΤΠ ρῥβδ]πὶ πΊαΥ ἢανο Ὀδεη σοπιροβοά ὕροη {ῃ6 
οςοξϑίοη οὗ 1ῃ5 Ὀἰγίῃ οὗ δβοπιὸ Ἵἢ]ά οὗ ρτο- 
τ Ϊδα ; ἃ βιιρροϑίοη νυν ϊςἢ ψνου]ὰ δοσουηΐ ἔοῦ 
ἴη6 ἀρ! Ποδιίοη οὗὨ [6 Ιάδθα οὗ ἴῃ6 Ὀ]οβδίης οὗ 
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᾿ τ Οτ, ον ΡΓΕςο5. 8εεά, 5}4]]} ἔῃ 

ΓΟ τσ, οΚ 
δοίρμεον 



464 ΡΘΑΙ,Μ5. 
ΧΟΕΡΤ τῆς ΙΘκΡρ δι} 4 τῆς 

ΗοΡ. ἤουιβ6, τΠ6γ ἰαδουγ ἴῃ ναῖη "τῃαῖ 
ἀκήλάν τε δι ἃ τ᾿: ἐχοερῖ τῆς ΠΟκ Κεερ τῇς 
“7 ἐξ ἐκ ἐΐ. εἰτγ, [ἢ νγαϊοῃπηδη νγαΚαῖῃ δκέ!η ναίη. 

2 7ὲ1ς ναὶῃ [ου γοι ἴο Γίδ8 ΠΡ δαυΪγ, 
ἴο 50 ὼὕρ ἰαΐα, ἴο εαὶ ἴπεὲ Ὀγεδά οὗ 
ΒΟΓΓΟΥΒ ; 707 350 ἢδ ρίνεςῆ ἢϊ5 θεϊονεοά 
8]εερ. 

ςπι]άγεη δὲ (6 επά. Βιβϑῆορ ΗΥϑΙοΥ σ ΡΡΟϑε5 
ἴτ ἴο ἢᾶνθ Ὀδθη υιϑ6ἃ ἴον βεῦν!ςς ἱπ ἴῃδ [6 πΊρ]6 
ΠΘη ράᾶγεηΐβ ργεβϑθηϊθα {ποῦ ἤγϑίθογη 86- 
σογαΐης ἴο {Π6 ἰὰνν (Εχοά. χχίϊ. 29). Τῆδ ἴῃ - 
βου Ρίοη, ΒΟ ἢ ΤΊΔΥ ππθϑῃ ὁ Ὀγ Ἵ οΥγ “τεϊαῖης 
ἴο,᾽) οἵ, 845 ἰῇ ΟὟΓ νοϑυβίοῃ, “" ἔοσυ. ϑοϊοπιοη," 15 
[Π6 ῥγίῃοϊραὶ γθάϑοη ἔῸΓ δϑουπρ (6 ῥϑ841πὶ 
ἴο ἔπι. ΠΟ ᾿πϑοπρίοη 5 οὐ δα ἢ 50Π16 
Μ55. οὔτε ΧΧ.., δηά τη οἴδοῦ νογβίοηβ. [{ 
15 γοηδογοὰ ἴῃ 16 τηδλγρὶπ “" οὗ ϑοϊοπηοῃ." 
ΑἋ παίμγαὶ δοσουηΐξ οὗ ἴζ, 45 ἱπίεγργοιθά ὈΥ͂ 
ΟἿΓ [Γαηϑἰαΐογβ, ΠΔΥ 6 ἔοιπά ἰῃ τ. 2, ΜΜὨιςἢ 
σοηίδ!η8 ἃ τηληϊδϑῖ αἰϊαϑίοη ἴο ἴθ Κιηρ, 
ἢ15 ΠπαπΊθ, ἃηα [Π6 νἱϑίοη οὗ (ῃη6 ἡἰρῆϊ νηϊοῆ 
ἐογοίοϊὰ ἢ]8 ρίογν, 2 5. χὶϊ. ὡς: 1 Κ.. πὶ. 
5---12. ὙἼΠῸ ρῥβαΐπι σοῃίδίη5 ἃ νδγιεῖυ οὗ δχ- 
ὈΓΟΘΘΙΟἢ5 ΔπΠαὰ 56 ΠΕ|ΠΊ6Π15 5: Π|114τ ἴο (ἢ 56 νυ] ἢ 
ατὸ δἰ οννοὰ ἴο αν ργοσθοάρα ἔγομῃ 6 νν]ϑ6 
δἰυοες ῬγοΥ. 1.1 ς, Χ. 12, 22, ΧΥ͂Ϊ. 9, ἄζς:; 
υὐ (186 δγριπιοπὶ ἄγαννῃ ΠῸΠῚ 15 σοηϊοηϊβ 

σδηηοῖ 6 πιο ἢ το] θα οη, δοϊ]οπΊοη ννοι]ά 
ΒΟΔΓΟΘΙΥ ΔἸ] ἀ6 ἴο ΠΙΠ 56 1 ΕΥ̓͂ ὨΔΙΏΘ, ΟΥ γορολῖ, 
ἴῃ 4 ρϑαϊπὶ ἔου ῬῈΌ]1ς ϑογνιςθ, ἢ15 υυσιτίδη δχ- 
Ρογίθηςθ. Ὑὴ6 ϑγγίας Ὑθυβϑίομ 5 τ ρε5. (ἢ 6 
ΠΝ ἴο αν, δῃὰ ςοηςεῖνεβ 115 ϑιιδ]οςΐ ἴο 
[αν 5 ραγροβο οὗ ὈυΠάϊηρ [6 ἰδαρὶο ἴῃ 

σοηησοίίοη ἢ τς ὈιΠ οὗ δοϊοθμοη. Τῆς 
Ρίδεθ οὗ {πῸ ρβ8α]πὶ ἴῃ {86 σοϊοοίϊίοη, δηὰ 115 
Ϊληριιαρὸ ἴῃ ραγίβ, βιρρεθὶ ἃ ἀδίο δθοιϊξζ οὐ 
ἴον [Π6 ΘΧΊΪ6. 

1. χερὶ δὲ Γοκο, ἄς. ΤΠ τνογάϑ γϑη- 
ἀοτοὰ διμίά ἐσ βομδε ΤᾺΔΥ τασδῃ ὁ“ ΔΙΓΔΉΡ 6" 
ΟΥ ὁ ΓΑϊ86 πρ᾽ “4 ΓΆΠΊΠΥ ;" 5866 δα. χχν. ο; 
Ὶ 5. "0 3ς, ὅς, Βιαῖ [ἢ6 ρῇγαθθ 15 ΠΟΤΕ 
ΟΧργοϑϑῖνε 1 115 ἱπιροῦί 6 σοηῃῇηρα ἴο [5 
ὈΓΟΡΟΙ πιδδηΐϊηρ: “Εχοερί [εμονδῃ διὰ 
[6 Βοιυι6, [ΠΟῪ ΙαθουΣ ἴῃ νη ἰπδξ Ὀυ1ἃ 1, 
ΒΕχοορὶ οῃονδἢ᾽ 5 Ὁ] βϑίηρ τεϑῖ ὥροη ἰζ, [Π6 
ἸΔθουγ ὀχροπαρά 18 νγαϑίθα. ἢ 

ἐχοῤὶ δὲ ΠΟΚῸ ἄεορ δὲ εἰδγ, δα. ὙΠΕΓΘ 
ἴα πὸ αϊγοςῖ 8]]υδίοη, ἰπ {πὸ γϑε νϑυβίρ]θ, ἴο 
Τομονδῃ 5 Ηοιιϑ6, ". 6. 86 Τ ΠΊρΙ6, ποῦ, πόζα, ἴο 
[86 ΟἰΥ (Θχοϊ5ῖνοῖγ.}) ἰῃ ΒΊΟἢ 11 15. Αγ Πουι56 
θυ} ππουΐ Ηἰ5 Ὀ]οσδίηρ 15. ὈᾺ1ΠῈ 1 νδὶη] 
Γ{η|655 1Ἔμονδὴ ΚΘΘΡ ἃ οἰἴγ, ἴῃ νγαϊσἢ οὗ ἴῃ6 
ὙΨΆΚΟΥΙ 15 ἰη ναη  Α πιοτὸ οχᾶςΐ γοηάεγηρ οὗ. 
[ῃΠ6 νογάβ ἰη (6 βγϑὶ νϑυϑιο]θ 18, “"" Εχοθρῖ 
Ἰεβονδὴ ὈυΠὰ {μὲ ἢουδθ, πο παῖ ὈυΠ]ὰ τἰ 
ἸΑθουΣ ἰπ 1 ἴπ νη." [οηδῇ ἰν. 1ο. 

4. ἐξ σαἱη ὥῶγ γομ, ὅζς.1] ὍΘ ννογάβ 
αἶἱἘ ὦ ἰαΐε ϑῃουϊὰ ρευθαρθ Ὀ6 τοηάογοα “ὁ 5:1 
ἄονγῃ Ἰαΐθ," 2.4. δ πλοδῖ. ὅ66 σ 8. χΧχ' 24. 

ΓσΧΧΝΊΙΙ. 

2 [,ο, σμΠ]άγεη ἀγε δὴ Ἠεγιῖαρε οὗ 
[ες ΓΟΚῸ : σπά τῆς ἔτος οὗ τς ᾿νοπὶρ 
ἐς ῥὶς τεννατγά. 

4 ΑΚ δζγονβ ὧγέ ἴῃ ἴῃε παπά οὗ 
8 ταὶ ΠΥ πηδη ; 80 αγέ σὨ]]άγεη οἵ (με 
γουτῇ. 

ἰν. 1-ς. 

ΤΠ6 ουδίοπι οὗὨ [5Γδ6], ἴῃ ΘΑΓΙῪ {{Π|65, νγὰ5 ἴο 
δῖ δῖ πιραῖ. ὅὃ0 ἴῃ ννογάς ἅγεὸ σοηποοϊρα 
ἀἰγοο Υ ἢ ννῆδΐ ἔο]]οννβ: αὶ ἐδε ὀγεαα οΓ 
ΦΟΓΓγοῖ. 

ἐδε δυεωδ Γ᾽ σογγοαυ.} 1.6. ἴῃ ϑοδηΐγ Ὀτγοδά 
ΡΓοσιιγοα ὈΥ μαγά [01], δοσογάϊηρ ἴο 1ῃ6 ργὶ- 
πιονδὶ συγϑο, Οϑη. 1}. 7. 19. [ἡ σον. ἵν. 17, 
1Π6 δγεαδ ὁ. «υἱεξεώμεις 186. ἴῃ Ὀγοδὰ οὈίαδιποα 
ὈΥ νἱοκεά δοεῖϑ. 
νγ .ο δὲ χίυείῤ, δίς. ἰ. 6. "6 Τὶ 15 ναίη {παῖ 

γὲ [156 ὕΡ δαγὶγ,," ὅζε., “" ογ πὸ φινεῖῃ ἴο Ηἰ5 
Ὀοϊονθά 1π 8196» δπά ψιῦὺπουῦ ἸΔΌΟΩΣ, 80, 
1.5. Ἰυαδβὺ 8.8, 605 88, ἴο ἴῃπο86 νγῆ0 νδιηὶΥ͂ 
ἢλγᾷβ5 {πο βοῖνοβ νυν ἢ ἰΑθΟυΓ δηὰ [ΠΙηΚ ποῖ 
οἵ Ηλι." 

ῥἰ: ἀὐδωμαι 5 οὔ6 ψῆὴο {πι5ῖς ἰη Ηἰπι, 
δηὰ ννῆοπὶ 6 Ὀ]65565 ἴῃ 41} ἢ15 νγᾶγϑβ, δηά 
Εῖνθϑ ἴο ΠΙπὶ τίσ θθ, ΠΟΠΟΌΓΒ, ΟΥ̓ Ἀ ννΊΒΟΠῚ, ας 
ἐπ σἰϑοῤ, ΟΥ̓ Ϊπ “ἰεορ: 580 δ βᾶνθ ἴο δοϊοπιοῦ 
ΠΙΠΊ5Ο] ἢ, ἴῃ 5]θρ, Ηἰβ5. ργοιῆῖδο οὗἁ 4}1 1σβϑ 
τΠπηρ08 ἀὔονθ πιθηϊ] οηθδα : 50 ραγθηϊβ ργον δ 
ἴογ σὨ!άγοη ὙΠῸ 5.66 ρΡ (Π6 ννῃ 6, δηὰ νγακα 
ἴ0 ροβθοϑϑίοηβ ΤῸ ΟΝ [ΠΟΥ ἤᾶν ποῖ 
τοι]οά. 

1 ννο ἰγαηϑίαίθ δ5 ἴῃ ἴπ6 Α.ὔ ὟΝ. [ὴ6 πηραπίην 
18, ““ΔΙΠ 15 ὙΟΣΓ ΔΗΧΙΟΙ5 ἸΑὈΟῸΓ, ΘΑΥΙΥ τιϑίηρ,, 
δῖε γοϑίηρ, σου ὲ ΘῈ ονδἢ 5. Ὁ] βϑίηρ : ῸΤ 
δεςογάϊηρ ἴο ΗΙ5 ρίοαβθιισε Ηδ ρῖνοϑ 5|6θρ ἴο 
ΗΙ5 Ὀεϊονεά, «μά αἱ {ῤοῖς ἐδίπισε Ὁ «υδίορ 
γε ἰαδοιιν ἀαν αμά πίσῥί ἱπ͵ σαἱμ." Βιυῖ [πὰ 
ΘἸ]Πρ5ῖ5 οὔ τῆς ννογάϑβ ἴῃ ἰ{4}1Ὁ5 15 ἴοο υἹοϊθηΐ. 

Δη ονογσδηχίοιιϑ ἀθνοίΐοη ἴο ἰαρουγ ΜῈ ἢ- 
ουξ: σοηπάσηςε ἴῃ Οοα 8 σεηδυγοά. Εαγησϑδῖ 
ἰλθουγ νν ἢ ογὸ τυγηοά ἴο σού ΜΝ Ο Ὀ]6 5965 
1ἴ, 15 σνογυ ῃογα ἀρργονθά ἴῃ ϑεπρίιγο 866 
ῬχονεγΌβ, ραϑϑ; 8. ΟΧΧΥΊΙ. 2, ἅς. 

8. 2.0, ερἠώάγεπ ἀγα απ ῥεγίασε, ς. ΤῈ 
τηοβί 5ρῃαὶ οὗ σοά β Ὀοιπίϊοβ ἴο Ηἰς Ὀεϊονθὰ: 
᾿μ]άγοη, {π6 ἔγα!ς οὗ [Π6 στ οπλὉ, ἀγὸ Η!5 Ποῖ - 
ἴαρο, Ηἰ5 σι βο, νυν ἢ σοπλθϑ ἔγοπι Η πὶ δοθῆ: 
ΡΙ 8 ΠΟΥ ἀγὸ οὗ πλοῦδ βοοάπεββ: 5ΟΆγΟ ον ὉΠ- 
ἀογβίοοά 45 βιιςῇ, οΥ̓́ΡΓΙΖεά δἐποιρῃ, Ὀγ ἴῃ ο56 
ὙΠΟ ΘΠΪΟΥ ἴπο56 γεαυακά: 9 Οοά ! 

4. εὐῥάγεπ οΓ τὲ γομὶθ} Ιἰ. ε. οἴ] ἄγεη 
Ὀοτη ἴο ἃ πηδῃ νυ 15ῖ Π6 15. γουηρ ἀπά δ0]6 ἴο 
ΤΟΔῚ ἴποπὶ ἴῃ ἴδῃ οῦ Ὑθαγα: δηὰ {ΠΕΥ̓ ἴοο 8ΓῸ 
ΔῸΪΣ ἴο Ῥγοΐθοϊ ἢϊπὶ 8ἃ5 ἃρὲ σῦϑθθρβ οὔ. Α 
ΠΟΥΤΟΒΡΟΠαΙΠΡ ΡἤΓαβ6 οσσιγα ἴῃ Οεη. ΧΧΧΥΙΪ. 
2) Χἧῖν. 20: ἐορΡ δηὰ Βεπ)απιίη νγογα [86 
5005 οὗ ὑυκεοῦ, οἷά ασε. 86ὲ 4150 [54]. ᾿ἴν. 6, 
Ω «υἱ7 οΥ γομ!. 

δ. ΗδρΡγ 4 ἐδὲ νιαρ, δις. “ ΗδΔΡΡΥ {δε τηδῇ 

ΤῊΣ: 
ς Ηδρργ ἐς ἴδε πιδὴ τῆδλξ ' μδῖῃ ἢ 5 Ἀαιὰ ἀμ 

φυΐνετ (ι]} οὗἩ τβεπη : τεγ 584} ποῖ δ6 τόρ βάφης 



ΡΘΟΑΙΜ5. ΟΧΧΝΤΙ. ΟΧΧΝΊΙΙΙ. 

24 Εογ (δου 5ἢλἷῖ εαἵ τῇς ΙΆθους οὗ 
{Πης6 ἢδηάβ: ΠΔΡΡΥ «ῥα του δέ, ἀπά 
1: εραϊἑ ῥέ νχεὶ! νχιτἢ τῆθα. 
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ἸΟτγ, τλαῖϊ ἈΦΉλτῃ Θά, δῖ {ΠΕΥ ᾿ 5}.4}} βρβὰκ στῇ 
δας, Δ 5 
Ρε .8.47, ἴῆ6 ΘΠΘΙ165 [ἢ ἴῃ 6 σαῖα. 
οτ. σεν. 

ΡΟΑΙΜ ΟΧΧΝΠΙ. 
7Ζὴε σμμαῖγν ὀϊοτείμσς τολίολ γυλίστο ἑάενε ἐλαΐέ 

αν» Οοά. 

Α ϑοηρ οἵ ἄερτεδβ. 

ΠΈΒΘΕὮΌΣ ἧς ἐνεγν οἱ τπδῖ ἔβαγ- 
δῖ ἢ τὴε ΓΟΚῸ; τῆδῖ νναϊ Κεῖ ἴῃ 

ἢϊ5 ννΆγ5. 

, 2 Τὴγ νῇΐᾷ «ῥαί δὲ 45 ἃ ἰτυϊτῳ] 
νίπα ὈΥ (Πδ 51465 οὗ 1116 ἤοιι56: (ὮΥ 
σμΠ]άγεη {Κα οἷίνε ρῥἰδηῖβ γουηα δου 
(ΠΥ {0 ]ς6. 

4 Βεβο]ά, τῇδε τῆιι8 51.4}} τῆε πηδη 
δε Ὀ]οσεοά τῆδλῖ ἔδαγεῖῃ τῃ6 [ΟΚΏ. 

ς ΤὮε ΠΟᾺΡ 5}8}} 8]6ε85 τἢδε οι οἵ 

Π4ῖ Βαίἢ ἢϊ5 χαΐνογ ὅ}],) οὐ “" {ῃδὲ μαῖῃ ΠΙ]οὰ 
μὶς αιυΐνογ ΓῺ}}," οὗ 5 ἢ ἀγγοννϑ: παῖ Ὠδίῃ 
5 Ὀοβοπὶ δ|]Ιοὰ νυν [ἢεϑὲ τηοϑί ῥργθοίοιιβ 
εἰξι5 οἵ Οοά. Ηδ 5141}} ποῖ Ὀ6 δϑῃλπιθα ἴῃ 
[Π6 ργόϑθηςδ οὗ ἢϊ5. Θῃεη1685 : 6 584}1 ἀείεπα 
Ὠ5. οδιι86, ἢ πὸ διὰ οὐ ἢΐ5 δοῇϑ, Ὀο]α 
“4 {|ὸ ραίο,᾽) ουΐ. χχὶ, το; [ἰοῦ ν. 4; 
1541. ΧΧΙχ. 21: |οβϑῇῆ. χχ 4. ὕ πε ρῃΐθουϑβ 
Ἰυάροι, πιδ]οῖου8 δοσιιβοῖβ, [4156 νυν] 6 5565, 
411 ξῖνθο ᾺῪ Ὀεΐογο ἃ ἔδῖμου 80 ργοϊοδςοϊδά. 
Α ᾳιυΐνογ, [Ὁ]] οὗ διτοννϑ, ἴῃ ἴῃ6 δαπά οὗ ἃ 
ὙΡΑΤΤΙΟΓ, ἔαΓΠΙσΠ65 Δη ΧΡ  σϑῖνο ἱπιᾶρὸ οὗ δῃ 
Δουπάδληϊ ΞΕ ΡΡΪΥ οὗ ἡροάξαϊ τεέβουσοθ. ὙΠῸ 
σῆδηρε οὗ πιθοῦ ἰπ τ. ς, “ΗΔΡΡΥ 15 ἴῃ6 
τηδη," ἄς. “ΠΟΥ 5841} ἢοΐ Ὀς 85ῃδπιθα,"" 15 
ΠΟΙ ΠΊΟη (866 5. ον]. 4.3, ὅζο.). 

Ρβαιμ ΟΧΧΎΥΤΙΙΙ. 

Τα Πον ς 4115 [ἢ 15 Ῥϑα]πὶ ἃ δὲ ἘΡΙ ΓΑΙ ΔΥΆΔΙ πὶ 
ΟΓΙ Μαγηδροςδοηρ ἴογ Ο γβθδησβ: 18 15 υϑοὰ 
85 5.0ἢ ἴῃ ΟἿγ σἤυσοῃ. ὙΠῸ Ὀυγάδη ΟΥ̓ ἴἰ 15, 
ἴῃ ὈΪΘοϑίηρϑ οὗ {Π6 {Ὑπ16 ννουβῃρρεῦ οὗ σού, 
ἴπ ἢϊς ΙαΌΟΌΓ, Ὁ. 2, νυϊθ, ὦ. 3, σπη]άγοη, [Ὁ., 
ἙΠΙ]άγθη 5. ΟΠ άγεη δηά σοιπίτγ, ᾿. 4. Εἰ 15, 
88 ἴο. σοηίοηΐῖθ, ἃ σοπίϊηυαίοη, ΔρΡΡΑΓΘΠΙΪΥ, 
οὗ 5. σχχν [ὴ6 βιιθ]οςῖ 4 σοπίιπιδίίοη οὗ 
(Π6 βιιδ]εςῖ οὗ τηδξ ρϑαϊπι; δηά ἴῃς ῃγϑί νοῦβο, 
7οϊπίηρ ἴο, δηά σοηῃτηαίηρ, ἴΠ6 ᾿αϑῖ νϑῦβο οὗ ἴ(. 
ΤΠ αϑοθηΐ οὗ άθ45, δηά τγοϊϊογαϊίοη οἱ 5]8- 

πἰβοςπί ννογάϑ, 18 σοηϑρίσιοιι5. ἴῃ [Π15 Ρ541Π|. 
ΤΠὲ ὅ5γχζ. ψεγβίοη δϑοσῖδεβ [ἃ ἴο ΖεγυῦΡΔΕΙ. 
Τῆς ρίαοθ οὗ [86 ρϑᾷὶπὶ ἴῃ {πὸ ρῥϑαϊίοσ, 115 
Ιδηριαρο, σοηίθηῖβ, ἀπ ΠΠΔΠΠΘΥ, ϑιιξροσὶ τῃαῖ 
1ἴἴ ννᾶ5 υυυιτίθη δίτογ (Π6 θαυ εσς Ρο 1115 οὗ 
Γοϊυγη ἔγοση Ἔχ μα αὐδίθα. 

2. ἔογ ἔδοι «ῥα! καὶ, ὅζς.1 ΤῊΣ Δ]] υβίοῃ 18 
[οΟ]1, ον. χχν!. τό; ευῖ. ΧΧΥΠ]. 22; Δηἀ ροΓμᾶρ5 
ΗἩΔΡΕΆΙ 1. 11, 11. χ7 ; ἴῃ νΠιςἢ [86 ἀἰθοῦθοάϊοηςξ 
ΔΙῸ ννΑΓποὰ ἰῃδλί {Ποῦ ἰαθουγ ννοι]ὰ Ὀ6 νδιη. 
ΤΠ σοπάογίηρ σῃοι]ὰ Ὀ6, “ὙἼ Ποὺ σα] θα, 
ὙΘΙΊΙΥ, (6 Ἰαθουγ οὗ {πῖπο Παηάς,) ἄς. Τἢδ 
Ῥδγίοϊο δον ἀοθ5 ποῖ οσσὰγ ἰη [μ6 ὈορΙπηϊηρ οὗ 
1Π6 νϑγβθ. 866 8. σχύ"]. το, ἄς. ΤΡ Ἰαδοιν οὗ 
ἐῤίπο δαπάς ῖα ρυΐ ἔοσ “τῆς ἔσπιϊε οἵ ἰαθουτ,᾽ 
8ἃ5 ἴῃ Οεηῃ. χχχὶ. 42. Νοῖο, ἸαθουΓ σγονναγάθα 
Ὀγν Φοὰ νη} ἔτι, 18. ἰγραϊοὰ 825 1η6 σοη- 
δρίσιοιι5 ΡΠ οὗ Οσοά ! Νοῖίο, ἴοο, [6 παίιιγαὶ 
ἰγδηϑΊΟη ἔγοπι [Π6 ΘΘΏΘΓΔΙ ΒοητΙΠθηΐ 1Π ΟΊ, 
ἴο ἐπ δὐάγοβϑ, ἴῃ ν, 2, ἴο {Π6 ξογίυπδίθ ἰλ- 

γο: [Ν. 

ὈουγΟΥ. Ηδρρίποθθ, νυ οἢ 5 Πόσο δηά εἶβο- 
ὙΥ ΠΟΥ ργοτηϊβοα ἴο {Π6 ἴγι16 ννουβ ΡΟ οὗ Οσοά, 
ἰδ ραϊπιθα ὈΥ 15 ὀχίογηδὶβ σμιοῆν ; (6 Παρ- 
ῬΙΠΟ55 ἴῃ [Π]5 {Π6 νυ] ἢ 15 ργοπηϊϑοὰ ΌὉγ ΟἸγιϑί, 
Νίαϊ(. ν. 2, 4,) ἴο Ηἰ5 ΟΠ] νου, 18. ροΪΠ αν 
Ἰηἴογηδὶ. 

8. ΤΡρν «ὐἱξ ῥα] δὲ, ὅς.) Τῆς νυ 15 85 
1Π6 νπθ, ἴῃ6 βίογυ οὗ {86 ἰδπά, Ναπι. χ!. 24; 
ουΐ. νη. 7, 8; ἃ Ῥτγονογῦ, ϑυθγυννῆογο, ἔοσ 
ὈοΔΥ͂, ΡῬγοσ! οθη655, δηα ἔεγ ΠΥ (Οδη. χΧΙΧ. 
11, 22; ] ἀξ. ΙΧ. 14; Ρ5. Ιχχχ. 8, 9, 10): 
ἃ ρἰδηῖ, ἴοο, πϑοάϊῃρ βυρροσί, ἀπά οἰϊπρίηρ ἴο 
ἴξ, 

ἐδε οἰάδς 9.05) ἐδὶπε δοι 6] βϑδουὰ σγδίμοῦγ ὈῈ 
τοηάογοά, “ἴθ ἱππογπιοϑῖ σμαιλογ5. οὗ [Π]1ΠῸ 
Βοιι56,᾽) δηὰ γχοίοσ ἴο “δὲ νυϊἕθ," ποῖ “τῆς 
νίη6.") ΤΒὲ ννογάβ ἐδε «ἱάξε, πὶ ἴῃ6 οτιριηδὶ, 
ΓλοΔῃ, ἴῃ 1 8. χχῖίν. 2, “1Π6 ἸΠΠΘΙ Γδσθβϑοβ οὗ 
ἃ ᾿ἂγνο :᾽ [84]. χὶν. 1ς, “ἴῃ ἀθρίῃβ οὗ ἴπῸ 
Ριυ;} []οηδῇ 1. ς, κ"ἴὴ6 ἸΏΠΟΙ ραγίβ οὗ ἃ 5Π10.᾽" 
ΤΠ νυ ἢ Δ ἱπηοῦ σΠΑΠΊΌΘΓ "ἡ τι]65. ΠΟΥ 
Πουϑοῃο]ά, «πὰ ἀοεβ ποῖ νυδπάουγ δογοδά, δ5 
[6 νναηΐοῃ ἴῃ Ῥσον. υἱῖ. 12. ΤΠ6 νὶπθ νϑνὰϑ 
ῃοΐ ἰγαϊποά ὑροὴ ἴδε “' νν4}}5 οὗ ἤοιι565," Ὀὰυΐ 
ἴῃ νπογαγάβ, Ἰροὴ ἴογτασθβ, οἡ ἴΠ6 ““5:455 οὗ 
ἢ1115,᾽) ἴϑαϊ. ν. 1; Μαῖϊ. χχῖ. 22: Ὡροὴ “ διιρ- 
Ρογί5,᾽, Εχοκ. ΧΙΧΟΙΣ, 12 [566 Νοῖδ (1) δῖ επά 
οὗ [ἢε ρ841π|}], οὐ ὕροη {π6 στουπᾷ. 866 {Πδ 
πιοάσγῃ ὑ5ᾶρο ἰῃ Ποδη δϑίδηϊου, “5. δηὰ Ῥ.᾽ ρρ. 
162, 413, 414: ΒΟδΙηθ8ο0η 5 ’ ΒΙΌ]. Ἀ Θβρδυσῃοϑ,᾽ 
ΝΟΙΪ. 1. ΡΡ. 214, 216, ΝοΪ. 11. Ρ. 442, δηὰ ' Ὠῖςῖ. 
οὗ ΒΙΌ]6,᾽ Ρ. τόβϑς. Α5 {86 νυ δ 15 {κὸ 1Π6 νἱπο, 
1ῃ6 σὨ]άγθη ἀτὸ ᾿ἰκοηθὰ ἴο ο]ϊνθ- ρδηΐῖβ, δηά 
ϑυστοι πᾷ [Π6 [Δ 0]6 οα νυ ῃ]ς ἢ 15 ἀουπάδηϊ ἰοοά. 
ΤΠ. οἷἶνο, δποῖμου. βίογΥ οὗ ἴπθ ἰδηά, 15 ἃ 
Ῥτονοσγῦ, ὀνογγυνπογο, ἕοσ ργοάποξνθηθβδ, ᾿χ- 
ΤΔης 6, πα [λίποθο: [υἀξ. ἰχ. ο; [6γ. χὶ. στό; 
Ηοϑὸᾷ χὶν. 6. ὍΠδ 5: πάρ ᾿π ἰῃ6 ἴοχί 15 
ἰλίκθη ἔγοπι ἃ τι τάς οὗ γοιπρ ΟἸ νθ-ϑῃηοοῖς 
αἰ ιδιουηρ τουπηὰ ἴπ6 ραγϑηϊ-ἴΓοθ, 45 ἀδϑογι δοὰ 
ἴῃ ὙΠοπιβοη 5 “1 ,πηὰἀ δπὰ Βοοκ, ἢ. 57). 866 
τῆς Νοίς (3) Ὀεῖονν. ὙΤο Ῥγάγεγ- Βοὸκ Ψοι- 
βίοῃ ὈΥ͂ δι δε ττηρ “’ Ὀγάη ἢ 65 ἴοσ “ ῥἰδηΐ57 
ΠλΆΚκο8 ἴπ6 ἰάδα οὗ [6 οὔἱβίπαὶ 1655 δᾶϑῪ ἴὸ 
566. 

5. Τρε 7 κῸ «ῥα! δίοες ἐρες ομὲ Κ᾽ Ζίοη]) 
ΤΠ δοαῖ ἔγοπη ᾿νῆθησο Ηδθ ϑβοννοῦβ ἀοννη 
Ὀ]οβϑίηξϑ αἰνύαγβ ὕροη Ηΐς σἤοβθθη; 55, 1], 
4, Χὶν. 7) ΧΧ. 2, ΟΧΧΧΙ͂Ν, 3. 

ΟοΟο 
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Οτν, 
“Πρ. 

Ζίοη: δηά τῆου 5ῃδ]: βεεὲ ἴῃε ροοά οὗ 
]ετυβαϊεπ 411 τὰς ἀλγϑβ οὗ τῇγ [1ξ6. 

ἀπά ἔρον “ῥραΐὲ “967 ΤιΛῖ. “’ ἀπ 566, 2... ἢ 
8ατΞίδοτιοη : {πο ᾿τηρογδίϊνο ἔοσ {πὸ δαξιιγο, ν ΒΙ  ἢ 
15 Ῥαϊηϊδὰ 85 'πη ϑίρῃξ. ὙΠ ὈΪοβϑίπρ νυ ἢ ἔ0]- 
Ἰονν5 ἃ ροοά πηδη, πᾶσ {Π6 οἱ ἡἸσρθηβδίοη 
ΠοΟΠΒρΙ σΙΟΙΒΙΥ,, 4115. αἶσὸ Ὡρόοη ἢ 5 σου τ ; 11 15 
δ]6ςϑθά 4}} [Π6 ἀδγϑ5 οἵ ἢ5]οηρ (υ. 6)1ξ8. Πρηρτῃ 

ῬΡΘΑΙΙΜ5. ΟΧΧΨΝΙΠΙ ΟΧΧΙΧ. [ν. 6--π. 

6 Ὗξελ, ἴδοι 5ῃα]ξ 566 τῆγ σμ]]άγεη 
σὨΠ]άτοη, απά ρεᾶσε προη ἰ5γδεὶ. 

οἴ ἄδγυϑ8, ἃ Μγ)611- Κποννῃ ἱπάϊοδίοη ἀηάογ δὶ οἱὰ 
σονρηδηΐ, οὗ οὐδ ἕδνουγ. Εχοά. χχ. 12, ἄζε. 
ἼΠΟΓΕ 5 ἃ βῖορ δίϊογ “" σῃι! γε : "--- πὸ σοη- 
Ὠθοίίηρς ΡΑΓΊς]6 ὁ" δηὰ " ἰ5 ποΐ ἴῃ (6 ογφίηδὶ. 

6. 2επεε μροῖ Πεγαοῆ ὙΠῸ ὈΪΘδθηρ δὲ [ῃ6 
οηά οὗ (Π6 δοῆρ, 85 ἴῃ Β5. σχχν., ὅζς. 

ΝΟΤῈΘ οὐ ῬΘΑΙΜ ΟΧΧΥΤΙ. 2. 

(1ὴ Τε σοηνογβαίίοη ἴῃ θη ΧΥΟΣ, 2, 3. 15 
υρροθοά ὈΥ 5οπὶὸ ἴο ἤᾶνθ Ὀθθὴ βιιρροϑίεα ὈΥ͂ 
[ῃς νίπο σγοορίηρ οΥ̓οσ ἴῃς νν8}}5 οὗ {πε ἤοιθ6 ἴῃ 
ψΠσ ἢ [86 ϑαν! ΟἿ ννᾶ5: Ὀσϊ ΡγΟΌΔΟΙΥ ἴξ ος- 
ουγτοά αβογ Ης ἰδ [1ῃ6 σμαπιῦοσ ἴῃ νυ] ἢ 
{Π6 ΘΌΡΡΟΥΙ ν᾽ 48 ϑαΐθη, οἡ ΟἸινεῖ, ἴῃ ἴπ6 πἰξῆί- 
αἰτ, ΤῊΘ Υἱπθ ΠΊΔΥ πᾶν Ὀδθη 56θη προ [ἢ 6 
Τ]οοη-ἢΠ 5:65 οὗ ΟἸϊνεῖ, οὔ στοθριηρς γτουπά 
ἴπς σοι οὗ ἴῃ6 Βουβε ἴῃ ννὩ σῇ ΤΟΥ ὙΜΟΓΟ 

ΡΟΑΙΜ ΟΧΧΙΧ. 
Ι .4.|εχλογίαίοη 9 ῥγαΐσε Οοα γοΥ σαυΐηρ Ἰγαοῖ 

ἐπι ἐλεὶγ σγέαί ὠὐδιωίϊορσ. κα. 11ε λαίςς οὔ ἐἤξ 
εὐμγελ ἀγὲ ἐμγοοι, 

Α ϑοηρ οὗ ἄερτεαβ. 

Ι ΑΝΥῪ δτίπιε ἢανε {ΠῸῪ ΔΗ οῖ- 
εά πιὲ ΟΠ ΤΥ γουτἢ., ΠΊΑΥ 

15γδθὶ πονν 58 Ὺ: 
2 ΜλῃΥγ ἃ τίπτε ἢδνε {πῸῪ αἴ ςτοά 

ἈΒΒΘΟΙΊὈ]οα. ὅ866 [οῆη χίν. 21, “" Ατσῖβο, Ἰδϑξ 18 
ξο δοηςα.᾽") 8566 [ϑδῃ δίδου 8 “5. δηὰ Ρ,᾽ 
Ρ. 414, 15[ σα. 

(2) 1 5. ΧΥ] ΤΙ, “ Απά ἢ βαἱά, ΤΠ ογΟ τὸ- 
τα ηθ ἢ} γαῖ [ῃ6 γουηροθῖ, δπηά, δοῃο]ά, ἢ 
Κοορϑίῃ (6 δῆθορ. ἀπά δϑδιημοὶ βαιά υπῖο 
6556, δοηά δπά ἐεῖςἢ ἢϊπὶ: ,ῶγ «ὑο «υἱ]ῇ ποῖ “ἱ 
ἄοαυμ (1Π|. σμεγγομπά, 1.6. ἴῇ6. 4016) ἘΠῚ Π6 
Ποτη6." 

τὴς ἔτοπ ΤΥ γονῇ : γεῖ (ΠΥ ἤλνα ποῦ 
ῬτΓενδι]εά ἀραϊηϑῖ ΠΊ6. 

2. ΤΠ ρίοννειβ ρίονγεα ὕροὴ ΠΥ 
δςοκ: τ(Πεὲγ πιδάς ἰοῃρ {πεὶγ [τ- 
Τονν8. 

4 Τῆς ΠΟΚΡ 'ς τὶρβίθουβ: πα Βαῖῃ 
οι αϑιιηάσθυ τῆ οογάβ οὗ ἴῆ6 νυ ὶοκεά. 

ς Τ,εἴ τΠσπὶ 411 θὲ σοπίουπάεά «πὰ 
τυγηδα θαςκ τῆδϊ Παῖο Ζίοη. 

Ραμ ΟΧΧΙΧ. 

ΤῊ ἰδησύαρο ἀπὰ σοπίεηϊβ οἵ [ἢ]5 ρβα] πῃ, δηὰ 
1π6 ΣΤΟῸΡ οὗ Ρ541πὶ5 νυ ἢ νν ὨΙ ἢ 1Ε15 σοηηδοῖοά, 
ἔαλνοιιγ τ ὁ σοπιπηοη οΟρ᾽πίομ {Παΐ 1ἴ 15 4 σοη- 
Ῥοϑιζίίοη οὗ ἴῃ6 ΘΑΥΥ ἀδγϑ αἴϊοσ τοΐγη ἔγοπι 
ΟΧΙο, Ὑ6 τοροττίοη οὗ ρἤγαϑοθϑ, σοπϑε απ 
ἃ 5οτί οὗ διιγάθῃ, 15 ΠΟΓΙσΘΔΌΪΟ ἰῇ το Σ, 2. δπὰ 
8, ἼΤηθ σοπηπιοποοπιεηξ ς(4}}15. ἴὸ πληά 5. 
Οχχῖν. αν ἰπ6 πα γΓ οὗὨ γεγϑὺβ ἰ5. ἴἢ6 54Π|Ὲ: 
δὰ ποῖ ἱπηργοΟ Δ ὈΪΥ {πὸ βᾶπιθ διιῖποῦ Ψυγοία 
ὈΟΓΠ ρϑδί πη5. 

ἼΠὸ Ῥϑδ]ιη 88, αν. 1 --- 4) τοίου νυ ἢ Πα κῖμ]}- 
Πδδ5 ἴο [ἢ 6 γηωλν 27,15. ἰὴ ἀαγϑ ραβδί ἴῃ ΠΟ ἢ 
Οοά Παά ἀε]νογοὰ Η5. ρθορὶς τοι ἀθβίγασ- 
[ἴοη ; ἀπά. “'ὖ. ς---8, ἀπίοραΐοθ ἢ σοηῇ- 
ἄφπὶ ἢορὲ ἴπ6 5ῃδπιδῈ ἀπά Ἴοηδιβίοη οὗ Η:ἰ5 
ΘΠΕΙΛΪ65 1Π {1π|6 ἴο ΠΟΠΊΘ. 

1. Μίαην α τἕριθ, ς. Οὐ, “ΜΓ ἢ," 2.6. 
εἰ ΡΤ ΓΙ ΘνΟΌΚΙν, ̓" 845 ἴῃ [Π6 πηαγρίη. 

»ην νοι] ὝΠῸΕ [Ὠγαϊάοιῃ ἰη Εξγρί 5 οδη 
τορτγεβοηϊοα 45 ἴη6 γοιτἢ οὗ ᾿ϑγαθὶ. 866 [58]. 
ΧΊΝ. 12. 151 [6Γ. 11. ἃ, Π]. 2ς. ἄς, ; Ηοβ. ᾿ἰ. 
:ς, χὶ τ, ἄς. ὙΤΠ6 γουηρ παίίοη σγονν ἔΠεΓα, 
ἀεβριῖο [15 ἰαϑτπηαϑίογβ, [11 1 ἴὔγονν οὔἵ τῃ6 
γοῖε, δηὰ ἄννεϊὶ ἀραγί., 

8. Τρ. ρίοαυεγ] ΑἹ Ἱπλᾶρδ ὈΓΟΟΊ5ΟΙΥ 51Π|1-- 
τ ἴο {Π18 ἄοος ποῖ ὁσσὺγ ἴῃ ϑουρίαγο: ΟἿ6 
δοιαὶ 5: πΊ || Οσσυ 5 [54]. 11. 22. Τῆς 
1.565 ἱπῆϊοϊοαά ὥροπ {π6 Ὀφοκ οὗ {πῃ ννδιης 
βίανο ὈΥ ἃ ΟΥ16] πηλϑίοσ ἀγ σοπιραιθὰὶ ἴο {Π6 
ἴον ἔισγονν5 ριογοοὰ ἴῃ [6 ράβϑῖινθ θαυ ὈΥ 
(6 5ῃατο οὗ ἴῃ ρἱοιρμογ. 866. Μῆϊς, Π]. 12. 
Τῆο ποχὶ συϑῦθο ἰηἴγοάιισεβ. ἃ ΠΟῚΡ ᾿ΠΊαρΡῸ, ΠΔ- 
[γα] ν συρροοίεα ὈΥ ἴῃς ἰασξ : ἴῆ6 τσ ΐθοιβ 
Οοὐ [48 εὰξ δϑιπάοσ {πὸ σογήβ (ΉΘΌ. 
“ρογά 3) οὗ ἰῃς νυ ]οκοά, 5δὸ ἰῃαΐ {86 γοκοὰ 
ηὰ ννδαγιοα ϑἴεοσ 15 γοϊοαϑθὰ ἔγοτμῃ [15 ἴ01] (ςἶ. 
Ρ5. 11... 32). 

δ. Ζεὶ τρορι αἱ], ὅς. ὙΤΠ15 νόῦθὸ ἂδπά {Π6 
ποχῖ σοπίδϊη ἃ ΡΓΟΡΠΟΘΟΥ, γαῖθου ἔῃΔη ἃ νι 58 
ΟΥ ῥτάγογ. ΑἹ] τπ6 ὁποπλῖθ5 οὗ Ζίοη ΜΨ111 ὍΘ 
Ῥυῦ ἴο ΒΏϑι:ηθ0, Δηὰ ἄσίνοπ Ὁδοὶ,, ".Ζ. ἢ 
5ῃδπιδ ἀπά σοηξιβίοη, ἔγοπη ὁ" ἘΠΘΙΓ ὀπίθογρυδο "ἢ 
ἀραϊηϑὶ Ζίοη. ΓΠΟΥ 5}}4}} 6 ἂν σγαν. προ ἐδδ 
ῥοισείορε, ταὶ 15 ποῖ βαῖ ποθ ΠΟΥ ραγπογοά" 
τῃαΐ εἴΠ15 ῸΡ ΠΟ ΟΓΥ, ἴΠ ΠΟΘΙ ΟΥ̓Π ρϑϑοῦ- 
Ὀγ, οὔ ον δηὰ [Πδη Κα] η655 ̓ ς θυ ΡΟΓΙΘἢ 65 Ἀν ΠΟΥΘ 
τ στοννὶ ἀπ]οσοοὰ δηὰ ὑ]αβίοα : [541. ΧΧΧΥΊ,, 
27). 2 Κ΄ χίχ. 26. 

Ζιοη 15 {86 86δὲ οὔ 1θβονδῇ, ουΐ οὗ ᾿νϑῖοῖ 



νυ. 6---.2. 

6 Τ, ες τῃεπὶ θὲ 45 πε ργᾶ58 πῥοη ἴῃ 
Ὠουβεοῖορβ, ψῃϊςἢ τ Πογεῖῃ δίογε [ἴ 
ρτονχζθῖῃ ὑρ: 

7 ὙΝΒεγενιῃ τηε πλοννεν Π]]οἢ ποῖ 
15 βαηα ; ποῦ δα ἴῆδῖ διπάθιῃ βἤθανεβϑβ 
ἢ]5 θοβοπλ. 

8 ΝεΙΠοσ ἀο {πᾶν ννῃϊο ἢ σὸ ΒΥ 
88 γΥγ, ΤΠ6 Ὀ]εβϑίηρ οὗ τε ΟΚΡ ὁδ ὑρ- 
οἡ γοῖι: νγα 0655 γοῖι ἴῃ τῆς πᾶπλὲ οὗ 
τῆς ΟΚΡ. 

Ης 5θηἀϑ αἰννδγϑ Ὀ]θϑϑίηρβ Ἰροὴ Η5 σῃοϑθῃ, 
Ῥϑ5. Ἴχχυπ!. ς. ὙΠῸ ργᾶβθθ νυ] ἢ ΒΡΓΔΠΕ ῸΡ 
ὌΡοη {ΠπΠ6 δὶ τοοῖβ οὗ 1ῃ6 Ποιιϑθ5 ἴῃ Ῥα  βιηθ, 
Βανίηρ πὸ ἀερίῃ οὐ δαγίῃ, ΠΟΥ πιοίβίιγο, 
4 1ςΚὶγ ννΠογοὰ ἀναγ. ὙΠ6 τνογάβ αὐῶγε 2 
Ξγοαυεῖρ εὐ ἅτὸ δυλδίραοιβ. ϑοπὶθ Ἱπίογρτοῖ, 
ἡ ΠΙσἢ ὙΠ ΠΘγ5. Ὀοίογε ΔΗΥ͂ ΟΠ6 ἀγανν ἃ ϑυνογάὰ 
δῃά οὐξ ἃ ἀοννη 1,7) (6 ἀιποίρσιιοιβ ννοτὰ Ὀοίηρ 
δορά ἴῃ [πιάρ. ν}]. 20, δηα εἰβεννῃοῦα, ἰη τΠ6 
56η55 Οὗ “ ἀγαινιηρ ἃ βιυνογά οιι οὗ {Π6 ςοδὺ- 
Ὀαγά :" οἴδοῦβ, “ὙΠ ἢ ὙΠ ποτα Ὀοέοτα ΔΩ͂ 
οπθ ρ]υοὶς τἴἴ ὑρ.," δηὰ τείεγ ἴο ὐκῇ ἷν. 7, 
8, ΠογΕ {Π6 ψνογὰ ἴῃ αιιϑίίοη 15 υϑοὰ ἴῃ 
(ῆ6 5οηβθθ οἵ ““ἀγαννίηρ οἵ," οΥ ““ρ]υςκίηρ 
οἵ 4 5ῆο6. ΤὙΪ5 ἱπτογργοεϊδιοῃ 15 ἱανουγοά 
ΌγΥ ἴῇε 1ΧΧ., ὙΠποοά., «πὰ τῇς Ρ. ΒΟΥ. 
ΟἸΠοΥσ, δέῖοσ [86 Ομαϊάθα ραγάρῆγαβο, “ΜΠ Οἢ 
ὙΠ θτβ Ὀοέογε 1 ρυΐϊ ἔτ ἃ βρτγοιιῖ." ὍΠ15 
Ἰηἰογργείδιίοη 15 ἕανοιεά ὈὉΥῪ 16 ΤΕΧΧ. 
Ὁ Ἐξ ἴο ἃ τοδάϊηρ πηοπιοηθά Ὁ ΤΠθο- 
οτεῖ), ἀργεοβ ὑπ τῃ6 Αὐϊδογιζοά Νογβίοῃ, 

πὰ ρῖνοβ ἃ 56η56 βιιοα ἴο ἴπΠ6 σοηίοχί. ὍΤΠΘ 
τοποπηρθ, “Ὑ Πισἢ νυ Πογθῖῃ Ὀείοτα 1 5 σὰΐ 
ἄοννη," ΟΥ ἐ'ΔΠΥ οπδ ουξ 1 ἀοννη," οὐ “Ὀ6- 
ἔοιθ 1 5. δ υοκοά πΡ,᾽ οὐ ΔηΥ οἠθ ρ]ιοκ 
1 ὉΡ.᾽ 566πὶ ἴοο 6]Πρ{|ς4] ἀπά ἢαύβῃ, δπά 1ῃ- 
γοάποθ δὴ ἱπιᾶρὸ ὙΠΙΟὮ 5 ΡοΟΙΠΈ1655: νυν ἢ 116 
παῖ οὗ ργὰβϑς οηρ Ὀεΐογε ᾿ξ σομηθ5. ἴο 
τλαϊυΓΥ ἂηὰ ρῥγοάυσοθβ ἤοόννοσ οὐ ἔχ 15 
ΠὨδῖαγαὶ ἀπά δρῖ. ᾿ 

διιθ5 τοπασκ ἰῃαὶ τ΄. 7, 8 δὰ ποίδιπε 
ἴο {Πῃ6 5θηϑ6. Ὑεῖ ἔδνν νϑῦϑοὸβ οὗ ϑοΡΕΙΓΕ 
ΔΙῸ ΠΊΟΙΟ βιρρεβῆνο, Ι͂ὴ ςοπίγαϑε ἴο [Π6 
ϑΠ Πογπρ δηά δἰασίοα ργαθ5 ὑροὴ ἴῃ6 Ποιι5ὸ- 
ἴορϑβ, {Πγ 6 41}} ὉΡ ἴο ΟἿἿΓ ἱπλαρΊ ΠΑ Οη 8 506 Π6 
οὗ τυγαὶ ροᾶςθ δηά ῥγόβρθῦοιβ ἰδθουγ [|Κ6 
14 οὗ Αι ἴἰ. 2: 84. δδθπ ἴοο, Ενναὶά 
ΤοπΊαγκβ, οἴθη ϑιυρροσιοα ἰῃ {Π1|5 στον οὗ 
Ῥ54]π|5, ἃπά ἴπ ϑοπὶὸ βογί Ἴῃαγδοίοσιϑες οὗ 1. 
ὟΤΠο ἀεί! οὗ διισῇ ἃ ϑοεῃηθ τὸ ἀννοὶῖ ροη 
ἴῃ ττ’. 7, 8, ἴο ΘΧΒΙΌΙ σοπϑρΙ τ ΟἸΙ5ΙΥ ἴΠ6 σοη- 
ἰγαϑὲ Ὀδίννθοη (ἢ6 δηθηηϊθα οὗ ἰϑγᾶθὶ δηὰ οἔ 
Οοά (νοβε ἴδλίε ἰ5 ἴο ρεγϑῃ βάθη} ἀπά 
νου Π6]Ρ), δηά Η!β ἤποηάϑ, νὴ ΡγΟΘρῈΓ 
ἴπ 411 ΠΟΤ νγᾶγ5, δηὰ ἃγὰ σαγεὰ ἴὺγ 85 ἴσϑᾶ- 
βυγεά ἔγυ 8, ἀηἃ ὈΪ]εβοοὰ δραίῃ δηᾶά δραίη, 
δηά ἰπ ΟΥ̓ΟΓΥ ΨΑΥ, ὈΥ̓͂ ρΡΑ556Ὑ5-ΌΥ δηὰ ἸοοΚοΙ5 
ΟΠ, 8ἃ8 ἴ6 δεϊογοὰ οὗ σοά. [πη Ἀπίῃ 11. 4 
ΒΟΔΖ 58γ5 ἴο 16 τδάρεῖβ, Τῶε 1ογά δέ «υἱὲ 
οι, ἀρὰ ἰὴ τοᾶροτβ δηβινοσ, Τὸε Ζογά δίεις 

ΡΘΑΙΜ5. ΟΧΧΙΧ. ΟΧΧΧ, 

ΡΟΑΙΜ ΟΧΧΧ. 
τ: 7764 2εαἱρεφέ »γογέσεσίά ἀξς οῤέ τ ῥγανδρ, 

5 ἀγα ἡϊξ ῥαϊίόπος ἐμ ἀοῤό. 1 472 ἐχλογίεἪ 
“γε ἐο ἀοβὲ ἐπε Οσά. 

Α ϑοηρ οἵ ἄερτεαϑ. 

Τ᾽ οὗ τὴῆε ἀερῖῃβ8 ἢᾶνε 1 οτὶεά 
ππίο [Π66, Ὁ ΙΧ ΟΚΡ. 

2 Ἰ,οτά, ἤδαγ ΠΥ νοῖςε: εξ τῆϊπα 
ΘΑΓβ δβ διίδηζίνε ἴο ἴ[ἢ6 νοῖςβ οὗ ΠΥ 
80] ςΔτΙοη8. 

ἐῤεε, Ὀιιξ ἴῃ {ῃε656 γεῦϑοβ (Π6 ῥᾶβϑογϑθ- Ὁ 1655 
ἔν 1ςῈ ἰπ ναγθὰ ρΡἢγᾶϑ6. 

Ῥβαιμ ΟΧΧΧ, 

ΤῊ]5 ρ541Πὶ 158 πλδη δι Ἔχδιηρὶθ Οὔ ἃ “ἐς ῬΞΆ] πη 
οὗ ϑίορβ οὐὔ ἀϑοθηῖβ:," 556 Ὁ. 4:ς. Ετοπὴ [ῃ6 
ἀδρίῃβ οὗ ννοῦ ἴη6 Ῥβα]πιϊϑὲ ἀϑοθηάϑ, ϑίερ δέ 
βίθρ, ἴο δυϑβοϊαΐθ ἔγαβὲ 'ἰη Οοά, δηὰ βεςυγ 
οὗ γοάειπρίίοη. ῬὍΠο ᾿τογαϊίοη οὗ ρῆγαϑοβ, συ. 
ς, 6, 5 4|50 σῃαγαοίογιϑξῖς οὗ [15 ρϑαΐπὶ : νυ ἢ 
ἴπ ΤΩΔΗΥ͂ Γοϑρθοῖβ ΟΠ Πα5. 115 οὗ 5, Ιχχχυὶ!. 

[1 ΠΊΑΥ Πᾶνα Ὀδεη υϑεὰ δ [Π6 βρεποιαὶ σοη- 
ἔοβϑίοη ἔὼῸγΓ πδίϊομδὶ ἰγαηϑργοϑοίοη ἀθϑογ θά 
ἴῃ Εχγὰ ἴχ. ς, το: δυῖ 115 ραϑϑϊοηδίθ δβαγηθβίς 
(655 ἀηἀ σοπορηϊγδίίοη οὗ βδοῦζονν σὑαίθουῦ εὰρ- 
ξεβῖ ἱπαϊν! 4] 5'π, δἀπὰ (ὑ. 1) ργεϑβεηΐ ϑιι- 
ἔοσιηρ, 85 115 ἢγϑί οσσβϑίοη : οἡ ψΠΙοἢ σαρρο- 
ϑ:ΠΟὴ ἴΠ6 ΘΠ Γοσ, π᾿ Ὁ. 7, τος [6 Ἰθβϑθοὴ οἵ 
ἢ]5 ΟΥ̓ ΘΧΡΟΠΘΠςΟ ἴο 5 θοϊονεὰ ρθορ]θ. 

ΤΠς Ῥϑδὶπηιϑὲ 88γ5 ποίμιηρ οὗ ἴΠ6 βου ΕΥ̓͂ 
οὗ ἢϊ5 σἢαϑιϊϑοιηθηΐ, ΠΟΥ Πἰηΐϑ [ῃπὲ ᾿ξ 18 υπά6- 
ΒΟΥΥΘα; ΠΔΥ, ἢ6 455:Ππ|65 [δ [1 15 ἀδβοσνθά: 
Δηά 511}} ΞΠΑΓΡΟΙ Ραπιϑῃπηθηΐ, ἢ Οοά 5μου]ά 
Ὀ6 Θχίσγετηβ ἴῃ πηγὴν ννμαΐ 15 ΔΙῊ 158. 

ΤἼΤΠὸ ννογάβ, εῤ ἐῤίμι εαγε ὧδ αἰΐεμέΐυδ, ἴῃ 
«. 2, Οσσῦ ἰῃ 2 Οἤτο. νἱ. 40, ΥἹοις ; δηά [ἢ6 
ννογὰ σοηάογοά “ ξογρίνθηθβϑ," τ. 4, ΟἿΪγ ἴῃ 
Ῥγδῃ. ἰχ. 9 δηά ΝΘἢ. 1Χ. 17. ΤΉ 656 ΟΧΡΙΘΘΘΙΟΠ5 
ΡῬοιϊηξ ἴο ἃ ᾿αΐθ ἀδίε; δδι]θγ, ποννονοῦ, (Πδη 
Ὁ γοπΙςοΪ65. 
Ποῦ, ἰπΠ ΘΑΓΡ ρδῖη οὗ ὈΟΑΥ͂ δπά Ῥου] οὗ 

ἴδ, σοηϑοϊθά ἢΐ5. δριγὶξ ὈΥ τεοϊξίης ἀραίῃ δπά 
ρα [15 ϑἰχίῃ ρθη οηΈ14] ρϑαϊπι, νν ὮΙ ἢ 6 
[ᾶ5 ἔγθο! Υ 1πιϊξαϊθα ἴῃ 15 νν 6} Κηόννῃ ΠΥΠΊη, 
“Ατι8 τἰεΐον Νοίῃ," ἄς. ὍΤῃὸ Ομηβίδη ἀοο- 
{γπθ οὗ {ῃς ἔογρίνεποϑϑ, ἰγοιι ἢ Πλοτο ΠΊΘΓΟν, 
οὗ 5ϊη, δηὰ οὗ τρασπιρίιου ἑπγουρ ΟτΙβ 5 
τηογιῖβ, 168. 580 πθᾶῦ 1ῃ6 ϑυγίδοθ οὐ {15 ρ581πὶ 
(Πδΐ, νν"Ὲ ΠΊΑΥ͂ 54Υ, ἴπ6 ποδί σᾶγθ]θθ5 ΠΊΔΥ 566 
ἴῖ, Τῆς ραϑϑίοηδίθ ϑαγηθϑίηοϑβ οὗ [6 ρ54πὶ ἰ5 
Θημαπορά Ὀγ ἴπ6 γτερεϊίοη οἰρηξ {{π|65 τη 11 οὗ 
τῆς Ὠίνίπο Νδῖηθ. 

1. Ομὲ οΓ 1δὲ ἀεῤεφ.1 ὙΠδΐ ἴ5, οὗ πιϊ βου 
δΔηἀ βούτονν, {πὸ ἔγυ! οὗ 5δ᾽η5. ΤῈ ΠΟΥ οχ- 
ΡΓεβϑίοη οὗ δε «υαἱενς Οσσιτα 5. Ἰχίχ. 2, 
141: ἘζΖεϊ. ΧΧΥἹ. 24; 566 ἴοο 55. χὶϊ!. 7, 
ΙΧΧΧΥΙΙ. 7. 

2. 1ογά] ἩἨἩδερ. Αἀοπαὶ, “" ϑονδσγείψῃ 
Ἰμοτὰ." ᾿ 

ΟΟ2 
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ἔοτ, 
«υλίολ 

4. 1{ δου, ΤοκΡ, 5ῃουάδϑὲ πιαγκ 
ἱπιφυίτίεβ, Ὁ 1 ογά, ννῆο 5}]] βἴδπά ἡ 

4 Βυῖίῤεγε ἱς ἰογρίνεῃςε88 νυν ἢ τῆ 66. 
τῃδῖ ἴποιι τπηλγεϑῖ δὲ ἐεαγεά. 

ς 1 νναῖῖ ἴογ τῆε ΓΟΚΡ., ΠΥ 580] 
ἀοιἢ νναῖϊ, δπά ἴῃ ἢϊ5 ψογά ἀο 1 Πορε. 

6 Μγ οι] τυσίϊεῖδ ἴογ τῆε Τ,ογά 
ὭΟΓΕ ἴλη ΤΠΕΥ τῆδι νναῖσςἢ ἔογ τῆς 

ναί μα- ΠΟΓΠίηρ: 17 σαν, σῖογο ἐραπ τΠΕΥ τῆδῖ 
έο Δὲ 
Φ:0 7,17. νγαῖςἢ ἔογ ἴῃ πιογηϊηρ. 

ΡῬΡΘΑΙΜ5. ΟΧΧΧ. [ν. 3-.. 

7 1 εἴ 1ϑγδεὶ ορε ἰη τῆς ΟΚῸ : ἔογ 
γ ἢ τηεὲ ΓΟΚῸ ἐῤόγε ἰς πλετογ, δηά 
ἢ διηι ἐς ρῥ᾽εηΐεδοιιβ γεἀεπηρίοη. 

8 Απά ἢε 5}|8}} γεάξειη [βγδεὶ ἔτοπὶ 
411 Ἠ]5. [Π|40{|658. 

ΡΟΑΙΜ ΟΧΧΧΙ. 
ι αυΐά, γογιετίηρ δὲς ἀμπμν, 3. ἐχλογέε 

“5 γαεΐ 4Ζ9 ἀοῤέ ἐμ Οο. 

Α ϑοηρ οὗ ἄερτοος οἵ Ὠανὶία. 

8. γ»ιαγὰ ἱπίφι ἢ ὝΠδί 15, “" ποῖίϊσε οὐ- 
ΤΊ ΟΙΒΙΥ ἀπά τες θοῖ ᾿πιυϊ 65. 866. [οὺ 
Χ. 14, Χὶν. τό, 17; Βδ. χα, 8. 

«υδο «ῥα ! εἰαπά 7] “ΜΝ ΏΟ 5841] βἰαπά, δηά 
δπάμτε ΤῊΥ Ργόβοησε δ" ΤῈ [11] οχρτϑβ- 
δίοῃ σου Ρ8. Ιχχνὶ, 7. ὙΠ6 ἱπιᾶρθ 566 ΠΊ5, 
ἴῃ [06 Βγϑῖ ἰπβίδησθ, ἀγάννη ΠῸΠ ἃ ΠΙρἢΐ ἴῃ 
Ὀδί]ς Ὀεῖοσε ἃ ἴοο ροννογία! ἔοε, (οΡ. 
ΑΙΔΟ5 1ϊ ας ; Νδθυμι 1. 6; Μ4!. 1], 2. 

4. Βμὶ ἐῤέγε ἱς ζογγίυεπει: «αυἱὴ ῥέε, δις. 
Ἀδίμεσ, “ Εοσ ἢ ὙΠθς ἰ5 ΤΟ ρΊν 655," ἄὅζς. 
Α πθηΐθῃοθ 5 ππἀογβίοοά: “Αννα ἢ 
βιςσἢ ἀδγκ δηϊεϊραίίοη: ἴοῦ ὙΠΥ͂ ΡΓΟΡΟΓΥ 
15. ΠΊΘΓΟΥ.᾿" 

ἐῤα! τοι γηαγοεὶ δὲ ἥξαγε] Ὑδδῖ ἴ5, νὰ 
ἃ ΠΟΙ πὰ τονοεπὲ ἔδρα ψ Ὡς αἰίγαςῖβ 
δηὰ ρεγϑυδάθϑ: ἔδσγ ἀἰδβεγοηξς τομῇ ἃ ΠΔΌΡΠΥ 
σοηἤάδηςο, νγῖο ἢ Π85 Πονοσ Κηοννῃ ΔΗΧΙΕΙΥ: 
ἀϊβογεηΐ ἰοο ἔστουι δο)θοΐ ἰοστοσ, ἀκίη ἕο 41]16ηδς 
ἔοη «ἀπά ἀνογϑίοα, ὑνῃ]οἢ οαϑίβ δϑ 46 ΠΟρϑ, 
δηὰ ἰπο] 168 ἴο ἀδδβραῖγ, γερο]! οη, δηὰ μαῖγοά. 
866 [ἐτ. χχχὶ 9; οχι. 1]. 4. 

δ. ῥὶς «υογα ΤὮδί 15, “" ννογά οὗ ὑγοπηῖϑθ." 
8εε Ῥβ5. Οχῖχ, 74, 81, 82: αἷϑσο [οὐ χχχὶϊ, 
11. ““ἼΓΠΟΓΕ ἅΓῸ 50ΠΊ6,᾽" 54γ5 {,{ΠῸῚ, ὁ“ ννῆο 
ἰηδίοδα οἵ νναἰτηρ ἕο σοά, Ηἰ5 {ἴἰπι6, Ηἰξ 
ν αν, Ηἰδ μοῖρ, ἴ3Κ6 ὑροη {Πογλβεῖνοβ ἴο ἀθοϊάθ 
ἴογ Ηϊπι, ἤονν, ἤθη, δηά ἴῃ ννῆδί ἄἀσρτθο, 
ΗΘ 5}4]} αἰά. ὍῊϊ5 15 ποΐ ἴο νναῖὲ ἔοσ Ηϊπι; 
15 ἴο πῆᾶκὸ Οοά νναῖξ. ἀροη τποπὶ, ἀπᾶ αδἱὰ 
ἴῃ πὶ 45 ἴπεν ἀθῇηῃθ 1Π6 ννδγ." 

ἦμ ῥὶς «υογά ἀο 1 ῥὸὸβε, ὅς} 
νοτὰ ἀἄο 1 Ἰοοῖς θαγῃθϑι γ.᾿" 
κησα. 

θ. Μν «ομἱ «υαἱεῖί δ, ἄς ΤὍΤῆε 1116 γ8] 
ΤΡΠάογιηρ 18, ΜΡ ΒΟ0] ὅο Φθθονδα: ἴἢαΐ 
'5, “ ΜΥ 5011} 15 νυ ἤΟΙγ [ μον} 5." ὅθε 85, 
ΟΧΧΊΙ. 2. ΟΧ]. 6. 51 Ἰοοῖκς ἴο ΗΙπὶ αἰοπο; ἢ 
σοηπάθσηῃσα [η6 58π|6, Ὀμὲ ἀοϑίγο ἔδγ ἀθέρευ, 
παη (Πδὶ ἢ ὙΠ ἢ «ὐαίοξοῦς ἀὐαὶξ ΚΓ 1δὲ 
»ΟΓ πρὶ; ΝΑΙ ἴοτ ἴΠ6 σῃθογῆμ! ππογπὶηρ δέου 
[Πὸ ἀἄαγκ Πουγβ οὗ πιρῃῖ." Τῇ ρεϑῖβ δηὰ 
1 οντῖοβ ννδίςδιηρ π΄ ἴΠ6 οτρὶς (5. Ἴχχχίν. 
1), δῃὰ νιδιηρ ἴοσ 16 ΠΊΟΓΠΙΠΡ, ΠΊΑΥ Ὀ6 
ΤΙιθαηΐ : 50 ἴδε Τδὶπιὰ δηαὰ ΟἸμα άθο ἰηΐογ- 
Ῥγείοσ, Βιυΐ γαΐποσ ΔΩΥ ννδίσοτβ ἃ.Ὸ τηθδηΐ 
Ρε, σχχνὶ. χα) πο νναὶξ ἔοστ ἴπῸ τπουπίηρ- 

᾿ιρ ἢ δὔῖου βθαρὶθϑϑ νναῖοῃ!ηδ5: 566 Πθυῖ, ΧΧΎΠῚ. 
ό)η. ὙΠΟ τερεϊοη οὗ 5ξηιποαπὶ γογάβ (85 

Οτ, “ογ Ηἰ5 
Αα. ἐκαραδό- 

ποῖφα δὔουθ) 15 σμαγδοίογιβεὶς οὐ [ἢ 15 Ρ58Π|, 
Πα 4150 ὄχργοϑβοϑ ἴπ6 ἰδηρίἢ δηάὰ υνθδγ 685 
οἵ νναϊςβίηρ. 866 [5384]. ΧΧΙΟΙῚ. 

7. 1ερ Τεγαεὶ ῥοῤῥε, ἄς. Τῆς Ρ. ΒΝ. ἰς 
ΤΊΟΓΕ σοΙΓοςΐ, “Ὁ [5γδοῖ, ἔγιδέ τη {6 1] οτὰ, 
ᾶἄς. Τῇε οΥῪ οἵ ἀϊπίγοββ 15. σῃδηρθά ἰηΐο ἃ 
ἀδοϊαγαίίοη οὐ ἔγιιϑί, "" [πον 5. τπιτοῖξι}: 
ἰπογοίοσε ΗἸ5 ροννογ ἰοὸ ϑᾶνε 15 ργοδί 35 Ηἰς 
11; δὰ Ηδ νν}}}] βανὸ ἔγδιι δἱηῃ δηὰ ἀοδίῃ." 
ΤῊ οὔρίηαὶ ννογά ἀοθβ ποῖ πηθᾷῃ ΞΙΠΡΙΥ͂ 
“τήΘΓΟΥ," δι κἢ6. ΠΊΘΓΟΥ 1 Πδῖ 15, " 1ῃ6 
ΤΏΘΓΟΥ ἴο ΕἾτπιὶ μοι] 4γ.) ΚΑΥῪΥ αιιοῖοα. {Π6 
ννογάς οὗ [ἢ6 (ὐοπιπλιπιοη-δογνίςο, “ ΤῊΥ ργο- 
ῬΕΓΟῪ 15 αἰννᾶγβ ἴο ἤανθ ΠΊΘΓΟΥ : 50 ἴῃ «τ΄. 4, 
Ποῖ ΒΙΠΊΡΙΥ “ ἔογρίνθηθϑϑ," δι “6 [ογρῖνο- 
Π655 ἴοτ ΠΟ ἢ ὙΠΟ τὶ Κποννῃ δηὰ ξεδγοὰ ᾽" 
ἰ5 ΟΧργοβθθά. 

8. δὲ «ῥα γεάφονι, ὅς. δὲ ετιρῃδίὶς, 

Ῥβαι μ ΟΧΧΧΙ. 

ὟΠΕ ᾿πϑογι ρτ]Ο δϑϑῖρη5 [86 ρ5δ]πὶ ἴο αν: 
δῃηὰ {Π6 ϑριγιί, πλᾶπποσ δηὰ ςοηίρηϊ5 οὗ ἐἰ5 
ΘΔΓΠ ΘΓ νοῦβὸ5 σοηῆστῃ ἴπ6 {|6. ὙὌὙΠὲ ἱποιάθης 
τηθηϊοηρὰ ἰῃ 2 8. νἱ. 22 15 ϑιιρροβοὰ Ὀ. 8016 
ἴο ἴᾶνθ ρίνθῃ οσοβϑίοη ἴο ἴΠ6 ρϑαϊὶπι: Ὀιϊ 
οἴδοῦ ἱῃοϊἀθηΐβ ἴὴ 186 ᾿ς Οὗ 16 Κίῃρς σὲ ἐγ 
85 Δρροβιίθ, 

Οτεδίηθββ οὗ βοιὶ ἂηά ἃ ἔπιθ ἢυΠΊΠΥ 
σδαγαοίογιχοὰ Πανιὰ ἴῃ ΟὐὈδουγῖν ἂπὰ πἀροῃ 
186 (ἤγοπθ. Ηδ βδουρῃξς ποί {πὸ ἰχϊηράοχιῃ {}}} 
Οοἀά οτγάαϊπεα δῖπὶ ἴο 11. Ἠς Ὀοτε ἴῃς ρογβὸ- 
σατοὴ5 οὗ ὅ40] νὰ ρδίίοπςθ, δηαὰ ἀνθηροὰ 
ἢ]5 ἀθδίῃ δηὰ ἰπαΐ οὗ [5 θοββοῖῃ. Ηδ δ] ον 
ΘΗΙΠΊοΙ ἴο οἴιΓ5θ, Α ῥϑαὶπὶ προ ΠυτΆ ΠΥ δηὰ 
ΡΤΔΟΌΓΑΙ γαδὲ η Οοά, «πὰ «ἃ ἔδιξμ] νναϊτην 
ὕροη Ηϊπι, Μουϊὰ σοπὶὸ ψἹ ϑροςίδὶ ἔοτγος 
ΠῸπὶ [αν ά. [{ πλᾶγ δ 541 οὗ ἴΠ18 ρβᾶϊπι, ἃ5 
οὗ δἰπιοβί νοῦν οἴδοσ, ἰπᾶΐ [18 σοῃςίβθηθϑϑ, 
ΓΑΡΙΠΥ ἀμ δαγηθϑίηθθθ, 551 5. ἴπαϊ ἷἴ 
Μ45 υνυηϊΐθη Ὡροη βοπὶθ οσσδϑίοῃ αὶ πδίι- 
ΓΑΪΥ ςαἰϊοὰ τ ἔοσίῃ. Ηυρξὶά, Εννα]ά, Ὡς 
Ν εἰἴθ, ᾿.ο}τ28οἢ, δηά πιᾶπν Οἴδεῦβ, σοπβιοσ 
ἴι οὗ (Π6 ἀδῖε οὗ ἴπ6 οχ!]δ, ἀπά δἰπρυϊοά 
ἴο Ἡανιὰ οὐ δοσοιηΐ ΟΥ̓ 1158 Γοβοηίδησς ἴο 
55, χνϊ., εἰ, ὙΤἼΕ οπηϊβϑίοη οὗ [86 ᾿πβοῦρ- 
[ΟῚ ἴῃ ἰδ δορίυδριηΐ Δ ουβίοη 566 π5 [ἢ6 
Ρ͵ποΙραὶ ἀγρυπιοηΐ ἔοσ ἀουδίηρ ἴπ6 διυίθοτῦ- 
58:1|0Ρ. Ἴδε ρῥΐδος οὗὨ μὲ ῥϑαὶπὶ ἰῃ (826 ῬΘΔΙ ΤΟΥ 



΄ 

ΓΝ ΕΝ 

Υ. τ---.] 

ΟΕ, τὰν Βεαγὶ ἰ5 ποῖ Ὠδυρῃῖν, 
ΠΟΓ πιίης εΥ68 ἰοίυ : πειτμεῦ ἀὸ 

Ι!ΓἜχογςῖβε πιυβεὶ ἴῃ ρτεδῖ πιδίζοβ, Οὐ 
ἴῃ τ Πρ5 ἴοο σῇ ἴον πια. 

2 ϑυγεῖγ 1 Βανε δεμανεά δηά αιϊεῖοά 
ἐγηγ 86] ἢ, 85 ἃ ἢ] τῆδξ [5 ννεδηεά οἵ. 
ἢ πιοῖμεγ: ΤΥ 50] ᾿ς ὄνθῆ 85 ἃ 
νεληθα ὉΠ|]4, 

ΡΘΑΙ,Μ5. ΓςΧΧΧΙ. 

2 εἰ Ιβϑγδθὶ πόρε ἴθ τῇς ΙῸΚΌ 
Ἰτοιλ ποηςείογζῃ δπά ἴου ὄνοὺ. 

ΡΑΙΜ ΟΧΧΧΙΙ. 
1 αν ἐπ Δὶς 2γαγορ εορεριεμαίκίΛ τηΐο Οοα ἐλέ 

γεῤρίομς εαγὸ ὧς ἀαα ,γ,ο0γ ἀξ αγὰό. 8 “ως 
2γανσ' αὐ ἐδὲ γοπιουΐης ΟΣ {64 αγά, τἰ το ἃ 
γεῤεέϊίέον οΥ Οοαῦε 2γορεῖσές. 

Α ϑοηρ οἵ ἄορτεεβ. 

τᾶν δ 5 ΤῊΡΙῪ οΟὐνηρ ἴο 115 ι156 ἴῃ 1Ππ6 56 γν] 65 
οὗ (ἢς Ἰαϊῖοτ ἰθιηρῖθ. ᾿ 
ΤΟ τείξσεηςε ἴο [ἢ6 ἄγ οὗ {πε ΜδἼοςσαῦθοβ 

(. Μδες. χῖν.) ΒΥ Ηἰϊχιρ 15 ϑυρρογίδα ὈΥ πὸ 
ἀγσιπηοηΐ οὗ τη οἢ τνεῖρῃϊ. 

1. ΖΟΚΡ, νὮγ δεαγὶ, ὅς.) ΤὟὍῆὲε 8εδὲ οὗ 
Ῥῦάςθ 15 {ΠῸ ἢοαγῖ: 18 18 Ἔχ ι θα ἴῃ Ἰοοκ, οὐ 
ΕΥ̓́α (8 5 τ}}8Γ Ἔχ ργοβϑίοη 55. χν]. 27, αἱ. ς), 
ΟΥ̓ ἴῃ δεῖϊῖοῃ. ὅς ἸΟΠῪ πιαιίογβ ἴῃ ΜΙ Γἢ [86 
Ῥξαϊπιςὶ ἀοος ποῖ ἰονθ, δηὰ [45 ποί Ἰονεά, 
ἴο ἐχεγείσο ἈΠΠΊΘΟΙΓ (“ἴο νναῖκ,᾽"" ππᾶγρ.), {παῖ 
15, 10 »πεαάϊτα!ς ἱπεσεισαπέν (5. 1.. 2), ἅτγϑ, ῥβϑῦ- 
δρ5, [6 νγᾶγβ οἵ Οοά, "νῆίςἢ ἅσγὸ υνοπάθτγαι! 
ἐᾷν ΟΧχχΧὶχ. 6: |[6Γ. ΧΧΧΙΙ. 2), δηά ἴοο ΠΙρἢ 
ὉΥ ΠΙπὶ; {ΠῸ 5 ποπιο οὗ γτεἀδηηρίίοη ; ἴπΠ6 ῥτο- 
ΒΡΟΥΓΥ οὗ 186 νυϊοκοά, Δηα 51 ΠΠ]ΔΓ ΤῊΥ̓ Β[6ΓΊ65. 
Τῆς τνοσὰ τεηδεγοὰ ῥὲσ νγου]α 566πὶ ἴο πιθᾶῃ 
“Πλτὰ "ἢ ΟΥ ““ψοπάοσγηι]." Οδη. Χυ. 14; 
Βευΐ. χχχ. σα; [οὉ ΧΙ]. 3. 

Ω. δϑιμγείν 1 ῥᾳυε δεῤαυεά...»ρ "οἱ, ἅς. 
νῷ. Φ18Ὲ 1 δαᾶνὸ ποῖ θεδανθά δηὰ αιυϊοίθα ΠΥ 
ϑρίπί," ἄς. ὙΠὲ [}} Ἔχ ργεθϑίοῃ πα δ ρμὰ- 
{πετοὰ ἔτοπι Ἀυτ ἱ. 17 (οτίρ.), “1ΓῚ δᾶνς 
ποῖ ἀἄοῃδ 50 δηΐς 80, ΤΑΥ͂ ἴδε 1 οτάὰ ἀο 50 δπὰ 
50, ἄς. 866 450 154]. ν. 9 (οτίβ.) ; [0Ὁ ΧΥ],. 
2 (οὔξ.). Τδε ἱπιροτί 15, 8ἃ5 ἴῃ οἿνσ Ν᾽ οὐβίοῃ, 
“ ΘΌΓΕΙΥ, ᾿πϑίοδα οὗ δοχογο βίης Πυγϑοὶζ ἴῃ ἴοο 
ΒΚἢ τηδῖζοῦβ, 1 πᾶν Ῥοδανοά δπὰ αιϊεϊοά 
ΤΥ 861" ὅς. Τδὲ τοπάθπηρ δεῤραυεά 566 ΠῚ5 
Ραϊ ἔοσ “ τοβδίγαϊιηθα " οὐ “" ἀϊβο!ρ!ποά : (ἢ 6 
ΟΠ ΞΙΠΔ] νυογὰ 5 πηροίαρῃοτίςαὶ, δη᾽ βιιρροϑίβ 
πὸ ᾿πιᾶρὸ οὗ ἃ “" Ῥου ρπηδη [ενϑ! Πηρ ἢ ξῸΓ- 
ΤΟΥνα,,") 566 [54]. ΧΧυ. 29, ΟΥ̓, ἰἴ ΤηΔΥ θα, οὗ 
ἴῃ6 νγᾶνοϑ οἵ [Π6 8.8 ἰευείϊιηρ δου ἃ βίογηι. 
Τὸ ᾿πιᾶσζο ποχὶ ἱπίγοάιιςεά, φωξεζεά (παι 15, 
“51: οὐ “ ςαἸπιϑὰ ,᾽), 15 παῖ οὗ 581|]|6ἐπος 
δηά ρϑᾶςο, ἃ5 οὗ ἴΠ6 564, δὔΐοσ τυ πι]ῖ, σοι ρ]οὰ 
ΜΠ δὴ ἰάθα οἵ ““ψνδιτηρ:" 566 5. [χὶ! σα; 
1 Δπι. ἰϊ. 26. ὙΠΟ το]οννῖης νογάβ ἱπίσοάθςςα 
ἃ 81}}} πον ἱπιᾶζ6---αὐῷ ὦ εὐ ἐφαὶ ἐς «υεαπεά 
ΓΚ δὲ »ιοίδεν, οἵ, ταῖῃογ, "48 ἃ Ἅσμι]ὰ ἰπαΐῖ 15 
Ἰνεληοά ὈΥ, πρΑΣ, ΟΥ̓ Ὀροῃ, [15 πποΐμοι." Ὅἢε 
βριπἰ οὗ ἴπ6 δὶ πιϊσὲ ἰ5 51}}}, 25 ἴη6 τυραπρὰ 
ΤΠ] ἰς ἰγάπηι}} οἡ 115 πιοί ποτ᾿ 5 Ὀγεαβῖ : 'ττὸ - 
ξυ αν ἀοπῖγοθ, δπι δ ἐἰου5 Ἰοησίηχβ, ἀρρεῖ6 ἴον 
Κπονοάρσα ἴοο δἰρἢ ἔογ ἢϊπι, ἢανε 8}} ρίνεη 
Ρίδσε ἴο "τοϑῖ ἰη Οοά," 186 Βορο οὗ {μὲ βἰρβεσ. 
Τῆε ποχί νϑγϑὶς]θ, »ιν σομΐ ἱς συεη 5 ὦ «υεαπεα 
ἐδ 4, ἀρο5 ποῖ σεροδῖ πὸ πᾶσε δρονε- πη η- 
᾿ποηθὰ, Βίμογ τὴς 8οὺ] οὗ ἴῃε Ῥϑδὶπηϊϑί 15 
Ἰ5εἸ Γ βιγιθὰ πον “6 ννεδηθά οἢ]]ἃὰ Ὁ “τ ὄνθη 
30, 51}1εἃ δηὶ αυϊεῖϊεά, 15 ἴῃ6 τοδηρά οὨ]]ὰ 
ΜΠ πλθ, ΟΥΓὁΎ ἀΡοη τη6, ΤΥ 500}. 

8. εἰ Ἱεγαοί, ὅς. Ἀδῖμεγ, “Ὁ [5γδεὶ, 
Βορο," ἄς. “ὝΤἢε Ῥϑαϊπιῖϑί,"" δγ5 Εννα]ά, 
ἐς ἀρ ΘΟ ΥΙΌ68 ἃ σοηϊθηςτηθηΐ, γοσιρηδίίοη, δηά ἀθ6- 
νοίϊΐοη ἴο ἴῃ6 ἄϊν!ηθ νν}}}, (ἢ6 πγοϑὲ δυϑο]ιΐθ, 
αἴτογ Ἰδηρῖμοπεα 5 Γι ρΡ]65. ἀπα τοιηρίδ[ ! οη8. 
ΤΠ6 ϑἴόοιτῃ οὗ ραβϑίοῃ ἢδ5 Ὀδθη δἰϊαγοά, 81] 
Ργοια Ἰοηρίηρα δπα νδῖη ὀχρθοΐδι οη5 Πᾶν 
Ὀδεη οσὐτῦεα. Α5 «ἃ ἼἽδι]ὰ αἵ τοϑὲ τῇς ροοῖ 
«αὐαὶ!ς ἴῃς ξαΐυγο ἀν ῃς ἢ 15 Ὀοίογε ἢϊπὶ, ἢ 
͵ογοιιβ8 σοηβάεηςο ἰπ [ἴ5 γονεϊδτοηβ, δηὰ ἔα! ἢ- 
ἔμ] δησουγαροιηθηξ ἴο Π5. Ρεορίὶθ ἴο νναῖ ἢ 
πὶ. Νοίδιηρ σαῃ 6 πιοτὸ Ὀδδμτ δα] (ἢΔη [ἢ 
βΚοίςἢ ἰπ {πε ῥβδίτη οὗ ἃ πρεὺ ὀὲγι ἴο ἃ πειὺ 
ἠε : ποϊμίηξ πιοτὸ σἰγικίηρ [ἤδη ἐξ σμαγαπίδε 
οὗ α δείίον ἥμεέμγε νυν ἢ ἴῃ δηξποιραϊοα πρὶν 
Ὀιγ Πο]ά5 οὐ: ποῖδὶπρ πόσο βυρροϑίίνε οὗ 
[86 ποδ᾽οβξ ργοπηῖϑε ἴπδη 1Π6 γοπιιησϊαιίοη οὗ 
411 8615} ῬΘΓΒΟΠΔ] δἰπιβ, δπὰ σοϑοϊιτοη οὗ 
{Ποπὶ ᾿ηἴο ἃ ῬγΑΥΟΥ ἴογ ἴῃς ἡδίϊοη 8. νγ68].᾽" 
ΤΠ ϑῃογέ Ἰονϑὶγ βοῃρ' 15 ἃ5 ἃ Ὀιιὰ ἴῃ ϑρυπρ 
νΠοἢ νναῖῖσ ἔογ ἴπ6 Ἰρῃξ ἴο αἰϑρίαΥ [5 
Ὀοδυΐγ ἀπά βργολὰ αὐτγοδά ἰ(5 βυνεεῖηπεϑβα. ΤὴΘ 
Ἰρῃῖ οὗ ΟΒ γε πιΥ δηὰ (ἢ βριτιξ οἱ (ἢ γί5- 
ΚΑΙ Υ ἢδ8 πονν σϑῆοπε ὕροη [ἴἴ, νναγπχθὰ 1, 
δηΐ αἀϊθοονογθα 115 σἰοβ ον ρᾳσκοα Ἐχοο]θηςῖθϑ, 
δηὰ διάάρη εἰρηιβοδήςοθ, ννῃϊς ἢ αν νῃο 
58ΠΡ,, ἈΠ6 ϑγαθ] ὑγῆο ἰἸ5ίο πο, ΠΊΔΥ ποῖ ἢᾶνα 
ΔΡΡτγομεηαεά. 

Ῥβαιῖμ ΟΧΧΧΙΙ. 

Α ΡγάΥογ ἴο [Θῃονδῇ ἔογ [ἢ σοπίϊηιδποθ 
οὔ αν δ ̓ π6. Κν. 1, 2, 3. 4,) ς ἀεϑογῖίθο 
Πᾶν 8 Ἰδθοιυῦ δηὰ δηχὶοιΥ ἴῃ πιακίηρ ρΓὸ- 
Ραγαίίοη ἔοτ Ὀυ1] πη “4 Ποιι56 ἔοσ [θῃονδὴ :᾽ἢ 
«. 6 ᾿ηϊγοάμποοϑ, 85 ἰἃ σοι ]ά ϑθεπὶ, ἐδο εοῤίρ 
ϑ πίη ϑοπθ οἵ ἴδ ᾿οςδ 168 (866. Β6Ιονν) 
ἴη ψῃϊοἢ τῃ6 Ατκ οἵ Οσοὰ ννᾶ5 μοασά οὗ 
ΟΥ̓ 566 ἴῃ δηείθηϊ ἀδγϑ ἀπὰ Ὀείογο 115 56{{]6- 
ππθηΐ οὐ Μοιιήΐ Ζίοπ, δηά στη η 5 Ὀποογίδ Π[165 
δρουξ ἴἴ: τ. 7 ΘΧργέβϑοβ ἴΠ6 ἸΟΥ͂ ἀπ 54115- 
ἑδεϊΐοη οὗ 411 πθη δί ἴπ6 ορρογίυπηυ δογαρά 
Οὗ ῥγαιϑίηρ [ϑπονδῃ ἴῃ Ηἰβ5 ον ἀὐοάθ: Ὁ. 8 
186 ἴη6 δἀάγοϑβ ἴο Ηϊπι, ἀπά ρῥγαγογ, [παι Ηδ 
νου ]Ἱά ἴδκὸ τ Ρ ΗΙ8 τοδί, δηάὰ δυιἀθ νυν Ηἰ8 
Ρθορίε: σύ. 9, 1ο, Τςοηίδιη ϑρθςῖδὶ ὑγδύθγβ 
ἴογ Πᾶρρίηθθβ δηα ρϑᾶςθ ἴο ρῥγιοϑίβ Δπα ρθορίθ, 
[γοι ἢ [οῃονδὴ δϑϊάϊπηρ οἴοϑα ἴο {ποπὶ; [0]- 
Ἰοννοά, ἰπ σῦν. 11, 12.) 13, ΟΥ̓ ἃ τεΐεγθηςο, ἴπ 
ςοπηροίϊίΐοη ἢ δυσῇ ργάγοῦβ, ἴο ἴἢ6 ῥγο- 
τΐϑ6 τηδάο ἴἰο αν ἁδπὰ ἢϊς ϑϑοά, ἰῃ σδᾶ56 οὗ 
οὈδάϊοποθ: ἰῇ τυ. 14---18, [Θῃονδῇ τσορὶϊος ἴο 
411 1ῃηΠ6 αὔονε δηίγοδίοβ ἀπὰ σείογοποθθ; ρΓο- 
οἰδῖτηβ Η!5 ἰονθ ἔογ Ζίοῃ, ἀπά ἀεϊοστηϊπδῖίοῃ 
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ἐ Ηδς. 
,) 0)» ποῖψῳ. 



470 ΡΘΑΙ,Μ5. 

Γ΄ γειηεθε αν, ἀπά 8]] 
ἢϊ5 φΠις ὁ: 

2 Ηονν ἢδ ϑνναγα τπῖο τῃ6 [ΟΚΡ, 
ἀπά γοννδὰ ὑπο τε τηϊρῃτΥ Οοά οὗ 
]Δςοῦ; 

2. ϑύγεῖγ 1 νν}}]} ποῖ σοπια ἰηῖο {86 
τ εγηδοὶε οὗ ΤῈῪ Ποιι58, ΠΟΥ ρῸ ὉΡ ἰῃ- 
ἴο ΠΥ ὑεά; 

ΠΧ ΧΧΙΙ. ἵν. τ---ὅ. 

4 1 νν}}}} ποῖ ρῖνε 5ἴεερ ἴο πηῖπ6 Ἔγεβ. 
ΟΥ̓ 5] τε. ἴο πλης6 ΟΥ̓ 6165. 

ς ὍὌπιε 1 δΠηά οι ἃ ρίαςε ἔογ ἴῆε 
ΠοκΡ, 'δη Βαδίταιίοη ἔογ τς πιρμιν "Ης. 
σοά οἵ Ϊλςοῦ. 

6 ἴ,ο, ννε πεαγά οὗ ἴἴ αἱ Ερηγαίδῃ: 
γε ἰουπα ἰὸ ἰῃ τῆς δεὶάβ οὗ τῆς 
ννγοοά. : 

ἴο τοδὶ ἴῃ ἴξ ἔῸΓ δυϑγ: ἴο Ὁ]655 ἰἰ δηά 115 ἴη- 
μδὈϊ4πἴ5, Αἰνύᾶγϑ, νυ σΠοΙοθϑὲ ὈΪ ϑϑίηρδ; ἀπά 
ἴο γΑϊθ6 Ρ ἃ πογῃ ἴο Ηἰ8 δποιϊηϊοά, ἔογ ἴῃ6 
σομζιδίοη οὗ 5 δηθπηῖθ5, δηὰ Η 5 οννῃ μεῖς 
ΡῬοῖυΔ] γοποννῃ. 
ΤΠ σδαγδοίΐογϑαςβ οὗ “" Β511π|5 οὗ Ὀορτθος" 

ΔΥῸ ποῖ 566ῃ 1ὴ ἴῃ15 ρϑϑὶπὶ: [115 ἰθεηρίῃ, ἴοο, 
αἰπογι πη παῖθϑ 1 ἴτοπὶ ἴΠ6 τγοϑῖ οὗ ἴπῸὸ σσουρ. 
ἴῃ Δ ΒΙΘἢ 1{|5:; δηά 186 ογ Πα γΥ ράγα]]6}15πὶ οὗ 
ΗἩοῦτουν ροΟΟΙγΥ 15 ποι 640 ]6 ἴῃ 1ἴ, τ. 1, 2. 3, 
4. ἄς. [πῃ σν. 2) 5,9, 10. 12. 14, ἃ ΓΟρΡΟΙΓ ΠΟΙ 
οὗ 5ιρπιβοδηΐ ρῆγαϑοθ σε πη πάβ. οὗ Οεβδθη μ᾽ 
Ὑονν. Ρ. 45 ς. 

ΎΠΟΓΟ 5 ἃ ΠηΔη  δ5ι ΓΟΒΟ ΠῚ ὉΪ]ΔηῸ6 ἴῃ ϑίγϊθ, ἀϊς- 
Ἰοη πα πιδίζοι. Ὀδίννθοη ἴῃς Ρ5. δηὰ 5. ᾿Ιχχὶ!. 

[1 15 πιοϑῖ αἰ Πσ] ἴο Ἀ55:|5ὴ ΔΩΥ͂ {{π|6 δἱ 
ΒΟ ἢ 11 ννᾶ5 ργο δ ΟΪΥ ννττοη, Α ςοηῃδίάοτ- 
ΔΌΪΘ ροτγίίοη, συ. 1---, 13, 14, ΟὗἩὨ Ιἴ 5ιἴ8 
(Π6 γσγοδί οσσαϑίοη οὗ ἴῃ6 βοιἸοπιοηΐ οὐ τῃ6 
ΔΚ οἡ Μοιιηΐ Ζίοη; διιξ 1ῃ6 ἀὔϑοποθ οὗ ἃ 
{1||6Ὲ δου θη ἴῃς ρϑδὶπὶ ἰο αν, τπ6 πηϑη- 
[ἴοῃ οὗἩ ἢϊπὶ ἢ συ. 10, 175, δηά [ἢ6 ΟσΟΏΌΓΓΘΙΟΘ 
οὗ 1η6 ρϑαὶπὶ ἴῃ 4 ςοϊϊδοϊίοη οὗ Ἰαίθσ ρϑδ] ΠΊ5, 
ΓΘ ἃρδιηβδῖ ἴῃ6 βϑιρροβιίίΐοη {πὶ ἢ ννὰβ {Π6 
δυΐμοτ. δο ἴοο ἴπ6 δὔδοηςθ οὗ ἃ {{{Π6 ϑοσιὃ- 
ἵπρ [Π6 ρβαϊπιὶ ἰο ϑοϊουηοη, δπὰ 115 ρ]δςθ ἴῃ (Π6 
ὈΟΟΚ οἵ Ῥδα]πΊ5, αὐτὸ ἀραϊηδξ ἴΠ6 ορίπίοη (οὗ 
ὙὝΠΒοΟΙυοΚ, 6 ΔΝ εἴς, δηά οἵἤθγβ) τπαΐ δοῖο- 
ΠΟΙ] νγ5 ἴΠ6 δυΐμοσ. Α ἔδνουγιία ποίζίοη ἰ5 
Πα [ἴ ννᾶ5 ννϊΐθη δὔοῦ (Π6 ὀχ δ: ἀπά τῃδῖ 
ἴΠς ἀποϊν!οά το π οπθα ἴῃ ὑτ. το, 17, ἰ5 ΖΘ- 
ΤΌ ΔΌΕΙ, οἵ διτηοη {πΠ6 ΜδσἼσδῦθο, οἵ οἴποῦ Ἰαῖδ 
ΚΙπξ οὐ ρυδδῖ. ὍῊδ [ηϊογεβῖ, βριγιῖ, δΔηά 515- 
ΠΙΠοδηςΕ οὗ 1Π6 Ρ541Π| ἀγῸ βιΎΘδ Υ 5δοῦ βοθα ὈΥῪ 
{15 ϑδιρροβίοη. ὙΠῸ ἢγσοὶ νοῦϑοβ ἀθβου θη 
αν 8 ἰάθουγ δὰ σᾶγδ ἴῃ γεΐογθησο ἴο [6 8ο- 
γΔἢ 5 ἢγϑί γοϑίϊπρ ρος. ὈΘοοπΊθ ἰῇ σοπιράγίβοῃ 
ῬΟΪΠΕ]655: [ἢ6 ἀοῖα:}18 τοβρθοξίπρ {πὸ ἂἀγκ (νυ. 
6-- 8),  ΊΟἢ ἀἰά ποῖ βυγνῖνο [Π6 σΔρΡΕΝΥ, 
Ὀόσοιηθ τιηϊηἰογοβίηρ. Τὴ ὈυΠάϊηρ οὗ {Π6 
ἤχει τοπηρ]Ὲ ἰ5 ποῖ (ργοῦδΌ]Υ) πιρπεοηθδὰ ; 
δηὰ [6 4] }Π 5] 005 ἴῃ τ. ΙΣἹς 12,2) 1ς, τ8, ἴο 6’ 
᾿ϊπὲ οὗ αν! ά, δπα [θῃονδῃ 5 ργοπηιϑοα Ὀ]655» 
ἴηρ5, υἱτογοὰ ἴῃ 4 ἔγθθ, Ἰογοιϑ, 5ρί γῖ, βοδγοοῦ 
5.1: [6 πδίιομ δ ἀθο! 6. 

ῬΟΘΘΙΌΪΥ ἴΠ6 ῥ54]πὶ πιᾶῪ Ὀς σοϊῃροβθοά, 85 
Ῥς, Ιχυι]., οἵ νᾶῦίουϑ δηςσίθηξς ἔγαρῃμιθηΐβ. οὗ 
αν απηά, οἴμοῖβ, ἢ δαάιοηθ οὗ Ἰαδΐογ 
ἀλίο. ὙΠῸ δάάιοηβ, πον, ἰἃ πᾶν Ὀ6 1πη- 
ῬΟΞΒΙΌΪ6 ἴο ἀἰἸβοτιπηϊπαῖθ ἔτοπιὶ {Ππ6 οἱάοσ ροτ- 
τον. ὍΤῆδ ργοδί ΟὈϑουτγγ οὗ [Π6 ρβα]πὶ δπά 
τὶν ΔΌΓΟΡι, ἔον ἔάνους [ἢ15 ΒΡ ΟΒΙΠΙΟῊ ; 566 νύ. 

1,6, 83, ἄς. ὙΠο ΘΑΓῪ Ραγί ΤΊΔΥ πᾶνο ὕδοπ 
νυγτδη ἔοσ 1ῃ6 ρσγθαῖ ὀνθηὶ οὗ ἰλανι 5 1: 
866 Πόλη δίδηϊου, [νυνδὴ ΟΒυγοῆ,᾽ ΝΟΪ. 11. 
Ρ. 8:: νυ. 13, 14 σδῇ 50δγο  Υ ἢᾶνα Ὀθδη 
νυγιτςθη ἔῸΥ ΔΩΥ ΟἴΠΟΙ οσσαϑίοῃ. δΟΪΟΠΊΟ ΠΊΑΥ͂ 
Πανὸ υϑοὰ [Π6 Ρ84]πὶ ἸΡΟῚ 4 5{1}} συθδίεσγ οὺ- 
σαϑίοῃ : ἴῃ ἕαςΐ, νυ. 8, 9, ΜΠ 5ρῃϊ σἤδηρο, 
ΟΟΟῸΣΓ 2 ΟΠγο, Υἱ. 411, 42, ἴῃ ϑο)]οπιοῃ 5 
ΓΑΥΟΥ. Ὅἢο ᾿ποϑΈ Π40]6 ἔγαριηδηΐβθ ΠΊΔΥ ἤᾶνδ 

ἢ υϑδρὰ 'ἰπ {ῃ6 τοπιρὶ6 βογνυῖοθ ψποιῖ 
Αἰϊογδίίοη δὲ ᾿ἰαΐοσ ορροχίι 165, πὰ ννογάβ 
δὐάοά, νῃὶςἢ ργῖνο τὴ6 νν Πο]6 ἃ σμαγαςῖίοσ δι θὰ 
ἴο ἃ ἰαΐοσ ᾶζ8. 
ΤΠ ἀκ νν45 5οπὶθ {{ππ|Ὸ ἃ ΜιΖρεῇ, μιάξ. ΧΧ. 

1: 5076 {Ππ16 αἵ δ58}1)0 ἢ, χ 8. ἵν. 2: [Ὸσ ἘΥΘΠΓΥ͂ 
γοαῦβ αἵ Κιγ) ἢ )θαγπι, 1 85. νἱ]. 4; ἴδγθα 
τιοηἊἢ5 ἴῃ ἴπ6 ἢοιι56 οὗ Οὐ δά -ϑάοχῃ, 2 8. Υἱ. ἱἱ. 

ΤΠΗΘ ννόογάβ οὗ ἴπ6 ρϑαϊπὶ ἀο ποῖ ἀδοεϊὰθ 
ΔΌΞοΙ οἷν τὸ φυοδιίίοη νν μοί συ [ἢ νοῦν, υ. 2, 
τοίοτβ ἴο π6 ὈυμΠάϊπρ οὗὨἨἉἁ ͵1Π6 (δρ]6, οὐ ἴο [6 
δυ]άϊηρ οὗ ἃ ρογπηαπεηΐ, ᾿πϑίθδὰ οὗ ἃ ἰἘπιρο- 
ΤΑΓΥ, δος ἔοῦ ἴΠ6 αὐ: 866 5. ἰχχνηὶ 67, 
ζο. [Ιη {πὸ ἀδγϑ οὗ 8541 τθη ἰγουδ]θὰ ποῖ 
{ΠΟ ΠΊ56|ν 65 δθοιξ ἴἴ; α ΟἾτο. ΧΙ. 2. 

1.2. Ζοκῦ, γέρρον Ὀαοϊά, ὅς. ἈΔ- 
ΠΟΥ, ἘΘΙΔΘΙΔΌΘΣ, Ο ΤοχΣὰ, το ϑανιά, ἄζο. 
Τὸ ανά,᾽" 2.6. ἴῃ ογάοσ ἴο ἃ ἀϊν!πὸ γος πη- 

Νεα τολὰ, ἴῃ σ ΟἾἶτο. χχὶ. 14, οἱ 
Παν!ἀ᾿5. ἐγομόίρ, ἰ. 6. ῬΑΙηΓὰ] δηχιοαΥ ἂπὰ δἵ- 
Βιοίίοη ([58]. 111. 4; 5, οχῖχ. 71). 1ἢ τπακὶπε 
Ῥτοραγδαίιοῃ ἔοσγ ὈυΠάϊηρ ἃ ρειτηαποηΐ Ηοιιϑὸ 
ἴον [ἐῆοναἢ. ὙΠῸ νον πθδὰ ποῖ 6 ἱπίογργεί- 
δα ΠΠΈΘΓΔΙΎ, ΠΟΥ 115 ἴοστηβ, ἴο τυ Ὡς ἢ {πῃ ΟΧΧ. 
δἀά, φγεαβοά: [ἴ ἀδβογιθεθ ἴ86 Κιηρ 5. ἢχϑά 
ἀοϊοιτηϊηδοη ἴο ὀχοσιῖα {πὸ ννοσκ πουΐ 
βέϊης οἵ Ἰάθουῦ πὰ ὑγίςσθ. Δοςσογάϊηρ ἴο 16 
ννοτὰ οὗ Νδίμδῃ, 2 85. Υἱ. 2, 3,) ζζο., [ϑῇοναρ 
ΗΠ 561 Ἰηϊογίογοα ἴο ἀθῖαυ ἴῃς ὀχοςυτίοη, 

8. δϑωγεὶν} [πη 186 οὔρίηὶ ἴῃ6 54πι6 ἔυγ ΤΠ) 
ΟΥ̓ ἜΧργοβϑιοη ἃ5 ἴῃ [Π6 Ριθοθἴ Πρ Ρ54]Π|, Ὁ. 2. 

ἐῤε Ταὐογπαοὶς ΟΥΓ ρῃῪ βοισε] ΟΥ, “86 [6 υ- 
Π8ς0]6 οὐ ἴδηϊ υνῃις ἢ 5 ΠΥ Ποιι56,᾽) ἃ Ροδίοδ] 
ΡΕΓΙΡΗγΑβ15 ἔῸΥ ““ ΠΥΥ͂ ΒΟΙ56,᾽" 

ἑπίο γρ δὲ] ΟΥ̓, τοῦτα Ῥγθο βου, ὁ“ἰπΐο 
{πΠ6 Ὀοά (ὙΠ ἢ 15) τὰν σους," ἐν 4. οὗ χέβι. 
866 ἃ 5:Π|||1Γ δχργοοϑίοη, θη. χ]ῖχ. 4. 

5. 20ε »ισρὶγν Οοά οΓ᾽ Ψ“«.οὐ)} Οτ, “ἴδ 
τ (Οπὸ) οὗ |84ς00.} δὲ [86 ογρίπαὶ 
Ρἤγαβο, ὕξη. ΧΙ χ, λα; 8150 [54]. 1. 24, Χ]ῖχ. 26, 
ὅζς, 

6. 209, «υε ῥεαγά 9.1, ἀς  1{π|| οὖς 

Ζ:9»:. 



τ. )---τὴ 7 ΡΘΑΙ.Μ5. 

γ Ὗνε Μ1Π ρο ἱπῖο ἢϊ5 τ θεγηδοΪαβ: 
να νν}}] νγουβῃϊρ αἵ ἢ 15 ἰοοΐβτοοί. 

ἀξ, 8 “Ατῖβε Ο ΓοΚΡ, ἱπῖο 1Ὡγ γαβῖ; 
ὅσ. 6. τῆου, δηά τῃε δἵκ οὗ ΤΥ βιγεηρτῃ. 

9 [εἰ τὴγ ρτιεβϑῖβ δ6 οἱοίῃβα νντἢ 
ΓΙΡ δου ι5η6585; δηά [εἴ (ὮΥ 5418 5ῃουζ 
ἴογ Ἰου. 

10 Βογτῆγ 5εγσνδηῖ [αν 14 ̓5 βᾶῖκε ἴαγῃ 
ἄταν. 7. Ποῖ νΝΑΥ ἴδε ίπςε οὗ [πε δηοϊηϊαα. 
ἰω. 8. 11 ΤΠε ΠΟΚΡ Βδῖῃ βϑυνογη ἐπὶ γα 

ε. ἀπο αν! ; Πε νψν}}} ποῖ τυγη ἔτοηι ἴἴ; 
πῶς, ΟΕ Ππδ πτυϊι οὗ ἤν δοάγ νν}}} 1 8εῖ 
ὦ. 39. προη τὮΥ τῆτγοῃΒ. 
σὶ)ς ἄν γῶν. 12 [{ τὴν ΤἢὨΠ]άγθη νν}}} Κααρ ΠΥ 

ὙΣΌΣ. 

Ποατγὰ οὗ ἴἴξ, 2.6. [6 αὐ (πρὶ θὰ, Ὀὰζ ποῖ εχ- 
Ῥτοβϑεά, ἴῃ υ. 9), ἰη ΕΡῃγαῖδῃ; ννὲ ἔοιιπά [ἴ ἴῃ 
τη6 Βεϊάς οὗ δε ἔογοϑι." Τῆδ ννογάϑ, ἰξ ΤΆΔΥ͂ 
Ὀδ, οὗ ἴδ ρθορίθ: ΒΡῃγαίδῃ, ου Ἐρβτγβέῃ, Ι5 ἃ 
τνο}}- ΠΥ ΠΕ οἵ Βοίδίομοπι (Οοη. χχχν. το; 
Ἀυτὴ ἱν. τι; Μῖς, ν. 2); δυΐ ννὲ μᾶνθ ῃ0 
ΔυΪΠΟΠΙΥ ἰὸν ΒΑ ΪΠΡ, τΠδἴ {Π6 Αγὶκ ννγᾶ5 δ Βείῃ- 
ἰοῆσπι. δόπλε ἱπηαρῖπε ἴῃ6 ννογάβ οὗ υν. 6,7 
ἴο Ὀὲ ἃ σοπίπυδίίοη οὗ ἴῃε ννογάς οὗ αν! ὰ 
νΠΙσἢ ρῥγθοθάο; “10! νὰ Βεαγά οὗ 1ἴ, 1.6. 
1πς αὔκ, ἴῇ ΟἿΓ ἴοπάου ᾿πΐδπου δὲ ἘΡἢγαίδῃ 
οὐ ΒεΙΒ]εμεπι, ἀπά ἐουπά 11 ἴῃ ἐπε βε]45 οὗ 
ἴπῸ ψοοὰ, ὁ. ε. δ ΚΙηαίῃ-)εαγπι." Βυΐ τῆς 
τνογάσ, οὐς ᾿καγά οὶ ἐ αἱ Ερῤῥγαίαῤ, σδῃ 5)ᾶτοθὶ 
τ Δ Δ ἘΠ πρ Ὀὰϊ “ννὸ Ποδγά οὗ 1ἴ (45 Ὀοίη οὸ 
αἱ ΕΡἢγαῖδῃ." [{ παιδὶ Ὀ6 ςοηῇ τμδΐ πὸ 
1ηϊογργοίδιοη οὗ ἴπ6 ρ]δςθ 5 βαϊιϑέδοϊογυ : [86 
Δ] ϑίοη ΠΊΔΥ δ ἴο δῃ ἱποιάεηξ ποῖ γοοογάεα, 

7. δὶ: Ἰαῤεγπαείς. 1.1τ, “4 Η!5 Βαδιϊδεϊοηϑβ,"" 
8ἃ5 ἴῃ [86 τηᾶγρ., ὁ. ὁ. ὕροὴ Μοιιηΐ Ζίοη; 566 
«. ς- 

ῥίε ἠοοισΙοοΠ] 1.6. ἴῈ6 ἂὐκ ἀννει!ηρ νυ Πίῃ 
ΗῚἸς ἰαθογηδοῖθ. ὅθε. ᾿ς, χεοῖχ. ς; « Οἴτο. 
ΧΧΥἹ. 2. [Θῃονδῇ ἀννε}}5 (Ρ5. Ιχχχ. 1) δῦουδ 
ΟΥ τὩροη ἴδε σμεγυδίπι: {π6 ἀγκ 15 ὑπάοὺ Η!5 
ἔσει. 

8. Ἅγιο, Ο ΖοΕΡ, ὅς. Α 51π|||ΔΓ ΟΥ̓ 
τῦδδ γαιϑοὰ ἴῇ ἴπ6 νυ] άογηοος ἤθη τῆ δτκ 
νγὰ5 πηουθά δᾶ ἢ πιογηϊηρ; ἔτοπὶ 18 τεϑί δ 
ὨΙΡΒῖ, Νουα. χ. 3ς, 26: 5. ἸχύἹ!. χ. ὍΤΠε 
Ατκ οὗ Οοά 18 ΟΠΪΥ πιοηπίϊοηθα ἤογΘ ΌΥ ΠΑΠῚΘ 
ἴῃ 1Π6 ρβ4]π|5. ὅ66 2 (ἤτο. νὶ. 41. 

9. Γ[εὶ 1ἐν ῥγίσιί:, ἄς. “ΠΤ ει ΤῊΣ ρτίοϑίβ 
Ὅε οεἰδά ἴῃ Αιϊηρ δἴζγε (5θ6Ὲ [“εν. νἱ. 10) 
ἤευτίηξς ἴπ6 ᾿πηογ, 5111} τηογα β]ογίοιιϑ, δίς γο, 
ὙΒΙΓ ἢ [ΠΟΥ 5δουϊὰ ννεᾶσ, οὐ Βοπθθ5 δηά 
οδοάϊεπος ἴο Ηϊπὶ ΟΝ οπὶ ἘΠΕΥ δεν ;" [οὉ 
ΧΧΙΧ. 14: [84]. ἰχὶ. το; δν, χῖχ. 8. 4π4 
ἐκ ΤΟΥ «αἰἱπῖε, ἰ... ΤΥ σπμοόϑθη ρθορίθ βεπθ- 
ΤΆΪΪΥ, “ϑῃοιιϊ ἔῸΓΣ ἸΟΥ͂ δἱ ἴμε τῃηδ)θβίϊς ργοβρεοΐ 
Ὀεΐοτο 4}}."" 

10. Τὸν ἐὸν “ἐγυαπί δαυΐϊα᾽: σαζε, δς.ἢ 
Α ἀϊξαρροϊηϊθα ϑυρρ] 4πὶ ἘΓΠ5 ΑΥΤΑΥ ηἷς ἕλςο, 
δηὰ τεῖῖγεβ ἀϊϑδοοηϑοϊαῖθ 80 ““ἴο ἴυτῃ ἈΥΨΥ͂ 
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ςονεηδηῖ Δηἀ ΠΥ ἐεϑτΠΊΟ ΟΥ̓ τῃδΐ [1 5}4]] 
τελοὴ τπδη, (ΠΕῖγ σἢ]άγεη 50.411 4150 
511 Ὡροη ΤῊΥ τἤτγοηδ ἔογ δνευπιογε. 

13 ἔογ τῆς ΠΟΚΡ Βδ(ἢ σμοβεη Ζίοη ; 
δ Βδῖῃ αἀεβιγεά 22 ἔογ ἢ15 μαδιϊαίίοη. 

5 15 ΤῊΥ Γεβδῖ ἔὺσγ ὄνεγ: Πεγο 
Ὑ1Π11 ἀννε]]; ἰοῦ 1 Πᾶνς ἀεϑίγεά [{. 

Ις 1 ν]]} ἸΆδαπἀλΠΗΥ Ὁ]658 ΠῸΓ ρτο- !Οτν 
νἱἰδίοπ: [1 νν}}} 5 ϑΕγ ἢεγ ροὸῦ ψιῃ Ὁ 
Ὀτοδά. 

Ι6 1 ν}]] αἷθο οἰοῖῃε ἢθγ ρῥγδϑῖβ ἢ 
βαἰνδίίοη : Δηὰ ΠῈΓ βϑδἰηΐβ 5841} 8ῃοιι 
δου ἔογ ἰου. 

17 “ὙΤΒεῖε ψ}} 1 πιᾶῖκε τῆς Βογῃ οὔ εἰ. 

(ῃ6 ἔλςε᾽" 18 (ἐἴο τεΐεσῖ {π6ὸ ῥσγάγεγ᾽" οἵ ἃ 
Ῥεοπεσ. ὅ8εῈ σ Κ. 11. χό, 17, 2. (Η65.); 
ἃ Κ΄ χνῇ. 4. ΤΠΘ Ἀποϊηϊθα ἢ 15, ἀπάουθίεα!γ, 
1ῃ6 συρρ᾽δηξ, ποοσγαῖὶς Κίηρ, Ἅ80 ΘρΕΔΚ5 ἴῃ 
(6 ρβ84πι. ὍΤὴδ ΡγδΥύδὺ ἰ5, {πὶ Οσοά νουϊὰ 
ΔΌΙΔΘ αἰνναὰγϑ ἢ Η!8 ρθορὶθ, δηὰ σγαηΐ [86 
Ὀ] σϑίηρ8 ΒΟ ἔο]]ον ἴῃ Ηἰ5 ἴγαίη, σύ. 9, 
1ο, ὅζα. 

11. Τῦὲ ΠΟΚΡῸ βαὶδ σαυογπ, δις.} Ιῃ ἐπα 
ΡῬΥΑΥΕΓ δ {πε ἀεάϊςδίίοπ οὗὨ ἴῃξ τέτηρίθ, τ Κ. 
ὙΠ, ἃς (566 {Π6 ΡγοΟΠΊ56. 2 8, ΥἹῖ. 12---ἰ6), 
Το Πουδῇ 5 ϑἰ Π}ΠΔΥῪ τεπλϊ παρα οὐ Η!5 ργοπιῖθο 
ἴο αν ᾿'π6. ὙΠῸ πιοῦὸ δοσιγαΐθ γομρΓς 
ἴῃ οὗ 1Π6 νϑῦβθ υνοιυἹά Ὀ6, “ὙΠε [ογὰ μλιἢ 
βδογη ἴο αν : [ἴ 5 ἰγυῖῃ : Ηδ νν}}} ποῖ 
δνγοσνο," ἄς. Ὑῆα ᾿πΐθηθο ϑαγηοϑῖπεβθ απά 
ΒΟ] ΠΥ οὗ (ἢ6 ννογάβ βιυρρεϑὲ [Π6 ΟρΙηϊς ἢ 
(Πα: {πὲ} νγεῦο υυτθη ἀν 51 [Π6 Ἰηθ εἴ 
Πᾶν ἃ ννὰβ ἀρο 6 ἰπγοπο: δηά ποῖ δῖ ἃ 
Ἰδίογ Ὀσὴθ ὑνἤθη ἤορο νν85 ἔδιηΐ οὐ ὀχέηςϊ, 5668 
ΡΞ, Ιχχχίχ. 3,4 

18. ον δὲ ΚΟΚΡ, ἘΠΕῚ ὙΜΒΟΪυΟΙΚ ΒΒ ΡΡΟΚ65 
1Ππ656 ννογάβ ἴο σεΐθσ. ἴο [Π6 βοι Ποπιθηΐ οἵ (ῃ6 
Αὐῖκς ΟΥ̓ ϑοϊοπιοῃ 'π 115 ἤπαὶ σοβιϊηρ- ρίας ; 
δἃηἀ 5ιρροβὶϑ ἴμδί Ζίοη ΠΊΑΥ͂ πιθδη ἴΠ6 ἢ} οὗ 
Ζίοη ἱποϊυάϊηρ Μουπὶ Μογίδῃ, ὑροὴ τυ Πιςἢ 
186 [Θπιρ]6Ὲ νγὰ5 Ὀ.}11. Βυϊ ΤΑΙ ΠΕΓ (ἸΟΙΙ, ὅς.), 
Ζίοη βθθπὴβ υ86 Ποῖα (45 οἴδη ἴῃ [ἢ6 ἰδῖοσγ 
055.) ἔογ 1ἢ6 ΟΕ ΟΥἨ  [Θγιβαίθηλ; 85 ἴΠ6 γεῦβοθ 
[Ὁ] οννῖηρ ἀεβογῖθε μὲ δΙοβοίηρϑ ἴο ἀεδοεοηά 
ΡΟῚ ἰΐ5 Κίηρ δῃὰ ρεορὶθ [ἢγουρ ἢ ἴπ6 σῃοϊςα 
οὗ ἴξ ΌΥ [εἐμόονδὴ 48 Ηἰβ γεϑὶ ἔογ ὀνοσ. Το 
δουπάδηςθ, Ὁ. τς, ονογῆοννβ ἴο ἴἢδ ροοῦ : [δ 
βδἰνδίοη, ἐ.6. ΒεΑΙ ἢ, ΡγΟβρογΥ, ἀπά ἀϊνὶπε 
ἐπάονγηρηΐδ, οὗ ἴπ6 ρδϑίβ, ονογῆοννβ ἴῃ Πδρ- 
ΡΙΠ655 ἴο 186 ΨΒΟΙῈ Ρέορίθ. ἴῃ υ. 9, {πε 
Ια, Ρ 18, ἐμαΐ ἐ ἢρ ρθϑίβ Ὀ6 οἰοίῃεὰ ἢ 
τἰρἢιθοιδποβθ." [πη {π6 ννογά (υν. 14---τ6) 
οὐ [ομονδὴ ἰπ γερὶγ, [πε Ὀ]εβδίηρ 15 ργογιμεά 
δι ἴῃ αἰϊεγεά ρῆγαβε. 

17. ΤΡεγε «αυἱ] [ἢ] »παζε, ὅς. Οτ, ““ ΤΏοΓΟ 
ΨΠΗΠ|7 πιλῖκο ἃ ἤοσπὶ ἴο Ὀγαποῖ ἔογίῃ ἴο, οἵ 
ἔοτ, ΤἩ)ανιὰ." Α Βοτη, ἴῃς ϑγτηῦο] οὗ ἀοπιηϊοη 
(Ρ8. οχὶὶ. ο; 7εγ. χίν. ἃς; Μίς. ἵν. Σ«3ὶ 
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το τ, 
“ἀπμα ἶξ. 

Ὠανιὰ το Ὀιυά: 1 ἢανε ογάδλϊπθά ἃ 
"]Δ Πρ ἔογ πλῖηα δποϊηϊαά. 

τὃ Ηἰςβ δποιηϊδ5 ψΜ}}} 1 εἰοῖῆο ψ πῇ 
δῆδιαμα: διιῖ ἀροὴ Ἀπ 5ε] Γ 5}.4}} ἢ 18 
σζοόννῃ βοιτιβἢ. 

ΡΟΑΙΜ ΟΧΧΧΙΠ. 
Ζἀε δεμοῆέ οὐ ἰἀσ εονερηερίον οὐ ταϊμέν. 

Α δοηρ οἵ ἄδρτεος οὗ Πανίά. 

ἘΖεῖ.. χχίχ. ῖ, ὅς). ὉὍῆ6 ἱπηλρὸ 15 ἰδίκθη 
ἴγοπὶ ἴῃ6 ποίΐοη οὗ ἃ Ρονγοσία! δηϊπιαὶ ἢ 
ΟΠδ ΠΟΙΓΉ ; ΟΥ̓́ἔγοπλ {Π6 συδίοπι ἴῃ Θαϑίογῃ σοιη- 
ἘΓΙ65 ΟΥὨ ὙνΘΑΓΙηρ ἃ ΠΟΓΠ ὩἸΡΟῺ {Π6 ΟΥ̓ΠΑΠΊθηϊσ. 
οὗ ()6ὸ Ποαδὰ, 8ὅ66 Βιιγάρι 'β " Οὐθηΐδὶ Εἰι5- 
ἰοπΊϑ5.᾽ ΝΟΪ. 1. ῬΡ. 118, 120, 4͵50 ποίε, 5. 
ΧΟ. το. ΤΠ ᾿πλᾶρὸ ἴῃ 1γουϊ. ΧΧΧΊ. χ7, δηά 
1: Κ. ΧΧΙΪ. 1, 5 αἀἰβογοηῖ : [ἢ 18 Ὀογγοννοα 
ἴτοπῦ δι}}}5. οΥὍἨΎ Ὀυϑβαϊοοϑ ἔπαξ δῖ Κο οὐὁἨ ριυϑὲ 
ΔΊ ἘΠΟΙΓ Ποῦη5. ὙΠῸ ἱπιᾶρθ ἀραίη ἴῃ [οὔ 
ΧΝ]ΟΙς 15 αἰ ογθηΐ: δόογῆ 15 [ΠΟΓΕ υἰ56α] 5 ΠΊΡΙῪ 
ἴογ “"πραά." δν]ά, ἴῃ {158 ῃ]δᾶσθ, 15 ρυϊ ἔοσ 
ῥὶ- ἐϊπὸ. 

Α Ἰφιὴρ βῃϊπίηρ δπά ρίνίηρ ᾿ρῃξ ἴο ἃ Βοιιθο- 
ΠοΙὰ 15 4 σοπιπιοῃ 5 πΊῦο] οὗὨ ργοβρουυ ἀπά 
ΒΊΟΣΥ ( 5. χχῖ. 7: 1 Κὶ. χὶ. 26, χν. 4: 5, χυ 
“8). 5|Π|Π|Γ ᾿Ἰπηᾶρ 5 ΟὐσὰΓ ἴῃ ἘΖΟΚ. Χχίχ. 21: 
Τοῦ. ΧΧΙ, ς, ΧΧΧΙΝ, ας; ΖΟΟἢ, 1]. 8, νἱ. 12. 
[τ σαπηοῖ ὕὲ ἀουδίοά {παὶ ΜΙ βοιδῃ, [86 Βταποῇ 
οἵ [ἐῃονδῃ ἀπά οὗ Εἰρῃίθοιιβποϑο, {πὸ Ηφαι 
οἱ ϑαϊναίίοῃ, ἴθ [,4πὶρ οὗ [οῃονδῃ, οα Νν  οΘ6 
Ηξςλδὰ ἃ σγοόννη ρεγρεῖαδὶ Πουτ5 65, 15 ροϊηϊοὰ 
αἴ, ΜΠ πιοῦθ οΥἹ ἰθ55 εἰἰδειποΐηρϑθ, ἴῃ 4}} [Π6 
Ραβϑαροβ }ι5ῖ φυοϊρα ; δηά 50 [Π6 [δνν5 {Π6ιὴ- 
56 Ίν6β ὄεχρίαιη. πὲ οὗ ἱμὸΓ ἀληῪ ργάγθιβ 15, 
“δοοη πιᾶγ {Π6 Βγαποῇ, ἴμ6 οος οὗ ὈὨαν!ά, 
βρτίηρ ὉΡ, δηά Ηἰ5 Ηογῃ δὲ ἐχοριϊοηῖ," ὅς. 

ῬΒΑΜ ΟΧΧΧΙΙΙ. 

ϑοῖὴθ ἀοιυδί 18 ἴσον ἀροπ {Π6 δι ΠΟΓΥ͂ 
οὗ {π6 ἱπϑοπρίϊοῃ, ΜΠ] ἢ 45 ογ 68. [815 ρ54] πὴ 
ἴο ανίά, Ὀγ 115 οπηβϑίοη ἴῃ {πΠ6 ΠΧ Χ΄-., (Π4]- 
ἄθθ6. δῃὰ οἴδου νϑυϑίοηβ, δηά ἴῃ ϑοπιὸ Ηρθῦτονν 
Μ55, Τδεο ΑἸἰεχαμάγδη σοΡΥ οὗ τῆς 0ΧΧ΄. 
δονύθνυου, γοίδι 5 ἴἴ. 

ΤῊΘ ᾿ἸΠϑΟΓΙΡΙΊΟΠ ΤΠΊΔΥ τηρᾶῃ, ποί {δαὶ (ἢς 
Ρϑ]πλ ννὰ9 νυυγτῖοη ΟΥ̓ [αν ἃ, Ὀυΐϊ παῖ 1 
Ὀγραῖμος Ὦ15 βριγιξ: οὐ, [δῖ 1ἴξ 45 γοίθγθηςο ἴο 
Βίπι ταὶ ἰονεὰ [οπδίμδη δ5 ἃ Ὀγοίμοῦ, δπάὰ 
ἰατηθηϊοά ἢἰπὶ ννῆεη ἀραὰ ψνἢ ἃ Ὀγοίΐμογ᾽β 
ΘΟΥΤΟΝΡ. 

ΤΠο βυδ]θςϊ 5. Ὀγος Ποῦ ἴον. [5 1Π6 Ιονδ 
οὗ Ὀτοίῆγοη Πνηρ ἴῃ Οἠθ ΓΑΠΉΪΥ 85. Ὀτγοίῆγοη, 
ἱπίοηάἀδα, οὐ [6 ὈγοςΠοΥν ἰόν, 48 1 πιαῦ Ὀ6 
σΑ]]6ἀ, οὗ οἰ Ζοη5 δπὰ σοιϊηίγγπιεη ᾿ἰνίηρ ἴο- 
ΒΕΙΠΟΓ ἴῃ οπθ οἰζγ σοιηρδοΐ ἴῃ πηγὴ [ἴ 18 
εβῖ ἴο ἱπίογρτει [Π6 βϑρὶθ, σγαρῆϊς, οτἱρῖπαὶ 
ῥϑαϊηὶ δοσογάϊπ. ἰὼ πὸ ΟὈνίοιϊδ τπραπίηρ οὗ 
115 ννοτά8, δηά ποῖ ἴο πὶῖχ τὸ ννῖἾϊ {πὸ 1ῃ- 
ἰεγργεϊαϊοη οὗ 1ἴ πη ογθησε. δηαὰ Δρρ]Ἰς ΔΙ ΙΟΠΒ. 
ἼΠ6 ῥ5Α]πὶ ΠΊΔΥ ἤᾶνο Ὀθθη βιιρεοβδίθα ἴο {16 

ΡΘΑΙΜ5. ΟΧΧ ΧΙ. ΟΧΧΧΊΙΙΠΙ. [ν. τ8---3. 

ΒΗΟΙΏ, μὸν ροοά δπά ἢονν 
ΡΙοαβαηῖ 1} ᾿ς ογ Ὀτεῖῆγεη ἴο 

ἄννε]] ᾿τορεῖμεγ ἴῃ ἀπιῸ ' 
2 7 ᾿ς κε τῆε ργεςίοιιβ. οἱ πιπιεηξ 

προ τῆς Πεδά, τῃδῖ γᾶπ ἀἄοννῃ ὑροη 
(6 δεαγά, συόβ Δαγοηΐβ δεαγά: τῆδι 
ννεπῖ ἀονγῃ ἴο τε 5Κιγίβ οἵ ἢ58. ραγ- 
ταδηῖβ; 

2. Αϑ818ε ἀενν οἵ Ηεγπιοη, σπά ἂς ἐῤε 

Ῥοα]πιῖϑὲ ὉΥ ἴπ6 βἰρῃϊ οὐ {π6 ἴλ]α οὗ ϑ0πὶδ 
ἔλγ ΠΥ Πν πρὶ 48 ἀθβογ θα κι 1ξ, ἐοφείδογ, μρ !εαΐ 
ἐπ αἰοσηοη, αι ὁγ ὀίοοώ. 

Ι͂η συ. 2, 3 ἃ τοροιτίοη οὗ 5:5 Ποδηΐ ννογάϑ, 
δε γαὴὶ ἀοαυη προ ἐῤρὸ ὀναγά, ἐξέ ὀεαγα 
φΓ “αγον, πιὰ γαπ ἀοαυη (ΟΥἹΡ.) ἴὸ ἴῃ 5Κ1τἴ8 
οὗ ἢ18 σοι πιηρ,,") δίς... τοπλιηβ τι5 οὗ {Π6 νειν 
οὗ Οὔὐϑθηϊιβ, Ρ. 455, τοιιοϊηρ μ6586 Ῥβ4]πὶ5 
οὗ 1λόρτδοϑ, 

1. Βερῤοίά, βοαυ σοοή, ἄς. Ηδθρ. “παῖ 
Ὀγεῖῆγοη δῃουά ἀννο}}] αἷϑο τοροῖμεῦ." 868 
ΤΆΔΙΡ. 

2. ε τς ἐᾷε 1δ6 ῥγογοί οἱπίνέπί, ὅζς,] 
1κ6 (86 ““ῥτοοίοιι8 ΟἹἹ παῖ 18 ροιιγοά προη 
ἴῃ Ποδὰ οὗ ἄδγοῃ " (ἔχοά. χχχ. 21---.31: [νους 
χΧχὶ, το). Ποννίηρ ονοῦ ἢ15 θοαγά ἀπά οἱ ηρ, 
ςοπβοσγαιηρ [Π6 τπηᾶπ δηὰ ἢ15 νϑϑιηθηΐβ, 866 
[,δν. Υ11. 12, 30, Ὁπιτηρ τΠ6πὶ Τορ ΘΓ 85 οπ6 
Ὀοάγ, τ ΟὐοΥ. χὶδ. 14, δηά δΠΠηρ 41} ϑρᾶςθ 
δοιὰ ἢ ἃ ἀοΠ τ} ἔγαάρτάηςσο, (οη- 
ςογὰ οὗ Ὀγεῖῆγοη, ὑπο πῃ οἠς Ποιιδοϊο]ὰ 
Δηα ἰονίηρ 45 Ὀγοίμγθη, 15 ϑιπ}]αΥ]Ὺ ἜΧΟΙ ]οηξ 
δηὰ ῥσοοίοιιδ: ἀἰθιιβίηρ 411 ἀγοιπά ἃ ἀθὶρβῃϊ- 
1] δα ἰϑέλοϊοη; ἂδπά ϑιρροσῖίηρ, ἴο ἴδοδβ6 
ὙΠῸ υνἱΐηθοθ 1ἴ, ἃ νἱ᾽βίωπ οὐ ρϑᾶᾷςθ δηὰ ἴονθϑ, 
δηὰ οὗ βυτραῖῃγ ἂπὰ Ὀγοϊμουμοοα ὄνον δχ- 
τοπάϊηρ. 

ΤΗῈ οχᾶσξ στοηάογηρ οὗ 1πΠ6 Ηδῦτονν 18, 
.Α8 [Πς ριθοίοιιβ Οἱ (ροιγθ) τροὴ 16 
μοδλά, ἀοβοθπήϊηρ πρὸη [ἢ6 Ὀοαγά ---- ὡροη 
Αδγοπ 5 δελγά---ἰῃαΐ ἀοϑοθπάβ (ΟΥ 5 ϑθθὴ ἀδ- 
50οηἀ  η6} «50 ἴο ἴῃς εἄρο οὗ [γ15 οἹοί ην.᾽" 
ΤῊ εἀξὸ οὗ [15 σοί μίπρ 15 ἴΠ6 ὈΡΡΕΙ οὐρθ 
ΟΥ ὈογάοΥ τοιτηϊπαίηρ ἴπ 6 τοῦς, πὰ ρίγά!ης 
{Π6 ποσῖκ ; ΟΥ̓ ΡΟΓΠΑρ5 πὸ ἴοννεῦ οὐξὲ οὐ τα, 
ἰουτηϊπαίίηρ τῆς τοῦὸ Ὀοίονν [Π6 νναϊβῖ, Ὑ86 
ννογὰά οπιρογεά, νι ἢ πιοθᾶηθ [16 ΓᾺ}}7 
“οι ἢ.) σδυ15 Ὀοϑῖ 1πΠ6 ῃγϑὶ οὗ {56 ἴῃ- 
ἰογργοίδίίομβ. ὅ.6 ἔχοά. χχνὶ. 432; [0Ὁ 
ΧΧΧ. χδ. 

8. “41: τὲ ἄἔεαυ Ὁ. Ηςγνιοη, ὅς. Ἡδῦ. 
«Α5 {ῆ6 ἀενν οὗ Ηεομ [παΐ [41}|5. ἀονῃ 
ἀροη ἴῃ ἢ1|1|5 οὗ Ζίοη," ὅς, (Οοποογὰ ἅγψϑιῃ 
ἰ5. 'ἴἰκὸ {μὲ ἄονν οἵὗ Ηξευτθοη, ψὩῖοἢ [4]5, 
ΒΟΠΕΎΥ, σΟΡΙΟΙΒΙΥ, ἱπιρογσθροΪΥ, πυκίογιις 
πὸ ἰαπάὰ οἵ ρῥγοπηῖϑο, ὅ8ὅὲ6 γον. χΧὶχ. 12: 
Μῖὶς. ν. 7. ΤΠ ἄον οὗ Ηροθοη πλᾶΥ ὃς 
τηοπίοποά 8348 ἃ νν6}1-Κποόννῃ οορίοι5 ἄἀδν: 
1 ϑθὸπιβ 4ἅη ὄἜχαρροσζαίίοη ἴπαΐ ἰἴ 15 ἀδβογι θεά 
88 [Πρ ὕροη “1ἴῃ6. 8115 οὗ Ζίοπ:" Ὀυΐ τῇῆςᾳ 

φυόνε ἔφυ 
φέγε 



ν. τ-3.} 

ἄετυ τὶ ἀεβοεπάεά τροη τῃε πιοιιη- 
ἴΔ1ὴ5 οὐ Ζ οη: ἴοσ {μετα τῃεὲ ΓΟΚῸ 
ςοματηδη 66 τὴς δ]εβϑίηρ, συμ 16 ἔογ 
ἐνεγηλοσγα. 

ΡΘΑΙΜ ΟΧΧΧΙν. 
“41 ἐχλογέαδον ἐο ῥέφϑης Οοώ. 

Α ϑουρ οἵ ἄερτεοβ. 

ἙΗΟΙΏ), δ]ε85 γε τῃς ΓΟΚΡ, 
411 γε βεγνδηῖβ οὔ 16 ΓΟΚΡ, 

δυτήτηϊς οὗὨἨὁ Ηδργμίοη οδῃ 6 56ξη, ἴοννογηρ 
Δ οἵ δῃάᾷ σονετθαὰ ἢ 8ηονν, ἴο 6 ὈοτγάοΥβ 
οἵ ἴπεὸ ᾿ϑεδά ὅ68: δηά {πὸ σίοσττη Ὀυγϑτ 
Ὅροι τῆς ϑδυπηπλ οἵ Ηριοη, 566 Ρ5. ΧΧΙχ., 
15. 61 4}1} [ἢτουρῇ 1ῆ6 ἰαπὰ ἴο [δ ἀἰἸσίαπί νν}}- 
ἀεγηθβθθ. ϑοῖὴθς ἱπίοεγργεϊς “ἐῤὲ »ιομίαὶπς Οὗ 
Ζιοη,, ἃ5 “τπουηΐ δίον αὐδιε ἢ Ηόνριοη," 
Ὠευῖ. ἰν. 48: δυῖ ἴΠ6 5ρε]]ηρ οὗἩ τπ6 ἴννο 
νογάς 15 αἰ θγεπε; [Π6 ροϊηΐ οὗ {86 1] 18[Γἃ- 
τἰίοη 15 ἰοβῖ ἰξ [86 ΒΟΙΥ 81] οὗ Ζίοῃ 18 ποῖ ἰῃ- 
ἰγοάἀυςεα : δηὰά ἴῃ ΤηδΔΠ ΠΡ 5 ᾿πϑ]ριἃ 16 [ῃ6 
ἄενν οἵ Ηδυγήοη 5|ΠΊΡῚῪ [15 πρροη ἴῃς ἢ1}15 οὗ 
Ἠεπποη. [ἰ [115 ὑροη ΗἩδοίτήοη ἤγβί, τροη 
πὸ νϑι!εγβ Ὀδὶονν, ἀπά ὕροῃ ὌΥΌγΥ ἢ1}} ἂπὰ 
ΕΥ̓ΕΓΥ͂ ν 816 Ὺ ΤῆτγΟΙυΣ ἢ (ἢ ννῆο]6 οὗ Ῥαδ]δθϑίῖηθ ; 
πὰ 50 ἰ5 δὴ δρί ἱπηᾶρὲ οἵ “Ὀτγοῖ ΠΟΥ ἰονθ,᾽ 
Ὁ ΉΙΟΝ, 5θθη 1 ἃ ΠΑγζονν ΟἸΤΟΪΘ, οχραηάς ἔγοιη 
Ἰϊ, ἃ5 ννᾶνεβ. ΠῸΠ ἃ ἿὉδηΐγο, δπὰ ᾿ἰεᾶυθηβ ἃ 
ὑγΠΟΪς σον ΠΥ ἀπε Δῃ ΘΠ γῸ ΠδίΊΟΠ, 
ΤΠ ΑΟΝ., 4: 1δὲ ἄξαυ 9.) Περποη, απαά 

αΓ ἐρε ἀἄεαυ ἐῤαὲ ἀεσεεπάεί προπ θὲ χιοιιι- 
απ: 0,7 Ζίοπ, ϑεοιβ ἴο ἡδϑίγου ἴδ σοῖτο- 
βϑροπάθηςς οὗ {π6 ἔννο ἱπηᾶρος οἱ [ἢ6 οἱ] δηὰ 
ἄἀενν; τε ΟἹ] νοὶ ἀθϑοθηάβ ἀροη {πὸ Ὀεαγὰ 
δηά {πὸπ Ὡρορ {πὸ φαγιηθηίβ οὗ ἴῃ6 ῥτίθβῖ, 
δηἀ [πὸ ἀδνν ννὨςἢ ἀδδοοπάβ ἀροη 186 αἰπίαπὶ 
ἢ}}}5 οὗἩ Ζίοῃ, ἀπά σοπηθοῖβ {Π6πὶ ἰῃ 5οπὴθ 5οτέ 
ἢ 1ῃ6 τπηουπίδιπ5 ἔγοτη νυ ῃϊσἢ [μ6 ἀδνν ργοὸς- 
ςεράβ, {Τ2ε »ιομπία! ΟΥὙἹὙ Ζίοπ ἰδ δὰ ὑπ 514] 
ἐχργοόββίοη. 8566 [).68η ϑίδηϊ θυ 5 " δῖη, δῃὰ Ρδ]." 
Ῥ. 396, ποΐο. 
,ν ἰϑεέγε, ὅς. ὙΤπδί 15, ἰῃ Ζίοη, νοι ἃ 

τηθητίοη οὗὁἨἉ νΥ ΙΓ ἢ [ἢ18 ϑοὴς ΟΥ̓ ὈΓΟΙΒΟΙΙΥ ἴον 
ὑοῦ] Ὀ6 ἱποοπιρίοίθ, 

ΡῬβαιμ ΟΧΧΧΙΨ. 
ὙΠο ρβαὶπὶ σοηῃϑίϑίβ οὗ ἴννο ραγίβ: στ. 1, 2) 

ΤΚα {πῸ ἤΠτϑὶ ραγῖ, δηὰ υ. 3, ἴῃς ϑεςοηά. 
ἴῃ ἴἢῃε ἢγβὲ ραγῖ, [πὸ Ῥϑαϊπηϊβέ, ἴθ τῆς πδίῖα οὗ 
ἴῃς ςοπηπλιηἰϊγ ΟΥ̓ ἰ5γϑεὶ, ἱποϊῖεβ ἐῤε “6 γ- 
συαηὶ; οἵ Τεπονδῇ. 1.6. ἴπ6 Ῥυγιθϑῖβ δῃά 1,6- 
γε. οσὸ ΠΟΥ Θηΐογ ἀροη ἴπ6 πΙ ΠΥ οβῆσο5 
οἵ τῇς βαποΐιαγυ, ἴο ργαῖὶθϑα δηά .Ϊ655 6- 
δονδὴ εβεςοινεῖγ. “δε ὑτροθ ἴπ6πὶ,᾿ 5Δγ5 
(δ νη, "ποῖ ἴο 5ἰαπὰ ἰἀ16 ἴπ, {Ππεὶγ τα πἰϑίγγ, 
ΠΟΙ δροπὰ ἴἢ6 πριν ἴῃ ἀυτδηρὶπρ ἴΠ6 σεγεπιο- 
ΠΙΔΪ οὗ [π6 ϑογνίςθϑ, ᾿ρμεπρ [ῃ6 ἰαπῖρϑ, δηά 
Ῥγεραγηρ ἴΠ6 βδοσιῆςοσ, ἃ ὑνοῦκ σοι ραγδ ΕἸ Υ 
ΠΔΙΡΗϊ πὰ ρῥγοβι]εββ, Ὀὰϊ ἴο ΡὑγᾶΥ 4150 ἰῃ 

ῬΘΑΙΜ5. ΟΧΧΧΙΙ. ΟΧΧΧΙΝ. 

ΜΠ ΙΓ ἢ ΒΥ πἰρῃῖ βιαπά 1πη τῃ6 Βουβε οὗ 
τε [,.ΟΚΡ. 

2 [μίτ ὑρ γουγ Παηάϑ τη ἴἢ6 58η0- 
τπᾶτγγ, ἀηα 0655 [6 ΟΚΌ. 

2 Τῆε ΠΟᾺΡ τἢδί πιδάβ ἤδβᾶνεη πὰ 
δαγῖἢ 0]6855 ἴπδε οἷ οὗ Ζίοη. 

ΡΟΑΙΜ ΟΧΧΧν. 
1,» ἐχλογίαίίον το γαΐσε Οοα 707 ἀὲς πιδγῶν, 

5,0» ἀΐ δοιυέν, 8. ὦ» ἀξ ἡιρυμεμς. 15. 715 
σαν Οὗ ἑώώρέδ. τὸ 44-ϑ ἐχλογίαἑοκ (0 δίδες 
Οο, 

ΒρΙΓΐ, ἂπὰ ρῥγαίϑὸ Οοὰ ΠπῸπὶ ἴπε Ποαγί." 
ἴῃ ραγί ψ, ἴ86 σμοῖτγ οὐ τιϊη βίουβ 50 δά ἀγοςοοὰ 
ΡΓΟΠΊ565 [ἐπονδῃ 5 Ὁ] βϑίπρ, δοσογάϊηρ ἴο ΤΠΟῚΓ 
οἤζῪοζιιδ! ργαγοῦ, ἴο τῃ6 ννῇοϊθ ρϑορ]θ, δῃά ἴο 
θφοὴ παν! 14] οὗ 1ἴ, (οτραγο Ρ5. σχχχν.ὺ, 2. 

1. ὃν πίσδι εἰαπά, ες. διαμά, ἐ. δ. ΤΑΙ ΠΙ5[ΟΤ 
(θεῖ. χ. 8, χν!. γ:;; γον. χχῇ!. λο, ὅζς.) ἴῃ 
[Π6 τοπιρῖίθ. ὙΠῸ οΠῖϊοθς νγογθ ρογίοττηεά, 
ῬΓΟΌΔΟΪΙΥ, ΌΥ πἰρῃϊ 85 νν6}}] 8ἃ5 ἀδύ. ὅ6ε6 [,ον. 
ὙΠ. ΤΙΣ 585. π|. 4: χα ΟΒίο. ἰχ. 32; 566 
ἴοο Τμ|Κ6 ἴ᾿. 3)η. ἼΒ6 ψογάς δά άἀθὰ ἤεῦε ἴῃ 
16 Ῥ}ῪΡΒΟΝ., ἐονθη ἰπ ἴῃ6 σουτῖβ οὗ (6 
Βοιιϑε οὗ ουγ Οοά,᾽" ἂγὲ ἔγοπι {6 ΧΧ. 

ῶ. ΠΩ [ο ῷ γον ῥαπάς ἐπὶ ἐδ σαπείμα,}) 
566 Ῥό5. ν. 7, ΧΧΥΪ]. 2, ΧΟΙ͂Χ. ς, ΟΧΧΧΥΠΙ. 2. 
ῬΓΔΥ ἴο [εῃοναῦ, ἢ ἴδσοβ τπγποά, ἂπηά 
μαπάϑ ᾿ἔεά, τουσδσ 8 :όε “απείμαγν. 

8. Τδὲ ΠΟΚΡ δαὶ »ιαάε, ὅς. ““ ]οῃονδῇ 
ὟΝ ΒΟ τηδὰθ ἤθανθη δῃὰ εἀσίῃ (055. οχχὶ. 2, 
οχχὶν, 8) 5881] βοπά ἤΠῸπι Ζίοῃ, ἴῃ νυ] ἢ 
Ηε αἰγά4ε5 (Ρ8. οσχχυῖ, ς). [ῃ6 σμοίοοϑι Ὁ] οβϑιηρ5 
Ὄροη ΗΒ Ρθορὶο." “ὙἼΒΘ [ογὰ ὈΪ655 ἴῃ 66. 
ΟΥ̓ “" 5}4}} Ὀ]655 66, 15 ἴΠ6 ΟγάϊΠΑΥΥ ἔογτι 
ΟΥ̓ ργΙΘΘΕΥ Ὁ] ϑϑίηρ (5866 Ναπλ. Υἱ. 24), δ - 
ἀγεςβϑοὰ ἴο βδοῦ ἱπάϊνι 4] οὗὅἁἨ ἃ σουῃπλ ΕΥ̓ ΟΥ̓ 
ςοηρτοραίοῃ. 

ϑοῖηθ ὀχροβίίοβ (Η ρξε]ά, ὅζο.) το]οςῖ πὸ 
ποίϊοη οὗ ἔννο βρθάκογβ, ὕυ. 1, 2, δῃηὰ 3, διὰ 
σοποοῖγο {πὸ Ῥϑα μηδὲ δοπηθ ἴο βρξαῖ: ἴῃ στ΄. 
1, 2, ὑγρίηρ ἴῃς χηϊηϊδίοῖβ οὗ ἴῃ6 τδηρὶδ 
ἴο Δ᾽δσν ἴῃ {ΠΟΤ νΟΥΒΙρ; δηά, ἴῃ α΄. 2, 
Ῥτοπηϊδίηρ [μονα 5. ὈΪΘβδιρ 45 αἴίζθηάδηϊ 
ἀροη ἢ. Οἡ 115 βιιρροϑβιίίίοι τ 5 βαγστὰ ἴο 
οχρίδιπ πε σηἤδηρμὸ οὗ ἐχργοβϑίοῃ (ογβ.) ἰῃ υν. 
Ι, 2) ΔΠ4 .: δῖ [ἴ πιυκῖ προβ. θ6 ἃ πηδίίεγ οὗ 
ςοη͵θοΐυγο ἡγῇ [86 Θρεδοῦβ ἄγ. 
Το δωεγάεη οὗ [Π18 δῃογξ. βδοηρ, υνΒ] ἢ 5 

ὀίε:εῖπσ ἐὀγίοο γερεαϊφάῖ, τοταὶπ 8 τι5 ἤΠΑΙΥ οὗ 
Οὐὀϑθηλι8.5 ἀοςίγιηθ τουςῃηρ τπ6 Ῥβαὶτβ οὗ 
Ποξτθοθ, Ρ. 455. 

Ῥβαιμ ΟΧΧΧΥ, 
Α ἨΗδ] δ᾽ υὐαῃ Ῥϑαὶπὶ (υ. 1), ἕο Ταπηρῖς 

ϑογνυῖοο.. Ποιὸ 15. 4 σογγοϑροηάθηςοθ, δείννθθῃ 
[815 Ῥϑα]πὶ ἀπά {πὸ ἰαϑί, 45 Ὀθίννθθη ἃ ρῥδιητπρ 
πὰ 115 του ρὴ βκοίοῃ, [{ ἰηνιῖοβ ἴῃ Ῥυγίεϑῖβ 
πὰ [1 ον ἴο8. ΜΓΠῸ τ Πἰ8(οΥ ἴῃ ἴΠ6 Ηουϑο οὗ 
]οβονδῃ ἴοὸ βίῃηρ Ηἰϑ ῥγαίϑεβ δηάᾷ οπάογ} 
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Ο τ, ἰἃ 
ἀοξένσεξ, 



ΡῬΘΑΙΜ5. 

ΒΑΙΘῈ γε τῆς ΓᾺΡ. Ργαῖβε γε 
τηε παῆιε οὗ τῆε ΓΙ ΟΚΡ ; Ργαίβε 

ῥίηι, Ο γε βεγνδηῖβ οὔ τῆς [Ο ΚΡ. 
2 Ὗε τἢαῖ βιδηά ἴῃ ἴῃε ἤοιβε οὔ (ἢς 

[ΟἈ. ἐπ΄ με σουτγῖα οὗ τῃ6 Βουβε οὗ 
ουγ (σοί, 

4 Ρταῖβδε τὴς ΠΟΚῸ ; ἔογ τῆς ΓΟΚΡ 
ἐς βοοά: 5'ηρ' ῥγϑίβεβ ἅηῖο ἢΪ8 ΠΑΠΊΕ; 
ἴον 1: 1: ρ᾽εδβδηῃΐ. 

4 Εογ τῆε Ινοκ Βαῖῃ σῃοβεη ἤάοορ 
ππἴο ἢἰπΊ56][, πα ἴϑγδεὶ ἔογ ἢΪ8 ρεςυ- 
1ΔΓ τγθδϑιγα. 

ς ογ [1 Κπον {παῖ τῆς ΓΟΚΡῸ ἡ: 
δτεδῖ, δῃὰ ἐῤαὲ οὐγ [νογὰ ἐς ᾶδονε ]]} 
βοάς. 
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ννοσκϑ ἰπ πδίιγε (υυ. 6, 7), ἀπά ἴῃ ἀθ] νου ποο5 
οἵ Ηἰἴ5 ρθορὶε (νυ. 8, 9.( 10). ἢ Ηἰβσ 
ννοπάζγοιιβ ἀοϊηρδ δπά Ηϊβ ρον ΠΙΟἢ 6η- 
ἄἀυιγὸβ ἴῸΓ ἐνὲσ (σύ. 13, 14} ἰἰ σοπίγαϑσίϑ [Π6 
τς οὗ ἰ018 νυ ο ἢ 866. ποῖ, Πρασ ηοΐ, ἀο 
ποῖ, ἅτε ποΐ (υν. τς, 16). 
ΤΠ] Ζϑο ἢ δίγ]θ5 1 ἃ πηοϑᾶῖς, πιδὰθ ὉΡ ἴοτγ 

Π6 πιοϑί ραγί οὐ ρίθοεβ βοϊοςϊθαά ἔτοῸπιὶ ΟἿΟΣ 
γι Δῃα ἔτοπὶ [16 ῥιορηθίϊοδὶ ψυγτηρ5. 

55. ΧΟΥ͂Ϊ]. Δηα ΧΟΥ. ΓΘ Βρθοθη5, διποης 
1Π|6 Ρ841π|5, οὗ δι 1] τ σοι ρ Δί Οοη5. [ γθι Δ} 5 
ῬΓΟΡΠΘοΙΘ5. σοηΐδιη, 5: ΠΊΠΔΓΙΎ, ΔῊ νυ ογάβ οὗ 
ΔΠΟΙΘΩΪ ΡΓΟΡΏΘΟΥ ἰηϑογίοα ἰηῖο ἴΠ6 ὈοΩγ οὗ 
ἢ15 ἰηβίσγιςοηβ. ὙΠῸ ράβϑαροϑ Γοίουσγοα ἴο ἴῃ 
1815 ρ541πὶ τὸ ἔοσγ ἴΠπ6 τηοϑδῖ ρασγί Κποννη, δηὰ 
ΤΟΈΓθησΟ 15 πηδάθ ἴο {Π6πὶ 85 [ΠΟΥ ΟΟΟΏΓ, 

ΤὨΘ ἀκῖς δηά διίθοῦ σδηηοῖ Ὀ6 ἀϑοογίδπρά: 
δυΐ 1Π6 Ιδηρυάαρθ ἰπ ΤΏΔΩΥ ρᾶγῖβ δηά ἰἴ5 οῃδ- 
ΤΆΓΟΥ, 48 ἄῦονθ ἀδθογι θεά, δεεπὶ ἴο ροϊηϊ ἴο 
ἃ Ἰἰαΐα ἀδῖίο. 

1. γε σεγυαπί:, ἄς. Α5 ἴῃ 5. οχχχίνι χ 
[Π656 ννοσγὰβ ρΡγοΌΔΌΪΥ ἱπάϊςσαϊς ἴπΠ6 Ῥγιθδίβ δηά 
1,ονιῖο8. ΤῸ 1 ον 68 ταϊηϊσίοσοά Ὀοίογο Οοά 
ἴῃ Ηἰβ Βοιιβὲ (δαῖ, χ. δ: τ (ἤτο. ΧΧΠΠ]. 1), 
πὰ 8Δηρ ργαῖϑοβ ἴο Ηΐπὶ σοηίϊπι}} γ. ὍΠ6 
Ῥγιοϑίβ. ταϊηἰδίογσοὰ ἀδῪ δηὰ (ριΌ4ΌΪΥ) πιρῆϊ, 
Οὔἴδηηρ 5λοπῆςσοβθ, γοροδίϊης ργάγεῦβ, δηά 
Ἰοϊπίηρ ἰπ ϑοηρβ οὗ ρίαῖϑβθε. ΤΠ πιοητίοη οὗ 
ἐομγ: ϑυρεοϑία ἴο βδοπὶὸ ἴη6 ποίιοη [Πδὲ [ἢ 6 
ὙΠ Ο]6. ΡΘΟρ]Ὲ ατὰ δά ἀγοββοά, Βιξ ἴἢδ ἜΧριθ5- 
δίοῃ β0θπ5 ΟΠΙΥ δαιναϊοηξ ἴὸ ““ Ποιιδα. οὗ 
]εμονδὴ;" Κ55. ἰχχχίν. 3, ΧΟῖ!. 13) ΟΧν]. 10. ὅζα. 

8. Μὸν ἱ 'ς ῥίξασαμ] ἴο 5ἰπρ Ρῥγαίβεβ 
ἴο ΗἸἰδ8 πᾶπηθ. ἃ5 ἴὴ 5. Ἅχ]ν!. ας Ῥγον. ΧΧΊΙ. 
18: 566 αἰϑο ᾿β. Ἅχχχη, 11: ΟΥ, Γαῖδοῦ, ἐὸν κα 
(1. ς. Ηἰδ5 ὨΔΙῊ6) 18 ρ]θαβδηΐ ογ Ἰόνεὶγ ;᾽) 566 5, 
ἶιν. ο. 

4. ἔον δὲ Ποκρ, ἅς. Ὅῆς ννογάβ. οὗ 
Πευϊ, νἱῖ. 6 ἀτὲ σϑοϊθά. 

5. Εον 1 ἄποαυ, ὅς. Ετηρῃδίο: 1 Κηονν 
ἔγοιῃ θχρεγίθησε ; γεσεηΐ Δηα ἀθοϊβῖνο [ἴ πᾶν Ὀ6: 
δό6. ἔχοά. ἢ“. 19: Σ 8. ΧΥ], 28. ᾿ 

σΧΧΧν. [ν. τττατ, 
6 ννμαίβοενεγ τῆς ΙΟΚΡ ρῥ]εδβεά, 

ἐῤαὶ ἀϊά ἢε ἴῃ ἤδανεη, δηά ἴῃ δαγίῃ, ἴῃ 
τς 5685. ἀπά ἃ]}] ἀεξερ ρδςβϑ. 

7 “Ηςε οσδυβεῖῃ ἴῃς νᾶρουγβ ἴο 85- 5.75: τὸ. 
ςεηα ἔτοπι [ἢς6 6δη65 οὗ ἴῃς δαγῖῃ ; ἢε ᾿ 
ΤΆ Κοῖῃ ΠΙΡΠτηρ8. ἔοσ τῆς τγαίη; ἢς 
Ὀτηρείῇ τῆς ψ]ηἀ οὐ οὗ Π]5 {Γεδϑυγίεβ. 

8 ῆΏο 8πιοῖὲ τῆς βιβῖθογῃ οἵ ὁ Εχοά. 1:1 
Εργριτ, 'ῬοΓῃ οὗ πιδῃ δηά Ὀδδβῖ. ΕΉ δ. 

9 ἤζξῥο Ξ6ῃῖ τΤοΚεηβ δηὰ ννοπάετϑ ἰη- ) πε παι 
ἴο τῃ6 τηϊάϑι οὗ {πεε, Ὁ ἔργρῖ, ὑροη ἐκατέ 
Ῥῃαγδοῆ, δπὰ προη ἃ]] ἢΐ5 βεγνδηΐϑβ. 

10 “ὙΌΠο 8πιοῖς ργεᾶῖ ῃδϊίοῃβ, δῃὰ ᾿ δ απδ. 
. . . 4: 25. 

5]ανν τ ρ τυ Κίηρβ; 926, 34, 35. 
ΓΙ διῆοη Κίηρ οἔτῃε Απηοτγῖεβ, ἀπά 

᾿ 04] ἘΠοΟΒΙπι; βοάβ, 580 οδιἱθά, οὔ πὸ 
ραΐμρθῃ. 

6. φραϊτοουεγ, ὅςς,]} Ρς, οχυ. 2. “ΤΠ 
ΒροοϊΠοδίίοη οὗ [μονῇ 5 ἀοϊηρδ δοσογάϊηρ ἴο 
Η! 5 ρἰδαβιγο, ἴῃ ἤδάνθη, ϑαυίῃ, ἴη6 ὅρα, δηὰ 81] 
ἄἀδερ ρῥίδςοθβ,᾿ βδᾶγβ (δίνίη, “""ρυΐϊβ Ὀοΐογο ὺ5 ἴῃ 
ἃ ΒΥύΔΡἢΙς ἸὩΔΏΠΕΟΙ Η5 ΡΥ ΟΏΪΑΓ σαγὸ αἰννᾶνϑ 
δηᾶ ἐνογυννῃογα," [Ιἢ ἔχ. χχ. 4, ἤδάνθη, ϑάτγίῃ, 
δηκὶ νναΐοσ πάογ (ἢο οδγίἢ, αῇὸ υδοὰ ἴο ἀόϑοῦθο 
ΑἸ! σγθδίοη, 

7. εκ εαισειρ, χε. σοῦ. χ. χ3. 11. χό. ΤῊΘ 
οΪοιιἀ8 Γἰϑίηρ ᾧΡ ἴῃ ἴἢ6 ἔδγ μογίχοη ἔγδιιρμξ 
ἢ δουπάδπος οὗ ταῖη (1 Κ. χυῖ. 44) ἃτδ 
᾿ηϊοηἀεά. 

ῥὲ »ιαζείι ᾿ἰσριπίησε ὩΓ ἐδὲ γαϊπῇ Οὐ, 
ἴο Ὀτγίης ἔοτί ἢ ταὶ (ΧΧ. ἀστραπὰς εἰς 
ὑετὸν ἐποίησεν), ΜΏΘΩ πδίῃγδ 15 ρᾶτοῃδά τρ 
τγουρῆ ἃ ἰοὴρ ἀτοιρῃῖ. ϑοπῆθ τοπάργ 
“ΠΡ τη ηρ5 ἢ σαῖη "ἢ (Ρ. Β.Ν.), ψΒ ἢ 15 
((π σοπΊρΑΓ506} ΡοΪη 1655, 1 πίη ἰ5 ἀὁ- 
δουϊθοά 85 ἴῃ 1156} Οοαἷβ ννοπάϊοιιβ ᾿νογκ: 
Ὀεποῆσοηξ, ἴοο, ἴῃ οἰοαγῖπς [Π6 τὶ δηα ἰϑϑυϊηρ 
(ἰΒουρὴ ἤγε δπὰ ννδῖοσ βθὸπὶ οὗ 4] (ἢϊηρϑ 
Ἰηοϑί Ὄρροβθ) τ γΔΟ] Οὐ ι5] ν᾽ ΠΏ ΓΑΪΠ : 566 
Ρ-ε, χχίχ. το; Ζοςῇ. χ. 1. Ὑἢδ Ὄχργοβϑίοη, παῖς 
9, 1ῤὲ εαγιδ, ἀοὲβ ποῖ δ ο]Υ πιθᾶη ἴῃς 
Βοτγίχοη; Ὀυΐ, {ΠῸ6 φαυτ Ὀείηρ ἃ ναϑξ ρ]αίη οὗ 
ὙΠ ἢ 1Π6 Θηἀ 5 ᾶτγὸ οἷἱ οὗ ἴΠ6 τϑᾷςῇ οὗ τηδη 5 
βίξμί, Οοα ἰμεσγεα βδἴίογεβ Ηἰβ5 οἱοιιά5. (ἴπ τῆς 
ΑΟΝ. “αρομγ6), ἃ5 Ηδ ἴογοβ. Ηϊβ5 ννἱπὰβ ἴῃ 
δθοῖοῖ ΠΟΙ ον ἰγθαϑιγθ- οι 565: οὐξ οὗ {656 
αἰδίδηϊς, ϑοσγοῖ, δίοτθος Ηὀδ βυμπηοηβ οαἱοιιάς 
Δηά ννἱπὰς δί Ηἰβ ρ᾽θδαδιγο: 566. ἰοῦ χχχνυ!. 
221) 8. ΧΧΧΙ. ). ΑἊΑ βοπηθννῃδῖ 5. ΠΥ ἤριτο 
γψιγρ. “ ΖἜ η.᾽ 11. ἃς. 
Μὴ ὐτὐ. 8-- 1.2 ΠΟΙΏΡΑΓΟ ΟΧΧΧΥΪ. 10---22. 

9. ἐπίο ἐδὲ ρα οὗ δος, δίς. Ῥ5. σχνῖ. χο. 
Ῥβαγαορ αμά ῥὶς σογυση, 1.6. Ἦϊ5. ΠῚ 51 ΓΒ 
δΔηά σοιυγίϊοτθ; Εχοά. ν. 21, ΥἹῖ. 10. 

10. ἤῥο «»ιοίε, ὅς. δι, ἵν. 48, γ}. ἃ, 
Χ. 1, ἄς, δίμοπ, [ουῖ. 1. 20: Νυιῃ, Χχὶ. 
41--.. διδοη δηά Ορ ἅγὸ τηρηϊοηρὰ ἃς ἴδ 
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ν. 12 -21}} ΡΘΑΙ,Μ5. 
Ος Κίηρ οἵ Βαβηδῃη, δπά ἃ}1 τε Κίηρ- 
ἀοτβ οὗ (ὐδπμδδη: 

12 “Αμπα ραᾶνε {τπμεῖγ ἰαπάὰ “7 δὴ 
Βεγἕαρα. δὴ Πεγαρε υπίο [βγδεὶ ἢ]5 
Ρεορ!ε. 

12 ΤΥ παᾶητε, Ο ΓΟΚΡ, ἐπάμγεὶῤῥ 
ἴογ ενεσ ; σημά τὴγ πγεπηογίαὶ, Ο ΠΟΚΡ, 
ἔἐτῆγουρπουζ 811] σεπεγδτοῃβ. 

14. Εσογ τδε ἰπε Ψ}}} Ἰυάρε ἢΪ5 
ΡΕΟΡΙΪε., 2πἀ δα νν»}}]} γερεηΐ ἢ! πλβεὶ] σοη- 
σΕΓΠΙΏΡ ἢ] 8εγνδηῖβ. 

Ις “Τῆς ἰάοΪ8 οὗ τὴε Πεδίμεη ἄγε 
ΒΙΪνευ «πὰ ρο]ά, ἴῃ6 ννοῦκ οἵ πιεη 8 
μδπάβ. 

Ι6 ΠΟΥ πᾶνε τουτῆ8. δα ΠΟΥ 
ΒΡΕᾺΪΚ ποῖ; ογεβ ἢᾶνα {Π6γ, διυῖ {ΠΕῈῪ 
8εε ποῖ; 

17 ἼΠΕΥ πᾶνε Θλγβ, δυιὲ (ΠΘΥ ἤδδγ 

τηοϑὲ ροΐρηϊ οὗ [Π6 νδῃφιυ ϑῃθα Κιίηρϑ, Α πιὸϑ 
1. 9: ΟΥ̓ γδίμοσ, δ5 ἴπ6 ἢγϑί ναπαιυιϑηθὰ απὰ 
βἰδίπ ΝΌπ. Χχὶ. 33,241 [ο5}ῃ. χιὶ, 2--4. ὙΠΟ 
Βδιβηῃϊογ Ἰοά ἴο 186 οσσιραίίοη οὗ (Π6 1, ἀπά 
οὗ Ῥγοχϊβθ, ἀπά ϑϑϑπὶβ ἴο ἢδυθ τηδάδ ἃ ἄθθρ 
Ἰταρτοββίοη Ὡροη ἴδε νἱεϊογίοιβ ρεορίθ; 566 
ἴδε ρ]δοθϑβ χιοίοα, ᾿ 

11. αἱ] 1δὲ ἀίπσάο»πα, ὅζς, Ὠδαΐ. ἃ]. 21. 

12. χανε (δεῖν ἰαμά, ἄς. Ὀεαυῖ. ἵν. 28. 

138, 14. ΤΡ παγιε, ὅζς. 866 Εχοα, 11. 1ς. 
ΤῊΥ Ναπὶὸ οπάυγεβ ΤῸΓΣ δὐὸσ οἡ δοζοιπὶ οὗ 
ΤῊΥ δἰογίουβ ἀεθάς (υν. 7, 8, 9, 10) ἴῃ ἀδγ8 
ραϑῖ Δηα πον; ἔογ [οβονδὴ νν}}} ἡμασε, ἰ. 6. νἱἢ- 
ἀϊςαῖς Ηἰ5 ϑογνδηῖβ ἀραϊῃϑῖ ὀρργοβϑίοη αἰνναγβ; 
δὰ γοῤεπὶ Ηἰϊπὶ οἵ ςἢμαϑιϊϑοπιθηῖ; ἀπά ΡΠ 
δοςογαϊηρ ἴο ΗΙ5 τηοῦςῖθβ, Ὠθυΐ. ΧΧΧΙΙ. 416: 8566 
4150 σξεη. χχχ. 6; 55, 1ἴν. 1, ΧΟ. 13) ΟἷΪ. 12. 

156. Τῴε ἰάοἱν ΟΣ ἐδε δεαίῥεπ, ὅζς. 866 ᾿ς, 
οχν. 4, ἄς,; 1Π6 ἰαΐίοσ ραγὶ οὗ νυ. 17 ἀἰἘογ5 
ἴτοπλ Ῥβ. οχν. 6, γιο.ὲ5ς ῥααε ἐῤεν, ὁμὶ 1 
σηιο  ποὶ, Ὀὰΐ γεῖ ἴῃ ἃ ννᾶὺ (οτγς.) ἱπιιταῖοβ 1. 

19. Δί... δε “οκΡ, ὅζς. Ῥ55. οχυ. 10---ἴῷ 2) 
ΟΧΥ. 2--ώ. ΠῸὸ πιοηϊίςοη οὗ {πὸ [,ον 65. 15 
ΡΕσοΌ Αγ ἴο [ἢ]5 ρ54 πὶ. 

21. Βιο“εὦ ὁε δὲ κοκΡ, ὅς. ΤῆΕε ὑπιῖοά 
ῬγΑΥΟΥ δηὰ Ὀ]δββϑίηρ οὗ 41} τησητμοπθα Ὀδέοτγο, 
86 Βοιυιϑε οὗ [ἰΞγδοὶ, οὔ Αάσγοῃ, οὗ [,ονϊ, δπά 
411 τῃδὲ ἔδραγ σοά, δπά οὗ ἴπ6 Ῥϑαϊπιῖϑὶ Πἰ πη96}Ὲ, 
ὅ66. 5. οχχχίν. 3, ἴῃ ὑνΒΙοἢ σγόῦβο, ΠΟ  υοΥ, 
16ῃονδῃ᾽ 8 δ]οβθίηρ 15 ργοτγηϊϑοά οι οἵ Ζίοη. 
Ἦετγο, οἡ ἴθ οἵἴμοσ παηά, Ηἰ5 Ὀϊθβϑίηρ Ὀορίῃ5 
ὙΠ Ζίοη πὰ ροῦθβ ἔοσίἢ ἔγοπι ἔμθηςθ. 

ΟἸββδιυβθη, [. ἀπά οἴδετῖϑ Ἔϑΐθοσῃ (ἢ 15 νατιατίοη 
οἵ ἴῃ 5θῆϑ6 οὔ ἴῃς ρίδοὺ ἱπγιδίθα τηρ οαϑίηξ, 
δηά ννοι]Ἱὰ δἱζοῦ ἴη6 Ηδῦγενν ἰοχὶ: δυΣ 6 
Ταυϑῖ τοοο θεοὶ Οἴου νουϑοβ 'π [ἢ 6 ρϑδ]πὶ νυ ΒΓ ἢ 
ΤεςΔ] ρίδοοϑ οὗ δετρίαγε νου ΟΧΑΟΟΪΥ σοργ- 
ἴῃξ ἴδόῖὴ (8.6 ν. ἡ δηά ν᾿. 17 ἔοσ ᾿πϑίδῃςε), 

σχΧχΧΧν. 

ποῖ; ΠΕΙΠΟΥ ἰ5 μετα ὧλν Ὀγοδῖ ἴῃ 
1Π6ῚΓ ποιῇ. 

18 ΤΏ εΥ τπδὲ πλᾶκα τῃθπὶ ἅγα {ἰκεῈ 
πηῖἴο τῆθη: 50 25 Εν 6γΥ οἠς [Παῖ γβίθῖῃ 
ἴῃ 1 611. 

19 ΒΙε85 τῆς ᾿οκΡ, Ο Βοιβε οὗ 
ἴϑγδεὶ : 01655 {ὴ6ὲ Ι͂οκΡ, Οὐ Βοιιδε οὗ 
Αδτγοη: 

20 Β]ε55 τῆς ΙοκΡὺ, Ο δοιιβε οὗ 
ΤΠ, ἐνὶ: γε τῃδῖ ἔδαγ [Πε ΓΚΟΚΡ, Ὁε85 της 
ΙῸΒΡ. 

21 Βἰεροεά Ὀς τῆς ΠΟΚΡ οἱ οὗ 
Ζίοη, ννῃϊοἢ ἀννε] !εῖἢ δὲ Γ ἐγιιβα θη. 
Ργαῖβε γε ἴῃς ΓΠΟΚ. 

4 

ΡΑΙΜ ΟΧΧΧΌᾺΥΙ. 

“4. ἐχλογίαέίοι 9 γσῖυς ἐλαηιδς ἰο Οοάδ νον 
2αγέωρα, φιοζασς. 

Δηα ἱπίογρτεξ Ἐἢ]5 νοῦβα ραγί ἔγογη ΔΠΥ͂ βρθοϊαὶ 
Γοίογοηςσε ἴο [ἢ6 νοῦβ ψὩΙ ἢ 1ἴ Π4115 ἴο πϊπα, 
]οβονδῇ 15 ργαϊϑοά δηὰ ὈΪοβθθὰ ἴῃ Ζίοη, δηά 
οι οὗ Ζίοη Ηἰ5 ργϑῖ86 5}}4}} σὸ ἔοσίῃ υπΐο 41] 
ἰαπάβ. Ζίοηῃ ἰ8 ριιῖ, ἃ5 οἴδῃ, ἔοσγ ΤΘγαβαίοιῃ 
οτος Οσοα ἀννο}]5: δπὰ 186 ννογά δείοτο 5 
15 ἀεβογρεινε οὗ ἴπὸ ἀδὺ οὗ ἴῃ Ῥοδὶπιῖβῖ, δπὰ 
ΡΓΟρδεῖὶς οὗ δἴϊογ ἀδγϑ; δ [Π6 νθγῪ θαβῖ, ἴγιιδ 
Ἰὴ ἃ 560η56 δον ἴῃπαΐϊ ννῆϊςἢ ἴῃ6 βαδὶ πηϊῖϑί, 
Ἰοοκίηρ 51Π1ΡῚΥ̓ ἰο 5 ον ἀδγ, ςοιά ᾿πιοηά, 

ἐς ΒΟΥ," βᾶγ5 [6] 25. ἢ, “ Πὰ5 ποῖ [θθονδῇῃ 5 
Ὀ]Εββηρ βοπα ἔογἢ ἴο 411 ἰδπς. ἔτοπὶ Ζίοηῃ, 
δηᾶ γοδοῃοά, ἴοο, ἴποϑὸ σγο5 νἢο οδνιὶ δὲ (ἢ 6 
γνοσγά νυ Βῖςἢ ῃδηλϑεῖνοβ ςοηῆστῃ 

ΡῬβαιμ ΟΧΧΧΥΙ.. 

ὙΤῊῸ Ῥϑδϊπιϊδί, στ. 1---ο, σεἰονγαΐοα [6 ῃο- 
νδῇ, Ογοδῖογ οὗ ἤϑάνθη Δπά φαγί ; νύ. 10---22, 
Ἀράθοπιοσ οὗ Ηἰ5 ρέϑορὶε ουἕδ οἵ δοπάδρο, 
ΙΔ λον Τπγουρῇ ἴἢ6 ννδδῖθ, Οἱνοῦ οὗ {ἢ Ἰαηὰ 
ΟΥ̓ ΡγοπΊϊ56 δὰ 5] Αγοσ οὗ Ηἰ5 Θπθπλ68: υ-. 23, 
Ργοϊθοῖοσγ οὗ Ηἰ5. ρϑορὶθ αἰνναᾶγβ ἀπὰ δὲ ἴῃ6 
ῬΓΟσοης τηοπηθηΐ ἴῃ ἔγοι]ο; δηά νυ. 2ς, 26, 
ἴῃς {}πἰνοῦϑα] Ῥασγθηΐ. 

ΤῊΣ ννογάϑ, Εχγα 11. Σ1, συσροϑί ἴο Β οϑθη- 
τ Πογ δηὰ οἴοῖβ [δι [Π6 ρ541Πὶ ΠΊΑΥ πᾶνα Ὀθθη 
᾿ἰϑοὰ δὲ ἴπ6 ἐοιιπάδίίοη οὗ {πε βοσοπά τθπΊρ]6: 
ἴΠ6 1[,ονιῖ65 σἰπρίηρς [ῃ6 ἔγϑὶ ραγί οὗ ἐδοῖ γϑῦςϑ, 
διὰ 1[ῆ6 ῬΘΟρΙΘ τοϑροπάϊηρ. Α ργϑαΐ σϑβθῃη- 
ὈΙδηςθ 15 ροιηϊδὰ οὖ (ΤὨπιρρ, ΝΟ]. 11. Ρρ. 
281, δίς.) ἐὐσύφλτι (Π6 ρῥϑα]πὶ δηᾶ (Π6 σοηΐος- 
βίοῃ ἴῃ Νϑῇ. οἢ. ἰχ. [{ 15 νδίῃ ἴο ἱπ|υΐγε δἵ 
νΠαΐῖ ῥγεοῖϑα {Ππ|6Ὸ ἃ ὑῬβαϊτα ἢ ςοπίοηϊ5. 8Ρ- 
Ῥοβιία ἴο 80 ΠΊΔΠΥ Οσσδϑίοπβ ΤΔΥ πᾶνο Ὀδθη 
ϑοὰ ἢγϑῖ; Ὀυΐξ (Π6 ἀδίθ ἰ5 πους ἀουδῖ δῆ Υ 
(6 ΘΧ]θ. ϑοιποννῆαΐ 5: ΠΊΠ]ΔΙ τοϑροηθοὸ5 οὗ 
σἤΟΓΙ5 ΟΥ ΡΘΟΡΙΘ ἃτὲ ἰπϑίδηςεα ἰη Εχοά, χν. 2ο, 
41: Ἰ)εοαῖ, χχυῇ. τς, ἄζο, Ὶ 
Βανι ὰ (1 ἤτο. χν!. 41) ογάδιποά {παΐ 16 

1μον]ῖο5 ϑῃοι)ά σοπίηι δ! οὔδης Ὀείοσε (ἢ 6 



41 ΡΘΑΙ,Μ95. 

τ “ΟἸΙΝῈ τῆδληκϑ υπῖο τῆς ΓΟΚῸ: 
ἃς αοῶν τ. [ογ δὰ ἷἰς σοοά: [ὉΓ Πὶ8. ΠΊΕΓΟΥ͂ 

επάμγειρ ἴον ὄνου. 
2 Ο ρῖνε τῆλῃκβ απο τῃε (σοά οὗ 

σοάβ: [ογ ἢϊ8 πιεῖοῦ ἐπάμγείρ ἴοτγ 
ὄνου. 

42. Ο κρῖνε τῆηκ8 ἴο τῇς ],ογὰ οὗ 
Ἰογάβ : ωσγ ἢΐ8 ἸπεΟΥ ἐμπάμγείδ [ογ 
ΘΥΟΓ. 

4 Το δἷπι ψνῇο δίοπε ἀοείῇ ργεαῖ 
ὉΤΟΠ ΠΟΘΙ: [ογ 15. ΤΔΘΓΟΥ ἐπάμγείῥ ἴοΥ 
δνεγ. 

δθεθ.. δ Το Πίπὶ [ῃδῖ ὈΥ νν]βάοπι πιδάβ 
᾿ τε Ὠεανθηβ: οσ ἢἰ8. ΠιθΎοΥ ἐπάμγείρ 

ἴοσ ὄνϑῦ. 
« σεπ. σ. 6 “70 δὶπιὶ παῖ εἰγεῖς θά ουἱἵ {πὲ 
}6τ. το, τα. δαγτἢ ἀδονε [Π6 νγαῖεγβ : ἰοσ ἢ5 ΠΊΘΓΟΥ 

ἐπόμγει ῥ᾽ ρου ὄνου. 
“σεῦ τ η “Το Πἰπι τμδῖ πιδάς ργεαῖ Πρῃϊ85: 
ἠὲ ἴογ ἢἰβ ππετου ἐπάγει ἴου ἐνογ: 

᾿ΈΤςΡ. 8 ΤΠὴε δ ἰτο τὰὶϊε ὉγῪ ἀδγ: ἔογ 
,ἴυν» ἐδξ 
κπίῤι:ς ἐν Ἦἰβ ΠΊΘΥον ἐπάμγει ἴου ὄνου: 
«αν. 9 ΤἼΤἢε πιοοη δηά 8ἴαγβ ἴο γε ΒΥ 

ΠΙρΡῆτ: [ῸΓ ἢ18. ΠΊΘΓΟΥ ἐπάμγειρ ἴοτ 
Ἔν εΥ. 

“ΤΟΝ ΑΣ; Ιο “Το Πίπι ἴπδῖ Ξβπιοῖε Εσγρί ἴῃ 
{πεῖ βγβίδογη: [ογ ἢϊ5 πλεγογ ἐπάγει 
ἴογ ὄδυϑῦ: 

ΓσΧΧΧΝΙ. 

11 ΖΑπά δτοιρῆς ουέ [βϑγϑεὶ ἔτοπὶ “Εχοά. -: 
Δηοηρ ἴπ6πι: ἔογ [18 πιεγοΥ ἐπώμγεί ὁ κὰ 
ίογ δνεὺ: 

12 ΜΠ ἃ βίγοηρ μαπά, δῃὰ ννἢ 
ἃ 5[Γεῖο πε οὐ ἅγιῃ: ἔοσγ 5. ΠΊΕΙΟΥ͂ 
ἐπώμγειίῥ ἴον ὄνοσ. 

12 5 Το Πΐπι ἢ ςἢ αἰνίἀςἀ τῆς Κεά ΞΕ σας ἐξ, 
808 ἸπΠῖο ραγῖϑ: [Ὁγ ἢ!8 ΠΊΘΓΟΥ ἐπάγει Ὁ 
ἔοσγ ὄνεῦ: 

14 Απά πιδάβ [5Γλδε] ἴο ρᾳ88 [του ρἢ 
τῆς πγιάϑῖ οὔ [τ : [ὉΓ ἢΪ5 πλθγου ἐπάγει 
ἔογ ὄἌνοῦ: 

ις ἤὅΒιυῖ Γονεγίῆγενγ ῬΏΔγδοῃ ἀπά ἡ Ἐχοά ες 
ἢϊ5 οβῖ ἴη ἴῆε Βϑα 568: ἔογ ἢϊ8 ΤΊΕΤΟΥ ᾿ ἩςΒ. 
επάμγείῥ ἴον ὄνϑυ. τὸ ϑονή 

ι6 “Το δίπι νης ἢ ἰεὰ ἢΪ8. Ρβορῖε "Ἐχοά. 15- 
{Πγουρ {πὲ νν]Π ΔΘ γη 688: ἔοσ ἢ 8 ΠΊΕΓΟΥ͂ τῶ 
πάγει ἴον ὄνου. 

17 Το Βἷπιὶ ννῃίς ἢ 5πιοῖς ρτεδῖ 
Κίηρβ: ὉΓ ΠῚ5 πιεῦον ἐπάγει ἴον 
δνογ: ᾿ 

ι8 ᾿ΑΠπά 5ενν ἔδπιουβ Κίηρθ: ἔογ ἔθευς. :9. 
8. ΠΊΘΓΟΥ ἐπάμγεί ἔου ὄἜνεγ: ς, 135. 

19 ϑίποη Κίπρ οὗ τὴῆε. Απηογίτεβ : ἔκαμ. 
ἴογ ἢ]5 ΠΊΟΓΟΥ Ἄπάμγείῥ ἴοτ ὄνεγ: ΞΕΡῈῚ 

20 "Αμπά Ορ τἢε Κίηρ οἵ Βαβῆσῃ: Αι δνοὶ 
ἴου ἢ15 ΠΠΘΓΟΥ ἐπαάμγείῥ ἴου ἐνογ: 

21 “Απά ρᾶνε τῃεὶγ ἰδλπὰ ἴοσ δὴ} Ὁ ἢ 

[ν. 1--21. 

φ). 

»" κἀπὶ ὃ. 

Τιοτάὰ 4 ρϑαΐπι, οὗ νος ἢ τῆς Ὀυγάδξη 5βοιυ]ὰ 
ὕε, “ὙΠαιϊ ΗἸ5 ΠΊΘΓΟΥ Θπάπιγοῖῃ ἔοσυ νοῦ; δηὰ 
ΒΓἢ ἃ ρῥϑὶπὶ Δρρδγεηῖ!Υ ννὰ5 οἴξηῃ υ566, 
4 (το. νῖὶ!. 2 δηὰ χχ 21. Τῃο Ὀυγάδη οὗ 
Π|5 Ῥ541Π| Οσσιγ5 ῥ55, ΟΥἹ. σα δηὰ χα. ΟἿΘ 
ἙΠαγαςίοτσῖῖς Οὗ τἴ 5 τῃαϊ 1 τερθαῖβ νους 
8Δη4 ρἤγαϑοθ οὗ οἴ οΥ ὑβαϊπιθ (βρθςῖα } } ν 8. 
ΟΧΧΧν.) πα Ῥγόρἤθοιθθ (βρθΟ Δ ΠΥ [5414}}} 
ὙΠ Δι] οδίοη8. ὍΠε Ρ]άςθ5 ἀγὸ ποία 45 
{Π6Υ ΟσσΏΓ. 

2, 8. Οοά οὶ 5οάν δῃὰ Ζογώ οὶ ἰογ 6] 
Ὠευΐ. χ. 17, ἄς. 

4. «ὑο αἰοπε, ὅζς.} Ῥδβ58. Ἰχχῖϊ. 18, ᾿χχχυί. 
1ο, ἄζε. 

5. ὁνγ αυδάονι, ὅζς.1 Ῥτον. "1. το; [6γ. χ. 
12; 5, εἴν. 24. : 

6. «ἐγοϊεβεά ομἱ 581. Χ]}}. ς, ΧΙΓν. 24. 
αόους ἐδὸ «υαἱθγ.] 566 5. χχῖν. 2; ΕΧ. ΧΧ. 4. 

ΤΠο νυδίθιβ οὗ ἴπε στοδῖ ἀθθρ (Οξεη. νἱ!. 11) 
ΔΙῸ πηϑαηΐ, αὔονθ ὑνῃϊοἢ [Π6 ογυδῖ οὗ ϑαγῖ ἢ 15 
οιϑργοδα, [ῖπ Ῥγον. νὴ}. 27 ἴὴ6 ργεαῖ αδὸρ 
ΘΏΟΙΓΟΙ 5 ἴΠ6 ϑατῖῃ. 

Ηφρηρβίθηθογρ, ΝῸΪ. 11. Ρ. 8ο. ᾿ηἰογργείβ {Π6 
τνογὰς οἵ [15 νόῦβοὶ "" ὙΥ ΠῸ σἰγοίοποᾷ οἷ (ῃ6 
φαγὶ ἢ αὔονυθ, 2. σ, ΠΟΔΓῚ ἴο, Δηἀ 80 5 ἴο βἰδηςὶ ΟΥ̓ῸΥ 
ἃπα ονετίορ, (6 ννδΐοιβ, δπάὰ ποῖ ὑὕε σουνεγεά 

ὈΥ {ποπι:᾽" Ὀαξ [Π18 τοπάογίπρ ἀοθς ποῖ ςθοπὶ 
ἴο Ἔχῇιθι! (η6 ἔοτοο οὗ ἴπῸὸ ννοτὰ ἐγαηϑίαϊοά 
ἐς σοι Πα οὐ," ννῃιοἢ σοηγνθΥβ [Π6 ἰάθα οὗ 
ΞίΓοΙσΠΙηΡ Οὐ ἃ5 ἃ οσΥιϑέ οὐ σονθγηρ βιιγίδοο. 
11 5 αἰ8ὸ ἀοιιθίδι! 1Ε [ὴ6 ραγίς]θ “4 θονο 

ὦ") ΜΠ ὕδασ [Π6 5θη56. ἐ"Ὥρδγ [0 δηὰ “"τιβης 
αῦονο,᾽" νυ Δ ἢ [Π15 ὀχραηδίίοη ἀθπηδηάϑ. 

7. ἐφῥι4] ἴῃ Οδηῃ. ἴ. 14--.,χό, ἡωμπιέπαγιδε. 

12. ΠΤ α αἰγός ῥαπά, δις.Ἶ Εχοά. χὶΠ. 9, 
Χν. 1ό, ΧΧΧΙΙ. αα; Ἰει, ἱν. 34, ἅς. “]) «ἦγοησ 
ῥαπά πὰ »πίσῥίγ αγηὶ σου]ὰ δοηθ γέβουδ ουὔξ 
ΟΥ̓ 51:10} ΡΘΠ]5. 

18. α«ἰυϊάρα 1 ἘτΑρΠδίς: ἐπε άρα, 50 ἴο 5ΑΥ, 
ἐπίο ῥίοεες οὐ ῥαγίς (ἴπ ἵννο ρατγῖβ, Ρ. Β. Ν.), 
Ἰπϑίεδα οὔ ἴπδ ὀχργόββίοη ιιϑϑ] ἴῃ Εχ. χὶν. δῖ, 
5, ἸΙΧΧΝΗΪ, 12, “ αἰν!ἀοὰ "ἢ οὐ ὁ" ραγίθα." 

15. συεγίῤγεαυ) ὙΠ6 84π|6 υνογὰ 88 ἰη ἔχ. 
χὶν, 27, “5500 Κ ΟἿ" “" Βυτγρα," οἷ οἵ δῖ5 
σμαιοῖ ἱπίο ἴπ6 864: [ἢὴ6 βϑᾷπὶὸ νογὰ 4180 15 
ιι9ο, 9. οἰχ. 22, οὐ Ἰοςσυπίβ ἰοφϑϑθοὰ δϑουῖΐῖ δηά 
Ποφίηρ ρου 1ἢδ νη. 

16. 70 ῥίγηι «υδιεῦ ἰρά͵ δς. δι. νἰΠς. 

19--22. (οπιρᾶτο 8. σχχχύ. 1ο---Ἴ 2, δὰ 
{π6 ρίαςεβ ψιοϊεά {πογὸ ΠΟ Βει  ΟΓΟΠΟΙΏΊΥ. 
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οἴ ἤδάνβη: ἔουγ ἢϊ8 πηεγου ἐπάγει [οσ 
Ἔνεσ. 

Πεγταρε: ἔογ ἢ8 τΊΌΓΟΥ ἐπάμγοὶ [οΥ 
δνογ: 

22 ἔνεη δῇ Ἠεγΐασε ὑπο [53γδ6] 
Ἦ!5 βδεύνδηϊ : [ὉΓ ἢ8 ΤΠΈΓΟΥ ἐπάμγειῤ 
ογ ὄνθϑυ. 

22 ΝΟ ταεπιοπιδεγεά 18 πη ΟἹΓ 
ἴονν εϑίδίε : ἔογ ἢϊ8 πηΈγου δηπάμγει 
ον δνεῦ; 

24 Απηάᾷ δαῖῇ τεάδεοηθα 5 ἔτοπ 
ΟΥΙΓ ΘΟ, 65: [ῸΓ ἰδ ΠΊΘΓΟΥ ἐπάμγε 
τ ὄνοσ. 

2ς ὟΒο ρίνειἢ ἔοοά ἴο 8}} ἢββῇῃ: 
[ογ ἢ5 πλεγον δηάμγείῥ ἔοΥ ἐνευ. 

26 Ο ρορῖνε {πη ὑηῖο τῆε (ὐοά 

ΡΟΑΙΜ ΟΧΧΧΥΊΙ. 
ι 71ε εομείαπον οὐ έλε τυς ἐπὶ εαλέίοιν. ἡ Τ᾽ ς 

2»οδλοί εφγεοίλ Ξάον απ δαῤοί, 

Υ τῆε τίνετβ οὔ Βαδγίοη, {πεγε 
ννε 8αῖ ἄονγη, γεα, νγὲ ψερῖ, 

ψνῆθη ννε γεπλειηδεγεά Ζίοη. 
2 δνε Βαηρσεά ουγ ἤδῦρβ ᾿ροη τῆς 

γνΊ]]ονν5 Ἰη τῆς πκιάδε τΠεγεοῖ, ΙΉΣΡ. 
2 Εογ τῆξγε τῆ8Ὺ τῃδλῖ σλγγίεα κι5 ΤΠ τ 

ἌΥΝΑΥ σαρῖϊνε τεαυϊγεά οὗ ὰκ5 Δ βοηρ; -: ΕΗ 50. 

ἈΠᾺ {ΠῈῪ της ᾿νναβίεά 8 γέφιίγεα οὐ ἀκα, δ 

22. Πεγαεὶ δὶς τογυαη Ὠοαῖ. Χχχὶ!, ,χ6. 
{πῆ6 ἔσαν νοβὴ5 χ9---22 ΜΓ Οπλοα, [ἢ6 

μβϑαϊηὶ νου] σοῃϑιϑὲ οὗ 22 νϑῦβθϑ, ΟἿΘ ἔοσ ρας ἢ 
Ἰοῖτοῦ οὐ 1Π6 αἱρβαῦοῖ; δηθὰ ἴΠ6 ρῃγαϑθΟΪ ΟΡ Ὺ 
Οὗ {π0 δϑουθ-παπιοα νϑῦβο ἰπ ἴπΠ6 οὐ ρίπδὶ 8 
501.) ἴῃαἴ ΠΟΥ Μνουϊά δύο ποῖ ΠΩΡΓΟΌΔΟΙΥ 
ἴλκοι ἔτοπῃ ἴῃς ργοσθαάϊηρ, ρ541Π|. 

28. Ἡο γεριογιδεγεώ τὰ, ὅς. ΑἸ] ϑίοη 15 
τηδάς τὸ Οοὐδβ ἀο]νογαηςσο οὗ ΗΒ ρεορὶθ ποθ 
ΔΠΟΙΘΩΣ ἀᾶγϑ σρόκθη οἵ αῦονε; ἰζ πιᾶῦ Ὁδ, ἴο 
1Π6 Ἴβοδρο ἔγοτῃ Βαῦγ]οη, {π6 σγονγηίης ἀ οἰ νεῖς- 
Δηςο οὗ Δ]]. 

25. ἤ7ο γίνει, ζε.} .866 Ῥβ5, εἶν. 27, 
οχὶν. ας, ΟΧΙΝΙ. 9. 

ἽΠε Ρ. ΒΟ. Ν. οἵ [πὸ ρϑβαίτα δἀάβ ἃ 271} 
γοῦβο, νΒΙΟἢ ἰδ οί ἢ [86 Ηροῦγονν, ϑγγίας, Οὗ 
Οὐτοκ, δι 5 τη τὴ ΝΕ. 

Ρβαιμ ΟΧΧΧΥΙΠΙ. 

11 [5 ἀϊδίοις ἴο ἀθειάθ 1ῃ6 ρσγοςῖϑθ ἀδίο οὗ 
{Π|5 ρβαϊτη. ὙΠ6 {ΠΠ|6 15 ἀθβοπὲ ἴῃ 1ῃ6 Ηρφῦτον: 
ἴὴ {πὸ ΕΧΧ. ἰξ 5. “ἴογ αν ά," τῷ Δαυίδ, 
(οά. ΑἸεχ.; τῷ Δανὶδ Ἱερεμίου, (οά. Ναΐ,, 
ἐν ἐς. "ἐΟΥΓ Τογοσηιδῃ ἴοσγ αν." ὙΠὲ ρδβϑίοῃ 
δηἀ πλουΓ [Ὁ] η6855 οὗἉ ᾿ΐ, δηὰ [ῃ6 ἀὔϑθηςθ οὗ Δγ 
ΔΙ] ϑίοη ἴο εγιβαίοπὶ τεβίογθα, ἔδνουσ [ἢ 
ορίηϊοη ἴπδὲ τ ννὰ5 νυτ ἴδῃ ἀὐγης (Π6 δεῖ] 
ΟΔΡΟΥΥ ; ἀπά 16 βἴθγῃ ἱπιργθοδίίοηβ δἱ {Π6 
δηα ἃγὰ 5ι} 4016 ἴο ἴῃς {{π|ὲ5 Ὀεέοτε Βαδγίοῃ 
νγ85 δοίμ! ] Υ ἀοβίγογεα, (ὧδ ἴΠ6 οἴμεῦ Παηά, 
186 ἴθηῆβεβ ἴῃ οτὖὐ. 1, 2 ΓαῖΠοῦ Ροϊηξ ἴο πὸ ραβδί: 
[Πε ὀρ! τῃςοῖ ἀρρ]εὰ ἴο ΒΔΌγ]οη ἴῃ Ὁ. 8, ΠΠΤΟΓΑΙΥ 
ἴΔΚΘΠ, βθθη8 ἴο ἱπΊΡῚῪ ἰῃαξ 115 ἀεβίγιςτοη 
νΓ85 ΔΟΠΟΙΠΊΡ] 5Π6 4; δπὰ τἢ6 ννογάϑ, “Ηαργ 
(51411 6 6)" οὐ "" ΗΔΡΡΥ ἰ5 ἴΠ6 τβδη," ἃς. 
ΤΛΔΥῪ αἰεβογῖδα ἴῃ ΔΟσΟΠΊρΡ Ι5ητηεηΐ οὗὨ ργορῆεοῦ 
5 ὙνῈ}} ἃ5 115 φησ ρδίίοι. 

ΒΑΌΥΙΟΙ ννᾶ5 ἴδκοη ὈΥ ΟΥγτιιβ, Β.6. ς28: 
1ῃ6 [ἐν νεῖ δἰϊοννθαὰ ἴο γοίιγη, Β.Ο. ς 16. 
Βαθγίοη νγὰβ ἀδβίγογεα ὈγῚ ᾿Παγὶιι8. Η γϑίδϑρεβ 
(Ηεγοά. 111. 1ς9) Β.Ο., ςτό; δηὰ δροιὲ {86 
δϑτὴθ ἘΠΠΊ6 {Ππ6 ἴοιηρ]6 ννᾶ5 γθῦυ]ῦ: 866 ποῖθ 
Οὔ τ΄. 8. : 

1. 8» δὲ γίυεγς 9.) Βαῤγίομ, τῤεγε, ἄς 34 

φ 

ΤΡεγε 15 Θρῃδίς: “ΒΥ ἴῃς τίνοῖβ οὔ 186 
οΕἸΥ οὗ ΟἿ ΟΡ γθβθογβ, ἐδεγέ ννε βαῖ," ὅς. ὙΠΟ 
ςσουπίγΥ οὗ Βαῦγίοη νναβ ἔγυιι], [54]. Χχχνῖ. 
17, πὰ νῸ}}] νναογεὰ ΌΥ τνοῖβ δηὰ οδηδίβ. 
Τἢο τίνογβ ννογο, ὑθϑιθ5 ΕΌΡἢγδίο5 δὰ 7 ἸΡ 5, 
Εἰϊδοθσ πὰ Ομαῦογαβ, Ἰροῦ νόθα ὈδηκΚ5 
Ἐχοκιρὶ (0 23), δηά [ζ.84η16] (11. 2), 5ᾶνν 
Υἱβίοῃθ. ὙΠ6 οδρίϊνε ϑγαθ 65 δαῖ ΟΥ̓ {86 
Π00] 5ἰγρπιβ ἔογ τηθαϊδίϊοη δηά σϑροϑθ, δηὰ 
ννορῖ νυν όη ΠῸγ Ἰοοϊκεα ὕροη ἴῃ6 ΤΙΣ ΗΓΥ ΓΙΝΟΓ 
τὰ Ιενθὶ] ρα τῆγουρ ΠΊΟΝΙ 1ἴ γτᾶπ, 50 
ἀϊβογθηῖ ἴτῸπὶ βοθηθβ δ ποπιθ, [ἢ6 τηουηΐ81Π8 
παῖ βδἰαηπά δδοὺυΐ Τογιυβαίοιῃ δηὰ δ᾽] 0 ἢ 5 
Ὀτοοῖκ ἐμαὶ βοννοὰ βοῦϊ!γ. ὙΒΟΥ πυπρ ἴδ 
Πατρ5 ὕροῦ ἴΠ6 νυ] ον 5 Ὀογάετιηρ ἴἢ6 5ΈΓΘΔΤΩ, 
μον. χχΙ. 40, [538]. χὶῇν. 4, δεςοσζάϊης ἴο [6 
᾿νοτὰ οὗ ἴπΠ6 80ὸη οὗ ϑιγᾶςῇῆ, χχὶὶἹ. 6, μου“ 
σικὰ ἐν πένθει ἄκαιρος διήγησις, ἴπδἴ τηιιδῖς ἰ5 
Ραϑίϊπγθ Ὡπϑυ δε ἰὼ ϑούζονν. Ὑ ΠοσγῈ ἀοδ5 ηοξ 
866 τη ΔΗΥ͂ Ρτουπα [ῸΓ ϑιρροβίηρ (μὲ Ῥϑαϊπηϊδς 
δηὰ ὶβ σοτηρπίοῃβ ἴο ὑε [,εν!165 οσ Ῥυοβίβ: 
ταῖποῦ, (ῃῆ6 Ρ8δ]πὶ 15 186 ἰαπηθηΐ οὗ ργναῖθ 
ΡΕΙΞΟΊ5. 

2. δε ῥαηφεά ον ῥᾷάαγ,ε, ἄς. ΝΥ»ὲὲε υηξ 
ὋΡ ΟἿΓ υ56]655 δηὰ ἔπη61655 δᾶγρα ὑροη (ἢς 
ὙΠ Π]ονν5 [ΠΔϊ ΚΤΟΝ ΘνοΥΎ Ύ Βετα 1η ἴπῸ ᾿δηά, 
οι οὗἁ τϑβςῇ δηά 53ι:5ῃϊ, ἰεϑὲ (6 ἱτηρουϊυπηγ οὗ 
ΟἿἿΓ ΟΡ ΓΈββοῦβ 5ῃοι)α 5011ς1ξ 115 ἴο σαϑὶ 45146 
ΒοΙτονν δηα 5]ηᾷ ἴο δὴ ἃ βδοῃρ οὐ Ζίοη---ΟΠὸ 
οὗ {δοβὸ ξαπηθὰ ϑοηρβ οὗ Ζίοη οὗ τ ηϊςῇ 411} {π6 
Ππεοαίμθη δά ποαιά. Ηον οουἹὰ ννὸ 5ἰῃηρ 
]Ὲμονδῃ 5 ϑοῆρδ ἴῃ ἃ ἰδηά οὗἉ δ] θηβὶ ΐ 
ΤΠ ΠΔΓΡ ν85 ιιϑϑ ἔογ Ἰουδι] οσσδϑίοῃϑ, 

Οεη. χχχὶ. 27; ἰβδὶ. χχὶν. 8: σἵ. (ῆτο. ΧΧΥ͂. 4. 
ἼὝΠΟΓΘ ΒΘΟΠῚΒ ΠΟ 5ρ6ς14] ἔογοθ 'ἴῃ {ὴ6 τννογὰ 5 
ἐπ ἐῤε »ιάε ἐῤέγες 2" ἸΠΕΥ͂ ΠΊΘΔΠ 5|ΠΊΡΙΥ 
(1 {Π6 ἰΔη4,᾽) δηά ἱπάϊςδίο (86 πλἸξἀδ5 οὗ 
ψΠΠἶονν8. Α ργίοιϊαγ ννΠ]Πονν, (6 ννεθρίης 
ὙΊ]Π]ονν, 15 5111} σα] “5411χ ΒαΌγΎ]οηῖςἃ :᾽) 866 
186 “1)1ςσΕ]οπαγΥ οὗἩ 186 ΒΙ0}6᾽ ἴῃ ν. 

8. ἐῤὲν Ἰδαῤ «υαεϊεά, δις.] ὙΠ Ἡροῦτον 

νογά ΟΣ δ .Ὁ) ἰ5 οὔβουγο: ΙΧ Χ, οἱ ἀπαγα- 
ὄντες ἡμᾶς. ΤἼΣ Ρ. Β. Ν. ἰ5 μβατὰ ἴο ἀοοουπῖ 



ΡΘΑΙΙΜ5. ΟΧΧΧΨΝΙΙ. ΟΧΧΧΝΊΤΙΙ [ν. 4--:. 478 
ατί ἴο δὲ ᾿ἀεβῖγογεα; Βδρρὺ «ῥαὶ ῥεῖ Ἠοῦ. 
δ. 'τῆλι τενναγάθειῃ τΠ66 45 ἴδοι πιαϑέ ΕΗΘΒ, 
ΒΕΓνΕα ιι8. 

5 ταῖτῖῃ,, φαγίηρ, δηρ ἃ8 ογθ οὗ τῆε 
80η05 οὗ Ζίοη. 

4 Ηον 588}} ννε βἰπρ {πε Γ.ΟΚ 8 Ηβαυ 
σίέλ επζῷ "ἢῃεΡ. ϑοηρ ἰῃ ἃ ᾿ἰβίτδησε ἰλπά 9 ΗἩδρργ ῥα ΐ δέ ε, τιαῖ τἈ Κεῖ κα καρ 

πα, 5 ΕῚ (οτρεῖ τῆες, Ο Τεγυβαϊεπι, δηΐὰ δάδβμεῖῃ τὴν [{ππ||6ὲ οπεβ ἀραίηϑβι ᾿ἠά μηπλο 
Ιεῖ τὰν τίσῃς παηά ἔογρεῖ δὲ ΠΠΠΝΕ. Γῆς 5ἴοηδϑβ. τς 

6 ἢ Ι ἀο ποῖ γεπλεπθεῦ ἔπεα, ἰεῖ 
ο Ιεανε το τῃε τοοῦ οἵ πὶ ῬΟΛΕΜ ΟΧΧΧΝΤΙ. ἔΉεν. 

ἐδ μῶν 7 τ δαυίά ῥναϊτοίᾳ Ορά γὺν ἠέ ἐριά οὐ Αἱς τοογαῖ, τ᾿ νοξᾶ. 
ταοιτῆ; 1Ε1 ΡΓΕΐεγ ποῖ ] Ἔγιιβα ]Ἐπὴ 4 471. 2γοῤάεείοίά ἐλαΐ 1λε ξίμρε ο7 ἐδε εαγίλ 

ἘῊΉς. ἃῦονα ᾿ ΠΥ σἢ ΘΓ Ἰογ. σλαδέ ῥγαΐδε Οσρά. ἢ “ἴε νογεσφείά ἀΐ εοπβ- 

Ὁ} τὰν ΘᾺ , Βεπιεπιδεγ, Ὁ Τοκρ, “τῆς οἢ}}-.  ἀἐἔπεε δε Οϑά. 
Ἀπ πο ἄτεη οὗ Εάοπὶ 'ἱπ τῆς ἄδγ οὗ Τετγιι- 4Σ ὙἘΠὶ 5. ΠΕΥΙ; 
"ΜΠ ο,. βα]εη; ΜῈΟ δι, ᾿Βαβε 22, τγῶϑε 1Ζ, ΙΠΙ, ρταῖβα τΠ66 ντἢ τὴν ψῃοΪςε 

26. ξυοη ἴο ἴδε ἐοιιπμααϊίοη τπογοοῖ, 

8 Ο ἀαλυρῆῖεγ οἵ Βαδγίοη, ψῃο 
Πραγί: “Ὀείοτε (ἢε ροάβ ψ}}} 1 5: ἘΞ ττὸ 

4 
51ῃρ᾽ ΡΓΔΪ56. πηΐο [ἢε6. 

56,6θκ{ὈἁἨ 1 1 3 ησεὶ ἐρδο, ὅζς. ΗΘΌ. πιϑν ΤΥ 
ταῦ μαπὰ Τοτβθῖ.--- 6 Δροβίορϑϑίϑβ 15 6Π1- 
Ρμαῖς; “ΜΑΥῪ τὰγ τίρῃὶ Βαηά ἐογρεῖ [5 συπηϊηρ; 
5Κ}}} ἴῃ βίτκιηρ [06 σῃογάθ; ΠΊΔΥ ΤΥ ΤΟΠΡΊΙΘ 
ἔοτροῖ ἴο δἰπρ, ἀπά εἰθανθ ἴο ΠᾺΥ̓ τποιΐῃς 1Γ1 
σρᾶθο ἴὼ ργῖχε Τογιιβαῖοπὶ ἄρονα ΠΥ οδιοέεσι 
ον; ἴο ἀόδβίγε 115. δ] ονγοά ρῥγθοϊηςῖβ ον 6 
διρλξ ἴῃ Ἰιξδ, οὐ 118 1.501} 

7. Καοριογιδεν, Ο ΖΚ, ἄε. ἈδμομηθεΥ, 
Ω [οτγά, ἴο Εἀοπλβ σοῦτονν δηά ἀϊδοογηβίιτγο, 
{πα ἀλγ (Ρ5. χχχν. 12; ΟΡδά, 12, 13) οὗ 
Τογι δ] 6 πι---τἢδξ ἀΔΥ ΟΥ̓ 5 νἹϑίϊδτοη ὈΥ ΤΠ66---- 
ὙνΠθη ἴπογ, ἴῃς ΚΙπδπίθη οὗ [5γδεὶ (Ο δά, 1ο, 
12}, δἰάδα «πὰ αὐδεϊϊθα ἴἢθ ἔοθ, δηὰ ϑα!ὰ, Κανε 
“᾿ς γα ἰδ, ὅζα., ΟΥ, ἃ5 ΤΛΔΓΡ., “ Μίακο Ὀδγο.᾽" 
566 [54]. χχχίν. ς ; [υἀτη. ἰν. 22, ἀπά Ο δδαϊδῇῃ, 
ἴου δι πη ασ ἀδηϊ πο οηβ ἀραϊηϑὶ Εάομη. 866 
Αἶθοὸ 1λόδη δίδη ου 8. “ [νυ 5ἢ ΟΠαΓΟἢ,᾿ 11. ΡΡ. 

556, 7. 

8. Ο ἡαμφρίον 9. Βαῤρνίοη] Α νν61}1-Κποννῃ 
ῬΟΓΙΡΉΓγαϑβ ἔοσγ Βαδγίοη, [58]. χὶν!. χα ; 566 4150 
ἴ5αϊι. χ. 242: [ὁΥ, χὶνὶ. τα, ὅζο. 

«αὐδο αγὶ ἰοὸ ὧὲ ἐευίγογεα  ἘἈλίμογῦ, ἐν ῃο 
αὐτὶ ἀεοιγογοά." ΤὙΠ6 τοπάργιηρς οὗ Α4. προνε- 
νομευμένη, δηὰ ἱμδὲ οἵ τῆς ΧΧ. ἡ ταλαί- 

πωμος, ϑ8:6ΠῚ ἴο ἱΠΊΡΙΥ [Π|5 πιοαηίηρ. Τῇδ 
ΡΟΝ. 15. “"νναϑίθα ἢ τη Ιδοῦγ." Α ρτὸ- 
ΡὨοῖῖςα] ἀδδογιρίίομ γοῦν οὗὨ {πὸ ἔαζιιγα 45 
ΔΟσΟΙΏΡ Ι5Π6α: 566 154]. χχὶ. 9, Χχχὶ!. 1, δηά 
Ράβ5π|. ὙΠῸ Ῥϑβαϊπηϊϑῖ, ἴῃ {π658ὲ Ἰαΐτοῦ ν υβ65, 
Ριῖδ ἢ π561 ἰη [Π6 τηϊάϑὲ οὗ {6 ἀοσβοϊαϊρα οἰἴγ, 
Δηἀ 51η68165 οἷἱ ἃ οἰτοιπηβίδησο οὗ ΠοΙΤΟΥ {[58]. 
χίν. )δι; Ηοβ. χ. 14) {πδΐ βγρΒΙ ΠΥ ῥαϊπίϑ 
1Π6 δοθπὸ. ἩΗπρίοϊᾷ δηὰ πηδᾶν οἴποῖβ σοη- 
σεῖνο {παῖ ὑπὸ Ηεὔῦτοινν ννογά, γρηάογοαά ον 
ἐς Ποοίγογοα," 15 ἴὸ ὃ6 γχοξογγοα ἴο (Π6 ραγίία] 
ἀεδίσγαυςτοη οἵ Βαδγίοη ππάθυ γντιβ; δηὰ 16 
ὙΥ]5ἢ (Πδὲ Γ[Ο]]ον 5 ἴο {π6 σοπηρίεῖο ἀθϑί γι ΠΟ 
Ὁπάοῦ άτι5 Ηγϑίαθρεβι ὙΠῸ ΘΧΡΓΟΒΒΙΟη ἢ 
(815 νἱονν 15 πηρορίσδὶ; [Π6 νυ ]ϑἢ ογ 1Π6 τςτεν 
ἀεδίγιστίοη οὗ τ[Π6 ΕἸΪΥ ΔἸ Δαν ραγί!}γ ἀθ- 

βϑίγογοά ϑουπάς Ὄχοθθαϊ ΠΡῚΥῪ Παιϑῆ; δπά ἴἴ ἰ5 
ποῖ δοοοσγάϊηρ ἴο ἴπ6 ᾿λδποῦ οὗ τῇδ ρϑαὶ πὶβ 
δηὰ οὗ ΡΙΌΡΠΘΟΥ ἴο ἀγαᾶνν πε αἰδεϊποιοηβ θ6- 
ἴνγθεη υἱοῦ δηά ραγί 4] ἀδβίγιςτίοη. 

ἴῃ ὀχρἰαπαίίοῃ οὐ {πδ86 δίοσπῃ ἀθηιποίδιοῃ5 
Αραϊηβέ άοπι ἀπά Βαδγίοη ννὸ πλιιδὲ σγθοο ]οςξ 
186 οἰιδίοπι5 οὗ {πὸ ἀαγ (2 Κ. νἱῖ!. χα 2; Ηοϑβ. ΧηΪ. 
16, δις.; “11. ΧχτΙ. 63; ΧΧΙΝ. 732); διγίθογ, 
{πὶ Βαθγ]οΠ᾽ 5 ἀθϑίγισΟη ννᾶ5 (Π6 ΔΙ] ΒΙτποπξ 
οὗ ριόρἤθου ([5341]. χη], χό---ι8, ΧΧΙ. ο, ΧΧχΙ. 
ι, ἄς.); δηὰ πα Βαῦγϊοῃ ὄνθὴ ἰῇ ἴδ ΟἹά 
Γεβίπιοης ϑογριγο5 Δ55}Πηὴ65 [Π6 σπδγαςίοσ 
οὗ ἃ οΙἿγ ορροδοά ἴο Οοά δηά ἴο βοοάμποβς 
([581]. χῖν. πὰ ρδβ5:π}). 1 1ῃ6 Ῥεδὶπηῖςὲ δὰ 
ΒΙΠΊΡΙΥ ΘΧργοθθοά ἃ ἀδϑῖγο ἀπά ἰοηρίηρς [ῸΓ 
ΒΑΌγ]οΠ 5. ἀδδίσυςτοη ἢ6 νου] ΟἿΪΥ Βᾶνο οχ- 
ῬΓΟΘδοα ννῆδί ννθ πηθοῖ νυν ἢ πρ]Π ΠΟ ΠΥ τη τῃ6 
Ραξὸ5. οὗ 4}} ἴπ6 ῥγορῃοῖβ ἴῃ (παῖ εἰἂγ. ὍΤὴδ 
Ἔρ βεαι ΘΧΡΓΟΒΒΙΟἢ5. ἰἰϑ6ἃ ϑοιηά [ογτΌ ]6 : 
αἱ 566 4150 (ῃ6 γϑιηδκθ οἡ 5. εἶχ. ἃ 

ΟΠ γϑεϊδη βϑριτξ τηυδὲ ποῖ ὃε Ἰοοκοὰ ἴοσ 
(Πγοιρῆουξ [Π]5. ἀποιθηΐ ςο]]θοῖϊίοη οὗ (ἢς 
ΟΠ. 8 Δηἀ ρῥ54[π|5 οὗ ἃ ΛΩΝ να ΚΟ, ἤργοο, 
ἃπὰ ΠαγΪϊγ {6 4Ἃ5 1Π6 [ϑννϑ: [ἴ 15. {ΓᾺ]Υ͂ 
ΤΟΠΊΑΓΚΑΌΪΘ [ΠΔῖ ἈΠΊΟΠΡ 50 ΤὨΔΗΥ͂ ρ54]π|5 ΟΕ 
ΥΔΥΙΟΙ5 δυϊθοῦα δηὰ οὐ 4}} αρὸβ ΟΠ] ἃ ἔδιν 
τνογὰθ ποῦ ἃηὰ {ΠΟΓῸ ργαῖθ ὨΔΥΞΆΪΥ ἀροη 186 
56 ηΕπηδηΐἴ5 οὗ (ἢ γϑιϊδηϑ! 

ῬβαιμΜ ΟΧΧΧΨΙΠΙΠ. 

Α ῥβΆ]πὶ ῥγαϊβϑίῃρ [οπονδῇ ἔογ Ηἱϊ8 τηθγοῦ 
βῆθνῃ, ὩΡΟῚ 5οπὶθ Βρ6ς 4] οσσαϑίοη, ὈΥ Ηἰ5 
ΤΟρΡὶγ ἴο ργάνοσ, δηὰ ρουξοππδποο οἵ Ηἰ5 ρτὸ- 
ΤΙ Ϊβδὲ5. Ὀογοηά οχρεοίδίοη, τπ'. 1---2: Ρῥγὸ- 
ΡΠοϑγίης {πα 411 [Π6 ΤΘΑΪΠῚ5 οὗ 1ῆ6 δαγίῃ, οἡ 
Ποατίηρ οὗ ἴ, τνουἹὰ σοϊοῦταῖθ Ηἰς5 β]ογίοιβ 
ἀδοίϑ, απαὰ ΟΥ̓ Ρ, Ὁ. 4: σπάϊηρ ἢ ἃ ςοηῇ- 
ἀθηΐ ἐχργεβϑίοη οἵ γιὲ 1η Ηἰ5 σοῃπεπιρα ρτο- 
ἰδοίίοη, τ΄. 7. ἃπά ργδυύοῦ ἔογ {π6 σοπιρ]είίοη οὗ 
Ηῖς ΜΌΥΚ οὗ στάςθ, ο. 8. 

ἼΠῸ ΠηϑοΓ ρΌ Οη Ἀ5515 05 6 ρϑδ]πὶ ἴο Ὠανά, 
Δηα 115 5ρΡ|{1|| δῃᾷ τ ΔΉ ΠΕΙ, ΒΌΠΟΓΑΙΪΥ, [411 ἰὴ 



ν. 2--8.} 

2 1 ν}}}} νγουγβῆ!ρ τονγαγά τῆν ΠΟΙΥ 
τεπΊρῖ6, Δηἀ ργαῖδα ΤΥ πᾶπλὲ ογ ΤῇΥ 
Ἰον!ηρΚιπάηεθβ5 ἀπά ἔογ ΤῇΥ τγυτῃ: ἔογ 
ἴοι Παϑὲ πιαρηίῇεα ΤΥ ννογά ἂῦονα 
4}1 τῆν πᾶπηα. 

4 ἴῃ τῇς ἀλΥγ ψἤεη 1 οτεά τοι 
Δηβνγεγεάϑβί τη6. σπά4 Ξ[Γεπρτῃεηδάβς Π16 
τοῦδ βιτθηρτῃ ἴῃ ΠηΥ 808}. ᾿ 

4. ΑΙ] τὴε Κίπρβ οὗ τῆς εαγίῃ 5}2]] 
Ρταῖβα τπες, Ὁ ΓΚ. ἤδη {ΠΕΥ ΠδΔΓ 
τῃ6 νγογάβ οὗ τὴγ τ᾿ποιτῇ. 

ς 68, ΠΥ 5}4]] βίηρ 'π ἴῇ6 νγγ8 

18)6 ἰηφοσγίρίίοη. [{ ΠΔΥ πᾶν Ὀθθη τυττῖεῃ 
ΜΉΘη Πα ἀϑοοηάρα {Π6 [γοηθ δέοσ [Π6 ἀθδίῃ οὗ 
δα, ἀπὰ δέίθσ ἢ]5 Ἔϑοᾶρα ἔγοπιΊ πη ΠΛΟΓΔΌΪΘ 
ΡΘ6Π]5, ἰπ σοπηθεῖίοῃ, [6] 12 ΘΟ ἢ ἱπηαρίηθ5, νν ἢ 
[Ἐῃμονδἢ 5. ὈΥΟΠΊΙ565, 2 8. Υἱῖ.. οὗ ννῃίςἢ τηδηγ 
ΘΧΡΙΓΘβδΟη5 π᾿ [ἢ6 ρ581πὶ τογηϊπά υ5. ὙΠε σοη- 
προίίοη Ὀοίννθεη 115 ρ58]Πὶ (566 Ὁ. 6) δηὰ {πε 
ποχῖ 5 τηδη ϑί. 

1. ὀδείογε ἐδ σοάνἹ] ϑοπὶ (Χ Χ., ΤΠ ον, 
Οαϊνίη, ὅζς.) ἱπίογργος {πθϑθ ννογάβ οὐ [Π6 
ΔΏρεΙΞ, πα σοτϊήραγε 5. χχίχ. τ; δῖ [τ 15 
ἀουδία! 1Ε 1πὸ Ἡρῦτονν ννοσγά, ΕἸοδπι, υϑοά 
ΠΆΚΟΩΪγ δπὰ νποιδ ΔΠΥ Θχρίδηδίίοη, οδῃ 
αν [15 τηϑδηϊηρ: [{ 15 α͵ἷϑο, 85 ἴἃ νψοι]ά 
βϑϑη, ἴῃ [Π]|5 σοπηθοῖίοη, ΡΟΪΠΓ]655: οἴ ο 5 
(Κορθίπβ, ΕἸδπιίη., Π ο! τΖϑοῃ, ὅς.) ἱπίογργοί 
“Ἔ[ἢ6 στοδῖ ομδβ οἵ ἴΠ6 φασίῃ,᾽) δηά σοιηραῖα 
ψΟΙΞΘ 4 Ὀεΐονν, δπηα 5. ἰχχχὶϊ 1, ΟΧῖχ. 46, 
ὅχς., Ὀπὲ [ἢ15 ἱπτογργείδίοῃ, ἴοο, 566ΠῚ5 ἴο γψὶνθ 
ὯῸ 5ρΘοΙ4] ἔογτοθ ἴο 16 ρᾶϑϑαρθ ῬγοΌΔΟΙΥ 
(Δ4ᾳ., δγπιπι., [6γ., ὅζς.} [Π6 τηθδηῖπ 15, “ Β6- 
ἴοτε, οὔ 'ἰπΠ ργόβδοηςα οὗ, ἴἢε ροὰβ οὗ ἴδ6 
Βοδίῃρη, 2... ἰῃ βοογῇ οὗ, ἰῃ δσῃῖ οὗ, ἴπ6 140]5, 
Μὴο σδη ἀο ποίῃϊηρ, 1 νν}}} ργαῖϑθ [θμονδῇ, 
ὙΠῸ ἀοοϑα σῖγᾷς 5 ΤῸΓ τὴὸ δπὰ Ηἰ5 ρΡεορ]θ." 
ἘῸγ᾽ ἃ 511Π||14Γ ΘΧργθϑβίοῃ, 566 Ρ5. ΧΧ Π. ς. ΗΕ Ό.: 
866 αἰϑὺ Ρϑ5. χοῦ. 2, χΧουϊ. ς, [ῸὉΓ ρ]ασθθ ἴῃ 
ὙΠ Ι ἢ [86 Ηοῦτενν ννογά “"ροαάβ᾽" ἰ5 υδϑ ργοὸ- 
ὈΔΌΪΥ ἔογ 140]5. 

Ω. 1 «υἱ]] «υογεδὶΡ, Κα. [ Ἰϑαν! ντοῖθ 
[Π6 ρβαΐπι ἢ6 πλιιϑῖ 156 ἴπ6 ννοσγὰ ἠεριρίε ἔοῦ 
1Π6 ΘΑ ΕΓ 5: Π1Ρ16 απο ΠΔΓῪ Οἡ ΖΊΟΠ; 566 5. Ὑ. 
γ, Δῃᾷὰ ποΐῖθ. “1 Μν}}} νυ ουβη!ρ," ἢ6 5ᾶγϑ5, “Τγ- 
ἴὴ5 τονναγάβς ΤῊΥ ϑβαποίπαγΥ ἱπ ΠΙΓἢ ὙΤῊΪΠΘ 
ΑΙ Κ δὐϊάσβ," ὅθὸχ Κὶ. νι. 48. 
,)γ τοις ῥασ ν»ιασηβεά, ὅς. 1.6. “Ποῖ 

᾿ιλϑὶ ρογίοππιοαά ΤῊΥ ργοόπη56 ἄῦονε μα νη] οῇ 
ΤΥ Νάπιο δπὰ Εδιηδ 85 ἃ ἔϑ Π[] ρου ΟγΠ ΘΓ 
οὗ ργοπ, 565 ἰοὰ ἃ}5 ἴο ὀοχρθοΐ δηά ἴο μορβ." ἋΑ 
5ροςῖ4] ΡγοπΊϑο δηὰ 115 δρυαπάδης ἐμ] Πἰπηοηΐ 
5ρῸ πὶ τείεγγοα ἴο. 

8. 1πιὲ αν, ες. Τὴ ροπυΐπα σοηβάξῃησθ 
οἱ Πανὶ : σοπΊρδΓῸ ἢϊ5 ΒΓ ΠΥ, Ὁ. 6. 

4. 41] τὸε ἀίηφε, 5.) Ηἰϊγαπὶ Κιπρ οὗ 

ῬΘΑΙΜ5. ΟΧΧΧΝΤΙΙ. 

οὔ τε ΠΟΚῸ : ἔογ ργεδέ ἐς τῆς ρίοιγ οὗ 
τε ΠΟΚΡ. 

6 ὙΠοιρῃ τη6 ΠΟᾺΡ δ Πίρῇ, γεῖ 
Παῖῃ ἢξ γεϑρεςῖ υπΐο ἴπς ἰοννὶγ: δῖ 
τῆς ργουὰά ἢς Κπονγεῖῆ δίαγ οἱ. 

γ. ΓΒουΡΗ 1 νγαὶκ ἴῃ [6 πιάϑτ οὗ 
(τοῦδ ]6. τῆοιν νυν γανῖνα πὸ: ἴδοι 
5081 βίγεῖς ἢ ἰογίῃ τῆ]π6 Πδπά δραϊηβῖ 
τῆς ννγαῖῃ οὗ πηΐηα δηθπΐθϑ, ἀπά ΠΥ 
τῖρῃς ἢδηα 5}4}] βᾶνε πηδ. 

8 ΤΕ ΓΟΚΡ Ψ1]] ρετέεςς ἐσὲ τυῤ᾽εὗ 
ςοποογποίῃ πης; [ΠΥ τηϑῖογ, Ὁ ΠΟΚΡ, 

ὙγΓῈ (2 85. γ. 11; σ Οἶτο. χῖν. 1), δπὰ Τοὶ 
κιηρ οἵ ΗἩδηλδῖῃ (2 8. νί". 10), σοηρτγαί αἰοά 
Πανὶ ἀροῦ ἢ]5 δοοδϑβϑίοη, δπὰ ἃτθ ϑιρροβοὰ ᾿ 
ἴο Ὀ6 ἤεῖα ΤἙἢΙΘΗῪ ᾿ηϊοπάθά. Βυΐξ ἀοιμθῖ]ε55 
411 τ1η6 Κιπρβ οὗ ἴῃς δαγῖίῃ ἂγὸ πηρληΐ; ΠΟῪ 
411 5}4}} ὑγαῖϊϑα ΤΠΘ6 ΨΏθη ΠΟΥ ἢεαῦ [86 
εἰ αρογας ΟΣ ἐδν γπομί δ." 1.6. ᾿ΓΥ ργοπηῖσϑοσ πηδάθ 
ἴο αν ἃ δπὰ ἴο ΤῊΥ ρεορὶς δηὰ ἐμ] θὰ 
᾿ΠτΈγα ΠΥ ἃηὰ αὔονο ἴῃε ἰθιϊευ, Ὁ. 2 : σοιῆραγο 
Ῥϑ5, Ιχν]]. 29, Οἷϊ. τς, οχίνη!, τα, ἄς, [πῃ 
[54]. ΧΙ ῖχ. 7, 110 ας, ΙΧ 3,) ἅΓῸ βοπίθνν δῖ 511η]1- 
Ια’ ῥγορμδῖοαὶ ἰθα] χαῖίοηθ οὗ Κίηρβ δηά 
ῬΘΟΡ 65. ννουβῃιρριηρς [ομονδὴ οὐ ΗῚἰ5 ΟΠ τισί, 
[ἴ 15 ἴο Ὀὲ ποίίορα [Πα Ηε ἴο ψνἜοιῖὴ [6 
ρ54|πὶ 15 δι ἀγθββεά 15 ποῖ παπιεὰ {1}}} νεῦϑθ 4. 
866 5. οχίν. 

58. 7:α, ἐξὸν «ῥα σἰης ἐπ {δὲ αὐαγνς ὁ ἐδὲ 
ΤΟΚὨ] 1.6. “οἵ [6 ννᾶγϑ᾽ ΟΥ “ἀοίηρ5," ΡΒ, 
οἰ. 7. “ΟΥ̓ 1Πε 1 οτὰ." δι πΆ ΠΑ, ἘΧΡΓοϑβίοῃΚ, 
Ηεῦ., οσσυγ ῥ55. Ἰχχχνὶ, 327) ΟΥ̓. 2. 

Θ. Τρομσ δὲ ΟΕ, ὅζς. 85::π|Π|4Υ τνογάϑβ οὗ 
Ῥανϊὰ οσςὰγ 2 85. νἱ. 21, ΧΧΙΠ. χα; 85, ΧΥΠῚ, 28, 
29, ΟΧΙΝ, ς, ΟΧΧΧΙ. χα: 566 ἴοο Ργον, χνυζ, 18. 
ΤΠ ποχί οἶδιιθα 15 οὔδβοισθ, "Ἢ Δ5. ἴοσ {6 
Ῥτουά" (56 ῥ5, οἷ. ς), “Ἧς Κποννείῃ, 2.6. 
ποΟίϊσθβ, οὔβογνϑβ, 9665 {ἢϑῖὴ (5, χοὶν. σὰς 
]6γὶ χχίχ, 23), (βουρῇ Ηδ ἰ5 “" δέασ οἱ" ἴῃ 
ἤράνοη, οὗ, Κ5, ΟΧΧΧΊΧ. 2, Η!5 ρίδοθ οὗ ἀννθ!]ηρ. 

7. Ἱρομσ 1 «υαἱξ, ες, 866 Ῥϑς, χχῇ[ 4. 
ἔῥομ «υἱὲ γευΐυε »6] 866 Ῥ5, Ιχχῖ. 2ο ; δηὰ 

ΟΧΊΧ, ΡΔ551ΠῚ, 
ἐροι «βαὶὲ σἰγείορ γογίῤ, ἅς. 866 σ 8, χχίν. 

6; Ῥϑ5, χ 12: [00]. 12. 
αἀφαίμεὶ ἐδε αὐγαὶ, δς.} 1.6. “ἐΔραϊῃδὶ ΤΩΥ͂ 

Ὑυταῖ Ὁ] ξαΓΟυ 5 ΘΠΘΠῚ168.᾽" 

8. «υἱ]! ῥεγζεεὶ, ὅς. “ ΨΥ} σοπιρ]εξε ἀηὴ 
[ΠΥ δχθοιῖς 411} παῖ 15 ἴο 6 ἄοῃθ ἔὺΓ τὴ6 
ΜΠ Πη δηά ψπουῖ." 

ἐῤὸ «υογῖς ὁ ἐῤίρπιε οαυπ ῥαπάς] ΤῊΘ σγοδξιγος 
ὙΠ ἢ Ἴ Ποῖ] ἢαβδῖ τηδάθ ἢ ΤΉἬϊΪΠδ παπᾶς δπὰ 
ΤῊΥ Πηροῦσ, Κ5, νΠΠς, Δη ἃ ΒΡΟΟΙΆΠῪ [Πο86 νἢοπὶ 
ΤΠ οιι ἢαϑί βηρ] θα οὐἵ ἔγοση [Π6 γῇ ο]6 ννου]ά, 
«Πα 5εΐ δραγί, δηὰ πηδάθ πθᾶσ ἴο ΤΥ β6]ξ, 566 
58, ΧΟΙΪ, 4) 5: 450 2 8. υἱὶ, ὅς, 
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επώμγείρδ (ΟΥ δνοῦ: ἴογβακθεο ποῖ τὸ 
ννυῦκ5 οὗ τ 1ὴ6 οννῇ ἢαπάς. 

ΡΑΙΜ ΟΧΧΧΙΧ. 
: Τατὶά ῥγαϊσαλ Οοαά γὺ» ἀΐξ αὐλεκοίσσ' ῥγουέ- 
ἰοῦ, αὉ απο 707 ἀξ ἐμ ριογείσσ. το 4Π2 
ἄρ ποίλ ἐδέετο κοί, 43. 276 γαγαίλ 70» εἰμεν. 

Το τ σλοῦ ἈΠιριοσδη, Α Ῥϑαΐπ οὗ Ὠανιά, 

Ι,ΟΚΏὮ), τδοι Παβὲ βθαγο θά πη6. 
δηᾷὰ Κποννῃ σι. 

ῬΩΑΙΜ ΟΧΧΧΙΧ. 

ὙΠΟ ᾿ἸπϑοΠρΡΓΙΟη 455] τι5 1015 ρϑδὶπὶ το αν ά: 
115 υνοπ ὁ Γ}]} 5ρι γζ, ΟΥΙΡΊ ΠΑ] Υ, πλδ) οσίγ, πὰ [15 
σογιθοροηάρηςε ἢ ρβα! 5. ὑπάοιυδίοαϊν Π 4- 
ν]άϊς, βιιρροτί {ΠῸ δυϊπογίγ οὗ [π6 τ||16. ΔΊΔΩ 
οοπγηδηϊελίοῦς ([ 6] ]χ5ο ἢ, ὅζο.), οἡ δοσοιιηξ 
ΟΥ̓ σογίδιη (μα ἄθθ ἱνογάβ. δηά ρῆγϑϑοβς ἰπ [ἴ, 
᾿παρῖη 1 ν τ η δέιογ [86 σαρενγ, πὰ ᾿Ἰπ- 
ἴεγργεῖ τῇ6 Ἰῃβογρίοη ἃἋ5 ἱπάϊοφίίηρ (Πδὲ τΠ6 
Ῥϑδὶπὶ ἰ5 ννουΐῆυ οὗ {π6 γστγοδὲ Κίπρ δηά [κὸ ἢ15 
Οἴδοῦ σοπιροϑιίοηβθΒ. ὙΠῸ ἀγρυπιόπὶ ΟΠ (ἢ 6 
οσοσυτγτεηος οἵ (Βαϊ θα ρῆγαϑθθθ ἰ5 ποῖ νϑγῪ 
σοΟην ΠΟ ΠΡ, ὉΠ]665 1 σᾶ 6 δἤοννῃ ἰῃδξ ϑιιςῇ 

ΓΆΘΟ5. ϑΚΘΓΟ ΠΟΓΙΔΙΗΪΥ ᾿πἰτοάυςρά ἱπίο (6 Ηδ- 
ταν ἰδηρυαρο αἴζοσγ ἴπ6 σαρτνγ. ὍΤῊΘ νυ  Γ 

οὗ {15 ῥϑδὶπὶ τη ἤᾶνο Ὀδθὴ γι οά, αἰπιοϑέ 
δῦονο 4}} {Π6 80ῃ5 οὗ πῖδῃ, νυν ἢ ροσίϊς ροη 5, 
Ὧ5 Μ0ῸΠ] 85 ν ἢ ἀν! ΠΟῪ ἱποριγρά ἰηϑῖρῃῖ. Αἡ 
ἃ56 οὗ 5ίγοηρ [411ἢ ϑθθπὴβς ποσί {ΚΟ Ὺ ἕο ἢᾶνο 
ΡῬτοάιιςδά βιςῇ ἃ 5ι"δπ: σγαῖθογ (ἤδη ἃ {ἰπ|6 οὗ 
ἄδο]πο, ἀπά οὗ {Π6 ἀδίθγιογαϊΐοη οὗ ἰδεῖ δὰ οὗ 
πε βρίγῖ οὗ 4 ρθορίθ. ὙΤἼδ ϑαγγ ρατγί οὗ [86 
Ρϑαϊπὶ ἀθϑογ ῦε5 Οὐὐά᾽ 5 ΟπΊη βοίθποθ, ον. 1---ό ; 
Ηἰβ οπιηΐργεβοηςο ἃηπά οἵηηϊροίθποθ ἃσὸ ἐ6- 
βου θοά, τ. 7--ς 12} ἴδο Ἰαφίίοῦ ἃ5 Ἔχ ΒΙΠ θα ἰπ 
(Π6 ννοηάτοιιβ ἔογπιδίίοη οὗ πιῆ (συ. 124--- 
τ6). Τῆς ῬβΑ]Πησ[ 5. ἀθθρ ἀρ μὶ δἱ [86 σοπ- 
βίδηΐ βἰπαγ οὗ σοί β ποι ρηϊ5 (υν. χ7, 18); 
ἢ5 Πουύτοσ οὗ ἴῃς νυυἱοκοά ψἘΠῸ υ56 5 ἢ ἃ 
ΝΑπιὸ ἔογ σππηθ (υν. 19---22). Εδιτιεδῖ ὈΥΑΥΟΓ 
15 οἤετοά (στ. 23, 24), ἰῃαῖ Οοἀ (δ ϑϑάγοῇῃοῦ 
οὗ ποαγίβ νοι] ϑοαγοῦ Ἦϊ5 Ὠραγῖ, ᾿Ιρἢϊθη ἢϊς 
ΟΥ͂6, δηὰ ἀἰϊγθςοὶ ἢἰπὶ ἴο πὴ οἴθγηδὶ, ἴο ἴπ6 ἐπά. 
ὁ δηξυδρο," 588γ5 Ηθγάεσγ, “δϑοηοπβ,, 0]. 1ν. 
Ῥ. όφ, ““υἰ[ΕΥῪ [4115 πιὸ ἴῃ (ἢ6 ὀχ ροβιἐίοη οἵ 
1}15 ῥϑδϑὶπι. [1,6 ΔΠΥ οὔθ γεδά [ἴ, ἀπά δὲ ν"}}]} 
566 (Πδΐ, αὔογ (Π6 ἢ} ]1οϑῖ ὀχ ρδπδίίοη οὗ ὄνοῦν 
ΨΟΙΒ6 δηά οὗ [6 ρυγροτί οὗ {Π6 ψνῃο]θ, ἰῃς 
Ρ541π| 15 ἃἱ ϑαςῇ γϑδάϊηρ πον; δδοῇ ννογὰ κὺρ- 
ξεϑίνο ρογροίι ιν οὗ πονν μοι ρ ἢ 15." 

ΤΠ6 ΑἸοχαπάγιδη σορΥ οὗ {πὸ 1,Χ Χ'. βροπὶβ 
ἴο αἰτπθαῖε [15 ρβαὶπὶ ἴο Ζαςοματγίδϑ ἴῃ 1ῃ6 ἀν 
οὗ σαριἱνν. Βυΐῖ 1ὴ6 ννοτὰβ ρεγῆαρβ τηθδῃ 
1Πδὲ Ζδομαγβ ἴῃ 5 σαρινΥ δοοῖῃοα Ὠἰπηϑο] 
ΜῈ [86 πιιαγ οὗ [Π|5 ρϑαϊπὶ; δπὰ ρσοοά διυίδο- 
ΤΊ65 αἰσιθιίς (ῃ6 τοΐθγθησο ἴο Ζδοῃαγιαϑ ἴῃ ἐῃ6 
1ηϑΟΓΡΏοη ἴο ἃ ἰδίου μβαηά. 

Δ. ἐδομ ῥἀαεἰ σεαγεδεά, Κεο.ἢ [1ἰξϊ. “ΟΝ 
Ιοτὰ, Του Ππαϑὶ ϑοαγοῃοὰ τὴθ δηά ἱηοννοβί." 

ΡΟΘΑΙΜ5. ΟΧΧΧΝΙΠ. ΟΧΧΧΙΧ. [ν. 1--5. 

2 Του Κποννοβδὲ ΠΥΥ͂ ἀοννηβιτηρ; 
ΔΠ4 πλϊπ6 πρτγὶϑίπρ, που πη ἀογϑίαπάεβί 
ΤΥ τπουρῆς δίαγ οἵ. 

3 Το ᾿σοπηραβδεϑὲ ΠΥ ρατῇ δπά ! Οτ, πῆς 
ΓᾺΥ ἰγίηρ ἀονγῃ, πὰ αγῖ δοαιδιητοά 
τυ 41] ΤΑΥ͂ ὙνΆΥ3. 

4 ἔοτγ ἐῤεέγο ἰς ποῖ ἃ ψογά ἴῃ ΠῚ 
ἴοπριια, ὀκί, ἰο, Ὁ Ινοκῦ, τῆου Κηοιν- 
68: 1 Δ]τοροῖδετγ. 

ς Του Παβῖ Ὀεβεῖ πηὲ δεπίπηά δηά 

ΤΠἼου Παϑί βοαγοῃϑοὰ οὐἵ ἀπά Κηοννοϑι (4}} ἰδ 
το αίθβ ἰὸ πιὸ, Ὀοάν. 5υι], δηὰ βρίγιῖ) 45 ἃ πιζῃ 
ΠΥ Κπον 5 δι Ὡ] ἢ Π6 ἢδ5 ἰοπΡ ἀπὰ οσατὸ- 
ΠΥ 5βιυαϊοά! ὙΠ ρᾷβὶ ἴθηϑθ 5 {π6 [υσοθ 
οἵ ραϑβῖ πὰ ργεβεηῖ. 

Δ. Τεοι Ἐταρπμαῖις, “ἼΤΒΟιῖ ἀπά ποθ Ὀ6- 
5:46." 2οαυμο ἐπ ΟρΡρΟΚΒρα ἴο μργὶσῖπρ᾽ 566 ΠῚ5 
ἴο τηθδη “ὁ ΓΟΒΌ ΠΡ." 2.6. δ πῆς ἔγοπι λνΌσκ. 
ἼΠο υϑς6 οὗ ἴῃς στὸ Ηθῦτον ννογάς ἢ 5. 
ΟΧΧΥΊΪ. 2 συ ρροϑίβ [ῃ15 ᾿πτογργοίδεοη. 
αν ὁ Γ)οῦ5. 1815 πιοᾶῃ ““δίασ οἵ δηὰ 

οιἱΐ οὗ ποανθὴ [ΠΥ ἀν ] Πρ ο͵δσθ," δη ἸπηαΡ 6 
ΠΟΙ ΠΊΟη ἴῃ ϑοτρίαγο (8. σχχχνῇ!. 6; |6Γ. 
ΧΧΙΪ, 22, δηὰ ἔΠΥ Θχργοβϑοα 11 5. ΧΧΧΗ. 
14---τις})}} οΥΓ “δἴαγ οἱ δηὰ Ὀείοτο σοηςεϊνοά οὗ 
1Π6 Ὀταίη, ἀπά Ἰοὴς ἰοηρ Ὀείογο υἱτογοὰ οὗ {6 
ἰοηρυο !" ὌΠ Ἰαϊίοσ ἰάθᾶ 15 {Π6 πιογὸ 6Χ41}}}- 
διίο; δηὰ πτηοβί ϑιυϊμ δὰ ἴο τῃ15 ρβδίτη, ψῃ ΓΟ ἢ 
βίδυβ ποῖ δἱ (6 ϑιιγίδοθ Ὀυΐϊ δχργθϑϑθος (6 
ἀοοροδὲ ἀθρίῃβ οὗ ἀϊνιπο τα ἢ ἔογ ΙΓ ἢ τἢ6 
νογάς οἵ ἴῃ6 ΨΎΠΟΥΓ βοδυοοὶν βυῆοθ. Τηδ 
(βουρῆϊς ι5ῖ Ὀογῃ, δηά ἴῃ {ἰπ|6ὸ ἕδσ τειηονοὰ 
ἔγοπι [ΓΟ ΓΆΠΟΘ, 15 νἹοννοὰ 85 δῖ ἃ ἀϊδίδηςο, απὰ 
566 ἴῃ 115 δδι θϑὲ Ὀϊγίἢ, δέαγ οἱ, Ὁγ Οοά. 

8. Τροι εορεραν.611, δίς. 1.6. "" διστουπά- 
Θϑί δηὰ ἀοβῖ ἔδρησο ἰπ, 50 ἴῃαΐ ποῖπιης Ἄολῃ 
Θβσᾶρα {Π6 νἱρι]απί ογο [Παὶ νϑναίσμοϑ ἴῃ6 [επορά 
ῬΑ 1ἢ :᾽) οτ, τδίῃογ, 45 ἴῃ [6 πιαυξ]Π, ὁ" νπηον- 
δϑί,᾽) 2.6. ὁ“ ἀοδβὲ ΘΧχϑιλ δ," " 51{{.} δηά “" ἴδο- 
ΓΟΌΡὮΙΥ υἱπάογοίδηα :" ἃ τηρίαρμοσ ἔτοπιὶ ἃ 
ὙΊΏΠΟνΟΓ ὙΠῸ ϑορᾶγαῖθϑ πιϊπυ οὶ δἴοπιθ οὗ 
ΟΠ ΔΗ ἔγοπι (ἢ σοτγη. 

ἀεφμαϊηεα] 1.6. "6 ΤΠΟΓΟΌΡΉΪΥ," 45 “ ὉΥ Ἰοὴν 
σιϑίοπι πὰ ρΡογρείιι4] σοπϑιἀογαιοη οὗ {Ποπι.᾽ 
566. 186 56 οὗ {πὸ ᾿νογὰ "Π)2ΌΠ ἴῃ Νιμη. 
ΧΧΙΪ. 20. 

4. {ῤόγὲ ἐς ποῖ α πυογά, δίς. “ΤῊΘ ᾿πϑῖδηϊ 
ἃ ἱπουρῆϊ 15 σοηςονοὰ πη [Π6 Ὀγαῖη ἀπά Ὀοίογθ 
(ἢ5 Τοησὶθ μᾶ5 Ὀρσιιη ἴο Ὀδ6 δε στοαὶ τρ ἴο π[οΓ 
τι Αἰουά, Τ μοι Κποινεβὶ 1 τποσοι ραν  Ηον 
ΤΌ ΠΊΟΓΘ ΤΥ Αγ 8 Δηἀ ννογ5 αηὰ ἐἰοθάς "ἢ 

δ. Τροι ῥασὶ δειοὶ, ὅς. “1 σδηποῖ πιούς 
ἴο τῇρῃϊ οὐ ἰος οὐ ἰογνναγὰς οὔ Ὀδοκιν γα 
νους ΤῊΥ ρειπηϊβϑίοη: "Ὁ ὙΠιπο Παπά [5 
ἸΑϊὰ τρορ πιὸ αἰννανϑ ἀπά πο]ὰβ πιὸ νυν ἢ ἔοτος 
ἱην 5 0] 6 δὰ ΓΓΘΘΙ5Ό0]6 . 866. [οὐ 1}. 23, πὰ 
ΧΙ. 21, 2). Ὑἢ656 ρΑΙΡρΔΌ]6 πλᾶροβ ραιηΐ σοά 
8ἃ5 δ ἰ5, δίννδυϑβ οἷοϑδθ ἴὸο ι15, δἰννγβ ἀϊγοςῖ- 
ἴῃξ, αἰννγϑβ γοϑίγδι ΠΙηΡ. 



«Ἀπιοβ 9. 
2. 3, 4. 

ν. 6---18.] 

δείογε, δηὰ ἰαϊά της μαπά υὑροη 
τηα. 

6 διερ Κπον]εάρε ᾿ς ἴοο ννοπάογ- 
[α] ἔοσ πιθ; 1ἴ ἴ5. ιρῃ, 1 σδηποῖ αέίαϊη 
πηῖἴο ἰϊ, 

η ΝΒΠΒοΥ 5184} 1 ρὸ ἔτοπι τῇγ 
ΒρΡ᾿ ΓΙ ἢ οὐ νγ ΒΕΓ 514]}} 1 ες ἔτοηι 
[ΠΥ ρῥγεβεηςς ὶ 

8 41({1 δϑοεηά υρ ᾿ηἴο ἤδαάνξη, ἴῃοιι 
αγὶ ἴῃεγα : [1 τρακε τὴν δεά [η ἢΠε]], 
6} ο]4, του “γέ ἐῤέτγε. 

9 771 τὰκε τῆς νγίηρϑβ οὗ τῆς πηογη- 
ἴηρ, «πα ἀννε}} ἴῃ τῆς υἱταγπιοϑῖ ρᾶγίϑ 
οἵ τῆε 5364: 

10 ἔνεη τΠδγα 5}2]1 τῇγ ἢδπά 1εδά 
ΓΕ, ἀη4 τῆν τίρῆς παπᾶ 5}4]1] Πο]ά 
της. 

11 11 5840, ϑυγεῖν τῆε ἀδγκηδβ88 
5804]1 σονεγ πιὸ; ὄνεὴ [86 πἰρῃϊ 5}2]]} 

» 7οὐ 6.6. Ὀς Ἰίρῃς δου π16. 
.4.13. εὖτ 

ΕἩ Ὁ. 12 Ὗσδδ, ἴἢε ἀλικηθβ5 ᾿μιἀετἢ ποῖ 
παγάσησία γρῃχ τῇδε; δῖ τὴ6 ηἰρῆς βϑῃϊπεῖῃ 88 

ῬΘΑΙΜ5. ΟΧ ΧΧΙΧ. 481 

τῆς ἀαγ; τῆς ἀλγκηεβ8 ἀπά τῃς Ἰίρῃς " Ηε 
ἄγε ΟῚ 4|1Κε ἐο ἐῤφθ. αἰαγίξνσεα, 

12 ΠῚ του ἢαβδὲ ροββεβϑεά ἿὩΥ ΗΝ 
τεϊηβ: ἴπου Παβδῖ σονεγθα πΊ6 ἴῃ ΠῚ 
τος Πογ᾿ 8. ννοπλῦ. 

14 1 ν"}}} ργαῖϑε τῆπεε; ἴογ 1 δηὶ 
ἔδαγίι }]ν σπά ϑψοημάἀθγβ }]γ πηλάςα: τηδγ- 
νΘ]]οι5 αγέ ΤΥ νγοῦκβ; δηά ἐῤαὲ ΠῚ 
801} Κπονγεῖ τίσ τ ννε]]. “Πεν 

Ις ΜΥ ἰβιββίδηςε ννᾶα ποῖ ἢϊὰ ον 7 
ἔτοπι περ, ἤδη 1 ννᾶ5 πηδάβ ἴῃ βθογεῖ, ἐν ἘΠ, 
απα συτίοιιϑ] ν᾽ ννγουρῃς ἴῃ τῆς ἰοννεβί 
Ραγίβ οὗ τὴς ἐαγίῃ. 

1Ι6 Τῆς αγεβ 414 866 ΠΥ 50ὃ- 
βίδηςθ, γαῖ δαίηρ πηρεγίδοϊ; ἂηὰ ἴῃ 
τῆν ὈοΟΚ 14]] γιῖν γιοηιδεῦς ννετα ννυτϊτῖεη, Η:εΒ. ΠΡ μι: ; ' αἱ ο 
«υῤιεῤ ἴῃ σοητίπιδηςσε ννεγα ᾿Ἀϑῃϊοηδα, μάδνν. 
ὙΠ οη ὧς γεῖ ἐδέγε τῦας ποης οὗ τμεπὶ. ὑὸν ραν 

17 “ον ρτεοίοιιβ αἷδο ἅγὲ ΤΥ δ: 
(Πουρῃῖϊθ ὑπῖο πι69. Ὁ (Φοά! δον “ ̓ς. 0. 5, 
στεαῖ 5 [6 βιπὶ οὗ τῃεπὶ! 

ι8 271 95ῃου]ά σουπτ τμεπὶ, {πεν 

Θ. δωὼρ ἀμποαυίξάσε, ὅς ΜΈΝ ἔποδα 
ννογάς ὁπ {π6 ἀσδογιριίοη οἵ (σοά᾽β οπιηΐϑβο!- 
δῆς: ἴῃ ἴΠ6 ποχὲ στ΄. Ηἰ5. Οπιπίργέϑοηςε δηά 
οὐηηϊροΐθηςα τὲ ραϊπίθα. 

7. ᾿ριέδον “ῥα! 1 γσο, ς.ἢ ὌΙιΘ οχοὶδ- 
τηαῖίοη ἴῃ ἴΠπ6 ἰοχὶ 15 ποῖ βιιρροϑίῖνο οὐ ἴογγοι: 
Ὀυΐ οὗ ἀννὸ δηὰ νοπάοι, 45 οὗ ἃ ἔθ ]6 Ποὶρ- 
1655 σγοπίι το, ἴῃ ΡΥΟΧΙΠΉΠΥ ἀἰνναγβ ἴο σἸΟ 5 }γ- 
ΕΠΕΟΤΑ ΡΑΞΘΙΠΣ, ᾿Γτοϑι5Ε 1016, ἱηῖ6 Προ δηά 
ταρῃτ! 

8. ῥεϊῆ ὙΠ ἀδοροϑὲ τϑοῦβϑεσ οὗ Ηδάες 
ὉΠΩΘΥ [Π6 δαί ἢ ἃ σοηίγαϑίθα νυ ἢ ἤδάνθῃ : 
Ἡδεῦ. “ἼΕ1 ϑῃουϊά τὰκ Ηδάθβ ΤΥ χοβίηρ- 
ΡΪδςς." 

9. ἐῤε «υἱηρ» οὗ ἐδε γ»πιογη πη ΤΉ τποσπῖης 
᾿ς 15 ἤρυτοὰά ἢ νυ ηρ8 ΒΙΟΠ ΟΑΓΓΥ ἰΐ 
'π ἃ πιοπιεηΐ ἔτοπὶ {Π6 ἐδϑί ἴο {π6 ιἱϊπγοκῖ 
[ οΥἩἨ 1Π6 ννοϑ. ὍὙῃὲ ν πὰ ἢδ5 νυ ηρ5, 

5. ΧΥΡΪ. το: [86 5σιη, Μ4]. ἱν. 2. 

10. ἐαά »ιο, ες. “ Βεγοπά ἴδε 9504 δηὰ 
ἴλύ ουῖ οὗ ορδί οἵ πιδη, ΤὮΥ μαηά νν}}} Ἰελά 
ἃ ΤῊΥ τισὶ δαπα ν}}}] Βο] πιε, 50 [δαί 1 
σδηηοῖ Θ50Δρ61"" 

11. ΓΡ1 «ἀν, ὅς. 
ὙΠ] σοΥοῦ πιθ, δηὰ πἰρῃξ 5}4}} 5 πρῃξ (οΥ 
Ἰηκίοδα οὗ Πκ 11) ἀγουπᾶ τηρ---υἴθα, {μ6 ἀδγκ- 
6655," δίς.: “0.12 15 ἴΠ6 ΓΕΡΙΥ ἴο “Ὁ. 11, 85 Ὁ. 1ὸ 
ἴο σ΄. 9. 

18. 2ο.54:..-ε{] ὙΠῸ Ηρῦτον νογὰ ν}]] 
ὈδΑΓ ἴῆ6 τηθδηϊηρ “" Γογτηθά." 2.6. ““ογοαίοα :" 
ἐᾷ9 ἼΒοιῖῖ ἀϊάσι ἴογι δηὰ ἔδϑῆϊοη, 50. δι σον 
Τῇοιϊ ἀοσὶ Κηονν σοι ρ οίοὶγ δηὰ σοιῃριθῃθηά, 
(λ6 σοπϑίϊτοη οὗ ΠῚῪ τεῖη5 δηὰ βϑθογεῖ "ἰάθη 

νοι, ΤΥ. 

4 1ΕῚ 98.ν, Πλαγκηθϑϑ᾽ 

ΡΑγ5." ὍΠο τϑὶπ8 δῦὸ πηθπίοηδα ποῆᾶρ5 85 
[Π6 βοδὶ οὗ ἰδηάογοϑῖ ἔδοίηρ δηὰ ϑοηςπλοηΐξ. 

εουεγοί ἣ16} 1.6. " ἙἹ]ο[Πρα πὰ ρῥγοϊθοϊθα τὴ6 
ν ἢ Πεοϑῆ, Ὀοηθ5, 5Κῖη, ὅζςς., ἃ σονοσίηρ ἰΠΠ|]1- 
(4016 ὈΚ αὐ," ΟῸ Χ. 11: ΟΥ̓́ γαῖῃοσ, "" υνούϑῃ 
νυν ἢ συτου 5. 5Κ1}]} δηαὰ ᾿πίογ σης οὗ ὈοΠΘ65, 
δίηθννβ, ὑϑίηβ, ὅζο, 1 δὴ οἰδογαΐθ σΌΓΙΟΙ5 
Βατγιηθηΐ." 

14. ιν τομί ἀποαυεῖρ, ὅζς. ἢ 4... "" (δαὶ ΤῊΥ 
γνΟΥ 5 ἀγὸ ἰραγ ΠΥ τνοπάογξα}.᾽" 

15. εὠγϊομσὶν «αὐγομα} 5. ΑᾺ5. 8ῃ δι ΓΟΙς 
ἀογόα καιτηθηξΐ, ἀϊνθγβι Ποὰ νυν ἢ σοίοιγϑ (Εχοά, 
ΧΧΥΙ. 26), ΤΥ 5υθδϑίαδποθ νὰ συ ΠΟΙ 5] πὰ 
ΔΙ ΙΒΌΓΑΙΥ {(γεὰ ΜΠ ἀγί π᾿ πη [80]6) νυγουρῇῃς 
ἴῃ (Π6 υἱῖοῦ ἀδγκηθββ οὗ [86 ννοπιῦ." ὙὍὙΠ6 
ΡὮγαβο "" Ἰον δὲ ραγίβ οὗ ἴΠ6 φαγτ ἢ " δθεπη8 ἴὸ 
ΟΧΡΙΘ85 ἃ σμδηθεῦ οὗ υἱΐοῦ ἀδγκηθθθ ουὐξ οὗ 
ΤΟΔΟΐ οὗ {πδ ἐγε οὗ τῆδῃ οὐ ᾿ἰρὶ οὗ Οοά, 

16. Τρίπμε δρε,, ἅς. ““ἜΠΙΠΘ ΟΥ̓ 5 δἂνν 
ἴη6, ἴῃ {ῃ6 ννοπὶῦ, Δῃ ΘΠ ΌΓΥΟ, 84η δίοπι, τιη- 
ἔογπιθα (β]οπλι5), ἰῃν 51016 ἴο Δὴγ οἵπος Κεη; 
δηά ἴῃ ΤῊΥ ὈοΟΚ (5. ν]. 8; Μα]. 11}. χ6) ννῈγδ 
ἐδεγ 411] νυγϊ θη: ,5)7 ἀαγε ψοτα ἐδϑῃϊοητὰ 
δηα ἀο]πεαίοα ἴῃ ΤῊΥ ϑριίγι ἀπά νντιτἴθη ἱπ 
ἼΤΠΥ ὈοΟΚ, ᾿ν θη ἃ5 γεῖ ποῖ οπμϑ οὗ {ποπὶ ννα5.᾽ 
( ΜΥ ΤΟΙ ΌΟΓΘ᾽" 5 ποῖ ἴῃ ἴπ6 οτριπαὶ; {86 
ΑΟ ὟΝ, πτυϑὲ Ὀ6 αἰϊογοὰ 88 αὔονθ ἴο ὄὀχργέββ ἃ 
56η56 ΜΨΏΙΓΗ Τοῦ Χ. ς---τ Π]ι|8ἰΓαῖο5. 

17. Ἡραυ γεείοισ, ὅς. “ον ἄδαγ ἴο 
Τὴ δἵὲ ΤΥ ννοπάγοιι5 [που ρἢΐ5 ἀϊδρίαγεά ἰὴ 
{Π656 τς 65. οἵ σγθδίίοη ! ον 1 ἀθ!ρς ἴο 
ἄνν 6 }}] ἀροη {ποτ ! μονν στοδὲ ἀπά ἀνν τι} ἰ5 ΤῈ 
βίῃ οὗ {πεπὶ|! [1 οοιπί, ΠΟΥ ἃγδ ΠΊΟΓΘ ἴπ 

ΗῊ 
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ΔΙῸ ΠΊΟΓΕ ἴῃ Πυπιῦεῦ ἤδη τπ6 54η4: 
Ψ ῃοη 1 ἄνάκο 1 δπὶ 51}}} ψνυῇ 
[ῃ66. 
Ν ΘΌΓΕΪγ τῆου νυν] 5[4γ τῆς ψνίςΚεά, 

Ο σα: ἀερατῖ ἔτουῃ τὴς τπεγείογο, γε 
Ὀ]οοάγ πλεη. 

20 Εογ τῆεΥ βρεὰῖκ δραϊηβδὲ πες 
νυν ΚεάΪγ, απά τῆϊπε ἐμεπλε8 τακα ἐγ 
παρ ἴῃ να]η. 

21 ἴδο ποῖ 1 δῖε ἴῃεπι, Ο ΙΟΚῸ, 
παῖ δῖε πες ἡ δηὰ πὶ ποῖ 1 ρτίενε 
νι τηοβεα τῆλ τϑα ὉΡ δραὶπϑῖ 
τΠεεὶ 

ΠΟΠΊΡΟΥ {Π4π [6 βαπά: 1 ςουπί ἴῃ οτῃ 4}1} (ἢ 6 
ἄδγ ἰοης 11}}} 58|6δορ ονογίδκοβ τῇθ; 1 δἰθθορ δπά 
ναὸ ἔγοπι 56 ρ δηὰ πὶ 511} στ ὙΤΏἼεο, 51} 
οιπίηρ πὸ οἐπάϊ]θθ5 ἴδ] οὗ ΤῊΥ {πουρῆί5, 
ΤΡΥ ννυπάγοιι5 ἠδβίρηβ οὗ δῖ δηὰ ν]βάοπὶ 
ἀἰβρυθὰ ἴῃ τη!" ΟἸΠοῖ5. ὀχρ δίῃ, “" Ηονν 
᾿ἸσΟΙΡΓΕ ΘΉ51016 ἃτὸ ΤῊΥ που ἢϊ5 δ Του ΓΙ 
ἴο δη. ᾿. 11 ἔοτγ {Π|5 ᾿πιτογργοίδτιίοη οὗ {Π6 
τνοτὰ (Λ) οὗ ἀμπδίοιι5 ἱπηρογί. Βυιῖ [Π6 ᾿πΐογ- 
ΓΙοιδοη ἤγβί ρίνοη 15 ἴΠ6 τῆοτο τοῆποα : δπὰ 
[)" 5"σοῃα ἰηϊγοάμςοδβ ἃ γοροι! ἤοη οὗ (Π6 8θη[1- 
θη οὗ τ. 6. 

19. δϑωγεὶν ἐῥομ, ἄς. ὙὍ6 Ἐγδηβ θη ἔγοπη 
τς ςοπίοπιραίίοη οὗ Οοά ἴῃ Η!5 τνοῦκϑ ἴὸ 
{π0 τηρηϊίοη οἵ Ηἰ5 ϑποιηϊεσ του 1]5 Ῥβ5. αεἷν. 
ἃς, δ868ὲ 1Π6 ποίθ ἴπεογθ, ὕΠ6 ὀχαι 5:6 τηράϊ- 
ἰᾳτοη5 προ Οοὐ δ δι ΠὈιῖθ5. τη [Π18 ρϑαῖπὶ 
᾿ὯΥ αἶθϑὸ ἢᾶνθ ὕδθη διρροϑίοαά ΌΥ βῆδαγρ {π|Δ] 
σιιδεα ὉΥ {Π6 δηθιηο5 οἵ Οοά: οὗ {πὸ παίιισο 
οἵ 1 πὸ διπῖ 5 ξίνϑη. 

20. ον δὲν σῤεαὰ ἀσαϊπαὶ ἐβρές, δις.] 
ΤΙ προτὶ οἵ πὸ ἰοχί δ5 1ἴ βίδηάβ ννοι]Ἱά 
ει πὶ ἴο Ὀ6, ““ὙΤΉΘΥ ϑρθραῖκ οὗ Τῆδο ψνΠ 6.}]} 
ΡΠΓροϑΟ; δηά ἴδκο ἰπ ναῖη ΤῊΥ Νᾷπι (ἔχοά. 
Χχ 7), (Ὀθίηρ) ΤἬὭϊπθ ὀποπηῖθ5." ὍΤΠΘ ννογάβ 
βρὸπὶ ἴο ΘσΟΏΥΟΥ ἴπῸ ἰάρᾳ {παΐ (ἢ ἱπιρίοι5 
πε αἰ ἀρὰ ἴο νογὸ ἴῃ ἴη6 βἰςϊ 5σεηϑο Οοά 
ΡηοΘΙἶθ5 δης γον} ]οεῦς οὗ σοά. ΤΠ στοπάργιηρ8 
οὔ {πὸ ΧΧ. δηὰ Νυὶξ. οἵ {Π]|5 σν. ἅγθ ὙΘΓΥ 
ἀϊογοης. δυπηδοῆι 5 γοηάθ 5 [η6 Ἰδίςογ οἸαἶι56 
ἐπήρθησαν ματείως οἱ ἐναντίοι σου; ἱ.Ξ. " ΤΉΪΠΟ 
ΘΠΘΠΊΪΟ5, ἴῃ νά], ΔΓ ΓΙΒθΠ τ0 ἀραϊπϑὶ ΤΠΟο," 
ψν ΠΙΘἢ τῇδῪ ὃς {Π6 γι 6 τοπάογιηρ. ΟΠ γυϑοϑίοιῃ, 
(οπιπλ. Οἡ Σ Οοτ. ΧΙ... ΓΟ αΓΚ5. ἀροὴ [(ἢΠ|5 
γΟ 56 δηᾷ 6 ποχῖ, "ὙΠδῖ πονν ἃ ΠΡ ΟΓ ρΡἢ]- 
ἸΟΘΟΡΗΥ 5 τϑημγοὰ οὗ υ5 {πη οὗ {Πύδὺ πηθη, 
ἴογ {πο Ὺ ἃγὸ ογάοσοα ἴο μαίΐθ ποῖ οὐ]γ ἱπιριοῖν 
Ὀυζ ᾿ΠΊΡΙΟΙ5 ΡΟΓΘΟΏ5, ᾿ϑϑὲ {πον ΠΟ ἀ5}}}0 5Ποι] ἃ 
Ῥὸ δὴ οσσββίοῃ ἴο {Ππϑπὶ οὗ σοὶ δοΐγαγ, ὅς." 
ΤΠ6 τοπηᾶγκ δθθπη5. πϑού 685. 1η ὀχρδησίίοη οὗ 
115 ρίαςθ. Ὅ[θ 5βριπὶ οἵ ΟΠ β απ ν ϑοαγο ον 
Θη]Οἱη5. τ15 ἴο ἴον {Π6 Θποίηϊθβ οὔ σοά: ἀπά 
(η6 οχργεβϑίοη οὗ [πὸ Ῥβαϊπηϊδὶ σοηνογα ἴῃ6 
ἰάοα ταῖμοῦ οὗ ἴῃς Ῥβαϊηϊδι 5. Παῖτος οὗ [πὶ- 
Ριοἴγ ἴῃ ἴδ αὐϑίγαςϊς (ἤδη οἱὁἨ ρᾶγ συ] ΔΓ ἱπιρίοι!β 

ΡΘΑΙΜ5. ΟΧΧΧΙΧ., ν. 19--24. 

22 [Παῖς τῆεπὶ τ ἢ ρετίεςις δίγεά : 
Ι ςουηπῖ τῆσπι πλῖπ6 ΘΠ 6 ΠῚΪ68. 

23 ϑελγοῆ πια, Ὁ (ὐοά, ληἀ Κηονν 
ΤΥ ἤεαγῖ : ΓῪ πὲ. δηά Κηον ΠΥ 
τπουρῇῖδ: 

24. Απά 86εὲ 1 ἐῤέγε ἐξ σηγ ἱνχις Κεά προ μα 
ὙΥΑΥ ἴῃ τηε, δηά ἰεδά τὴ ἴῃ ἴῆς ναῦν δαΐπ, οε- 

1 71ώ,- 
Θνευϊαβτίηρ. 

ΡΟΑΙΜ ΟΧΙ,. 
1 αυίά γαγηϊλ ο δε ἐφ ἑθογεα ἥγοσε ϑαμῖ α»αἷ 
υεσ. 8 Με δγαναΐδ ἀσαῤιδέ ἐλέπι. τι ΜΖ 
εοη ον είλ Δ νεσεί ὁν οπβάέμες ἐπ Οσά. 

Το ἴπὸ οπϊοί Μιὶςΐα, ἃ Ῥϑξαὶηὶ οὗ θανὶά. 

Ὁ 

τηοη. 80 ΗδηρϑίοηθοΓς, ὅ Ὸ].1Ν. ΡΟῚῚ 4, ΓΕπηλΓκ5, 
εἰ ΤῊ Ρ5δὶ πὲ βρϑᾶκβ οὗ ν οκοά τηθη 85 βυςῇ, 
ποΐ οὗἩἨ Πἰ5 ΟΥ̓ Θποπλῖο5 ἃ5 νἹοκοά τη." [1 
15. ΤΟΙΔΠγ δάνογθθ ἴο {π6 βρὲ οὔ ΟΠ δι Ἀπιῖν 
ἴω ΙοοκΚ Ἰροη οἷμῦ Θποπ65 1η {Π6 Ἰρὴϊ οὗ Οοὐ 5 
ΘΠΘΠ165, 85 ἴΠ6 [ν᾿ 8 ΨΌΓΕ βοπηοτ 165 Ῥγοηθ ἴο 
ἀο: δὲ οὗ {Πἰ5 ϑσρὶἰ ποῖ ἃ ἴγᾶοε ἄρρϑαῦβ ἴῃ 
(6 ῥϑ4]πὶ. 

4]. πγίουε] ἘΔΊΠοΓ, “' ΒΟΓΕΙ͂Υ στιονοά δὰ 
Βοτγογσϑί Κοη." 

22. 1 εομπί ἐδοηι γπὶπε ἐπορηθ!} 
ΤῊΥ Παίγοα οὗἉ ἔπθπὶ 18 ἃ5 Τ ΠΪΠ6 θῃθπλ 65.᾽" 

23. δεαγορ γι, ἄς. ΑΔ ργάγοῦ [παὶ σοὰ 
νοι] βθαιοῖ Ὠἷπὶ οἱ ἀπά 566 1 διιροῖ ἴῃ Ἡ15 
Οὐ ϑρί τς 18 ἀϊβρ᾽οαβιηρ ἴο Ηΐπι; νομοηβαία 
δἰπὶ ᾿ρ ἢ ἴο Βηὰ πὸ τρῃς ραῖῃ δά σἰγτηκίῃ ἴο 
νναὶκ ἰη ἢ. ὙΠῸ νογὰ (2Κ}) τοπάογοα 5 ΔηΥ͂ 
νυοκοα τνᾶῪ “" πιϑδη5 ΘΟ (ἸλᾶΓΡ.) “ἢ αΥ οὗ 

ἴῃ οὐ στιεῖ," οὐ “ΝΑΥ οὗ ἰάο]5." ῬὍΤΠὲ 
αἴίογ ἱπτογργοϊδιοη 15 ἴοο ΟΠ ρτῖς 4]; [ἢ πχϑηη- 
ἵπῷ οὗ τὲ οἵἴμοσ 15 ραγαργαϑθοά αῦόονθ, ὍΤῇδ 
(υαν ουεγίαεηρ," 1.6. 1(Ὲ6 αἴθ, βδοσυγο, ἀν ὴηα 
ὙνᾺΥ (54]πὶὶ. 6), ἢ ῖς ἢ Ἰοαά5. ἴο δνοιδβτηρ 
ΡΓΟΒρογῖγ. Βδτίομογ ἀθοϊαοθ ἔπθϑε ἰδοῦ 
γΟΥβο5 ὈΠΜΜΟΣΆΥ ΟΥ̓ 1ἴΠ6 τοϑῖ οὗ [Π6 ρβαὶπὶ δῃηά 
δἀἀοά ὈΥῚ 4 ἰαῖοῦ μαηῃά: οἴμοι (Πυτδογ, 
οι ἐἔχϑοῖ, 8(ς.) ἔδοὶ τμαῖ τΠ6 ρϑαὶπὶ τνουἹὰ δὲ 
ἱἰτηρογίοςς ποι τΠοπὶ; ἂδηά τῃαὲ {πεν ἀτὲ 
[6 ΥΘΓῪ ροϊπξ ἴο νυ ῃιοἢ ἴξ ἰοπαβ τῸπὶ δε 
ὈορΙπηΐηρ. Ηαίγοά δπὰ δοβούγοηος οὗ ἴῃ 
᾿πρίοῖγ νος ἀϊδονηβ οὐ ἀοδβρίϑεβ Ηϊπὶ, 
ὙνΒοπὶ ἴπ δ) πιιϑὶ ἔθε]8 ἴο Ὅ6 Οππηϊριεϑοηΐ, 
οπγηϊβοϊοπῖ, 411 σοοά, ᾿ἴ5. {86 αἰπιοβδὲ ᾿πονπ δὺς 
ἔγυϊε οὐ 186 ᾿πΐθηϑθ γα]! ζατίοη οὗ Η!5 ρογίες- 
(ἰΙοη5 ΜΙ ἢ {Π|8 ρεαὶπὶ ἀϊδοονοῖβ: δηὰ ἃ 
Ρτᾶγοῦ ἴὸ Ηΐπ ϑΠο Κπονθ (Π6 μεατῖ ἴπῖ 
Ηδ ννουἹὰ πῖον {πὸ βριγιῖ οὗ ἴπ6 βίπρογ ἴο 
ἢ5. φσιοαίοσε σοορά, 15 50 παίυγαϊ δηὰ ἄρρτο- 
ταῖο, τπαῖϊ πὸ βίο σοποϊυδίοη σοι] ὑε 

᾿Ἱπγαριποά. 

 Βυῖ 

Ρβαιμ ΟΧΙ,. 
Α Ργᾶγοσγ ἔογ αἀϊνίπο ἃδἱὰ αραϊηϑξ δῃθπλ 68 

ΡΟΜΈΓΓΩΙ ἀπά κἰδηάδγοιιβ, νι ὴο ϑεγ ὉΡ ἀδ}}γ 
οἰ Πίο, αηα δυυσουηὰ ἴπ6 Ῥβαὶ πλιϑὶ ἢ ΘΏΔΙΕΘ 



ν. 1-ο9]} ΡΘΑΙΜ5. ΟΧΙ, 433 
ΕΓΙΝΕΚ πιὲ, Ο Ιοκρ, ἤοπη ἃ πεῦ ὃν τῆε τγαγϑβίάε; ἴῃ ἢᾶνε δεῖ 
τῆς δν}] πιλη; ργεϑεγνε πλε ἔτοτῃ 

Ἢ τῆς ἱνιοϊδηζ τηΔῃ ; 
2 ὉΜΏΙΓΟΝ ἱππλρίπε τι βοδίεἰβ ἰη ἐῤεὶγ 

σἰῃβ ἔογ πὲ. δεϊδῃ. 
6 1 5α]ά ππίο τῆς ΟΡ. Το αγ 

ΓὮΥ (οά: μεᾶῦ τῃς νοίος οὗ ΤΥ 500- Κα ΣῚ 

Βεαγῖ; σοῃτίηιδ!  Υ ἀγα ΠΟΥ ραίμεγοά 
τοσεῖποῦ Δ ννᾶγ. 

ἼΠΕΥ δμᾶνεα ϑβῃδγρεπεά {τἢεὶγ 
.53. 4. ἔσῃ στι85 {{ΚῸ ἃ βεγρεηῖ; “δάάεγβ᾽ ροίβοῃη 

5 ἀπά ἐγ {Πεὶγ 1ρ56. ϑεϊδῇ. 
4 Κεερ πιο. Ο ἴοἈΡ, ἔἴϊοπιη πα 

᾿δηάβ οὗ ἴῃ6 ψιίςκεά; ργέβεγνε πα 
ἔγοῦχ τῆς νιοϊδης ἤδη; ψΨὴο ἢᾶνε 
Ρυγροβεὰ ἴο ονογίῆγονν ΠῚΥ ροίηρϑ. 

ς Βα ρῥγουά μαᾶνε Ὠἰά ἃ δαγε ἔου 
τῆς, Δη4 οσογάβ; {ΠῈ} ἤᾶνεὲ ϑργοδά 

ἀπά ησίς, Ὁ. 2,---6: ννῆοϑθ ϑομοπηθθ, ΠΟΘΙ ς 
ἴπ616 55. νν}}} σοπὶὸ ἴο ποιρῃΐῖ τπγουρῃ Οοά 8 
αἰὰ οἴεῃ ἐχρεγθηςσθά Ὀείοσγε, νυ. 7---ο; ῃδη 
{πε Πεαάβ οὗ (δε ρ]οΐβ ἱπχαρίποὰ ἀραϊηϑὲ τΠ6 
ΘΔ] πλῖσὶ νν}} Ὀ6. Ρυπίϑηθα δοςζογάϊηρ ἴο {ΠῚ 
ἀρϑοσνιηρ, Ὁ 4 ΑἸΣὨΐθουβ [πάρὸ ΝΟ τοραγάς 
ἴΠ6 ὈρΓΙΡΠΐ, υτ΄. τ, 12. 

ὙὝΠΟΓΟ 15 ἃ οἷοβθθ γοβοιη αηςοο Ὀαίννθθη [ἢ 9 
Ῥ531πὶ δῃὰ 55. 1ν}}}.. {1χιν.: 4150 Ὀεΐννθθη ι δπὰ 
ἴδε ἕο] ονν της 58. ΟΧ]!., ΟΧ]1].., ΟΧΊΙΗΙ,, οὗ νης 
[86 δυΐῃοτ ΠΙΔΥ Ὀ6 [Π6 84π|6. [{ ςσοηΐδ!ης 
ΤΑΔΩΥ ὈποοπηπΊοη ὑνογά5 ἀπά ρἤγαϑαβ, δ. σ. ἴῃ 
νυ. χ, 8, ἀπά 115 ΠΊΔΏΠΟΙ 15 ΠΟΙ Πᾶν! ἀϊςα!. 
Α ςοτηπιοη ΟΡΙπίοη ἰ5, [μὲ 1 νγ5 ςοπιροβοά 
Όγ [αν ὰ τ τεΐογοποθ ἴο (6 τηδοηδίίοηβ 
οὗ Ἰ)οεξς δηὰ οἴδμοὺ βἰδηάθγοιϑ ρεγβοηβ ἴῃ (ῃ6 
{π|ὲ οὗ θ40]. 1: 5. χχῖϊ. 9, ΧΧῆϊ το, ὅζο. ΟἸΠοῖβ, 
Κυάϊηρογ, ε]ἴΖοςῃ, ἄςς., {λῖπκ τῆλί ΑΠΠμο- 
ΡΠΟΙ 15 γϑίογγοα ἴο, δπὰ {πῸ ἀδλίς οὗ 1Π6 ρ5841πὶ 
1ῃε Πρῃξ Ὀοίογο Αὐδδίοπμ. ὙΠῸ ὅγγ. δε ἀ5 ἴο 
[86 {Ππ||6,. ““ν ἤδη 540] σδϑὶ {86 1ανεὶη ἀραϊηϑὲ 
Βανιά." 

1. ,2ηο»: "δὲ οὖ] γιαη] ΤῊΘ δ ηρυ αΥ ἰ5 56 
(οἰ οσ Εν ΟΙῪ ; “ὁ ΟΠ ΘΥ1] πηοη.," δεὲ οὐ. 4, 8. 
2γεγυε »π] Οτ, “ΟἼΟΥ ΨΠῈ ῥγόβοσνο 

πι6.᾽" ΤΕ ἴδῃβθε 18 σῆαδηρεά, δῃά ΠΙΔΥ ἜΧΡΓΟ55 
ΕἸΕΠΟΓ ἃ ΡΥΔΥΟΓ οὐ σοηδάξηϊ Πορϑο οὗ δἰά. 

2. ἤῷφριερ ἐνιασίγιο, ἄς. ὙΤῆδ Ρ]υΓΑΙ ἴῃ 
(15 νοῦϑθ δῆσον {παὶ {86. 5ηρ. ἴῃ [ῃ6 νϑῦϑὲ 
Ρτθοράϊηρ 5 πἰϑοὰ σου ]Θσ ΙΝ ]Υ. 

αγὸ ἐδεγ καϊῥεγεά Ιοσοίδεν ΚΓ «υὑαγ ΤῊΘ 
ΤΑΘΔΠΙΠΡ 15 γαῖῃοῦ, “ 5[1Γ ὉΡ.," “' ὀΘχοϊίο,") ννᾶγ: 
8.6 Ὠειυΐ. ἰἴ. ἐς. 9. 24, οὔἹΡ.; γον. χν 18. 
50 ἴῃ6 ὅγτ., (μαϊά., Ηιυρέεά, εἰ! ἴΖϑοῆ, ἄς. 
1,ΧΧ.. παρετάσσοντο πολέμους, δῃι 50 Ψ]Ρ. 

8. Τῤεν βαῦυε τῥαγρεπεά, ὅς. 1Κ6 ἃ 5ῃδτρ 
ΔΊτοῖν ; 866 5. οχχ' 4: οὐ, Ὧἃ5 ἃ βογρθηϊ β 
οησυο, αυϊοκ, ἀρὶὶς, ρΡοϊπιθά, 15 βῃαγροποά 
ἴογ ἃ βίγοκθ. ὅ66 Ῥος, χ. 79, ἵν, 21, ἰχῖν. 24. 

αὐάεγε᾽ βοίσου ᾿ς πάρ ἐρεῖν ἢ» ΟἿ [86 
Θχρσγοςϑίοῃ, 5. οὗ 5. ἵν. χὰ; αἴδο ῥς: ἵν}, 4. 

4. Κερρ μια, Ο Τόκο, δις.] ΤΠ ϑεοοπὰ 

Ρ]ςδτίοη8, Ο ΟΚ. 
7 Ο ὅορ δε Ἰνοτά, τῇς βίγεηρτῃ 

οὗ ΠᾺΥ βαϊνατίοη, του Παϑῖ σονεγθά ΠΥ 
Πελδά 1η τῆς ἀδγ οὗ Ὀδίεε. 

8 της ποῖ, Ο [οΚ. τς ἀδϑιγε8 
οὗ τε ψίοκεά: βισῖῆεῦ ποῖ ἢϊβ νιςκΚεά 
ἄενιςα; ἔζεί 1Π6Υ δχαϊς τῇ πΊβεϊναβ. Ἷ 
ΒΕ δῆ. 

9 “4: ῶὥν τῆε μΒεδά οὗ τῇοβε τῇδ 
σοπΊρα585 π|ὲ δδοιῖ, ἰεῖ τὴ6 τ] β ἤϊε οὗ 
τῃςεῖγ οννῃ ΠΠρ5 σονεῦ 1ῃ6η}. 

εἴδιιϑο οὗ 1ῃ6 ἢγϑὲ νογϑβίοϊες οὗ 1τἢ15 υ. 15 186 
5210 6 85 ἰπδ6 ϑεςοῃηάᾶ νϑγϑιοὶα οὗ ὑ. σ, νι ἢ 
5θοπὶ5 {π6 Ὀπγάρη οὗ ἴΠ6 ϑοηρ. 

ἐο ουεγίζγοαυ »Ρ χοίησ5 866 55. χχχν. 6 
(ποίο), ἱν. το. ὙΠ πιοδηΐηρ ἴ5, “"ἴο αἀϊγοοῖ 
ΤΩΥ 5ΐἴερϑβ, οὐ ἔξεϊ, ἴο συ η.᾽" 

δ. Τὸ ῥγομά ῥαυε ῥίά, ὅς. ΤῊ γί ῆςο5 
ΟΥ̓ ἔμε Ῥϑαϊηιίϑι᾽5 ἐπθιῖθβ ἅτ σοπηραγοὰ ἴο ἴῃ 
βίγαίαροιιβ Ὀγ νυ Πὶς ἢ ΠυιΠΐοΓ8 σπίγαρ [ΠΕΘΙΓ ΡΓΕΥ. 
δ, ΠΉ]Γ ἱπιαροϑ Ρ58. ἰχ, χό, χχχὶ. 4, Ἕχ]. 3, ἅζς. 

ὁγ δε «υαγεϊά6] 1.6. "" ὌΥ 186 ννΑΥ 1η ΠΟ 
Ι πὶ ἴο ρο,᾽"" 55. χχὶἹ. 4.) ΟΧΙΙ, 4. 566 ἴοο, 
Ι 8. ΧΧΙ. 22, ἴῃ6 ψογάβ οἵ 8540] ἴο 186 
Ζιρμιίοβ, ἴο νυ Β]οἢ, ΡΟΒΒΙΌΪγ, 4] ϑίοη 15 πηδάθ, 
ΤΠ ἴοηϑβοβ ἴῃ ἴΠη6 οτίρ. αν {Π6 ἴογοθ οἵ ραϑί 
δηά ρῥγεϑθηΐ, 566 υ. 2. 

7. 1δὲ σἰγέησίδ Κ᾽ νην “αἰναϊίοπ) Οτ, “ οὗ 
ΤᾺΥ ἀο]νογαηςθ," ἐ. 6. “ ΤΩΥ͂ βίτοηρ 1) 6] Ἰνοσογ." 
Τροις ῥαεὶ εουεγεά, ἃπὰ ΜΠ ΘΌΓΕΙΥ σονοῦ ἰπ 
Ἐἰπιθ ἴο σοῖηα [1Κ6 ἃ μεϊπηεῖ, γπ}7 ὀεαά. ἘΡΆ. νὶ, 
17: ἡ Ἴ685. νυν. 8. 

ἐδε ἀαν 97 δα μἰ] ἸΩΧΧ. πολέμου, ΜΝ αἱξ. 
“6111: Ρτγορόσ!Υ, “" Ῥγεραγαίίοη ἔοσ Ὀδῖ16." 

8. Οτγαπὲ ποὶ, Ο όοκῃ, δὲ ἀδείγες, ὅς. 1.6." 
ἴο ἴδε δπὰ ἀδβίσου π|δ.0. ὙΠῸ ψογά τεπαογοά 
(( (6 βῖγοβ "ἢ ΟΟσιγ5. ΟὨΪΥ͂ ἴῃ 1Π]5 ρἷαςθ. Τῇ 
1,ΧΧ. τεπάεσ μὴ παραδῷς με, Κύριε, ἀπὸ τῆς 
ἐπιθυμίας μου ἁμαρτωλῷ. ΤΉΘΥ πηᾶγ Πᾶνε τοδά 
ΣΝ. ὙΠῸ ψνογὰ “" νἱοκοα ἄσενίοα " Οσου 5 
4150 ΟΠΪΥῪ ὨΟΓΕ, 

ἰδέ ἰῥὲν εἐχαῖ!, δς. Οτ, “ΠΕΥ εχδὶῖ 
{ποπηβοῖνεβ,, ἃ βοραγαΐῖθ υϑυϑὶς]θ, δέοσ [αν 5 
ΤΑΔΠΏΘΓ. 

θ. “4:32 γ 186 ῥεαά ο 1δοεε, ὅζς.1 ΕΓΕ τα 
γϑιὶου5 ἱπιογργοϊδίοηβ οὗ [15 νεῦϑθ, δου Ἰη 
ἴο ἴδε πιραπίηρς δἰἰγυϊοά το δγαά. ἍΊ70]] 1ῃ- 
[ογργείβ 85. “1Π6 οἰίοῖβ, οὐ. Ἰθδάθγβ;" οἴπεῖβ 
ψΥ ΠΟ ἢ 5θοπὴβ Ὀ651), “ἴθ Ποδά,") ἡ. ς. “1πεῈ 
16, οὗὨἍ ἴποϑα {μα δπουπιραβθ πὲ δυουξ. 

κέ δὲ γ»εϊφεβίς] ἱ. 6. "6 Τὶ τ86 τϊβομίενουϑ 
σοσκ οὗ {πεῖγ οὐνη 1105 [4]}, ἃ5 ϑοπὶα ΠΘΑΥΥ͂ 
νγεϊβηῖ, ὑροη ἔμεπι ([Ὠ6 νογὰ “ μεδαά" ογ “116 Ὁ 

ΗὩ2 

» 

τ, ζέ 
Ὠοῖ 

ἐξ χε ἐζε. 
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ΙΟ [εἰ ὈῬυγηΐησ οοαὶα [8] ὑροη 
τΠοαλ: [ες τῆθπλ θὲ σλβῦ ἱπῖο τῆς ἔτεα, 

ΓΗΦΡ. ὃ : . 
α ναι ἰηῖο ἄξερ ρ᾽[8, ἴῃλίς ΓΠΘΥ Γίδα ποῖ ἃρ 
ζοη δ. 5 ἔὉν, Ὁ; ΔρΑίη. 
κω, « [1 [μεῖ ποῖ [[δη εν]] βρεᾶκεὺ δε ε5- 
τυϊοάεα [Δ] 15Π64 1 τῆς φαγῇ : ἐν] 588}} ἢπηξ 
Τα Ὁ . . 

νέοίσμεο, ἴδε ν]οίδηξ πηλῃ ἴο ονεγίῆγονν ῤίηι. 
ἐράκ [121 Κρον τῃαῖ τῆς ΚΡ ψ]]} 
ἐλ καῖ: πχαϊηῖδίη ἴῃς σαιβε οὗἩ ἴπε δ!ςζεά, 
“ “ὴμπ ἐξ 

ἠμεντι [0 απά τῆς τιρῆς οὗ τε ῥβοογ. 
ΡΣ ΔΝ 12 ϑύγεῖὶγ τῆς τσῆϊζεοιιβ 541] ρὶνε φάγοτυ. 

ΡΘᾺ ΝΜ 5. ὍΧΤΟ ΌΣΧΤΨΙ, ιν. Ι Ο-..- 2. 

ἘΠ Κ5 απο ΤΥ παπια: τῆς Ὁρτῖρμε 
5.41] ἀνψεὶ] ἴῃ τῇΥ ργεβεηςα. 

ΡΟΑΙΜ ΟΧΙ. 
Ι ,αυϊά ῥγανείλ λα ἔς εξ ταν ὁς αεερῤίαδἕε, 

3 ἀϊξ εογικοίδηος δίμεζε,  απα ἀξδ ἐϊξε σα 
ρους σπαγώ. 

Α Ῥβαϊτὰ οὗ Πανὶά. 

ΟΕ. 1 ΟἿ υπῖο ἴδεε: πλλίκε 
ἢαβίθ ὑπο πΊ6; ρίνε δδῦ πηῖο 

ΤΥ νοῖςθ, Ψῃεη 1 ογν ππῖο {Πεα. ΗΒ. 
2 [εἰ ΠΥ ργαγεγ ὃὲ ἰβεῖ ἔογτῃ Β6- αἰπείμά 

ἴπ {86 Ηδδ. ἱπιρὶγίπρ ἴπ6 ρἷυγ.) δηπά ἀθϑίσου 
ἴδοι ; Ιοῖ 186 σ᾽ υΠλΠ168 νυ] ἢ ΠΟΥ ἤοᾶρ ὕροη 
ΤῈ6 1411 ὕροὴ δηὰ σούοῦ {ποι βεῖνεϑ :" οἴ. Ρ5. 
ΥἹἱ. τό. 

10. Ζεΐ δεγηὶπρ εοαἷς γαὶ], ἄς. Κα]; οὐ, 
ταῖμον, Ὀ6 ““ἀτορροὰ") οὐ ““Πυτ]ο" ἃ5. ἢ4]] 
ἔγοτηι ἄῦονθ. Βυῖ [815 15 (ὴ6 γοπάογίηρ οὗ 16 
ΚοΙΙ οὐ πιαγρίηαὶ τεδάϊπρ: ἴπῸ τοδάϊηρ ἰπῃ τῃ6 
τοχῖ οὗ {πὲ Π|ΘΟΡΌ. ΒιΙθ]Ὲ ννουϊὰ κῖνο, “1,οῖ 
1Π6πὶ ἄτορ οὐ ἢυτ] Ὀυγηΐηρ σοα}8,᾽" ἄς, ςἔ, Ῥς. 
Ϊν. 34: δεγπίηις εοαὶς, Ῥϑ5, ΧΥ Χ3., 14, 566 ποΐδ. 

ἰεὲ ἐῥορι δὲ εχ, ἄς. ΗῸὺ. «1,οὲ 
Η! πὶ, 2... Οοά, οαϑὶ ποτὶ οὐ σᾶιι56 {Π6Πὶ 
ἴο βο ἱπῖο." Τῇε 1,ΧΧ.. ᾿ηΐεγργεῖ ἐν πυρὶ 
καταβαλεῖ αὐτοὺς, 1. Φ. ἴβηθ6, 561 ἔμ] ΠΊ1Π6, 
(ο)1ςοῖθῖ Θθο5: δηᾷά 5] Π|}1Δυ]ν ΓαἴΠοῦ ἀπά οἴ Υ5. 
Βυΐ 11 15 ὈοιοΓ ἴο Ἰηϊογργοῖ “Ὁ ἤγο, “ὁ δυγηίηρς 
ΠΟ Δ18,᾽ δηὰ “" ἀδθρ ρι{5,᾽᾽ ἃ5 βσυπηρθο]ς οὗἉ νϑγίοιιβ 
ῬΟΠΪσ:; 8566 5. ἰχν]. 12. Τῆς ννογὰ τοπάορραὰ 
Π} 71 ΟΟΟΌΓΒ ΟἾΪΥ ἢεγο. ὙΠΟ Ιηἰογρτγοίδίοη 
ἰ5 τοπι ἴπ6 ἈΔΌὈΙη8: δυτηπι., ΤἌγρ., βοθύνους. 
ΤΠ ΊΧΧ. τοηάοῦ ἐν ταλαιπωρίαις. Τῆς ὅτ, 
Ομ [86 ννογά : Ῥεγοννῆθ, ἔγοτῃ ἴῃ Αταῦ., 
ἱπίογργεῖβ “" Ποοάϑ οὗ νγαΐογ." 

ἐδαὶ ἐῤὲν γὶο ποὶ μὴ ἀφαὶμ) Ῥ5. ΧΧΧΥΪ, 12; 
ἴ54]. ΧΙ. 21. ΧΧΥ͂Ι. 14. 

11. 16} ποὶ σῇ ουλ «ῥεαζεγ] δῦ. “ἃ 
ΙΔ) οὗ ἰοηριιδ : 2. 5. ἃ ΠΑ] ΠΊΠΙΟΙ5 ΘηΡΊΙΘ, 
866 [0Ὁ ΧΙ. 7; Κ5. οἷ. ς ; Εσοϊα5. ν1}1. 4. ϑοπηδ 
᾿τλαρὶπο Πόοδρ ἴο Ὀ6 ᾿πξοπάρά : θὰ 1 15 Ὀοίοῦ 
ἴο ΘΌΡΡοΞΘ ἴΠ6 ννοσά ιιϑϑὰ ἴογ ἃ οἶαϑ55. 

εεἰαῤῥεῥεά ἱπ ἐδε ἐαγ! δ] “58.411 ἤλυθ πὸ 
8ειἰοὰ ἀννε!ηρ ; 5}4}} 6 ἀτγίνθοη ἔγοτα [τὴς 
Βαιηίβ οὗ πλθη :᾽ 55. οἱ. 2, (Ἰ]. 28. 
οἱ «ῥαϊ ῥμπὶ, ὅζο.}1 “.Α5. ἔοσ ἴπ6 νἱοϊδθηςξ 

ΓΔῃ, ΟΑἰ ΔΙ Υ, σογγοϑροπηάϊπρ ἴο ἢ]5 ψνγοπρ- 
ἀοίϊηρ, 5}8}} Βιιπΐ ἀπά ἥπά Πίπη ουΐ (45 ἃ ᾿οδϑῖ, 
οΥ̓ Ὀιγά) ἴο τυΐϊη (ΗΘ0. ““ τυ ΐη5," ἅπαξ λεγ., 
.ε. οπε τυ δῇογ δηοῖῃογ)." ὅ8ὃο ΧΧ΄᾿ς 
νυὶρ., ἄς. ὙὍμδ νἱοϊοπξ πιδῃ δπά 1Π6 οδ]11|- 
που ἰοπριιθ ροϊπὲ ἴο ἴδε 54Π|6 ρεύϑοῃ. 

138. «ῥαὶ! ἀπυεῖϊ ἐπ ἐν ῥγδρεποθ]ῦ 1. 6. ὉΠΑ͂ΘΓ 
ΤῊΥ ρτγοϊθοζίοῃ, 85 Ἵπι]άσεη ὑπάσογ [μαϊ οὗ 
Ῥάγθηΐ5. 5. ΧΥΪ. 11. 

ῬΘΑΙΜ ΟΧΙ,]. 
ΤῊ ῥ58]πὶ 15 δηξ πε ἃ Ῥϑαὶπὶ οὗ Ὀανϊά, Ὁ 

δῃά ἴ6 σοηΐοηΐ5 ἀο ποῖ 586θπηὶ ἴο δ ΙΠσοῦ- 

ΧΧΙΪ. 10, ΧΧΧΥΙΪ, 22, Χ]. 12), Ὀυϊ ἴῃ 

δἰϑίοπε νυ ἢ (Π6 σογτοοΐηθβς οὗ {πε ᾿ηϑοτὶ ρέοη. 
[τ 15 ἴσια [Πδἰ 115 φαΥΥ ἀαῖο ἢδ5 Ὀδεη ΓΔ]]ρὰ ἰπ 
αυοδίίοη οἡ δοοουηΐ οὗἅὨ 115 Ἰηνοϊνθα βίγ]δ δηὰ 
(η6 οὈδειγιγ οὗ ἃ ροτγϊίοη οὗ [5 σοηϊεηΐβ, δι. 
1 15 ΘᾺ 4} ἵἔπιθ {μαΐ 115. οὐ βΙΠ4]}}ν πα Ὀ6 
ἀοίοηπάδα ουἡ δ᾽ πιοϑσῖ 1ῃΠ6 βαπὶθ σσγοιηάϑ, 

ΤΠΟ σοπηοῃ ορ᾽πίοη οὗ πόθο ννῆο 8551 
ἴΠ6 ρβϑα]πὶ ἴο αν 15, [δ 1ἴ ννᾶβ σοτηροβοὰ 
ἀυμπρ [πὸ {ἰπὴ6ὸ οὗ ἢἷ5. ρεγϑοσιτ!οη Ὀγ 84]. 
(Εἔ ςσ 5. χχιν. 2.) [ο]ἴΖβοῃ, νν πο {πη Κ5 τ 
ΡτΟῦΌΔΌ]6 {παι {Ππ6 ρ541πὶ νγᾶ5 νυ θη ἴῃ ᾿πλ τ τΊΟη 
οὗ [αν 5 5ἔγ]6, 4551}}}5 85 [15 ἢ!ϑίοσιςδὶ στοιυηά 
τῆς ἤίρμΕ Ὀοίοστε Αὐϑαίοπι, δπὰ ἴδ ἰθπιρόγαγν 
Θχοϊυδίοη οὗ αν! ἔγοπι ἴἢ6 δυούβῃρ οὗ τὸ 
ΒΔΠΟΙΌΔΓΥ ; ἃΠπα ἢ 5665 ἴῃ ἴἴ 8Π δηιϊοϊ ρδίίοη οἵ 
{π6 {ἰπὶ6ὸ ἤθη ἴΠ6 πον τυ ]ογΒ βῃοι ἃ Ὀθοοπιδ 
ἃ ὈΓΙΓΟΥ ἴο {πὸ ἱπαϊρηδίίοη οὗ [6 ρεορὶθ, ἀπά 
1Π6 ῥϑορὶθ 5ῃοιϊὰ θὲ γοβίογοά ἴο {πῸῚῚ τιρῆται] 
ΔἸ]ορίδηςθ ἴο ἵποὶγ Κῆρ. ὍΠ6 ροϊηΐβ οὗ σοη- 
ΠΟΟΙΙΟΙ (566 Νοῖίεδ 1 δὲ επά, δῃά ἰηΐϊ. ἴο Κ585. οχὶ., 
ΟΧΙ].) ἢ Ῥ 5. σχὶ, δπὰ νυ {Π6 ξΟ ον ης 
Ρ5811π|5 506ΠῚ ἴο ννγγδηΐ {86 Ἰηΐδγθπος {πα {πὸν 
ὝΟΓΟ σοΙηροβθά δῖ {Π6 5416 {ἰπ|6, ἀπά ὈΥ ἢ 
5810 0 ΨΥΓΙΟΓ. 

ΤΠ6 Ὀορηηϊηρ δηά (ἢς οπά οὗ (ἢ ρϑα]πὶ 2γὸ 
(ΟἸΘΥΆὈΪΥ οἰθαγ, Ὀμὰὲ {π6 πλιά ἀ]6 οὗ 1ἴ 15 ἰπνοϊνθὰ 
ἴῃ ξῆοαΐ ΟὐὈδΒΟΌΓΙΥ, ΡΑΓΕΠΥ͂ ΌΥ τϑδβϑοη οὗ [Π6 
ΔΙ ὈΙΣι ΠΥ οὗ ἴῃ6 ΘΧργοβϑίοηβ, ἃπα ΡΑΓΥ ὉΥ 
ΤΟΆ50η Οὗ Οἵ ἱρποζδηςθ οὗ [Π6 ΟἸΓΟι Πδίδησθθ 
ὑπάθυ ΙΓ ἢ (Π6 ρ541πὶ ννᾶ8 σοπιροβϑά. 

1. 1] ερν ἀπὸ ἐῤεο] 1,.ῖ. 541 ἢν οΔ] Ἰδὲ 
ὑροη ΤΠ θ6."" ᾿ 

»ιαΐε ῥασίο μπίο »|6]Ὶ αν ὰ φϑηογαγ, ἴξ 
ποῖ ἱπναγδοὶν, δά 8. “" ἔῸΣ ΠΥ ΒοΙρ᾽" (ςξ, Ρ55. 

8. Ιχχ. 
Ι, ς (ὙὩΙΟἢ ἰ5 ἃ σοιηροϑι 6 ρ541Π|͵ δηὰἀ ροσῇδρῃβ 
ἔτοπι ἴῃ Παηά οὗ ἃ ἰδίεσ ΓΕ Υ ; 566 ποῖθ) θοίῇ 
ἔουπὴ5 οσσιΓ. 

Ω. Ζεὶ γν ῥγαγεγ δὲ “οἱ ζογ. 8] ὙΠῸ 54ΠῚ6 
γΟΓΌ 15 ᾿ἰιϑϑὰ ἴθ 2 Οἶτγο. χχῖχ. 2: δπά χχχύυύ. 
1ο, 1ό, οὗ {πΠ6 5Δογιῇς αὶ σεγνίςο οὔ [Π6 [6 ΠΊΡΪ6, 

ας: ἡπεομα9] [1,ἴ. ησθηβ56." ΟΝ ἈΚ. χίσ [ῸΣ 
{π6 οπηϊβϑίοη οὗ ἴπῸ ραγίςϊο οὗ σοιῃραπϑοῃ. 
ΤἼΘ οβογιηρ οὗἁὨ ᾿πσθη56 ἄρρϑᾶγβ ἴο ἤλυθ δοςοῃ- 
Ῥδηϊοά τηδξ οὗ {ΠπΠ6 τπηογηϊηρ πὰ ΘνθηΡ 580 7- 
ἢςε (5.66 Εχοά. χχχ. 7, 8 ἀπά ποίΐδ ἴῃ ]ος.), δηὰ 
(ῃς σιϑίηρ οὗ ἴΠ6 φιήῇοξκο οὗ [ῃ6 ᾿ἱποθῆϑο δθοζηβ 



ν. 3--7.] ῬΟΘΑΤΟΝ5, ΟΧΊ,, 

ἔοτε ἴπεε ἂς ἰποεηβε; σηδ τῆς ᾿πιησ ἃρ 
οὗ ΠΥ Παπά ας ἴῃε ἐνεηΐηρ βου ῆςα. 

2 ὅεῖ ἃ νναῖςῃ, Ο ΠοκῸ. δείογα ΤΥ 
τε Ἰοῦτῃ ; Κεερ τῇς ἀοοΥ οὗ ΠΥ ᾿'ρ5. 
γράεν. 4. 1 Ο]ΪὴΕ ποῖ πὶ Πεαγῖ τὸ αλν 6ν}} 
"μάν, ΓΙ Ρ.. ἴο ργάστιδε γι Κεα ψγοσκβ γῇ 
ἀν; ἴπθη τῆδς ννογκ ἱπίαυ Υ : δηὰ ἰδεῖ πλα 
τ Νί 

με. Ποῖ εαῖ οὗὨ {πεῖν ἀδιμτ|68. 
εὐ ς "], εἰ τῃε τἱρμίθοιυβ 5π|1ἴ6 τπα; 1 
ἐκὲ πίά σῥαὶ δὲ ἃ Κιμάμπεββ : δηά ἰεῖ ἢϊπὶ γθ- 

Ρτονε πηθ; 12 «ῥα δὲ ἀῃ ἐχςςϊ]δης οἱ], 
τυῤΙίεῦ 580.8}1} ποῖ Ὀγεὰκ πῇν Πεδά: ἔοσ 
γεῖ ΠΥ ῥΓΑΥΘΥ 4150 σῤαϊ δὲ ἴῃ τῃεὶγ 
σαἰΑτ τ165. 

6 ῆδη τμεῖγ Ἰυάρεβ ἂτεὲ ονϑῖ- 
τἤγοννα ἴῃ 5ἴοῃυ ρίδοθβ, 1ΠΕΥ 5}4]]} 
ἈΘΑΓ ΓᾺΥ νγογάβ; ἔογ {ΠΕῈῪ γε ϑυγθεῖ, 

 Ουτγ θοπδβ ζε βοδίζογεά δ τῆς 
δτανε 8 πιουῖῃ, ἃ5 ψἤεη οπε οὐτίοίῃ 
ΔΠᾺ οἸεανοῖῃ τυοοά ἀροη τῆς δδγίῃ. 

ἴο ανὸ δῇ ϑυπΊθο] δ] οὗ [6 ἀϑοοπηῖ ἴο ἤθάνθη 
οὗ ἴῃ6 Ῥγδυεβ οἵ {Π6 νγουβῃιρροῖβ (ἢ Τὰὰκ6 
᾿, το; ἔσν. ν. 8, ν|}. 3. 4). ὙΠὸ οὶ πηϊϑδῖ 
ὈΓΔΥ5 ἴῃδῇ νν ἢ 5 ἀουαγγοά ἔγοπὶ {πὸ δρροιηϊοά 
βεινοοβ Οὐ {πὸ ἰδθεγηδοὶς (ογ Τρ] 6), δΙ5 
ῬΓΑΨΘΙ ΠΊΔΥ τίϑε ἢ δοσερίδηςσε Ὀοΐίοτο Οοά, 
᾿κὸ τῃ6 ο]ομὰ οὗ ἰπορῆθθ, ἀπά τᾶν ργονθ ἃ9 
δος ρίδθ]6 τῇ Ηἰ5 ϑρῃηξ 28 ἴΠ6 βδογιῆσοβ οὗ 186 
βϑῃσίιαγΥ. (ΟἹ. 5. ν. 3, ἀπά ποῖΐθ ἴῃ Ἰος., 
Α͵50 11. 17. ὙὍὙΠδὸ ρδγδ θ 5πὶ 5ἤθινβ (πδΐ {ΠῈ 
πῖαρ ἃΡ οὗ τη6 Βδηκάϑ᾽" ἴῃ [6 βεσοῃά οἴδιιθα 
οὗ 1ἴπ6 νϑῦϑὸ 15 δ|υϊναίοπί ἴο ἔπ6 “ργάγογ᾽" οὗ 
1πὸ ἢγϑε οἴλιιϑο (ςἔ, Ρ5. χχυ. 2 ἀπά ποῖθ, [Χ᾿]]. 
4. Οοχχχῖν. 2). ὙΠῸ ννογὰ σγοηπάογε  βδοτῖ- 
ΠΟ ἡ 5 ἴῃ [ῆς6 Ηρ. »επεραῤ, Ὀὰξ 5. ἴξ βθθῖηβ 
ἔντο ἴο ἀοηοῖο ἴΠ6 ννῇο]ς οὗὨἁ {π6 ὀνθηΐπρ βδοσὶ- 
Πςδ, ἐν. [Π6 Ιαπὶ ἐοροῖμογ ἢ 16 ἤουγ δηὰ 
οἱ (Εχοά. χχὶχ. 40, 41; Νυιη. χχυῆ]. ς, 8), 
δὲ ἰ5 ΠΠΡΏΓΥ 50 σοπάογοά. Οἱ, 2 Κ. χυΐϊ. τς; 
[)λῃ. ΙΧ. 21. [15 ργοῦδοὶν τιϑεὰ ἴῃ [Π15 ραςθ 
δεσδιιδο ἰῈ Ὧᾶ5 Π6 βᾷπιθ 5 ρῃ! βοδίίοη 45 ἴῃδΐ 
ΔΒΓ 5 τοηἀογοὰ “ἸῺ ρ.,᾽ νἱ2. ἃ σῇ. 

3. δεὲ αὶ «υαἱο0}] 866 Νοῖβ 2 δῖ επάἅ. ΤῇῸ 
Ῥιλ]πηδὶ μὰ πορὰ οὗ βροςῖδὶ ννδίς ]Π655 οΥοσ 
ἢι5. ἴοηξο, ἰοβὲ ἢῈ 5ῃοιὰ δὲ Ὀεϊσαγθά ἱπῖο 
ἴῃς ιι56 ΟΥ̓ ταϑῃ δηὰ υπρυδγαάοὰ ἰλπριιαρα (ςξ, 
Ῥεβ. χχχῖν, 13, ΧΧΧΥΠ. 13) ΧΧΧΙΧ. 1). 
ἀρ 1ῤό ἀοοῦ 9 »ν [94] (ΟἿ. Μίςδκ νῖϊ. ς, 

κ Κρορ ἴῃς ἀοοΓβ (οὕ ὁρθπίηρ5) οὗ [ῃγ ποι: 
αἰθὸ Βατρ. πύλαι στύματος πὰ ἩοπηοΥ (" [].᾿ 
Δ. το; " Οὐ. 1. ό4, ᾶζς.) ἔρκος ὀδόντων. ἴῃ 
Ἐξνρίίδη 16 βαπιὸ ννογά ἀδθηοΐος θοΐῃ δον 
δὰ »πομᾧ, (ΟΕ. ϑοαῖ. νι}. 2; Β5. ἸΧΧΧΙΧχ, 24. 

4. εὖ δτῤιηφ] ΟΕ, 5, [χῖν. ς ; Εσοϊοβ. ν]]. 
51 δηά, 45 ἴΠη6 ορροϑίζο ἴο 1ηἷ5, 5. χὶν. σ, "ἃ 
ξουά πηδίίοτ.᾽" 

«οὐδ γιορὶ ἐϑαὶ «υογῷ ἱπίφι! !})] ΑἋ Ρδου] ΑΓ 
ἴοτπῃ οὗ {πε ΗΘ. ρ]υγαὶ ἔῸΓ 6" πιθη ᾽" ἴδ ΠδΓδ 
ὑξρὰ ὙΠ ΙΓἢ 15 ἐουιπαά οἰβον ἤθγα ΟΗΪΥ ἰη Ῥίον, 
ΜΠ, 4. δηὰ [584]. 11..2ώ. ὙΤΠ6 ννοσγά ἐθποῖθβ ΞΓεαΐ 
ΦΗ, γιό Οὗ γωρμᾷ ΟΥ γχέμοαυη. ἼΤΠ6 νοτχά 
ἰγαηδίαῖθα “ὁ ργασί56᾽) ὀσσιΓβ ἰῃ ἴῃ 6 54 Π|6 ξυγπὶ 
ἴῃ ΠῸ ΟΥΠΟΙ ῥΐδοθ, ποῖ 15 ἴπ6ὸ ννογὰ ἰγδηϑὶαιθα 
“ ἀΔΙΠ11|65) υϑοὰ 6ἰδβοινῃοσο. 

58. 1κε δε γίσῥίϑφοις ερρΐθ ριο, ἄς. ἢ ὍῊΪ5 
ΕΙΣ 15 ΘΧΤΓΟΠΊΟΙΥ Οὔβοιτο. Ὑὴὸ ἢγβθε οἰδιιδ 
ΤΠΔΥ 6 τοπάογο τἢιι5, "“ (1{} ἃ τι ρβίθοιις πιδη 
5116 πο, [ξ 5}.4}} θ6 ἃ Κίπάπϑες (Λ΄ υαἱξ. "6 θὲπο- 
Πεοίυπὶ οτΕ)); δηὰ ἴδ ἢὸ γεῦυκο πιθ, (5. ἢ} οἱ] 

ἔογ {π6Ὸ Πποδά πιν πεδά 5}4]} ποῖ γεξιϑο." οὖσ τί 
ΤΊΔΥ Ὁ6 τοπάογεά, “1,ρὲ ἃ ΓΙρἢϊΐθοιιβ ΤΔη 5Π|116 
τῊΘ ἰΟΥΙΠΡΙΥ, ἰδὲ Πἰπὶ τορακα πιο; ΠΥ Πποδὰ 
5041} ποῖ τοΐιβθ ποδά-οἹ] " (}.6. [15 σιιϑίο λα 
ΔηΟΪπτη5). ὙΠῸ πιραηίηρ, ἰπ οἰ ΠΟΥ σδθο, 
566Π|5 ἴο Ὀδ6 [Παΐ {Π6 γεργοοῖϑβ οἵ ἃ ἔτ! δηὰ ννου]ὰ 
Ὀδ6 ἰακοηῃ, ἃ5 ἀθϑίσηρά, ἴῃ σοοά ραγῖ, ἀπά πεὶ- 
{ΠῸΓ σοδοηϊθα, ΠΟΥ ἀροπιθὰ οσσαςίοη ἔργ πιοιιγη- 
ἵπρ. 866 Νοῖίδ 3 δῖ οπάὰ, Τἢδ [ἰ{6Γ4] τοπάθγ- 
ἱπρ οὗ [Π6 βεσοῃὰ οἴδυδο ἰ5. “" ἕοσ γοῖ, δπά 
ΠΥ ὈΥΔΥΕΓ (5411 Ὁ6) ἴῃ (ΟΥ̓ ἀραϊηϑβί) ΠΟΙΓ δν}] 
ἀοοά5." ΦὝΠΕ πηθϑηηρ ΡΓΟΌΔΟΪΥ 15, “1 ψν}} 
σομίϊημ8 ἴο Θποοιηΐογ ἴΠπ6 6ν}} ἀδθάβς οἵ ΠΑ 
Δα νου ΒΑ ΓῸ5 ΜΠ πο Οἴου γθάροη ἤδη ργᾶυει." 
ΟΥ, Ῥϑ5, εἶχ. 4, 28. 

θΘ. ἤῥεμ ἐῤεὶγ ἡμάφει, ς. ἢ ὍῊΪ5 δηά {πῸ 
ΓΟΠ]Ποννηρ γοῦβα ἀγ6 Θα4}}γ., οὐ γοῖ πηογο οὔ- 
βουτο, ἘΠῸ6 “}υάρε5," ΟΥ Ρῥἤποοβ (ἔγ {86 
νν ΓΑ 15 Δρρ! σφ ]ε ἴο ΓΌ]ΟΓΒ ἰὴ ΒΈΠΟΓΑ]}), τηΔῪ Ὀ6 
ἰἀθητοδὶ νυν (6 ὁ ρτοαῖ τηθη" οὗ υ.. 4. ΘΤῈ6 
γεΓῸ τεπάθγεοα “Ὁ ον βσοόννῃ " (ΟΥ̓ ΠΊΟΓΟ [ΠΟ ΎΑΠΥ 
εἰ ρα ϑί-ἀοννῃ)}) ἰ5 ἰὴ ἴΠ6 ραβδί ἴδθηϑθ, νυ ἢ] ἢ 18 
ΡΓΟΡΔΌΪΥ, Πὸτθ, 88. δἰϑουνῃογο, ὀχργέβδῖνο οὗ (Π6 
ΠΟΓΔΙ ΠΥ οἵ {Π6 ἀοοπὶ ἔογθιοϊὰ. ὙΠῸ τοῦβθὸ 
ΠΊΑΥ ὑε ἰγαηϑίαιθὰ ἴἢπ15: “ ΤΠΕΙΓ ΓΌΪΟΙ5. (ΟΥ̓ 
Ἰοδ 6 γ5) ἅἀγὲ Ἷαϑδὲ ἀοννῃ (ἰ. Φ. 512}} σθγίι Υ 6 
σαϑὶ ἄονῃ, δηὰ ἂγὸ διιεδὰγ δομοὶὰ ὉΥ της 
ῬΞΑΙ τ δὲ ἃ5 σαϑὲ ἀοννη) ἴἢ6 5! 65 οὐ {Π6 σοςκ: 
δῃ {πο γ (ἡ. 4. [ἢ ρΡθΟρ δ) 5.41} ἤθᾶσ πὶν οσάϑ, 
ἴογ {πεν ἄγὲ ϑννεεῖ." 1ΧΧ. Κατεπόθησαν ἐχό- 
μενα πέτρας οἱ κριταὶ αὐτῶν. [εϊοπηὸ ἰΓΔηδἰαῖοϑ, 
ἐς δῈ 0411 δυπὶ Ἰυχῖα Ῥοιγαπὶ γι Ἰσθ5 δου τη. 
Ῥγάγοῦ- Βοοκ νογβίοη, “1,6 τῃοῖγ Ἰυάμες. 6 
ονογ σγοννῃ ἴῃ βίου ρ]οε5." ΤῊΘ νΟΓῸ σγοπάθι- 
εἀ ““ ονεγίἤγοννῃη " 15 554 οἵ [62606} 1π.2 Κ. 
Ἰχ. 325. “" Τῆγον ΠΕ ἀοννῃ. 80 (Π6Υ ἴῆγονν ΠΟΥ 
ἄοννη." [ἴ ἀέϑεῦνεβ ποίϊσο {πὲ 1πΠ6ὸ ννοτά 
Γεμάθγθὰ “" ἀδιπίι65" ἴῃ ὦ. 4 5 σορῃαῖθ ἴο 
186 ννοσγὰ γεηάογοὰ "τὰ ϑυνοθῖ " 1ὴ [Π]5 νθῦϑϑ, 

7. Ομ δοπεὶ ἄγὸ “εαἰϊεγεά͵, δος ἢ ὝὌΠΟ 
ΟὈδουτγιγ οὗ 1Π15 ρ541πῈ ἤογὸ γοβοῇθϑ [15 σι] Π|ῖ- 
παίίπρ ρΡοϊηΐ, δηὰ ᾿ξ ἌρΡΡΘΑΓΒ πη ροβοίθ!ο ἴο ἃ5- 
σοι {π6 πιραπίηρ ΜΠ} οογίδιηῖγ. [{ ΤΑΥ͂ 
Ὧδ 8ἃ5 [Ό]]ον "5, “[πι5ῖ 45 νΠθη ἠδ δον ἀπά 
συΐβ ἱπῖο (ΟΓ Ὀγεᾶκβ 0) {πὸ φατ (ἢ ἃ 
νίονν οὗ βοδί(ογίηρ βθθά ἴῃ 1), 530 (ἰ. 6. ἰῃ πὸ ργς 
ΡΟΒβ6 οὗ ἴῃς. ῥα] 151 5 δάάνογβα γι 65) ΟἿΣ ὈΟη68 
ΜΈΓ βοδίζογοα δ ἴη6 τηοι ἢ οὗ [86 γσγαᾶνβ." 
Το ιπἰγοάἀμποίίςοη οὗ ἴ6 ννογὰ “" οοά" ἰηΐο 
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4δ6 

ἐ ἸΙοῦ. 

8 Βυϊῖ πηῖης εγεβ8 γέ πηῖο τῆςε, Ο 
(ον τῇε [νογά: ἱπ {πες 15 πὴν τγιβῖ; 

σιαζεποέ ἰἴθανα ῃοῖ ΓΑΥ͂ 8οιι] ἀδβτταῖα. 
τὴν σοφκέ 
“76. 9 Κεερ πις ἔτοπι τῃς ϑηδλγεβ τυῤίεῦ 

ῬΘΑΡΜ5. ΟΧΕ. [ν. 8--- το, 

τπδγ ἢδνε ἰδ]4 [Ὁγ πὲ δηά {δε ρίῃβ οὗ 
1η6 ννογκεῦβ οὗ ᾿π] ]υῖγ. 

Ι0 ἴ,εἰ τῆς νυιοκοά 81] ἱπῖο {μεὶγ 
: ᾿ [Ηςὺ 

ον πεῖβ, Ὑγῃ1]5ὲ τῆλ 1 ννιτῃδ] ᾿οβοᾶρε. μαςευτεν 

1η6 ΑΟΝ΄. πορα ] 55} ἰηνοῖΐνος πὰ οὔϑοιγες [Π6 
αὐ οὗ [ῃ6 ράϑβαβθι [Ι͂ἢ βυρρογί οὗ {Π6 ᾿Ἰηἴογ- 
Ρτοίδίιου ρίνοῃ αὔονθ, ἰἃ πᾶν δ οὐϑογνυθά, (1) 
τπαῖ 11 5 ’ἴπΠ ΘΠΕΓΟ ΠΑΥΠΊΟΠΥ ἢ {Π6 νϑῦϑο5 
ὙνὨΙΟἢ ΠΟ]]ονν, ἴῃ ἢ σἢ ἴη6 Ῥβδὶ πγιϑὲ ὑγᾶγϑ ΟΥὐΓ[ 

. Ῥτγϑάϊςοῖϑ [Πδὲ 15 Θηθ Πλ1ὸ5 ΠΊΔΥ ΟΥΨ1}} [4]1 πο 
[Π6 ΝΘΙῪ 5ηΑγθ5 νυ] ἢ τῆογ δα ᾿φιὰ ἴογ ἢ! πὶ- 
551} δηά 5 Ῥθόρίδθ; (2) ἴμδῖ ἴῃς ννογά τγεη- 
ἀογοὰ “ σἸθανεῖῃ ἡ 5 ἴπ6ὸ δαπὶθὸ ννογὰ ννῃ]οἢ 
15. 591 ἴῃ. 2 (ἶγο. χχνυ. 12 οὗ {ἴπ6 ᾿πῃδθιϊδηΐβ 
οὗ δεῖγ νῇὴο ννεῦὸ Τγοννη ἔγοσι (Π6 τοςκ δηά 
ἐ ὈγΓΟ ΚΘ η ἴῃ ῬΡίθος5;,) δῃὰά (3) τῃδὲ ἴδ ἵννο ρδβὲ 
ἴδηϑοθ ἐννογο ονουτῆγοννη,,") ν, 6, δηὰ ““νΟΓΘ 
δοδλί(ογρα," Ὁ. 7, δ ἴδιι5 σοηβιϑίθηΓ]Υ ᾿πῖ6Γ-ς 
ριοῖθα. ὙΠὸ πιοδηΐηρ οὗ ἴπ6 νου] νοι! Ὀ6 
88 [ο]ονν5: [ἢ ϑρὶῖ6 οὗ {Π6 ςοπτϊηπθα πιλς ἢ! - 
ΠΑ[ΙΟη8 Οὗ ἢ]5 Δαν θυβα σι ο5 δηὰ σοῦ κὸ5 οὗ ἢ15 
ἔιθηάβ, [Π6 Ῥ5δΙ πιῖβὲ οχργοβϑοβ [5 ἰδίου Π] Π8- 
[ἴἸῸἢΠ ἢ τ. ς ἰο δᾶνο γϑοοιγθθ ἴῸ πὸ ΟΠΟΓ 
νθᾶροι ἤδη ργάγοσ. [|ἢ συ. 6 ἀπά 7 δε εχ- 
ῬΥΓό5565 ἢ]158 [1}}} σοηνίςτίοη [δὶ ΔἸ ποι Ρἢ 1 ννᾶ8 
(86 ἐδϑίβη οὗ 5 δποπλ 65 ἴο ἀθβίγου ἢ πλ56} 
δηα ἢΙ5 ΓΟ] νυ β, ἀπά ἴο ϑοδίίοῦ ΤΠΟῚΓ ὈΟη69, 
ον Ύ ἢ 6 1655 Οοά, ἴῃ Ηἰ5 τσ ΐθοιιβ ργονιἀθησο, 
νου ]α 50 ἀείδαί ἘΠ6ΙΓ σοι η5615 Δηα ἴυΓη {πο πὶ 
ἀρδιηϑί {ΠΘΠΊ5ΈΪνοβ, [πὶ [ΠΟΥ δῃου]α ρεγιϑῃ ὈΥῪ 
ἃ ἀοϑίγιισιοη 5 πλ]ασ ἴο ἔπαῖ ἡ ΠΙς ἢ ΠΟΥ δὰ 
ΡιδΘραγοὰ ἔογ ἢἰπὶ, νν 851 Ὧθ, νι Ποθς γος δά 
ὕδθῃ ὀνοὸγ ἤχεά ὕροη [Π6 1, οτγά, 5ποι]ὰ ΘπΕ ΓΟ ὶῪ 
ὀϑοᾶρθ. [1 πιυϑὲ ποῖ Ὀ6 ονοτ]οοκοά (Παϊῖ {Π6 
Πριγαῖνο ᾿Ἰδηρσιιαρσο ἤστ ἐπιρ ογθά οσςσιΓγβ ἴῃ 
ΟἾΠΕΓ ρᾶϑβαρθβ. δ ΓΠΟΥ ϑοραγδίο! υ Οὐ σοπηποά, 
85 ἐ( σ. ἴῃ [γι]. χ7,) νἤθτο [5γ80} 15 ἀδϑογι δά 
85. "ἃ ϑιδίίογοα ϑῆθορ " ([ὴ6 5βᾶπιὸ ννόοσγά τιϑϑά 
ἴῃ “«'. 7.) “ΟἿΓ ὈΟΠ65 ἃγὸ ϑοδί(ογοα “); δηᾷ ἴῃ 1Π6 
54Π1Ί6 γ6Γ55 [{ 18 ἀθοϊαγοὰ ἴπαΐ ΝΟ δά ΠΘ 22 ΑΓ 
Κίηπρ ΟἵὕὁἨ ΏΒαῦγίοη δὰ "“ ὈΓΌΚΟη 56. Ὀοηθ5.᾽" 
ΤΠ ϑαὴὸ ννογὰ ὁσσυγϑ ἀραίη 5. 1]. ς, “ σοά 

ΝΟΤΕΘ οἡ 

Ι. Απιοηρδί {Π6 ροϊηΐβ οὗ σοῃπδοίίοη νυ ἢ 
[Π6 ργθοθάϊηρ ρϑαἰ πΊ, ννὸ ἸΠΔΥ σΟΙΏΡΑΙΟ: 

(α) δ πον π, αν α, νυ [ἢ οΧ]. 6. 
(2) υ. 3. ᾿ ἠδ ἀδς, ΟΧΊΟΤΣ. 

(3) ΠΩ’, α. 3. 
δηΐ ᾿ .;9 ΟΧἹ]. 4. 

δῶ, ο. 9. 

(4) δ, οὕ 3. ,»),) ΟΧ] 1,4. 

(5) ") ΠῚ, τ. 8. 6.) ΟΧἱ. 7. 
(6) Π5, «. 9. 5 

(2) Φ' ἰ 
δηά ἡ. ὌΧΙ; τ, 

ΓΊΦΡΊ, ο. 9. 

ῃιδίῃ βοδίζογοα (ῃ6 Ὀοῃα5 οὗ πὶ {μδ΄ ἐποατηρεὰ 
ϑδιηβί {Π66." 

8. Βμὶ »ιἱπὸ ἐγε:, ὅζε. Ἀδίδεγ, “"οσ πλῖπὸ 
6γ6 8," ἄς. ῬὍΤὨ15 ὀχργοθϑίοη οὗ ἴΠ6 στοιιπηά οἵ 
ἴῃ)6 Ῥ5] πλ51᾽5 σοηἤάξηςεξ ϑθοῖηβ ἴο γοῖοσγ Ῥαςκ 
ἴον. 6. ΟΕ ᾿ξ. χχνυ. τς. Ὅδὸ Ἰδηριιαρε οὗ 
{Π6 ρϑϑὶπὶ ἔγοπι [15 νεγβο 15 5:Π1|ρ0|6 δηὰ δπδ]ο- 
ξοιι5 ἴο ἴῃδῖ οὗ [Π6 ΘΑ ΘΓ ρ 84] ΠΊ5. 

ἰεαυε ποὶ γεν σομἱ ἀσεμι6] ΟΥ̓ “ῬοῦΓ ποῖ 
οι ΓᾺΥ 500}].,᾽}}. 6. ηῖο ἀθαῖῃ. Ψΐρ. "πὸ οἴιιη- 
ἀδ5." ΟΝ [5Αἱ. 1π|. 1.2. “δ δῖ ρουτεὰά ουῖ 
ΗΙΚ5 80} υπίο ἀφδίῃ." 

, 9. Κορ »ι] Ὅῃὲ ννογὰά ““Κεαδρ᾽" 966Π15 
ἴο Ιοοῖκ Ὀδοκ ἴο τ. 3, ννυογο ἃ σορηδίθ ποιῃ, 
ΟΥ̓́, ἃ5 50π16 {π|π|κ, [Π6 δαπὴρ νϑγὺ, 15 ιιϑοιὶ. δ668 
Νοῖδ 2 δῖ επά, 
ον» ἐδεηπαγε Τλϊ. “ἔτοτῃ π6 Βαπάϑ οὗ [ῃ6 

5ηΔΓῸ,᾽" ἰπ τοίεγθησθ ργΟΌΔΌΙΪΥ ἴο Ὁ. 6, “" ΒΊΟΥ 
Ρίφοοϑ,") νυ] ἢ 15 ΠΙΟΓΑΙῪ ἐρε δαπάς 7 1δὲ γουᾷ, 
Γῇ. Ρξ. οχ]. ς. 

10. ἡπίο ἐβεὶγ οαυπ πε. ΤῊ ννογὰ σϑηάογ- 
οὐ ““ηεῖ5᾽" Οσσιγθ ΟἿΪΥ ἴῃ {815 ρΊδοθ, 45. ἴῃ 
ΟἸοβεὶν σοτγοθροπάϊηρ ννογάὰ ἰη 8. οχὶ]ὶ. 1ο, 
ΠΟ ἢ 15 τοηάἀογοαὰ "᾿ἀθορ ρῥἰῖ8,,) ὁσουγα {ΠῸΓδ 
ΟὨἶΪγ. 11 56θπὶ5 ποῖ ἱπργοῦδοὶς ἰΠδῖ 1Π6 5Δπ|6 
Ὑνοτα βἱοοά οὔ ΠΑ ΠΥ ἴῃ [Π6 τοχῖ τη Ὀοίἢ ρίμου5, 
ἀηὰ 5ῃοιυ!ὰ ὈῈ τοηάειεὰ φὴς ἴῃ Ὀοίῃ,. ΟἿΙ 
Ῥϑ, χχχν. 7. νΒογα, δοσογάϊηρ ἰο πο Α. Ν', (διιῖ 
566 ποῖς ἴῃ ἰος.), τῆς πηδῖ νγῃ ἢ 18 ἴο σαίςἢ 116 
Δάνογβαγιοβ ννὰ5 ἀἰξρεά ὈΥ {Ππ6πὶ ἐπ ἃ ῥὲῥ ἴον ἴπὸ 
Ῥϑαϊπιῖδί, ΟΣ, 55, Υἱῖ. τό, ἵν]. 6; Ῥγον. χχνυ]. 
27), ΧΧΥΙΪ, το. 

«υδιεὶ ἐραὶ 1 «υἱήϑαὶ “:εαρ6] ἈΑἸΒον, “ἐν ἢΠςῖ 
[ρᾶ55 ΟΥῸΓ (ἡ. 6. ἴῃ 5αἴθιγ) δῖ ἴῃθ δᾷπλὸ {{π|ὸ.᾽} 
ΟΕ Ρξς. ἵν. 8, δῃὰ ποῖθ ἴῃ ἶος. θιΌμηθ Πὰ5 
οἰ 5] διιοπὶ ΘρΡῸ ἴτϑηβῖθο," ὙΒῸ ρῥτοποιιῃ 
5 ΘΙ] ΡὨδίςο. 

ῬΦΑΙΜΟ ΟΧΙ]. 

(8) "ΩΣ 158), το, νη ΠΥΊΘΠΕΔ ὨΡ'Ἐ), 
ΟΧ]. 1ο. 

,. ΡΨ 85 ἃ ποι 15 ἃ Δ. 45 ἴδε ἱπὶ- 
᾿Ρεγαῖῖνε νὰ ΠΠ ράτάρορ., 1 οσσυτβ [ῆγος 
Επη65, νἱ7. σ Οἶτο, χχίχ. 18; 5, χχν. λο; 
ἃπὰ 5, ἰχχχυὶ. 2. [ἴ [85 Ὀδεη βιρροκοὰ 
1ῃ4ι 1η6 ῬΘΑΙπηδὲ μα5 οὐλ θα [η6 που δέῖογ 
ΠῚ δηὰ (δὲ ΠΟ δ᾽ κα ΠΝ) 5ῃουὰ Ἐὲ 
ἴακθη 85 Δῃ ἱπιρογϑῖνο, ΤῊ γοπάσγηρ ννοι]ά 
πη Ὀδ6, ““ 5861, Ο [1ὈΔ,ογά, ἃ νναϊςἢ, οὐ ἃ πιιιζ ὶο 
(ἼΦΌΏ, οὐ ΙΌΓΠΟ 845 ἴῃ 58. χχχίχ, 1), ὑροη 
ΠΥ τοι." ΟἸδοῖβ ἴακα ΠῚ) 25 ἃ ποι, 
Δικ τομάθγ 16 γόγβθ ἴῃ 5: “δεῖ, Ο 1 ογὰ, 
ἃ Μαῖοἢ δοίογο ΠΥ τποιῖῆ, ἃ σιγά ὑροῆ 
π6 ἀοον οὗ πὴ 11ρ5." Ὑμὺδ 186 ΕΧΧ.; Θοῦ, 



ῬΘΑΙΜ5. ΟΧΕΜΠ1. 

Κύριε, φυλακὴν τῷ στόματί μον. καὶ θύραν ")". 
περιοχῆς περὶ τὰ χείλη μου. ΠΝ) πιὰ Ὁὲ μὴ λιπανάτω τὴν κεφαλήν μου. ετόπὶς ἴγδη5- 
ἴτρ. Καὶ 4]. ἢ ἀαφ. ἀἰγέγιοης 5 Ῥτου. ἵν. 13. ἰδῖδβ : “" οἰδιπη ἀπιδιϊε 15. πὸπ πηρίπραοέ τ 

3. ὙΠΔιπγοοῖχ Μ85. τεδὰ κ᾽)" ἱπείοδαα οὔ “ἄρυΐ πιευτι. 

ν.τ- 4. 487 

ΤΠ ΧΧ. γτεδὰ ἔλαιον δὲ ἁμαρτωλοῦ 

ΡΟΑΙΜ ΟΧΙ11. 
αι τ Ἀεινοίά ἑλαΐ ἐν ἀξ ἐσομόε αὐ λὲς εονιζογέ 

τῦας πι| Ξγαγέῦ τρηΐο ΟἹ, ἱ 

2 1 ρουγεά οιν᾽ι ΠΥ σοπηρίαἰπε δ6- 
ἴογε ἢἴπι; 1 5ςμεννεά θείογε ἢϊπὶ ΓΛΥ͂ 
τγου 6. 

4  ξη ΠῚῪ 5ρ|Γξ νγαβ ὀνεγννῃε π|- 
εα νυ ἢ ΐη πις, τπθη του Κπεννεβὲ Πιν 
ρΡαῃ. ἴῃ τῆε8. νγὰγ νυ πεγείη 1 νγαϊκεα ᾿ῶν Σρος 
ἢανα {ΠῈῪ ργίνηγ Αἰ ἃ ἃ βῆδγε ἴογ π16. ἡ ΝΡ 

4 11 Ἰοοκβά οῃ σιν τίρῃς μαπά, ἀπά τὰ ἡ" δέει 

λ΄ ΤΜΆΞΟΝΙ] οὐ Ὀανίά; Α Ῥγαγοῦ ἤϑη ἣθ σᾶς ἴῃ 
Ψ [πε οᾶνο. 

ΓΕΙΕῸ υπῖο τῃ6 ΓῸΚΡ ν ἢ ΠΥ 
νοϊςο; νι ΠΥ νοῖςα τππῖο τῆς 

ΓΟΒΚῸ αἀἷά 1 πιαΐκε ΠΥ ϑιρρ]!ςατίοῃ. 

᾿ . 

. ζω. 
"ον - 

ὙΠΞΞ-:---ττττρΠΡΡΠΠπΠπΠΠΠΠΠῆΠῆΠΦἌΠΗΉὌμὌἌὌΨἌΨΨὌΨἌΦΨΜὍὍὍ«.---- ὄὅ96ὋῸ6Ὸ-ῸΗ͂.πὍΠριὲᾳΨἍΦροΨέριωΨρορΔᾳέρ.ψωε«Ἣ..;...-,οἰὕὐΤὔὕΤἐΤἐτΠρΠρρᾶᾶρΠΠΠρθΠΠΠθΠθΠθὅὖ1ἷἷἧ ᾽᾽ 

ῬΒΑΙΜ ΟΧΊΙΠΠ1. 

ἼΠ15 ῥΡϑ5δ]π), ννῃι ἢ ἰ5 (η6 125 ὑνηϊσἢ Βοδτς 
ἃ [Π|6 γοξοσγίηρ ἴο [Π6 ρογϑοσαςοῃ5. οὐὨἨ ϑδιι, 
5 Βα ρροββϑά, {κὸ {86 Ἰνη (ἢ, τὸ ἀοθογῖρο αν 5 
ἐπλοῖϊϊοηβ δηὰ βιιρρί!ολιίοπβ ἰπ (ῃῸ6 σᾶνθ οὗ 
Αἀμ]]άτη, οὐ οὗ Επροάϊ. ὙΠῸ 5ἰ πη] αυγ οὗ 
ἴοπε Ὀεΐννεθη [Π15 ἀπὰ ἴῃ ρ54]Ππὶ5 οὗ 1ῃ6 ϑδυ θοῦ 
θΟΟΚ5 ἰ5 ποις ὃν Ημρίο]ά. 
Τῆς δ]] βίο ἴῃ ἣν. 3 ἴο ἴῃ6 βῆδγε Ὀυν ἢ γ 

ἰδιὰ ἔογ {πε Ῥβδ]ιηἶδὲ ΌΥ 18 δποπγίθθ σοηποοῖβ 
1815 ρβα]πὶ ὙΠ ὑτ. 9, τὸ οὗὨ {π6 ρῥγεοθαίΐηρ, 
ἃπα ὈοΐΒ νῈ]} 5. ἵν1]. 6, ροβϑιθ]ν ]5ὸ νι ἢ 
15. ΧΧΙν 11. (ΓΟ 4150 Β5. οχὶ. ς. 
ΤῊΘ Ρῥ54]Πὶ 15 ἐχργεβϑῖνο οὐ ἴπ6 ἀθερεϑὶ 5θῆ86 

οὗ ἄδηρεγ δπὰ οὗ ἀδβογίίου, ἀπιοιιμίϊης αἰπιοβὲ 
ἴο ἀεδθραῖγσ. Βιυΐ 4 σοηῃνίοϊΐοη οὗ ἴδε ιἱῖοῖ 
ΒοροἸεβϑης55 οὗ ἢ5 σοπάϊίοη, 50 ἔδσ 85 μαπιδα 
διισσΟΌ Γ ν᾽ 85 σοποθι "θα, δοῦνθϑ ἴο Θχοϊΐο νη 
{86 Ὀγεαϑδὲ οὗ ἴδ Ῥβαὶ πηῖϊδὲ ἃ ἀθίοσπιπδίίοῃ ἴο 
ἴγιιδῖ τῦογε ἱπλρ] 1 ΣΕΥ Δη πλοῦο Χο βίνοὶγ ἴῃ 
Οοά. ὙΠιὶ5 τεβοϊυζίοῃ, ἃ5. ἴῃ οἰ μοσ ῥβ8]Π|5 
Οὗ ἃ 5: πη}}αὺ σμαγδοίεσ, σοηνογίβ ἢἰ5 υδ] εν οὗ 
Αςβοσ ἱπίο ἃ ἀφοῦ οἵ ἢορο; δηὰ ἴῃε ρεϑ]πὶ 
ἐπά5 ἢ ἃ Ὀτίρῃξ ἀεβοσιριίίοη οὗ ἃ πιογηίηρ 
οὗ εἰδλάπεϑβ βιισσθοάϊηρ ἴὸ ἃ πίξῃξ οὗ βούζονν. 
ὙΠε νυτίτεῖ δητςραῖεβ, τπογεονεῖ, [πὸ ἰου δπὰ 
ξταιϊτυ δ νυν νυ ΒΒ [86 τἱρμίεουβ νου ΠΑ] 
[15 ἀδ)νεσδηςο. 

1. 7εγι] δῖβοσ, “1 οΥγ." 
«υἱδϑ γ1 ὙΠ 566 οἡ 5. 'η. 4. 
ἀϊά 1 »παἀε, ὅς. Βδίμεγ, “1 πλαῖκο βαρρ]!- 

ςἴοη." ὙΤ 5 ἀπά {π6 ἐΟ]οννίης νεῦβοβ ἀρτθθ 
ὙΕΓΥ ΟἹ ΘΕ. 1 1Π6 Ὀορπηΐηρ οὗ Ρ5. ᾿ἰχχυὶϊ. 
565 ποῖεβ ἴῃ ἴος, 

2. 1 ῥομγεά οἱ, ὅζς, Ἀδίμοτ, “1 ροὺγ οὐ, 
ὦ} ππλκο κπονη." ΟἿ, τ18)6 {Ππ|6 οὗ 5. εἰϊ. 
Ὑ ἢ [5 ἀπά {πὸ ποχί νϑῦϑο. 

8. «ὑα: ουεγαυβοί»ε41 Ἐαίδον, “" ἰς ονοῖς- 
ΜΟΙ πιθα, "ἡ Π 66 νθ ]5 1156 1Ἐ}} οΥΓ “618 ἀδτκοηρά." 
568 ποΐδ οῃ 5. ἰχχυΐ. 4. ΤῈ νϑγὸ ἴῃ (ἢ 5 ἔοστη 
Ος(ῺΓΒ 4Ἶ80 1Πη 55, ἰχχν]. , (βου θοὰ ἴο ΑΞΆΡἢ), 
ΟΥἹ, ς (4ποη.), ἀπά οχ]. 4, βου δοὰ ἴοὸ Π1- 
νὰ: αἰβονιβοτθ ΟὨ]Υ ἰπ Ιοηδῇ ἰΪ. 8, ἀπά 1,41. 
Ἰϊ.. 12. 

ἐδέη ἐῤοι ἀπεαυοιΐ »νῪ ρα1}] 1ιϊι 4πὰ 
ΤΠοι." ὙΠδ ργοποιιῃ 15 θπρησίις, ΟἿ τ Κ. 
ΥἹ. 12, 24. 26, 20, ΤΟΥ ἃ 5 ΠΉΠΔΓ τι56 Οὗ 1Π8 
ΡέΓβοηδὶ ργοηοιη Ὑν ἢ (Π6 σορι]α. [1 ἰ5. ηοῖ 
ἩΩΡΓΟΡΔΌΪ6, Βοννόνοσ, 1Π4ῖ τὴ6 οχιϑείηρ δῦ- 
ταῃβοπιδηῖ οἵ ἴῃς τοχῖ 5 (Δυ]ῖγ, δηὰ τῃαῖ τΠ6 
αἴδιιβθ, κ᾿ νΠΟΏ ΠΛῪ 801Γ{ νι 5 Ὄνογιν ΠΟ πιθά,» 
δίς.. Βοϊοηξθ ἴο {π6Ὸ ργθοθάϊηρ νοῦβο [ἢ τῃἰς 
σᾶ58 {Π6 σορυα πλΔΥ Ὀ6 τοπάθγοα ὈῪ “δαϊ," 
Ἰῃ5ῖθδα ΟὗἩὨ “" 1Π6η, Α5 ἴῃ 1ῃε βτϑῖ νϑγϑα (ἢ 
Ῥϑδὶ πηῖσὶ βμάβ ἢ γοίαρθ οὴ]ν ἴῃ 7εθόνδῃ, 50 
ἰ) (ἢ]15 νοῦβ ἢ ἤπάϑ ἢϊς σοπηίοτέ ἴη [6 ςοῃ- 
Υἱοϊίοη {πδΐ νν ἢ 51 οχροβοά ἴὸ ἀδημοβ, βϑθῆ 
δηὰ ὑηβοθη, [Θῃονδῇ νν 45 ἱπεϊ πηδίοὶΥ δοηυδίηῖ- 
εἀ ν τ {Βόπὴ 4}}, ἀπά {πὶ Ηἰ5 ννδίσμεω! ἐγα 
νγΔ5 ΟΥΘΓ ροη Πίπι ἔογ ροοά. 

«υδεγεῖὶπ 1 «υαἰζε] ἘδίΠοΥ, “ΠΟ η οὐ 
ΔΙοπς ΜΉΙΟΝ 1 νναὶκ,᾽" οὐ ““πιυϑὲ νγδὶκ. ΟΕ 
Ῥϑ5, ΟΧ]ΙΠ. 8. 
2 γί ἰα! 4] Οτι, ““ιΔάρη." 
ἰαά α “παγε}] (. Ῥβ5, οχὶ. ς, οχ]ῖ. 9. 

4. 1 ἰοοἀζεά ομ »ρ σὶσδί δαμά, ὅς. Ἐδ- 
{ῃοτ, “Ἢ ἸοοΚ οὐ ἴῃ τρῃϊς Ὠδηά δηὰ 566.) (ΟἿ. 
]οῦ χχχν. ς; [,Ἃπ|. ν. 1. ὙΠῸ ππθδηΐηξ 56 6ΠῚ5 
ἴο δ6 (μαῖ {Π6 δηθπ)ῖοβ οὗ ἴπ6 Ῥϑαὶ πιῖδῖ νγοῦθ 50 
ΤΏΔΗΥ, δηά {παΐ {ΠΕ 5πᾶγοβ ὑοϑοί ἢΪἰβ ρα 50 
{Ὠ] Κὶγ, (Ππδξ ονθη Οοά δ 4}1-5θοίῃρ' εγὸ σου! 
ἀἴβοετη ἢο0 ἀνδιϊαδ]6 Πυπηδη βιισσουγ, ἃπὰ πὸ 
ὙΨΑΥ Οὗ εβοᾶρο ργονϊ ἀθὰ ἔογ ἢἰπι. Ὑὴ6 τἰσὰὶ 
5146 15 [Π6 δἰάς οὔ ἀδέδηςε (585. χυΐ. 8, εἶχ. χ1, 
ΟΧ. ς, ΟΧΧΙ. 5), ἃ5 50 οὗ αδἴϊδοκ (ὈΡ5. εἶχ. 6). 

ἤδεγε «αὐαΦ πὸ »απὶ ἐῤαὶ «υομίά ἄποτυ »ι6] 
ΤΠ ΠΤΕγΑΠγ, ὁ ἘΠετα ἰδ ἴο (ΟΥ̓ ἔογ) τὴ6 ποπθ δος 
Κηονν]εἀρΊ Πρ," ἡ. ἐς ποπα Ψ]Π]Ππρ ἴο γεσορηΐχο 
ΤῊ, ΟΥ̓ ἴγεδί πὴὸ ἢ Κιπάηθοθ. ΟΕ, 5. χχχνυπὶ. 
11: 4130 [6γ. χχὶν. ς, ὑπο Οοά ἰ5 καἰά ἴο 
ἐς δοκηον)οαρο᾽" ([Π6 σαρίϊνα [ονν5: δπὰ Κατῃ 
11. 10. 19. ὙνΒοΓῈ [Π6 γοίεσεποο 15 ἴο {π6 ΚΙΠΑΙΥ 
Γεςορηπίοη οὗ Κατ Ὀγ Βοδα. 

γεΐμψε μα δά »»6] 1 Δἰθγα!γ, “6 Πὰς. ρογϑῃεά 
ἔτοπι πιθ.") ΟὙὉε, Ι0Ὁ χὶ. το; Ρ5. ᾿ἰχ. τό. 

γο γιῶη σαγραά 70. γρ “ομἢ 1,1, “ἼΠδγο 15 πὸ 
Οἠδ 5ϑεκῖηρ (ΟΥ̓ ἱηηυϊγίηρ ἴοΓ) πὶν βου], ὁ, ε. 
ΔΊ ἃ νῖθνν ἴο τὴν βοοά. Οὗ 6γ. χχχ. 17, 
ΕἼ 5 ἰ5 Ζίοη, ὑνἤοτη ΠΟ τηᾶῃ «ἐεζεί ον." 
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μεΒεϊά, δυῖ ἐῤέγε τοᾶς ὯῸ τῇδῃ τῆδῖ 
8. ψουϊὰ Κπομ πιε: τεΐασε ᾿(α]εάὰ της; 
ρα, ἰὯῸ πηᾶη σαγεά ἔοΓ τὴν 50]. 
ΤΠ ς 1 οτεα υπῖο τῆεε, Ο [Κρ : 1 
“ὁ, ΦΩ͂Μ 

“κλέα φαὰ, Τ Ποὺ αγὲ ΤΑΥ͂ τεῆισε σηπα τὴΥ ρὸτ- 
͵ἐ.ϑ.240Ἥ 

τω τίου ἰπ τε ἰαπά οὐ τῆς Ἰνίηρ. 

6 Αἰτἴεπά ὑπο ΠΥ ΟΓΥ;: ἰογ 1 πὶ 

Ὀγουρῆς νεγὺ ἴον: ἀείνοῦ πιε ἔτοιῃ 
ΓΛΥ Ρεγβθοιῖοῖβ ; [ῸΓ [ΠΟΥ ΔΓ6 β:ΤΟΏροΓ 
τῃδη 1. 
 Βπηρ ΤΥ 808] ου οὗ ρτίβοη, τῆδῖ 

1 πηᾶν ργδϑιβε [ΠΥ ἤδλπις: τῆς τρβΐθοιυξ 
50Π8}} σοπηραθ8 πὲς ἁδουῖ; ἰοῦ ἴῆοι 
85ῃ411 ἀ6α] θουποβι} }ν νν τ ἢ πηα. 

ῬοΙΠΔρΒ αἶδο ἔχεϊκ, χῖν, 7 ΠΊΑΥ τη “ἴο 1Π- 
το οὗ Με ἴογ ἢϊ5. ουνὴ Ὀθηθῆς" (Οἵ, σεη. 
ἰχ. ς; Ἐχοκ. χιν. 2) ΧΧ. 3) 21, ΧΧΧΥΙ. 37. 

58. Τρομ ἀγί »"} γεΐμσε) ΟἿ τ 8. χχίν. τς; 
ΡΞ. χεὶ. 2,9; 2 ΤΊπ|. ἱν. τό, 17. 

"ιν ῥογοη) Οἱ. Ῥ5. χυὶ. ς. 
ἦι {δὲ ἰαηά 9 1ῤε ἰυδι) ΟἿ, Ῥ5. χχνὶ 12. 

Δηά ποῖς ἴῃ Ἰος.; αἶϑοὸ [οὐ ΧΧΥ 11: δΔηὰ [54]. 
ΧΧΧΥΙ͂Σ, 11, ΜΠΟΓΘ (ῃ6 ρἤγαθθ. Οσσυγ5 ἴη [Π6 
58Π|6 ἕο ἃ5. ἤοΓΘ. 

6θΘ. Οοπμηραγὸ νυν τ ἤτοι οἰαιθθ οὗ [ἢ]5 
νοΟΥ50 Κ55. ΧΥΠ αν ἸΧΧΙ͂Χ. ὃ; δηὰ (νΠΠ [Π6 σοοοπὰ 
οἰαιθθ. 95. ν}. 2. ΧΥ. 17) ΧΧΧΙ. 1ς, ΧΧΧΥ, 2. 

»}ν “γγν] ΟΟὀμογΆΪΥ ἃ ΟΥΥ̓ οὗ οΥ; δοΓο, 
ὀλγηοϑῖ βιρρ!ςσαίίοη, 8ἃ5 τ Κὶ. νι]. )χϑ; 5, χυ!]. 
1 (ΛΝ Βοσα 5δὲ6. ποῖθ). δπᾶα Κβ. [χὶ. 1. ΟΥ̓ δ]50 
1,Δπι. 11. 19. νῆθτγο τῃ6 νὸγῦ οσσιγβ ἴῃ ἴΠ6 
56 η5ὺ οὗ οὐγίηρ ουἱϊ Ιη βοίτονν. 

7. ομί οΥργσοη] ὍΠ6 ργϑοῖ 5 }ν ράγα 6] ραᾳ5- 
δᾶρο, 154]. ΧἸ. 7, ἰϑραᾶνοβ {6 ἀοι δὲ τη {Π6 
νυ Γα ἤδγὸ γοηδογοα " Ρυίβοῃ ̓ 15 ΕἸΣ ΠΓΠΥ {γᾶπ5- 
ἰαϊθαά, δι πουρὶ 1 ὁσσὰγ8 ἴῃ ΠΟ ΟἴΠΟΓ ραβϑᾶρθ Ἰη 
ἴῃς ρβδϊζογ, δηὰ θᾶ ἃ αἰ ογοηΐ τπϑδηϊπρ ἴῃ 
Οἴβοσ ρίδςοβ οὗ {πὸ ΟἹὰ Τοβῖ, ΟἿ, [54]. χχίν. 
22. Τὴ Ππ|6 οὗ 1Π6 ρϑαϊπὶ δον β ἃ ργοῦδ]6 
οἷας ἔο 16 υ86 οὗ [πΠ6 ννογὰ ἰῃ [15 ρίδοθ ὅ4] 
565 ἴῃ6 νογῦ ΕΠ Ὑν ΙΓ ἢ (18 ϑνογὰ 15 ἀογινοα 
ἢ τοίογεηςσο ἴο {ΠῸ {γαηϑστοη τγεσογάθα ἴῃ 
ι 5. χχίν., ἤθη ἴΠ0 Τογὰ 5 ἀοἰ νον ἡ" (Π, 
ἐε ΘΠ ὉΡ..)) πὶ ἱπίο [πε ἢαπά οὗ αν] ἴπ ἴῃ6 
οᾶνο οὗ Επρθάϊ, «᾿. 18, απὰ αν! νου] ποῖ 
.}}} Πῖπαι. δὲε6 ἱηιγοάαςσίίοῃ ἴο {}}}5 Ρ54 1. 

ἐδε γιίῥίθοις “ρα! εοριρασς γπεὸ αόοἢ] ΤΗΣ 
νγοτάς πογὸ γοηογοὰ “ σοπΊρᾶθ5 πὲ νοι) 
816, ΡΓΟΌΔΟΌΪΥ, τιρμτῖν 50 ἱγαπϑίδῖθά. Τὸ ποτὰ ς 
ΤΊΔΥ ΠΊΘΔΠ, ΠΟΧΟΝΟΙ, “ὉΠ ΙΔῪ δοσοιηΐῖ ἴδε 
τιρ μἴθοι5 50.4}} δάουτῃ {ποι βοῖνεϑ νἹΠ στγοινηϑ " 
(ἡ. ἐ. 504}} γθόοίοσθ. οἡ ΤΥ δούοιιπί). οὐ “ 54]} 
σἸΌΜ ἢ {Ποιηβοῖνοβ νυν ἢ πλ6.᾽ 2.2. 5η4}} πλάϊ τὸ 
{ΠῸ6 1 στον οὗ δΊογΥ ; 50 [6Γ.. “1ἴῇ πιὸ σοτὸ- 
ΠΑΡ πῖον 1511. ΘΠ ΠΕΖΒΟἢ σοπΊραγοϑ στ οΥ. 
ΧΙ. 26. ΤΠ σοπδίγυς!Ίοη 15 ρος ᾶγ, ἀπά ἴΠ6 
ῬΓΘΟΙ56 ΠΊΘΔη] 5 πποσγίλιη. [(ΧΧ. ἐμὲ ὑπομε- 
νοῦσι δίκαιοι. Δα. ἐμὲ περιμενοῦσι δίκαιοι. 
Ψα]ς. “πὴηθ ἐχροοΐδι 1051}. δεθ Νοῖοθ Ὀδεΐονν. 

ἐθομ «ρα! ἀεαὶ δομπι μεν «φυὴν »Ὶ Απ 
φοΒο οὗ Ρ5. χὶ!!. 6. 

ΤῊΘ οἷοϑο οὗ ἴΠ6 ὑϑδ]πὶ, 'Π ἃ ΠΊΔΠΠΟΙ σῃδῖαο- 
τογιβίῖς οἵ ἴῃ6 ρβαὶπὶ5 οὗ αν! (εν. χὶῖὶ. 6, Χ]. 
16, 17: ςἢ, ΧΧΙΙ. 22, 22. [ν}}}. 10,114 ᾿Χχῖν. το, 
οχὶ. 13), ἅπὰ δβρθοῖ!ν ἴποβὸ οὗ ἴπ6 {πιὸ οὗ 
ἢ5 Ρογβοσιτοη αἵ ἴῃ6 Πληςβ οὗ 8411, ὀχ ργοββθβ 
(86 ννηῖογ 5 σοηβάοπε δχρϑεΐϊδίιοη οἵ ὀνθοηίυδὶ 
ἀο᾽!νόγάησς ἔγοπλ ἢ5 ἔοθβ, ἀπὰ μογείη (Ποῖ ΠοΓ 
ἀοϑ κῃ αἱ Υ ΟΥ ὑπάοθιρποάϊγ οἡ {πὸ ράγὶ οὗ ἴΠ6 
Ῥϑα]πλῖ51) νγὸ ἴγᾶςθ ἃ ργεαϊοϊίοη οὗ ἴῃ δνεπίιδὶ 
{ΓΙ ρἢ οὗὨἨ ξοοΐὰ οὐϑὺ ον]. ὙὉΤῆδ τγοΐργεπος ἴο 
{π6 Ἰογ γα! σομρταϊι!δίϊοη5 οὐ τῆς σρβΐοθοιιβ 
5660 Π|5 ἴο ἱπλρὶν 4 γενοαίίοη ἴο 1ῃ6 βουὶ οὔ [Π6 
Ῥϑαϊπλϑῖ, {κὸ [παῖ πιδάς ἴο ΕἸ ἢ Βθη Π6 
56. Πρ ἴο ὨΙΠΊ561{ το Ὀ6 [ἢ6 ΟΠΪγῪ σΠαπιρίοῃ ἕο σ 
(86 (τυ, (παῖ Οοά ᾿ιδὰ 511}} τοβεγνοαά ἃ γεπη- 
παηΐ, ἀπηιάϑὲ Ρι νι] ηρ ἰηαΣγ, ΠΟ δ ΌΓδ 
ΤΟΔΑΥ ἴο Γε͵οῖςθ δηὰ ἴο δὲ ρἰδὰ. Οἵ. Ρ5, ονὶ!. 42 

ΝΟΤῈΣ οὐ ῬΘΑΙΜ ΟΧΙΗΙ. 7. 

ΤΠ νοι ἽΠΘ ἰ5 υϑεὰ ἴῃ ἴῃς ΡΙ6] ἴῃ 5. ΧΧι!. 
12 ἴῃ ἃ ΠΟΒΙΠ6 5θηβθ, ἃ5 4150 1ὴ [υἀρ. ΧΧ. 42. 
[πη (86 ΗἸΡὮΙ 1ἴ οσςυγ5 δἰβανν ΓΟ ΟΠ]Ὺ ἴῃ Ρτον. 
χῖν. 18, ἀπά ΗδΔ5. Ἰ. 4. [1ὴ ἴῃο Ἰδαίου ρίας ἴδ 15 
564 1) ἃ Ποβ[1]6 ϑδθῆϑδο: ἴῃ {Π6 ξΟΓΙΊΟῚ [ἢ ἀρ ΡΘΑΓ5 

ΡΟΑΙΜ ΟΧΙΠΠ. 
ι 2ατ'α γαγείλ “ογ κατοην ἐπὶ γμασημε,, 3.572 

εον δία! μεέλ ο7 ἀϊξ σσίδ. 5. 37ε οἱγεπμρέλερείλ 
δ κά ὧν πιεαμαΐξίονι ἀπιαἱ 2γαγοῦ. ἢ 2176 
2πινίδ μοΥ σγαζζ, 9 707 ἰοἰϊτονακεῦ, τὸ 70» 
“απο Ἰεαξίομ, 12 ,0γ ἀἐδίγμεοη οΥΓ Ζιφ ἐγιδ- 
ΟΩΣ 

ἴο 6 υϑοὰ ᾿ἱπίγαηϑ, νον, δηά. 15 50 γοπάεγοα 
ἴῃ 16 ΑΟΝ. ; “1δ6 ργιάρηϊ ἀγὸ σσοννποά ἢ 
Κηον]οάρε : τῆς νεγρ Ὀοίηρ βιιρροθθα ἴο ἐθ- 
ΤῖνΘ 115 δ 51} βοφίοη τΌσὰ ἽΠ2 σογοηδ, “ αἱροῖθ 
αιιοά σἀριϊ εἰπεῖ." 

Α Ῥβϑα]πὶ οὗ Ὠανὶ]ά, 

ΒΑΚ πὶ ργάγεγ, Ο [οκΡ, ρίνε 
ΘΔΓ ἴο ΠΥ 5ῈΡΡ]Ἰσατίοηβ: ἴῃ τὴν 

(ΑΙ Πα] η685 Δηβυνεῦ πιεὲ, ἀπά ἴῃ τὰ 
Γρτεου5η 688. 

ῬΑΙΜ ΟΧΙΜϑΠΠι. 
ΤΠ ἰ5 ἴδο ᾿ηϑί οὔ ἴῃ 6 ϑόνθρὴ Ῥδϑηϊθης) 

ῬφαΪπι5. ἽἼπὸ ᾿μϑοτριίοη ἰπ 186 Ηεῦτον 85- 

5:55 1ἴ ἴο αν! ά, δηὰ ἴῃ βοπλθ σορίθς οἵ {86 
Ι,ΧΧ. 6 ποχὰβ ατὸ δἀὐ ἀραὶ, “6 νν ἤθη Α Ὀσδ]οτὰ 
ἢϊ5 800 ρυγϑιεα ἢϊπ|. [1 τἰ ἀϊὰ ποῖ ριουρδὰ 
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2 Απά οηΐοεγ ποῖ. ἱπῖο ᾿πάρσηγχεηξ 
λει ἢ τὴν δογνδηῖ: ἔοσγ σἰη ΤΥ 5ἰρῃῖϊ 
5» τὸ 5181} πὸ πλδη ]ἰνίησ δὲ 1ι5:1Πεἀὰ. 
ἀθο 4 ἘῸγ τλε Ἄπεην βαῖῃ ρετβεουτοά 

ΤΥ 5011; δε Πδῖῃ ϑπ)ϊτῖε ΤΥ [Πδ 
ἄοννῃ ἴο τε ρτουπά; ἢς ἢδῖῃ πηδάς 
ΓΕ ἴο ἀνε]! ἴῃ ἀδγκηθβ8. 45 ἴῆοβε τῇδ 
πᾶνε Ὀκξεη ἰοηρ ἀεδ4. 

4 πετγείογε 18 ΠΥ 8ριγς ονοῖ- 

πιο ταῖς οἡ }} τῆν ννοῦκβ; 1 ππιι88 
οη ἴῃς ψνογκ οὗ τῇγ μαηάϑ. 

6 1 5τγεῖοῃ ἔστ τὴν ἢαπάβ ιπῖο 
ἴΠ6 6: ΠΊΥ 50] ἐῤῥγείοέρ αἴζεγ τῃξε, 48 
ἃ τῃϊ1τϑῖν ἰαηά. δείδῃ. 

7 ξαγ πιὲ βρεεᾶιγ, Ο ΠΟΚῸ:. τν 
δρ᾿ γι (ΔΠ]|6 ἢ : διά ποῖ (Υ ἔᾳος ἤτοι 
της, ]εβδῖ 1 θὲ {Κα απτὸ {πεπὶ τῆδι ρὸ ἱ Οτ, μὴν δ ᾿ ᾿ αν ὀεοσηλξ 
ἄοννῃ ἰηῖο τῆ ρΙτ. ἐἐᾷε, δις. 

νυν Πα] της νυ τἢϊη πγ6; ΓᾺΥ ᾿εαγὶ νντἢ- 
1Π Πα 15 ἀεϑβοϊδία. 

ς 1 τελειαθοῦ ἴῃς ἀδΔγ8 οὗ οἷά; 1 

ἀϊγεςν ἔτοπὶ ἴδε μαπὰ οὗ αν], ᾿ξ 15, 85 11 ἢδ5 
Ὀφεη νυν Ὲ]]} ἀσβογιδοά, ““4η οχίγαςϊ οὗ {πὸ πηοϑῖ 
Ῥτοσίοιιβ Ὀαᾳίδδιῃ ἔγοπι τῆς οἷά Ὀανάϊς βοηρϑ.᾽)" 
ΤῊΗΘ ξοΠΕΙΑΙ σμλγαςίοῦ δηα ρὨγαϑθοοσῪ οὗ {16 
ΡΞαΙπὶ ἔδνοιιγ ἴΠ6 βυρροϑίτίοη οὗἉ [15 ἰδίοσ ἀδίθ, 
[1 15 ο] βεὶν σοηῃποοϊοὰ νυ [π6 ῥγοσθάϊης 
Ῥϑαϊτηβ ΟΥ̓ ἰἴ5 ϑυδ)θοϊ, ἀπά ραγίϊ! γ ὈΥ 115 
ῬΒγΑΘΘΟ]ΟΩΥ. (566 ποῖθϑ οἡ συ. 4, 8. 11.) [ἢ 
τοξαγαςφα λ45 ἃ ἰαδΐθ ρϑαὶπὶ 1 ὈΘάΓα υν!πο55 ἴο [Π6 
ΤΠΊΔΠΠΟΥ ἴπ ΜΠισἢ, ΠῸΠπι ἴδ6 {πιὸ οὐ ἴΠ6 Θχὶὶδ 
«ονν νναγάβ, {π6 Πανιάϊς ρϑαϊπὴ5 πᾶνθ Ὀθθη {Π6 
5ΡΙΓΙΓΌΔΙ {ΓδΑΘΌΓΥ οὗἩ ἴῃς Οἤυγοῃ. Ὅῆο ἀϊν!- 
βίοη οὗ ἴδ6 ρϑϑὶπὶ ἰπΐο ἔννο δ4ι18] ραᾶγίβ, θοῇ 
σου βίης οὗ 51Χ νϑύϑοϑ, ῖ5 τηλγκοά Όγ 16 δεία 
αἵ πὸ δπά οὗ υ. 6, ἴῃς 6 οὗ νῆϊςἢ, τῃοιρῇ 
ΟΥΩΙΠΑΓΤΙΥ ἃ πιατῖκ οἵ δης 4 γ., σάΠ ΒΟΑΓΟΕΪΥ 
Ὀδ 50 στοραγάρά ἴπ ἴῃς σδϑὲ οὗ ἃ ρϑαὶπὶ ὑν Ὡς ἢ, 
᾿ξ ποῖ ςοπιροΞσοὰ ΟΥ̓ Πᾶνα, 15 οἰδαῦὶγ Ὀαϑοὰ 
ὑρόη {ΠῸ πηοάεὶ οὗ {με Πϑαν!άϊς ρϑαἰ 15. 

1. ἐπι αἰ ἤιώίηπεσς ἀπσαυον νι, ς.ἢ ΤΟ 
Ῥφδ]πῖϑὶ ρ]οδὰβ ποῖ οἱ Οοάϊξπ [Δ 11Π655 ἴο 
ΗΙ5 ῬσχοπΊϑεβ, 2.5. ΗΙ5 δβϑϑηϊτίαὶ δπὰ δεεγηδὶ 
{τὰ ἢ, Ὀὰΐ 4150 Ηἰ5 }πιϑεῖςο απὰ Ηἰ5 τ βηΐθοιιο- 
Π6Ξ5: ὉῸΓ Ης ἰ5 ποῖ οἠἱγν Γλ ἢ} Ὀκ 4150 151 
ἴὼο ἔογρῖνο ἴῃ οἰπβ οὗ Ηἰβ ρϑορὶς (1 [οδη 1. 

ΤἼΠ6 ψογὰ “" δηά " 15 ποῖ ἴῃ ἴῃ Ηθῦγονν. 
Ὁ [ὴ ΤῊΥ ἐδ [Πα] η655 Δησυνου ΠΊΕ, ἴῃ (ἰ. ἐ. ἐνθη 
11, ΟΥ ἰπ δοοογάδπος ψ1|}})} ΤῊΥ 1υϑίῖςς. (οτ 
τὶ δου 5η655).᾽" 

2. “1πώ4 ἐπίοῦ ποὶ, ἄς. [ἴ 5 οἶθασ ἔῸΠ 
1. 5 γεῦβο [Πδῖὲ [ἴ 15 ποῖ ἃ ἰϑρᾷὶ Ὀὰὲ Δῃ δνδηροὶ!- 
ΓΑ] τὴ θοισῆθθα οὐ νυ ῃῖσἢ {πὸ 54] Ππι15 [5 ρ]θα 
ὉΓ ΤΏΘΓΟΥ 15 θαϑοά, [{Οοά ννογα ἴο ἀθᾷὶ νυ ἢ 
τηλῃ οἡ ἐδθ στοιυπὰ οὗ ἢ]5 Οὐ πλογ(5 πὸ ἢδϑα 
5ῃουϊά Ὀδ6 ̓ υ5ι1Π.4. ΟἿ. Τοῦ χίν. 3, ΧΧΊΙ. 4. 

πο παη ἰμοίησ, ἄς. Ἀαίῃογ, “ἔοῦ πο ΠΝ πῇ 
σγοαΐυτγο ἰ5 [5 οὐ τρῃίθοιυ 5 θεΐοτε ΤΉ θα." ΟΕ, 
100 ἰχ. 32. Νοῖ ΟΠἿῪ πῖθη, Ὀυϊ 4180 ΔηρῈ15 [4] 
βῃοτί οἵ 86 κἰαπάδλσγά οἵ Οοαά β βο !ηθ55. “ΤΠ 
Πεάνοηϑ ἅτ ποῖ οἰθδη ἴῃ Η!5 5 ῃ " (οὉ χν. 1); 
τους ἢ 1655 σδη “6 ἴΠδξ 15 Ὀοτη οὗ ἃ γοπιδη 
6 τὶ σδίθοι5᾽ Ὀείογε Ηἰπλ. (οὐ χν. 14.) 

8. Γὸν ἐδ Ἄπρρρ, ὅζε.Ὶ ΑΨ σοηϑοϊοιιϑηθ58 
οὗ ξυΠὶ ἀπά οὗ ἀοβογνϑα ρυπ5 πΠιθηϊ 566 Πη5 ἴῸ 
116 αἱ ἴῃ τοοῖ οὗ {πε Ῥϑδὶ πγ5ὲ 5 Ῥγάγοῦ, δηδ ἴο 
φγοιηρί 5 βιιρρ) σδίίοη ἔου ἔΟγ ΊΎΘΠ655, 

8 (ὑλιιϑὸ τὸ ἴο ἮΟΆΓ (ἢν Ἰονίηρ- 
ΚΙπάπαββ 'π ἴῃς πιογηΐϊηρ; (ογ ἰπ ἴῃες 
ἄἀο 1 ττυβῖ: σδιιδὸ πὸ ἴο Κπονν ἴδ 

ῥὲ ῥαὶδ “ρη θη] Βαῖδοσ, “τοάάδη οὗ ογιιϑῆ- 
οὐ ἴο {Π6 ϑαττῃ." 

ἐπὶ ἀαγάπο})] ΤὮδ ννοτὰ (νῃς ἢ 15 ρ]11γ4}}) 
ΟΟσῸ 5 Θἰϑοννῃογο ἴῃ [6 ρϑ ΑἸ γ ΟἾΪΥ ἴῃ ἰχχὶν. 
2ο, πᾶ ΙΧχχχνὶ!. 6. ὙΠΟΓΟ 5 ἃ οἷοϑο γϑβοπ- 
ὈΙδηςσθ Ὀαίννθθῃ {π6 ρϑαὶπὶ ἰδὲ χιοίοα δηά [Π6 
ρΓοβθηΐ. 

ἂς ἐῤοσε ἐδαὶ ῥᾳυε ὀσοη ἰοηρ ἐεαἀ ] Ἐ δίδου, 
κἐὰ5 ἴποβο {παΐ ΔΓ [ῸΓ ϑνεὺ ἀοδά," 2.6. Ὀυγιοά 
ΑἸϊνΘ ἔογ ὄνοσ, Ὅμῃὸ πυοβίίοη οὗ ἃ ξαΐιγο ΠΠ|6 
ἰ5 ηοΐῖ ᾿πνοϊνθά ἴῃ {πε σοπιραγίϑοη. Ὑῆ6 58Πὶ6 
ΜΟγαά5. ἅΓῸ ἰουηά ἴῃ [,4Π]|. 11}. 6 ΜΙΝ ἃ βἰηρὶθ 
ἐγαηβροβιέίΊοη. ((ἵ. Ῥϑ5, ον, το, οχὶϊ. 6; [6ζ΄ 
ΧΧΧΙ. 9.) 

4. ουεγαυδείνιο ἡ 866 ποΐϑ οἡ Ἐ5, ὌΧ], 2. 
ἰς «ρεοία!Ε] “Ατρδχθὰ," “ αϑιοηϊοα," οΥΓ 

“ς ἀρ! γιοὰ." ὙΠηὸ ννογὰ ἴῃ 1ῃ6 [Ι͂Ὁγπὶ ΒΟΓΟ 
᾿ιἰ5ρὰ 15 οὗ γᾶγὸ ΟσΟΌΓΓΘΠΟο, δπα 15 ποΐ ἔοιπά 
οἰδόννῃογο ἴῃ (ἢ6 ρβδ]οσ. [{ 5. υϑοὰ ἰη [54], 
Ἰχ. τό, [χΧ}}}. ς; Εσς]δθ5. υἱῖ. χσό, δῃὰ ᾿δηϊοὶ 
ΜΠ, 27). ΟΕ, ῥ5. Ἰχχνυῖ!. 4---, 4150 1, Ὧ1|. 111. Σχ. 

5. (Οοπιρᾶτε 8. Ιχχυῖ. 12, ἢ τνΠ]ςἢ 
(815 νοῦβθ νθγΥ οἰ οϑοὶυ σογτεβροπά5. ὙΠῸ ΟἿΪΥ 
ΟἾΠΟΓ ᾿Ϊαοθ 'η νὨΙ ἢ [Π6 νου γοηἀογοά "" πγι186᾽ 
ΟΟσι 5 1 ἴΠ6 841Π|6Ὸ ἔοι τῇ ἰ5 [54]. }}}. 8. ΤΟ 
ὑνογὰ γεπάογοα “ὁ σοΠΊρ] ΑΙ η " ἴῃ Ῥε, Ιχχυ. 2, 
Δη“ ὁ" σΟΠΊΠλ 67 ἴῃ Κ5, Ἰχχυ!]. 6, 15 ἃ αἰ ἔῖδυ.-:. 
Θηΐ ἔογτη οἵ {Π6 βαπὶὸ νογὺ. 
ἐδναυον 4] ἈΔΊδοΓ, ἼΤ ἣν ἀοίηρ,, οτ “ ἀοϊῃρϑ.᾽" 

ΚΟΥ Ρς. χοῖϊ. 4 δηά ποῖθ. [ἢ ὁοπιο Μ85. δηὰ 
Τιοϑβί γθγβίοη 8 Ὀοΐῃ 15 ἤοὰπ πὰ {παΐ γδη5- 
Ἰαϊοά ““ννοσκ ἢ ᾳ ἀϊδεγεηξ νγοσά ἴῃ ἴῃε Ηδθδ.) 
ΔΥῸ ἴῃ {Π6 ρ] ταὶ. 

θΘ. 17 “ἐγείοῦ γον νιν ῥαπάς, ες. 1. “1 
ἢανο ϑἰγείςῃδά ἔογίἢῃ τὴν παπάς ἴο Τθδ; ΤΟΥ 
500}, 85 ἃ ραγοποὰ ἰδηά, ἴο ΤΘ6." Τῆδ πιοδη- 
Ἰπ 15 ἴη6 ϑαπὴ6 νυν οί Γ ννὸ τη ογϑίδπα ἃ νϑγῸ 
Ὀσέογα οἵ φεῦ (ἢ6 ννογὰ "501}].᾽ 2.6. νυ Βρέ μογ ἢ 
Ῥϑαϊ πγιϑί 18 γεργεϑοηϊθα 85 {πὶ πρς ἃΡ Πἰ5 508} ἴο 
Οοά, οὐ δὶ5 501} 15 γεργοθοηίεὰ ἃ5 {π᾿ βίης 
δἴϊζογ Οοά, 

7. Ηεαν γιὸ φῥεεά!ν} Οτ, “Μακε μαβίθ (πὰ) 
ΔΏΘΙΝΟΓ Π|6.᾽ 

ἰδεὶ 1 δὲ δε μπίο ἐβδέγι, ὅχς.Ἴ Ψεγθαῖπι ἔγοτα 
Ῥ8. ΧΧΥΊ 1. 

8. ὕκιμε »ιὸ ο ἔσαν, ὅζς. ΕΟ, Ῥ5. χς. 14. 
ἐπ ἐδ γπογπὴηρ] 1.6. “ ΘΑΥΪγ." (, Ρ5, χς. 14. 
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ΔᾺΥ ννΒεγοῖη 1 5που]ά νγαῖὶκ; ἔου {Π 
ὉΡ ΙὩΥ 5011} υπῖο τῇδε. 

9 [)εϊϊνεν πιθ, ΟἿ ΟΚΡ, ἤοηι πλῖπα 
"Ἧς. ρῃρηγϊδο: [{Ηπἠπὸ πο ἴἢδ6 ἴο Πιά6 πγ6. 
ἀταΐδ »»Φ ΡᾺ Ε 
τυΐέλ ά.. ΙΟῸ 1ΘΔΓἢ της ἴο ἀο τὴγ ν"}}}; ἴοσ 

ἴμοι ἀγὲ ΠΥ (οά: Τὴγ 8ρί τις ἐς ροοά; 
ἰεδὰ πε 'πῖο τῆς ἰδπά οὗ πρτὶρ ἢ η688. 

7) ὃν πὶ δε ἐο 1 ἐγια ἢ Οτ, “δνθ 1 {γυϑιοα.᾽" 
, 5. χχν. 2. 

ἔαιὁ »ι6 9 ἔποαυ ἐδὲ «υα4}} ΟΕ. Ῥϑ55, χχυ. 8, 
ΟΧΠΠ. 2. 

1 ὸ νῖν σομἱ μπΐο δε ΟΥ, “1 δᾶνα 
πποὰ. ΟΝ, Ρ5. χχυ. 1. 

9. 1,366 ὠπίο ῥέε ἰο ῥίἀφ »ι)] ὍΤὨῈ νογάβ 
ΠΣ γα ΪΎ γοηάογεά ἅγε, “Τὸ Ἴδε μᾶνα 1 σοη- 
σϑα]ϑ οἵ ἰάθη," Ἴννο Ἔχρ δηδίοηβ ἕνα Ὀθθη 
Ρτοροβοά; (1) Τὸ ΤΠδε μᾶνο 1 οηϊγιδιοα ΟΥ̓ 
συηβάρα τὴν ἰγουθΐοβ; (2) ἰπ ἼΒεα Πᾶν 1 
μιάάθηῃ τηγϑ6]Ὲ, ἡ. ς. οιιηὰ ἃ τοίισο οὐ ἰάϊηρ- 
Ρίαςθ. ὙΠ} Ἰαιτθτ ᾿ηϊογργαίδίϊοη 15 ἴῃ σΟΠέΟΓΠΊ- 
ἔγ ἢ τῆ ἀπάοιθίρα!γΥ «Ὁῇροῖίνα βθηθο οὗ 
1Π6 νεῖ ἴῃ ΠΊΔΠΥ͂ ρῥᾶβϑαροϑ (οί, σξῃ, χχχυη. 
τα; Πθαξ. χχὶϊ. σώ; [οηδῇ 111, 6) πὰ νυν] ἢ {86 
Βέηογαὶ ρΠγαϑθοΪ ΟΡ οὗ αν. ΓΧΧ. [ὅτι] 
πρὸς σὲ κατέφυγον. εἰ. “ἃ ἴδ ῥγοϊεςΐξῃ5 5ι1Π|.7 

10. ἐόν “ῥίγὶὶ ἐς οοά, ὅ.ς. Ἀδίμοῦ (που ἢ 
ἴῃ νιοϊατιοη οὗ (6 δοσεπίιδιίοην), “͵οὲ ΤΥ 
ξοορά ϑρίτ Ἰοδά πιὸ, ὅζο.,᾽) ΟΥ̓ ποτ 116 ΓΑ]ΪΥ, 
“Ἰεὲ ΤᾺΥ ϑριτῖ, ἃ ροοά (ϑρι: 1), Ἰεαά τη6, 
ὅζο." (Εᾷ Οδῃ. χχχυῖ. 2, ΧΙ. 4; Ηδζ. 1. 4, 
ἔογ ἴΠ6 οχη!δϑίοη οἵ ἴῃ 6 γί ο]ο δου πουῃϑ ν Ἰἢ 
Ρτοποιη. βιΠΠἸχθ8.)ὺ Οἱ. αΑἰϑο Νβϑῆ. ἰχ. 2ο, ν ΠΟΘ 
[Π6 τί. 15 ργοῆχϑα ἴο {πὸ δάϊ. 

ἐδὲ ἰαμά οὗ μργισῥέπεα. 1 ΓΑΊΘΓΑΙΥ, “ [Π6 Ἰαπὰ 

ΡΘΑΙΜ 5. ΟΧΙΜΝΠ. ΟΧΊΗΝ. [ν. 9---. 

11 Ουΐίοςκεη πιὸ. Ὁ ΙοκΡ, ἴον τῇ 
ΠΆΛΕ 5. 84ΚΕ: [ογ τῆν τἱρῃϊςθοιιβηεβ8᾽ 
84 Κ6 ὈΓΙΠρ ΠῚΥ 508] ουξ οὗ ττουδ]ε. 

12 Απα οἔὗἉ τῆν πιεγον ουΐ Οὐ πλης 
ΕπΘηΊ 65. Δπαὰ ἀεβίγου αδἱἱ τπθπὶ τἢδῖ 
ΔΙΉΪΟς ΤΥ 801: [ογσ 1 ὧγὶ τὰν 86Γ- 
νδηῖ. 

οὗ ἃ ἴονεὶ γτορίοπ, οὐ ὑ] δίῃ; ΟΥ, 85 [6 ΞὩΠΠῈῸ 
ὑνογ 5 ἅγὸ τοηάογοὰ ἴῃ οι, ἵν. 43, ἀπά |ογ.Ψ 
ΧΙΝΙΪ, 21, “1Π6 ρ͵αϊπ σομπίτυ." ὉΠ Δ]]ιιβι υη 
ΒΟΘΠῚ5 ἴο Ὀ6 ἴο πε ἰαπὰ οἡ ἴθ οαϑί οὗ {πε 
]ογάδῃ, νυ ῃί ἢ ν 5 ἸπῃδὈϊοὰ ὈγΥ (Π6 ἈΘυθδηϊζοσ, 
85 ὈοΙηρ νν6}} αφἀλρίςα ἴον πὸ σβιιρροτίὶ οἵ δπεὶγ 
Ποοκβ, ὙΠδὸ ἀϊδίπςι Κηοννῃ ὈΥ 1818 πᾶπὶθ Πμοὰ 
Ὀδαπ ὁπὲ οὗ μγοδὲ ἱπίογοδε δηά ἱπηρογίδηςο 0 
1Π6 ᾿Ξγδοι θ5, ὅθ ΕἸ 5 ὁ Ῥαϊδθϑίηθ," Κ΄ ο]. 11. 
Ρ.153. ΕἸραγαίνοὶγ, Ἐπ ννογά ἀδηοίοβ "δαιυν," 
ΟΥ “Τρ ϊεοιιβηθ55,") ΟἿ, Ῥϑ. ΧΧΥν ΣΙ ἀπά ποῖ 
ἴῃ Ἰος.; 4150 [534]. χχν!. 2, το. 8ὅ66ὲ Νοῖθ Ὀεΐονν. 

11, 192. Ομίεξεπ ρισ, Ο οκρ, ζῶγ εὖν 
παριε: “αὐεῇ ΤὮΘ ρὨΓΑΘΕΟΪΟΘῪ ἰδ ἴμαῖ οὗ {Π6 
ΘΑΤΠΟΥΓ ρβαὶπιθ. Οἱ, ΙΧΧΙ. 20, ΧΧΥ. Σαῖ 4]50 
ΟΧΙΙ. 7. 
ὃν τὸν γἱσδίθοιπε᾽) σαἐε] [Ιἰ 15 νου οὗ 

οὐδογναϊίοη ἐπαὶῖ [ῃ6 Ῥϑδὶ πηὶδὲ ὑἱοδάβ Οσοά β 
ΤΙ δου5η655 45 [86 ἔουπάδίίΖοη οὐ ννΒιςἢ πὸ 
4565 ἢ5 ϑυρρ)οςαδίίοη ἔογ ἴπ6 ἀδρ]νογαηςο οὗ 
δὶς. 5οὺ] ἔγοπι (σοῦ ]6, ἀπά Οοάβ ἰονηρκιπα- 
Π665 ΟΓ ΠΊΘΙΟΥ 45 (δῖ οἡ Ὠ]ςἢ ἢ6 σγουπηάς 
818 ῥγαυθῦ, οὐ δἷ5 σοην!οίίοπ, {πμᾶὶ Οοα ν᾿.}} 
ἀοβίσου ἢ15 θπεπλ65. ῊΪ5 18 ἢοΐ (ῃ6 ἰδηρίιαρε 
οὗ ἃ γουθηϑοίι! δηὰ ὈΪοοά ἢ γΒΥ 8ρίτ. (ἢ. 
Ῥϑς, 1ἴν. ) δπά χοῖν. 22. 58. νυ. ὃ βῃοιυϊὰ 6 
ςσοιηραγρὰ 1 τ. ΣΟ δηὰ ΙΣ. 

ς ΝΟΤΕ οἡ ῬΒΑΙΜ ΟΧΙΠΠ. 1ο. 

ϑοπΠὶ6 σοάϊοοβ μανο ΓΙ ἃ 1ηϑϊοδα οὗ 2, 2.6. ἢ, οὐ "πο (δε ραῖῃ, οὐ ννΑῪ οὗ υρ ἴῃ 655.᾽" 

ΡΦΑΙ,Μ ΟΧΙΩΨΥ. 
Ι 2Ζαυτα δίοτεοίά Οοα 707 ἀϊΐξ τῖσρον ῥοίλ 19 ἀΐρε 
αἱ 10 Μια}!. 5. 416 φγαγεί ἐλαί Οοα τυομία 
2οτυργγμέδν ἐἰεἰνεν ἀνε γον ἀἐ ἐπερεῖόσ. 9 416 
2γονμ οί ἰσ 2γαΐδό Οοά. 
{ἀξ λαζὴ εἰαέε οὐ ἐάξ ζίμράοηε. 

ΑἹ ῥιαΐρε οἵ Ἰ)ανὶά. 

ῬΒΑΙῚΜ ΟΧΤΙΝ, 
ΤῊ15 ρ5α]πὶ ὈΘΩΓΒ 85 [5 ᾿πβογιρίίοη, "ΤῸ, ΟΥὉ 

οἵ, αν." [{ 15 τη δ η ο εν (6 ῥχοάιιςτοη οὗ 
ΟΠ ΠΟ νν5 16 ΒΟΠΘΓΑΙΪΥ τοσορηϊΖοα σι ΐοῦ οὗ 
ἴΠ6 παϊΐοῃ. [1 ΓΟΙΕΓΒ, ΠΊΟΓΘΌνοσ, ἴο ἃ {ἰπιὸ οὗ 
ἀδηρεῦ ἔτ ἴσο ἴοεβ (υν. ό, 7, 11), 8πά 
ῬΟΓΠΑΡ5 4|50 ἴο ῥγεβοηΐ ΟΥ̓ ραϑῖ σϑῦθ] ] οη οἡ 
(ἢ ραγί οὔ ἴῃ6 Ῥ54] πη151᾽5 οννῇ βιιδ]θςῖβ. (8ὅ6ες 
Νοῖο οη νυ. δῖ θοηα.) ΤΕ ΙΧ Χ. δάὰ πρὸς τὸν 
}ολιάθ, ἀπὰ ἴῃ6 ΤΑΙρυπῖσὶ σεΐοσ (ῃ6 ““ ον} 

ιι “1 2γαγείά »»»᾽ 

ΓΕΘΕῸ. έ τῇς [ΚΡ ἔΥ ἐν ον 

βδίγεηρτῃ, Ἄννῃ ]ςἢ τεδοῃθιἢ ΠΥ “τ κι 
Πδηάϑβ [το νγᾶγ, μα ΠΥ ἤπρετῖβ ἴο ἥρῆῃτ: ᾽: 

74. 

τνν ἄν 

᾿ΕΝ 

χ: 

2 ὄἵ' Μγ ροοάηεϑβ8, Δη4 ΠΥ ΟΓίγεβς; ὦ τς 
ΤΥ ὮΙΡᾺ τοννοῖ, ΔΠα ΠΥ ἀΕ]Ινεγαγ; ΤᾺ δα ϑριο 

24 5,3. 
ἔ Οτ, ΔΥγ τεῷ. 

ϑδινογα " οὗ ν. το ἴο ἴΠ6 σννοσγά οὗ Οο]δί, δι 
ἘΠ6 ἸηἴΟΓΠ4] ονϊάθηοθ 15 ἀθοϊβῖνο ἀραϊηϑὶ {}|5 
Βιρροϑβιζίοη, ὉΠδ ἐΟΥΠΊΘΓ ραγΐ Οὗ [Π6 Ρ54ΠῸ 15 

ὈΡΟη [Π6 ΘΑΤΠΘΤ ρ54]π|5, δηὰ ἴῃ ραχτσυ τ 
ὉΡοη 1Π6 1 8[ἢ, ννΏΟἢ ννᾶβ σοπηροβοά ἰοηρ δέϊοῦ 
186 δνθηΐ ἴο νυν ῃϊοῇ [Π6 ᾿Ἰπβογ ριίοη οὗ ΤΠ ΕΧΧ. 
Γείουβ [Π1|5 Ρ5. (866 ἴηΐ, ἴο {πα ρ541π|.} 1 πη πὶ 
ΠΑΓΌΓΑΙΙΥ οἰοβϑο ἢ {Π6 τοΐγαιη οὐ σ. αὰ, ἀπά 
ΠΟΙ 5ΘΘΙῚ5. ΠῸ ΠΕΟΟΟΕΒΩΓΥ σοηποσίίοη δεϊντοοη 
πὸ ἵννο ραγῖβ. ὍὕῊΘ ἰδίίεγ ρασγί ἢᾶ5 ποῖ [26 



ῬΘΑΙ ΜΘ. 

801614.. δΔηά ῥὲ ἴῃ ψῆοπι 1 {τυδῖ; ννῃο 
βαδάμοιῃ ΤΥ Ρεορὶα ἀπά εγ της. 

2 ΤΟ κΌ. νγμδῖ: ἐς πλδη, τῆδί τοι 
Ἦν Σ 6, τἈΚεβῖ Κηον]εάρε οὗ Ὠἰπὶ! ογ τῇς βοῃ 

οὔ πιδῃ, ἴῃς τῆοιι πιακεβϑῖ δοσουηῖ οὗ 
Ηἰπὶ! 
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4 “Μπὴ ἰ5 ||κὲ το νδηΐϊϊυ: Ηἷβ ἄἀλγϑ 110» 14... 
"Ἢ 45 ἃ ϑῆδλάον τῇδι ραϑβεῖῃ ἀννᾶυ. ἘΣ 

ς Βον τῆν Βεάνεηβ, Ο κοΚΡ, δηά 
σοπὶα ἄοννῃ: τἴοιςῇ τὰ πιοιιηϊαί 8, 
Δηά τῆδν 5}4]] 5πιοκα. 

6 “(μβῖ [πῇ ΠΙρῃτηΐηρ, Δπά βοδίζεγ 

ἜΤΌΟΤ Ὑ 
᾿, 8.4 

ἐὉῪῸ: 18. 
13, σ4. 

ΔΙ] υυϑοη5 ἴο ΘΆΓΙΘΓ ρϑΑ]πὶ5 νυ πο δοουηά ἴῃ 
(86 ἔοιτηθσ. Ὑἤοῦα 15 πλοῦθ ΥἹροῸΣ ἀπά οτ- 
εἰμ! Υ ἴῃ τ, [ἰ δδοιιπάβ ἴῃ [86 υ5ὲ οὗ Ροσυ- 
Ἰὰτ ννογάβ, δηά [ἃ Ὀδᾶγβ πὸ ἀϊγοοῖ ἔγβοθθ οὗ 
μανυίηρ ργοςθθάρα ΠπῸπὰ (ἢ 5δαπλὸ νυτογ. Αἵ πε 
52 ΠΊ6 {πὸ ἴἢ6 σοπποοίίοη 15 ποῖ 50 ἔογοθα 85 
ΒΟΙΏΘ ἤᾶνο γοργεβεηΐϊοα [ἴ, 1Γ ννὸ σϑιρροβε τῃ6 
Ῥπδὶπηϊβε, νεῖ ΠΟ Γ Ῥανὶὰ ἈΙΠ86 17, ΟΥ οπὸ οὗ 
ἢ]5 Ῥοβίο ἐγ ἃπὰ 5ιιοσοββοῦβ, ἴο μᾶνα δαηϊςῃοὰ 
ἔγοπι ἢ15 Π]ΘΠΊΟΓΥ [ἢ 6 ραϑβί, δηά ἴο θῈ ἱπάυ] βίης 
ΟἾΪΥ Ὀγρ ἢ ἀπιςὶραίϊοηϑ οὗ {Ππ6 ἔυΐαγο, ὙΠ 650 
νοι] πδίιγΑ}ν ἢπάὰ [ΠΘΙΓ Ἐχργοδϑιοη ἴῃ ἔγΘϑἢ 
δηᾷ ἴθτϑο ἀἰςοη, ἀηδ] ογεά Ὀγ ἵποϑὲ 4] πι510 5 
ἴο 8.6 η65 οὗ ραϑὲ {Π4] δηὰ ἀπ ςσι γ νυ] ἢ, 45 
ὨδίαγαΙΪΥ, το δ] ἴο (Π6 νυ το Υ ΘΙΠΟΥ 15 ον 
Ῥοϑοπδὶ τοςο] ]θο[οη5, ογ ᾿[λαν 4 5 ἀδβογιρίίοη 
οὗὨ 51|Π|1}4 οἰγουπηδίδηςεαβ. 

ΤῊΣ ρῥβα]πὶ, ἴῃ 115 προ ἴοπθθ οὗἨ ὈΓΑΥΘΓ 
δηἀ Ῥγδὶϑβθ, 15 ἃ δὲ σοηπϑοίίηρ [ἰηκ Ὀεΐννθθη 
[Π6 50]! ἀἴΟΥΥ ῥρϑδὶτη5 νυ ἢ ΡῸ Ὀείογε, δηά 
1Π6 δίγμιη8 οὗ {πδηκϑορινίπς νν ςἢ ΤΌΪΙΟνν 1. 

1. »ρ οἰγοηφί}] 1ἱτ, “ταν τος." Οἱ. Ρβ. 
ΧΥΪ. 2, 46, ΨΏΟΓΟ [ἢ6 54π|6ὸ Ηδῦγονν ννογὰ ἰ5 
τοηἀογθα ὁ γθηρίἢ " ἴῃ [86 ΟΓΠΊΘΥ νοσϑο δηὰ 
ὑἐτρο κ᾽" ἴῃ ἴῃς ἰατίογ, 

«υδίεῤ ἱεαεῤει δ » ῥαπάς ἰο «ὐαγὶ δ.ς.1 ἘἈδΔ- 
{Ππ| τ, ΟΝ ΠΟ ἰηδίγαςοίῃ τὴ μιδπάς ἔογ ὈδΕ]6 
(ς . Ῥος. ἵν. 21, ΙΧΧΥΠΙ. 9), ΤΥ δημΟΥΘ ΟΣ ννγ᾽" 
(ςἢ. 5. χυ!. 14). ΤΠε Βγϑῖ ἵννο νϑῦϑοϑ οὗ 
(Π15 ρ5. ἅγὸ ἃ αἰϊγοοῖ δοῇο οὔ Θανι 8 σγοδί 
ϑοην οὗ {Πα κϑρινιηρ 45 τοσογάδα 1η 5. χνυῇ], 
(5δεε ποῖθβ οἡ [ῃδϊ 05.), ἀπά 2 8. χχ!. Εἰνδ 
οὗ ἴῃς ἀοδοτγιρένα ἴογπὴθ ννΒΙσἢ ΟΟΟΌΓ Ἰῃ ν. 2 
ἃΥῸ ἴδίκθῃ ἔγοιῃη 5. Χχυ. 2. 

Ω. Μν σφοοάπε.. Ἐαΐποτ, “Ὁ ΜΥ Ἰονὶπρκὶπά- 
Π655 ΟΥ̓ ΠΊΘΓΟΥ.᾽" 4ῃ ΔΟὈγονδίθα ἔοστῃ, ἄρρᾶς- 
ΓΕΠΕΥ, οὗ 1ηὸ Οοά οὗ ΠΥ τπρτογ." ΟΕ 
Ῥβ. ΠΧ. 10. 171 4͵]5ὸ [οηδῇ ἰΪ. 8. 

γι» ἀἰοἰϊυεγογ}) ΓΑ, κἐ ΤᾺΥ ἀθ᾽νεγεγ ἔογ τηθ,᾽" 
85 ἰπ 2 8. ΧΧΙΪ. 2. 

1 ἐγ] ΟὖΥἍ, “μανο ἴδκοη τοῆιρο.᾽" 
«υδο τμῤιϊμοι ὁ »} Ῥεορίς πάν γι] ΟἹ. 

Ἐς, χυῇ!. 47, 48, ΠΟΓΟ, ἤονΘΥΘΥ, ννῈ σοδά 
ΡΙὸ 5" :ηδἰοδα οὔ “" ΤΥ ΡΘΟρὶΘ." (866 

Νοῖο δὲ οπά.) ὙῊῆε ΟὐἹΥῪ Οἴμεγ ρίαςε ννβεγα {86 
νοῦ τοπάογοαά “Ὁ δ απ θῖ ἢ} ᾽) ΟσσιΓΒ ἴῃ [ἢ18 ἔογτη, 
ΟΥ ἴῃ {}15 σἰρηιῇσπιίοη, 15 1541. χὶν. ἃ, “τὸ 
δι άδ παίίοης Ὀεέογο ἢ1πὶ.᾿ 16 (ΠῸ τεδαάϊηρ 
ἐς ΤΊΥ ρΘΟρ] ἡ Ὀδ6 γοϊδιποά, [η6 ννογὰ “" ϑιιὺ- 
ἀϊτοῖῃ ἡ ννοι]ὰ ὩδίυγΑ Υ τεῖογ ἴὸ {π6 4ιο] πη 
ΟΥ̓ τΡΡ ]]οη. 845 ἴῃ 16 ο4506 οὔ Αὐϑβαίοπη, ποῖ 
ἴο ἴδ ὀχϑύοῖϑο οὗ ἀσοϑροῖίς ροννοῦ. 6] 1756 ἢ, 
ννῃῸ {Π|1κ5 [6 ρϑαΐπι, ἰποιρ ἢ σοπιροβοὰ δῖ ἃ 
ἰαῖοῦ ρογιοά, ἀεοιρηθαὰ ἴο Ἔχργθβο {πὸ ἔρο! πη 55 

ἢ ΠΙΓἢ Πανὶ, γῆ μιδὰ δἰγοδάγ Ὀδθη 
δηοϊηἰοά ὈΥ ΘΑ πημοΙ, ἐπίογοα προη [Π6 σοηπΠιὶοῖ 
ἢ ΟοἸδίῃ, ςοπβίάοτς 186 ΓΟίοσοποθς ἴο Ὁθ 
Ῥγοθρθοίίνα, 2.6. ἴο Ἰλαν  ᾽5 ὮοΟΡΕ πὰ σοηνὶο- 
ὕΐοη {πὶ ]θῃονδὴ ννουἹὰ ςσοηβίγαϊῃ {πεῈ ρουρ]: 
ἴο δεσοορῖὶ ἢϊπΊ 85 ΠΕ ῚΓ Κίηρ. 

38. ΖΟΚΡ, «αὐῤαὶ ἱα »παη, δις. ΤὨῖβ 15. δῇ 
δυϊάοηΐ δοῆο, οὗ Ρ5. νὴ}. 4. 

ον δὲ “οη οὗ νιαη) Ἐδίδεσ, “ἴῃς σοπ οἵ 
ἔγα 1} ΟΥ̓ πιογίδὶ πλδῃ.᾽" 

4. αδη ἐς δε ἰο αηίγ, δις.] ΟΕ Ῥ55. χχχίχ. ς, 
ό, ἰχἰϊ. ο, ἕογ [π6 ἤγϑβι οἰδιιβε οἵ [5 νεγβϑ, διὰ 
ΤὸὉ ὙἹ}. 9, ΧΙν. 2; 55. Οἱ. 1ἱ, οἶχ. 23, ἴυγ 
[δ βεςοηά. 

δ. Βοαυ τὸν ῥεασυεπ:, ζζε.ἢ ὙΠῸ Ὀγοόκοη 
ΚΠγοδὰ 15 ἤθγο γοϑιυπηρα, ᾿ληά (ὴ6 οΥάοσ οὗ "ς. 
ΧΥΙῚ. 5 σοπεἰπυδὰ, δῖ ἰῃαΐ ψυΠσἢ 15 τεσοτοα 
εἰσίογίς!!ν ἵπ ῬΆ. χυϊῇ, ἰ5 ἤθγθ Ἐ8Ὲ 5 ]εοὶ οὗ 
(Π6 ῬϑΑ]Πι151᾽ 5 ΡγΆυοσ. ὙΠῸ σοπποοίίοῃ οὗ ἴῃς 
ἸηϊοΓροϊαϊθα βίσορθθ, υτὐ. 3.) 4, ΝΠ 1ῃ6 ργὸ- 
σοάϊηρ δηά ἴηε ξο]οννπρ πλᾶγ ὈῈ 85 ξο]]ον 5. 
 Ποῦθαβ ἴῃ 5. χυῇ!, (Π6 ῬΑ] πηδὶ ἀοβογιθο5 
ῃ6 στγοδίηοςς οὗ ἢὶ8 ϑοστονν, δηά γϑοογβ ἢΪ5 
ἰῃηνοσδίίοη οὗἉἩ [επονδῃ ἴῃ Ἢ ἀϊξίγεϑβ, Πογθ, ἴῃ 
{Π6 ἔογπὶ οὐὗὁἨ δὴ Θχοϊαπιδίίοη, 6 ΟΧΡΓΟ5565 ᾿μἷς 
σοην!οςτίοη οὗ ἴπ6 υἱίοῦ ΠΑΤΓΌΡΑ δΔηά υἢ- 
Ὑν ΓΙ Π655 οὗ τῆδῃ, ἀπά οὗ ἴπΠ6 ννοπάτουβ σοῃ- 
ἀεβοοπείοη οἵ Οοά ἱπ ἀοιρηίηρ ἴΟ ᾿Ἰπίογροβο ἴῃ 
15 Ὀεθα!, τ ΚΑΥ͂ τοίοῖβ ὈῪ ΨΥ οὗ Π]5- 
ἰγαϊίοη ἴο 2 8. νἱῖ!. τό δηὰ 18, 85 ργεβοηϊίηρ ἃ 
5: Π}}ΔΓ σοηίγαϑί, 

ἐομε ἐῤε »ιομπίαίπς, κα. Τάκοη ἔγοπι 5. 
αἰν. 322. Α5 τῆς Ἰδίθπξ ἤγὸ ποοᾶὰβ Ὀυϊ [86 
ἀἰϊνιπθο ϑ ΠἸΠΊΟΠ5 ἴο δνοόκο ᾿ξ ἰπῖο δοίίοη, 50 
[πὸ νυ]σκοὰ αν νὴ {Ποηβεϊνοθ [ῃς 6]6- 
πηεπίβ οὐ ΤΉ 5ΕΓΥ, ὙΠΟ ἀνναὶξ ΟΠ]Ὺ ἃ 558] 
ἔγοπι ἀῦονε ἴο Ὀὲ ὑγουρῃς ἱπίο 1} ορογδίίοη. 
ἼΠῸ ΡΓΙΠΊΔΓΥ δἰ 5 15 ουϊ θην το (πε Τθο- 
Ρθδηγ οὐ Μουπῖί 51π4|. Οἱ, Εχοά, χιχ. 18, χχ. 
χ8. ΤΏ πηοιιπίδ! 5 ἤθγδ ἀγὸ οἰθαγ]γ [86 ἈοβΕ]]6 
Ρονεῖβ. Οἵ. 585. Ἰχυῇ]. χό, ΙΧΧΥΪ. 4. 

θ. ὥστ ον} ᾿ϊσῥιπίησ) 1. “1 ἰρῆ ίοη Ἰσἢϊ- 
πίηρ.᾽) ὙΤΠα νοτῦ 5 ἐρπα [ἢ ἢοῸ ΟἴΒοΓ ρΐδοθ. 
σαν ἐδερ., ἀδείτον ἐδ] ΤῊΣ τοξογοηςσο 

15 αἰθασΥ ἴο 1ῃ6 Ῥϑδ] Πη5ῖ 5 δηοτηῖθβ ὙΠῸ ΔΥῸ 
ππυοπιοηρὰ ἴῃ Ρϑ. χνη!, 3, Ὀιῖ ννῆοϑο Ὄχιβῖθῃςθ 
5. ἸΟγδ ΟἾΪΥ ἱπηρ] θὰ. Α ςοπιραγίϑοη οὗ {18 
γοῦϑο νυ 5 ]πὶ ΧΥΠ. 14 Δβοτάβ ἃ σοοά |1]ι15- 
ἰγαῖίοη οὗ οπ οἵ ἴῃς ἴοιτηβ οἵ ρδγδὶ δ! 5ηὶ 
νι ἢ ἀϊδιηρυ θη Ηδεῦτενν ροεῖσγ. [ἢ 6 
Ρᾶϑϑᾶρε εἰϊοὰ ἰξ 15 [6 αὔτοννβ νυν ΒιοὮ ““ϑοδίζου" 
{Π6 Ἔποόῖλυ δά ἴῃ πίη ρ νι ἢ ““ ἀϊδοοπλ- 
Πῖ5᾽ {πεῖ ({Π6 ϑᾶπιὸ ννογὰ ΒΟ ἢ ἰ5 ΒΟγὸ γρῆς 



τὨεηὶ: 8ποοῖ οιἱδ [ἢϊη6 δίγονγθ. δηά 
ἀεβίγου {ἢ πὶ. 

7 δεῃή τῆϊηε ἰβαπά ἤοπὶ ἀῦονε; 
ΓΙᾺ πλὲ, ἀπά ἀεἰίνεγ τὴε ουξ οὗ ρτγεαῖ 
νγαῖετβ, [τοηλ [6 ἢδπά οὗ βἴγδηρε ςἢ1]- 
ἄγθη; 

8 Ποβε πιουτῇῃ βρεακείῃ νδηϊγ, 
Δηα {Πεὶγ τρῃς Παπά 2: ἃ γτιρῃς Πδπα οὗ 
[Ἰϑοῃοοά. 

9 ΜΠ 5ἰπρ ἃ πανν βοηρ πο ἴΠ66, 
Ο Οσοά: ὑροη ἃ ρβα]τοῦν ἀπά Δῃ ἰπϑίσα- 

ἀετοὰ ἀεείγον). [Ιἢ {Π|5 ρϑαΐπὶ 1ἴ 15 ἴῃς Πρ ϊ- 
ΠΙῊΡ ΠΟ ἢ ““ϑοδῖίογβ πο, δηάὰ [ἢ6 ἄστοννδ 
ὙΠΟ “ὁ ἀο5ἴΤΟΥ ̓ {ὨοΙη. 

7. δερά ἐῤὶπο βαρ ζονι αὖουο] ἘΔΊΠΟΓ, 
Ραΐ οι, οΥ οἰτγοῖςῃ ἔογίῃ, Τ πο μαπά." Τῆς 
ἰἄἀθα ἰ5 ἴα κϑὴ ἔτοιῃ 8. χυ ]. τό, “" Ηφ 5ϑηΐ ἔγοῃη 
ΑΌονο," 5 1ἴ 5. αἰϑὸ ἴῃ {Π6 Ῥγαγεγ ἔογ Ἂ{}1- 
ψΟΥσποΘ ἔτγοπι {Π6 ρτοδῖ ννδῖοιβ. ὙΠῸ νοῦ ΠΟΓῸ 
πιϑοὰ νυ] ἢ γοΐργθηςο ἴο {6 ρτοαΐ ννδίογϑ 5 ιιϑδοὰ 
ἴῃ τ. τα ΜῈ τοίοσθησς ἴο {Π6 4]16η5, 85 [ἢ 
ΡΞ, χυῆ, σ7 ΜΠ τοίογοηςθ ἴο (ἢ6 ς]πη151 5 
ἐἐ ΒΙΧΌΠΡ ΘΠΟΙΏΥ,  ἀηἀ [ῃοϑὲ νῆο “παϊοα "ἢ Ὠϊπι; 
{1ηι5 αῇογάϊης ἃ ΚΟΥ ἴο {πῸ ἱπιογργοίδτιου οὗ 
(Π6 πηϑδηΐϊηρ Οὗ ἴΠ6 “ βυοαῖ" ΟΥ̓ ΤΊΔΠΥ ““ ννδίογβ." 
νυ μαΐῖ 15 {ποτὲ γοϊδίθα ἢἰβζου  ΔΠΥ 15 51}, ἴῃ 
1ηϊ5 ρίαςο, [Π6 δι ιδ]εςξ οὗἉ δι ρρ]]ςδίιοη. 

ΤΠῆὸ ννογά τοπάθγοα τη [ἢ]5 νοῦθο ἀπά τ. αἱ 
“ χὰ," δηὰ ἴῃ αὐ. τὸ ὁ ἀ6) ΝΟΥ," 85 ἴῃ [5 Ατδ- 
Ππιλὶς ϑἰρηϊ βοδίίοη, 15 δἰβοινἤθοσε τἰϑοὰ ἴῃ τἰῃ6 
50η56 ΟὗἨ ορϑοηΐηρ Μ 6, αἰνναγϑ ἴῃ σοπῃ] πποίίοη 
νν ἢ 2 (πὰ πιοιἢ}), Ἔχοθρί ἴη 5, Ιχν]. τ4, 
νυ ογο 1 οσσυγα ἢ σαρῥαρ (ἴῃς 11|Ρ). Οἕ 
Ῥο. ΧΧΙΠ. 14: Οδη. ἵν. 11; [54]. Χ. 14. ὅζα, 

“γάησε ρ ώγο] ἘΔῖΠοΓ, “ϑοὴ5 οἵ ἃ βίγδηρο 
Ἰληά,᾽) Αἃ.4. Ὠραΐδοῃ. 

8. ἤίοιε »ιομὴδ᾽ σξῤεαξεί αδαη1}}} ΟΕ, Ῥ55, 
ΧΙ. ἃς ΧΙ]. 6. 

{δεν γίσδι βαπά 'ς ἃ γισῥί ῥαπά οΚ᾽ 7αΐςε- 
ῥοο]Ἱ Α ΡἢΓΑ56 ΡΘου ᾶγ ἴο 1815 ρίασθ. Ἐ|56- 
ΜΓΠΘΓΟ, ἃ ἰοηριδ οὐ 1105 οὗ [δἰϑδοῃοοά. (Οἵ. Ῥϑ85, 
ΧΧχὶ. 18, ΟἸχ. 2. ΤΠ δ᾽] δίοη 15 ἴο {πὸ ΠΠΙηρ 
Ρ οὔ τῇ6 τίρῃε βαπὰ ἴῃ δῇ οδΐῃ οὐ ϑοϊεπΊη 
δον ΟΓΔΊΊΟΙ, 848 ἴῃ Οσδη. χὶν. 22; Ὠειῖΐ. ΧΧΧΙ, 
4ο: ᾿5. ονὶ. 26: [54]. 1[Χ]}. 8. (ΟΥ̓ Ρ5. χχυῖϊ. το, 
Δ Ποῖγ τρς μαηά ἰ5. 1] οὗ ὈγΌ 65," ὍὌΠΟ 
πδαγοϑῖ ρᾶγα}] 6] βοθ5 ἴο Ὀ6 [54]. χ]ῖν. 20: “15 
{Πόγὸ ηοΐ ἃ [16 ἴῃ τὴῦ Πρσῖ παηά 3" (ΟΕ Θεοῖσι 
πρώτα δεξιώσομαι, 2Ἐ 5.ἢ. “Αρδιη.᾽ ὃς 2. 

Θ. 1 «υνἱὴΠὴλεἷης αὶ πεαὺ “ο5}] ὙΠῸ Ῥϑδὶ πη151}5 
οχροοίδτιοη οὗ ἃ ἔανουγαῦϊθ ΔηδυΟΓ ἴο ἢΙ5 
ΡῬΓΑΥΘΥ ἰ5 580 σοηβῇάεηξ {παῖ ἢς υἰ{6Γ8 ὩΠΟΟΠ- 
αἰ Ποπα}ν ἃ νονν οὗ {ΠΔη Κϑρίνηρ. 866 ποΐθ οῃ 
Ῥϑ. ΧΧΧΊΝ. 2. 

Ο σοαἽ ΤἼδ ΟΥΪγ ΡΪαςε ἴῃ Βοοκϑ ΓΝ. πὰ Ν., 
ἢ πὸ ὀχοθρίοη οὗ ἴπ6 σοπιροϑιῖο "8. σνηὶ., 
1 Ψηιςἢ Οοὰ 15 λἀ ἀγοβοοὰ 5 ἰ ορίρι, ννιποιῖ 
[86 Ργοποσηϊηαὶ 8 6Π1χ. [ἢ Βοοκ ΙΝ. Εἰοῤίνε 

ΡΘΑΙΜ5. ΟΧΙΗΙΝ. [ν. 7--.. 

τηεηΐ οὗὨ ἴεξη 5[ΓὩρ8 ὙΨ11 5 πρ' ργδίβεβ 
ὑπο ἴπεα, 

ΙΟ 7ὲ :ς έ τῇαϊ ρίνεϊῃ ᾿ ςαϊναῖίοη 1 0 τ, 
τοῦδ». 

υπῖο Κίηρϑ: ψνῆο ἀε]ινεγεῖῃ [αν ΠΙ5 
βαγνδηΐ ἔτοπι τῃ6 Βυγίξι] ϑυνοτγά. 

11 ΕΙά πιε. δηὰ ἀε]νεγ πὲ ἔγοτῃ ἴῃ ε 
Πδπά οὗ βἴγδηρε σμι]άγθη, νγῆοβα πουτϊῇ 
ϑρβάκείῃ νδηϊῖγ, δηά τῆειγ τίρῃς μδηά 
ἧς ἃ τίρῃι Βαηά οἔ (]βεῃοοά: 

12 ΓΒδῖ οἱ β0ῃ8 714} ὧφ 45 ὈΪδῃϊϑ 
δΙΟΜΠ ὑρ ἴῃ τῆεῖγ γουτῆ; ἐῤαί οὐΓ 

ΟΟσΌΓΘ ΟΠΟ6 85 ἃ ῥγϑάϊοδίο οὗ ἰθπονδῇ, ἃ5 1Π6 
ἴπιΘ Οοἀά (ς. 3). ἴῃ οἴδπογ ρίδοθβ 1 5 υϑεὰ 
οὗ σγοαίοα Ὀοιημ5 ἰπ 1Π6 ἰαϑῖ ἵννο ὈΟΌΚ5. 

απ ἐπείγμριοη! Οὗ ἱεη σἰγησ4}) ὅ66 ποίθ οῃ 
Ῥς, ΧΧΧΙΪ. 2. 

«Οἱ 1] εἰης ῥγαϊ 7 ΟΥι “ΨΠΕ1 ρίαυ υπῖο 
ΤΉςο." Βιιῖ ἴσο, 845. οἰξθινῆογο, [6 νοςδὶ 
Δοσοπηραηι πη ηΐ 15 οἰ ]Ὺ ΠΡ 166, 

10. Μὶ ἐς δὲ Ἰβραὶ γίνε} Ταῖς, ΒΟ 
δίνοιἢ," ὙὝΠΟΙΘ ἰ5 ἃ σβδηρο οὗ ρεύβοη. ὙΠῸ 
σοηϑίσχιοιίοη 15 σδαγαοίογιδῃις οὗ 8. χυὶ., ἴῃ 
ΠΟΙ, 85 Πότο, ϑοηΐθιισθβ ἄγε σοηποςίοα ὈΥζ ἃ 
Ραυτορῖο ἀρτοοίηρ ΜΙ ἃ ρῥγεσεάϊης πουῃ. 
ΟΥ αοὉἢἪ. 32, 24 ΟΕ τῃαΐ ρΡ54]Π|. 

μπΐο ἀπ] [ἀἴ. ἐἐπηῖο τἢ6 Κίηρπ,᾽" 2. ε. {86 
ΤΟΥᾺΪ Ποιιβὸ οὔ αν, 85 ἀϊβ! πρι 5ηθα ἔγοπὶ 
οἴδον “Κίῃρβ οὗ {86 φαγί ἢ (5. σΧ ΙΝ". 11). 
Ενθη ΠΟΥ ἤᾶνθ ΠΟ βαν]ρ Ροννοῦ οὗ {ΠΕ ῚΓ οὐνῃ 
(ς ΡΒ. οχὶν!. 2). [15 Οοά ΑΝο εἶνοβ ἴἴ ἴο 
{Ποτη. 

αὐο ἀρϊϊεγειν Παυϊά ῥὶς «“εγυσπῇ ὙΠ 
σογτεξροηάϑβ ἢ Ῥ 5. χν!. το. [{ πῆρ ῆϊ 566πὶ 
ἴο ΠΡῚῪ ἴῃ6 ανιάϊς οτγ βίη οὗὨ [Π6 ῥϑδὶ πὶ, 85 
ἰἀοπεξνιης Ὠανιὰ ν πῇ τΠ6 συ ρρ οδπὶ οὗ ταν. 7 
δηᾶὰ αας Ὀυῖϊ ἴῃς ῥγΈϑοΠξ ῬΑΥ ΓΟ Ρ]6 ΠΊΔΥ ΠΟΤ 
6 υπαοιπιοοά τοϊγοθροςτνείγ, ἃ8 1. Ρ5. χυῇ]. 
ζο ἰξ 5 υϑϑὰ ργοβροςίινοῖν ; οὐ ϑϑαυϊά Τ]ΑΥ ἤΟΓΕ 
βίδηά ἔογ ᾿)λαν! ἃ ἀπά ἢ15 δοϑὰ (ς 5. χνῆ!, ςο)), 
85, ἴῃ Β5, ΟΧ]ν]!. 10, ϑἱαεοὐ τι5 ιιϑοὰ ἴο ἀξποῖς ἢ]5 
ἀοβοοπάδηϊ5. (ὅθ Νοῖθ δἵ 6οπά.) [{ ϑμοιυ)]ά ὃς 
Οὐβογνοά τῃαῖ [Π6 ννοτά τοπάεογοα “" ἀοἸ νογεῖῃ ἢ 
ἴῃ. 1015 νοῦβο, δηὰ “ὁ τα Ἷ τὴ ττν. 7 (566 ποίε) 
ΔΩ 11, 15 ΠΟΙῸ Ἀρδίη τιϑοὰ ἴῃ αι 4 ἀἰβογεηΐ 
βἰσηϊβορζίοη ἔγοτι τπαΐ νΏΙΟἢ 11 Ὀοᾶῖα ᾿η 55. 
ΧΧΙΪ, 11 Δηά ΙΧΥ]. 14. 

δε βμγίμί «πυον 1ἴ, 1ὴ6 ϑυνογά οὗ 
6ν}}." ὙΠὸ αἰϊιυιβίοπ πιαῦ Ὀ6 ἴο {Π6 ἀδϑίγυςξνο- 
Π655 οὗ {πὸ δϑυνογά, οὐ 1ἴἴ την θὲ ἴο ἴῃ ὈΔάπο85 
ΟΥ̓ [ῃ6 σδιι86 ἴῃ ΜΠ ι ἢ [πὲ δυνογὰ ἔγοπη ΜΒ Ι Β 
1 ῬοΔΙπηϊδὶ ρύᾶν5 ἴου ἀοΠ]νούάησθ ννᾶ5 ἀγανη, 

11. Κἰά γιὸ, απή ἀρίμθεγ ριε] 1.6. ῬΥΤΟΌΔΌΙΝΤ, 
Ὰ5 Τῆοιι ἀϊάσι ἀοίνοῦ αν ΤῊΥ ϑογνδηΐ, 
50 ποιν '90 τἀ δηὰ εἰο νοῦ πη." ὍΠδ τοΐγαϊη 
ΟΥ̓ (ἢ15 νϑῦβθ, τ Κθη ἔγοπὴ φτ'. 7 Δηἀ 8, 566 1Ὼ8 
ἴο ἔοιτῃ ἃ δι φῦ το παϊίοη ἴο 1Π6 ῥϑβα]πι. 
ΤΠ τοπιδι πη ρΡογτίοη 5 ἰηνοϊνοα 1 ργοδῖ 
ΟὈΒουΥ δηά αἰ ἢ]ς {γ. 

12. Τραὶ οὰγ σοῆς »ᾶν δὲ] Οτ, “"Ὑ  ΏΠΟθΕ 



ν᾿ 

Ἀ 
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ἀλυρῆτειθ 2,74} ὧδ ἃ5 ΟΥΠΘΙ 5168. 
ΡΟ Ι5ῃεὰ οἴεγ τε βιπη] τιμάς οὗ ἃ 
Ρδΐδςε: 

12 ΤραϊΐυΥ ΡΆΓΠΕΓΙΒ πηαν δὲ [1], ΔΕ 
[οσάϊηρ 411 πηλπηεγ οἵ βῖοτε : ἐῤαΐ οὐγ 
506 ΕΡ ΓΏΔΥ ὑγίησ ἰογἢ τῃουδδηάβ δπά 
ἴεη τῃἢοιιβδπάβ ἴπ ΟΌΓ 5[γΓθοῖβ: 

90η5 ἅτε.) ἄζς., ἴῃ ὙὙΒΙΟΝ σᾶθ6 τ. 1ς ΒΌΡΡ]168 
[τς σοτγτγεϊδίϊνε οἰδυθ6. (80 Εννα]ά.) Ὅῇε 
σοηβίγιςτ οι ἰ5 Ρδου ατ δηὰ πΊΔΥ ἤᾶνθ Ὀδδη 
διξεοβῖοα Όγ υ. 8. ΧΧ.΄- ὧν οἱ υἱοὶ αὐτών. 
7ετ. "οἴ 51πῖ| Ά}1} ποβίτὶ." (δ6θ Νοῖδ δῖ επά.) 

Ξγοτυπ “0 Βδιπου, εν ] ρτόννη, οΥ ἐστόννη 
ἴλγρε ἴῃ {πεῖν γουῖῃ; 950 τ Καγ, ΟἿ [158]. ]. 2, 
ΧΧΊΣ, 4: Ηοϑ. ἰχ. 12. ὙΠΟ ννογὰ οσςιγ5 ἴῃ ἴῃ6 
5ΔΠΊΣ ἔογπὶ ΟἿΪΥ ἴῃ ἴΠ1|5 ρίδοθ, ΠΟ δοη5 ἃΓδ 
ΔΡῚΥ ςοχηραγτοά ἴο ρἰδηΐ5 ΟΥΆῳἴγϑθβ, ψδιςἢ 
βου 5 ἢ ἴῃ ἴπὸ Ὄρθη διγ, ὑν σὲ [6 ἀδρῃϊοῦβ 
ἃγΘ σοι ρΑγα ἴο Ξε ]ρταγεα ρΙ]]αγβ, νν ἈΙ ἢ τηρᾶτῖ 
ἔτγαςς 45 ννῈ]}} 88 ϑι γθηρίῃ ἴο [πε Ἰηΐοσιοσ οὗ ἃ 
Ὀυϊάϊηρ. 

ἕογπδν “,οη2] ἘΑΙΠΟΓ, ὁ’ ΠΟΥΠΕΓ ΡΙΠ14Γ8,᾽) ΟΥ 
“ὁ ΠΟ] πη 5.᾽) ΟἿ κερατοειδεῖς γώνιαι, 08." Β. ].᾿ 
ν΄. ς, 6. (ἔξ αἷϑο ΖϑοἊῆ. ἰχ. τς, [6 ΟὨΪΥῪ οἴ μοῦ 
Ῥίδος ννῆοσγε ἴΠ6 ννογὰ οσςυζϑ. 
Ῥοϊεῥεα  Ἐαῖποῦ, “συ οΥ “βου !ρίυγοά," 

Τηὸ τνογὰ ἰδ οἰϑθνῆογε ἱπναγ δ ὈΥ υ5οα οὗ 
νοοά (ἢ ἴ6 ὀχοθρίοη οὗ σον. νἱ]. τό, 
Ώετὸ [ἴ 15 ϑεὰ οὔ γαγη), ἀπά ποῖ οὗ βίοπο. ΤΠε 
56 οὗ τηδὶ6 πὰ ἔρσμαϊε ἤριιγο ἴο ϑιιρρογ 
Ρογίίςσοβ οΟΥ Θπίδοίδζισοβ 566 15 ἴο ὃ6 οὗ πλογὸ 
τήοάοτῃ οΥ βίη. 

φῆεν θὲ οἱρμάς 9 α ῥαϊαςε}] Ῥευθαρ5 
εἰ δοσογάϊηρ ἴο ἴῃ6 τηράθὶ (ογ ραίζογη) οὗ [Π6 
ἰεπιρ]ε." ὙΠῸ Ῥγδγοσς ΒΟῸΚ Ψ  γϑοἢ ἢδ5 “Τὴ 6 
ΡΟ ΞῃΠθὰ σογηοῖβ οὗ {π6 ἰθπιρ]6." ὉΠ ἴοπηρὶ]ς 
νγᾺ5 [6 ρσγοαΐ δισῃιϊοσίαγαὶ πιοάθὶ οὗ {πὸ Ηδθ- 
ὕγτενβ. ΕΧΧ. ὡς ὁμοίωμα ναοῦ. 6τ. “δὰ 
5} Πτ ἀϊ πόση τοπιρ] 1." (ΟἿ, ΑΠΊοΒ νι}, 3, πὰ 
ἴ8αϊ. χὶῖν. 28, ἴογ ἴῃ6 οπηϑϑίοη οὗ ἰδ αὐτοῖο, 
ΟἿ τ Κ. νἱῖ. δὲ ἔοσ {86 δοσοιηΐ οὔ (6 ρ1Π1Γ8 
]λςδη δηὰ ΒοδΖ ϑεῖ ἂρ ὈΥ Κίηζ ϑοϊοπιοη ἴῃ 
ἴδε ρογοῇ οὗ [πὲ τοπιρὶθ. 

13, ΤΡρωὶ οἷν γσαγπεγς, ἄς 1 “Οὐ 
ξαύηοῦς (11. 2.6. { τἢ6 σοποίγιςζοη οὗ τ. 12 
Ὀε σοπιϊπιιδαά, “ ν ΠΟ56 ΒΆΓΠΟΥΚ ἅγα [1}]." 
αογάϊης αἱ  νιαηπογ 97 “10γ6} 1.1ἴ, “"ἰνίπρ,᾽" 

ἐ ἘΉΞΕΡ. 14. Τραὶ οὐτ οΧχβη γιάαν ὁ ᾿ βίτοηρ ἴο 1 Ἡοὺς 
αῦοιγ; ἐῤαὶ ἐῤόγο δό πὸ ὈτθακΚΙπρ' ἴῃ, ὀεαν ὀμρν 

η:5, ΟΥ̓́, 
ΠΟΥ ροΐηρ οὐ; (παῖ ἐῤεγξ δφ. ΠῸ ᾿σοπι- ζρααὺν 
ΡΙαἰ πἰπρ' ἴῃ οὐ βἴγεαῖβ. Ὑ τυ θέας 

15. ΠΗΔρργ ἱ- ἐδαΐ ρεορίς, τῃδῖ ἰ5 ἴῃ Ῥα ὅ 
50 Οἢ ἃ σᾶ58: γέ, ὨΔΡΡΥ ἰς ἐῤαΐ ρΡεορὶε, 
γνῃοβε (ὐοά ᾿ς τῆς οΚ. 

ΟΥ ““Ῥουγιηρ ἔογίἢ δουπάδηςΥ ἔγοτη Κιπά ἴο 
Κιπα," 2.6. 4}} ἀοβεπρίϊοηβ οὗ ργοάϊιισθ. ὙΠῸ 
ννογὰ οσσιΓ5 ἔη [ἢ6 Ρ5δ]ΐοσ ΟὨΪΥ ἴῃ [15 Ρ]δοθ 
δηῃὰ 5, ΟΧ], ο. 

ἐῤαὶ ον σῤεῶῤ, ἅς. ἢ Μοτγὸ ᾿ξ ““ ΟἿ σῇδθερ 
Ὀτηρίης ἐοστ τπουδαηάβ, πιὰ] ΠΡ] δὰ Ὁ πὰγ- 
τιΔ5,᾽" 

ἐπ οἱ “ἐγέε.1 ἈΔΊΠΕοΓ, “ἢ οὐ βο[ἀβ οὐ ὀροῃ 
Ῥαϑβέυγοβ " (566 ποίθ οἡ ἰοῦ ν. το). 

14, Τδαΐ ΟἿΓ ΟΧΘῊ »ΩΥ δὲ εἰγοημσ] Τὴδ 
ΤΑΘΔΠΙΏΣ 15 ἀουδίπι!. [Ὁ τᾶ Ὀ6, ““ΟἿΓ Οχοη 
Ιδλάθῃ νυ ἢ ργοάαςο," οὐ “οὐ Κὶπὸ ἔπ μ].᾿" 
ΟΥ “Οὐ ΟδΙεῖβ (ΟΣ μεδάβ8 οἵ {2π1}}165} ΠΠΩΪΥ 
εϑίδ 1564." (δεὲ Νοῖίδ δῖ οπά.) 

ἐραὶ Τβεγο δὲ πὸ ὀγεαζίηφ ἐπ, ὅς. Ἐδίδμοῦ, 
0 ὈγΈΔΟἢ,᾽" 2.6. ΤὨγουρ δοϑία ἀβϑλιῖ, 
“Δ 4 ΠῸ βοΐπρ Οὐΐ,᾽" 2, 4. ἰηΐο σαρτἱνγ. ΤῊΣ 
ννογὰ τοηάογοα “" Ὀγολκίηρ π᾿ οσσιγα ἴῃ {Πὸ 
Ῥ5ΔΙΟΥ οἰβοννηοῦο ΟἿ ἴῃ 5. οὐ]. 21ὦ.: Οἵ 
716γ. χχίχ, τό; Απηὸβ ἵν, 3: ""Απά γ6 5}8]}} 
ὅο ουΐ (ὦ. 4. ΡΓΟΡΔΟΙΪΥ ᾿μἴο σαρεϊνὶεν.}) τὨγοι ἢ 
ΓΟηΐ5 ΟΥ ὈΓΕΔΠἢ 65 ἴῃ [ἢ 6 νν4}},᾽) ννῆθιὸ ἔογπης οἱ 
1Π06 δπ|ὸ ννογά νῆϊο δῖὸ ἤφγο σοῃάογος 

ἐς ΒΥ ΑΚΙΠΡ ἴῃ" δηὰ “" Βοϊπξ οὐδ᾽ ἅγὸ ομηρογθα, 
ἐῤαΐ ἐθέγε δὲ πὸ εο»ιρίαιπίηψ, δς. ΒΊΟΥ, 

“ΔΩ ΠῸ ΟΙΥ οὗ βοῖτον (εἴ, 54]. χχὶν, σαὶ 
7]εγ0 χῖν. 2, Χὶν!. 12} [π᾿ Οὐγ ὀρθῃ ρῥἰαοθβ." ἢ, δ. 
16 ρίαοθβ νν ΓΘ [Π6 ῬΘΟΡ]Θ σΟΠΊΠΙΟΠΪΥ 8556Π- 
ὈΙοὰ πϑρᾶῦ ἴΠῸ ραῖς οἵ ἴπῸ εἰν (οἢ. 2 Οἤγτο,. 
ΧΧΧΙΙ, 6; Νέξῆ, νἱῦ, 1). ὙῊΘ6 ψοιὰ τοπάογοα 
ἐς ΠΟΙ] ΔΙ ΠΙΠ" ἀοδθ ποΐ οσςογ οἰβδοννῆογο ἴῃ 
[6 ρ5δ]ἴεσ, 

15. Ηαρῤῥν ᾿ς δαὶ ῥεορίς, ὅς. Ἐλδίδογ, 
“ς Β]οβϑθά 15 ἴῃ 6 ρθορ]θ,᾽" ᾶἃζς, Ὑ 5 ϑθοπὶ5 ἴο Ὀ6 
1Π6 σοττεϊαίϊνο οἸδι56 ἴο Ὁ. 12. [1 8 ροβϑίθίο, 
ονπρ ἴο [Π6 οἴοϑθθ σογγεβροπάοηςσο οὗ [ἢ :πη]ς- 
[14] ννογάβ οὔ ἴῃ ἵννῸ νϑῦβὴ5 ἴῃ η6 Ἡθῦτονν, 
(ῃ4ὲ (6 ἴννο ννογὰβ νυ ῃ]οἢ Ὀορίη {Π158 νϑῦθα 
ΤΏΔΥ πᾶν ἀτορροὰ οι οὗ [ἢ6 θοριπηίηρ οὗ 
ν. τ᾿. (86εε Νοῖίδ δ βηὰ.) 

ΝΟΤΕΘ οὐ ῬΘΑΙΜ ΟΧΙΙΝ. 2, 1Ο, 12) 14, 15. 

Δ. Το Νίλθογα ποῖθβ {Π|5 8385 οὔθ οὗ ἴῆγες 
Ῥίασδβ ἴῃ νυν μισῇ 1η6 βἰησιίαγ ἔοττη οὗ [Π 15 ποιιη 
(Ὧ") κἰαπιὰβ νυ ἤθγο νυὸ 5ῃοι)ἀ ὀχ ροοῖ [6 Ρ] ΓΑ]. 
(ΤΟ ἵνο οἴ ΠΟΥ Ράσθα ᾶΓῸ 2 8. χχὶὶ 44, πὰ 
1 ,Ἃπι. 11. χ4.) ὙΠῸ Τάγριπι, ϑγγίᾶς, ἃπὰ [6- 
ΤΟΠΊΟ, ἃ5 νν 6 }} 45 δὴν δΝῖ55., το πὸ ννοσγὰ ἴῃ 
ἴδε ρ γα]. 

,. 10. Το ογδπορταρῆν οὗ πθ παπὶς ἢατά 
15 16 55Π|6 Ὧ5 πη ΟἾΠΟΓ ρβα)π|5 ἽΥἽ, ποῖ 85 ἴῃ 

[ὴ6 ὈοοῖκΚΘ οὗ (Πγοηῖςοΐος απα οἵπου Ἰαΐο Ὀοοκς 
ΝΠ. 

12. Το τοπάθπηρ οὐ ἰὸς τὴ [ἢ βθῆϑθο οἱ 
ἐπ ογίδν ἐβαὶ ἰ5 δι ρροιῖϊοα Ὀγ οι. ἵν. 40. νυ ΠΟΓῸ 
[Π6 Ξαπὶδ ννογὰ 15 υἰϑρὰ ἰὴ 118 ΟΥ̓ ΠΑΓΥ 56 055 59 
ἃ Τοῖ. ῥσγοη, ἢ ἴΠ6 5816 νϑῖβθ, δηὰ νγῆθγο 10} 
ςοἸΤονν5 ἴῃ [Π6 βρη βοδίοη οὗ ἐπ ογεν ἐδαΐ; οἴ, 
Οθη. ΧΙ. γ: 1 Καὶ. χχης τό: δ ἢ. 4}} [ΠΘ9Ὸ σᾶ965 
1ξ 5 ἔο)]οννθά Ὀγ ἴῃς πηϊῖδ νογΌ δηῃὰ ποῖ ΌΥ πε 
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Ραγῖ. Οτ ὝἶΝ ΠΛΔῪ πλοδη ,ῶγ, 45 δι, 1". 24: 
Δηὰ {ἢ6 νϑῦβοβ πιυϑί [πο Ὧδ τοδά ποΐ ἃ5 σοῃ- 
(ΔΙ ΠΩ ἃ Ῥτάγοῦ, Ὀὰΐϊ 4 γϑάβοη ἔογ ἰγῆ6 ργαυθὺ 
οὗ ἴπθ ρῥγεσοήϊηρ νοῦβθὸ. ὍΠ18 Θχρ]αηδίϊοῃ, 
Βοννουοῦ, 18 Ὁ ηϑδ 15 ΔοῖΟΥΥ. 

14. Το νοτά ἩΘΟΝ, τοηάργοὰ “ὁ ΟἵΓ 

ΟΧΘΠ,᾽ ἢ ΠΊΑΥ͂ ΡΟΒΘΙΌΪΥ Ὀ6 Δη δρίςθπο ἔοιτῃ οὗ ἢρις 
Δη ἃ ΠΊΘΔΠ Ομ ἀϊπδ; ΟΥ̓́Τ ΤΠΔΥ τοίοσ ἴο ([Π6 Πεοδαϑ5 
οὗ {πΠ065 ΟΥ {4Π|1165. [{ 1ὸ ἀδηοΐοθα οχϑ ΟΥΣΓ 

Κἴπο, [ηὴ6 ραγί. ὈΦΌΟ (νο ἢ «ἀρτθοβ ἢ ἢ 
ἴὴ βοηάεγ) ννου]Ἱὰ πιθαη ἰσάθη αυἱνῷ ῥγοάμεε, οἵ 
γοσπαηπὶ, 1 τ ἀσποίεβ ποδάβ οὔ ἰσῖθθ. οὐ 

ΡΟΑΙΜ ΟΧΙ,ν. 
1 ανα γαϊεείά Οοαά 7,0γ, ἦτε ανιέ, 8 ῶγ Δῇς 
φοοάμεδς, τ Ὁ» δὲς φἰπραονι, τα 707, ἀϊς 270- 
ὑἹάρηζέ, 1 707 ἀν σασίηῖσ φεῦ ο. 

Πανὶ ἀΓ5 2 αίνε οἵ ῥταῖβα. 

ἍΙΠ1, εχῖοὶ τπεε, παν σοά, Ο 
Κίηρ; Ὧηά 1 νν}}} 1655 τῆν παπις 

ἴογ ὄνεῦ ἀπά ὄνϑγ. 
2 Ἐνεῦυ ἀδὺ ν}}} 1 Ὀ[εββ τῃε6 ; δῃά 1 

Ὑ}1}} ῥγαῖβε τῇγ Ππαπὶθ ἔογ δνεσ Δηἀ ὄνεγ. 

ΡΘΑΙΙΜ5. ΟΧΊ,Ν. [ν. τ--ὁ. 

ΓἈτΛῚΠ165, τῆ6 ραγί, 5Βῃου]ὰ Ὀ6 τεπάθγεα «οἱ τῷ, 
οΟΥ Μγηιὶν οεἰαῤῥεῥοά. (ΟἿ, ἘσΖταὰ νἱ. 3. ὙΠῸ 

γε 92 ἀοες ποῖ ὁσςιτ ἴῃ [ῃς ρβαϊίοσ, ΤΒ6 
ΠΟΙᾺ ἰ5 Τουπὰ ἴῃ 5, Ιχχχὶ, 6 ἴῃ ἴΠ6 ϑεῆβε οὗ 
ὀωγάεη. 

15. Φ,, ψνΠοῖπογ δΔη ΟΥΖ. ῬΡγοποπη. βίεπι, ΟΥ 
Δῃ ΔΌΡτονυ. ἔογ δὲς, 15 ἔουπὰ ΟΠ ἴῃ ΘΑυὶν πὰ 
ἴῃ Ἰαίογ Ηεῦ. (Ἃε. σδη. νυἱ. 4: [υἀρ. ν. 7, ΥἹ. 
17; ϑοηξ ΟΕ 58. 1. 7, 111.3, 4: ΕςοΪδ5. 11. 1.3..22, 
1. 18; Ῥος. οχχῖν. 8, οχὶνὶ. 23. ὙΠῸ ἀὈΌγο- 
νἱδίϊοη ΠΕΙῸ 15 ΡΥ Δ Ὀ]Υ οὐ δοσουπῖΐ οὗ {Π6 ῥΓθ- 
σοάϊηρ πη ἐο]]ονηρ ν,, 

4 Οτεαῖ ἐς τῆε ΓΟΚΡ, δηά ργεδιὶ 
ἴο θὲ ῥγδίβεά ; 'δηά ἢ5 ργθδίῃεββ 15 ΔΡΑ͂Ν 
ὈΠΒΘΔΥΟ ἨΔ Ϊε. Τρλι πρὶ 

4 Οπε ρεπογαϊίοῃ 5}.4}1} ργαῖβε (ῇΥ τρατοις ς 
ψγογΚ5 ἴο Δποίῃοι, δπά 5}4}} ἀδεῖαγε 
ΤΥ τη ρ ἢ Υ δςῖϑ. 

ς 1 νν}}]} βρεὰκ οὗ {πε ρ]ογίοιβ Βο- 
ΠΟῸΓ οὗ ΤΥ πιδ]εϑῖυ, δηά οὗ τῇγ ψοη- 
ἄτγοιιβ ἔνγογκϑβ. “1: 

6 Απά »ιδη 51.411] 5ρεὰκ οὗ {ῃε πηϊὶρῃξ ἡπρηιΝ 

ῬΘΑΙΜ ΟΧΙ. 

ΤῊ8 ρϑαὶπὶ ἰ5 [6 αξὲ οὗ ἴῃ6 δἱρβαθεῖςδὶ 
ἰπ|56. [ἴ ἰ5 16 ΟἿΪΥ ῥ541πὶ ννῃιοἢ Ὀθαγβ 85 

1ἴ5 1|6 1π6ὸ ψνογὰ ὙΡΠΠΔἢ (ργαῖ56), 4 {}1]6 
ἴάκοη ργοῦρδοϊγ ἴτοπὶ [6 ᾿ἰαβῖ νόῦβθ, δηά δῆ- 
ΒΓ της ἀηἘ ΠΡΌ ΠΑΠΥ ἴο ΤΕ ΡΠ] Δ ἢ, ““Ρργαγογ," 
ΟΧἸ. 1, δπά ἔγοῖὰ ὑνῃϊοῇ 6 ψνΠποΐθ οὗ 1ῃ6 
ῬΞΔ το ἀθγῖνεβ 118 πᾶηθ, Ὑ]πὶ οὐ ΤΘΒΙΠΙ ΠῚ. 
(ϑ8εε. πἰτοά.) [τ 5 βα!ὰ ἴο ἢανβ Ὀδθὴ [6 
δηςσίοης ΟΠ ΓΟ ἢ 5 ὑβαὶπι ἔογ ἴΠπῸ πη! - ἀν πλθὰ] 
(Ξὁ6. Αππηκπεοδέ, “16 Ηδρο Ῥϑαϊπιοάϊο," 
5. 54}, πα δῖ (Πγγϑβοβίοπι βᾶνβ ἴῃδξ ὦ. χς 
νγὰ5 τι5ρὰ δ [6 ΗΟΪῪ ΟΟπλπλπΙΟΠ. 

ἼΤἼ15 ρβ884]πὶ|, νοῦ 88 Ὀδθὴ ἀθβοσι θα 85 
ἢ6. ΠΟ 50ῃ5 ρῥγοιηϊβθαὰ ἴῃ ΡΒ. οχ]ν. 9, 
ςοηδίβῖβ οὗ 21 ἀἸβίς ἢ, ἴῃ δἰρῃα θεῖς] ογάσυ, 
1Π6 ἀϊἰσίςῃ οὗἩ τῇς Ἰοιίοσ πη ἀἰοπο Ὀοῖηρ ἀςῇ- 
εἰοηῖ, ἔωγ ψῃοὴ ἀθἤςσίθηοΥ πὸ 584[ἰ5δοΙΟΥΥ 
ΓΟΆβοη οαηὴ ὲῈ Αϑϑίξῃεα, Τὴ [ΧΧ. ΒΌΡΡΙΥ 
16 πηϊδϑηρ γεγβο Ὁ {πὸ ᾿πϑογίοη οὗ υ. 17, 
ἢ ὄννο 5165ἴ αἰϊογαίίοηβ. ὙΠΘΥ ΔΡΡΘΑΓ ἴο 

μβᾶνὸ τραὰ ἔδιι5: ΤῸΠῚ Ὁ ἼΔΤ 922 ΠῚΠ᾽ [Ὁ 
ΦΡ 522. Πιστὸς Κύριος ἐν πᾶσι τοῖς λόγοις 
αὐτοῦ, καὶ ὅσιος ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις αὐτοῦ. 
ΤΠ Ἰαίΐον οὗ 1656 οἴδιιϑοβ 18 Ὀογτοννθα ἔγοτῃ 
“΄. 17. ΤῊ ἀἰβεςῇ 18 ποῖ ᾿Ἰηϑογίθα Ὁ. πιά 
οἱ Τ]ιοοάοξίομ, ποὺ νγ85 1 ἔουπά ἴῃ {πΠ6 ΗΘ, 

ἴεχί οὗ Οὐροη οἵ οὗ [ούοιηβ, [{ 15 τε]θςϊθά 
ὈΥ {Π6 Ομαϊάθε Ψεγβίοη δπά ὉΥ͂ [86 [Θυν5ἢ 
ἱπιουρ ΘΙ οΥ5 ΡΟΠΟΓΑΙΙΥ, 

ΤΠο πᾶπιὸ οὗ αν ἰ5 σίνθη ἴῃ ἴπ6 ἘΠῸ 85 
1ῃο δι ιῖδμοτγ, 45 1ἴ 15 ἴο ἔουγ οὗ {Π6 οἴοΥ 4]ρ}}4- 
δεῖς! ρβαὶπιθ. ὙΠῸ ϑυδ]εςξ οὗ ἴΠ6 ρ881πὶ 5 
ψῸ]} ἀοδογιθο ἴῃ 115 ἘΠ|6, [15 4 πιαρηιῆοθηΐ 

οάς οὗ ργϑῖϑα 1ο {π6 4]1-ρόονογῆα! δηά 4]}- 
τηϑγοῖδι] (ὐγθαίογ, Ν᾽ οϑο ργοντ ἀθητίαὶ στο ὌΝΟΣ 
411 1Π6 στοδίασος οὗ Ηἰ5 ἢδηάϑ 15 85 ΠλΠ 16 45 
ΗΙ5 ἀοπηιηϊο 15 Ὀπίνογβαὶ δηὰ Η]5 κιπράοπι 
ονου]αϑίηρ. 

1. Ο κι] Οτ, “δὲ Κιηρ." ΠΟ αν, 
ΟΓ οπ6 οὗ ἢϊ5 ροβίεγιγ, ᾿νγοῖθ [Π15 ρϑα]πὶ, ἴθ τὸ 
ἰδ ΒρΘΟΙΔ] ἔογτοε. πὰ ργοργθῖγ ἴπ ὑπ Δρρο}18- 
τῖοη, “16 Κιηρ.") ΟΕ ᾿ς, χουν, 6. [ἢ [ἢ ϊ5 
σ486, [ῃη6 οαϊπιιϑὶ ἰγαηϑέεγα ἴο ἴῃ Ἡθδυθηὶ]ν 
Κιηρ ἴδε Βοποιγ ραϊά ἴο ΒιπηβοΕ 85. 1ῃ6 
οαγτΪγ. 
,ῶν ευὲρ απάὶ ευεγ) ὙἢΪβ γϑγϑὲ τος ]5 Ῥὲες͵ 

ΧΧΧΟΙ ἃηὰ χΧχχὶν. 1. 866 ἴῃς ροηογαὶ [ηἴτο- 
ἀυοσίζίοη οἡ ἴδ ἱπηροτί οὗἉ [815 δῃὰ δι πλ}]18γ ἰηξ]- 
ΤΑΔΊΟἢ5 Οὗ ᾿πγ ΠΟΥ Δ! ἰγ. 

8. Ογεαὶ ἐξ 1ῤὸ Ζόοκο, ὅς. Τῆς Πγϑὶ 
οἴδιιϑο οὗ 115 νϑῦϑθ 15 ἴακθῆ νϑυθαςπὶ ἔτοτὴ 
ΡΒ, χίνι. τ. (ΟΕ ῥϑ5. χυ]]. 2. 

αμα ῥὲς γσγεαίπεσς, ὅς. ἘἈδίμογ, “ἀπά οὗ 
ΗΙ5 βτϑαΐῃθϑϑβ {πο γ6 15 ὯῸ βϑδγοβίηρ οὐδ." (ΟΕ 
100 χΙ. γ; 54]. χὶ, 28. 

4. Οπε σεπεγαλίοι “ῥα! ῥγαΐσε, ὅζς. 1.11, 
ὁ (ὐεπογδίίοη ἴο ρΕΈΠΟΓΑΙΟΏ 5}}4}} Ργ4156,᾽) ΟΥ̓ 
ἐἐρΓ81565,᾽ ζο, (Ε 5. χῖχ. 2. 

δ. 1 «υἱἱ ρῤεαξ, ὅς. Τλῖ, “ ΤῊΘ βρίοπάουγ 
οὗ {μ6 φίογυ οἵ ΤῊΥ τηδ)οϑβίυ, (εξ. υ. 12, “τῆς 
Βἰογυ οὗ {π6 βρ᾽επάουγ οὔ"), ἂπὰ ἔμ ννογάς 
(εἴ. 5. Ιχν. 3, ἀῃὰά τῆς {116 οὗ ἴπ6 Ὀοοκβ οὗ 
ΑἸ το ο]οβ5, αυὐογάς, ἐ. 6. ῥίσἰογὶες ΟἹ ἐδε ἀα79) οἵ 
ΤΥ Μψοηάοῦβ Ψ1ΠΠΙῊ πιοάϊαἴθ ὩΡΟΠ᾽ (ΟΥ̓ “Τὸ- 
ἢοᾶγβθ ἴῃ Ῥοβίγυ," 8ἃ5 ἢ ΔΝ εἰῖ6). 

6. ἐῤὲ γιϊσῥ] ΤΗϊ5 ποι ΟσςΌσθ ΟἿΪΥ ἴα 
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Ὁ Τ]ςὉ.  ΟΥ̓τῆγ τογγίδῖε ἂςῖβ : δπά 1 ν}]} ! ἀεςοϊάτγε 
«2.....ιγ.. 14. 

ΤΥ ρτεαῖηεβ8. 
7 ΤΉΕΥ 584}1 δϑυιπάδηοΥ υἵζοῦ {86 

ΓΑΘΠΊΟΙΓΥ οΟὗἩἨ Τῇγ ρτεδῖ ροοάπεββ. δηΐ 
508]] βίπρ' οἐ τὴν τρ ἢ ςΘοι 50 658. 

“Ἐχοά3. ὃ “Τῆς ΓΟΚΡ ἐς ρταςίουβ, ἀπά Ἀ}]} 
Νώμηδ, τ4. οὗ φοπιραϑϑίοη ; βίον ἴο ΔΏΡΕΓ, ΔΠη4 'οὗ 
ΤῈ ΩΣ ς, δταδῖ ΠΊΕΓΟΥ. 
3) 58. 0 ΤΠς ΓΟᾺΚῸ “ς ροοά ἴῖο Δ]] : ἀπά ἢΪ5 

ἴδῃ δ6Γ τηθιοὶθβ ἄγ νοῦ Δ]1 ἢϊ5 ννογκϑ. 
10 ΑἹ] τῆγ ννοῦκβ 512}} ργδίβε [ἢδε, 

Ο ]οΚΡ; ἀπά τὴν 548 5}.2}] 658 
{ἢεα. 

11 ΤΕΥ 5}2]] βρεὰκ οὗ τῆς ρίογγ οὗ 
ΤΥ ΚΙπράοπη, ΔπΠ4 τΑ]Κ οὗ ΤῇΥ ρονεσ; 

12 Το πιᾶῖκε Κποινῃ ἴο [ἢ 50η8 οὗ 
ΤΟ 5 πλιρ ἢ Υ δοῖβ, δηὰ (ἢ6 ρἱογίοιιβ 
ΤΠ Δ] εβῖυ οὐ ἢΪ8 Κίπραοπι. 

12 ᾿ΓῺΥ Κιηράοπι 2: ἴδῃ δνεγαβτπρ 

Ἅτεπὶ ἐπ 
ΨΩ. 

Ἐς. 
α κιμφίσηι 
Φ “ἐέακές. 

Ῥς, ΙΧΧΝΤ]. 4 δηά [54]. ΧΙ. ᾿ς. [π|ἢ6 ἔοΥΠΊΘΥ 
σλθθ ἴπεγο 18. ἃ αἴοϑθ γοβϑοπιίδησθ ἴῃ ϑυδ]εςῖ 
Δης ρἢγ ΘΘΟΪΟΣΎ ἴο Π|5 ρᾷββϑαρθ. 

από 1 «υἱἱἱ ἀεείαγε ἐῤν σγεαίπσ.} ἘἈΔΙΒΟΤ, 
ἐἐΔηἀ 45 ἴο ΤῊΥ πιῆ νοσΚ5 1 Μ1} ἀδοίαγε " 
ΟΥ᾽ ὁ ΤΡΏΘΑΓΒΘΟ ᾿ξ, 2.2. ἐαοἢ οὗ ἴδηι. δ6ὲ Νοῖθ 
αἴ ἐπα, 

7. Τρον «ῥα αδιπάαν δον, ὅς. 1.11. 
“ ροΟυΓ ἔτ ἢ" (48 ἴτοπὶ ἃ ἐουηΐα!η). (ΟἿ. Ῥ 59, 
ΧΙΧ, 2. ᾿ἴἰχ.. 5. Α5 ἴῃ 5. Ιχχυ!., [Π6 ΤΠθπλ6 οὗ 
πὸ αὶ ηλϑὲ 15 ηοΐ ΟΠΙΥ ἴΠ6 πια]οϑῖυ Ὀζ 4150 
{ΠῸ πιογοΥ οὗ {πὸ [οτά. 

αππ σαὶ! οἰμσ] Ἀδίδμογ, “"ϑἴπρ δἱουὰ " οὗ 
“ ἸΟΥΛΙΠΥ οἷ" 

8. οΓ πγεαὶ ὑπέγουῦ}] Ἐαΐμετ, ““βτγεαῖ ἴῃ 
ΠΊΕΓΟΥ͂ "ΟΥ̓ ““Ἰονιηρ Κιπάπο55." ὍΠδ νοῦβο ἰ5 
ἴλκοη αἰπιοϑὲ νου δεπιὶ ἔτοπὶ 5. οἷ. 8. ΟΕ, 
ΡΞ, Ἰχχχνὶ. 1ς. 

9. αἱ ῥὶς: «αυογξ.1 ΟΕ, Ῥς, οἰ". 22. 

10. ἐῤγ «αἱπ. 1 Οτ, ““ ὈεΪονοά οπμδϑβ." 866 
ποῖδ οἡ Βϑ. χυΐ. 1ο. 

12. »ηἱσῥὶγ σε! ἘἈδίθοσ, “' αςοῖβ οὗ ροννου," 
85 σοπῃηραῖοα νυ] ἢ ἐς ροννογ " ἴῃ τ. 11. 

18. απ εὐογίαυης δἰισάονα 1 1ῖς “4 Κιῃρ- 
ἄοπι οὗ 411] ἃρεβ. ΧᾺΧ. βασιλεία πάντων 

τῶν αἰώνων. ὙΠῸ ννογὰ ὨΡῚΨ -- αἰών ΔΡΡΘΑΙΒ 
ἴο Ὀ6 δα υδοὰ ᾿π [5 πιοδῖ σοιηρτθῃθηβινθ 
56η56, ἃ5 Ἰοοκίηρ ὕδοκ ἴο 4}1 δίθεγηϊγ (εἴ. 5. 
Ιχχν}). ς), ἀπά Ἰοοκίηρ ἔογνναγᾷ ἴο 411 διϊι 
(οἴ. Ρ5. Ιχχνῇ). 7). 

ἐῤγοιιφδομί αἱἱ σεπογα θη} Τλῖ. “οἴῃ ΘΥΘΓΥ 
δοπογαίίοη δηὰ βοηογαῖοη." ὍὙΠῚ5 ρἤγαϑο 15 
ΡΙΟΡΔΌΪΥ ἴακοη ἔγοιη 58. χῖν. 17. Οἵ. 5. 
Χο, 1. ἽὍΠὰ τοβοηδίδηςσο δεΐνγθθῃ {15 γΈγθα 
δηὰ [5 Δῃ. 'ν. 2,34. 18. 55} οἱοβοῦ, [{ ΌΥ͂ πο 
ΤηθΔη5 [Ό]]ονν5, ποννθνοῦ, (παῖ [Π6 ῥϑαϑὶπὶ 15 οὗ 

ΡΘΑΙΓΜ5. ΟΧΙ. 195 

Κιηράοπι, ἀπά τῇγ ἀοπιϊηίοη ἐπάγει 
τῆγουρβοιῦζ 4}] ρεπογαδῖοῃβ. 

14 ΓΒΕ ΠᾺΡ υὑρΠο]άειἢ 41} τῆδῖ 
[41]. Δπὰ γαίβϑεῖῃ ἣρ 411 ἐῤοῖς ἐῤαὶ ῥέ 
Ὀονγοα ἄοννῃ. 

15 ΠΕ εγεβ οὔ 8]] ᾿νγαῖε ἀροη τῆεε ; " Ογ, ζροε 
ΔΠ4Ὰ τῇῆου ρίνεϑβι {Π6πὶ (ἢ 6 1Γ πιϑαῖ ἴῃ ἄτι ᾿ 
86Ά301). 

16 Ἴ οι αρεπεβῖ τῆϊηςῈ Βαηά, δηά 
88 1|5Π68ῖ τὴ6 ἀεβίγα οὐ ὄνεγὺ ]Ἰνίηρ 
τῆϊηρ. 
᾿ 17 Τῆς ΓῸΚΡ ἐς: Πρβίδοιιβ ἴῃ ἃ}} ἢ] 
νναγ8. δῃηα ἢ οΪγ ἰη 41] ἢΐ5 ννογκϑ. ΤΣ 

18 ΤΏ ΓΟΚΡ ἐς ΠΙρῃ απῖο 8} {ἢ πὶ ον. 
τῃαῖ ς4}} ἀροη Ἀϊπλ, ἴο 811 τῆς ς8}} ὑρ- 
ου ἢϊπὶ ΄ῃ τῦυτῆ. 

19 Ηε ν}]} ΠΙᾺ] τῆε ἀαβῖγε οὗ {μ6 τὴ 
(παῖ ἔδαγ ἢϊπὶ: ἢ6 αἷθο νν}}]} ποαγ τῆςεὶγ 
οἴ, ἀπά ψ}}}] βᾶνε τῇ πὶ. 

Μαοςοδῦθδη ἀδίθ, οὐ ἴπαϊ [Π6 Ηδθῦγονν οὐ {ΠῸ 
Ῥϑδὶ πηϊϑὶ 156 Ὀογτοννεὰ ἔτοπὶ ἴῃς Οα]άθὸ οὗ 
δηῖθ]. ὙΠῸ ἔαοῖϊβ οὗ ἴπῸ σαϑε ροϊηὶ ἴο 1ῃ6 
ΟΡροϑίῖθ ᾿πίξγεηςβ. 

14, αἰ τραὶ Κεἰ Π Τι1ϊ. "6411 [Π (ΔΠππξ (οπο5)." 
ΟΕΡΞ. ΧΧΧΥΙ,. 24, ΥΒΟΓΕ 80 ἴΠ6 ἴννο νογὉ5 ποτα 
τοπάογοά ἐπ ρΠο] ἀοῖ}" πὰ ““ [8}} " ἃγὸ [οιιης, 
Τ86 πιϊπυΐθπηοϑο οὐ Οοαά᾽β ργον ἀθητ4]} σᾶγὸ 15 
Βεγα γοργοβθηϊοά 85 σο-οχίθηϑινο ἢ [Π6 ττη1- 
γογβ Υγ οὗ Ηἰ5 ἀοπιπίοη. [ἃ 15 ποῖ ιιἢ- 
ΜΟσΤΩΥ οὗ οὐϑογνδίίοη [πὶ ἴδ ᾿ηνθητίοη οὗ 
[ὴ6 πη ΟΓοθοοΟρα νγ 85 δἰπιοσὲ σοπθι ρογδηθοι 8 
ἢ παῖ οὗὨ [Π6 ἰο]εθοορα. ὙΠ οπὸ, 45 ἢδὃ 
Ὀθθη Οὐϑεγυρά Ὀγ ΟΠ ΑΙ ΠΊ ΓΒ ἴῃ ἴῃς ΤὨϊγὰ ΟΥ̓ ἢΪ5 
. Αβίγοποιηϊοδὶ ᾿᾿ϑοουγβοϑ, γονθαϊθα “ἃ 5γ5- 
ἴδ πὶ 1Π ΘΥΟΓΥ 5ἴαγι" [Π6 οἴδεῖ, “4 νγοτ] ὰ ἴῃ 
ΟΥ̓ΘΓΥ ἴοπι." 

ναίει μρ, ἄς. ΤΘ ννογά γοηά γα “σδιβοῖ ἢ 
ὉΡ᾽) ὁσουγβ ΟΠΪΥ ἤογα δηὰ ἴῃ 5. οχίν!. 8, νΠθιο, 
88 δοῖο, ᾿ἴἃ ἰ56 ἔουπα ἴῃ σοπ)υησίίοη νυ τΠ6 
ννογὰ ψηϊςῇ 5 γτοηάἀογοα “" θοννοά ἄοννη :" ἃ 
τνογὰ ψ Ὡς ΟσΟΙΓΒ ΟΠΙΥ ἴῃ ἴἤγοο ΟἴΠΟΓ ρ]ᾶςοθς 
τπγουρδοις ἴΠ6 ΟἹὰ Τοβίδιησηζ. 

15. «υαἱξ εφοπ ἐῤεε] Οτ, “ἸοΟΚ ὀχ ρϑοΐδπην 
ἴο ΤΠεο." Ὑὴὲ νεσὺ οσουτθ ἴῃ [ἢ6 ρῥϑδ]ῖογ 
ΟἾΪΥ ἴῃ 58. οἷν. 27, οχίχ, στό, χόό, δηά 
σχὶν!. ς. 

ἐδοι σίυε.1] ΤῊς ρογβοηδὶ ργοποιῃ δηά ἴῃ 
Ραγί. ἀτὸ πογὸ υδεά, “ἼΠοιυ (Αγ) ρίνιπρ." 

ἐπ ἀμε σεαςσοη} 1.1ῖ, “ἼΠ 115 δοδϑοη." ΤῊϊ5 
πὰ {Π6 ξΟ]]οννηΡ νοῦβα σουτεϑροηα νι ἢ Ῥς. 
οἷν. 27, 28. 

16. ΤΡοι ορεπεεί, ὅς. 11, “Οροηίηρ.. πη " 
58 {5 ἔγτηρ (ΟΥ ΞΙΡΡΙΥ 5) ἴο Ἔν ΟΤῪ [νης (Πρ 
(15) ἀοδῖσγθ." ΟἼὉἼε, θθυῖ. χχχὶ!. 23; αἰ5ὺ υ. 19 
οὗ {ῃ15 ρβαϊπι, (Οἵ. αἷϑὸο Αςῖβ χὶν. 17. 

17. απά ῥοίν} Ἀδίπου, "τπογοι }.᾽) 566 ποῖθ 
Οὐ (Ἐ5, χυὶ]. το. ΤΠ ννογὰ 15 υϑοὰ ἃ5 δῃ 
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20 Τῆς ΓΟᾺΡ ρῥγάϑβεγν ἐ[ἢ 4]] (ἢθηὶ 
τῃλτ ἰονε Ἀϊπι: δυζ 811] τε ννίοΚεα νν}}]} 
ἢς ἀεϑίγου. 

ῬΡΘΟΑΙΜ5. ΟΧΙΝΝ. ΟΧΊΝΙ. [ν. ΕΣ 

21 Μγ πιουτῇ 5841] βρεαῖκ τε ργαῖΐβε 
οὗ τὴς ΚΡ: πα δῖ ἃ}} ἤδϑῃ Ὁ]655 ἢ]58 
ΠΟΙΥ ΠΑΙ6 ἔογ ουϑὺ δῃηὰ ὄνοσ. 

αἰζτιδυξῖνε οὗ (ὐοά ΟὨΪΥ ἤετὸ δπά ἴῃ 6γ. 1, 

12, ΠΟΓΟ ἴἢς ΑΟΝ΄.. 45. “ΛΈΓΟΙ 1]," 

19. Ηε «υἱὶ] διά], ὅς. Οὐ, “ΗςἬς 186]5... 
ῊΦ πραῖϑβ. πὰ Ηδ βᾶνθβ {ποιη.᾽" 

20. «αἱ ἐῤὲ «υἱεξεά «υἱ]} ῥὲ ἀεείσον) ΟΥ, 
“δ ἀσβίγογπ5.,) ΤἼΏΘ νοῦ γοηἀεγοα “" ἀσβίγου "" 
Οσσυγ5 ἴῃ {πὸ Ῥϑδὶἴοῦ ᾿η [ῃ6 58Π|6Ὲ ἔΟγΠΊ ΟὨΪῪ ἴῃ 
Ῥϑξ, ον]. 22, 34. [ἴ τηιϑὲ ποῖ ὃς ονετοοκοὰ 
τῃαὲ [5 ἀεοϊαγδίίοη ὁσσιΓ5 ἰῃ ἃ 5οηξ οὗ ρΓαίβθ. 
ἼΤΠὸ ΠΟ] οὗ [86 σοῃίοχὶ 15. ὉΓΟΥΪΥ ᾿ποοη- 

5ἰϑίθπὲ ἢ [Π6 οχργοβθίοη οὐ δπιοϊϊοι:ϑ ς 
ΔΏΡΘΙ ΟΥ̓ ΤΟΝΘΠΡΌ. 

21. Μν »ιομρ «ῥα “ρεαζ] ΤῊ νοῦῦβ τϑη- 
ἀογοὰ “ἐϑρϑακ᾽" δηὰ "" Ὁ]6 55." ἴῃ 1}15 νεύβε ΠΙΑΥ͂ 
Ὀ6 τοηδεγεά, 'π ὈΟΪΠ οΆ565, εἰ ποῦ Ὁγ ἴδ ἵπι- 
ρογδίϊνο, οὐ ΌγῪ ἴῃδ ξαΐαγο, νν ῖοἢ δᾶνα 1μ6 βᾶπιθ 
ἔογτῃ ἴῃ ἴδ [Ὠϊγά ρογξοη. 

ῥὶς ῥοΐν πα» ὙΠ5 ρἤγαβθθ οσσιιγα ΤΉ ΓΘα 
ἘΠΠη68. ἰπΠ ΟΙΠΕΙ ραγίβ οὗ (6 ρϑαδ]τοι, υἱ2. ἴῃ 
Ῥο5, ΧΧΧΙ, 21, ΟἿ]. 1, αν, 2. 
᾽ν ευὲγ απδ ευεγ] (ΟΥ̓. υ. τ. 

ΝΟΤῈΣ οἡ ῬΘΑΙΜ ΟΧΙνν. 6. 

Τὴ Ομοῖηϊ ὙΠ Υ ἰδ ργοθαθ]ν {πὸ σις 
τολάϊησ. 80. Ααυ}18, καὶ μεγαλωσύνας σον διη- 
γήσομαι αὐτάς, ἀῃὰ οτγοπιθ, “6 πηλρηϊι Π08 
18. παγγαδιιης.") ὍΤΠδ ῥδγδ} }6115Π|Ὶ 15 αἶθο 'π 
ἔανοιν οὗ [ῃ15 τεδάϊηρ. Οὗ ὧ. τῷ, 2), 
ἢ ἽΠΠ)2), υ. 11.--- Τῆς Κοη, νη σῇ 15 ἔο]- 

ΡΟΑΙΜ ΟΧΙῚΙ. 

1: 772 2:α) πὲ υοτυείδ δεν ῥείμαί ῥγαΐξες ἰο (οί. 
3 Μ}ίςΣ ἐχλογέοίά μοί ο ἐγμδί ἐπ πιαῦ.. 5. σοί, 
,»» Δ δοτυθν, γμσέϊεο, τέσγῶψ, ἀαμαὶ ξιισιίονι, 
ἐς οπὲν τυογέδγ ο δὲ ἐγμσίο, 

Ἰοννοά Ὁγ {πε ΧΧ', καὶ τὴν μεγαλωσύνην σου 
διηγήσονται. ἴπ6 Ψ Ὁ]... “οἱ πιαρηἰἀποῖη τυ διη 
ὨΔττγδυτηί,᾽ δηὰ 16 ΑΟΝ᾿, πᾶ5 ἴῃ βδίπρ αἱασ 

ἼΣΟΥΣ. ἼΠΕ 5ιπριίαῦ ργοηοπη. 5 ΕΠχ ΠΣ ΒΟ Ν) 
ἢ τοΐογοηςσο ἴο ἃ ΡΪ]. ποι Οσσιγβ ἴῃ 2 8. 
ΧΧΙΙ. 2; 2 Κ᾿ 1". 3, Δηᾷ οἰϑοννῃογοα. 

ΡΝ ΝΕ γε τῇς ΟκΡ. Ργαῖβα " εδ 
τῆς Ποκ, Ο τγ 53ου]. 

2 ΜὮΠε 1 Ἰίνε νν}}} 1 ργαῖθβα τῆὲ 
ΓΟΚΟ: 1 Ψ}|] βἰπρ ῥγαῖίβεβ ᾿πῖο ΠῚῪ 
(ὐοά νψ}}Π]ε 1 μάνα Δηγ θείηρ. 

Ῥβαμ ΟΧΕΝΙ. 
ἼΠ6 ρῥϑαϊἴοῦ, ἴῃ ΠΑΥΤΔΟΠΥ͂ ἢ 115 σΘΠΟΓΔΪ 

{Π|16, ΤΟΙ] πὶ, 2. 6. ϑοηρβ οὗ Ῥγαῖβθ, θπάς νυ ἢ 
ἔνε ΗΔ]]6] 1) 4 ἢ Ρϑδίπιθ, 50 σα ]]δὰ ἔγοπι {πεῖς 
Ὀοριπηΐϊηρ δηὰ ὁπάϊηρ τυ ΗΔ]]ο] }4}. ὙὍ 15 
βτοὰρ οὗ ρϑαϊπηβ. οὐ ᾿νῃίσἢ [6 οχ ν! ἢ 15 τῃ6 
βγϑξ. ἢδ5 Ὀσθη ἱπηργορουγν ἀσϑιρπαῖθα [Π6 Οὐοοκ 
Η 4116], ἴῃ σοηίγαάικι!ησἴοη ἔγοπι [λΐ ΘΆΓΙΙΟΣ 
ΘΤΟΙΡ ΟὔΡ5Α]πὴ5 (ΟΧΊΠ. --τσχν].} ν ΙΓ ἢ ἰ5 Κηόννη 
ἃ5 πὸ Εσγρίδη Ηλ|16}; δηὰ [ἢ ξογπηεά ἃ ρατγί 
ΟΥ̓ 1π6 [ον 5 ἀδὴγ ἔογπὶ οὗ Μογηΐηρ ῬΓΑΥΟΙ. 

ΤἼΟ ᾿πϑοπρίίοη οὔ {πὸ 10 Χ Χ,, ν ΠΙΘἢ ἀϑογ 65 
{η15 ἀπά (η6 ἴννο ζο]]οννπρ Ρ5Α]π|5 ἰο Ηδρραὶ 
δηἀ Ζ:ΟΒδυδἢ, ἰ56 580 ἔδγ Ἴσοῃβϑϑῖοης ἢ τΠ6 
Ἰπίογηδὶ ὀνϊάοηςο [Παΐ ΠΟΥ Ὀοΐῃ Ὀθαγ ΜΠ Ώθ95 
ἴο ἃ ἀαᾳΐο οἵ σοπιροβιτοη ϑιιρϑθαιιθηΐ ἴο [ῃ6 
6Χ1]6. ὙΠ ρϑαϊπι, ὮΙ ἢ νναβ ργο Δ ΟΪΥ νυτῖῖ- 
ἴοη ὈΥ οπο ννῆο ᾿ιδὰ ὨΙΠΊΘΟ]Ε ὈδΘη ἃ ϑίγαηροῦ 
ἴῃ ἃ βἴγδηρε ἰαπὰ (866 ποΐδ οῇ υ. 9), 15. Δη 
οαγποβέ ὀχῃογίδτοη, ἔγοπι πο ψἢο0 ἢδ οΧρα- 
Τὶ οπορά τῃ6 ἔγα! τυ δηᾷ ποι Ὀ}Πγ ΟΥ̓ πιᾶη, ἴο 
{γιιϑ ἴῃ {Π6 Πἰνηρ Οοά, {πὸ Ογραῖογ οὗ ἤδάνθη 
δηὰ οατῖῇ, ν Ώοβο ἔα ΠῚ] Π655 15 85 ρύθδῖ 85 
Η!5 ρονϑογ, απὰ ΝΥ ἤοβο ἰθμ εν πλουοῖθβ, 15 
ΠπΠογΥ ἀγὸ οὐὸγ ἃ}} Ηἰβ5 ᾿νογκϑ, τ ποτα οὃρ6- 
οἰ} γ ἀϊπρίανοά οὐ ὑοῃα]ε οὗ ποθ νῆο ἢᾶνα 
ὯΟ ΘΑΥὮΪγ ὨΟΙρΘΓ. 
ΤῈ ρΡυϊμῖ5 οὗ σοπηροδίοη, Ὀο(ῃ οὗ [Βοιρῆξ 

ΔΠα δχργοββίοη, νυ (6 ΡὈγθοδάϊηρ ρϑαὶπὶ ἀτὸ 
ΠΕΙΠΊΘΓΟΙΙ5, ἃΠα 506 ΠΊ ἴο ροϊπξ ἴο 8η ἰάοιἸΥ 
οὗ δυΠουβηρ. Απιοηξϑῖ ἴΠ 686 ἐμῈ ἐο]ονν της 
ἄθβοῦνα ποίιςθ: 
() “1 νΜἘΠ ργαῖβο [η6 ΚΡ," Ὁ. 2, σοπ- 

Ῥαγϑά νυν οχῖν. 2. 
(21) ““Ψῃοβθ πορε " (ἸἼ2Φ), υ. ς, σοχι- 

ἀγοὰ ἢ Οχ]ν. ας, Ὑνῆογο τῆ σορηδῖε νογῦ 
15 υο., [{ 5ῃουὰ δὲ οὐϑογνθά ἐπαῖ τΠ6 οὐἱγν 
Οἴμοῦ ρίδοθς 'ἱπ 6 ρβαϊ[ου, ἵπ ὑυπῖοῃ ΟἸ ΠΟΥ 
{Π6 ΠΟ ΟΥ̓ ὙΘΓῸ σου 5, ἅσγὸ 55. εἶν. 27) ἀπά 
ΟΧΙΧ. στό, 166. 

4) “ΠΟ κινεῖ ἔοοά,᾽" σ΄. 7, σοτηρατοὰ 
ψ ἢ οχὶν. ας. 

(4) “186 ΠΟΚΡ ταίβει ἢῃ (ΒΥ) {πότ (ἢ αὶ 
816 Ὀοννοάὰ ἀοννη" (Ὁ) 153), τ. 8, σοπινατοά 
ΜΙ ἢ οχὶν. 14. ὙῆΘ ἔρυτποσ οὗ {πόϑ6 ννοτεῖς, 
ὙΥΠΙΟΉ 15 ΟΥὨ σοπιηλοη Οσσιττοηςο ἴῃ Αταπιαὶς 
(ςἢ. ΕΖγὰ νυἱ. 11), 15 ηοΐ ἔοιιπάὰ ἴῃ {με Ηοῦγοιν 
ΡογΠοπ5 οὗ {πε ΟἹά Τοβίαπιθηξ, ὄχοερὲ ἰπ 
{πε86 ὑνο ρίαςθβι ὙΠ6Ὲ Ἰδΐίοσῦ ννογά οσοιτβ 
εἰβθννῇθγα ΟἹ]Ὺ ἴῃ 5. ἵν], 6; 15]. [ν|}}. ς ; ἀπά 
Μιοδῇ νὶ. 6. | 

(5) “ὙΠε ΠΟΚῸ ῥγοβογυθίῃ ἐπ σι σαηροΥς," 
Ὁ. 9, Πομῃραγοά νυ οχὶν. 14. 

(6) ““ΤΠ6 ΠΟ ΚῸ 5}2}} γοῖρῃ Ὸσ ὄνοσ᾽" δα 
“πηἴο Δ]} βεπογαί!οῃβ," ν᾿. το, σοπιραγοά νὴ 
σχ]ν. 12. 

77: ἐδ 

μεριὰ, 



48. 

ν. 3-9} 

4 “Ριυϊ ποῖ γουγ {Γυ8ῖ ἴπ ΡΓΠΓ68, 
»Ο7 ἴῃ ἴῃς 5Ξ0η οὗ πιδῃ, ἴῃ νἤοτῃ ἐῤέγε 
ἔς Ὧο ἔΠεἰρ. 

4. Ηἰ5 Ὀγεδίῃ ροϑῖῃ ἔοι, ἢς τὰ- 
τυγπεῖῃ ἴο ἢἰ5 δατῖῃ ; ἴῃ [ῃδλϊ νϑῦὺ ἋΔΥῪ 
5. τπουρῇτ5 ροτιβῇ. 

ς Ηλρργ ἰ: ῥὲ τπδῖ δα τῆε Οοά οἔ 
7αςοῦ ἔογ ἢ18 μεῖρ. ννῆοβε ἤορε ἐς ἴῃ 
τιε ΓΟΚΡ ἢϊ]5 (σοά: 

6 Ὑνῆϊςοῆ τηαάς ἤδθάνθη. δηά ελγῖῃ, 

1. ῥγαμθ γε δὲ 1.0Κ}}] Οὐ, ""ΗΔ]161υ}4ἢ.᾽" 
ὅδ ποῖς οἡ Ρ5. οχὶ. 1. 

Ῥγαμε δε 1 οκὺ, Ο »Ἐρ “ομ]Ἱ] Α58 ἃ δὲ ρτγὸ- 
Ἰυάδς ἴο {πεϑ6 ρβ4]πὶ5 οἵ ρῥγαϊθο ἴῃε Ῥϑδ πγιϑῖ 
αἴζιλπεβ ἢ15 οὐ 501} ἴο ἴπδῖ νοῦ οὗ ργαῖϑθ 
ἴῃ νΥΠΙΓὮ ἢδ6 ϑυμπητηοηβ 4}} ογοδίίοη ἴο Ἰοίη. 
ΟΕ 55. ς“"}}. 22, οἷν. χ,. 33) 24- 

Ὡ. 1 ῳ ] εἰς ῥγαΐμε6 Οτ, “ ΡΙΑΥ ἀροη δῃ 
ἐπβίτυπιθηῖ,,"" 45 "35. ΧΧΧἕΝ. 2, ΧΟΥ]. ς, ΟΧΊΙΧ, 2. 
«οί 1 βαυε κη7 δείη) ἼἼΘ ἔοστη οἵ [86 

Ἡδοῦτον, ννογὰ τΠ05 ἐγαηϑίαϊοά 15 ρϑοι] αι. [ἴ 
Οσςυ 5 οἰβεννῃογε ΟὨΪΥ̓͂ ἴῃ 5. οἷν, 32. ΤῈΣ 
ῬΑσδι ο δπὶ οὗ ἴμ6 ἴννο οἰδιιϑὸ5 οὗ ἴῆ6 νθῦϑθ 18 
βιυπίδιπεά ἰῃγουρῆοιῖ. (δες Νοίδ δὲ 6πά.) 

3. ἐπ ῥγίμι ὙΤῊϊ5 νογὰ 5 υυϑϑὰ 845 νγῈ]] 
οὗ ἀοπιεβίῖς 85 οὗ ἐοσείῖρτι σι ϊεσβ Οὐ. Νυμη. 
Χχὶ. 18; 99. ΟΧΙ͂Ι, 8, ΟΧΥΪ. 9. [ἢ ἍΠΥ Ο886 
ἴξ 15 85 ΔΡρ]ςδῦϊς ἴο Ῥεογβϑίδῃ 85 ἴο τεοίδη 
ΓΌΪΟΙΘ, δηὰ ἱμπογοΐοσο 1 εδπηοῖ Ἰπάϊοαίϊς [86 
Μδςςδρεδη ἀδίῖε οὗ με ρβαὶπη, [ἢ 8. ον]. 40 
(πος ἢ 15 ἴδκεη ἔτοπι [οὉ χἱϊ. 21), γἤοτο [Π6 
βᾶτηθ νγογάὰ ἰ5 υϑοά, ννὲ γοδά, “"" σοά ρουτγείῃ 
ςοηϊετρῖ ὩΡΟΩ ΡῥΓΠοΟ5," ἐ.ς. ἴ86 τυ ]εῦβ οὗ 
[5γδο], ἀυσίηρ [πὸ {ἰπὶ6 οὗ [Π6 σδρΕνγ. 

ἐπ ᾳυδο»»] ϑεὲ Νοῖδ οῇ 5. οχ]ῖν. τς δῖ οηὰ, 

4. δε γείμγηπεδ ἐο ῥὶς φαγ 8] ἱ. Φ. τὴ6 δαγῃ 
ουἱ οὔ ψῃϊοῖ μΠ6 νγᾶ8 ΟΠΡΊΠΑΙΙΥ πιδάς (ςξ, 
Οεη. ἰξ. 72). δηὰ υπΐο ΟΝ Π6 πηυδὶ δραΐῃ 
τεῖυτῃ. (ΟἿ Οεη. ἢ. στο; 58. εἶν. 29, 4͵50 
τ Μᾷδςος. 1". 63, εἰς τὸν χοῦν αὐτοῦ, ἢ] ἢ ἰαϑῖ 
Ρᾶϑϑαρο νγ8 ὈΓΟΌΔΟΙΥ ἰδκθη ΠῸΠι (ἢ}15 ρ54Π|. 
(5:6 Νοῖε δὲ 6πά.) 

δ. καρ» ἐς δε] ΤὨΐβ 15 ἴῃς ἰαϑὲ οὗ [Π6 ὃς 
ἴδλοθὸβ (οὐ ,τό, ἢ "8. σχχυ.  ὈῈ ἱπο]υάεά 

1η ὙΠΟ τῆς ποτὰ τ  , αὐόγε, ἢ ἢϊς 
[Π6 Ρ84 16 γ Ὀδξίη5, [5 ἔοιιπὰ. 
)ῶγ δὶς ῥεὶρῚ Ἀδίδβοσγ, "" σῆοϑθς μοῖρ 15 ἴῃ6 

Οοά οὗ [Δεοῦ." ΟἿ ἔχ. χν!. 4; Κ5. ΧΧΧΥ. 2. 
αἴ ἔου τῆς Ἡδῦτον υ8ὲ οὗἩἨ ΒΒεοίδ᾽ ε:5“εηἱι[ὃὖς 

1055 "ΤΙ Βεβδιιγυ5,᾽ ΡΡ. 174, 175.) 
«υὐδοσε ῥορε] Οἵ. [6τ. χνὶ. 7, 45 ΡΒ. 

ΧΧΧΙΪ. 12. (ες ἰηϊγοά. ἴο {Π|5 ρϑδὶπὶ ἔου [Ὡς 
υ96 Οὗ (ἢ15 ννοτά.) ᾿ 

Θθ6. ΨΡῥίιοῤ »ιαάε, Χο. ὙΤΠδ στουπά οὗ σοη- 
βάσποο ᾿η Οοά γαῖδοσ τἤδη ἴῃ πιδῃ 15 ἤεῖὸ 6χ- 
ἰλιποὰά. ὙΠῸ ρἤγαϑο 15 σμαγδοίογιςτς οὗ {π6 

ἴμεν Ρ5αΪπι5. [τ οσουγῖβ ἱπ ἃ 515. ΕΥ ναγιθὰ 
ἔοτπι (|.ε. Βεγε [86 ραγί. 15 ἴῃ ἃ δἰδίε οὗ σοῃ- 

νον ΙΥ. 

ΡΘΑΙΜ5. ΟΧΊΤΝΙ. 

τῆς 568, Δηἀ 4] τῆλ! τΠογοίη ἡς: νος ἢ 
Κεερεῖῆ τγιτῇ (ῸΓ ἐνεγ: 

" ὙΝἬιϊςΝ Ἔχεσυζεῖῃ Ἰπάρτπηεηϊ ἔοσ τῆς 
ΟρΡΡΙ65564 : ψ Ὡ]Γἢ ρινετῃ οοά τοῖς μπη- 
σῖγ. Τῆε ΓΟΚῸ ἰοοβεῖῃ τε ργβοπεῖβ: 

8 ΤῊς ΓΟᾺΡ ορεμϑῖῇ ἐῤὲ ἐγές ὁ τῃε 
ὈΠπά : τῃε ΠΟΚΡ γαίβεῖῃ τῆεπὶ τηδῖ ἅτε 
δοννεά ἀονψη: τῆς ΓῸΟΚΡ ἰονεῖῃ τῆς 
τσῃῖδουδ: 

9 Τῆε ΠΟΚῺ ρῥγεβεγνεῖῃ [πε βοἴγδη- 

Β[ΓΠΠΠ]ΟΠ) ἰη Ῥ58. ΟΧΥ͂. σ 9) Οχχὶ. 2, Ἴχχῖίν. 8. 
σἔ Αεἴϑ ἵν. 24. 

«υδίοῦ ἀεεῥεῖδ ἱγιῖδ, ὅς. πῃ 1ῃ15. οἴδιιϑε 
ΟὨΪΥ {Π6 ἅτις] 15 ργεῆχϑα ἴο {πὸ ρδγίς!ρίε, 
ῬΓΟΌΔΟΙν ἴο ἀθηοῖθ ἴῃ ἃ βρϑοῖδὶ τβδῆπεσ σοάς 
ΓΑ 1] η655 ἴο ΗἸ5 ΡΓΟΠΊ 565. 

7. δὲ ΠΟΚΡ ἰοοιοῖρ δὲ βγίσοπογ}] ΟΥ̓, 
ΠΕ ΈΠο56 [δὲ ἀγὸ Ὀουηά.᾽" ὍΠὸ Δ]]υδῖοπ 15 ρσὸ- 
ὈΔΌΪΥ ἴο {Π6 γχεϊϑαϑε ἔγσοπι ἴῃς Βαρυ)])οπίδῃ ςἂρ- 
{νγ. ὙΠῸ βᾶπιθ ννοσγὰ 5 υϑεὰ οὗ [θγοπιδῃ 
(ΧΙ. 1). ΤΙ 5 ̓5 ἴῃς ἤγϑβι οἵ ἔνε οἰδιιϑθβ, ες ἢ 
Ὀορίππηρ ἢ [ἢῈὲ ννογά [οπονδῆ, δηά, ἰη 
σοτημλοη Ψ ἢ {Π6. οἰαιι565 ργεσθάϊηρ ἂπάὰ ἔοϊ- 
ἰονσίηρ ἤθη, δαο ἢ σοηϑίϑειηρ οὗ ἴῆγοο ννογάϑ, 
ὙΈΙΟΒ 5 {πῸ ἑανουγίίε πιρᾶϑισο οὗ [Π6 11Π65 
ἴη ἴ6 Ὀοοῖὶς οὗ 00. [π (Π6 ἢγβί δηὰ βϑεοοπὰ 
αἴδυιδε5 [6 ραγ ς!ρ 65, γοηἀθγεα “ Ἰοοϑοί ἢ" δηὰ 
“ὁ ΟροποΘίῃ," ὙΒΙΟἢ ΡΓΟΡΟΙΥ Ὀοϊοης ἴο {πὸ 
ςἤδ1η5 δηά ἴο (6 δγεβ5 (νης ἀγα υηάετοίοοά 
Ὀιξ ηοΐ Ἔχργεββοά 'ῃ ἴῃς Ηδῦτενν), ἀγὸ πιδάς ἴο 
ΔΡΡΙΥ ἴο {πὸ ρϑίβοῃβϑ υγῆο ἅγὸ Ὀοιιπά, ἀπά ἴο 
τῆσδε ννο ἤδγο Ἰοϑὲ [86 1Γ 5 βῆ. 

8. γαϊτε! δ] 8566 ἰηϊγοά. ἴο [5 ρϑαῖϊπι. ὙΠῸ 
ΘΟΥΘΓΑΙ ὑγοσκβ οὗ ΠΊΘΓΟΥ δηιιπηογαίθα ἴῃ ἴποϑε 
γΟΓΘΘ5. ϑΚΟΓΟ σοι πο ἴῃ ἴΠ6 ῬΕΓΒΟΠΔ] Πλ ἢἸΞΊ ΓῪ 
οὗ οὐὖγ [,ογά. Ηδε ρᾶνθ οοά ἴο {πὸ υπρτΥ, 
Μαῖϊ. χιν. 1-ς---21, χν. 4212-.-,8ἃ. Ηδ ἸοοΞξοὰ 
ἴθ. {πᾶ ψεγο Ὀουπά, [κ6 νἱῖ, 29ς. Ηδ 
ορεποὰ ἴῃ6 ονὸβ οὗ ἴΠ6 δὈ]ηά, Μίαιϊ. ἰχ. 
217--ιῖ; [οδῃ Ιχ. 1---8. Ηδ σγαὶϑθά ἴποϑε (δδὶ 
ννετο Ὀοννοὰ ἀοννη, 1{|Κ6 ΧΙ, Χ1--- χό. 

9. γείϊουε! }}] ἘδῖΠοΥ, οβὺ8 118} 68, ΟΥ̓ 
εἰ φρῖβ Ἐρτηϊ." ΟΕΡΞ, χχ. 8, ννοσγο ἴΠ6 58πὶ6 
ΥΟΓΌ ΟΟΟῸΓ5 'Π ΔΠΟΙΠΕΓ ἔοστη, ἀπὰ 15 τεπάογοά 
“ἐ βαπά Ὀρτρῆϊ.) ὍὝΠΟ ἔοστῃ ἱπ' ΒΓ ἢ 1ἴ ΠΟΓῸ 
ΟΟΟΙΓΒ 15 ἔοι οἰϑεννἤογα ΟἿ]Υ ἰπ Ῥϑ. ΟΧ]ν !. 6. 
ΤἼΘ βίγαηροῦβ, [ἢ6 νι άονν, ἀπά [6 ἔδί οτίθϑϑ, 
ὙὙὴΟ ἅγε σοπιδίποά ἴῃ [Π]5 ρίασε ΟἹ] ἴῃ {πὸ 
Ρϑαϊῖοσ, ἂγὸ (6 ἴῆγοο ϑρϑοὶδὶ {Υ0εὲ8 οὗ {πὸ 
ΠΟΥ δηὰ δῇ|μοεῖϊοά. 16 νοσγὰ τεπάογοά 
(ἰ ΞΕΓΔΠΡΈΌΓΣΒ,,") Πδη υϑοά ἴῃ σοπποοίοη νυ ἢ 
1Π6 νυάονν δηὰ ἢ ἐδί μευ θβϑ, 15 σΟΠΑΠΊΟΠΪΥ ἴῃ 
[Π6 σἰπριΐίασ. Δ θη [ἴ 15 ἐοιιηά, 45 Ποτο, ἰη (ἢ 6 
ΡίυγΑΙ, δὰ σπου [86 ἀγίϊο]θ, ἰῈ 15 σΘΠΟΓΑΙΙΥ 
ιι5εἃ οὗἨ [Πδ [Ξγϑο} 68 νν ἤθη ἴῃ ἃ ἔογείση ἰδηά. 

δὲ ἐμγπεῖ δ ὠροε ἀοαυη"] ΟΥ̓, "τα γηθίῇῃ δϑα 6." 
ΤὮθ ννογὰ οσοιγβ ΥΕΓῪ βεϊάοπα ἰπ ἴδε ΟἹὰ 
Τοβίδιμθηϊ, πὰ ΟἿΪΥ ἴῃ οἠδ ΟἴδΕΙ ρΐδοε ἴῃ 

1 
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[ν. το---4. ΟΧΙΝΙ. ΟΧΊΝΙΙ. 

το ὅΤῆε ἴοκΡ 5}4]] τεΐρῃ ἔοσ ἐνεγ, αὐρεν, 

ΡΘΑΙ,Μ5. 

δεῖβ; δὲ γοϊονοῖῃ τε. ἐλεμ 685 δηά 
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ννίάονν : διῖ τῆε ννὰν οὐ τῇε8. ψιςοκαϑά 
ἢῈ τυγηςῖῃ υγϑιάς ἀοννῃ. 

[Π6 ρϑα θυ, ν᾽ 7. Οχῖχ. γ8. [{|5 τιϑοὰ ἔοι ἘΠΠ|65 
ἰη ἰοῦ. [ἴ 5 οὐβογνθὰ ὉΥ [)6 1} }5ο ἢ τπδῖ 
ψἢΠς τὴ6 ἡνόογκ οὗ Οοά ἰπη ρῥργονιθηςσο δηὰ 
ἴπ ξγᾶςε ἅγὸ ἐπυγησγαῖοα δἱ ἰθιρίῃ, Ηἰ5 1ι.4]- 
οἶα] διἀπη! ἰϑίγα ΠΟ Οσσ. 165. ΟὨΪΥ οπς Ϊἰπ6: 
οηὸ οὗ {πὸ πιιπιόγοιι5 ᾿παἀ!σαῖίοη5 ἴῃ νυ }]5ῖ 
Ης «ἀο]ρ ἢ 15. 1ἢ ππογου," ἡπάρπηεηί ἰ56 Ηἰ8 
“φἴγαηξε ΜΟσΚ.᾽" 

ευεη τὴν (τοά, Ο Ζίοη, υηΐο 8] σεηε- 
γαῖίοῃβ. Ρταῖβε γε τε Ι͂οκῦ. 

10. Τόε 1,0 ΚὉ «ῥαϊ] γεὶσἹ] Οτ, “" [ἐῃονδὴ ἰ5 
Κίηρ." 

Ῥγαμθ γε ἰδὲ Χοκη ΤῊΪ5 ἰ5 1Π6 τουτηϊπδίίοη 
85 611} 45 (πε ὈΘρΡΙπηϊηρ οὗ ἴπ6 νυβοΐς οὗ τἢιϊ5 
βοςοηᾶ 561165 οὗ Ηδ]} 6] υ) ἢ ρ54[π|5, 85 οὗ ῥϑξ. 
ΟΧΙ. δηά, ἢ σσῆς ναπδάοη, οὗ 5. σχν]]. 
οὗ [6 ἔΟΥΠΊΟΓ 56 Γ65. 

ΝΟΤΕΘ οὔ ῬΘΑΙ͂Μ ΟΧΙΡῚ. 2, 4. 

2. Το βυβὴχ οὗἩ {π6 πουη ἀπ ἔἜογς ἔτοσῃ [6 
νΟΓΌΔ] συ ΠΠἼχ ἴῃ ΠιΘΑΠΙ ΠΡ 85 νν6}} 85. ἴῃ ἔΌγΠΊ. 
ΤῊ πιοᾶηβ, “61 51}}} ἀπ. ΟΥ̓, “85 γεῖ 1 8π|,᾽" 
Ἀ5 'π ] 5}. χίν. 11, ἅπά 1 5. ΧΧ. 14. 80 3 7.3, 
ουΐ. χχχὶ. 27. Ππιοδηβ, δ Ὑν ἢ 158 1 γοῖ 4π|." Ιὴ 
{Π59 ἀηὰ βιπλ]τ σαθθ5 ἴπ6 ργοάϊ!οδίθ 15 ΘΙ ΠΟΥ 
ΟΧΡΓΟΘΘΡα ΟΥ̓ ἱπλρίεά, ἃ5. δ. σ. ““γοῖ αἷϊνο," 
ἐἐ γοῖ βίτοηρ," ἄς, “ἦμ, οὐ [86 σοπίγαγγ, ψ ἢ 
(Πε ϑιῆχ οὗ {πὸ ποιιπ, ᾿ν Ποῖ Υ τοραγάθα ἃ5 
ἃ ΠΟΙ ΟΥ 85 8η δᾶανογῦ, ἀθποΐθα σοπίϊπιοιιβ 

ῬΡΑΙΜ ΟΧΙΠΨΙΙ. 
1 71ε γοῤλεί ἐχλογίοίψ ἰο ῥγαΐξε Οοα 20» Δὲς 

εαγέ οὕ 1ἀε ελμγεά, 4 ἀδρο ῥοισεῦ, 6. αγιαΐ ἀΐξ 
Ῥ7Ω): 7 ἰο ῥναίδό ἀΐπε ῶγ Δἰἶς φγουϊάξηςε: 
112 20 ἡγαϊδὸ ἀπε 7γ0γ, ἀϊς ὀἐέσείμος προπ ἐἀέ 
ἀιισίο, τὸ γον δὲς ῥοτούγ στοῦ {ἢ μισίεογε, 
10 απο)» ἀξ ογι πα πῶς ἐμ ἐἀε εἀμγεά. 

ΒΑΙΘΕ γε τε ΓΟΚῸ : ἰογ ἐξ ἐς 
σοοά ἴο 8ἰπρ' ῥγαίϑδεβ ὑπῖο οὐζγ 

οχἰβίθησθ, νυν οῖποῦ ρᾶϑὲ οὐ διΐυγο, 85 ἴῃ σε. 
ΧΙΝΉ σς; 5. οἷν, 323: δπά ἴῃ [Π15 ρΙδςδ. 

4. Το νοτγά τοηάογοα “ ἢἰ5 πουρῆῖς ᾽" ἴῃ 
(Π15 νοῦ (ΓΦ) Τσσυγβ ΟΠΪΥ ἤογα. [ἰ 
Ποπ65 ἴτῸπΊὶ ἃη Αγδπηαὶς τοοῖ -- Ηθῦ. ὩΨΠ. α 
σορηδλίο ΑσαπΊαὶς ὙογῸ οσουγ5 ἴῃ ΠΏ δῃ. Υἱ. 23, απά 
ἃ ςορηδίς Ἡεῦγενν ἔογτι ΟΟςιΓ5 πη [οὗ ΧΙ. ς. 
Οὔ τ δος. |]. 62. [ἴ 5 4η ἱπάϊσδίιοη οὐ ἴδε 
ἰαίθ, (ουρὴ ποῖ οὗ (δε Μαςοδῦραη, ἀδίε οὗ {με 
Ῥ54]η1. 

(ὐοά; ἔοτ ἠὲ ἐς ρἰεαβαηῖ; σημά ργαῖβε ἰ5 
ςοπλεϊγ. 

2 ΓΠε ΓΟΚΡ ἀοίῃ Ὀυ1]4 ὰρ [οτὰ- 
58]6πλ: ἢς ραῖμεγείῃ τορεῖπεῦ τε οὐϊ- 
ςαβῖβ οἱ ἰβγδεὶ. 

2. Ηεδς Βοδίεῃ τῆς δγόκεη ἴῃ πεαγῖ, 
πὰ διμάδιῃ ἃρ {πεῖν ᾿ννουηάϑ. 

4 Ηε τε ]εῖ τῆς πυπιρεῖ οὗ ἴδε 

ῬΒΑΙΜ ΟΧΊΙΥΙΙ. 

ΤΠ Ἰ᾿ἰζυγρῖςαὶ σπαγδοῖοῦ οὗ τῃ]5 Ῥ541πὶ 18 
ΟἸδαγὶγ πιαγκοᾶ. [{ σεἰε ταΐεβ σα 8 βονθγοιρῃ 
τυ ]θ οὐ Ηἰ5 ρεορίθ, απὰ αἷϑδο Ηἰ5 νι] ϑάοπι, 
ΗΙς5 ροννεσ, ἀπά Ηἰβ πιογοΥ, 85 αἰϑρίαγθά ἴῃ 
ἴη6 ννόοσκβ οὗ παίιιγο απὰ οἵ ργονϊάθηςθ ΤῊ 5 
15. οὔς οὗ [6 ἀϊδιηςσίνο σπαγαςίουϑῖ]ο. οὗ 
[056 ρϑα]πὶ5 νυν] ο ἢ ννεγα νντιτίθη δι Ὀ5Θ ΒΘ ΠΙΪΥ 
ἴο ἴῃ σδρενιγ, δηὰ 15 ρΡγοῦδΌΪΥ ἴο Ὀδ Δ5ογὶ δθά 
ἴο {π6 ῥγοοῖβ γϑοθης]ν σίνθη ἴο ἴῆ6 [5γαθ] 165 
οὗ {πε νδηϊγ οὗ Ιάο]5 δπὰ ἴπῸ διυργοπὶς ἂπὰ 
41}1]-σοηίγο! ηρ; πια)ϑίγ οὗ [εμοναῆ. Μογε 
ραγτ συγ [Π15 ρϑαὶπὶ ςοἰογαΐοβ [Π6 ΡΌΟΨΟΥ 
Διά ρμοοάπεοϑς οἵ Οοά 85 ἀϊβραγοά ἴῃ ἴδ6 
τοϑιοσγαϊίοη οὗ {π6 ρθορὶθ ἴο ἔπεῖγ οὐνῃ ἰᾳπά, 
δης [ἢ6 γουιμ]άϊηρ οὗ [ἢ6 νν4}}8 οὗὁἨὁ Τ[οΘγυβαϊθηι. 
ΤῊ νοσκ νγὰ5 ποῖ δοςσοιῃρ 8η6α ννιποιι 
ταῦ ἢ αἰ ΠΥ πὰ ἀδηρογ (ΝΘ. 11,----ἶν.). 
Ὕνἤρη 1ἴ ννᾶ5 ςσοπηρ]είεα [Π6 1 ον θβ ὑνΕΓΘ 
Ὀτγουρπῖ ὑρ “οἱ οὗἉ 811 {ΠΕῚΓ Ρ͵δοθϑ ᾿" ἴο [Θτιι- 
βαίθπι, “"ἴο Κεὸρ ἴδμο ἀξάϊσαϊίοη ΜΠ ρα ηε585, 
δοίη ννἢ (Ὠδηκδρίνιηρϑ, ἀπά ἢ 5ἰηρίηρ, 
1 ΟΥ̓ θ415, ρϑδὶ [α Γ65, ἀπά νυ "ἢ Βᾶγρϑ5.᾽" Νεῇ. 

ΧΙ, 27. ΑἜ Τοπηρατίδοη οὲ στ. 1, 2, 7, ἃπά 12 
ἢ ΝΟἢ. χιϊ. 27. 43 βιιρβοϑίβ [6 ργοῦρδὈ ΕΥ̓͂ 
ἴηι ἴῃ6 Ῥ841πὶ πηᾶῦ ἤἢδνε Ὀθεῃ ςσοπιροβοὰ δηά 
τος64 οἡ ἴῃ οσοσαβίοη ἴποτγο ἀθδογι θά. 

Τῆς ΧΧ. ἀϊνιάς {πὸ ρ5α]πὶ ἰηῖο ἵννο ραγίϑβ, 
οὔ ψ ῃςἢ {Π6 ϑθοοηά Ὀορὶη5 αἵ υ. 12. 

[1 δρθ5 ἴο ὕᾶνθ Ὀδθη σοπιροβοὰ οἵ μοσ ἴο- 
νναγὰβ (Π6 Ὀοριπηίπρ οὗ ἴἢε ϑργίηβ, οὐ δὲ 186 
Όπαλς οὗ Παγνεβῖ. 

1. ῥγαΐμε γε ἐδεὲ Κόοκν, ὅς. ΤῊΣ Α. . ἰ5 
σοηϑιϑίθης ἢ [Π6 δοςοπίβ, δηὰ ἀοίδηβι0]6 
Ὀοΐἢ σγαπιπιδῖϊς Δ} }7 ἀπά ὈΥ {Π6 5: ΠΉΠ]ΑΓ τ5.. οὗ 
ἐοὐ, ““ξοοά," "η Ῥ58. χεῖϊ. 2. Οἡ {δὲ οἵπον ῃδηά, 
1 τῇς Μαϑβογεῖῖς δοσεητυδίίοη Ὀε τε]θςῖθά, 85 
1 5 ΌγΥ Ηυρ(ο!ά «δπὰ οἰδβεογβ, ἴμ6 νϑῦϑο πηᾶῦ Ὀ6 
ἰγαπϑιαιθὰ ἰἢ.5: ““Ῥγαῖθα γο [ϑῃονδῇ.: ἔοτ ἰΐ 15 
Βοοά: 8πᾷ (ΟΥ̓ Ρ]ΑΥ ὕροη δῇ ἰῃϑίγι πιθηΐ) ἴο 
οἷν Οοά, ἔογ [ἴ ἰ5 ρίεδβαηξ; ργδῖϑθ '5 σοιηοὶγ." 
ΟΕ Ῥβ5. ΧΧΧΙΪ. 1.) ΧΟΙΪ. 1, ΟΧΧΧΙΝ. αἰ δηά 
οΧχχν. 2. 866 Νοῖο δῖ επά. 

Ὡ. 4οἱῤ διιἰά μρ εγιαἰορι] ἘΔΊΒοΥ, ὁ 15 (ἢ 
ὈυΠάθΓ τ ρ οὗὨἨἁ [Θγιιβαὶθπι." ὙΠῸ οσκ ν)ᾶ8 
ΡΓΟΌΔΟΪΥ }ιι5ὲ σοπηρ]εῖεα. 

ῃ Ἡεὰ, 

ἐγίΆ. 



ῬΘΑΙΙΜ5. ΟΧΊΙΝΊΙΙ. 

ἢε οδιϊεῖῃ- τἢ6πὶ 411 Ὀγ ἐῤεὶγ' 

ν. 5-14.} 499 
9 “ξε ρίνετῃ το τῆς θεδβῖ ἢϊ5 ἔοοά, “ 70} 938. 

απα ἴο ἴῆε γοιηρ γάνεῃβ ὑν ἢ] ἢ ΟΓΥ. τον 
10 Ηε ἀπε] ρἤτεῖῃ ποῖ ἴῃ τῆς βιγεηρτῃ 77 35. 

οὗ τὴε ποῖβε: ἢς τακεῖῃ ποῖ ρῥίεδάβιγε 
ἴῃ τε ἰδθρϑβ οὗ ἃ πιδῃ. 

ΘΙΔΓ5 5 

Πᾶτη68. 
ς Οὐτεαδῖ ἐς οὖγ [οτά, δπά οὗ ρτεαῖ 

7 ροννεῦ: ᾿ἢ|5 υπάεγβιδηάίηρ ᾿ς ἰηΒηΐτε. 
.ς 6 Ύ7Βεῖὴρ {|ἢεῖὴ ρ τπε πιεεκ: 
Ὡς σδϑῖεῖῃ τῆε ννιοκεά ἀοννῃ ἴο τε 

στουηά. 
7 δίηρ υηΐο ἴῃς ΓῸΚΡ ΨψΙ τῆδηκβ- 

δἰνίηρ ; 5160 ΡΓΑΙδα προ ἴῃ ἤδγρ ὑπο 
ΟἿΓ : 

8 ὟΝ οςονεγόῖῃ (ἢε πεάνοη ψν ἢ 
οΪουάθ, ννῆο ργεραγεῖῃ γαὶῃ ἰοσγ τῇς 
ελτῖῃ. ννῆο πηλκεῖῃ ργλ85 ἴο στον ὑρ- 
οη ἴδε πλοιιηΐδ!η8. 

ξαϊδεγεῖρ ἰοσείῥεγ) ΤΏ ΡΙΕ] ἔογπι ΟσσιΓ5 
εἰβοιν πόσο ΟἿΪΥ ἴῃ Εχοκ. χχὶϊ. 21) χχχίχ, 28: 
ἰη ἴης Ἰαϊίῖοσ οὗ νυῆϊοἢ ρῥίδςσθϑ ποτὰ 15 ἀϊγοςῖ 
Αἰϑίοη ἴο τῃ6 τεΐυγῃ ἔτοπι σδρινιγ. 

ἐρε ομέςᾳ:15 ΟΥἉ, " 6Χ}] 65." ΟἿ, [58]. χί. 1.2. 
ΧΙ]. 4, ΧΧΝῚΪ. 11, Δπά ἵν]. 8: ΧΑΧ.΄-- τὰς δια- 
σποράς. ΤΠΪ5 ἰ5 οης οὗ {Π6 τῆδηγ ἱπαϊσδίϊοηϑ5 
οὗ ἴῃε ἀδίθ οὗ σοπηροποη οὗἁ [ἢϊ5 ρϑδὶ πὶ. 

38. τὲ ὀγοΐεη ἐπ ὀεαγῇῇ Οἵ. Ῥ5. χχχίν. 18, 
δηά [54]. ἴχὶ. σ. 

4. Ηε τοἰδειρ ἐδὸ πιργιδεν οὗ δὲ «΄αγι ΟΥ, 
“δε δρροϊηίβ ἃ πυπιδεγ ἴο ἴδ ϑἴδγϑβ." 

5. δὲς ὠπάογεαηάίης ἐς ἰπβηδ] 1. “ἴο 
ἮΙ! υπάογοίδπάϊηρ ποτα ἰσ ΠῸ πυπιθογ." ΟἿ. 
Ῥϑς. οχὶν. 3. ὙΠ ρΡἢΓΑΘΘΟΪΟΡῪ ΟΥ̓ {Π|5 ἀπά {ΠῸ 
ῬΓεσθάϊηρ νοῦβθ 50 ΟἸ ϑεὶῪ τΟϑο ὉΪ65 (Π1ὶ οὗ 
[84], χ]. χ6---29 ἴπδὲ ἴπογα σδῃ Ὀς {116 ἀοιδὲ 
{παῖ τπ6 ννογὰς οὗ πὸ Ῥγορῃοῖ νοῦ ἴῃ [Π6 
πη οὗ 6 Ῥολὶ πϊσι. ὙΠῸ ἔο]Π]οννὶηρ οἴλιι555 
ΤΆΔΥ ὃ6 ςοπιρατοά: (1) “δ δΔρροϊηῖἴϑ ἃ πιιπι- 
θεγ ἴο {86 δἴδγβ," ἢ “ὙΠαὶ Ὀτγίπροῖῃ οἱ 
ΠΕ ῚΓ Βοδὲ ΌΥ πυπιθογ;)" (2) "" Ηδ σδιοῖῃ {Πθ πὴ 
4}} Ὀγ παπι65," νὰ ὁ Ηδ ΤσΔ]]εἢ ἴΠότὰ 41} ὉῪ 
ΠΑΠ65:" (1) ““Οτεδί ἰ5 οἱγ μογὰ ἂπὰ οὗ 
ἔτοαϊ ροννεῦ," στ “Ἢ ΒΥ [8 ργοαῖποβϑ οὗ Ηἰδ 
τα, ἴογ ἐμαὶ Ηδ ἰ5 βίγοης ᾿Ἰπ ρονγεῦ;" (4) 
“Ἧἰ5 υπάεγϑιδηάϊης 15 ἰπβηϊε,᾽" ἢ “ ὙΒεῖὸ 
15. ΠΟ βεδσοῆιηρ οὗ Ηἰ5 υπάἀοτγϑίδηαιηρ." 

6. βειδμρ δὲ »ιοο} Οὐ, "" βοιπρ' ὑρτίρῆῖ 
ΟΥ̓ ἤστῃ {Π6 ορρτεβϑο." Οἵ, 5, σχὶνὶ. 9. Τῆς 
ἸΓΔΏΒΙΠΟη ἔγοπι [πον 8 οπηπ!ροΐθῃηςο δηὰ 
ΟΠἸΠἰϑοίθρησθ, 8ἃ5 αἰβρίαγεά ἴῃ 186 'νοῦκβ οἵ 
πδίμγο, ἰο ΗἾ5 ργον! ἀθηΐ!] σᾶγὸ ονοῦ Η!5 ρθορΐο, 
15 δἰ ΠΏ Ϊὰγ ἴο (Πδλῖ ἰπ 8. οχὶν. 13) 14. 

Ἵ. δι] 111. Ὁ ΑΠδννογ," 1. δ. ΔΠΕΙΡΠΟΠΔΙΙΥ. 
ΟΥ. Ἐχοά. χν. 21 (ἀπά ποῖθ ἴῃ Ἰος.), χχχίϊ. χ8; 
1 5, ΧΥΙΙ, 7, ΧΧΙ τ. [|ἢ τῆς ᾿αϑὲ ἵἔννο ρίδσθβ 

νγογάβ. δ1.Ὸ τγοπάογοα, "" Δήσννοσ ΟΠ6 δπο- 
ἴδετ, " δῃὰ ““βίπρ οὔθ ἴο δποῖμοσ." 

8. εὐδο »ιαξεῖῥ σγα [0 φγοτυ, δίς. Ἐδίδοτ, 
“ὝΝΒΟ πρδίςοϑ [ἢ πηοιιπ’ απ ὉΠ πρὶ ὉΠ ξγ455," 
".ς. «Βου πλᾶπβ οὐΪςἰναίίοη. ΟΕ, Ρς, εἰν. 14. 

Ι1 ΤΠηεὲ ΠΓΟᾺΡ τακεῖῃ ρίεδϑιγε ἴῃ 
τπεπὶ {παῖ ἔεαγ ἢϊπι, ᾿ῃ τποβε τὲ ἤορε 
Ἰῃ ἢ]5. ΠΔΕΓΟΥ. 

12 Ῥταῖβε τῆε ΓοκΡ, Ο [ἐγυβαϊεπι; 
Ρίαῖδε τὴγ σοά, Ο Ζιοη. 

12 ΕοΥ πὲ Παῖῃ βιγεηριμεηεά τῆς 
Ὀαγβ οὗ τὴγ ραῖεβ; με μδῖῃ δ] εββεά τὴγ "Μοῦ. 
σἢΙ] ἄγε ννῖῆη τῆδα. εἰ ἐὰν 

14 'Ηςπ πιακείῃ ρεᾶςε 1:1 (ΠΥ Ῥοτ- ἀκασα, 

ΤΠΟΊ ΧΧ. δάά δὲ ἴἢο οπὰ οὗ τῆϊ18 νοῦϑο [ἢ 
νοσγάβ8, καὶ χλόην τῇ δουλείᾳ τῶν ἀνθρώπων. 

9. Ἦε σίυείδ ἰο δὲ δεασὲ ῥὶς 7οοά, ζς.ἢ (ΓΕ. 
]οῦ χχχυμ 4; 55. οἷν. 21, 27) 28: ΟΧΙΥ Ὶς ; 
10εἰ 1. 2ο. ὙΠδ σείογεηςοβ ἴο [ἰοῦ [ῃγουρῃ- 
οι {Π15 ᾿841π| ΔΓδ ΠιιΠΊ ΓΟ 5. 

10. ἐπ ἐῤεὶ “ἰγοησί οΥ7 δὲ ῥογέε, Το] 
ΟὐλγηΑ] χοἰ δποθ ΒΌΠΕΓΑΙΪΥ 56 ἤότὸ σϑρυκοά. 
ἼΠΕΓΕ 15 ργοῦδοϊν δηῃ δ] βίο ἴο σάναὶγν δπὰ 
Ἰπΐδηίγυ, Ὀυὲ ποτ βοθηβ η0 αϊγθοοΐ γεΐθγοποθ 
ἴο {πΠ6 ρῥγόδιθιοη ἃραιηϑὶ ΠΊΕ ΡΙ γίπς ἤοΓθ65. 
ΟΕ Ῥϑ5. χχχιῖ. χό, 17; Ῥγον. χχῖν 21. 

11. ταζεῖρ ρίσασεγε ἱπ δον ἐδαΐ ἤαν ῥὶ») 
ὙΤῊΘ βᾶπι6ὸ ννοσὰ ἰ5 τιϑϑὰ Ποῖδ 85 ἰὴ ἴῃθ ϑοσοπά 
οἴφιιθ οὗ {{Ππὸ ργεσραϊηρ νόῦϑο, Ὀὰξ ἤρτγὸ ἴΠ6 
Βονογητηθηΐ 15 ἀϊγοςῖ, ἀπά ἴΠῸ πλοσὸ 16 γαΐ 
τοηάογίης 15, “" ἐδνουγείῃ (ἤδπὴ [δι ἔραγ Η]πλ.᾽" 
ΟἿ, Ῥς5, [χιϊ. 4, οἷ!. 14. 

ἐξαι ῥοῥε ἐπ ῥὶς »ιογο»} Ἐμοῦ, “παῖ ἢορο, 
ΟΥ̓ νναἱῖ, ἔογ Ηἰβ πιούου, οἵ ἰον πρκίηάηθ55.᾽" 
ΟΕ Ῥξ. χχχίϊ. 1᾿8. 

1Δ. ῥγαμδ ἐδεὲ ΖΚ. Ο “ενγισαίο»] ΤῺΪϊ5 
βίγορῃθ Ὀδρίηβ ἃ πὸνν ρβδ]πὶ ἴπ {π6 [,(1ΧΥ Χ., οὔ 
νν ΔΙ ἢ (Π6 σα δ]θςῖ ἰ5 ἴΠ6 ρϑᾶσθ δηἀ ργοβρεγ 
οὗ τῃ6 οἵγΥ οὗὨ ἧ εγιιβαίοσα, ννῃῖο ἢ ἢδ5. τίβϑη 
ἔγοπὶ 115 σιιη5, ἀηα οὗ ἢ» Ἰαπᾷ οὗἍὨἁ [8Γδ6]. νυ ῃϊς ἢ 
1ἴ6 δΒυπηπηοηθὰ ἴο Ἰοΐη ΨΠῊ τδ6 πῃ ἀπ οὗ 
(86 οἰἵγ ἴῃ (Π6 ῥταῖδο οὗ [θῃόοναῃ. ὙΠῸ νοῦ 
Τοηάεγοα “᾿ς ρΓΑίβο, ἡ ΟΥ, ΓΑ ΠΟΓ, " ΡΓ4155 αἰουά," 
15 τιδοὰ ἴῃ [ἢ ῥϑα]ζοσ ἴῃ 115 ἔοττῃ δηά ςἰβῃηιῆ- 
σδίίοη ΟἾΪΥ ἴῃ 65. [χ]]]. 4. ΧΡ]. 1, πᾶ 
σχὶν. 4. [ἴσο Γ5 αἶβϑο ἰη Ρ5. ἰχχχῖχ. το, δυῖ 
ἴη ἃ ἀΠἴεγοηΐ ςἰρηϊβοδίίοη. 

18. Σὸν δὲ βαὶρ «“ἰγεπφιρεπεά, ἄς. ΤΠῸ 
νγ4}}5 οὗὁἨἉ [6 ΠΥ νοῦ πονν του], ἀπά 18 
Βαῖοβ ἀμ]γ οἰοβοά ἀπά Ὀαγγοά Ὁγ πίρῃϊ. 866 
ΝΕΉ. νὶῖ. ,. 

14. Με »ιαξοὴρδ ῥδαζ ἐπὶ ἐγ δογάεγ.} Ἐδίδβοτ, 
᾿ ὝΝΒο τβδάκοίῃ {Ππγ Ὀογάογ ροᾶςο." ΟἿ [58]. 
Κι 17. 

ἠδὲ ποεῖ Γ᾽ ἐδο «υδεα! 7 11. 186 ἕαλτ οὗ {86 
πεῖ." ὙΠῸ οτίριμαὶ δΙαθθηρ οἵ ροᾶσθ δηὰ 
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1 Ηεδ. Με ἄργβ, σμά ἈΙ]εῖἢ τῆες ἢ τῆς ᾿Βησϑῖ 
Ψ' ιυλζεαΐ. 

ΤΗ͂Σ». 
716ἐἐε- 
ἐμ γαλ. 

οὗ τὴς ννῆϑδί. 
Ι1ς Ηε 5επάδιῃ ἐογίἢ ἢ18 σοπηπιδηά- 

ταεηῖ προ ελυῖῃ : ἢ 5 ννογά γυπηεῖῃ 
γΕΓΥ 5 ΠΥ. 

16 Ηε ρίνειἢ πον {κε ννοο]: ἢε 
βδοδίζογειἢ τῆς ἤοδὺ ἔγοφ Κα 25ἢ.68. 

17 Ηε οδβίετῃ ἔογῃ ἢϊ5. ἰςε ᾿ἰΚκε 
ΤΔΟΓ5619: Ψηὴο οδὴ ϊἰαβαὰ δείοτγτε ἢ18 
ςοἰά ἡ | 

ΡῬΘΑΙΜ5. ΟΧΙΝΙΙ. ΟΧΊΨΊΙΠΙ. , [ν. 1τ5-4- 

18 Ηε εεηάοιῃ ὁὰὺὲ ἢ18 νγογά, δηά 
το τοί τσ: ἢδ σδυβεῖῃ 15 νυνπηά ἴο 
δίονν, σαμά τῆς νγαΐογβ ἥον. 

19 Ηε 5ῃδννεῖῃ [ἢ 18 σγογά ὑηἴο [4- εν. λὰ 

Γςοῦ,, [5 βἴδζιϊεβ Δἀπ4 ἢϊ5 Ἰιπάρτηεξηϊβ 
υηΐο [5γδεὶ. 

20 Ηε δΒαῖῃ ποῖ ἀδαῖξ 80 νυν ἢ ΔΠῪ 
παῖίοη: ἂδηά ἂς ΑὋΥΓ' ῥὶς Ἰυάρτηεηῖϑ, 
{ΠῈῪ ἢᾶνε ποῖ Κπονγὴ ἴπεπι. Ργαῖϑβε 
γε ἴῃε ΓοκΡ. 

ΡΙοπίν ἰ5 πονν σοηονγοά, Οἱ Ὁ δυῖ. χχχῆϊ. 12, 
Χ4: Ῥᾳ. Ιχχχὶ 6. Α5 ἴπ τ. 12 δ᾽] ιβίοη 15 
τηδάθ ἴο ἴδε δοου τ Υ οὗὨ ἰῆς ΟΥ̓, 50 ἴῃ ὑ. 14 
ΔΙ Π8οη 15 τηδάθ ἴο {Π6 ργοβροσ Υ οὗ [πὸ ἰδηὰ ; 
Ὀοΐῃ [ογυβαίοπὶ ἀπὰ Ζιοη ἢανίηρ Ὀθθη 81Π|- 
τηοπορὰ ἰῃ ὖ. 12 ἴο υπϊΐθ ἰη ρῥγαϊϑίηρ ἴῃς 1 οτὰ, 

15. δ «πάρ ὥογι δ᾽ ῥὶς εορρπηαπάρερηξ, 
δις.1 Ἀδίμεσ, "" ΒΟ βεπάθιἢ Ηἰβ σοπηπιαπά- 
τηθηΐ (10) {86 φασί." Οἵ. σεη. 1. 3; 4180 55. 
ΧΧΧΙΪ. 9, ΟΝ. 20, ΒΟΓΕ 566 ποίθ. 

16. Ηἐδ χίυεῖδ “ποαυ ἢᾷε «υοοῇ Ἐλῖδμοσ, 
“ΕΟ φίνοϊῃ βδηονν {|κὸ νοῦ ].᾽" ὍΠδ τπηθδηῖης 
ΤΆΔΥ Ὀε οἰἴπον ἴῆδι [δ 5ΠΟΥ ἰ5.Ἶ|κὸ νγΟΟ] 85 
ἴο τυριϊοηοββ (ςξ, [84]. 1. 18); οΥ, ἴῃδξ [6 
ἢλκοβ οὗ σηον σονοῦ [86 δαγτίῃ 1Κὸ ἃ ψοο] ]έη 
ξαττθηῖ. Οἵ. [00 χχχυ!]. 6. 

δὲ “εαἰογοὶ δ δὲ ῥοαν 7γουί “δε αὐῤε6} ΟΥ̓. 
Ιοῦ χχχνὶϊ. 29. ΤὨΘ ρδγοποπιδβὶα ἰ5 ἰοϑὲ ἴῃ 
[86 ἰτδηϑἰδἔϊοη. 

17. Ἧς εαπεὶ γον δὲ ἰθὸ δε ριογ οἱ Ἱ 
Ἀλδίμοσ, “" ςαϑίηρ ἔοστῃ Ηἰ5 ἢ4]].᾿) ὙΠῸ πιογϑεῖς 
ΟΥ ῥίδοθϑ 8θ6πὶ ἴο τείεσ ἴο ἴπ6 ἢιδὶἰςξέοπεβ οσ 
βἷϑεῖ. ΟὙΐ [οὐ χχχνυῖϊ!. το. 

18. Ηε “ἐπαΐει ομἱ ῥὶς «υογ]  ὙῊΪ5 15. οπὸ 
οὗ 186 Ῥαβϑᾶροβ 'π Ψ ἢ ἢ τπὸ Δ ογά οὗ [ϑβονδῃ 
Πᾶ5 Ὀδθη βιιρροβοὰ ἴο πιθᾶη οἱ [Ἁ,ογὰ 6515 
ΟμτῖβΈ. ΟΥ̓ Ῥ55. χχχ!. 4, ον]. 10, οχῖχ. 89. τος. 
[{966Π|5 πηοσο ργοῦδοΪο, ποννόυοσ, [πδὶ ὁ“ ννοτγά "ἢ 
ΠΟΓΟ 15 δ|υίϊνα]οπε ἴο ““σοτηπιδηὰ,᾽" 85 ἴῃ συ. 1ς. 
(ἢ, ῥξ. σχίνι!. 8. 

19. ἢ «ῥεαυειδ δὶ: «αυογ4] ΤὮδς ΚοΙ Πᾶς, 
(Ἣ]ς5 ψννογάϑ;᾽) [Πο96 “ἸΙν ον ογᾶς δ," ἴῃ 86 
Ῥοβϑοϑβίοῃ οὗ νος ἢ {πε [δὺνν8 δὰ {ΠῸ δάνδη- 
ἴδρε ονϑὺ 411 ἴπ6 οἴ οσ πδϊίοηβ οὗ ἴῃ δαγίῃ. 
Οἵ. οπι. 111. χ, 2. 

20. 11 δαΐ ποὲ ἀεαίΐῥ 50] (ΓΕ. Τϑειξ, ἵν. 7), 
242-41. 

ΝΟΤῈΕ οὐ ῬΘΑΙΜ ΟΧΙΙΙ. 1. 

ΎΠΒετο ἴς5 πιςἢ αἰ υ ΠΥ 1Π ἀοογπληΐηρ [ἢ 6 
τρμς αἰϊνίσίοη οὗ (Π6 ϑονθγαὶ οἶδιιϑθὸ5 οἵ {(ἢ]15 
γεῖβο. ὙΠῸ δηδίορΥ οὗ 5. σχχχύ. 2 ννοι]ά 
Ἰεδὰ υἱ ἴο τοραγὰ 2[δ 45 ἃ ργεάϊςδίο οὔ [θῆο- 
νδἢ: δι ἴῃ {15 σ456 [ἴ νγουὰ ϑεδτη ἴο ἕο] ον 
(ἢδὲ ὯΔ) ταιιϑὲ αἰϑὸ Ὀδ 50 τοραγάθα, δ ι5ῖ, 
μοννγονεσ, Ὧ9)) ἀοοβ ποῖ ἄρρθᾶγ ἴο Ὁδ ιιϑοὰ οὗ 
Οοά, ἰξ ἰ5 ιιϑοὰ ἰπ 5. οχχχυ. 2 ἴῃ σοηποείΐοη 
ψ ἢ ΥΩ, δπὰ ἴῃ 5. Ἴσχχχ δ σ 2 δπὰ Ὧ)) 
ἅτὸ ἔουπὰ ἴῃ σοηυπεοϊίοη. ὍΠὲ ἔοετῃ οἵ ἴῃ 6 
ννοτὰ ΠῚ οτγεαῖεβ ἀποίμες αἰ βηςα γ. Αο- 

ΡΟΑΙΜ ΟΧΙΝΙΠ. 
1 71: εα͵νεῖε ἐχλογίείΛ 1}ε «οἰκεία, ἡ 1186 ἐζ᾽- 

γείνταί, τὶ αμα ἐξ γαΐξέοπαί ο7 ἐαίμγ7ς 0 Κ7αϊτέ 
σοά. 

Ἐ ΤΚΑΙΘΕ γε τλε Γοκρ. Ργαῖβε 
γε τῇς ΓΟᾺΡ ἔγτοπι {πε ἢβάνεης: 

ΡΓΔ158 ἢϊπὶ ἴῃ ἴῃ6 Παρ ϊ8. 

Ῥβαῖμ ΟΧΙΝΗΠΙ. 
1π 1}18 πιδρηϊβοοπξ Απῖμοπι, τ᾿ Πἰςἢ Ἔχ δ 119 

ἴπ ἃ 5: γΚιηρς πιδπηοσ ἴδ τηδ)]οδῖυ δπὰ ἴἢ6 νυὶάθ 
σΟΠΡΔΆ55, 85 νν6}} 258 [ἢ δι] οηδ} γ, οὗ ἰῃ6 Ηδ6- 

σογάϊηρ ἴο [π6 ΑΟΝ. ἴξ πγυϑὲ Ὀ6 τοραγάθα ἃ5 
(Π6 ΡΙοΙ [πῇ ἢ ΠἹ ρῬάγάρορ. [ἴ τη ὈἊ 
ἴδκθη 85 {ῃ6 [π|ρ. ῬΙεὶ ἢ ΠΤ ράγάρος. (ςξ 
1,μεν. χχυΐ. 13), Ὀυϊ ἴῃ (ἢ]58 σᾶ56 ἴδε ἰγδηβι(οη 
ἔτοπι ἴδ Ρ]., ἴο ἴΠ6 5ἰπρ. 15 ἤαῖβῆ. Ηιρίοα 
Γοίοιβ ἴο ἃποίποσγ σγϑδάϊπο δηά δοοοπίιδίίοῃ, 
ΠΣ, (6 ΑἈἸΒΠΔΟἢ οὗ ἴδς [Ὁ] νης ννοτὰ 
ὈοΙηρ ἰγαπβϑροβοά ἴο Ὁ), δπὰ ἢθ ἀρρϑδὶ]β ἴο 
Ῥ5, οχῖν. 6 ἔογ ἴπθ ἰγαπϑιοπ οὗ ρεϑοθῦ. Ἠς 
᾿ἀλδνονι Βοννονοσ, ἴο γεδὰ ἼΘ᾽, 85 'ἴῃ υ. )η (ςξ. 

5. ΟΧΧΧΥ, 32). 

2 Ῥταῖδβε γε ἢϊπὶ, 411] ἢ15 δηρεῖβ: 
ΡΓΑῖδα γε ἢϊπι, 411 ἢ]8 ἢοϑβῖϑβ. 

4 Ῥταῖβα γε ἢϊπλ, διη δηά πιοοη: 
ΡΓΔΙδ6 ἢἰπλ, 811 γε βίδγβ οἵ Ἰἰρῇτ, 

4 Ῥγαῖβα ἢϊπὶ, γε ἢεᾶνεηβ οὗ ἢεᾶ- 
νεη8, ΔΠ4 γε νναΐειβ ἴῃδϊ ὁξς δῦονε ἴῃε 
ἢεάνθηϑ8. 

Ὀγὸνν ψνοΥϑῆρ, 411] σγθδίίοη, Ὀοΐἢ π᾿ ἤοάνθη 
δηά οὐ ϑδγίῃ, 18 ϑιϊηηοηδα ἴο υπηϊῖ6 ἴῃ ἴδ 
ὈΓαθ6 οὗ ἴῃη6 Οτοαίοσ. ὍΠὲ ᾿ηνιδίίοη δά- 
ἀγοβθοά ἴο ἴπε ἰῃδπιπιδίε σγοδίίοη ἴο οἱη ἰῃ 



ν 5--τι.] ΡΘΑΙ ΜΘ. 

ς [,εἴ τῆςπὶ ργαίβε ἴῃς πᾶπιὲ οὗ τῆς 
ΓΚ: ἰού ἢ ςοιῃπιηληάεά, Δηἀ {Π6ΥῪ 
ννόοτγε ογραῖεα, 

6 Ηε μδῖῇ αἷβο 840] 1564 τῇεηι ἰοσ 
Ενογ ΔηᾺ ἄνεγ; ἢς ἢδῖἢ πδάε ἃ ἀδογεε 
νν ὨΙΠἢ 5Π8]} ποῖ ρ488. 

 ΡῬγαῖβε τῆς ΚΡ ἤοπὶ {πὰ δάγίῃ, 
γε ἀτγαροηβ, ἀπά ἃ]] ἀβερβ: 

ς᾽ ὈΠΙνΕΥ54] σἤογι5, ἰ5 ἃ ργορδεῖϊς Δπεςρᾶ- 
Ὅοση οὗ ἰδδῖ ἀδὺ ἴῃ νυν ἢ πὸ ἡν μοὶ οὗ τς 
στεδίςοη νης ἢ 15 ΠΟΥ ὁ Ργοδηϊηρ δηά ἴγδνϑι]- 
᾿πῈ ἴπ ρϑίη τορθίμοσ, "ἡ Ὀδηοδῖῃ ἴἢ6 ἰηβδηςο οὗ 
ῖῆε συγθο, εἢ4}} δ ἀο]νογοὶ ἔγτοσι ἴῃ 6 Ὀοπάδρο 
οὗ ςοιτυρίίοη ἀπά ὑγουςῃΐ ἱπίο “(Π6 σὶοσίοι8 
᾿εγῖν οἵ {Π6 σι! άγθοη οὐ Οοά." Βοιι. νι]. 
τ8. (ΥΥ αἰ8οὸ [5341]. ΧΧχυ. υἱὲ, 2, χὶῖν. 23, Χ ΙΧ. 13, 
1:3. ο. ἵν. 12, 11. 

ἼΠε ρϑαὶπὶ ἰ5 ἀϊνιἀθὰ Ἰηἴο ἴννο πραγ δηϊδὶ 
Ῥασγίβ, οἵ ψὩΟἢ [86 ἔοιτηοῦ (τυ. 1--- 6) τγοϊδίοθβ 
ἴο ἴΠπς πεοαυθηϊν, δηὰ ἴῃς ἰαϊίεῦ (υύ. 7---12} ἴο 
ἴῃς φδαγῖῃὶν ἢ δ]]ο]υ) ἢ. [πὸ ὈοΐΪᾺ ρᾶτῖβ τδ6 
Ετουπά οὗ ἴδ οχμογίδίίοη ἴο ργαῖϑεο 15 6χ- 
Ρτεεβϑοά. [ἢ ἴῃς οὔθ Ἵδ55 ἴἴ 19 ἰῃαῖ, δὶ 1ῃ6 
ννυοτγὰ οὗ σού, ἴῃς Ὠδάνθηὶγ ἢοβίβ ννογε Ἵγοαίθά, 
δης {πὶ ἴο Ηἰ5 ἀδογεε {ΠΕῪ ἀγὸ βιιδ]εςί. [Ιἢ 
1Πε οἴδεσ οἂδε 1ἴ 15 [ῃδὶ τῃ6 Νά οὐ [ϑπονδῇ 
Δῖοπο 15 ΒΙΡΏΪΥ οχδ θά, δηὰ ἰῃδὶ ἴ ἢδ5 ρ]οαϑοά 
Ηἰπὶ ἴο γαϊϑὲ ἘΡ “δὴ δοῖῃ οἵ 5δἰνδίίοη ᾽ ἴοσ 
Η!5 ρθορϊδ. ᾿ 

Κῶυ.- 11, τ4 ᾶτὸ οογηδοίοαὰ ν ἢ σνο. 7--- 12, 
ἃ5 ς,6 νἹΠ 1.5... 

Τῶν ρΡοϊηῖβ οὗ σοηποςοῖιτη πἼἢ (ἢ6 ῥτουεάϊης 
δηὰ ἕο ον 541πὶ5 ἅγὸ ὨιϊΠΊΟΙΌ.8. 186 
Κογ-ποῖοθ οὗ (ἢ ϑοηᾷ οὗ ργδῖϑο ἴ5 βίγυςϊκ ἱπ 8. 
σχῖν. το, δηὰ (δὸ ““ψνόογκβ᾽" οἵ [οἤονδι ἴπιτὸ 
τηθπτοηρὰ ΠΟ] ἐς νεϊγ, ἅγὸ ἤοΓῸ βροςι ῇοά ϑΡρᾶ- 
ταῖεϊγ. Κ᾿. 14, ““ἃ ρΡθορὶδ πϑᾶσγ υπίο πὶ," 
ΓΊΔΥ Ὀ6 ςοπηραγοα ἢ ΟΧ]νὶ]. 19, 20, ἀηα Ὀο(ἢ 
τυ! Οχ]νὶ. το. 

1. ,ονι ἐδὲ δεαυεη.} ΟΥ, "οὗ [Π6 Ὠδάνεη3,᾽" 
ἐ. ες. "Ο γε οὔ [δ ποᾶνθηβ " ὙΠα ς8]} ἴο ῥγαϊβ86, 
ἰπϑιοαα οὗ θοχιπηΐηρ ἔγοιῃ ἴῃς ολγἢ ἀπά σίβιης 
ἴο πεάᾶνεῃ, ὑδορίηβ νι (Π6 ΒΙΡΠΘΓ ϑρῆογα οὗ 
σσζοδίϊοη, πὰ ἰ5 δἰϊογιναγάβ εχίθηάθὰ ἴο οὔσχ 
ἰοννεσ νου]ά, 

Δ. αἱ δὶ: ῥου “ἢ Βοίῇἢ [πε ΠρΑνθη] ὈοάΙο5 
δῃηὰ ἴδε δηροὶς ἃγὸ τεργοϑοηϊοαὰ ἰη ἴῃς ΟἹὰ 
Τοβίδπιεπὶ 85 16 Ποβῖϑ᾽,, οὗ {πε [ογὰ : [Π6 
ἔοστηεσ ἰῃ Ὠειῖ, ἱν. το, ἴα ἰδίζετ ἴῃ [οϑῇ. ν. 
14: 1Κ. χχίὶΐ. σῷ, δὰ [οὔ χχχνὶ!. ης. Βοῖίῇῃ 
ΤΊΔΥ δὲ ἱπο δα ὑηοΥ ἃ σοπηπλοη ἀοϑρηδίοη 
ἴπ 1815 γϑύϑο, δυῖ [86 ρᾶγα }} 6} 15π| ϑυρροϑίβ [πδὲ 
ἴπεὸ δηρεὶβ ἃῖεὲ δεῖαε ὈΥΠΊΔΠΙΥ, ᾿ξ ποῖ οχ- 
αἰυδένεῖγ, ςοηϊοηιρ φορά (ςἔ, Ῥ55. χχῖχ. σ, οἷ. 
20). ἴῃ συ. 3 ἴδε Ὠδρνθηυ Ὀοάϊεβ ἄγε σρεςϊῆεα, 

4. δεαυεη: οΥΓ᾽ δεαυεη"] (Οἱ. Οεη. 1. ό, 
ὙΠΟΙΟ 566 ποΐδ; 490 [ει χ, 14: 1 Κ. νἱῖ, 
27; δ. ἰχν]ϊϊ, 43 (0 411} οἵ ννῇῃϊοβΒ οᾶϑεβ 
ὈοΙδ τνοσβ ἅσὸ ἴῃ ἴδε ρίυγαὶ πυπιῦον ἴῃ {86 
Ηεῦ.λ. 

ΟΧΙΝΊΠΙΙΗΙ. 

8 ΕἾτε, δηά ἢ]; πον, δπὰ νδᾶ- 
Ρουθ; ϑἴογπυ ψγηὰ ξ]Β]]Πὴρ 5 
ψνογα: 

9 Μουμῃηίείηβ. ἀηὰ 411 ἈΠ]; ἔγυϊ- 
ἔμ] ἴγεο58, δηά 1] ςεάλιϑ: 

1ο Βεαβῖβ, δηά 4] σδίεἷε ; σγεερίπρ 
τὨίηρβ, δηα |Ηγίηρ ον] : 

58. δὲ εονωπαπάεα, ἀπά ἐδὸγ «ὐεγὸ ἐγεαίεα 
Οἵ, Ρς, χχχίνϊ, 6. Το ΠΧΧ., ἱηϊογροϊδίο ἃ 
οἰάυβ Ὀείοτο ἔπεβθ νυνογάβ, αὐτὸς εἶπε καὶ 
ἐγεννήθησαν. 80 «ἶΞο ἴπε Ῥγάγεῖ- ΒΟΟΚ γεῖ- 
β:οῦ. 

Θ. ΠἨξ ῥαὶρ αἰοὸ “«αὐἰεῥεά ἐδερε 70 ξεν 
απά ευεγ] Οἱ. ῥ5. οχὶ. 8, ΠΙ ἢ 15 [ῃ6 ΟὨΪΥ 
Ρίάσθ ἴῃ ψὨ ἢ [δὲ ννοτάβ γτεπάογεὰ ὁ" [ῸΓ Ἔν Ὲσ 
δηά ὄνου" σου ἴῃ Ργθο 5 . (Π6 βᾶτὴθ ἔοστη. 
Α 5 Π|Π|4Γ ΘΧΡΙ  βϑίο ΟσσΓ5 54]. ΧΧΧ. 8. 

ῥὲ δαί »ιαάε α ἄξεγεε «υδιε «ῥαϊ ποῖ ῥα} 
Ἀδίμογ, “δ ρανθ ἴμεπὶ ἃ ἀδβογος (ςξ. [ο 
ΧΧΥΠΙ. τό; 5. χοῖχ. γ: [6γ. χχχὶ. 35. 26, 
ΧΧΧΙΙ, 245}; Δηἀ ποῖ (0Π6) ἰΓδῆβργοβϑος (11). 
Οἵ. Τοῦ χίν. ς: 5. εἰν. οἱ [6γ. ν. 22 (Βογα 
{πΠ6 δοςιι8. βιβῆῖχ 18 δά ἀθά): αἷϑο Ἐβίῃοσ 1. 10, 
ΙΧ. 2). ὙΠ6 νοτῦ τοπάογοα “ ρᾶ55,} ννῆθη υϑοὰ 
ἴῃ σοπηδοϊίοη ἘΠ Ὀοιπάς ΟΥ ᾿ᾶννβ, 566 5 ἴο 
ἀσοηοίο {Ποῦ ἰγδηθργθϑϑίοη. (Οοά ἢδ5 δηζγάνθη 
ἃ ἶανν οἡ 411] Η!5 ννοσκβ ἴῃ πδίιγε ν ἢ] ἢ τερὰ- 
ἰαλῖος. 1ποῖγ πιιῖι4] το δῖ! οη5, δηὰ ποπο οὗ [Ποπὶ 
[ΓΑΠβργεβθ65 1. ΤΏΙ ἰ5 δυ [ΠΟΓΙΓΥ, Ποννενου, 
ἴογ ἴ6 Αν. Τπυκ 6 χΧᾺΧ΄., καὶ οὐ παρε- 
λεύσεται. |6γ., “οἴ ποη ρῥγαίοτθι!." Οἱ. 5, 
ΟΧ]Ϊ᾿ν. 4. ᾿ 

7. ,γορκ ἐδε εαγ δ] Οτ, “(0 γε) οὗ 186 
ρα" ΟΕ ν. τ. Π15 σοττοϑροπάβ ἴο ἴπ6 
ὑνογάβ ἰῃ τ. 1, “ἔτοπιὶ (οτ, οὗ ἴῃς Ποανθῃβ :Ὁ 
δηὰ δχργοϑϑοβθ, 48 ἱπιρ δὰ ἴῃ ἴπ6 ΑΟΥ., τ86 
Ρίδοβ τοσι νἤθησο ἴπ6 ργΑ186 15 ἴο ὑγοοθθά, 

γε ἄγασο"} ὙΠῸ ννοσγὰ ἀδθῃοίοβ ΔΠΥ͂ ἰαγῷς 
ννδίογ-δηϊ παῖδ, 866 ἢοΐα οἡ Οδη. '. :. Οἱ, 
Ῥς͵ Ἰχχῖν, 13. 

8. Εἴνε, πα ῥαὶϊ!; “ποαυ, απά σαβοιγ] ΤΠ6 
νοι τεηάεοιθα “ὁ ἤγο᾽" ΠΊΔΥ Πότε ἀδθποῖο ᾿σῃϊ- 
πίης. ΟΕ χ. χῖχ. σ8: Αϑο 5. ον. 322, ἉΠΟΓΟ, 88 
Βοτο, ἰξ 5 ἡουπὰ ἱπ σοηϊιπείίοη νἹἢ “ὁ 41]. 
ΤΠ ννογὰ γοπάογοα “γΑΡΟΙΓ ἡ ΠΟΙΏΠΊΟΠΙΥ ἀ6- 
Ποῖθβ “" 5} κ᾽ ἀγϑῖης ἔτοπὶ ἤγε, νυ ποῖπεγ Κιη- 
ἀϊοὰ 1ἴπ Ὧπ ογαϊπαγυ πλδηπεῦ (5. οχὶχ, 81), οὕ 
ΌΥ ΠΣ, ΟΥ̓ ὈΥ νοϊσδηὶς Οὐ ΔΠΥ οἴδποσ ὃχ- 
ἘΓΔΟΓΟΪΠΑΓΥ ἀρόπου. Οὗ Οεῃ. χῖχ. 28. ὙΠῸ 
ἔουγ νγογάβ ᾶἃγὸ διγδηροὰ ἰῇ ἃ ϑοπηοννῃδὶ Ρ6- 
ΟΠ ΠΑΡ τηδηποῦ; ἢτο δηὰ ϑηλοκο 5ἰδησϊηρ ἴο 
ΘΑΟἢ ΟἴΠΟΙ ἴῃ ἃ ΓΟΟΙΡτΟςΔ] σοϊδίίομ, 45 4150 
Π411] ἁηὰ βϑῆηονγ. ὙΠ οθῈ ᾿ΔΌΟΓ ἃτὸ οὗ σοιηρᾶσγᾶ- 
νεῖν σάτὲ οσσυττοηςε ἴῃ ΡΑ]οβ πο. 
ἡ βηης δὲς «ὐυογ4] ΟἿ, Ῥο-, οἰ]. 20. 
9. “ιωρμ ἱγεθ Ἀλῖμετγ, “ἔτ ἴγθαβ,"" 45 

ἀϊςεηρσυ ϑῃοὰ ἔγοπι ἴγϑοβ οὐ {πὸ ἔογοβί, οἵ νι ἢ 
[Π6 σράδγ 15 6 γεργεβοηΐδῖινο. Οἵ, ὕδη. 1.11. 

10. ΜΒεαεί:, αμά αἱ εαἰ6}] ΤὮς ἔοῖτηοῦ 

501 

{Ἡ Ὁ, 
δένζς ο΄ 

11 Κίηρβ οἔ τῃε δαγίῃ, δηὰ ]} ρθο- τού. 



502 

- δςδ, 
“ταδέσα, 

Ρἷε; ργίηςεαβ, δηὰ ἃ]] Ἰυάρεβ οἵ τῆς 
εάπῃ: 

12 ΒοΙῇ γουπρ πιεη, Δπά πγδ ἀ6Ώ8 ; 
οἷά πιεη, δηά Ἴμι]άγεη: 

12 [εἰ τῇεπὶ ρῥγαῖβε τῆς πᾶπὶς οὗ 
(πε ΚΡ: ἴογ ἢΪ8 πᾶηπιὲ δἷοης 8 'εχ- 
Πα] θηῖ; 15 ΡΙΟΥΥ ἐς δῦονα τῆ8 βαγῃ 
ΔηἋ Ὠεᾶνεη. 

14 Ηε αἷϑο Ἴχαϊτειῃ τῆς δοόγη οὗ ἢἰ8 
Ρεορὶε, τῆς ρῥγαῖβε οὐ 4]1] ἢῖ8 βϑδϊηῖβ; 

ΡΘΑΙ ΜΘ. ΟΧΙΊΝΤΠΙ. ΟΧΊΤΙΧ. [ν. 1[2--2Σ. 

εύφη οἵ τλε Ἑ“μ]άγεη οὗ 1βγδεὶ, 4 ρβεορὶς 
ΠοΑΓ ὑηῖο ἢϊπι. Ργαδίβε γε ἴῃς ἴοι. 

ΡΑΙΓΜ ΟΧΗΙΙΧ. 
1 714 γοῤλεέ ἐχλογίείδ 19 2γαΐζεό Οοαΐ 70» δὲς 

ἔρσυε ἴο ἐδέ «ἀμγελ, 5 αμά Μὴν ἐλαΐ δοιυεῦ τολίεᾷ 
ἀφ ἀαιὰ ρίνερ ἐο ἐδέ ελεγεά. 

Ι ". γε τῇς ΓΟΚΡ. δίηρ υη- "ΗΒ. 
ἴο ἴτε ἴζθἊῦ ἃ ποὺ ϑοηρ, ἀπά ἐυαλις 

18 ργδίβε ἴῃ ἴῃς σοηρτεαρδίίοη οὗὨ β84[ηἴ8. 
2 [,εἴ Ιβγδεὶ τγε]οῖςε ἴῃ ᾿ἷπὶ [δὲ 

οὗ (δὲ ἴννο νγογάβς ἤπεῖὸ εἰπρογοὰ ἀδηοίοβ 
ΒΡΘΟΙΔΙγ νυ τ] Ὀεαϑίϑ, [Π6 δέξο ἀοπιεϑίῖς σδξ]θ, 

11. Κίηφ: οΓ ἐδὲ εαγιῤ, ἄς Α5 ἴῃ ἴἢ6 
ἰηνοσδίίοη ἴἰο ῥτγαῖϊβα [εθονδῃ “ἔγοπὶ [86 
μοάνθης" (1ῃ6 Ῥραϊ πιὶϑσῖ Ὀδρίηβ νυ της Δηροῖϑ, 
δηά εοηάς νυν 1ῃ6 ννδίοιβ ἀῦονθ [Π6 ἢραυθῇβ, 
80, ἱπνέγβε! υ, ἰπ [Π6 ἱπνοσδίίοη ἴο ργαῖϑε [ε- 
ἢονυδὴ ““ἔγοπὶ ἴδ ϑασί ἢ.) ἴ)6 ῬβΑ] πηιϑῖ ὈΘρΡῚΠ5 
ὙΠ πὲ ᾿πδηιπιαᾶῖθ ογοδίίοη, δηὰἃ ἐπά 5. νἱἢ 
τηᾶπ, ἴμ6 ποδἰοϑὶ οἵ σοά᾽ 5 γοσκϑ. 

18, αὖουε ἐξ εαγὶρ απά ῥεαυεη) ῬἘτοπὶ 
Ὀοΐἢ οὗ ψῃϊο Ηἰ5 ργαῖϑθε 15 ἰο ρσχγοςθεά, Οἱ 
Ῥα, Ἰν1]. ς. 

14. Ηε αἱ.ο ἐκαΐιοὴό ἐρο δογη 9 ῥὶς ῥεορ ]ε] 
ΟΥ, “Απά Ηδ Βδῖῃ γαϊδϑὰ (ογ 164} ἃρ ἃ Βοῦῃ 
ἴογ Ηἰβ8 ρεορὶο᾽" Οἱ Ρϑξ. Ἴχχχιν 17; 8150 
1Κὸ 1, όορ.. υπηρ {Π6 ρΡογοά οὗ [86 σδρε ΝΥ 
[5γὯ6] ῃδά Ἰοϑὶ 1ἴ5 ἤοστ ΟΥ̓ Ργεσ-οπλίηεηςθ. ὙΠῸ 
ΑΟΝ., Βοννονοσ, 5 ϑδυρρογιοα Ὁ ἴῃ ΕΧΧ.; 
Καὶ ὑψώσει κέρας λαοῦ αὐτοῦ, πὰ ὉΥ [6Γ.. “εἴ 
ΕΧδ] αν σογηῖ ῬΟΡΙΙ] 58}. 

ἐδε ῥγαμε οΥ αἰ ῥὶς “αἰπ.1 ὙΠαθο νογάϑ 
ΤΩΔΥ δ6 τηἀογβίοοα ϑ’ΑΠΊΠΊΔΈΟΔΙΪγ ἴῃ ἴννο ννᾶ 5, 
ὙΤΠΘΥ ΠΊΔΥ πιοδη {παῖ (Π6 1 ογά Η πιο] ἰ5 [Π6 
Ργαῖϑο οἵ Ηἰβ ρεορῖθ, ἃ5 ἴῃ ει, χὶ 2ι; ἐδ 
ΧΥΪ, 14: ΟΥΜ 85 566ΠῚ8 ΠΊΟΓΟ ΡΓΟΌΔΌΪΟ, (ΠΟΥ 
ΤΆΔΥ πιο {πὶ {πὸ τοβίογδέοη οὗ ἴῃς Βογῃ ἴο 
Η!5 ρδϑορὶς 15 ἴῃ οσσδϑιίοη οὗ Ὀγϑῖϑθ, ἃ5 ἴῃ 
1Π15 ρϑδὶγὰ (οΥ, ἰπ Νὸνν Τοϑίφπιοηΐ ᾿ἰδηριαρο, 
4 [0Υ 8 ΡΓαΙβ6,᾽ εἰς ἔπαινον), ἴο 8} Η5 5αἰηϊ8,. 
αῇ. Ερδδ5, ἰ. ό, 12, 14; ΡὨΠ 1. τα, ἀπά στ Ρεῖί. 
ἱ, η. Ἴδε Ἰαἴϊοσῦ Ὄχρὶαπαίίοη 15 ἴῃ ΠΑΓΠΊΟΠΥ 
ὙΠῊ [Π6 σοποίσγυςσίοη οὗ Ῥ5. οχ]ῖχ 9. ὙΠῸ 
ἴοιπηοσ 5 ϑιιρρογίοα Ὀγ ἴδ [ΧΧ.. ὕμνος 
πᾶσι τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ, πιὰ ὈΥ [6Γ.. ““]Δ115 
ΟΠΊΠΙ 115 58 ΠΟ 15 6}115.᾽" 

Ω ἡ παν ὠπίοὸ δ] 1. “6 Ρεορ]δ 
οὗ Ηἰκς πρᾶιπιο55," Οἱ [,εν. χ, 32; θυξ ἵν. 7. 
[15 τῇ (ἢ15 σαρδςοΥ, 45 ἃ ρθορ]θ Ὀσοιρῆϊ νογῪ 
ΟΣ ἴο [δμονδῇ, ἰῃδὶ ϑγδοὶ, ἃ5 γοργεϑθηϊοὰ ἴῃ 
{με ρεΐβοη οὗ {πε Ῥβαὶ πηϊϑί, βίσιϊκεβ {πε Κεγ- 
ποῖδ 1 [Π15 ρϑδὶπὶ οὗ (Πδΐ ϑοὴρ οὗ ργδαῖβϑθ 'ῇ 
σΥΠΙΓἢ 4}} ογοδίίοῃ, δηϊπιδία ἀηὰ ᾿πδηϊτηδίε, 584] 
Βογοδῖῖοσ )οίη, 

Ῥβαιμ ΟΧΙΙΧ. 

ὙΤΠῖ5 ῥ5α]πὶ ἀρρεᾶγβ ἴο ἢᾶνε Ὀξεη σοπιροβοά 
ΟΥ̓͂ ἰῃ6 β4π|6Ὲ ΨΥ ΘΓ 845 ἴπ6 ΟἿΠΟΙ ρ541π|5 οὗ 
Ει)5 Η 4116} }} 8} 56.658. [15 δρρ)!] δ }] γ ἴο [86 

εἰγουπιϑίδησεβ οὗ {Π6 [δνν8 δὶ ἴπο {ἰπὶὸ οὗ (ἢς 
τεϑίογδίίοη ἰ5 ποῖ 50 οὈνυϊοιιβ 845 ἰῃ δοπῆθ οἴδεγ 
Ἀ841π|5 οἵ {ἢε 54πὶ6 ρεγοά. [{ ἰβΒ ποῖ υῃ- 
ΤΟΔΘΟΠΔΌΪ6, ἤοννονογ, ἴο βυρροϑθε {παῖ ἱπουρἢ 
ςοπϑδίγαϊποα ἔοσγ ἃ ἴϊπιὸ ἴο δοῖ ΟἿ οἡ {πε 
ἀείδηβινο, {Π6 γεβίοσθὰ [ϑγδο] ἴθ ΠΊΔΥ ἢᾶνα 
ἱπάυϊροά σδηρσυίης ὀχροοϊδίοηβ οὗ δυΐυγο νὶς- 
ἴογῖοβ οὐδοῦ {πεῖγ μοδίμοη δάνογθατιεβ. Βυῖ 
Ὑνδαΐοδνοσ ἴπ6 σμαγαςίευ, οὐ ἴῃ οσοσδϑίοη, οὗ 
ἴ[Ποδ6 ϑπλοϊΐοηβ Ὑν οἢ ᾿ηϑρίγοὰ ἴπ6 Ὀγοαϑὶ οὗ 
[η6 Ῥραϊπιῖιϑῖ, ΤΠογο σδὴ 6 [{π|6 ἀοιιδὲ (δδῖ 
[815 ρ541π|, 1κὸ {οϑῈ ῬᾷϑβαρῈϑ ἴῃ νυ ῃς ἢ πηθῆ- 
[οη ἰ5 τηδάς οὗ “ἃ πὸνν ϑδοηξ ᾿ (566 ποῖθ οὔ 
Ῥ5, ΧΟ], 1), [45 Γεΐδγθποθ ἴοὸ {πὸ ἀδγϑ5 οὗ 
[ὴ6 Μοβϑίδῃ, δπὰ ἴο Ηἰβ5 πὶ] νυἱοϊογιοϑβ ονοσ 
81} ορροϑβίῃρ ἴοοϑβ, 
νΏθη [ἢ 8 ρϑαὶπὶ 15 οοπιραγεὰ σῇ τ 6 

ΡᾶγΑ 1168] ργορἤθεῖεβ οὗ ἰϑαίδῆ, δηὰ οὗ πὸ 
ΑΡοσλῖγρϑε, ἴῃ6 ἀπο νυ ΒΙςἢ εχ ϑῖ5 ἴῃ 115 
ἰηϊογργοίδιίοη νν}}]}] ὈῈὲ γον αἰϊπιϊηϊπποά, 1ἢ 
ποῖ τεπιονθά ; δηὰ 15 σοίδγθηοθ νν}}} ἀΡΡΘΑΥ 
ἴο Ὀ6 ἴο ἴδοϑθε 51|58] Ἰυάφτηθσηίδβ, ἱογεϊο]ὰ 4] κα 
ἴῃ {Π6 ΟἹὰ «πὰ ἰῃ ἴπ6 Νοὸνν Τοϑίαπιοηΐ, νυ ὨΙιΟἢ 
ὙἹ} ΠΟΥ ἴπ πὸ σοπληρ οὗ {Π6 ρτεδίὶ ἀδγ οὗ 
1Π6 1οτάὰ, ἤδη Ηἰ5 ΘηθπΊ 68 τηυδῖ ρεγϑῃ δῖ 
Ηἰβ ργδϑβθηςθ, αηὰ Ηἰ5 “ρθορὶβ 88}4}} Ὀ6 ψἹΠΠπρ 
πῃ (Π6 ἀᾶγ οὗ Ηἰ5 ροννογ." ((Ὁ. ΡΞ. οχ. ἀπά 
45ο ἴῃ ποῖεβϑ οῃ συν. 8, 9 οἵ [ἢ]5 Ρ84]πι.) 

1. « πεαὺ “οπρ] 866 ποῖθβϑ οἡ 55. ΧΧΧίϊ. 
4, Δη6 ΧΟΥΠ. τ. ἼΠ6 ρογιοὰ οὗ ἴδε τεϑίογαιίοῃ, 
δὴ δνθρηΐ νυ] ἢ σἰἰγτοὰ (ἢ6 ἀδοροδὶ Θπιοῖοπ5 
οὔ 16 παῖίίοη, ννᾶ5. οπθ, {που ἢ ρογῆδρβ (Π6 
Ιοαϑὲ γοιλλγκαῦϊθ, οὗ ἴδ6 θροςἢβ οὗ (6 σενῖνδὶ 
ΟΥ̓ ΤΠ Ἰγτγῖς ΡοΘΙΓΥ οὗ ἴη6 Ηδρῦτεννβ. 

ἐπ ἐδε εοησγεσαίίοη οΥ “αἰπ.}] ὙΠΙ5 15 οὔδ 
οὗ τὴ6 σοπηδοΐηρ ᾿᾿ΠΚ5 ἢ [86 ργεσθάϊης 
Ρβᾶϊὶπὶ (υ. 14). ὙΠῸ νογὰ τεπάογοα “" ϑλιπῖ5᾽" 
Οσσυγβ [ἤγθα {Ἰπ|65 ἴῃ [Π15 ρϑαὶπη. ὍΤῆα 
ΠΟ δὰ ἰοηξς δυης ὕροη (π6 νυ]ϊονν5 οὗ 
ΒΑΌγ]ου νψνεῦο οὔσθ ποῖ ετηρἰογοάὰ ἴῃ [ἢς 
᾿τυγρῖσαὶ ννοσβῃρ οὗ ἴῃς γοῦν} (ΘγαρΡ]ο. 

Φ. ἐπ ῥὶνι δαὶ »πιαάφ δὲὺρη) ὙὍὙῆς ννογά 
τοηάογοά, ἴῃ {πΠ6 ΑΟὟΥ., "παῖ τηδάθ δι" (τ. 
(ἢϊ9ς ΜακοΓΘ)), 5 ἴἴ ϑἰαπάβ ἴῃ ἴδῈ τοςεϊνοά 
Ἡρθτγονν ἰοχῖ, ἰ5 ἰῃ 86 ρ]υγαὶ ΠυπΊθοΥ, 85 ἰῃ 
Ἰοὺ χχχν. τος δπὰ [58]. ᾿ἷἰν. ς. 11 ϑεεπηβ ἴο 
τοίου γί ποῦ ἴο {δὲ βεϊεσίίοη πὰ Ἴοηϑιϊτυζίοι 
οὔ ϑγδϑὶ 828 ἴπε ρϑορὶθ οἵ [όδβονδῃ, ἴδῃ ἴο 
(6 ἂςῖ οὗ ογεβαΐϊίοη (ςξ. ϑ81]. χ]ῖν. 2, 11. 13} 



ὃ τ, τοὴὰ 2 

Υ. 3-ο] 

τηδάς Ὠΐπι: ἰεῖ τῆς σΒι]άγεη οὗ Ζίοη 
Ὀε Ἰονίῳ! ἴῃ τπεῖγ Κίηρ. 

εἴ {Πεπὶ ρΓΑῖβῈ ἢ]8 πλπιε "Πη τῆς 
ἀληςε: ἰδεῖ [Πδηὶ 5ϊηρ; Ῥγαῖβθ5. ἅηῖο ἢϊπὶ 
νυ ἢ τῆς τἰπιῦτεὶ δηά ἤάγρ. 

4 ον τῆε ΓΟΚΡ τὰΚεῖῃ ρίεδβϑαγε ἴῃ 
ὨΪβ5 Ρβεορί: ἢδ ν»}} Ὀδδιτ νυ τῃ6 πχεεῖ 
νυν ἢ δα νζίοη. 

ς 1 εἴ τῆε 54] πἴ8 θ6 Ἰογῇι] ἴῃ ρίοτγ: 
ες τπεῖὰ 5ίηρ αἱουὰ ὑροη τμεῖγ δεάϑ. 

6 1 τὴς Ὠρἢ 2γαισες οἵ (ὐοά δὲ τη 

Δηὰ 366 ποῖβ οἡ 5. ς.0 3). ΒΥ [ἢδ γεϑβίογαίίοη 
ἔτοπὶ Βαῦγίοη, [9γά6] πδὰ Ὀθθη δρρτγορτιαϊθα 
δΔηονν ἴῃ [Π15 5ρθς!4] σπαγαςίοθγ. 

ἐπ Ἰρεγ Κρ] ὙΠῃὲ ὙΠεοογαῖῖς. Κίηρ πὸ 
ἸΟΠΡΟΥ οχίϑίθα, ἀπά ἴπῸ 1 ογὰ {πεῖς Οσοά δαὰ 
Ὀδσοιπθ ἀραῖη {πεῖ Κιηρ. δυῖ. χχχηϊ. ς; 
Ι 5. ΧΙ. 12. 

8. ἐπ δε ἐαπεο] ΤΟ Ηθῦτγονν ννογτὰ ὑπαροῦ), 
1Ὲ στρ Εγ ἰγδηβιαῖθά (45 ἰἴ βεοπὶβ ἴο θὲ, οι ρἢ 
50ΠῚ6 υπαἀογϑίδηά 11 οὗ ἴῃς ρΐρθ οὔ ἢυΐε), 18 
564 ΘΡΘΟΙΔΠΥ νυ τοίεγοπος ἴο [π6 βδογοά 
ἄληςς, Οἱ, Εχοά. χν. 2ο; [υάξ΄. ΧΙ. 24, ΧΧΙ. 21: 
αἶϑο [6γ. ΧΧχὶ. 4, ἃ Ῥγορῆθου οὗ ἴδε τεϑίογδ- 
ὕοπ, “ Αραϊη 1 νν}}} Ὀα]ἃ {πὸ πὰ ἴποιι σης 
Ὀδ6 Ὀμ11, Ο νἱγρὶη οὐ [5γοὶ] : ἴῆοιι 5Π4}{ ἀρδίῃ 
ὈδῈ δάογποα νυν [ΠΥ αὈγοῖβ (([Π6 ρυταὶ οὗ 
{ΠπῸ ϑᾶπὶδ ποὺμ ννῃ ἢ 15 γοημἀθγεὰ “ ἘΠΊΌΓΕΙ "ἢ 
1) [15 νϑῦβο; οἴ, Ἐξ, οἷ. 4, ΠΟΓΘ τηθητίοη ἰ8 
δραῖη τηδάθ οὗ ἴΠ6 εἐρμόγοί ἴῃ σοπηθοξίοη ἢ 
»ια δον), πὰ ἴποιυ 5η41} βὸ ἔοσγίἢ ἴὴ τε ἀδῆσεβ 
(ϑίπξ. ἴῃ Ηεῦ.) οὗ τπδπὶ τῆδὶ πλᾶκο πλειτγ." 
ΘΕ ν. τ2 οὗ πε βᾶπιεὲ σῇδρ.; αἰϑὸ Ρ8. ΧΧχχ. 11 
Δα ποῖ, ἴῃ ἴδε ὑγορῆδου οὗ ἴπ6 γτεϑιογαςοη 
ἔγοπι [Π6 ΠΑΡ. ΝΥ ἴῃ οτεπδἢ χχχ, ἀπά χχχὶ., 
{86 δηπιποϊδιοη οὗ ἴη6 νϑηροᾶπος ΜΠ ἢ ννᾶ5 
δῦοιξς ἴο ὃὈ6 οχοοιυῖϊοθα προ τς ννυοκοὰ ἰ5 
ςοπηροίοα, 45 ἴῃ (ἢ]5 ρβδὶπη, νι ἴΠ6 Ἰογ δηὰ 
Θχυϊϊδίίοη οὗ ἰϑγαθὶ. Οὗ χχχ. 23, 24. 

ἐκὲ ἐϑενὶ οἰ ῥγαμ} Ἐδῖδοσ, “εξ τΠοπὶ 
ΡΙΑΥ τροη δῃ ἱπϑίγυπιοηῖ. "ὁ ὁ  - 

4. ον ἐδ Κόοκὺ ἰαάείδ ῥίεασωγο ἐπ δὶς ῥεορ[ε) 
ΟΥ. οχῖὶν!!. τὰ. 

δὲ «υἱἱ! δεαι, ἄς. Οτ, “ΗἜδ Ὀοδυτςθ8 
(οΥ πιῆκοβ β]οποι5) [ἢ6 ορρτγεβϑοὰ (ογ δίῆηιοϊ- 
64) νυ] ἀο)ίνογαηςθ." ὍΤῇδ νοσὺ οσουγϑ ἰῃ πὸ 
ΟἴΠΟΓ οἷδοθ ἰῃ ἴῃς ρϑβδ]ῖοσ, [{ 15 σμιῆγ υϑρὰ 
Ὀγ ἰβαϊδῃῦ, Οἵ ἰν. ς, Ἰχ. 9. 

δ. Ζμεὲ δε αἰπῆς δὲ Τογζεὶ ἱπ σίονν} ἘδΙΒοΥ, 
ἐν ]ΟΎΥ,᾽) ογ “" θεσδιιϑε οὗ βίογγ," 1. ε. (6 
ΕἸοΓΥ ςοηΐοττεᾶ προη ἴΠοπ, ΟΥ Ργοπηϑοὰ ἴο 
1Πσπι. (Οἵ, Ηδρ. 11. 9. [ἡ {Π6 ρίαςε οὗ ""πον]ης 
Ὄροη ἴδοῖγ Ὀεά5᾽" (Ηο58. νἱϊ. 14), Οοὰ πον 
δῖνοβ ἴῶ {πὸπὶ “βοηρβδ ἴὴ ἴπε πρὶ ἡ (]οὉ 
Χχχνυ, 1ο)ὴ. ΟΕ 5. χ], 8; 541. ΧΧΧ, 29. 
ΤΠἰ5 φπὰ {Π6 [ΟἸ]οννης οεἰάυ.565 πηᾶῪ δ το πάογ- 
οἀὰ οἸΠΟΓ 48 ἴῃ τῆς ΑΟὟΥὟ., οΥ ἴῃ {πο ρτοϑθηῖ 
ἴεηϑε ἴπιι5; “ἅτε ἸοΥι},,") “ΒΟΥ 5ιηρ δουά," 

ῬΘΑΙΜρ. ΟΧΙΙΧΝ. 

{Πεῖγ τπουτῃ, δηὰ ἃ τυγοεάρδά βυνογὰ ἐμ 
(Πδῖγ μαηά; 

7 Τὸ εχεςουῖε νεηρεᾶησε ὕροη ἴδε 
Πδαῖῃθη, πα Ρυιηἰ 5 πηδηῖθ ἀροη τῆς 
Ρθορίε; ᾿ 

ὃ Τὸ διπά {πεῖν Κίηρβ νυ τἢ σΠ Δ! 8, 
δἀηὰά τπμεὶγ ποῦΐϊεα νι [εζῖετθ οὗ 
ἸΓΟΙ ; 

9 “ Τοεχεουῖα ἀροη τΠεπὶ τἢε 4 σ- 
τπθηΐῖ ννυγιτεη: [15 Ὠοπουγ μαναὰ δ]} 
15 βδαϊηῖ8, Ργαδίβε γε ἴῃε [οἈὉ. 

Σ. 

16. ΠΙΚἢ ρῥγαίϑοβ (1, [Π6 οχδίξδιοηϑ, ποῖ 
υϑοᾺ ΕἸθοννῆογο, οἴ, Ῥβ5, Ιχνυϊ. 17, ΧΟΙΧ. ς, 
9) οὗ Οοά ἃγὲ ἴῃ {πε]γ πιουῖῃ, πὰ ἃ ἴννο- 
οἀροὰ ϑννογὰ 5 ἴῃ τπεῖγ παπᾶ." ὙὍῆθ ννογάβ 
Γοπάογοα "ἃ ἱννοσοά οα ϑυνογά ᾽" ΠΥ Ὀδ6 [Υδη5- 
Ἰαϊοά πλοῦ ᾿ἸΟΓΑΪΥ “4 βινογά οὗ πιοιίῃ5,᾽" 
ἰ. ς. εἄξεβ. ΟἿ Νεῇ, ἵν. 17, “" ΕνεΥΥ οπὸ ἢ 
οπδ οὗ Πἰ58 παπάς ψσγουρῆϊ ἴῃ ἴῃ6 ψόσγκ, δηὰ 
ἢ [Π6 ΟἾΒΟΓ παπάὰ μεϊὰ ἃ σγεᾶροη :᾽) 4]50 
2 Μᾷςς, χν. 27, “50 (ἢδϊ βρῃηρ νυν {ΠοΙγ 
Παπάβ, δηὰ ργαγίπῷς ιπῖο Οοὰ ν ἢ {ποὶγ 
Πραγίβ, [ΠΟῪ δίονν ΠῸ 688 ἴδῃ {μἰγγ δηὰ ἔνε 
τΠῃουπδηκ τρθη.᾽" 

7. ἡῤοη ἐδὸ ῥεαϊδεη) Ἐδίῃεσ, “"Ὡροη,᾽ οΥἹ 
ἐἑΑηοηρϑί, ἴΠ6 παίίοηϑβ.᾽" 

μροη ῥέε Ρεορίε! Ἀδίδογ, ““ἀροη,᾽" ΟΥΓ ““ἃ- 
τηοηρϑῖ, ἴπ6 ρθορἕθ5." 

8. 10 ὀϊπά “ῥεῖν ἀἰπρε «υἱὴ εραὶπ“]Ὶ Ο. 
(86 ρδβϑϑαροὸβ οἰϊεα ἴῃ 1ἴῃ6 ποίΐθ οὔ σ΄. 9, 4͵50 
53]. ΧΙ ῖχ. 7, 23. ἰχ᾿ 3, ΗἾ, ψ Βεγὲ (86 5 0]- 
ξαϊίοη ῥγεάιςϊθα 15 τλογὰὶ ποῖ ρῇγϑιςδὶ, δηὰ 
σοῃϑίϑίβ ἴῃ [Π6 διιγιο πον οὗ ᾿ἀΟἸΔΊΓΥ, ἀηά [ἢ 6 
τοσθρίίοη οἵ {πὲ ἴσιο ἕ ἢ, ' 

9. Τὸ εχεομίς ὠῤοῦ ἰδεσι, ὅς ΟΥ, 
“ἰΔιηοηχοῖ {Π6π|. “ὙΠΟ Ἰυάφτηοηΐ (οΥ ἀδθ- 
στο) ψ πείθῃ" ΠΊΔΥ ἰοοὶς Ὀδοκ, ἴῃ ἴῃ6 ἢγϑὶ 
ἰπβίαποθ, ἴο ἴῃ ϑεπίθῃςε οὗ Ἔχίεγπ) παίίοη ρτὸ- 
πομηςρδά οἡ (Π6 (ὐὑδηδδηϊΐοβ, δι ᾿ἴ βϑϑοῃβ ἴο σϑ- 
ἴεν, ποῖ 50 πλιιΟἢ ἴο ΔῊΥ ΟΠΘ Ρδγί συ ϊαῦ ράΞβΑΡΘ, 
85 ἴο ἴπ6 ἱπηπλιῖδ ας ἄοογοα οὗ (οά, τοριϑίεχοα 
ἴῃ ἤϑάνβῃ, δηᾷ ἴθ5 “νυ θη Ὀείογε ΗΙπλ" (ςξ 
[581. ἰχυ, 6), ἀπά ὌἼχργοβϑεὰ 4]50 ἴῃ ἴπ6 ννῇο]ο 
ΟΥ̓ 1ῃ6 Ργόορῇθοῖθβ, πΟΓΕ δβρθοδιν ἴῃο86. οὗ 
Ιϑαϊδῇ, νυ ῃῖςἢ ρῥγεάϊςξ [Π6 υπίνεγβαὶ ἀοπιϊπίοη 
οὔ ]εμονδῇ, δηὰ ἴδε σοπιρ]εῖθ βυδ) υραίίοη οὗ 
Π|Ὶ5 δάννευβαγίιοβ, 'π σοππϑοίϊίοη νυν ἢ (Π6 οἷο 
ἀηὰ οχαϊίδίίοη οὗ ἰϑγαθὶ. Τῆυ5 δ. σ. ἰπ [538], 
χὶν, 14. σδρίϊνεβ οὗ ἀϊεγοηϊ πδ ΟΠ 8 ἅτ τορτο- 
ϑοηϊδα ἃ5 σοπηηρ, ΟΝΟΓ ἴο ἴΠ6 τεβίογοα [εννβ ἴῃ 
σμδιῃ5 ({Π6 84Π16 ννογὰά ἃ5 ἴῃ Ὁ. 8); ἰῃ ςἢ, Ιχ. συν. 
2.) 3,186 παίΐοηϑ νυ {Ποῖγ Κιηρ5 ἀγὸ ἀδβοσ θεὰ 
ἃ5 σοπηηρ ἴο ἴπ6 Ἰρἢϊ οὗ 5γ86}; ἴῃ ὧ. σι, ἰἷ 
18 ἑοσεϊο] ἃ παῖ "186 ἔογοθβ οὗ (86 Οϑηῖ]ο5," 
δηᾶὰ “{Π6ῚΓ Κίηρπβ," 5841} Ὀ6 Ὀτουρῆϊς νυ ἢΐη 
ἴῃε ραΐο5 οὗ [γι ιϑδ]οπὶ; νυν 1181 ἴῃ οἢ. [ἰχ. 16-- - 
τ, ἴδ6 νοηρβόδηςα οὗ Ὁ. 7 15 τεργεβθηίθα 85 
θείης ὀχοουιϊοὰ, ὙνῈ ἴΠεθεὲ ραβϑαρεβ ΏΔΥ Ὀ6 
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ΡΘΑΙΜ ΟἹ. 

1 “414. ἐχλογίαξίον ὁ »γαϊδε σου, 3 τοὰ αἱ δἰνα 
97 ἐμεέγερεορῖσ. 

"ν ΤΤΎΚΑΙΘΕ γε τε ΓκΡ. Ργαίβε 
αἐΐ- : ᾿ Ἀ 

ἐνγαλ. (ὐοά ἴῃ 8 βαποίμαγυ: ρῥγίβε 
Ἀϊπὶ ἴῃ τπε βγηχδιηεηῖ οὗ ἢ]5 ροννεγ. 

2 Ργαῖβε ἢϊπὶ ἔογ ἢ 8 πιὶρῃΥ δςῖϑ: 
ῬΓΑίβα ἢϊπὶ δοςογάϊηρ ἴο [15 ἐχοα ]θηῖ 
δτεδῖηε88. 

4 Ῥταῖβε ἢἰπὶ ἢ τῆς βουηά οὗὨ τῃ6 

ςοιηραγοὰ Ὦδυξ. χχχὶζ. 40--- 43, δηὰ [58]. χν. 
6: αἷΞςο ον. χῖν. 2ο, ΧΥ͂ΪἿ. 14. 

ἐδὶς ὀοπομγ' ῥαυε αἰῤ δὲς “αἰπ!.1 ὙΉ]5 οἴδυϑα 
ΠΊΑΥ Ὀ6 τεηάεγεα ρταπ)τη δ! ΟΔ}}Υ 1η Εἰ Ποτ οὗ {Ππ 6 
ἔο!]οννηνς ννᾶγβ: (1) ἃ τᾶ πιθδῃ, “δ ((ἢς 
Ι,οτγὰν ἰβ ἃ (ογ {Π6) ποπουγ οἵ 8}1 Η!5 βαϊηϊβ;" 
ἰ. ς. ες, ν»ῇο δἱ Ηἰβ βγϑῖ Ἴσοπιης δὰ “πο 
ἔουτη ΠΟΙ ΠΟΠΊΘ]Π655 ᾿ ([Π6 βᾷπιθ νγοσγάὰ τῆ] ἢ 
5. ἤογὸ γσοπασογοὰ “ βοηουγ 7), νν}}} Ὀθοοπιο 16 
δοποιγ οὗ Ηἰ5 5δηῖβϑ ἤθη Ηδ 53}4}}] σοπὶδ 

᾿ ἃρβάϊη ἴο δχα]ὲ {ποπὶ, ἀπά ἴο ἴφκθ νϑηρόδησο 
Ὀροη τδοῖγ δάνψεγξαγθβ; οὐ (2) ἴἴ ΠΊΔΥ τπϑᾶῃ, 
61 5 8η ΒοποὶΓ ἴο 4}} Ηἰ8 βαϊηίβ: " ἐ, ε. ἴῃ6 
ἀοοίπιςίίοη οὗὨ {ποῖ δἀάνοσβαγιοβ, δηὰ {ποὶσγ ον 
ἀσὶινεγδηςθ, νν}}} Ὀῤσοτηθ ἃ σσόνη οὗὁὨ ρίογγ ἴο 
[Π6 ρϑορὶο οὗ τῆς ᾿νοτά, ΟἿ. οχ]νῖ!, 14, δπά 
ποῖθ, ὙΠ ἰδίίοσ ἱπιογργείδιοἢ βθοπὴ8 ἴο 6 
[π6 γι οπθ. “Το ν]οΐζογθβ οὗ {ποῦ Κίηρ." 
88γ5 Ὦτ ΚΑΥ, ““σεῇθοϊ βογυ οἡ 4}} Η]5 ἕδιἢ- 
δι] δηὰ ἀονοίεα Ξογνδηΐβ." 

Ῥβαιμ (ΟἹ, 

Α5 οδεἢ οὗ {πε ἔνε Ὀοοκβ οὗ {πὸ ρβαὶἴοῦ οπάςξ 
ψ ἢ [5 ἀοχοίορσυ, 50 ἴπθ δηῖῖγο “"Βοοκ οὗ 
Ῥγδιῖθθ5 " δηὰβ ἢ [ἢ]5 πηᾶρηϊἤοθηΐ βοηρ οὗ 
Πδηκϑρίνιηρ, ἴῃ ννϊσἢ ποΐ ΟΠΪΥ ἴπ6 Ρθορ]θ 
οὗ [5γδοὶ νυ ἢ 411 {ΠῸῚΓ ὩδΌΟΙΔΙ ἰηϑίγιιπιθηΐδὶ 
Γηιδὶς, δὰ [Π6 νν οΐα οὗ ἴπὸ δηϊπιαῖθ σγοδίίοῃ, 
ἐς ΘΥΟΓΥ τὨϊηρ [παι παῖ Ὀγθδίῃ,᾽" 15 διιπηπιοηδὰ 
ἴο υπιῖ6. δες [πιγοάιιοϊίοη ἴο (Π6 54] ΠπΊ5, 
566. 2. 
(1 ννα8, πὸ ἀουδῖ," νυ εβ. [βδᾶς ἼΤΑΥΪΟΥ, 

(ἐρ φίνο οἴδςς ἔγβί ἴο [ἢ6 ὨυπΊδη νοῖςε, δηὰ 
ἴδοη, ἴο {π6 αἰϊογπδίϊομϑβ οἵ ᾿πϑίσιιπιθηῖϑ.-- -ἰουὰ, 
δῃά ἰοπάσγ, ἀπά γάγ, νυ [ἢ6 στασθῆι! τόνος 
τηοηΐβ οὗ ἴπ6 ἄδηςο, {παῖ [η6 Δηϊῃρθιη νν8 σοπῇ- 
Ροϑοά, δηὰ [15 σβογιι Ὀγουρῆς ουῖ--- 
1,6 ὄνου πίπρ παῖ Παῖῃ Ὀτγοδίῃ 

Πογά: Ῥγαῖϑθε γε [6 1ογά "" 
δηὰ 890 αἷά (6 σοπρτοραίοαά (πουπαπάς ἴδ Κα 
ὉΡ ἰδεῖς ρατί ἢ ἃ ϑῃουῖ---" ὄνεη ἃ5 ἴΠ6 Ποῖϑα 
οὐ ΤΆΔΠΥ Μαῖετβ.᾽  ἼΒΕ ϑρ1|Πὶ οὗ ἴδε Ηο- 
Ὁτονν ῬοΕΙΓΥ,᾽ ΡΡ. 16, 7. 

ΤῊΪϊ5 υηΐϊνογβαὶ Ἦ18}1611}}4ἢ ἔογτβ [πΠ6 ποδὶ 
δυϊ40]6 σοποϊυδίοη ἴο ἃ ὈΟΟΚ 1π ΠΟ ἢ οΠ 65 
ἔτοπι 86 ἀξερ ᾶτο, ᾿γουρδουῖ, Ὀϊοηάἀοὰ ἢ 
φοηρβ οὗ ργδῖδθ; ἰῃ οἴδμογ ννογάξ, Ὡς ἢ ἀ6- 
πεἰἤς {πε ὀχρεσίοπος οὗ Οοα 5 ρϑορὶδβ ἰῃσουρἢ- 
ουἱ᾽ {δ ννοΐο οὗὨ τῃ  νάγίουϑ υἱοβϑϊυἀ65 οὗ 
{πεῖν ἐγ ΜΪῪ ΒΙΒΟΤΥ. 

εἰ ΓΒοΙο 15 ΠΟΥ πὸ προά,᾽ 54γ5 [6] 125. ἢ ἴῃ 

ὈΓΑῖΘ6 δε 

ΡΘΑΙΜΘ5. (ΟἹ. [ν. 1--, 

"ττυπηρεῖ; ργαΐβε ἢὶπὶ νυ ἢ τῆς ρβαίτεγ " Οτ, 
δα ἤδγρ. 

4 Ῥταῖβα πἰπὶ γῇ τῆς τἰπιδγεὶ δηά 
ἰάδηςε : ργαῖβε ἢϊπι νυ βιγρεα ἰπ- "τ, Σέ. 
ϑῖ ΓΙ ΠΊΘηἴ8 Δηἀ ΟΓΡΆΠΒ. 

ς Ργαίβε πη ὑροη ἴπε ἰουά σγηι- 
δ: ῥγαίβε ἢ ὑροη πε Βίρῇ βουηά- 
ἴῃρ' σγπιθα]β. 

6 ἴ,εἴ ἐνεῖγ τλῖηρ τῃδῖ μδῖῃ Ὀτγεδῖῃ 
ΡΓΔΙβῈ τῇς ΓοκΡ. Ργδῖβε γε ἴδε [οΚ. 

ἴος., “ΤῸ ΔΠΥ ϑρϑεΐδὶ οἱοβὶπρρ δεγαεα (ἰ. 6. 
Ὀ]οβϑη 5). ὙΠ18 ννῃοΪε οἸοβίηρ ῥ54]πὶ 15 βυςἢ. 
ΝΟΥ ἰ5 ἴθοσθ δὴγ ποεὰ ὄνθὴ οὗ δὴ “[Ῥηεη (Ρ5. 
ον. 48: οἔ,. τ Οἤτο. χνυὶ. 26). ὙὍῆο Ηαϊείμ᾽αῦ 
ἰποϊυάο5 ᾿ὲ νν ἢ ἰ[56} ἀπὰ ὀχοθθά ἱξ,᾽" 

1. ἐπ ῥὶς “απείμα,γ)) [{{Π6 βαποϊυγΥ Πετο 
ἀεποίθβ [86 Θδυ]Ὺ ἰερ]ο οὗ [Θῃονδὶ (ςῇ. 
5, χυ. 1), [18 νεῦϑο τᾶν ὃδ τοραγάθα 85 ἃ 
δῃοσί 5 ΔΥΥ οὗὨ Ῥ8. σχ νη. [{{πῸ ΠΟΑΥΘΠΪΥ 
ΒΔΠΟΙΌΔΙΥ δὲ ἀδηοῖρα, 85 ἰπ 5. χὶ. 4, νὰ 
Γλιιϑῖ σοηϑί θοῦ [ΠῸ δ ΠΊΟΠ5 ἴο Ὀγᾷϊϑθο 85 δά- 
ἀγεσβο ἴο [Π6 δῆροὶῖς ἢοβῖβ. ὙἢῈ ννογὰ ΤΏΔΥ, 
Βοννθνοσ, Ὀ6 τοηάογεὰ “" ἔοσ," οὐ “οἡ δοσοιηῖ οὗ, 
Η:5 Βοϊ!η655,᾽) 2Ἃ5 [π6 58πὶ6 ργθροβι[οῃ 15 σο- 
ΠΊΟΠΙΥ υὑπάοιβίοοά ἴῃ (Π6 ζΟ]]Ονν η; σεῖϑα. 
ΟΕ Ῥξ. Ιχ. 6, ἀπά ποῖΐδ ἴῃ ἰος. 

ἐπ δὲ ἥγνιαριεπμέ οὐ δὶς βοφυεγ] ἱ. ὁ. σνοτο 
ΗΙ8 τιϊρῆϊ δηὰ πιδ)οϑίγ ἂγὲ ἀϊβρίαγθοἃ. οἱ 
5. ΙΧΥἹ]. 24, 235. 

2. ,ῶ2ην δὶς »ριἱσρὶν “τ Οὐ “ἴῃ, ἡ, 4. ἴῃ 
ἴδε τεοῖῖα] οὗ, ΗἸ5. πριν ἂςῖϑ ;" 45 ε. . {πε 
Εχοάι5, ἴῃς Ἀ βιογδίίοη ἔγοπη Βδογίοη, δπάὰ, 
βΏΔΠΪΥ, [π6 υἱτἰπλαῖο ἀο]νογδηςς ἕοσγοζοϊὰ ἰῃ ἴῃ 6 
ῬΙΘΟΘαΪηΡ Ρ54]Π|. ᾿ 

σεζογάϊης 10 ῥίς ἐχοοίεπὶ σγεαϊποι.} Ἐδίδει, 
ἐἐδοσογάϊηρ ἴο ἴῆ6 Αθυπάδηςο οὗ ἢϊ5 ξτοδίηθϑβ." 

3. «οἱ ὁ ἐῤὸ ἐγιωηρε] ΟὐΥ, “" Ὀ]45ὲ οὗἁ 
ἴῆ6 Ποτῖη." ον (Π6 εϊςιοίίοη Ὀοΐννοθη ἴδ 
ςοῃπϑίσιιςτίοπ Δηὰ ι.56 οὗ ἴπ6 ταῖς ἤοῖῃ. δπὰ 
{π6 βίγαιῃς δϊνογ {γυπιρεῖ, 866 ποία ου ΝΌΠ,. 
Χ. 2. 

4. εἰνιόγεϊ απά ἀαπεε Τῆς ἘΠΙΡτεῖ, οὗ 
ἰδ ὈΟυΓΊπ6, 8 ἴδ σἤοῦ ᾿πϑισιπιοηῖαὶ 8ἃς- 
ςοπηραηϊπιθηΐ οὗ ἴπ6 ἄδηςε; οἔ, ἔχοά. χυ. 2ο; 
]υάρ. χὶ. 2,4, Αἰϑὸ Ῥϑς, οχῖχ. ,. ὙΠῸ ψογά 
τοηθογοά “"ἀδηοε" πιᾶγ, Ποννανεῦ, ἀσποῖθ ἃ 
τηιϑοδὶ ᾿πϑίγιμηθηῖ, ϑθ6 8. οχ]χ. 4. ἀπὰ 
ποῖδ. ὶ 

«υἱΐ σἰγίπσεά ἱπειγιρηοη! 7 8566 Νοῖε δὲ εηὰ, 
απά ογωρν} Ἐλδίδεογ, “" ἀπά ρὶρβ." 

6. ἰομά εγνιδαΐς.....δὲσ ὁ σοισιάίης ἐγ»ιδαϊ} 
Ἀδίμεγ, “ ογπιθ4}8 οὐ οΟἰεασ βοιῃά...... ΟΥ̓ΠῚ 
οὗ Ἰουὰ πο!86.,") ὍΤῊὴς ἰαϊίζου ννυγὰ ϑδοπὶβ ἴο 
ἀθηοίΐε ἃ ἰουὰ δοιπὰ 8ἃ5 οὗ ἃπ δἰδιτὴ οἵ 53|5- 
Δ] {Γυππηρεῖ, 45 ἴῃ [,νς χχν, 9, ἃηὰὶ Νυῃπι, 
χχχὶ, 6. Οἵ. Νυπὶ. χ. ς; δῃηά 5. σου. 6, 
δηὰ ποῖοϑ5 ἴῃ ἰος.; 4150 σ (οσ. χίϊὶ, χ, κύμβαλον 
ἀλαλάζον. 

Θ. Ζεὶ ευεγν ἐδίηρ ἐδα! ῥα ὀγεα }} 1, 



ΡΘΑΙΜ9. 

““(ἢ6 ψΠο]ς οὗὨ Ὀγδδίὶ,᾽" 1. 6. 411 Ἰΐνιπρ Ὀοίηρ5. 
σε. ὅτη. 11..γ): δῖ, χχ. τό; ]οβῆ. χ. 40. 
ΤΠ Ἰαϑὲ νϑῦβθ οὗ ἴπῸὸ ῥϑδιίοῦ 15 ἃ 50 ΠΊΠΊΟΠΘ 
δααγεβθθὰ τὼ ἰοπρεγ ἴο ἴϑσγδϑὶ ΟΠἹΪΥ (845 ἴῃ6 
τηθητίου οὗ (Ποῖγ ὩδΌοηδ] ᾿πϑίγυμηθηΐθ ἴῃ 1ῃ6 

1. 

Ῥγοσοάϊπηρ, γεῦϑοϑ ηιρἢς ϑθοπὶ ἴο :πΊΡ}γ}, Ὀυΐ 
ἴο ἴῃὸ ψῇοὶο οὗ ἴπθ ΠυπΊᾶη στοδίίοη (ἴοῸ 
ὙΠ ἢ ([ἢ6 ννογά ποτα υϑοὰ ΡΌΠΟΓΑΙΥ ΔΡΡ] 168), 
δηά, [ἴ πᾶν 6, ἴο (ἢ6 ννῆοϊε δπιγηδίο σγεδίίοῃ, 
ἴο υηϊΐο ἴῃ {πε ῥγαῖβϑε οὗ Ϊεμονδῃ, 

ΝΟΤΕ, οὔ ΒΑῚΜ Οἵ... 4. 

ΤΠε τπιοδηΐης οὗ {π6 ψογὰ 3 τοπάεγοὰ 
“ βἰτΠηροα ἰπϑισυπηοη(5 ᾽) 15 ἀουδίι!. Α ςοτ- 

τεβροπάϊης ϑγτίας νγογτὰ [δὼ ἰβ υϑοὰ ἴῃ Ἀβ. 
ΧΧΧΙΙ. 2) ἃ5 -- 2), δπὰ [ῃ6 σοηίοχὶ ϑδυριοϑίβ 
(μαῖ ᾿ξ πᾶ ἀδηοίθ ϑοπηθ βρες!ῆς τηιιϑιςδὶ ἰῃ- 
δίΓιιπηοηΐ ἰῃ [18 Ρἷδοθ, ἜβρθοῖΑ!} }γ ̓παϑπλι ἢ ἃ5 

ἵννο 5 γηροά ᾿πϑίγυτηδη 5 ΔΓ πιόπίϊοηθά ἴῃ (ἢ 6 
Ῥτγθοθάϊης νοῖβο. Εθγθῖ ουξρερῖθ ἴμαὲ Ὁ3Ὁ 

ΤΆΔΥ Ὀς ἃ ςοηϊγδοϊεα ἔοττῃ ἀογινοὰ ἔχτοπὶ ὮΝ), 

αἴ. Ρ5. χὶν. 8, βού "Ὁ οσουτζβ, δηὰ ῃοίς ἴῃ 
Ἰος. 
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ἘΧΟσΚκΘυσ ΡΟΝ ΡΘΑΙΜ5 ΧΟΩΙ.---. 

ἘΚΕαύΕΝΤ τεΐτεηςε ἢᾶ5 Ὀδθη πϊδάςε ἴῃ τΠ6 ηοΐδβ οἡ Ῥ55. χαὶ.---., δηαἃ πλογε ραγι συ] Αγ ἱπ (ἢ δ 
Ὠοΐο5 οἡ 55. χοῖῖὶ,, χον]., ἀπ χονῇ!., ἴο {ΠΕ Γ πιυτι4] σοηπεοςοίίομ, δηὰ Ποῖγ σοτασθοη ἀεροηάεῃςς 
ὈΡΟη ἴδ Ῥγορἤδςοιθβ, Ἔβρθοῖαγ ἴΠ6 ἰαΐογ ῬΓορἤοςι65, οὗ ἰβαϊδῆ. ὍΠὸ ᾿πάϊσαϊίοης οἵ πιυῖυαὶ 
ςοηπεοίίοη δηὰ σομπησήοῃ δι πουϑῃ!ρ, νυ] ἢ} τοραγὰ δ Ἰοαϑῖ ἴο βονοσγαὶ οἵ {πδϑ6 ρϑδὶ πη5, διὸ ἱγασδὰ 
ΣΏΔΙΠΪΥ ἴῃ {Π6 ἸΔΘΠΓΥ ΟΥ̓ 5Ι Π} ΠΑ ΠΥ οὗὁὨ [6 5ιιδ)]θςῖ- πηδίίοσ, ἴῃ {ποῦ δάδρίδιίοη ἔοσ ᾿τυγειςδὶ 
1.386, ἰπ {πὸ ἔγεαιιθηΐ χτοσυγίσεηςθ οὗ ἴΠ6 5Δτὴ6 ΟΥ̓ 5:Π|1Δ,Γ Ὑνογὰβ δηὰ ρῆγαβθοβ, ἰῃ ἴπ6 βοηςΓΑὶ 
τεϑειδίδπος οὗ δἴγ]θ, ἴῃ ἐπε σπαγδοϊοσιϑίὶς 56 οὗ σμαάίρίοσ: οὐ ἐϊογαίίοη, ἀπὰ ἴῃ ἴπ6 ἔβεῖβ 
[Πδὶ 5. χει]. 15 ἃ ραγὶ οὗ Ρ5. χοιῖ!. ἴῃ ἔννεῖνο (οάϊςθβ, τηδί 5. χον. ἰδ Ἰοϊηβὰ ἴο 5, χοῖν. ἴῃ πίηθ 
(οάϊςο5, ἐμαὶ 5, χονὶ. 18 ἃ ραγί οὗ 5. χου. 'π ἔοιιγ Οοάϊςαβ, {παΐ 5, χουΐ!. 15 ἃ ρατῖ οὗ 5. 
χονὶ. ἰη ἐουγίθθη (οάϊοοβ, απὰ τπαΐ 5. χοῖχ. 5 υπιτοὰ ἢ 5. χονηὶ. ἴῃ οἰρῆς Οοάϊοοβ. 16 
ΤΟσα 18 ἀγιβίηρ οὐδ οὗ 1Π18 πιυΐυδὶ σοπηῤοίϊίοη, δπάὰ ποτὲ ρδγ οι] ΥΥ οὐἱ οὗ ἴδε σοϊηπῆοη 
ἀερεπάεσηςς οὗ {π686 ρϑϑὶπὶθ ρὸρ ἰδ ρῥγορθδοῖοβ οὗ ᾿ϑδίδῃ, ἂγὸ οὗ 80 πιιςὴ ἰηϊογοϑὶ δηά 
ἱπηροτγίδηςο, [παῖ ἐΐ 45 Ὀδθη ποι ρῃϊ ἀδϑίγα δῖε ἰο (γᾶς οἷ τόσα ἐ]ΪΥ [Π6 ἡδίυγε πὰ ὀχῖοπε 
οὗ {Π6 σοϊηοϊἀδηςο5 οἵ βιιῦ]6ςξ, 5ῖγ]6, δΔηὰ ΡΠ ΓΑΘθοΪ ΟΡ Ὺ Ὀεϊννεθη {ἢ 656 ρϑδὶ πὴ ἀπε {πῸ ργορῃοςῖεβ, 
ὈοΙὴ δαυ!οῦ δπὰ ἰαΐοσ, οὗ ἰβϑαιδῃ ; δῃὰά ἴο οπάθανοιγ ἴο δϑοεγίδιη, Δρργοχιπιδίοϊυ, {πὸ ἀδίε ἴο 
ννΠΙςἢ (Π6 ςοχηροβιτίοη οὗ [Π15 56 165 οὗ ρϑα]πΠ|5 ΠΊΔΥ ὃδ δεϑ ποθ. 

ΤΠΟ ἐο]]οννηρ τ40]6 οὗ ςοϊποιάθησοβ ν1}} βυβῆος ἴο δῆονν ἴηδῖ 1ξ ἴπ6 ρϑδὶπηβ δπὰ (πὸ 
ΡΓΟΡΠΘΟΙο5 νυ ποὶ ἴῆε σοπιροβιζίοηβ οὗ ἴπ6 ϑαπιῈ νυυιῖοσ, (ῃ6 Ῥβδὶπηϊδὶ σπυϑὲ μᾶνῈ Ὀογτοννοά 
ἔτοιη ἴῃς Ῥτγορδεῖ, ογ (ες Ῥτορμεῖ ἔγοπι {86 Ῥϑδὶπηϊϑί. 

() 
Ῥϑαΐπὴ Χο Σ, ςοτπηραγοὰ ἢ 1814} χχῖν. 23. 

Ὸ πη" ἮΥ ἽΠ. ΠΊΝΩΝ ΠῚΠ᾽ ἼῸ 5 
“εῃονδῖ ἰ5 Κιης." “ὍΝ ΏΕδη (ογ ἔογ) οβονδῃ οὗ Ηοβίβ 15 Κιηρ 

(οἱ Β45 Ὀερίη ἴο τοὶ βρη) ἰπῃ Μοιιηξ δίοῃ." 

ἼΠΕ 581η6 νγογάβ Ψῃ οι ἔοττῃ ἴῃς Κογ-ποῖς Απά 11. 7, Ὑτῦκ ῬΡ ον ὮΝ, 5ᾺγῪ 
οὗἉἨ 185 βεσίεβ οὐ ῥϑαϊπὶ8 ἃγὲ γερθδίθα ἴπ Ῥβθ, ῃῃίο Ζίοη, ΤῊΥ Οοὰ ἰ5 Κίης." Οἱ, χχχίϊ. α, 
ΧΟΝ]. 1ο, ΧΟΥΪ. χ, ἃπά χοῖχ. 1, σοιρίθα, 'ἰπ χχχι, 17, 22. 
{π6 ρίδοθ Ἰδηξ αυοῖϊοα, νὴ (μ6 ἀεξοϊαγαϊοη, : 
(μαΐ ““[ΘΒονδῇ ἰ5 σζγεδί ἴῃ ΖΙοη." 

() 
ῬϑΑΪπὶ Χο, σοτηραγοὰ νυἢ 84] δῇ 11. 9. 

ΤΠ Ὁ ΠῚΠν ΦῸὉ : ΠΣ »ῈῚ Ὁ 2 
“( [ἑξῇονδαῃ! δαί οἱοιϊμβεὰ Ηἰϊπ' εἢ, Παῖῃ ἐς (Ἰοῖῃο ΤΆ Υ56ΙΕ ΜΠ δίγεηρίῃ, Ο ἅττ οὗ 

εἰγάοὰ ΗἰἸπιϑοὶέ, ἢ ΒΘ γοηρίῃ.᾽" 7Ἐδόονδῃ."" 
ΟΕ χα ᾿ 

ἽΨ ᾿ϑὼν 
“ ΟΤἹοῖμὸ ὙΆΎΒΟΙΕ ἢ ΤΥ σσεηρῖῃ, Ο 

Ζιοη.᾽ 

(3) 
ῬΘΑΪΤῚΒ ΧΟΥΪ. Σ, ΧΟΥΪ]. τ, σοτμράσγοα ἢ 15418}} χ] τ, 1ο. 

δ ῚΠ ὙΦ πὶ τὴν πὶ ὙΦ πὴ γνῶ 
ὁ ϑίηρ ιἱπίο Πεμουδῇ ἃ πεὲνν ϑοηρ." ἐς δῖηρ ὑπο [οπονδῃ ἃ ΠΟῪ 5οπᾷ.ἢ 
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(4) 
Ῥϑ, ΧΟΥΙ]. 7, ςοηραγοὰ σὰ [ϑαίδῃ χἱϑ, χο. 

ΠΣΦΟῚ 3... ἸΝΟΟῚ ὉΠ ὈΠΣΦῸ ὨΝδδ... ἸΕΟΟΥ ὉΠ 
Φ ΤΠἢ6 5684 δηὰ :ἰ5 ἤιϊποββ, (86 οαγί ἢ δηὰ ὙΠ 5οὰ δηὰ 115 ἔ}] 685, ἔπ6 19]ληάς δηά 

16 ἱημαδιίδηί5 (πογοουξ." [ἢς ᾿ἸπμδὈϊϊδηΐβ ἐμογθοξ." 

ΑἸθο χονΐ. 1ἱ, 
τ οοΥ; ἐΝΣ Οἵ, χχχίν. χ: ΠΗΡΟῚ ὙΠ 

“ ἼΗΘ 964 δηὰ [15 ἔμ] πε55.᾽" “ΤΒαε οαγί δηὰ 118 1 η655.᾽" 

() 
Ῥ5ΑΪ]πὶ ΧΟΥΪ. 1Ἱ, σοπηράγοα νυ ἢ Ιϑδιδῃ ΧἧΙΙΧ. 12. 

γνπ ΠῚ ὈΌΘΠ ἸΠῸ" γι δ] ὉῸΦ Ὁ) 
Τρ Βοανθῆβ δῖ ρδά, δπὰ ἴμ6 οαγί ἢ 5 ἐἰδῖηρ, Ο ἢοᾷνρηβ, δηὰ Ὀδ Ἰογέω!, Ο φαγί. 

Ἰογῇι!}." Οἵ. χ]ῖν. 223. 
(ἢ, χουν. 1. 

(6) 
Ῥ5Δ]πὶ Χον]. ς, ςοπηραγοὰ ν ἢ Ιβαϊλῃ χΧχχῖν, 2. 

ἸΘΩ) . .. ὉΠ . ὉΠ ἸΘὉ) 

“ΤΠ τηοιιπίλίηβ ἅγὸ πιο ἱρά." “ΤΏ πιοιιηΐδίη8 ἅγο πλοὶ οὰ,"" 

(7) 
ῬΡβαὶπὶ χονῖ!. σ, ςοπιραγοὰ ἢ [52 11, το. 

ἸΣῚΡ Ὁ] ἸΧΣῚΡ »Ὲ 

“Ἠϊ5 ΠΟΙΥ ἃγῃηλ.᾽ (Ἠΐϊ5 ΠΟΙΥ τη). 

ΤΠ15 ρἤγαϑο ὁσσυγ5 ἴῃ ΠΟ Οἴδεγ ρῥΐδοα, 

(8) 
Ῥϑαὶπὶ ΧΟΥ. 2, ςοπιρατοὰ ψ ἢ Ι5αἰδὴ 111. 1ο. 

ἸΠοΣ ΓΦ ΠΣ γε ὍΒΙΣ 5. ἸΝῚ Προς ΠΡῚΦΟ ΠΣ γνε ὍὌΒΙΣ Ὁ5 ἸΝΕῸ 
ΑἸ] τῆ6 δηὰβ οὐ ἴπ6 φαγί ἤᾶνο 8θθῃ (ἢ6 « Απά 4}1] [πε ὁπάβ οὐ {πὸ φαγῇ 584}} 866 

βαἰνδίίοη οὗ ουὐγ Οοά,᾽" (ογ δᾶνε 566η} ἴδ6 βαϊναίίοῃ οὗ οὖσ Οοὰ." 

9) β 
Ῥϑ]πὶ χονὶ!. 4, σοιηρατοὰ ψ] 8 [βαϊδῇῃ 11}, 9. - 

Ἰ22 ἢ) ἸΠῸ5 122) ἸΠΥΒ 

“ Βχγοαῖκ ἐοσἢ ἰηΐο ἃ βϑῃουΐ δηὰ 5ἰηγρ.᾽" “ Βγρδκ ἕογσίῃ ἱπῖο ἃ ββουΐ, 5ἰῃᾷ." 

[ 5ῃου]ά θῈ6 οὐβογνοὰ ἤοτὸ {παῖ {πὸ νεγῸ ΠΝΘ ἴπ (ἢθ ϑθῆϑο οἵ “ἍὈσγθακ οιἱ ἱπίο ἃ 5ῃοιί " 
ΟΥ ““ςΤῪ οὗ γ᾽ (6. χ. [1534]. 1ἴν. 1έ, ὑνῆογε ἴῃς ΠΧΧ. μᾶ5 ῥῆῇξον καὶ βόησον, ςξ. Οἱ]. ἵν. 27), 
15. ΔΌ5οἸ αἰεὶ ῬΘοΊ ΑΓ ἴο 1π6 ργορμεὶ ἰβαϊδῃ (Ὑγ0 865 ἰΐ 5|χΧ {{π|ὲ5 ἴῃ ἢΐ5 δα! εῦ ἀπά ἰδίεῦ 
Ρτορμθοῖοβ τη 115 56Πη56), δπὰ ἴο {πὸ Ῥβδί πιῖὶϑὲ ἰῃ 1ἢ]58 ρίαςε; δηὰ {παΐ [ῃ6 νεγὺ 15 ἱπναιδοὶγ 
ἰδ ὉΥ ἴμ6 Ῥτορμεῖ, ἃ5 ἴἴ ἰ5 ἤεγεὲ ὈΥ̓͂ {πΠ6 Ῥβαὶπιῖϑῖ, ἴῃ σοπ]ποῖίοη στ (ἢ6 νεγὺ 12, οὐ 
5 σοξπαῖο πουῃ 5. ὙὍΠὸ νψοτγὰ :ἰϑε] οσσυγβ, θὰϊ ἴῃ ἃ ἀϊβογεης ἔοστῃ δηὰ 5] η]βοδίοῃ, ἴῃ 
ΟἿΘ ΟἴΠοΓ ρ᾽δσοα ΟΪΥ ἴῃ ἔπε ΟἹ Τ εϑιδπιρηΐ, Υἱ2., Μίοδῃ 1ἰϊ. 3. 
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(10) 
Ῥαλὶπι χουϊ]. ς, 

ΠΣ δ 
“ἼΒδ γοΐζθ οὗ ἃ ρβ54]πὶ (οσ 5οῃρ).᾽" 

σοπηραι δὰ νυ 548 11. 4. 

ΠΟΙ ΟΡ 
“ἼΏἢς νοῖςο οὗ ἃ ρϑδίηι (οσ βοῃρ).} 

ΤΒ18 Ρἤγαθθ σου β ἴῃ ΩῸ ΟΙΠΕΙ Ῥἶδοδ, 

(1) 
Ῥεβαὶπὶ χουν, 8, 

ὮΞ ἸΝΠῸ 

“ ΟἸαρ {πεῖν μαηά5.᾽" 

ςοιῃρατοα ἢ ΙΞαϊδῆ ἵν. Σ2. 

2 ἸΝΓΠ 

ἐς ΟΡ ἰδεῖς δδηάς,᾽" 

ΤῊΝ ρἤγαϑθο ΟΟΟΌΓΒ ἰῇ 0 Οἶδε ρΐδςδ. 

(12) 
Ῥϑαϊπὶ χοῖχ. 3, ς, 9) ςοιηραγοὰ ἢ Ιϑαιϊδῃ νὶ. 2. 

ΝΠ ΦΥῚΡ 
5 δ ΟΥῚΡ ΓΊΝΩΥΣ ΠῚΠ ΟΥῚΡ ΨΥΡ ΟΥῚΡ 
9 πὰ ΠῚΠΝ ΦΥῚΡ 

.«“Ἠρἱ]ὶγ 15 Ηὸ... Ηοὶγ 15 Ης... ΗΟΙ͂Υ 18 “ΦἩοϊ]γ, Ηοΐγ, Ηρ, ἰ56 [Θβονὰῇ οἵ 
οϑβίϑ.᾽" 7]Θῃονδὰ οὖς Οοά." Η 

(3) 
ῬϑαΪπὶ χοῖχ. ς, ςοιηραγοά συ] ἢ [5δδὴ ἰχυΐ, σ. 

νὐ)} ὈΥῚΣ 
“Τῆς ἐοο(πῖοοϊ οὗ Ηἰς5 δεῖ." 

2) ὈΥῚΠ 
“ΤΠ ἰοοίϑίοοὶ οὗ ΜΥ ἔδεῖ." 

ΤΠ ΟΧΡΓΟΒΘΙΟῺ ΟΟΟΌΓΒ ΟὨΪΥ ἰῃ ἔουγ ΟΙΠΟΙ ρῥΐαςεβ ἴῃ (δε ΟἹὰ  ϑίδπιεπί, οὗ νος (ἢτες 
566 ἴο γείεγ ἴο ἴ86 Ασὶκ, νυἱζ. ῥ5. Ἴσχχχίὶ. γ; [ὑἅτῃ. 1ἰ. χα; δηά σ Οἶτσο. χχνῆ!, Δ. 

ΤΠ6 οοἰηοϊάξηςεβ οὗ 5. χουν". ἢ 186 Ῥγορἤθοϊθβ οὗ [8δἰδὴ νν}}} 6 ργεϑοηϊοὰ ἴο {86 
ΕΥς οὗ {πΠ6 ΕὨΡ ΠΙ5ἢ τοδάοσ πιοϑὲ σοηνθηϊ θη ἴῃ [ἢ6 ἐΟ]]οννπρ ἔοστῃ :--- 

Ῥρϑαὶπὶ χουν. 

“0 εἷηρ μπίο δὲ Διογά ἃ πεαὺ “οη.") αν. 1. 

«Ἠΐβ τε τ μαπὰ ἀπά ΗΝ δοὶγ ἀντι δαιδ 
«υγομσδὲ ἀείξυεγαπεε 7 γ ΗΠ »." ου. 2. 

“Ἡϊς δαίῃ γεριοριδεγσεά Ηΐ ἰουϊησξδιπάπμε: 
αηὰ Ηἰ5 πὰ ἐοαυαγά δὲ ῥοιε 97 εγαεί." 
υ. 3. 

“ΑἹ δὲ ἐπῶν οΥΓἹ 1δὲ ραγ ῥαυε “επ ἐδὲ 
“αἰυαίδοι 7 οἱ Οοά." τ. 4. 

« δρομξ αἰομά υπῖο [Θῃονδῇ, 411] ἐδε οαγίδ; 
ὀγεακ ζογι διὰ σὲμρ γογοιοίν; γεᾶ, 5:ηρ ργδ1586.᾽" 
ω 4. 

“4 Μπά δὲ “σοίεε οὗ α 2:αἱ»:." ο. ς. 

ςοπ)ραγο ΜῈ} [86 ργορδθοῖοβ οἵ [5Ξδιδῇ, 

“Ὁ εἰησ τό δὲ 1ογά ὦ πέεὺ “οηρ." 
ΧΙ]. 1ο. 

“ΗΝ ἀγρι αὐγομδί ἀεἰξυόγαπες Ὁ Ηρ." 
᾿ἴχ, χό. 

“πο αγηὶ ῥα «υγομσ δὲ ἀεϊυογαπος ΚῸΡ 
Με." Ιχ]!]. ς. 

“ Ϊεβονὰῃβ ῃαῖῃἢ τηδάθ ὕαῖεὸ ἤ᾿ὶς δοὶν 
αγηι." 11. το. 

4] ν»}}} πιδῖκα σηθηξίοη οὗ (οὐ γερεριδεσ) 
ἴδε ἡουΐηδιπάπεισος οἵ ΪΘμονδῇ.... δηά τῆς 
ετοαῖ ξοοάποϑϑβ ἡοσυαγά ἐδὲ ῥοι.ς 977 1εγαεὶ.... 
δοςογάϊηρ ἴο ἴῃ τυ μάς οὗ Ην ἰουϊησάίπά- 
πεϑσε.. ΙΧΕΠ 7. 

“ἍΠ} τἐῤὲ ἐπάφ οὗΥΓ 1δὲ εαγί “ῥα σεε (οὗ 
ῥαυε 14:5} {δὲ «αἰναίίοη "ον Οοά." Ἰιὶ. το. 

“ ϑ,πᾷ ἡογοισίγ, Ὁ Ὠεάνεηβ, ἔογ [επουδῇ 
βαίῃ ἀοπε 1ἴ: “ῥομ αἰομά, γὲ Ἰοννοσ ραγίβ οὗ 
ἐδε εφγὶδ; ὀγεαὰ ζόογιρ, Ο γα τηοιυπίδιηβ, ἱπίο 
Ω Ἴογοις σοηρ.᾽" ΧΙ. 22. 

“Μπά δε τοἱξε τα ρεαὐπ.," Ἰὲ, 3. 



ΕΧΟῦΚΘῦσ ρὸν 

Ῥολ]πὶ χουν]. 

“ 7. ἐῤὲ “τα γοαν, απά ἐῤε ωπον ἐδέγθοῦς 
16 «υογίά, ἀπὰ {ΠῸγ τπμδῖ ἀφυοί [ποτε η." υ. 7. 

“1,εἰ [δε ἤοοάς εἰαῦ ἐδεῖν ῥαπά:." ο-. 8. 

“1,6ὲ [6 »ποιριαὶης σἰπρ 7ογοιεὶν τορεῖμογ." 
υ. 8. 

“ἨῊΡρ 5}4}} γμάσε ἴδε νγοῦ]αὰ ἢ σισδίεοις- 
πε. ἀπὰ ἴΠ6 ρΡεορὶε5 ἢ δαυγ." υ. 9. 

Απλοηρϑὲ οἴου σοἰποϊάθηςοβ Ὀεΐνγθθη [ἢ 5 
ΜῈ ΠΊΑΥ ποῖς ἴθ ξο]ονην :--- 

(1) Ἴδε υ8ὲ οὗ ἴπς ΡΙε] ἔἕοττῃ οὗ Πὺὲὶ) ἴῃ 
[ἢ 5θῆϑ86 οὗ ἰο δὲὲ ὀεαμλ με ΟΥ̓ὀεεορείησ, (ΟἿ. 
ἘΞ, Χο. ς ἢ 5]. 1..). ὙΠῸ σεγό ἂρ- 
ῬεδΔΙβ ἴο δ6 υϑοὰ οἰϑοννογα ΟἿΪΥ ἰη [Π6 ϑοηρ οὗ 
ϑοϊοπηοῃ, ἷ. 1ο. 

(2) Το ὀχρτγδββϑίοη ΤΡ 2, "" ἔγοιη οὗ οἱ, Ἔνεῦ- 
Ἰδϑῖης," 5. χοῖῖ!. 2, 4 τνογὰ υυπὶςῆ, που ρἢ ποῖ 
ΘΧΟ] 5 ΝΟΙΥ ϑοὰ ὈΥ 5δϊδῇῃ, 15 σμαγδοϊοτγιβίς οὗ 
Ὧ15 ϑῖγ]6, Ὀοίηρ υϑεὰ οἰρῆϊ {{π|65 ἴῃ ἢ]5 δδυ! θοῦ 
δΔηὰ ᾿ἰδῖοσ ργορῃοοῖθθ, πη ὙΘΌῪ ΓγΑγΟΙ 6]56- 
ννΠοτο. 

(3) Τῇβε υϑὲὸ οἵ ὈΊΠΣΓ, “« σοπῃϑοϊ δεϊοηϑβ.᾽" 
Οἵ. 5. χοῖν. το, 20; [54]. ἰχνὶ. 11. ὙΠῸ πιᾶϑς. 
ἔοττῃ Τὁσσιιγϑ οἰϑενν ΘΓ ΟΥ]Ὺ ἴῃ [6Γ. χνὶ. 7. δπὰ 
(δὲ ἕξη. ἔοσττῃ ΟἾΪΥ ἴῃ [0Ὁ χύ. αἱ, ἃπά χχὶ. 
2. ᾿ 

(4) ὙΠα υϑὲ οὗ 50π16 ἔογπῃη οὗ ἴπε νετὺ 
δ, ΟΥ 15 σορηαΐθ ποιῃ, ἰἱη {ἢ6 86η56 οὗ 
ἀεί ῥι. ΓΟ. Ῥβ. χοῖν. 19, 2οὶ [588]. ν. 7, δπὰ 
ἶχνι. Σ2. ὙὍὙῆῃα οσουγτεηςα οὗ ΔΠΥ ἔοσπῃ οὗ 
1η15 τννογά ὄχοθρῖ ἴῃ 5. οχῖχ. 5 νΘΥῪ ΓΆΓΘ. 

(5) Τῆς ςοἰποϊάθφηςο οὗ εξ", Ῥ5. χεῖν. 
4. ἢ ΤΠ Π, 5διδῃ ᾿χὶ. 6. Δ Βείμοσ (ἢδ 
ἰδιῖθν ννογὰ ὃ6 ἃ ἀογινδίνο ἔγομι 3 ἢ, ΟΥ ἔγοπι 
ὝΘ᾽ (5ε6 Εὔγβι, “1,6 χ.᾽), 5 φιιοδίοτιθὰ ; Ὀυΐ 

ςοπηραγρὰ ν ἢ 

ΡῬΘΑΙΜΘΈ ΧΟΩΙ.--Ο 

[(ἢε ργόρἤδοῖθ οὗ [54 δῇ, 

εἰ ΤΡ κα, ἀπά {ἐῤὲ γμίμει. ἐδέγεοῦ: [Ὦ6 15165, 
δηά {Ππο086 νγΠῸ ΠΠΔΌΙΕ (ΟΥ̓ ἀφυεϊἑ ἴῃ} {Π6π|.᾽" 
ΧΙ]. το. (Οἔ “δὲ οαυῖβ δὰ ἐδε “μίπεις 
ἐδέγεος ἰπ6 «υογίά , «πιὰ 411 ΤλΙησ8 [μδῖ σοπὶὸ 
ἔοπῇ οὗ 11. χχχῖν. χ.) 

“ΑἸΊ τῃ6 ἴγεοθβ οὗ (86 βεϊὰ “δα] εἰαρ 1δεὶγ 
δαμά..," ἸἾἵν. 12. 

“Τῆς »π"ομρμαὶπ. ἀπὰ ἴθ 81115 Ὀγοδὰκ ἐοτίἢ 
Ὀεΐοσγο γοιι πο ἡογοιω “ἰπισέη."" Ἰν. 12. 

. “Απά Ηε 5821] ἡμάσε ἴδε ροοὸῦ συ} σίσδέο- 
ομφπξς ἀηὰ τοργονο ΜΠ ὀρ γ." χὶ, 4. ΟΕ, 
Ι1χ. 4. 

56 1165 ΟὗὁἨ ρ581π|8 ἀπὰ ἴδ ριΌροοῖο5 οὐ [βδἰδῇ, 

186 τϑϑοτη ͵δηςθ 15 τετηδυ δ ]6, 45 ἴΠ6 τηδδηϊης 
15 ΔΡΡΑΓΘΏΓΥ ἴΠ6 58ΠΊ6. 

νὲὸ πΙΔΥ ποΐδ διγῖμοῦ (4) δθ υ86 οὗ 
ὯΣΦ ἴῃ ςοη]πποίίοη ψ ἢ ΟΝ, ΠΣΊΘΝΣ, δηὰ 
ὈΥΦ Ὁ (ςΐ Ρϑε5. χονὶ. 13, χονὶ!. 9; [548]. 
ΧῚ. 4, ς, ἰἰχ. 4); (Ὁ) Ρ8. χουν]. 32, 85 σοπὶ- 
δ: ἢ 58]. ΧΙ. Δς; (ὁ) 5. χοεῖχ. σ, 
ΔΙ 2,2, ἃ5 σοπηρατοὰ ψ] ἢ 54]. χχχυὶ. 

τό, Ὁ ΔΘΠ δ; (ἀ) 5. χεῖχ. χ, ΠῚ ΘΠ, 
ἃ8 ΠοΟΠΊρΡΑΓοα ὙὙ ἢ 1381. Χχῖν. 19, 2ο. ῬΥΟΡΔΌΪ 
1π6 (γδ γτοδάϊηρ οὐ [Π6 ρϑδὶ πὶ 18 1) οὐ Ὁ Ώ. 

Ατποηρ Οἴποσ ρϑου ΔΓ ΕΘ8 ΠΟΤ ΟΥ ΆἈ [655 
ΙΓ ΚΙΉΡ, νγ8 ΠΊΔΥ͂ Οὔβοτνο ἴΠπ6 ὑϑᾶρε ὈΟΓΏ Ὁγ 
186 Ῥολὶπηῖδὲ δηὰ ἴῃε Ῥσορἢεῖ οἵ ἴῃς {ο]]οννης 
ψογάβ: (1) δὲ Ἵ δπὰ ἰἴ5 σορτιδίες ἔογπιϑ, 55. 
ΧΟΙ. 3, Χοῖν, ς: 54]. 111. χς, χὶχ. το, ΠΠ|.- ς, 
1Ο, ᾿νῖ}. χς; (2) ἴῃς ΗἸΡΒΙ ἔοτπη οὗ ὯΡΦ 
Ῥς, χοῖν. 13; [538]. νἱῖ. 4, ΧΧΧ. 1ς, Χχχὶϊ. 17, 
ἵν. 2ο; (1) ΠΝ ΘΠ Ρ5. χονὶ. 6, ἃ νογὰ υϑοὰ 
βευδηΐθοῃ {{π|68 Ὁ. [ϑδίδῃ; (4) 5 5. χοῖχ. σ΄ 
ἃ οτά ννῆϊς ἢ οσσυγϑ οἰθνθη {ἸΠΊ65 ἴῃ 115 αἰ ξ- 

. εγθηΐ ἔουγπηβ ἰὴ ᾿βδίδῃ; (5) 2})8 ἴῃ ΄σοπ)απο- 
τοη ἢ ΠΟ 5. χοῖ!. 4; [54]. ν. χ2: δηά 
(6) ὉΥ 55, χοῖϊ. 9, χοῖ!. 4, ἃ ψογὰ ψἢϊο 
ΟσσΓ5 ἔουγίδοη {1π|65 ἰη [54]δἢ. 

Ιῖι ψουϊά Ὅδ ΘΑΞΥ ἴο δάάιιςα οἴ οῦ σοϊποϊάθηςθβ οὐ ῬὨΓΑΘΘΟΪΟΡῪ Ὀεΐνγεθη [Π|8 56 68 οὗ 
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ῥΡϑδῖπιβ δηὰ [6 ρσορἤθοῖθβ οὗ 1ϑ5δι!δῃ, Ὀιΐζ [ἃ 5 δοιονοά {ῃαῖ ἴπ6 δῦονε νν}}} ϑυῇῆιοθ ἴο 
ΟΞ Δ Ι5ἢ οἰ ποῦ ἴδ ἸἀΘπ  Ὑ οὗὁὨἨ δι ϊδοῦθῃρ, ογ ἴΠ6 ἀρρεπάξηοθ οὐ ἴδε Ῥϑαδϊπηιδὲ ὑροη (δε 
Ῥγορδεῖ, ογ οὗ {πὸ Ῥσγορῆεῖ ὑροὴ ἴδὸ ῥξαϊ πηι. Βοίογθ ργοσδϑάϊπρ ἔδυ βου ἴῃ [ἢ6 ἰηνοϑ- 
εἰγαϊοη οἵ 1ῃϊς δυδ]οςί, ἰὲ νν}}} Ὀ6 ἀδϑίγαῦ]ο ἴο ργεϑοηξ ἴο ἴῃ6 τεδαοῦ ἱπ ἃ Ἴςοηπποοίρα 
ἔοττη. ἴπ6 ρσίπεῖραὶ ἰηΐοστιαὶ ἱπάϊτδιίοηβ νι ἢ {π656 ρϑαὶπι δῇοσγαά οὗ [πὸ ἀδίε οὗ {δποὶγ 
ςοπιροβίξϊοῃ, βοπιθ οὗ νυν! ἢ Πᾶνε Ὀδδ δἰγοδαυ ποίϊσδὰ ἴῃ {Ποῦ γοβροοξῖνο ρἰδοαϑ. 

[1 18 ΞΘΠΟΓΑΙΠΥ ἀρτοεὰ ἁπιοηξϑί πιοάσθγῃ στ ἰς5 παῖ ἴΠ6 Ῥγίπεῖραὶ θροςἢ8 οὗ Ηδρῦτονν ΡΟΣΠῪ 
(ἀπά 1 νν}} βοδγοοὶγ δάπις οὗ αιιβίίοη δαὶ [ἢ 5 ϑ6γί65. οὐ Ῥβ8]π|5 Ὀδίοηρθ ἴο οὔθ οὗ δος ἢ 
Ἔρος 5) ψοτο (1) [86 {πιὸ οὗ Ὠανιὰ; (2) ἰδαῖ οὗ ΗδΖοκίδῃ; ἂδπὰ (3) ἴδε ρεγοά οἵ, οἵ 
ΒΠΟΣΕΪΥΎ ϑδυρδοαιεηΐὶ ἴο, (ἢ σαρίϊν!γ ; ἴο ννϊο ἢ ρεγοάβ βοπιο τποάθγῃ ογίϊοβ, ποιῇ, 85 ἰΐ 
ΕΘ Πη8, ΟἹ ἰπϑυβιοϊοηξ ονϊάθηςε (566 ἴῃς [ηϊτοάιϊιςιίοη ἴο [86 Ῥδδὶζοσ, 860. χ2),) δά ἀ μαὶϊ οὗ 
ἴη6 Μδοςδθθοβ. 

1 ὙΊῈ ποτά τεοηδογεὰ τοσγίη, Ὡϊοἢ οσσυτβ Τουηᾶ πἷπε {{π|6ὲ5 πὶ [86 δδυῖοῦ ῥτορῃθοΐςες οἱ 
ΟἿΪΥ τὨἰγγ-5ἰχ ἔπηε5 ἴῃ ἴῃς ΟἹ Τεβιαμπιεηῖ, ι5α [βαϊδῇ, δηὰ ἱχ {1π)65 ἴῃ ([15 ϑεσΐθβ οὗ ρ58π|5. 
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ΤΠ [ΟἸ] οννπρ τοᾶϑοηβ 566 πὶ ἴο ἀοίογτηῖηο [6 Ὀδίδηςοθ οὗ δυϊάθηςο ἴο δ ἴῃ ἕδνοιιγ οὔ [86 
“ οΙηροβι οη οὗ ἴ}}|5 56 |65 οὗἨ ρϑβ4}π|ι5 δῖ, οὐ ἀρουΐ, ἴῃ6 βεσοπά οὗ ἴπεϑ6 ρογιοάϑ, ,, ς. ἀυπης ἴΠ6 
{{π|6Ὲ οὗ (6 ρῥτγορ ες [54]δῇ. 

(α)ὴ νε ποῖ ΟἹ πιῖ55 411] ἴζοϑθ 4]]1810 5 
ἴο (πὸ {Ππ|65 δπὰ αἰγουπηδίδποεβ οὗ ἴΠ6 τᾶ 
Εἰνλῖγ δηὰ {πὸ γοϑίογδαίοη νυ ἢ ἀγὸ ἔουπά 1ῃ 
πὸ ρξα]πὴ5 οἵ Ἰαῖογ ἀδῖο', αῃὰ αἷϑο ἴβοβϑο ννογάϑ' 
ἀΠἃ ἔουτη5 νυ σἢ σΒαγαςσίογιΖο 4}1κὸ {ΠῸ θαυ] οϑῖ 
δηὰ ἴῃς Ἰαΐοϑί θοο 5 οὗ ἴπ6 Ηδθῦγονν δοσιρίυγεϑβ, 
διιῖ 6 πηὰ σδυςἢ 4]]5οπ5 ἴο 186 Δτκ ἢ 
115 ονεγϑηδάοννηρ σβογιδῖπὶ (οἕ. 55, χει. 
Ι, 4. Χον. 2) ό, Χον]. ό, χΧΕΙ͂Χ. 1, ς, 6. 2), 
πὰ ὈΓΟΌΔΟΌΪΙ ἴο {πε τῃοηδύςῃυ (5. χοῖχ. 4. 
πα ποῖθ 'ἰῃ ἴος.) 85 πὰ {ποὶγ οὈνϊοιι5 δηὰ 
πδίυγα] Ἐχρδπαίίοη ἴῃ [ἢ βιρροδιτοη {παῖ 
Π656 ρϑαϊη5. ΜΟΙ σομηροβοὰ νυ} 1151 (ἢς ἴοπὶ- 
ΡΙῈ οὗ δοϊΪοπιοη 5{}}} οἱοοά, δπά ννῃ δὲ τΠ6 
ΤοΟγαὶ ἤουβε οἱ αν ἃ 51} σοπίηπδὰ ἴο 51 
ὉΡοη {Π6 ἰἤγοηθ. 

(2) ΤΒο 5ἴδῖε οὗ ἴυάφξα νὴ τοραγὰ ἴο 
[Π6 ρσοβροςὶ οὗ ἔογοιβῃ ἰῃνδϑίοη, 85 ἀθβοῦ θά 
ἴῃ ἴμεϑὲ ὑϑᾶϊπιβ, σογγοθροηάβ ΟἽ θοὸν Ὑ]ἢ 
(ῃαΐῖ οὗ [6 τεῖρῃ οὗ ΑΖ ἀπὰ {πε ἢγϑὶ ἔουγ- 
ἴθθη γϑᾶσγβ οὔ ἢδί οἵ Ηθζοκίδῃ, “"ἼΠὸ Ποοάς," 
ἃ ἤξυτε οὗ [Π6 ννογ] ἀσροννοῖβ Ὀοΐῃ ἴπ ἴΠ6 ΟἹά 
δηὰ ἴπεὸ Νὸνν Τ εβίαπηθηΐ, ἃΓῸ γεργοβοηϊοα ἴῃ 5. 
ΧΟΙΙ. 3 Ποῖ ΟἿΪΥ 85 μανίηρς δὰ τρ ἘΠΘῚΓ νοῖςε, 
Ὀιυϊ 45 51}}} Πτὶηρ ᾿ξ αρ. “Τὸ βοοιβ ῥὅσυε εά 
εὖ. Ο Ἰιοτά, {πὸ βοοάβς ῥαυε δεά εῷ, 1τἢ6 
Ββοοάϑ 4ο “7 μῷ τμοῖγ νγανθβ." ΤῊ!5 ἀδβογιρίιοη 
ῬΥΘΟΙ5ΕΙγ δοσογάβ ἢ [Πα φσίνθη ἴῃ [54]. ὙΠ]. 
7.) νοη, δἴεσ {π6 ᾿ηνδβίοη δηὰ ραγί!δὶ] 5110}11- 
ξαϊϊοη οὗ ἔπ πογίδογη Κιπράομη ὈΥ πὸ 4.5- 
ϑυγίδηβ, δηὰ ἴδ (ῃγοαϊθηθα Ἰηνδβίοη οὗ [ἀπ 
Ὀγ 1Π6 υἱηϊῖο ἔοτοοθβ οὗ [5γδθ] δπάὰ ὅδγτγίδ, {πὸ 
ΑΘΘΥΓΙΔΠ ΡΟΥΨΟΓ 15 Γεργοβοηϊοα 85 (ἢγοαϊθηϊην 
ποῖ ΟΠΪῪ ἰβ8γδ6ὶ Ὀυΐζ 4150 [άδῇ : “Νοῦν ἴπογὸ- 
ἕογο Ὀομοϊά [ῃ6 1 ,ογὰ ὈΓΏρΡΘΙΝ ὑὉΡ ὑροη {Π66 
{Π6 νναἴεγς οὗ [6 σίνογ ϑδίγοηρ δλῃ πλληΥ, ἐνεῃ 
{πε Κίηρ οὗ Αϑϑυγια, ἀπά 4}1 ἢϊ5 βίογγ"." ὙΠῸ 
5216 ἀϑοσρ τ ΊΟη ἀρ] 165, (ΠΟ Ρ ἢ ποῖ, ΡΟΓΠΑΡ5, 
πη 8η θαι] ἄορτοα, ἴο {π6 βἴδίο οἵ [πάπᾷ ἔγοπὶ 
πὸ ἀγγῖναὶ οἵ ἴΠπ6 πηδοϑοηροῦα οὗ Μεγοάδοἢ- 
Ὀαϊδάδη, τπῈ}} [πΠ6 πὶ ἀσϑίσιςίίὶοη οὗ ἴἢ6 
ΓΛΟΠΔΓΟΠΥ, δέζογ Ὡς ἢ πὶ ἴπ6 ἤἄρυγε οὗἩ (6 
τἰϑηρ ἀπὰ ἐῃπγοαϊοπὶπρ Ποοάβ νοι ]ὰ ϑθοῖῃ ἴο 
Ὀ6 δἰ [ορ οί Γ ἱπδρρ] 4016. 

(3) Το ᾿ηΐογηδὶ ἀϊἰσογραηιζδίϊοη οὗ [ἀπε 
ἀοπογ θα ἴῃ Ῥϑ. χεῖν. συ. ς, 6, τό, 20, 21, 
ΠΟΥΤΕΒροΟΠ 8. ΥΟΓΥ οἰ βου νυ ἢ [πὲ ἀεδοπρεά 
ἴῃ 2 ΟἾτο. ΧΧΙΧ. 8, 9, ἀπά ἴῃ [54]. '. (παῖς 
ΘνοΓ {πὸ ἀδῖο οὗ ἴπ6 σοπηροπβιοη οὗ (ῃδΔΐ σἢδῃ- 
167), 11.12.1 5.) ΙΧ. 13.) Δηά χΧ. Ι, 2. Τἢ6 δοίβ 
οὗ ᾿π)ιιβῆςε δηὰ ὀρργοβϑίοη ἴο ννῃ!ςἢ γεΐθγθησα 
5 πιδᾶὰθ ἴῃ 5. χεῖν. (πὰ ἴο νν σῇ Π6ΓῸ ΤΑΥ͂ 
Ὠο δ᾽] ιυιϑίοη, ΌΥῪ ννΑΥ οἵ ςοηϊγαβί, ἰπΠ Ῥ5. χεῖχ. 

1. σ. ἴῃ βῃςῖ ἃ ῥϑαϊπὶ 45 χοῖχ. γε βιό] παῖα- 
ΤΑἸΪγ ἐχροςοῖ ἴο πὰ βοπτὰ δὶ υϑίοη ἴο ἰῃς τεβίοσα- 
Κἰοη ἔτοπὶ οαρινιγ, πὰ ἴτ Ὀδθη σοτηροβοα δῇεγ 
ἴπδὶ ἐνοηῖ, ἀπά ποῖ ἱπηργοῦαὈΪΥ (Π6 πγεηπίιοη οὗ 
Ὠδπιοὶ ἃ5 6] ἂς ϑατϊηυεὶ, ἀπιοηροὶ ἴποβ6 ψἢῸ 
οὩ]]δαὰ ρου ἴπε πάπα οἵ {πε Πἰὐτ. 

5 1 πχυκῖ ΡῈ ποῖεα μεῖς δαὶ ἴῃς νοτὰ ψΒΟΒ 

4) ἄρρϑαγ ἴο ὈῈ ὈγΙΠΊΑΓΙΪΥ, 1 ποῖ ὀχοϊ 5 νοῖγ, 
ῃοϑε οὗ υητρῃΐθουβ ᾿ἀρεβ, οὶ οὗὨ ἐογείξῃ 
ΟΡΡγόβϑδθοῦβ. Ὅδὸ Ῥϑδὶ ηϊϑὶ δηϊπιδάνογίβ Ὡροη 
1Π655. ΨΙ ἃ ον συ Ὑ 51 Π}}}4Γ ἴο {παῖ οὗὨ [δε 
Ῥχορδοῖ, οηθ οὗ ψνῆοϑο σῃμαγαςίογϑίςϑ ννᾶ5 ἴῃς 
Κοθη ογὸ ἢ ννΒ] ἢ ἢδ βυγνογοὰ ἴπ6 Ἰυά!ς!4] 
δαπηϊπἰδίγαϊίοη οὗ ἴῆ6 δδιγβ. οὔ ἢϊ5 σοι ίΓΥ. 
(ϑεε ποίΐεβ οἡ συ. ς, 6, 8, 2ο, οἵ 5. χεϊν. 

(4) ὙΤΠδ 5ιι)οςϊ-πιδίϊοσ οὗ (ἤθβθ ρϑβδίπιϑβ, 
ΥἱΖ., ἴῃς ἐϑῖδ Ὁ] :5ηπιοηῖ οἵ [ἐῃονδῇῃ 5 [γοῆδ ἴῃ 
ΓΒ θοιισηθες, (Π6 σοηξιδίοη οὗὨ ἸΔο]δίογβ, δπὰ 
[η6 ἀπ νογβαὶ ργοςϊαηπδίίοη οὗὨἨ “[ῃ6 ψοβρεὶ οὗ 
186 κΚιπράοχιῃ, "ἡ 15 ἰἀδηιὶςα] ἢ [Π6 συθ]οςῖ- 
τηδίϊογ οὗ ϑοπὶθ οὗ {ῃ6 σοηϊεβοοα Υ ΘΠ ΠΕ 
Ρτορἢθοῖθϑ οὐ ᾿ϑϑίδῇ, 45 νν6}}] 8ἃ5 νυ ἢ τῆδὶ οὗ 
ἴποϑο ργορἤεςίθβ νυν ἢ ἄγ σοηϊαϊποὰ ἴῃ σπδᾶρ- 
ἴογβ χ].--ἶχν!., [Π6 ροπι!ηθηθ85 οὐ Ψ ΠΟ. ἢ85 
Ὀδϑθη {π6 βδυθ]θοὶ οὗ ἀϊδρυῖϊο ῃ πιοάδθγῃ {{Π|65. 
Νο πῆοτὸ ργοῦδῦ]ς ἀδίο, {πογεοίογο, 50 ἴδσ 85 
Τοβρεςΐβ ἴΠ6 5] 5. οἡ νυ Π ΙΓ ἢ ΤΠΟΥ ἰγοαξ, σδῃ 
Ὀδ ϑϑί πο ἴο ἴπθδο ρϑαϊμη5 ἴμδη (ἢ {ἰπ|6ὸ οὗ 
(ῃ6 ργορποῖ [984ἰδῆ, νος ἢ ννᾶ5 ἴπῸ ϑβοςοῃὰ 
δτοδλῖ δροξῇ οὗ ἴποϑβα τογαὶ ργορῃοοῖοα. ΠΟ ἢ 
μδὰ τΠοῖγ οὐρῖη ἴῃ πὸ ἀδγβ οὗ ϑδπιιθὶ δηά 
Ῥανιά. ὌΠ ργοῦδὈ  "γ 15 σοηπιπποά ὈΥ ἃ 
σοιηραγίδοη οὗ ἴδε 00} 4πὸ σἰγαὶηῃ οὐ ἴΠ656 
Ῥϑδὶπι5, ἀπά οὗ ἴθ σοη(]ρογδηθοι 5 (85 ἰΐ 15 
{ποι ἢ 1) Ργορμοςιθβ οὗ [ϑδίδῃ, ἀδϑογιρῖϊνο οὗ 
1π6 δοσοηὰ Αἀνοηξ, ἢ [86 ἀλΥκοῦ δηὰ πιοτὸ 
ΤΑϊηδίογυ σμαγασίοσ οὗ ἴΠ6 στοαίογ ρογίίοη οὗ 
(ἢοδϑ6. ργορἤθςοῖοβ, γοϊδίηρ ἴο [ἢ6 απὶθ δνοπῖ, 
ὙΠΟ ννογὸ ἀθ] νογθα βου θη ἴο (ῃ6 ΒΔ- 
ὈΥ]ΟΙ 5 σαρτνγ. ΟἿ Ἔ. Κ. Ζοςῇ. ΧΙϊ. το--- 4, 
Χῖν. ραϑϑ; Μίδα ἢ]. 2, 3. ἵν. ς, 6, ν ἢ 
[81]. χί!. ῬΑβ5: πὶ, χχν. 9, ΧΧΥ. τς. ὙΠῸ ἰπ|- 
ΙΘΆΜΠΗΥ οὗ [Π6 σοιηροϑιζοη οὗ {π686 ρϑϑ]πὶβ 

ψθοη ἴπῸ {|πὶ6 οὗ 5ϑῖδῃ διά ἴῃς σαρτνΥ, 
ποΐ οὀχοορίϊπρς ὄνθὴ ἴῃς ρεποὰ οὗ [οϑίδῃς 
ΓΕΙΘΤ, 15 ΒΘΏΘΓΑΙΥ δαπρϊοά. 

(:) ΤΠε τορϑαϊθα δ]]Πυϑοη5. ἴο σοηνυ ϑιοηϑ 
οὗ 6 φαγτῇ Γῆγουρθουΐ ἘΠ18 ϑογῖο5. οὗἨ ρ54]Π|5 
(«ἢ Ῥϑ5. χοὶ!. 2, ΧΟν. 1ο, ΧΟΥΤ]. 4, 5) ΧΕΟΙΧ, 1) 
ππαὰ {ΠῸΓ πιοβῖ παίιγαὶ βίους! στοιπά- 
ννοῦκ ἴῃ [Π6 στοδῖ σαυί παλδκθ ἴῃ 1Π6 ἀδγϑ οὗ Κίηρ 
{{χ 214} (εἰ Απιῖοβ 1. τ; Μῖς. 1.4; ΖεςΝ. 
Χιν. ς). 

(6) Το ᾿πάϊςσδίίοηβ ἔουπά ἰπ ἴΠι686 Ῥ54 15 
οὗ τῃ6 τοβίογδίίοη οὗ {π6 ἰςπιρ]θ-βϑογνίος (τῇ 
Χον. 2, ΧΟν!. 8, ΧΟΥΝ. ς, 6, α. 2) ΘΧΔΟΙΪΥ ΒᾶΓ- 
τοηΐζο ἢ {(Π6Ὸ στοαὶ σονῖναὶ οὗ πδίϊοπδὶ 
ΤΟΙ  σίοι5. ννογβῆιρ, ᾿ποϊυάϊησ ὈοΐΪἢ νοςὰ] ἂπά 
Ἰπϑι Γι πΊθηΑ] πηιιδῖς, ἰπ {Ππ6 ἀδὺς οὗ κὶπρ Ηεζο- 
κίδῆ, 1 (6 δοοοιηΐ οὗ ννῃϊοἢ ἴῃ 2 (το. 

οσσυτβ ἴῃ [πε οἰ ησι αν πυιΠΊΡΕΓ, δηᾶ ννὨἸΟἢ ἰβ το- 
ἀογοὰ τ 7 ἴῃ 15αϊαἢ νὴ]. 7, 15 ἴῃ 6 βαπὶθ ἃ5 ἰμδῖ 
ψ Ὡϊ ἢ Τοσοῦτο ἴῃ ἴπε ρῥαγαὶ πυτθεσ, ἀπά ψϊςἢ 
15 τοπάοσγεα “" οοάς ̓̓  ἴπ 5. χοὶἱϊ. 3. Μογσεονεγ 
οὔς οἵ (πε δορὶ πεῖ (“ΤῺ ᾽ οἵ γεῖρ}) οἵ (δς 
““γαίοτα ἡ οἱὨ (ἢϊς τίνου 15 ἴῃς βᾶπὶὲ ἂἃ5. οἣς οἵ 
ἴποβε οἵ (ἢς “" νναίετβ ᾽) οὗ Ρξ. χοὶ!ἷ. 4. 
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Χχῖχ, υὺ. 2ς---2 ψ͵ὸ βηά πηεηζίοη οἵ ἰἤγοθ αν!" (2 (το. χχὶχ. 20). ἴῃ Ὡς ΗδΖο- 
οὗ ἴῃ6 βᾶτηθ ἰπϑι ιπιθηΐβ ἴο ὙΠ] ἢ τοΐογθησε 5 Κιαῇ “' σοτητηδηάδα [π6 1 ον] 65 ἴο βίηρ' ὑγαῖϑοβ 
ταδάδ ἴπ [5 βεγιεβ οὗ ρϑδ] πη, νἱΖ. (πΠ6 μαόία, πηΐο {πὸ 1Ὀοτα,᾽ ΠΊΔΥ Γεΐοσ ἴο δ. χονὶ. ἴῃ [5 
6 Βᾶγρ, δπὰ {δὲ ἱγυπιρεῖβ. “ὙἼἢε ννοστάβ οὔ οὔἱρῖπαὶ ἔοστη (ς, σα ἴσο. Χνυ!. 7). 

ΘΓ ἢ Βεΐπρ βοπῖθ οὔ ἴδε στουπάς οαυ ψνϊοἢ {πῸὸ ἀδίο οὗ ἴδε σοτηροβί(οη οὗ ἴπε56 
Ρ54]π|5 ΠΊΔΥ ΤΟΔΘΟΠΔΌΪ Ὀ6 ἀϑβϑισποὰ ἴο [Π6 Εἰπ|65 οὗ 1[ϑαϊδίλ, 1ξ 15. ἀθϑιγα Ὁ ]6 ἴο ἴπΠ 71} 6 ἔᾺΓΊΠΟΥ 
οί Ποῦ, ἰῃ ἴδ ἀὔβθηοθ οὔ ἀϊγεσὶ ργοοῦ οὔ {πὸ ἰάἀθποῖγΥ οὗ δυςπογβῆ!ρ, ἔθεε ἀγὸ δυο ἢ ἰηἴογς 
ὩΔ] ἱπάϊςδίϊοηβ οὗ οὔρίπδ! τ ἃ8 ψνοι]ὰ ἰοδά τι5 ἴὸ δϑϑίψῃ [6 ῥυΟΥΥ οὗ σοπηροδιίίοη ἴο μα 
ῬΓΟρΡἤΘΟΙο5. οὐ ἴο ἴδ ῥϑ8] 15. 

Νον 1 πριν ΓΑΙ ΥΪΥ 6 υτροά ἰπ βιρροτγί οὔ ἐμ {Ππροῦὺ ἰδαΐῖ ἴπ6 Ῥτγτορῆθὲ θοιτονοά ἔτοπὶ ἴῃ6 
Ῥϑα]ηλῖϑὲ (1) (παὶ 1{ [Π6 ᾿ξ Γρῖςα] ρ5α1πὶ5 οὐ (ἢ|5 5θγῖθϑ νγεῖθ σοϊηροϑοά ἰυγίηρ [Π6 γϑέ ἐουγίθοη 
6815 οὗ [Π6 σεῖβῃ οἵ Ηοζοκίδῃ, [ΠΟῪ τηιϑὲ ἤν Ὀδοη δηίετοσ ἴο (Π6 ἰλῖοσ ργορῃθςίθβ οἵ [54] 4}, 

ἸΏ ὙΒΙΟΏ ἴΠ6 ἰάγροΓ ρᾶγί οὗ ἴῃς σοϊποϊάδηοοβ νι ἢ μάν Ὀδθη ποῖοα ἀρρθᾶγ; (2) ἴδδὲ ἰΐ 
5 ΓΟΡΑΘΟΠΔΌΪΘ ἴο ϑιρροβο ἴῃαΐ ὑγἤθη Οπσθ΄ Π6 ρ54]Π|5 ἴῃ αιυσϑίίοη δα Ὀδοοῖηθ ἃ ρογίοη οὗ 
186 ἸΙταΓρῖσ ΑΙ] νγόγϑῃϊρ οὗ ἴῃ6 βαποίΐυδγυ, ᾿δίογ νυγιτογϑ 5Βῃου ἃ Ὀογγονν ἤτοπὶ ἔμοπὶ Ὀοίῃ {Ποῖγ 
ἰάεᾶς ἂἀπὰ {πεοῖὶγ ρῃγΑΘΘΟΪΟΡῪ ; δπὰ (3) παῖ ᾿ξ, Ὧ5 ϑοπὶα οὗ οἿἹγ δεϑὲ τηοάογῃ οτος. Ὀοίϊενθ, 
(ς ραβϑᾶρε ὑΠΙςἢ ΟσσυΓβ δἰπιοϑῖ νεγΌατπὶ ἰῃΠ ΜΙοΔὴ ἰν. 1---4, δηὰ [5δἰδῇ 1}, 2--ς, 15 οὔ ρίπδὶ 
ἰπ [86 σα56 οἵ [πὸ ἔΌγπλοσ συγίϊοσ, δηὰ Ὀογγοννθα ΟΥ̓ ἴΠ6 σοῃίοπιρογαγυ ργορμοῖ, ἰβοτο 15 ἃ 
γε δΙΓΊΠΟΙ ργοδιρηΟη ἴῃ ἔάνοις οὗ {πῸ ογίρίπα!γ οὗ [ῃ6 ϑαϊηγίϑδὶ γαῖ ποῦ ἴδῃ οὗ [ῃς 
Ῥτορῆεῖ ἴῃ {Πα ρτγεϑθηΐ σᾶ56. 

Οη (δὲ οἵδεν δαηά, ἴξ πιὰ 6 υγροὰ (1) {παὶ 1Ε [π᾿ ΡγοΌΔ ΠΥ οὗ ἴῃς Πσοπιροδίἐϊοπ οὗ 
πὸ έωγσίοαί Ῥ5}πὶ5 οὗ 15 565 ἀϊτῖηρ {Ππ6 τγοῖρη οὗ Ηοθζοκίδῃ Ὀς δάχγαϊοά, ἴἤογε τὸ πο 
ἀεςϊϑῖνο ᾿παϊοδίοηβ οὗ {πε ῚΓ σοτηροπίοη ἀυπηρ ἴΠ6 ἢγϑέ ἔοιιγίθοη γεδῖβ οἵ ἰῃμδῖ σεῖρῃ, δηπά 
σοΟηΒΟ ΌΘΠΕΪΥ, τμαὶ Ποῦ 15 πο ῥγοοῦ ἔμπαΐῖ [ϑ5αῖδῇ πιιιϑὲ ἤἢᾶνα Ὀδεῃ δοηιυδίηϊεὰ νυ ἢ {Ππ656 
ΡΞΑΪπῚ|5 ἃ5 ρογίίοπβ οὐ {πὲ ἰεπιρὶε-ννουβῆρ ΨΉΙΟΝ μαὰ ὈΘΘη ΤΕΟΘΠΕΥ τεβίογθά ἢ ἀπά (2) 
[ῃ4ϊ 1Π6 ηιιοίφιοη οὗὈὨ ἃ ΡΑΓΓΟΌΪΑΥΓ ραβθαρα ἔγοπὶ ἃ σοπίθιρΡΟΥΔΓΥ͂ ἘΡΟΠΗΕΙ (Εἴ ροῦν 
οὗ σοπιροδιζϊίοη οἡ ἔπε ραγί οὔ Μιοδὴ ὃὲ Ἴςοποράθα) 18 πο 5.}Ποϊεπί νναγίδηΐς ἴοσγ [6 
βυρροβιίιοα ἴπδὲ ϑϑιδῃ, (6 φιοαίεϑδί, ἀπὰ ρεγῆαρβ ἴῃε τπηοϑί οὐρίπαὶ, οἵ 411] ἴπὸ ργορῃοῖβ, 
ν 5 ἱπάθθιοα ἴο {πὸ νυ τοῦ οὗ ἃ ἔενν ᾿γτίοδὶ Ρροθπὶβ ἔῸΓ 50 πιο ΨΠΪσἢ 15 ἙΠδυαο ο ίβες 
οὗ (86 οἴγ]ς πὰ ρῆγαθθοϊ ΟΡ οὗ Ὀοΐῃ. [ἢ ΔΠΥ͂ ολ86 ἰἴἴ ΠΊΔΥ δ6 τγροὰ νυ} ὁη 4] ΟΥ 
ΒΙΘΑΙΘΥ ογθο ἴῃ ἔάνοιγ οὗ {πὸ οτριμα γ οὐὗἩ (6 Ῥτγορῃοὶ, σγδῖμοσ ἴμδη οὐ τπὸ Ῥϑα]πηϑῖ, 
τῃαῖ πυπιοτγοὺβ. αιιοίαί!οη5. ἔγοπιὶ {πὸ ργορἤδοϊος οὗ ἰϑαϊδῇ, οὐ᾽ πιδη θὲ δ᾽} 0η5 ἴο {Π6 1, 
ἅτο ἔουπὰὶ Ὀοΐῃ ἴῃ [ῃ6 Ἰαΐοσ ρϑαὶπιβ, δηὰ 4150 ἰῃ ἴῃς ἰδίοσ ρσγόρῆθοιθβ.1. ὍῃὲῈ ἐΟ]]οννης 
ΜῈ] συδῆοθ ὈΥῪ ννΑΥ οἵ ΠΠυϑἰγδίοη :--- 

Ῥϑ, οἷϊ. λ6, οσοπιρατεὰ τ [|[54].]. 9, Ῥϑ. οχυἹ. 28, σοιηραγοά ἢ [58]. Χχν. 1. 
δῃὰ 11. 6. 5. οχὶν!, 4, ς, Ὗ 1541]. χ]. χό, 28. 

Ῥξ, ΟἿΠΠ ΣΙ, δὴ [541]. ν. 9. Τὁγ. νἱ. 2ο, ᾿ [58]. 1.11. 
Ῥξ, οἷν. 2, π 1534. χ]. 22, [Ὁ χ. 4, -: [581]. χ]ὶ. 19, 

δηὰ ἸΙ. Σ 2. δηὰ χὶϊ. 7. 
Ῥς οὐ 1, “ἢ 5]. χὶ!. 4, 76γ. χὶ!. 9, τ [54]. ἵν]. 9. 
(σΠεγο [Π6 συ ΒοΪο οὔ [Π6 νογβα ἰ5 ἔουιπὰ νοῦ δῖ πὶ.) [6γ. ΧΧΧΙ. 3, ᾿ς 15αἱ. 11. 1 τ. 
Ῥς, ον". 23, σοιηραγθὰ ἢ [51]. ΧΙ. το. (ὙΠ οΓο ἴΠε 54ΠΊ6 βϑνθη ϑνογάβ ὁσσυγ νογ δ τη.) 
Ῥς, σν}}. 2.3..35) δ 541. ΧἸΙ. χ 8, [εγ.1. 8, οὐτηρατοὰ ἢ [54]. ΧΙ ΤΠ], 20, 
(Πόσο (ἢ6 βαπιο οἰρῇξ ννογάββ ὁσσιιγ νογθαιίπι, ΔΗ 111. ΣἹ- 

ΜΠ (Π6 οχοθρίίϊοη οἵ ἃ βρῆς ναγαϊίοη 'ἰπ ΝΆΠΕΠῚ ἴ. ας, Ν [54]. 111. 7, 
[ἢ ἔοστῃ οὔοπε οἵ βεπι. Οἵ. 15Ξαἱ, χχχν. 7.) (πογε πε 51Π|6 βῖχ υνογβ ὁσσὰγ νογυα[1Π1.) 

Ῥξς, σχνι!, 14, σοπιραγοά νυ [538]. χὶϊ. 2. Μᾷὶ. 111. 1, ςοπιρᾶτοὰ ἢ [54], χ]. 2. 
(ὙΒετὸ {Π6 ΠοΪΘ οὗ [Π6 γϑῦβο ὁσσυγβ νου Δ ἘΠῚ, 

ΜΠ ἢ τῆς δα ἀϊτίοη οὗ [Π6 ννογά “[Ἔ6ῃον}.᾽") 

ὙὝΒΟΓΕ 86 ΠΊ, ΠΊΟΓΘΟΥ͂ΘΥ, ἴο 6 50ΠΊ6 ροβί(ἷνα ἱπάϊσαίίοπβ ἐμαὶ ἰξ ἰβαϊδῃ ὑγοτα ποῖ {86 
ὙΤΙΓΕΥ οὐὗἨ Ἁ (6 Ρ541]Π|58 ἰπ 4ιιοβίίοη, ἴῃς ΡῬΓΟΓΓΥ οὗ δυϊβουδῃ!ρ πλυδὲ αν Ὀθθη οὐ [ῃὸ 
Ρατὶ οἵ ἴπὸ Ῥγορῇδὶ γί μοῦ {ΠΔῃ οἷὖὐ {πὶ οἵ {πὸ Ῥεβαϊπιῖβῖ. ὙΠῸ τεῖίση οὔ Ηοζοκίδῃ ἰς [6 
ἐαγίϊσε! ρετὶοὰ ἴο ννμίοῃ τπὸ Πταγρίσαὶ ρβαὶπὶβ οὗ Π]5 βοτῖεβ πᾶνε Ὀδθη δϑϑίρηθα ὙΠ ἢ ΔηΥ 
ἄερτθε οὗἨ ργοῦρδθι γ, νυ 15ὲ πιοσὶ πηοάθιπ ογίεἶςβ δβδίση ἴο ἔμεπὶ ἃ πιιοὴ Ἰίογ ἀδῖο: 
ΠΕΤΘα9. βοπια οὗἨἉ ἐπε πηοϑὲ σεπιδγκαῦ]ε ςοἰποίάδηςεβ οὗ βίγ!6 ἀπά ρηγδβθοϊ συ Ὀείννθοη [ἢ 5 
ϑΕΓΊ65 οὗὨ ρϑαὶπὴβ δηὰ (ἢ6 ργορἤθςοῖοβ οἵ [5418 ἂγὸ ἔουπὰ ἴῃ ἴποϑὲ ρουίίοηβ οὔ {π6 ργορμοοίοβ 
ΜΈΙΓἢ ἡγε σοπιροβθα γον! ου ΒΥ ἴο ἴπῸ δοσοβθίοη οἵ Ἠοζοκίδῃ ἴὸ ἴῃ6 ἴῆσγοπα. [{ Μ}}} βι Εῆοθ 
ἴο Δ]]υἀδ ἴο 86 σμαγασίογίϑτῖς 56 οὐ απμαάίῥ]οοὶς, οὐ ἰϊογαοη, ἴῃ ἴἢε δαγ θοῦ 85 νγ6}} 85 ἴῃ 186 



ἘΧΟΚΘΟῦΘ ΡΟΝ ΡΘΑΙΜ5 ΧΟΩΙ].--α 

ἰλῖοσῦ Ὁσορποςῖοϑὶ, δηὰ «ἷ9ὸ ἴο ἴπ6 οσοσυττοποο οὗ ἴῃ6 πιοϑδὲ τεπιαγκαῦϊο οὗ 411] {π6Ὸ εοϊπαξ. 
ἀδηοθβ οὗ ΡῇῃΓΑΘΘΟΪΟΡΎ, ΥἱΖ., ἴῃ6 υ5εὲ οὗ ΠΥΒ αίαεδ, ποῖ ΟἿΪΥ ἰπ ἃ 5 βηϊβοδίοη ρϑου]ᾶσ 
ἴο ἴῃς Ῥτγορῃμοὲ ἂπὰ [ἢ Ῥϑδιπηϊϑδῖ, Ὀυΐ 450 'ἴπ σοπ)υποίίοη ν ἢ ΠῚ σίππα (566 πο. 9), 
ἴῃ 54]. χῖν. η, ἴῃς ἀδίθ οἵ νος ἢ ΡΓΟΡΠΘΟΥ ἀρρεᾶτβ ἴο Ὀ6 ροϑιτἰνοὶῪ ἀειογτηϊποα ὈΥ υ. 28 
οὗ [Π6 βϑᾶπιθ σμαρίοσ. ΟἾΠΟῚ σοἰποϊάδησθβ Ὀδίνγθθη {Π]15 665 οὗ ρϑδίγῃβ8 δηά {πὸ εαγήγ ργον 
ΡὨοςιεβ οὗ ἰϑαίδῃ αν Ὀθθη δ γοδάν ποίϊςθά. 

Βιυῖ ἴῃ δάαϊπίοη ἴο πὸ ἃ ρῥγοσὶ ἱπιργο Δ ὈΠΠΥ ἴπδὲ (ἢ6 φγεδίοδε οὗ ([ἢῈ Ἡδῦτγονγ ρτὸ-» 
ΡῬΒεῖβ δοιὰ μᾶνὸ Ὀδθη ἱπάθδιοα ἴο {π6 σοπίοροσδηθοιιβ, ΟΓΥ ΠΟΑΥΪΥ σΟΠΘΙΡΟΓΔΏΘΟΙΙ5, ὙΥΓΙΘΤ 
οὗἩ ἃ ἔενν σῃοτγί ᾿υὙγῖς 4] ροειηβ, Ὀοΐἢ ἔογ ρογίίοηβ οἵ ἴῃς ϑυ)]θοϊ-τηδίογ οὗ ἢ15 ρσυοδῖ 1πεπλο, 
ΔΩ 4150 ἔοῦ βοπὶθ οὗ {Π6 γτηοϑί ἀἰβειηςῖνθο σμαγαςίθγιϑειοβ οὗ ἢΪ5 βίγ]6 ἀπά ρἢγαϑεοΪ ΡΥ, ποτα 
ἌΡΡΘΑΓΘ ἴο Ὀ6 ἱπίογμδὶ ονίάθηςθ ἰῃ βοπὶα οὗ ἴῃς ςοϊποϊδησθθ ΠΟ ᾶνο Ὀδεη δημπιογαίοη, 
1 δάορίϊοῃ, οὐ ᾿πιιίδτοη, οὐ οἰ Ποῦ δια Ὀ6 δάπιηιιεα, τπαῖ [ἢ6 Ῥγορῆθοιθβ ννόσγα δηΐοσίοσ ἴο 
186 Ρ54]Π15. 

ἴπ 16 ἐδϑθ οὗ σοϊποιάδηςε (2) 4.5. ψὲ πὰ {παὶ ἴπ6 βξυγο οὗ εἰοέδίηφ ρεγνδάθβ τἢς 
ἴνο ρῥγεσθάϊηρ, σμαρίοτα οὗ (ΠῸ ργορἤθοῖοα οὗ βίῃ (ςἴ. ΧΙΙΧ. χ8, 1. 3, 9) 45 ΜῈ] 85 
ἴΠ6 ῥγοσθαάϊηρ νογβοβ οὗ σἤδρ. 1|1., νὶΖ. στ. 6. 8, ἀπηα [παῖ Ιἴ 5 ἑἰομηά 4]50 ἴῃ [Π6 θερὶπηϊηρ οὗ 
σΠΔΡ. 11]. ; δπᾷ ραὶπ ἴῃ Ἰἰχ. χ7., ἰχὶ. 2, 10, ΧΙ]. 1, 2, 1) δηὰ ἰχὶν. 6.Ὀ. Αραΐη, ἴῃ ἴῆ6 οδϑὲ οὗ 
ςοἰποϊάθποθ (9) νὰ πὰ ἴΠῸ ρῆγαβθ ρϑοῦ]αγ ἴο ἴμ6 Ῥεαϊπηϊβὶ δἀπὰ ἴῃς Ῥγορῆεΐς τορεδίεα ΟΥ̓ 
1ῃ6 Ἰατίοσ δἰχ {Ππ68 1π νυ Πρ ννΠιοἢ, δ [Π6 ἰοννοϑέ Ἴοχηριίδίίοη, οχίοπα ονεῦ ἃ ρεποά οὗ 
Ὀρνναγάς οὗ βθοῃ γϑαῖθ, δηὰ ρῥγοῦ δ ὈΪΥ νοῦ {ΠΙΓΕΥ γοᾶγθ. Οπος πιοῖθ, ἰὴ ἴῃ6 οᾶϑ6 οὗ 
ςοἰηεϊάδηςε (12), ἢ τ[η6 σοπποοίίου δοίννθεη 5. χεῖχ. δηὰ (ῃ6 νυἱβίοπ σεουγάθα ἰπ [54]. 
νἱ. Ὀ6 πιο μη δοςϊἀοηΐαὶ, {π6 αι δέῃ ΟΥ̓ ΡΥΟΥΥ ἄοοβ ποῖ δάπις οὗ ἀουδῖ; ᾿παϑπιυς ἢ 
8ἃ5 ὙνΠ15ὲ (Π6 τοσογάθα δοσουπί οὐ [5415 νἱϑίοπ τὶς νν6}]] πᾶν Ὀοσοηηθ 1ῃ6 Ρτοιπά- 
νΟΥΚ οἵ 5. χεοῖχ., (ῃδῖ ρϑαὶπὶ σοιυϊὰ ποί, ὈΥῚ ΔΠΥ ῬοΟβϑι ΠΥ, ἤᾶν Ὀθθ 1ῃ6 στουηάιννογὶς 
οὗ 1ῃ6 ρῥγορβεῖϊὶς νἱβϑίοῃη. ὕἢθ 534π|6 Ἰῃξογθησθ ΤΔΥ ὕε [ΑἸῪ ἄγαν ἔγομι (ῃ6 εχ ϑίθηςε ἴἢ 
{Π656 ῥϑδὶπὶβ οὔ παῖ τοπλαικαὺ]ε οδαγδοϊογιδεξῖς οὗ [6 ΘλγΠΟΓ 88 ννῈ}} 45 οἵ ἴῃς ἰδίεσγ 
τὶ πρ5 οὗ [5αϊδῃ ἴο νυ ]οἢ Δ] ϑίοη μ45 δγεδαῦ δε πιδάθ, νἱΖ., απααἰρίοτίς οὐ Ἰϊοταοη. 
Ἄνθη [ἢ6 σμαγδοίοεσ οὗ ὈυΐΪῃ σοιϊῃροϑιοη5 15 ἴάκθη ἱπῖο δοσοιυηΐξ, δπὰ ἰΐ 15 γεπποπιθεγθὰ 
[παῖ 1π ἴμ6 ςᾶθε οὗ 186 ργορβοῖ [}15 ἀϊϑεϊηςῖνε ομαγαςίεγβεις 15 ἰγασθὰ Γῆσχουρῃοιξ υνττηρϑ 
ὙΠΟ ΡΥΟῦΔΌΪΥ οχίεηἀθα ονοῦ ὑρνναγάβ οὗ μα] ἃ σθηζγΥ, ἰἴ βδθο5 ἀϊῆσυξ ἴο δνοϊὰ 186 
ςοποϊυδίοη (παῖ 16 [Π6 ρϑαῖπιβ δηὰ ἴθ ργορἤδοιεβ ννεσο ποῖ {πὸ ργοάιοίίοης οὗ (ἢ6 Ξᾶπιδ 
ὙΠ ΟΣ, δηὰ {Πότ 6 σγουπὰ ἔοσγ βϑυρροβίην ἰπμαΐ ἴπογο νᾶ5. ἱπηιςδίίοη Οἡ οἰ Πμοτ 5ἰάθ, [86 
ΟΥ̓ ΊΠΔΙΠΕΥ ἴῃ {Π|5, 88 ἴῃ τἴῇ6 οἵδογ σοϊποϊάθποεβ νυ ϊσἢ πᾶν Ὀδδῃ ποιϊοθά, πιλυβὲ ἤᾶνθ Ὀοθῃ 
Οἡ (δε 5ιάἜ οἵ ἴῃς Ῥσγορῃεῖ δπηὰ ποΐ οἡ ἴπδῖ οὗ ἴῃς Ῥϑαὶπιηϊϑὶ ὅ. 

ΤῊΘ ξΈΠΕΓΔΙ Γεϑι}}18. οὗ 115 ἸΠΩΪΠΥ ΠΊΔΥ 6 ὈΓΙΘΗ͂Υ βιπηπηδαὰ ὑρ ἰπ [6 ἔο] νης ννοτγάϑ: 
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(1) ὝὝΠΕΓο 9665 βοοά γϑᾶϑοῃ ἴογ 855) ΠΣ 
ἃ σοῃσήηοη Δ ΠΟΥ ἴο τποβῖ, [ἢ ηοΐ 4)]}, οὗ 
186 5665 οὗ ρϑαϊ πὶ Ὀοριπηὶπρ ἢ (Π6 οτϑί, 
δηα ἐπάϊηρ ἡ} [Π6 χοοίἢ (πιοτὸ ραγ συ ΑΥ]Ὺ 
ἴο Ῥ85. χοῖ, δηὰ χον.---ο.), δηὰ 2ουυἱδίγ ἴο 
1Π686 Ρ541Π|85 Δηἀ ἴο ἴἢδ Ὀγορἤθος!θβ οἵ ἰ5δἰδῇ. 

(1) Το Ῥϑδιπηϊιδῖ, 1 ποῖ ἰἀθηξςαὶ 8 
Ἐὸ ργόρῆῃδὶ [βαιδῇῃ, 866 πὶ5 ἴὸ ἤᾶνο Ὀθθη ᾿δΥΡΟΪῪ 
ἱπάε υϊεα, Ὀοΐ ἴο ἴπὸ φασ] ογ δηὰ ἰδοῦ ρσΌρῃο- 
(ἴε5. οὗ [5414 ἔοσ ἢϊ5 βυιυ)]θοϊ-πηδίίεγ, ἔοσ [Π6 
σΠγδοίογίϑίὶςβ οὗ ἢ!15 βῖγίθ, δηα ἔογ ἢΪ5 ρῆγαϑθ- 
ΟἰοδΥ. 

(3) Το ἀδῖο οὔ (ἢθ σοπιροϑιξΐοη οὗ ἔπ686 
Ῥ5ΔΙΠῚΒ8 56Έ1Ὼ5 ἴο Ὀ6 ΔρΡΓΟΧΙ πιο δβϑιρηθα, 

1 Ε.ς. “ΤΗῇς Ιιοσὰ δἷοπα 5}.4}1} ες Ἂχδιιοα ἴῃ 
ιπαὶ ἀαν,᾽" 1᾿. τ. τα; ἴθ. ν. 17; “Δ εη Ης 
ΔΥΒΘῖἢ ἴο 5ῆδακα (ει Ϊν ἴῃς φασί ἢ,᾽" [Ὁ. τ. 10; 
10. τ. 21; “Ἐργ 8]}} 115 Ηἰξ δῆρογ ἰ5 οί [υγηθὰ 
ΔΎΑΥ, Ὀυὶ Ηἰΐβ Παηά ἰ5 βίγειομεα οιἔἂἃ .5{1}},᾽ ἰχ, 
Ὁ. 12; ἰὉ. “ι΄ 17. ὙἼΠα οσουττοησα οὗ 5]: Π}]ᾺΓ 
τερει θη [Ὠτουρηουξ οΠπαρίετϑ χ]ὶ.---ὶχν], Βοδγο εν 
πος {Πυκιγαϊίοη. Τῆς [ο] νης ἰηβίδηςεβ ἔγοσῃ 
οἢ. χὶ]. Ψ1}} βυΐῆςα. (1) ““ (Οπγίογ γε, σοτηίοσί 
γε, νι αὶ; (2) “Τῆς ρταββ Πογεῖῃ, ἴῃς ἤοννετ 
[αὐεῖἢ,᾽ ν᾿ 7; “ὙἼΒ6 μγαβ8 Ψ] Π τθίῃ, {Π6 ἤονγευ 
ἰαὰοῖ},᾽" νυ. 8; (3) “Ο Ζίοηῃ ἱμπαὶ Ὀγίηροσὶ σοοὰ 
εἰἀΐηρβ.. .. Ο Τ6πιβαίεια ἰπαὶ Ὀτηρεθῖ σοοὰ 
Πα ῖηρπ," νυν. 9; (4) “ΕἸ ἋΡ ΒΥ νοῖςοθ, [ππἰ 1 
υρ,᾿" ἰὉ.; (5) “Το ψβοσι ἴἤθη υν}}} γε Ἰἰκθὴ 

ψῖ (Π6 φστεδίοδε δηηοιπηὶ οὗ ργοθδὈ γ, ἴο 
[6 {ἰπ|65 οὗ ΗΘ ζΖοϊκίδῃ, ννοϑο δοσοββίοῃ ἴο 1} 
[ΠγοηΘ ΠΊΔΥ ἤᾶνα ἕογτηδα ἴΠ6 ἢδίοτγίς] στοιιπά- 
ννοῦκ οὗ 1Π1|5 Το γ ΚΑ 0]6 γονῖναὶ οὗ ἴΠ6 σοραὶ 
ΡΙΟρΡθοῖοβ, Ὀοίἢ ἴπ {πε νυτι τη ρ5 οὗ ϑαϊδῃ ἂπὰ 
1ῃ [815 560Γ|65 οὗ ρβα]πη58. (866 ποΐθ οη Ρϑβ. 
ΧΕΙ. χ.) [ἢ ΔΩΥ οᾶ56 {ΠῸΓῸ Ἄρρθᾶγ ἴο ὃ6 Ξἴίτοῃξ 
δτοιιηαϑ [οΓ 8455: 5πίηρ ἰο 15 δθγ65. οὗ ρ58]πὶ5 
ΔῊ ΑΓ ΘΓ ἀαῖο ἴΠδη ἰδ οὗ ἴΠ6 σδρενγ. 
ΤΠ Ὀελης οὗ {π686 τϑβι] 5, 1 δδίδὺ- 

᾿Ι5ῃθά, ὕροη ἴΠ6 ἀδίθ οὗ σοπιροβϑιτοη δηὰ [Π6 
ὈΠΙΥ οὗἩ Δ} Πο ἢ! οὗ [86 Ἰφίεσ, 85 νγὸ]] ἃ5 [6 
ΘΑΥ ΘΓ, ΡΥΟΡΠΘΟΙΘ5 ΠΟΠΊΤΠΟΠΙΥ ἀϑοσι θα ἴο 15δῖδἢῃ 
15 ἴοο οὔν!οιβ ἴο ΓΕ4ΊΓΟ ΘΙ υς] ἀΔΌο. 

Οοά»᾽" ν. 18; “Ὧο νψβοῦλ (ἤδῃ Ὑ1} γε 1ἸἸκοη 
τὴς ν᾽" Ὁ. 25. 

3 Τῇα (οἸ]ονίηρ ἀγὰ ἰηβίδηςεβ οὗ σηαδιεῤίοείς ἴα 
115 56 Π65 οὗ ρῥϑβδὶπηβ; Χοὶΐ, 9, ΧΟΙΪΪ. 1, 3, ΧΟΙ͂Υ. 
1, 3, 23. ΧΟΝ]. 1, 2, 7, 8, 137) ΧΟΥΗΪ. 4, 6. Ο(ἾὮΕΓ 
Ἰηβίδῃοςβ τηὶρῃῖ Ὀς δαἀεὰ ἴο ἴπῸ πυσαοσ, 85 Ζ. Κ. 
ἴῆς [τ οε-τερεδίεα τείγαϊη οὗ 5. χοῖχ. 1ἱ, 5, 9. 
Τῆς οσουστοηος οὗ σμααϊῥίοεῖς ἰὼ οἴμες ροεῖιςαὶ 
Ῥογίίοηβ οἵ ἴῃς ΟἹὰ Τεβίατηθηϊ, 45 Ζ. φ. ἴῃ [86 
5οηδ οὗ Περοσδῃ ; ἴῃ 585. Χ. 9, δῃᾷὰ οἷϊὶ. 1,2, 22; 
ἀπα ἰὴ 16 τοίγδαιϊη οὗ βοῖης οἵδεσ οὗ ἴῃς 
85 4. . ᾿55. χὶὶὶ., χὶνὶ., ἵν]]., ΙΧΧΧ., ΟΥ̓]. δηὰ 
ΟΧΧΧΥΪ., 15 ποῖ βυβῆο ΕΠ ΕΠῪ σουηπηοη ἴο ὨδΌ ΓΑΙΣΟ 
[ἢς οτος οὗ [15 οσοἰποίάθποα, 
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Ι, Ζ112. ψΏΙΟἢ τὴς Ἡρτενβ [πουρῇ 50 του ςοῇ, δὲ 
Ἰ, ἡ ἀν: Ορθηϊηρ ψοχζάς οὗ [ῆ6 ῬΟΟΚ, 

““ἼΤὮδ ρῥσγόνοῦρβ οἵ δοϊοηοῃ, [ἢ 8 
50η οὗ Ὀαν!ά, Κιπρ οὗ [5γα6 1] (1. 1), ρῖνε 
5 1ἴ5 ουγγεηΐ Η ΘΌΓΕΥ, {{|6. ἢ σοϊηπλοη 
ΒρΘθοἢ [ἢῃ6 ἤγβὶ ψοτὰ οὗ ἰῃαΐϊ νεῦβθ, 85 
ἢ [6 Οροηϊηρ ψογάς οὗ οἴμοσ θοο 5 
(Ἡμ λήὸ, “Ῥτονογρθ᾽"), νὰβ υϑεα ἃ5 δη 
ΑὈγονιαῖεα {|6. ἼΤηὴ6 βαπγα υῦτον!α- 
ἸΟη πᾶ5 Ὀδθη δάοριίεα ὉΥ {τδηϑβ]δίοσϑ, 
δῃὰ ““Ῥγονεῦρϑ᾽ [ᾶ5 Ὀεδοοὴθ ἃ [6 
ΧΧ., τὴς νυϊραῖο, ἀπὰ ἴῃς Αὐϊποτιζεοα 
γεγβίοη, ἴῃ6 σομῃημῆοη ἤοδάϊηρ οἵ. [6 
ῬὈοοκ. [τ μνοιϊά 5ϑοϑὴ, ἤοννενθυ, δ5 1ἴ 
ἴΠ6γῸ Δα Ὀδδὴ δῖ οὔθ {Ππ16 Δποῖῃο  ΠδΠ16 
Βίνθη ἴο 1ἴ, ἃ5. ἃ {π|6 οἵ ῃοποισ. {|Κ6 
ἴῖῇ6 ἴνο Ῥοοκβ οὗ δπαίΐοροιις. παίυσγε ἰῇ 
[η6 Δροοσσγρῆα, ψηϊοἢ, ργοῦδΌγ, ἴοοϊ 
1Π6γ Ὁ{|6 τότ ἴἰ, τ νας Κη 45 ἴἢ6 
ΒοοΚ οἵ υ)5Ξάοιη. 80 1 νψαθ ἀδβουιθδα 
Ἰηὴ ἴῃς Ταϊπηυά. 80 1 ψὰς παηθα ὈΥῪ 
Μεὶῖῖο οὗ ϑαγάϊ5 (Ελιςε. “Η. Ἐ᾿᾿ τν. 26), 
Ὀγ Ἡδροβιρριβ (ἢ [Π]5 σᾶ586, ἃ5 ΡΓΟΌΔΟΪΥ 
Όγν Μειῖιῖο, ἔτοπὶ ἃ Τ ενν]ϑὰ {ΓΔ 100}, ὉΥ 
Ιτρηθθιβ (Επι560. “Η. Ἐν’ τν. 22), ὈῪ (ἸΙε- 
τηθηΐ οὗ Ἐοιπδ (’ Ερ. δὲ (ὐοσ. 1. 57). ὉῪ 
ἴῃς ρστεδῖ Ὀσαγ οἵ εαλὶγ (γι ϑιδη το Γβ. 
Το [Π15 νγὰ8. σοΙὩΠΊΟΉΪΥ δή ἀεδα ἃ 5ρ6ς14] 
δρμεῖ οὗ ῥγαϊθθ. [{ νὰ5 (ῃ6 πανάρετος 
σοφία, τῇς ““ 41}1-ἜΘΧχοο] ]οηΐ ψϑήοιη." ὍΤπδὶ 
616 (πὸ Ἔριτῃδῖ Ἰπο]α 64) νγνγὰ5 Δρρ]] αὶ ὉΥ 
{π6 Εδίμῃοῦβ το [6 Ὑγιβάομῃ οὗ ϑοϊοϊοῃ ; 
γεῖ τόσα ΓΤ αΌΘΗΓΥ ἴο τῃ6 ιβάοτῃ οὗ 
16 5οη οὗ ϑισδοῇ, ΤΟΥ͂Θ ΠΟΤ ΟῊΪΥ Κηοννῃ 
ἃ5 ΕΟ] Θϑιδϑίσυβ. Βυΐζ 11 τειηδίης ροοά 
παῖ 1 ψὰ5 Δρρ] θα Ὁ Ὀοϊὰ 7675 δηά 
ΟΠ γιβιδης ἴὸ {Π6Ὸ Ῥσγονετθβ οἵ ϑοϊομηοη. 
1 τηα!]οαῖεοα τῃδῖ (ῃ6 Ῥοοΐκ ἴοοκ 1ἴ5 ρῥίαςς, 
ἃ5 [6 τορτγοβδθηϊδίϊνα οὗ ἴῃ6 δ ιβάοτη οὗ 

νοι. ΙΝ. 

1ῃὴ6 Ποδᾶ οὗ [6 ψῆοϊβα οἱἰδβ8 οὗ ὈοΟΚβ,. 
(δηοηϊοδὶ οὐ Αροσυρῆδὶ, νῃϊοἢ ΘΓ 
Κη 85 ΘαρΙΘΉ4]. 

2. Τὴε νοσζὰ ψῃιςἢ τῆιι5 ἔοστηβ [ἢ 6 
Ρτγοϑθηΐῖ [π|Ὲ οὗ ([Π6 Ὀοοκ ο8115 ἔοὺσ βοῖὴδ 
5Ρ0Ρ6014] ηοῖῖσθ. Τῆς Οτδοκ παροιμία, [ῃ 6 
1,ἴϊη 2γοτιο ϊι, Ἔχρτα55. οἡἷγ ἴῃς ἔδοὶϊ 
[Π4ἰ τἴῃ6 ϑαυ!ηὴρ 50 ἀδϑοτ θα 15 οὐττεηΐ 
ΔΙΏΟΠΡ ΠΊΘη, ἃ ““Ὀγ-ν τα," αἰβετγησ ἴῃ 
15 οΥἹρΡΊΏ, 1 ΤΑΥ͂ Ὀ6, πὶ ΟἴἾΠΟΥ ψνογάϑβ, 
δὶ ἢτχϑὶ ον οἵ [ῃ6 ννγᾶν, αἰζογνναγαὰιβ σου- 
ΙΏΟ. δηᾶ δηλ ατ. ΤῊ Ηδργον ψοτά 
ἴίοΥ ““ρσόνεῦρ" (παςλά7) Ἠὰ5 ἃ τηὰςῇ. 
τοΓο ἀφθἤηϊεδ ορηϊβοδηςθ. [15 τοοϊ -Τηθδῃ- 
Ἰη5 ἰ5. ἐμαΐῖ οἵ σοιηραγίβοη, τῆρ ρῥυτης 
1ῃ1|ς δηὰ ἴῃαϊ τορσοίμεσ, ποίησ ΠΚΟΉ6585 
Ἰη {Π|ὴρ5 ηΠ1Κ6. [Ιἴ ΔΏβοΓσ, 2.4., ἴο 186. 
Οτεεῖ παραβολὴ ταῖμεογ τἤδη παροιμία', 
ΤῊΣ ΡὈΓΠΊΑΓΥ 1464 οὗ 4 Ηδδρτγοεν ῥτόνετῦ, 
ἰσασθδῦϊα τπγουρῆουϊ (ἢ6 ὈοΟΟΚ, ἴῃ 5ρ116 
οὗ τὴ6 ψιάεῦ στάηρα οὗ τηϑαπῖηρ ψῃϊοῆ 
[ῃ6 ψογὰ βου θην δοσαυϊγθή, 15. {Πδΐ 
οἵ σοτῃρδγβοῦ Δηα 5] τπ46. ΤῊΣ νος 
οὗ χχνὶ. 7, “Ὑῃς ἰερβ οὗ [ῆ6 Ἰἰαῖλβ δΓ6 
Ὡοΐ 6611]: 50 15 ἃ ρϑγαΪ6 ᾿ῃ (Π6 του ἢ 
οἵ ίοοϊβ," ψῇῃϊοῆ βσρεαὰκ οἵ τπ6 ας 
Ἰὴ 1015 561156, ἀτὸ αἷἶδο ἴπ6 Ὀδϑὶ ΜΠ 5ῖτα- 
ἄοη οἵ 115 τηδδηϊηρ. Τῇαὶ 11 τννὰ5 Δρρ! δά 
4|50 ἴο πῇοσγὰὶ] ΔρΡορὨ Πθρτὴβ οἵ νδυγὶηᾷ 
Ἰδηρίῃ, ροϊηϊεα δηα ῥ ΠΥ ἴῃ ἘΠ 6ΙΓ [ὈΥΠῚ, 
ὄδνϑη ἱπουρὴ ἴΠ6 τα ταῖρηϊ Ὀ6 ὯΟ διττὰ 6, 
15 δυιάθηϊ δπουρῇ τπτουρῃουϊ τἢ6 ὈοοΪκ. 
ΕἸΒονΠΘΓα 1ἴ 15 564 ψΙὮ ἃ ραγίϊα] 6χ- 
[εηϑιοὴ οὗ 115 τηθδηϊηρ ἰῇ ΔΠΟΙΠΟΙ ἀἶγοο- 
ἄοη. ὈΙβοοιΓβ565 1 ὙΠΙΟΝ [Π6Γ6 15 ΤΏΟΓΘ 

1 Τῆς Ψαυϊραὶς ρῖνες “2 αγαδο δαϊονιογιῖς᾽ ἴῃ 
ἴ. ᾿ς τΠουρἢ ἰτ Πα5 ΖΦ γσνεγόία ἃ5. τῆς (ἰ{]|6 οὗ ἴῃς 
Ὀοοκ. 

Κκ 
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ΟΥ 1655 οὗ ἃ ροξίϊς σῃαγδοῖογ, ὄἐνθὴ (που ρῇ 
ἴπεγα Ὀ6 πο ἰογπ)αὶ σοιῃράγίϑοη, Δα ὯΟ 
ατάδςίς γΘδι]ξ, αΥῸ, 8ἃ5 ἴῃ ἴπ6 ο456 οἵ (ῃαϊ. 
οὗ Βαϊαδηι (Νιιηλ. ΧΧΙ. 7, 18, Χχὶν. 2,16, 
20, 21, 23), δη ἴοῦ (Χχν!!. 1, ΧΧΙΧ. 1), 
Δα ΕΖΕΚΙΘΙ (χνὶ. 2, ΧΧ, 49, Χχὶν. 3), 
ἀφξβοηθθα 45. “Ῥατγαῦ ]65." ὉΤῇδε {ΠῚ Ρἢ- 
Βοὴρ οὗ Νυχῃ. χχὶ. 27--30, υἱἱογο ὈῪ 
ἴΠο56 γῆ ““5ρξαΪς ἴῃ ργόνεῦθϑ, 56ῖνθϑ 85 
ΔΏΟΙΠΕΥ Ιηβίδησε οὗ ἴῃς ΨΙΔΘΥ ΠΊΘΔΗΙηΡ. 

4. Ῥτοόνετῖθϑ, [ἢ ΟΠ6 ΟΥ οἴδεῦ οὗ ἴῃ 656 
56 η565, 416 οσδατγδαοίθγιϑδίῖς οὗ ἃ σοπηραῖα- 
ὌνΝΕΙΥ Θαγὶγ οἴαρα ἴῃ ἴπ6 τηδηΐαὶ ρσοντῇ 
οὗ πηοβῖ πδῖοηβ. Μδεη ἢπὰα ἰὴ ἴπ6 ομοῦ 
του] ἀπδ]ορίος ἴο {ΠΕΙΓ Οὐνἢ Ἔχρουτθηςθα, 
ΔῊ δῇ ἢεὶρεα ὈΥ {πεπὶ ἴο βξῃθγα  !Ζα 
αηα ἰοτιηυ]αῖθ παῖ ἴΠ Υ πανα οὈβεγναά. 
Α 51|ηρ]6 βίαι! ηρ ΟΥ Ὠυμηότοιι ίδοϊ ἧχοϑ 
156] ἴῃ ΤΠ ΟΙΓ τη 45 45 ἴῃ ἴγρε ἴο ΏΙΟΝ 
ΑἸ} Κα ἰαοῖβ ΠΊΔΥ 6 τείοττεα, 845. ἤθη 
ΤΊΘη υδ66 [6 ῥτόνεῦρ, “15 3840] αἷβοὸ 
δηλοηρ ἴἢ6 Ῥγορμεῖβ᾽" (1 5. χ. 12). ΤΠῈ 
ΤΏΘΓΘ τασϊς οὗ δὴ ᾿πἀυσίίοη ἴο ΨΏΙΟΝ 
ΟἾΠΟΙ Ἰηβίδποα5. ἸΏΔΥ Ὀδ6 τείειτοα ἤχεϑ 
[561 ἴῃ {ΠΕΣ της. ἢ τῃ6 στη οὗ 
ἃ ἀἰβοονοῦυ, ἃ5 ἴὴ τἢ6 ““ρσόονεγρ οὗ ἴῃς 
ΔησΘηἴ5, γι Κεάποϑα ῥσοσθθάθιῃ ἰτοπὴ 
1Π6 ψιοκεα " (1 5. χχῖν. 132). ΘΟΠΊΘΕΠΊ65 
ΤΡ Εγ, ΒοπΊ ΟΠ. 65 σήν, ΠῈΥ Βπα ἴῃ 
ἃ ἰὰν ἴῃ5 5ιἰδιῖθ, νὰ οὐ νους ἃ 
5: τὰ 6, {Π6 ΘΧχρ] αηδτοη οὗ {Π6 σοιιγθα 
οὗ ἐνθηΐῖβ ἴῃ ΠΕῸΙΓ ον ἰἴνθ5 ΟΥ 1ὴ (Π6 
Ὠϊδίογυ οἵ {ΠῸῚῚ παϊΐοη, ἂἃ5. ἤθη [5γαα] 
σοπλίοτί δα 1156 10. τὴ (ἢ6 πιάσι οὗ 1ἴ5 ΒῃΠ)6 
Δ. τ] 5εσΥ, ΜῈ] (Π6 ρτόνεγὺ τῃδΐὶ “τῆς 
ἰδ εγς ἤανε δϑαΐθη 500 ρίάρθβ, δΔηα [δῖ 
1ῃ6 ἙσΠΠ]ἀγεη 5 ἰδῆ δῖα δεῖ οἡ δᾶρθ᾽ 
(16τ. χχχὶ. 29; ΕΖεκ. χν!!. 2). ϑυςῇ 
Ῥγονετὺβ ἀγα ἰοιπα ἴῃ 1Π6 ὨΙβίοτυ οἵ 8]] 
ὩδίϊΟη5, σοπογα ] ]ν ἰπ 115 ΘΑΥΙ ΕΓ εἴαραϑ. 
Ἐοτ ἴπὸ πιοϑδί ραγῖ, ἴΠ6Γ6 15 ἢ0 τϑοοχὰ οὗ 
{πεὶγ δι. Νὸοὸ οὴς Κηον5 {Π 611 δ ΠΟΥ, 
ΤΠεγ ἤηα δοςερίδησα ΨῈῊ πθδη, ποῖ 858 
ΤΟ τσ ΠΡΟῺ τἢ6 δι] οτγ οὐ ἃ τενοτθα 
ΠᾶΠγ16, Ὀὰϊ ἤτοπι ἴπ6]Γ Ἰημογθηΐῖ (τυῖῇ, ΟΥ 
Βα ͵δηοα οὗ {τὰ ἢ. ΑΠἰογναγάδ, σοτη- 
ΤΟΥ αἱ ἃ ΠΊῈΓἢ ἰαῖεῦ ρογοα, Ἰη6η τηακα 
ἙςΟἸ]δοςοη5 οἵ {Π6π|. 

4. πε ὈοΟΚ οἵ Ῥτονεῦρβ, ον νου, 
15 ποῖ βοῇ ἃ ςο]]θοιίοη. 80. (δ 85 ἴΐ 
Ἰμοϊάθ5 δῖ δά ργονιοιϑὶν Ὀδδη ΟΓ- 
Γαΐ ἴῃ (ΔΙΑ Υ βαγηρδ (Δηα {1656 ΨΈΓΕ, 
ΡΓΟΌΔΟΪΥ, σοιηραταζίν εν [ον Ἰη ΠαΠΊ6τ), 
{ΠεῖῈ νὰ5 ἃ ῥτοςθϑ5 οἵ βεϊδοίίοη, συ θα 
ὈΥ 4 ἀἰξίίηςϊ ἀἸάδςςς δἰπλ, Ἔἐχοϊα αηρ δἱΪ 
τηδὶ γγεσε Ἰοςσδὶ, ρϑύβοηδὶ, ΟΥ̓ 5 ΠΊΡΪν ἢιι- 
τ οτοΟῦ 8, τοςοινίηρ ἴῇοβα ψ]οῇ [6]} ἴῃ 

ψ ἢ τῆς δἰ σα] ρυγροβα οὗ [ἢ τοδοῆοΓ, 
ΑΞ ΄ῇ (ἢΠ6 ΠΙΒΙΟΥΥ οὗ ΟἸἾΠΘΥΙ Πδίϊοηβ, 50 
δθοηρ ἴῃἢ6 ΗδφΌγενγ5, {Π6ΓῸ ΤΟβ6 ὑΡρ, δ 
ἃ ςειίδιη 5ἴαρε οἵ αὐτο, ἴποθ6 ἴο 
ΜΏοΙΩ [6 ῥσόνοῖρῦ νὰ5 ἴπ6 τηοβί ἡϑδίυ- 
ΤᾺ] τηοάδ οἵ υἱΐζογαηοθ, νῆο εἰ οα!οά 
ἴῃ ἰτ 411] τπαὶ {ΠπὸῪὺ παὰά οὔϑβογνεα ου 
τπουρῃς οἱ δ8 ἴο [6 Ρῥῃεποιηθηᾶ οὗ 
Παΐυγα ΟΥ οὗ διυμηδὴ [᾿6. ϑυςῇ δπιοην 
ἴῃς Οτθεῖκθ, ἴῃ ναγῖοιιβ ἄδργθθβ, ΨΈΙΕ 
ΗεΞϊοά, δηή ϑοίοῃ, δηάᾷ Ῥῃοου])άςϑ, δηά 
Ργίμπαροτζαβ, δῃμα, ἴῃ ἃ γεῖ ΠΙΡΏΘΥ τηθᾶ- 
56, ΤἼὭΘΟΡΉΙ5. Θυσῇ δηηοηρ ἴΠ6 ΠαΓΙΟῚ5 
ἴὴ σοπίδοϊς ψ ἢ 15γὰ 6] ψγοῦὸ τΠο56 ἡ ῃΟβΕ 
ΠΑΠΊ65 ΟΓΘ Πα]ά 1 ὨΟπΟυΓ ἀπηοηρ “ τῃδ 
ομ!]!άγθη οὗ ἴῃς δαϑὶ σουηιγν" (τ Κὶ ἵν. 
20), [Πὸ βαρε5 οἵ Τεοηγδη (7 61. χὶχ. 7). 
ΘΌΟΒ ἴῃ 5146] 1ἰ561{ ψγεῦα τἤοβε ψῆοβα 
ἰδιῆὴθ ψὰβ αἰϊογταγῶς ΘΟ] ]ρ56α ὈΥ οὔθ 
στεαῖοσ τῃαη {Π6ῚΓ οὐνη, “Εἴμαη τῆς ΕΖ- 
ΤΔἢϊ6, δηά Ηδφιηδη, δηαὰ (βδϊςοοὶ, δηά 
Ἰατάα, ἴῃς 5σοη5 οὗ Μαῇο]" (1 Κ. τν. 31) 
ΘΌΘὮ ὈΓΘ- ΘΙ ΠΘΏΓΥ ννὰ5 ἴῃ6 ϑὰρα ἴο γἤοϑβε 
ΔΌΓΠΟΥΒΏΙΡ [Π6 Ῥοοῖ οὗ Ῥγονεγὺς 15 85- 
5:ση6α, ϑοϊοιηοη, ἴ[λ6 βοὴ οὗ δνιά. 

ς. Τδα, πδιταῖϊνε οὗ τ Κ. ἵν. 22, ἴὴ 
ἀδβοῦ θη (Π6 νυϑάοπμῃ οὗ ϑοϊογηοη, ρῖνεϑ 
1ηὴ6 ΠυΠΊΡΕΥ οὗ Π15 Ῥγόνεῖρα 85 ἴῆγθα 
τῃουβ4ηάα, δηάἀ οὗ ἢ15 50ηρ5 85 ἃ [ποιιδδαηὰ 
δΔηὰ ἤνο, δηὰ τῆς ἀδβηϊα Ρῥγθοϊϑιοη ἰὴ 
δδΔοἢ οα86 τῇδυ [Αγ ἰοδα ἴο ἰἢ6 ᾿πίοτ- 
Θησ6 πὶ [Π6τ6 μὰς δἵ [ῆ6 {πὸ "ἤθη 
[μας ὍῬοοΚκ νὰ νυτἊτῖθη 4 Κηοννῃ ΠΟ]]6ο- 
τἰοη οὗ βαγίηρε δου θεά ἴο ϑοϊογηοη ἴδγ 
Ιοηροῦ {πη 16 ρῥγεβϑθηΐ ὈΟΟΚ, δηῶ οἵ 
Β0ηρ5 ΨῃΙΟ, ἀγα δἰπηοϑῖ, οὐ δ᾽ιορείῃογ, 
Ἰοσῖ ἴο υ5. ΤΠ6 β50ορθ οὗ ἴῃδΐ οΟΚ ᾿ΏΔῪΥ 
ΡγοῦδΌΪν ἤᾶνο πο] θα ἃ (ΔΓ ψΊ ΘΓ ταῆρα 
οὗ ϑιι)εοῖβ, ἴΓο 65, ἔτοῦπὶ “τῆ6 σδάδλγ τῃδῖ 
15. ἴὴ ᾿δραηοῦ το (Π6 ἤγβϑθορ [ἢδῖ βργιηρ- 
Θ(ἢ ουοἱ οὗ τῇῆ6. νν4]}," ἴτῃ6 ογϑδίιγος ἰῃδὶ 
ἢανα 16 ἴῃ 411 {πε ὶΓ τνοηάογία! ναγ ον, 
ποίησ {Π61Ὶ Οὐνναγά ρῥῃμδηοϊηθηα, αἀτγαν- 
ἴὴρ ΠΠυπγα οης. ἴσο (ἤθπ, 1 τηΔΥ δ6 
ψογκίηρ ἴπθῖ ἱπῖο (α] 65. Τῆς ῬοοΚκ 
ἢ ψ ϊοἢ 6 ἤᾶνα ΠΟΥ ἴο 668] 15, Οἢ 
186 οἴΠΟΥ Παηά, ἰγοηλ ἤγοὶ ἴο ἰδϑὶ δἰ] Α] 
ἴῃ [15 σδοοβῦο, ἦδα]ς ἰγὰϊ Ξραυηρὶγ, [τουρἢ 
[Π6 Ἰατρογ ρογιίοη οἵ ἰῖ5 σοηϊθηῖβ, ψ] ἢ 

1 Απ δἰπιοβί υπγὶνδ)]εά ἰηβίδηςς οὗ (ἢ Ἔχίγα- 
νάρᾶποα οἵ οσοπ]εσίιγο (μοῦ οι [15 ννογὶ ἢ ἃ5 
Ῥοατγίησ τροη ἴῃς ἐπιιβί νου Π[η655 οἱ οἴμογ (ἢ 60- 
τος οὐ 16 βαπιῈὲ οοπιτησηίαϊοτ), πιᾶὺ Ὀς ἰουπά Ἰῃ 
Ἡ ΠΖί 5 Ὠγροιῃοϑὶβ τῃαϊ τῆς ννογὰ “ἤγβθορ᾿᾽ (ὗσ- 
σωποΞ) αβοθαὰ ἰπῖο σοΙηΠΊΟΙ τι56 ἃ5 [ἢε {ες οὗ ἃ 
Ποοΐκ οἱ ἔα ]ες, θδοασια Καόνῃ ἴο ἴπ6 Οτοοῖκς, δπὰ 
το-ρροαγοά ἴῃ ἴπῈ παηῖα οὗ “ΈΞοΡ 85 ἴς δὐτῆοῦ 
οὔ τὰς Ὀοοϊκ, απὰ (με ἔδίῃοῦ οὗ ἰΑ0]65 ξο πο γα ]γ. 
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ἴῃς νοῦ] οὗ δηϊπιαὶς δηᾶ ῃ]αηΐβ, δηὰ 
ἢας ποιίῃιηρ τῃδῖ ἴαΚ65 [πς ἔοσγωιν οὗ 80 ]6. 
6. ωΑὐγμαμζε οΓ 1ἀς βοοξ. Α τὰογα 
σδγοῦι Ἐχαιηηδίοη σμσῖνθ, ΠΟ ΟΥΟῚ, παῖ 
νγο Ὦανα ἴο ἀ64] νιῇ 4 σοτηριἰδίτοη ἔτοπὶ 
αἰῆετγοηϊ βουτοοβ 85 νν6}} ἂς ἢ ἃ 56]60- 
τίοη τοῦ ἴΠ6 βαγίηρβ οἵ οὔθ τῆδῃ ΟὨΪΥ; 
Δηα οἠς νῇῃϊοῇ, ἴῃ 1ἴ5 Ὀγθϑθηΐ [Οσπη, ννᾶ5 
τῇ Δ]6 50Π16 ἴῆτοε σδητιγ|65 δέου [ἢ 6 {1Π6 
οἱ ϑοϊίοπιοῃ. Οπδ σοῃβιθγαῦθ]θ βεοιοη 
οἵ ἴῃς Ὀοοϊ σοηεϊθῖα οὗ ργονεσὺβ (παῖ 
ϑεγὸ ἢγϑοι ἀστδηρθα δηα νπίϊθη οὐ ΠΟΥ 
ἩδεΖοκιδὴ (χχν. 1. Αρυγ, τ[ὴ6 βοὴ οὗ 
7ΑκΚεὴ (ΧΧΧ. 1), δηὰ ἃ Κιηρ ῃδηγϑα [,6πλ86] 
(χχχί. τ), 46 παπΊθα δ5 ἴῃς δυΐῃοτῦς οὗ 
{Π6 Ἰαβῖ ἴννο σπαρίοτβ. Ὅῆς ὈοΟΟΚ 15 (ἤδη 
ΡΓ γᾶ ἔαοϊα δηδίορουβ [1 [5 ΠΟΠΊΡΟΒΙ ΠΟΙ 
ῖτὸ [16 Ῥβαϊηηθ, δὴ δηιηοίοσν ἰτοτ ἴῃς 
ΞανΙηρ5 οὗ (ἢ βᾶρες οὗ [ϑγδεὶ, ἰακίηρ 115 
ΠΆΤΩΣ ἴγτοπι ΠῚ] γῆο ννὰ5 τῇς οἢιείοϑι οὗ 
1Π 6 πὶ, 85 ἴπαΐ 15 αἢ δηϊποίορσν γοῦν [ἢ 6 
Ἀγπλη5 ποῖ οὗ )ανιἃ οηἷγ, Ὀυΐ οἵ τῆς 
5005 οὗ Κοτγαῇ δηα οἴπογϑ, Ξοπὴθ πδιηθα, 
ΔΏΩ 5016 δΔποηυτῆοιθ. ἢ σιαϑίοη 
πον [ἃΥ ἴῃ6 ὈΟΟΚ ρῖνοϑ τ5 ἴη6 τϑασῃϊησ 
οἵ ϑοϊοπιοῃ ἢΙΠπΊ5 6], γαῖ ρογίοης οὗ τἴ 
ΤΊΔΥ δ δβϑίσηεα ἰο ἢϊπη, δπὰ ψῆδὶ ἴο 
ΘΟΠῚς ἰαῖοσ ὙΠΙΟΊ, 15 τπογοίοσγο οὐδ {παῖ 
ΤΩΔΥ ἰεριτπηαΐοὶγ Ὀ6 δοκοὶ. [{ 15 ποῖ 
ΒΌΓΡΓΙβηρ, ἸοοΚιηρ ἴο (ῃ6 βοδηίηθβ5 οὗ 
τῆς ανάθηςσο, αηὰ [Π6 νδυγυηρ ἱπΊρΓο5- 
Β'οη5. ΜΠΙΟΏ ἀγρυμηθηῖς ἀγάνη τοῦ ἰη- 
ἴασηδὶ σοἰποι δῆ σ6 5 ΟΥ̓ ἀἸβοσγαρδηοθ5 πηλ Κα 
ΠΡΟῺ ἀἰδγεηΐ τηϊης5, [ἀξ ἰϊ βῃοι ἃ ἢᾶνα 
Ὀδδη νοτὺ αἸδΥθΉΓΥ ἀπϑινεσθ. (θγίδιη 
Ἰαπάμηαγκβ ργθϑοηῖ {παπηβοῖνες, αν αἴης 
της Ὀοοκ ἰπῖο βθοῖοηϑβ, θαςῇ οἵ νῃιςἢ ἰ5 
ΟὈνϊουβῖν, Οἡ ΔῊΥ Πυροίμεαϑις, ἃ ςοπι- 
Ῥίεϊζε ψνῇο]θ. Τὸ ψν}}} θῈ πεσθβϑαγν [0 ἴᾶ κα 
ὁδοῦ οὗ τπδβθ βαρασγαΐθὶγ, ἴο ποίς (ἢ6 
1 δ οσῖε5 ὩΙΟἢ μανὸ Ὀδδη μι ἰοτἢ ἃς ἴο 
1ἴ5 δα Π  ΟΥ5 Πρ δης] ἀδἴς, απ τῃ6 εν ἀθηςσα 
οΟἡ ΨΏΙΟἢ ΠΥ τοβῖ, δηὰ ἴο ἰδαᾶνε {Ποῖ ἴο 
{86 ἡαρτηοηΐῖ οὗ της τοδήου. 

(α) |. 1---ὁ6ό. ΤὨδ {{|6 δηα ἱπίτοάιιο- 
Όοη ἴο ἴῃς Ὀοοκ, ἐοϑου δίῃ 115 σοηϊδηῖς 
Δ δι. Α5. ὑείηρ οὗ {π6 πδίυγα οἵ ἃ 
ΡῬτιείαδςς ἴο ἴῇβ νοΐ ψόοσκ, ροϊητηρ ἴο 
[Π6 “ψοτής οἵ ἴῃ Ψ 56" (“. 6) ἴῃ ρεπο- 
ΤΑΙ, ἃ5 Μ Ὲ}} 45 ἴο ἴΠ 6 ρσονθγθϑ οἵ ϑοϊοπιοῇ, 
ἴῃεγε 566 ΠῚ5 ρσοοκΐ γράβοῃ [ῸΣΓ δο]ιονὶηρ 
ἴμαῖ ψ ΉΠῈ τ. 1 ρανα ἴἢς οτσίηα] {Π|6 οὗ 
(ἢ6 ὕὍοοῖϊκ, (Π6 ΟἴΠΟΙ νϑῖφος νοῦς δαὐήοά 
Ὀγ {Π6 Ἰ᾿αϑί σοιῃρΊ]οσ, ἢ ἡ οβα ἤδηας ἴἴ 
ἴοοΚ 115 ργεβϑεηΐῖ σϑῇῆαρθε. 8.0 Εννα]ὰ δηὰ 
Βοτγίμεριι. 

(ὃ) 1. ἡ. Τῆς ΕΠ|6 15 Ὁ] ον ἃ Ὁγ 
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ψδὶ Πᾶς ἴῃς σμδτδοῖοσ οὗ ἃ τηοίίο, ἰδ υ]ην, 
ἄονῃ ἴΠ6 ῬΓΙΠΟΙΡΙῈ ΠΟ. 5 [ῃ6 4515 οὗ 
16 νῆο] 6 ὈοοΚ. 715, ἴοο, πᾶν Ὀ6 85- 
βρη δα ἴο [Π6 58Π|6 σΟπΠΊΡΙ]ΟΓ. 

(ῶ 1. 8--ἰχ. 18. ΤΠς ψῇΟ]6 βεοοα 
15 Οὔν! ουβΥῪ σοπίϊπαοιβ, τηαυκοα ὈΥ τῃ6 
58 ΠΊ6 αἸϑ.ρι 5ηηρ νοσὰ5 δηᾶ ρἤγαϑβοβ. 
11 45 [Π6 σμαγαςίοσ οἵ ἴΠ6 γπαςλᾶδ 1ὰ 115 
Ἰοηρεῦ, πιο ἜἘχρδηάβεα, ἔογηι ταῖμοσ ἤδη 
οἵ τῃ6 ὑγιεῖ δἰηρηδίις ρσόνεσῦ. [Ιἐ 15 
Οἣδ Ἰἰοηρ εχῃογίδίιοη, δα ἀγαϑθθα Ὀγ [ἢ 6 
ἰρδοῦθσ ἴὸ ἢὶ5 ϑοβοΐασ, δῃὰ δδοὴ 5ιῦ- 
ΒΘΟΙΟΠ ΟΡΘῊ5 ἢ ἴῃ6 νογάβ, “ ΤΩΥ 50η᾽ 
ΟΥ “ΤΥ ΤΠ] το" (1. 8, 1ο, 15, 11. 1, 11}. 
Ι, 11, 21, ἵν. 1) 10, 20, ΥΟ 1, 7, νὶ. 1, 3, 
20, Υἱϊ. 1, 24). [ἡ οἢ. νῖϊ. ἴῃ6γα 15 ἃ 
σἤδηρα 85 ἴο ἃ ὨΙΡΏΟΙ βδίγαη. [1 15 Ὡ0Ὸ 
Ἰοηροῦ [ἢ νῖβα ἰθᾶσῃεῦ βρθακίηῃρ ἴο ἢ18 
ἀἸβοιρὶς, υς ὙΥβάοτῃ Πμοβοὶῖ  ῆοΟ 5ρ6ΆΚ5, 
Ποῖ ἴο (ἢ ἱπάϊν!{παὶ 5θ κού, θυς ἴο ἴδ 
50η5 Οὗ ΠΊΘη δἵ ἰᾶτρε (ν}11. 4. ΤῊΪΚ ρεῖ- 
βοηϊδοδίίοη οἵ 54 ΟΠ ἃ5 ἃ ᾿ἰνηρ ΡΟΊΨΟΙ, 
Δα [6 οἴγθϑβ ἰδϊὰ ὈροΟὴ ΠΟΥ ρτθδίῃθβ5 
Δηα Ὀοδιῖγ, τὲ ἰηάθεοα [ἢ6 σΠδγαςίο ϑῈς 
ἰδεαΐυγεβ οὗ ἴῃ 6 ψῇῃο]α οὗ [ῃϊ5 ροπίοη 
(1. 20, 111. 13---Ξ2ο, ἵν. 5--ο, ἰχ. 1--6). 
ΕαύΔΙΠΥ ΤΠδγδοίθ τις ἰ5 τ[ἢ6 οοῃίγαβιθα 
Ριοῖατε οὗ τῇ86 ““βἴίδηρε πψοιηδῃ," (6 
“ΟΥΘΊρηοΥ," 56. (ἢ6 Παιὶοῖ οὐ δά] 6 Γ658, 
ΨΏΟ56 ἰλϑοϊ Πα ΠΟΏ 15 Τηοδῖ ροΠ]ουβ ἴο ἴῃ 6 
5011 Θη ΟΕ ηρ ΟἹ 118 {της οὗ {Π4] (11. 16---- 
10.) Υ. 3---11, 20, νἱ. 24----.2 5, ΝἹ]. 5--27, 
Ιχ. 13--.-18) ΤΠ ρΡίοΐυγε οὗ ἴ[ῃ6. οὴβ 18 
δεῖ ΟΥΘΥ δραϊηδὶ ἴῃ6 οἴει, ἂ5 ἴῃ ἰῃ6 
ἍὍἼΠοΙςΘ οὗ Ηγδο θϑ, ἀβο 6 ἴο Ῥτγοάϊοι, 
ψνἢι]6 (ἢ6 ἔοππτῃ οὗ (ἢ6 ΨΠΟΪΘ, ἢ 115 σοη- 
{πιο α εαγησθβδῖ Ἀρρεδ]ὶ ἴο ἴη6 “βοῃ," ψῇο 
15 ἴῆυς Δαἀἀγεθ586 6, του ηἀ5 15, ἰῃ 5ρ|16 οὗ 
ΤΏΔΏΥ ΡοΙηΐβ οὗ οοῃίγαβῖ, οἵ [Π6 “(οιη56]5᾽ 
οὗ ΤὭΘΟρΏ!Β. 

Τῆς ψ]10]6 οὗ 1Π15 βθοϊΐοῃ μα5 Ῥδθῃ 89- 
οὔ 6 α Ὀγ βογὴῆξ σουηπιθηϊαῖοῦβ (6. ». Εννα]ὰ 
8Δηα Βετίῃδδι) ἴο 4 ἰαΐϑυ δυῖμογ ἴδῃ 5ο]ο- 
ΤΏΟΏ, Οἡ ργτουηῆς ψ ΠΏΙςἢ, ᾿ἔ ἢος σοηο]ιιϑῖνα, 
ΔΓ, δἷ ᾿θαϑβῖ, γνειρῃὙ δηοιρῇ ἴο ο4]] (ογ ἃ 
ἔλιγ βἴαϊοτηθηῖΐ δηα αἀἰξουβϑίοη. Η ον" ὈΠΟΘΙ- 
ἴΔ1ῃ ἴῃ 6 τϑϑι]ῖ 15 ΤΊΔΥ Ὀὸ ἸΠίοττοα γοτη 
{πε δος [Πα 116 Εννα]  τείους 11 ἴο τῆς 
ϑϑν θη ΟΘΠΙΌΓΥ Β.Ο., Δηα ΙοΟΚ5 ΟΠ Ιἴ 85 
41} Ῥὰϊ τῆς Ἰαῖοϑὲ ροτγίίοη οἵ ἴῃ6 Ὀοοϊκ,. 
Η ΖΡ, οὐ ἰῃ6 οΟἴμοΥ ἢδηά, ἰγθαῖβ ᾿ἃ δϑ 
[ὴ6 οἱ οπῖ, δη αβϑρηβ ᾿ἴ ἴο ἴῃ6 πη ἢ 
σεοηΐιτν. 

(1) [τ ὰ5 θδθβϑῃ ἱπίειτεά ἔγοτὴ ἴῃ 6 πεν 
{16 οὐ “τῆς ρῥτόνοῖθς οἵ ϑοϊοπιοη," δἱ 
ΧΟ Ι, αἴ ἴ[Π6 σΟΠΊΡΙΘΓ νυ] ςα ἴο Ἰπα!οδῖα 
τῃδῖ τῃ6 ἢγϑί Ὡ]ὴη6 σῃδρίειβ εσα ὈΥ 88ο- 

᾿ΚΚΆΔ 
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106, Ὑτιΐοσ, δηά (δὶ ἰἢ1ς Ἰπίογοηςο 19 
σοηδιπηδή ὈΥ (Π6 σοηίγαοῖ Ὀεϊψεόη (ἢ6 
σοπίπηιοι!ς σΊ γα οὗ ςσουηϑ6] οὗ [ῃ6 οπδ, 
δηὰ τῃς6 ὑσιθῦ ΡΥ ΔηπΕΠΘΕς τηαχὶτὴ5. οὗ 
1Π6 οἴπεσ. (2) Τῆς νδππρε οὗ 1. 1ο-- 
19, 1]. 12-τ-οῖς, ἵν. 14---.7 ἀραϊηξῖ [ῃ6 
᾿ἶὸ οὗ τοῦ γαῖ 45 ἃ Ὀδϑεῖτηρ ἀΔΏΡΕΓ [ῸΓ 
1ῃ6 γοιηρ ΡοΙηΐ, 11 15 5414, ἴο 4 πῆς οὗ 
τοδλῖου αἰδοσγήάογ ἴδῃ ἴῃ6 τεὶρῃ οὗ 5010- 
το. (32) Νεν γΟΓα 5 ΟΥ [ὈΓΠΊ5, 506 ἢ δ5 
6 ρΡἴυγαὶ ΤΊ Π (Οὐοολνιοίά, νεϊβ 0015) 
ογ ψιϑάοπι, ἴπ6 Ἡοῦτον ψνογάς ἰοσ ἴἢ6 
“βίτάησθ ψοιϊηδη," ἴῃ6 “5ίἴγδηρσογ," (οὐ 
(ῆ6 Πατίοῖ τεπηρίγοσς, [4}} 1η σῇ τῆς 
5Δγ6 ἱΠπθοτγ. (4) 'Γτάςεβ5 οὗ ἴῃς 1ηΠιιεῆοα 
οἵ τῇς. ὈοοΚ οὗ [οὉ οπ τᾷς ᾿νπίογ οὐ ἢ} 5 
ΡΟ ΓΟ ἃ. Τουηἀ 1η ἴδ ΠΕΠΊΘΓΟΙΙ5. ῬΑΓΔΪ- 
Ἰο]ςτης Ὀεοῦνθοη ἴἢ6 ἴνο, ψ ὨΙΟἢ πιϑοΐ τὶς 
ἴὴ ᾿ἴ, Δηα ψϊο ἢ τὸ ποῖ ἰουπᾶ ἴο ἰΠὸ 
84Π1Ί6 οχίθηϊ, ᾿[ δῖ 4]], ἴὴ ἴῆ6 ποχὶ βθοῦοῃ, 
Πα Ιἴ ἰ5 Ἰηἰεστεὰ παῖ 11 τηιϑῖ {Πογοίοσο 
ἢάνε Ὀδε ντιτῖᾺ6η δἰζογ ἴἢ6 ὈδρΊπηϊηρ οὗ 
[6 βενθπίῆῃ σδηΐυτγγ, ἴο  ῃ]οἢ ἰῃαι ὑοοΚ 
15 τοίοισθα. [15 δυάφηϊ, πονόνοσ, (Πδῖ 
4}1 [656 ἀδίαᾳ ἅτε ἴο 584Υ ἴἢ6 ᾿θαϑῖ νεῦΥ 
ὈΠΟΘΓΔΙΠ. 

(1) Τα ἀϊβετεποε οὐ ϑἰγίε 5. ποῖ 
στοδίοσ τῃἢΔὴ νου] Ὀ6 Ὡδίμγαὶ ἴῃ οἠδ 
ψηῸ νὰ ὙΠΓηρ, 1ἴ ΤΊΔΥ Ὁδ, ἢ ΠΙΔΙΌΓΟΓΙ 
Α56, ἃ ῥτείδςε ἴο πηλΧχ]ΠπΊ5 ὨΙοΝ ἢδα Ὀδδη 
ηοϊοά ἀοννγῃ βεραγαίο)γ ἴσοπὴ {1Π16 ἴο {ἰΠ1|6. 
(2) Τῆς ᾿ἴ6 οὗ τῆς. ουὐἴᾶνγ νγὰ8 οὔθ οὗ 
οοποίδηϊ σοσύττεηςσε Ἰη ἴῃ6 ΘΆΓΠΘΓ ΠΙΒΓΟΤΥ 
οὗ [56] (Ἰυάρ. 1χ. 4, χὶ. 3; 1 5. ΧΧΙΪ. 2), 
Δ ἴπεῖῸ 185 ὯἼῸ ρῥτοιηῆ [ου ϑιρΡοβίηρ 
ταὶ ᾿ νὰ ΘΠΌΓΕΙΥ ΒΌΡΡΓΘΘΘΘα ὉΠΩΘΓ 
ϑοϊοτηοη. (32) ΤΠδ ἀγριιπηοηΐ ἴτοπΊ ρθου- 
[τὰ΄ νοσα 8, Αἰ 8 ΤΊΟΓΘ ΟΥ 1655 [Δ|]ΔΟ]Ο 115, 
15 ἱγανοιβδα ὉΥ {Π6 ἴδ. ἰδύρεσ ηυτηθεσ οὗ 
γγογάβ, ψῃ ἢ ὈεΙηρ ἙΠατδοίοπϑῇς οὗ, 81} 
Ὀυΐϊ ρῬΘΟΌ ΑΓ ἴο, ἴῃς Ῥτονογθβ, ἀῖὸ σοηι- 
ΤΏΟΠ Ἰῃ ΠΘΑΙΪ ἴῃς 58Π|6 Ὀγορογίο ἴο 
8411 ρατγίβ οὗ 1. (4) ΤὴΣΘ ὑποοσίδι ΠΕΥ͂ 48 

1 (η) Ρχον. ἷ. 7. 7ο0Ὁ χχνῆ!. 28. 
(2) --- ἱν,. 4, 14. - μἱ,,. 21, 11. 
(2᾽,, -πτ Μἴ. 11, 12. -- ν. 17. 
(4) -- ἢ. 23. .- ν. 22. 
(59) - ἷν. 18. - χχὶϊ. 28. 
(6) --- νιΐ. 23. - χνὶ. 13. 
(7) Υἱἱἱ. 26. -- χχχν!. 8. 

3) " (1π 56ηβ6 οἵ τε)δοιηρ), ᾿. 25, ἷν. 15, 
Ψ111, 23, ΧΙ. 18, χν. 32. 

(2) Τῆς Ρῆτγαβε προ ΒΟ" (τοἱ] ἐρμεγέασέ ἰεα- 
ἐπ), ἷ. 5, Χ. 0, ΧΥΪ, 21, 23. 

(3) ΔΙ΄ῶ ΣΙ (φοοεΐ τερον είαηαηρ), 'ϊ. 4, χ 
18. 

(4) ΝΣ (σαίλερ), νἱ. 8, χ. 5. 
(5) ΠἼΠ (τὴ κ), νἱ. 14, χν. 18, χνΐ. 28, χνὶϊ. 

ΙΝΤΚΟΘΌΟΓΤΙΟΝ ΤΟ 

ἴο ἴῃς ἀδῖε οὗ [οὐ τϑᾶῖκοϑ ΠΥ αἵσυτηεπὶ 
Ὀαβοά ὕὑροη τἴ οὗ νετ ἀουλι] πειρς 
ΤΠἼε τοϑοπλ ΐδηος τρῆϊ θὲ ἐχρίδιηδὰ ὉΥ 
{πὸ σι ρροβίποη, οἱ ἴδε οὔε μιδηὰ, τἴδδι καὶ 
ὙὰᾺΞ53 ἘΤΙΓ[ΘΠ δήεσ Ῥχγονεγῦβ, οἵ οὐ [ὃς 
οἴπετ, δηὰ ποτε ργοῦϑθίυ, ἐπδῖ βείῃς οἱ 
ΘΑτ ογ ἀδῖς ἤδη τῆς τσεῖρῃ οἱ δοϊοιποῦ 
(πῈ Ρᾶγδ] } 6] στὴ ἄο ποῖ ῥγονὲ ἴδδὶ ἴδε 
Ραββϑᾶροβ ἴῃ ὙΠΙΠΘὮ ΠΟῪ Οσςυγ ψέγε ποῖ 
τ τςᾺ6ἢ Όγ [Παϊ ἰπρ. [1 πλᾶὺ ὈῈ δαάθα, ἃς 
ΔΙΡῸΠΊΘηϊϑ ἢ ἑνοῦ οὗ ἸἀἜπῦϊ οὗ δυῖβοτ- 
5}10,(1)1Πηδΐ [ΠΟΙ ἀγὸ ΠΟ ῬΑΓΏηδ5 ἀσδιησοῖ 
Ἰάοἰαῖτγ, συ ἢ 85 νου] πᾶνε Ὀδέη πδῖτε 
ΓΑᾺΪ ἸΏ οὔθ ΠΟ ᾿νε ὑπάοσ τῃς ἰδῖα 
Κιπρβ οἵ Ἰυάδῃ; (2) τμαῖ τε ἀᾶηρες οἵ 
ΟΟΠΙΔΙΔΌΟΙη ἔτοπη ἰογειρθι νἱοὲβ ν|ᾶϑ 
ὈΓΘΟΙΘΟΙΥ ἴμαὶ γῆ ἢ Ὀεραπ ἴοὸ ὃὈς (εἰ 
ὉΠάΘΓ ϑοϊοιηοη; (3) ἴπατ ἴπὲ ἰοτὴβ οὗ 
Ἰυχυγγ, ἀδβογ θα Ἰῃ νι]. 16, 17, ἅτ6 ϑυςὰ 
8ἃ5 ὝΕΙΕ ΘΟΏΘΡΙΘΌΟΙΙ5 ἸΏ 15 Γεῖρῃ (1 Κ. 
χ. 28). 

Χ. 1-ΧΧΗ, τό. ΤῊΘ {{|6 οὗ ““τὴε 
Ῥτονετγὺϑ οἵ δοϊογηοη," τπουρὴ ποῖ ἐπουρὴ 
ἴο τναῖταηΐ {πῸὶ ᾿ηΐθσγεησς τπαῖ μας μι5ῖ 
Ὀδθη ἀἰϊβουβςθά, ᾿Ἰηαϊοαῖθς στῇ συξῆοιοπὶ 
Οἰδαγηθϑ5 ἴἢαΐ ἴῃς βεϑοζίοη τὸ  ΏΙΟΗ ἴὰ ᾿ς 
Ρῥγεῆχεα ἢδὰ δὴ ᾿Ἰηἀδρεηάεξηϊ οπρῖη. Τῆς 
σοὨπυου5 [δον σεᾶβο5, Δη4 ἴῃ ρμἷδος 
οἵ τῆς ἸοΠῪ 5ἰταίης οὐ ςἽῇδρϑβ. νἹ}}. ἀπά ἴχ. 
γα ἤδλνα ἃ 5665 οὐ ἰϑοϊίαϊθα τηδχίτης, 
5ῃποτί. ῥΠὮΥ, ἀπίτῃδῖις, τῆ6 ἴπιθ ἴγρε οἱ 
τὴ6 Ἡδῦτον ρσόνευῦς, μασγαϊν ἐνοὺ σδιτιθὰ 
Ὀεγοα [6 ΠἸπ}115 οὗ ἃ βἰηρ]6 νεῦβθ, ἀθ8} 
ἴηῃσ ἢ τῃ6 ςοπηπιοη ἰδεῖς οἵ [τἴ6. δπὰ 
νιθνιηρ ἴἤδτῃ ἔγοιη ἴῃς ροϊηῖ οὗ ργυάθησε. 
ΒΥ ἴῃε σοπδεηΐ οὐ ὨΘΑΓΙΥ 4}} σγίςβ, τι 
15 [ῃ6 Καεγηβὶ οὗ ἴη6 ψῇο]θ ὕοοκ, γορτε- 
βϑηϊτηρ [ἢ6 ψιβάοτῃ ψῃ]Οἢ τηδάθ ϑοϊοπιοη 
ἴδτηουθ ΔΙΠΟΠΡ ΤΏΘΉ. (ΟΠ ΙΠΙΏΡ, 85 καὶ 
ἀοα5, δῦουΐϊ 400 οὗ [ἢδ56 τηδχὶπηβ, ᾿ΐ ΤΠΑΥ͂ 
ὈῈ 1πουρῃϊ οὗ ἃ5 ῬγορδῦΥ 4 ϑςοἰδοῦοη 
ἴτοπι ἴῃ 6 ἸΔΥρῈΓ ΠΌΠΊΡΕΓ οἵ 30οο, τεΐεπτεά 
ἴο ἴῃ τ Κὶ, ἵν. 32, τῆδ 6 ροββιῦ]ν ὑηαογ τῆς 

14, ΧΥΪΙ. 18, χχὶ. 9, 10, ΧΧΙΙ. ἴῖο, χχηὶ. 20. Χχτ. 
34 τβθ ἐῶ 21, ΧΧΥ͂Ϊ!. 15, ΧχΥΪ. 25. χχῖχ. 32. 

ε ψογαὰ οσσιγβ ἴῃ (ἤγδο ΟἿΟΣ οηἷν οὗ 
ἴῃε ΟἹὰ Τεκίατηεηϊ. ὩΣ 

- (6ὴ 22 Π (νοι οὔ τγαἰεγσίανπαέπς), τἱ. 55, τῇ. 
7, Ἶχ. 4. 1ύ, χ. 13, 21, ΧΙ. 12, ΧΙ. 11, χτ. 1], 
χυὶ!. 18, ΧΧΙΊΥν. 30. 

(7) Νὰ (ἰπ τῆς 5επβα οὗ ἴῃ ρέγαὶ ῥοέκί οἵ 
«αγ ἐπε), ΥἹῖ. 9, ἸΧ. 20. 

(8) ΤἼῈ Ρῆγαβε ὈΣ8 ΤΡ (“ λανάσπείξ ἐλ 
)ας᾽}), νἱϊ. 13, χχὶ. 20. 

(9) Σὺ ὉΚΣΥΙ (ἀντ κοΐ), Ἀϊ. χ0, νἱ. 14, 18, χῇ. 
20, χῖν. 22. 

(το) 2 ΨΡῺ (σίξζε λαρά, ἴὰ ἴῃ6 Ξοπος οὗ γσὶν- 
Ἰπρ ἃ ρ]εάρϑ), νἱ. 1, χὶ. 16, χυ]. 18, χχὶ! 26. 



ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ῬΡΕΟΝΕΕΒΘΟ. 

«ἀττεοίοη οὗ (ἢ6 Κιηρ Πἰπηβοὶῦ, δηα ῥτε- 
ἕβδεεα ὈΥ ἴμε τῆογε Ποιηλ]εῦς ἰϑδοῃϊηρ οὗ 
Πἤαρϑ. 1.---ἰχ. ὙΤΠΘΙΘ 15, 8ἃ5 μᾶ5 Ὀδθῆ 
Θϑϊά, πο ϑγυβίειηδίς ογάθσ, Ὀὰϊ ἤοτο δηά 
τετε νὰ ἤηὰ ἴἵψνὸ ΟΥΚ ΤΙΏΟΓΕ ψεῖβε5. 1ἢ 
Ξιισσαϑϑίοη ἀδα]ηρ ΠῊ (6 βαηηθ ἴορὶς 
(8.5 ἐς. χ. 6 δηὰ 7, 8 δῃιὶ 9, 13 δῃηὰ 14, 
τό δῃὰ 1, 18 δηὰ 19, χὶ. 25 Δηα 206, 320 
ΘῺἋ 21, ἀηα Θβρθο α]ν (ἢ6 τεουττεησς οὗ 
1.6 πάπα “Γεἐῃοναῇ,᾽" χν. 22, Χν], 1---9, 
11, δΔῃηὰ οὗ ἴῃς ψογὰ “ Κιηρ᾽" Ιῃ χνὶ. 10, 
12---15) ἢ ἃ ΝΥ ὙΠΙΟἢ τ ΓΟνν5. 5ΟΠΊΕ 
Τερῆϊ οὐ 1ῃ6 Ρτόσθβα Ὀγ ΏΙΟἢ [ἢ 6 56]εο- 
Του δὰ Ὀδθη τηλίθ, 45 που {ΠΕΈγδ 
δα ὕδεη βοπιείμιηρ Κα ἃ σοιη ΠΡ Ϊδᾶο 6 
Ῥοοκ, ἴῃ νηὶ ἢ, τπουρὴ Ποῖ νὰ5 ὩῸ 
ϑδυϑβίθπηδις διγαηρειηθηΐ, [Π6γ6 νν85 ἃ (εῖ- 
δι ἄερτεα οὗ ρτουριηρ ὑπάοσ αἰβεγεηξ 
ΠμεδἊῖβ οἵ οδίςῃ-νογάβ, (εγίδιη ρἢγαβεβ 
ἴοο 8.6 σμδγδαςίογιϑτιο οὔ [ἢϊ5 βθοίίοῃ, ἴῃ 6 
““(ουηίδιη " ΟΥ ““Μ6]] οὗ [πὸ  (χ. 11, 
ΧΙ. 14, Χίν. 27, χν!. 22), [6 “ἴΓδ6 οἵ 
16 "ἢ (ΧΙ. 20, ΧΙ]. 12, χν. 4), [6 “5ῃηδγεβ 
οἵ ἀδδίῃ " (ΧΙ). 14, χὶν. 27), ἴπ6 τπουρῃϊ 
οὗ ““ἢθα ἢ οὐ “ Ποδ]ηρ," Ἰῃ 115 δίῃ ]οδ] 
5656, ἃς (οοηίταρῖοα ψἢ (ἢ6 αἸ56ᾶ565 οὗ 
[6 σου] (ΧΙ! α8, ΧΙ. 17, χὶν. 20, Χν. 4, 
χν!. 24, Ὀυϊ 450 1ῃ ἱν. 22, νυἱ. 15}, (Π6 
““ ἀδϑιγυσιοη 
ἀοίηρ (Χ. 14. 15, ΧΙ. 2, χὶν. 28, χν!]. 7), 
ἴπΠεῸ6ὶ υδ6 οὗ ἃ Ρῥδου Αγ ψνοτστὰ (ΠῈ") ἴου 
““ ΘΡΟΔΚΙΠΡ᾽" ΟΥ “ υἱέοτηρ " δἰΠ6γ ππ1ἢ ΟΥ̓ 
{α]βεῃοοά ἐπ 17, Χὶν. σ, 25, ΧΙΧ. 5) 9), οὗ 
ΘΠΟΙ͂ΠΕΓ (η920) ΤΟΥ ““Ρεγνουτηρ " ΟΥ̓ “Ὄνετ- 
ΚΠγονηρ᾽" (χι!!. 6, χὶχ. 3, Χχὶ!. 12}. [ῃ6 
οἰδιοσηθης τἢδί ἈΜΦῚ 5}4}} “ποῖ ρὸ τἢ- 
Ῥυη!]5η6 4" (ΧΙ. 21, χνὶ. 5, Χνῖϊ. 5, θυϊ αἷ5ὸ 
1 νὶ. 29 δηά χχνῇ. 20), ἱπουρῇ “ Βαπὰ 
)οἷῃ ἴο μαπά᾽ (χι. 21, χνὶ. 5), [8 6 υ86 οὗ 
4 ῬΘΟΊ]ΑΙ ἰοτπὶ οὗ δὴ υὔυδυδ] νογὺ 
(πη) ἴογ “πιβάά!πρ" (χνιϊ. 14, χν]. 
1, ΧΧ. 3, Δηά πονῇοτα οἶδα ἢ (ἢ6 ΟἸὰ 
᾿Ιεβίδπηθηῖ), οὗ δῃοῖῃευ, 8ἃ5 ῬΘΟΙ]ΑΓ, [ῸΓ 
“ ΥἘΊΒΡΟΙΟΙ" (χν!. 28, ΧΥἹ]. 8, Ὀυὺΐ αἰςο 
ΧΧΝῚ. 20, 22), [ῃ6 γεαυδηΐ τϑοισῦοηςς οὗ 
πε οπημ]α “(Πετγε 15." () ἂἵ ἴμε Ῥερίη- 
Ὠϊηρ οὗ ἃ οἴἶδιιβε (χὶ. 24, Χἱλ!, 7, 23» ΧΙν. 
12, ΧΥῚ. 25, ΧΥ]. 24, χίχ, τ, χχ. 15). 
ὝἼΠςε ἰδϑῖ, Πούνθνθυῖ, ΓΟ ΤΊ, 85 ᾿ἴ ἀο65, 
10. 11. 28, ν]}}. 21, ΧΧΙΝ. ᾿8, χχῖν. 14, τηἱρῆϊ 
1Αἰτῖγ Ὀ6 ρυΐϊ οἡ ἴδ ]1ι5ῖ οὗ νογάβ οοιὰ- 
ΤΩΟῚ ἴο ἴῃς ἤτοι νοὸ βδοίίοηϑ, δηά, ἴο 
ΒΟΠῚΘ 5Π|4}} οχίθηϊ, Ἰπαισδηρ ὉΠΠῸῪ οὗ 
δα οτσῆρΡ. Α5 τερᾶζας ἴῃ6 Ξιυροίδηςσε οὗ 
1ῃ6 τεΔο ἢ ηρ Μὰ ΤΔΥ ποῖδ (ἢ 5[Γ655 ἰαἹὰ, 
Θβρθο ΑΙ ἴῃ οἢ. χν. 2, 8, 9, 11, 16, 25, 
26, 29, 33, δΔηά Χνὶ], 1---Ἴ, 9, 11) 33) Οἢ 

ἴδῖ ἕο! ον ὑὉροὴ δν}}- 
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[6 [ουρῃῖ ἴπαὶ ΠΤ ἐμονδῆ, ἔπε ΚΙ, οτὰ," 15 
[86 βιιργοπὶα Οἴνοσ οὗ 4]1] ροοά, [6 Τυἀρα 
δῃηά Βσ]οΥ οὗ τηδηκίηα, 4}1-Κπονηρ, δηά 
οτάσδγιηρ 41} [Ὠϊηρϑ; [ῃδὲ {Π6 Κιηρ, τ[μουρῆξ 
οὗ τὴ ἴῃ6 1464] ρστϑαίηθϑβ ΜΉΘ, ννὰ5 ἢδίι- 
ΓᾺ] ἴῃ ἴῃς (τἰπ6 οὗ ϑοϊοῃηοῃ, δηά νγὰβ5 
ὨΔΙΪγ 80 δἱ ἃ ἰδαῖοσ ρετιοά, νὰβ 85 ἴῇ6 
σουῃίογρατί 84Πη64 τοργεβεηίδίινα οὗ [επο- 
ναἢ, Δῃ δαγῖῃγ Ῥγονιάθηςς (χν!. 10----ἴδ, 
χίχ, 6, 12, ΧΧ. 8, 26, 28, χχὶ, 1). 

(ὁ χχὶϊ. 17--χχιν. 232. Αἱ χχίϊ 17 
[Π6γὸ 15 ἀρϑῖη ἃ Ὀγθακ, δηὰ νὰ πχθεῖ ἢ 
1πΠ6 τῇογε οοητίηθοιβ ἰοδοῃίηρ, [ἢ6 μεῖ- 
5008] δα άτεβ5, οὐ [Π6 [βδοῃεῦ ἴο ἢΪ5 “"5οῃ 
(ΧΧΙΝ. 15, 19, 26, Χχῖν. 13, 21), [Πε βϑαπὶβ 
ὙΥΑΓΠΙΏρ5 ἀρϑιηϑῖ 51η5 οὗ ᾿πρΡΌΓΙΥ (ΧΧΙΠ, 
27, 28), [6 σαπ|6 ἀφοϊαγαίϊίοη οὗ ἴῃ6 οπηά 
ὙΠΙΟΏ τη 6 ἰθϑοἤεΓ Πα5 ἴῃ υἱὸν (ΧΧΙΙ. 17 
-τ-21), 85. Μὰ πιεῖ 1 ΟΠ Δρ5. 1.---ἰχ. 
Ηδτο, 6 ϑθϑὴβ ἴο 54Υ, 6 (ἢ6 ““ψοσα 8 
οὗ τῆ6 ν» 156," ψῃϊοῆ μα Ῥδθῃ ῥτοπ)ιβθά 
ἴῃ ἴῃ6 π|6 οὗ ἴῃ6 ὈοοκΚ (1. 6). [Ιἐ πιρὰξ 
56 θη ἃ διαὶ ΠΥ ροίἢ 6515 [ἢδὶ [ῃ6 54Π16 
ΓΙ ΟΓ, μανιὴρ πηδάβ [Π6 56] δοῖοη ΨΠΏΙΟἢ 
ἴοτιηβ ἴῃ 6 σϑηΐγαὶ ρογίοη οὗ ἴῃ6 Ὀοοκ, 
ψτοίς Ὀοτῇ ρῥσζοίοριθ δηὰα δριϊορσας ἴο 1ϊ, 
δηά τῃδὶ (15, ψ ἢ τΠ6 5Ποτί δϑοΐίοη (χχίῖν. 
23---.34}), γὰ5 ἴῃ οτηλ 1η ΨΥ ὨΙΓἢ τῃ6 ὈΟΟΚ 
ψγὰ5 ΟἸΓΟΠΙ 011 [τ ταοεῖνθα 115 ἰαβῖ 
δααποηϑβ ἴῃ τς τεῖρῃ οὐ ἩδζΖοκίδῇ. 

(υ) χχῖν. 23--234.. Ηδοτῖα 4]50 πεῖ 
Ϊῖ5 ἃ Ὀζθακ δηὰ ἃ πον [{|6, “ἼΠΕε56 
1Π]ηρ5. αἰβδο ϑεϊίοηρ ἴὸ [6 νν]56,᾽ 55. ἃ.6 
Β5ΡοΚϑὴ Ὀγ ἴδειη, (18] [Π6 Ρῥγόσηῖβα οὗ 8 
{6 ((. 6) τῃαῖ 1 νου ᾿ποϊαάθ 18 
“ἐς γγογάς οὗ ἴὴ6 ν 156," ψΠΟΓΟνοΥ 1ῃ6 σοχ- 
ΡΠ οΥ ἰουηά {Π6πΔ. 5Ποτί 85 ἴῃς βεοοηῃ 15, 
1ῖ Ὀγθδεηῖβ 1η [6 ρατγαῦὶς οὗ ἴῃς δε]ὰ οὗ 
της οἰοιμία! (χχῖν. 30--- 24) 5οῃ16 οἤαᾶγδο- 
[ογιϑίὶς ἐξαίασεβ ποῖ ἴο Ὀς6 ἰουπα ἴῃ (ῃ86 
ΟἾΠΕΥ ρογίοηβ οὗ (ῃ6 Ῥοοκ. Ὑγμαῖ αά 
Ὀδθὴ βροόοκϑθὴ Ὀδίογε Ὀδγαὶν δηὰ ὈτιεὴΗγ 
(νι. 9) 15 πον τερτοάποβα ἢ ἃ ρῥἱοεϊοσγιαὶ 
νἱν4Π655. 76 ἴοδοῦοΣ ἢδ5 ἰθαγηΐ ἴο 5668 
ΔῊ ΠΠΘΥ Τησδηϊηρ ἴἢ ἴῃς ἀεβοϊδίοη τῃὰΐ 
τηοῖ ἢ γον. Απα ἤοτα, 85 1 νῖϊ. 7, ἢ6 
ΒΡῈ Κβ, 85 γτορτοάυοιηρς ῃαϊ ἢδ ΒΙΠ56] Γ 
ἢδ5 βθεὴ Ψ|ῆ ἢ]5 ΟὟ αγε8. δὶ νᾶβ 
Ὀοίοτα ἃ ρεηδσαὶ ἸὩαΧ!η, ὈΘΟΟΤ65 ΘΠΑΓΡΟΥ 
Δηα τηοῦῖα ροϊηϊεά, 45 ἃ ἰδβϑϑοὴ οἱ Ἔχρε- 
ΤΊΘς6. 

(5) Χχχν.---χχίχ, 22. Τῆς 50 ΡΟ Υβοτρ- 
[Ἰο οἵ. (ἢ]5 βθοίίοη, “ἼΤῆθ656 ἃγὰ 4Ϊ͵50 
ΡῬτονετὺβ οἵ ϑοϊοπιοῦ, ψῃιοἢ ἴμ6 πιεὴ οὗ 
ἩδζΖεκίδῃ Κιηρς οὗ 4} σοριεα οὐ," 15, 
ΪΏ ΤΏΔΩΥ Μᾶγ5, βιρηϊβοδηῖ. [ἴ Ὀγε- ϑὰρ- 
ῬΟΒ65 {Π6 εχιβίθῃςα οὗ 8 Ὀτου οι 5 οΟἾ]60- 
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τίοη, Κηονῃ δ ἴλ6 Ῥσγονογῦβ οἵ ϑοϊοπιοῃ, 
Δ) τεοορη!Ζοά 85 δ οὔος δυϊῃθηςις δηᾶ 
Δ Πογιδίνο, [Ι{ σον {παῖ {ΠΕΓ6 νΘΓΕ 
ἀἶθο συγγοηῖ, ΟΥΑΙΪΥ, ΟΥ ἴῃ τ Πηρ, ΟἿΠΟΙ 
Ῥσονοῦθβ ποῖ ᾿ηο]πα δα Ἰη τῃδϊ ςοἸ]]δοτοη. 
τ ὈγΠηρθ Ὀείοτε 5 8ῃ Ἰηϑίδῃοο, πῃαγκεά 
Ἰη6466α, θυ: οα ψῃϊΟἢ 6 σϑηηοῖ {ΠῚΠΚ 
οὗ 85 5ο])ηἝαγγ, οὗ [6 δοῦν οὗ τῃδὶ 
ῬεΠοά ἴῃ οοἰ]εςσιίηρ, διταηρίηρ, εὐϊθηρ 
{π6 νυ!ηρβ οὗ δὴ θαυ] οῦ ἀρα. [{ 15 ἃ 
αἰξτίπος σιδϊθηθηῖ, [δὶ θοῇ τ(Π6 ΠΟ] ]6ο- 
[οη παῖ ρῥγθοθάθβ, δπᾶ παῖ ψὨ]ο ἢ [0]- 
Ἰονβ, ὅθ δῖ {πὶ {ἰπ6, δίδγ σαγϑίμῃ] 
ἸΠΠΌΙΓΥ, ΓΕσΟρΡΏΙΖΟα ἃ5 ὈΥ ΘοΪοπΊοη ἢ] π)- 
561 Το Τμαρίεουβ ἴο ΜΏΙΟἢ 11 15 ργεῆχεαά 
ΡΓΟβοηΐϊ . ἃ ρἜΏΘΙΑΙ τοβοιίαηοθ ἴοὸ [ἢΠ6 
Ῥοχίίοη, οἢ. Χ.----ΧΧΊ]. τό, ΜὨΙΟἢ 41] οὐ! το 5 
ἢανε τορατάθα δ5 ἴῃ οἹάεϑὶ ρογίοη οἵ 
(ῃ6 θοοΚ. ὍΠοΓα 15 τ[ῃ6 5δπλῈ βίγθϑϑ ἰ]α 
οἡ ἴῃς τἄδα] θχο}ι]θηοα οὗ ἴπ6 ΚΙηΡΙΥ 
οὔῆςοε (ςοΙραῖα Χχνύ. 2--- ΜΓ χυ]. 10--- 
15), [ῃ6 5ᾶτη6 Πα] Ερτουρίπρ ὑῃ εν 5ρ6 618] 
ψοσ5. δηᾶ {Πουρϊ5, ἃ5 δι 9. ἴῃ ἴῃ 6 νϑῦβθ5 
χχν. 2---7,) ΤΟΙ τίηρ ἴο Κίηρδ,1ὴ ἴ[ῃ6 νοτας 
ΑΚ ΔΥΔΥ, ἸΏ ΧΧΡν. 4, 5, ἴῃ (Π6 86 οὗ 
[Π6 5Ξ4πι6ὸ ψνογά (ἰὴ ΗεΌτεν) ίοσ “" βιτς,᾽" 
ΟΥ “οδιι56" (χχν. 9), οὗ “ροϊ]α (χχν. 11, 
12), οὗ 186 “ 1001" ἴῃ (6 ἢγδί ἴθ νϑῦϑεβ 
οὗ οἢ. χχνυὶ., οὗ ἴῃ8. ““5] τ ἃ] " 1ὴ χχυὶ. 
14---κ6, οὗ [16 “Τρ ἴδοι" ἴῃ ΧΧΙΧ. 2, 
γ, 16. ὙΤΠα ἀνεζαρα ἰθηρίῃ οἵ (ἢ6 ῥτο- 
νοσὺς 15 ἀρουῖΐ ἴη6 β8δῆηθ, 1 τηοϑβὶ ἴἤε γα 
ἷσ 1ὴ6. 5816 ροησγαὶ ρδγα] 6] 15 οὗ τῃς 
αοἰαιι565. ΤΏΕΙΕ 15 ἃ ἴγεου υ86 οὗ ἀϊγεοῖ 
51Π1}1τπά65, [ἢ ΟἿδ ρῬαᾶββδᾶρδ (ΧΧΝΊ]. 23--- 
27) Ὸὸ Πᾶνθ, ἃ5. Δῃ Ἐχοθρίοηδὶ ο856, ἃ 
ψοτγαὰ οὗ σουηβεὶ, ΠΟ ἢ 15 ΠΕΙΓΠΕΙ ἃ ΡΓο- 
ΘΙ ΠΟΙ ἃ σομηρᾶγδοη, δηἃ 5 σαιτ]θα 
[τοι ρἢ ἥνα νϑῦβθ5, ἴῃ ΨΏΟἢ, ὉΠη]655 Μ)Ὲ 
Δ5511ΠῚ6 ἃ ἰαϊδῃηϊ δ]θροσυ, κα [ῃδἱ οὗ τῆς 
“ γἱηγασγά οἵ (6 5]οῖ δι}, ἴῃ χχῖν. 30--- 
44, ἴμε Ἰηβίτυστςοη βθεὴβ ἴο Ὀ6 Εσοηο- 
πιὶς ταῖμοσ τἤδη οἰῃιςαὶ ἴῃ 115 σΠδγϑοῖου, 
ἀφςισηδα, 1 πᾶν 6, ἴο υρῃο]α τῆς οἹάεγ 
ἀρτίου ταγαὶ ἢ οὗ τη6 Ι5γαθ} 65 45 σοη- 
τταϑρίθα ψ ἢ τ[Πς στοντηρ ἰεμάθηου ἴο 566 Κ 
ψ ΘΠ ἢ ὈΥ σοπληεῖος, δηα 50. ἴα]] Ἰηῖο 
ἴπ6 Ἰυχυτυ δηὰ ρῥτγοῆϊρασςγ οἵ ἴπ6 Ῥῆωηι- 
αἸΔΏ5. 

(Δ) χχχ. ΤῊε ὕνο οπαρίογβ (δῖ (ΟἸ]ονν 
ῬΓΘβθηΐ ργο ίθιη5 οὐὗἨ ἁ ρτβαίεσγ αἰ βΠου γ, 
Δ Δ Ορϑὴ ἃ ΜΙΠΟΥ Ποϊά ἰοῦ σοῃ)εσίαζα. 
Νεον Ππαπιθ5 πιδεῖ 15. ΘΙ γεὶν ἰοσεῖση ἴο 
8}1 τη νγὰ Κκῆον οἵ {Π6 Πιβίοτυ οἵ βγϑοὶ; 
ἃ ὯΝ ΨΟΓΑ 15 Δρρ]Πεαὰ το πε τεβαοῃίηρ, 
ΠΟ ἢ 15 ΘΟΠΊΠΏΟΏΪΥ 564 ἴο ἀθβογιθα ῥχο- 
ΡΠεῖις, σαῖμεν τΠαη ἀϊάδοις αἱτεγαηοθ5. 

ἹΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

ΤἼΘ ψοτγά ἰτδηβ᾽αϊθα ““ῬσορἤδΟΥ " (Χχχ, 
Ι, ΧΧΧΙ. 1) (ΝΦῸ 7π6554) 15 Θἰβενῃετε, 
ΜΠ} ΘΟΆΤΟΘΙΥ Ὧη δχοερίίοη, τοηάςγεα 
“υγάθη," ΘΕΟΣ ἴῃ 115 16 γᾺ] 56 η56 (49 
ἴῃ Ναῃη,. ἵν. 5, 19, ΧΙ. 11, 17 εἴ 4].), οὐ, 
8ἃ5 ἀδποίηρ ἃ 50] ΘΠ ΒΡΘΘΟ ἢ ΟΥ̓ ΟΥΔΟΪΟ, 
αἰτεγαα ὈΥ ἃ ρῥγορμῃοῖ, ἂἃ5 ἴὴ ἴῃς {|6ς οὗ 
[ῃ6 56 1765. οἵ οἰαρίειβ 1 [βϑ]δῇ (ΧΙ1).---- 
ΧΧΙ.) ἴδ σοηΐδίη βοἢ ργθαϊοιοῦβ. [ἢ 
761. ΧΧΙ, 43,-.-,38, ([ὴ6 “Ὀυτάξδηῃ οὗ (ἢς 
Ιοτὰ " οσουγβ ἡ} ἢ ἃ βίσαημε Τα ΘΏΟΥ 
8ἃ5 ἴῆ6 ψοτ͵α ἰοσ ἃ ργορῃει᾽ 5 ΑΓΠΊΏΡ ἃ5 
ἴο ἴῃ6 ᾿πηπιοάϊαϊς {αἴυγο οὗ ἢϊ5. ον, οὐ 
οὗ δΔῃποίπεσ ρεορὶο, Ρκὲ 15 πον ῇεγα ΣΔ}5- 
Ἰαϊξα “Ῥσόρῇθου," δχοερὶ ἴθ ἴῃς ἵνο 
ῥῬᾶββαρθβ ΠΟΥ ΠΟΘΙ ἀἰπειιβϑίοη ἢ. Α βογηῤ- 
Μ Παὶ ΟὈβουγο ρᾶϑϑαρα ἴῃ 1 (ῆτο. χν. 22, 
ψνἤοσο ΟΠδηδηϊδῇ, οἢιϊοῖ οὗ τῆς 1 ονιῖθ5, 
15 βαϊἃ ἰο ἢᾶνθ Ὀδθη “[ΟΥ για55α," ΟἹ (85 
ἴῃ ἴῃς ΑΝ.) οσ ““οριρ," δῃὰ ἴο μᾶνὸ ἰῆ- 
βίγιςίοα “ Δρουΐ τῆς φοηο, ΟΣ ἣδ ννὰ5 5Κ1]- 
[μ],᾿ πλδὺ ργεβϑθηΐ ἃ ρᾶγίϊαὶ Δρργοχι πηδίϊοη 
ἴο ἃ πΚὸ 86 οὔ (ἢε ψογά. [1 τἢ15 πλϑδη- 
Ἰηρ Ὀ6 τεσεινθα ἢοζγο, ννὲ παιδὶ {ΠῚ Κ οὗ 11, 
ἃ5 ΔΡΡΙ]ΙΘα ἴο Ὀοτῃ [Π656 ομδρίοιβ, 45 1Πη6]- 
οδἰηρ ἃ Ἰηατκοα αἰβδγεηςα Ὀδίνθθη ΓΘ τὴ 
δηα τῆς Ὠογίδιϊνε δαάάγοϑϑοβ, Οὐὁ 1ῃς6 οοϊ- 
ἰδοιοη5. οὗ Δρορῃίμαρηηβ οὗ ψῃ]ςοἢ, ὑρ 
ἴο (5 [Ππ|6, ([ῃ6 ὈοΟΚ μδά Ὀδδθη οὐπι- 
Ροββά. 

[τ αβ. Ὀδδθη τηδιηϊδιηδα, Πούνενοσ, ὈΥ 
5ΟΙ6 ΟΥ̓Ο5 οὗ διηϊηθηςε ἦ, {παῖ (ἢ 6 ννοτὰ 
ἰ5 ἤδῖθ ἃ ῬΙ͂ΓΌΡΟΙ, ποῖ ἃ σοπιηοῦ οιη; 
[ῃ4ἴ να ἤᾶνθ ἴῃ ἴπ656 ἴψγο σῃαρίετς ἵταρ- 
τηθηῖθ οὗ τῇς ὑποιηῖς νιβϑάοπὶ οὗ ἵνο 
Βᾶρεα οὗ «ἃ “ἴδῃ οἵ Μαβθα. Τῇδ ὃχ- 
ἰδίεῃσθς οὗ ἃ σοι ΠΥ 50 οδΙ]Θα ἰ5 Ἰηοιτοά 
ἔγου ἴΠ6 Δρρδαζδηςς οὗ 1ῃ6 Πδπὶ6 ἴῃ 1ἢ6 
Ἰιδῖ οἵ ἴῃ6 βοῇ οἵ [5}}146], ἰῃ θη. χχν. 
14. δῃὰ 1 (το. 1. 20, Ἰὴ αἶοβθ σοῃῇδο- 
ἄοη νι υμδῃ δ, δηα 1 15 αϑϑυῃχοά Ὁ 
{πα ἴῇοβα ννῇο ἄννοὶὶ τ[ἢθτο, δ οσ Ὀ6- 
Ἰοηρίηρ ἴο 5 πΊ46] ΟἹ 15γαεὶ, νοῦ ἈΠΟ Ρ 

1 Τῆε Ψψυϊραίε ἰη Ῥοῖἢ ράβϑαροβ ρῖνος “" νἱς1ο.᾽ 
ΤῊΣ ΙΧ Χ, δα διταῖες. αῇ Θπτίγοὶν αἰ ογοηΐὶ νεσβα 
ἴογ Χχχ. 1, δηὰ ἰῇ χχχὶ. 1 ρῖνο χρηματισμός. 

3 Ἡμϊιχίρ, Βεγίδεαι, ψαϊῃίηροτγ, Βυηςοη, Ζοοοῖ- 
Ἰ6γ, πᾶ, ᾿πουσῇ νι τηδηγ αἰβδγοποθβ ἴῃ ἀεἰδ!], 
ΜΈδηΪαα δἀπὰ 1) ο  Ζοοῖ. 

ὃ Τῆς Ὠγροι]οβὶβ ψ σῇ ΗΠΖὶρ σοππθοῖς πὶ 
[Π15. ἱπιεσρτγείατιοῃ, ἰἢατ τῆς Κιπράοτῃ οὗ Μάαβθα 
νναὰβ ἰοιπά δα ὮὈγ {ΠῸ6 Θ᾽ πηδοηο5. ἴῃ ἴῃς τεὶρπὶ οὗ 
Ἠοζοκίαὶ, 45 ἃ βϑαυδὶ ἴο ἴῃς επιὶρταϊϊοη πηϑῃ- 
ἰἰοηεὰ ἴῃ 1 ΟἾ το. ἱν. 39--43, ἀοοθβ ποῖ 68]} ἴογ 
Βροοϊαὶ ποίΐσε μετα. [{ σοπλαβ ἴῃ 85 ἴῃ Ἔχρ δηλ- 
το οἵ πε ας τῃπαῖ {(π6 ἵνοὸ ἔγαρτηθηῖβ συρροκδὰ 
ἴο ἢανο Πα {1}15 ΟΥ̓ΤΡΊη ὈθδΥ, 8ἃ5 ἴΠεῪ ἀο, τῆς ᾿πι- 
Ῥτοθβ οὗ ἃ ἰαττἢ Ἰἀδητοαὶ ΗΠ} (Παῖ οὗ Ισγδςὶ. 



ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΡΚΟΝΕΒΒΘ. 

[6 ““ΠὨΙΠ]άτοὴ οὗ ἰῃς Εἰ, ννῆοβθα νν]5- 
ἄοτα ἢδιὶ Ὀδοοης ργονεγίαὶ (1 Κι. ἣν. 20), 
Δη4 τμᾶΐῖ {ΠῈῚῚ ννοσιῖὶδ νοῦ τΠογοίογο 
τῇῃουρῆς ψόγίῆγ οὐ ειησ ἀρρεη θὰ ἴο 
Κῆοβὸ οὗ ἴῃ ϑᾶσθ ὈΥ ννηοιγ ἴἤ6Υ ννϑῦὸ 
διγραβοοά, Απαὰ 50, νι τ[Π6 Ποὶρ οἵ 
ΘΟ.) 6 σῇδησοϑς 1ὴ ἴῃ 6 νοννοϊ ρ9ιηῖ5 οἵ [Π8 
ΟΤρΊηΑ], “ΑἌραγ (8. 5οὴ οἱ [ακοῆ, ἴδ 
Ῥτορἤθου," 15 ἰτδηϑίοσῃγθα ἰηΐο “ΑΡαΣ 
ἴῃς 50οη οὗ ἱιεῦ ἴο ψῇοπΊὶ δΝίαβ:α 15 οὔδ- 
αἰδηῖ," 5ς, [6 φιδθη οἵ Μαββα; δηΐ χχχιὶ. 
1 ἌΡΡρΘΔΓΒ, ΠΟΥ ἃ Κα σἤληνσο, 85 “Γῆς 
ννογὰς οὗ (ογ'. ““ἔογ ἢ) [,δπο], Κιησ οὗ 
Μαδ55α, νῃϊοῇ 15. πηοίῃογ ἰδυρὶτ Π1π.᾽} 
ΑΡυ δηα [1,δπλι6 1] αὔὸ ἴπ5 πιλάς ουῖ 
ἴο θὲ ὑτοιίῃοθῖβ, δηὰ ἴῃ6 6 θη, νυ |10 15 ΓΘ: 
δτγοὰ ἴο 85 Ὠλοῦα απιοῦβ ἴλη ΘΙ ΓΠ6Γ οὗ 
ΘΙ σμάγδη, ἰι5 τάδ τὸ Ρόβθ658οὺγ οὗ ἃ 
νυ ̓Ἰσάοηι ἢ] οἢ ράσο ΠΕΥ οἡ ἃ ἰθνεὶ ννἢ 
της αυδθη οὗ τῇς ϑδοιτῃ, οὐ ἴΠ6 5οὴ οἵ 
Πανιὰ Πιγη5ε]{, 

Ιησοηΐϊουβ 8ἃ5 (ἢὯ6 ΠγΥροιμαβὶς 15, ἴῃς 
δνιάθησθ σδῃ άγαϊγ ὃὉς γεσεῖνβα ἃ5 5α115- 
γῖησ. Νε ᾶνε πο ἀϊβιιηςί ῥτγοοῖ οὗ τὴ 8 
Θχιϑῖθηςα οὗ Δηγ Κιηράοηι οὗ Μδβ5βα, 51}}} 
1655 οὗ ἰϊ5 θεϊηρ Ἰἀθητίσαὶ ἢ ΔῊΥ 56.{16- 
τηϑθηΐ οἵ τῃ6 [βγαθὶ 65. Οτῆθγ [ΠΘΟΥΊ65, 
τηαϊηϊδϊηοα ὈΥ ΟἹάοΥ νυτο 5, ἴπατ Αριυτγ 
δηὰ [,οπλι6] ἀγα ᾿ἀθηῖοδὶ ἢ ϑοϊοιήοῃ, 
οὐ ἴῃαϊ Αγρυτγ, 85 πηεδηϊηρ ἴῃς ““σοἸ]εοῖοτ,; 
15 8ῃ ἰά64] ᾶγὴθ ἴοσῦ οὔθ ΠΟ ραίῃεδιβ ὉΡ 
[ἢῆ6 νῖβε βαγίηρβ οἵ οἴμεῦβ, ἵὭΔΥ «50 Ὀ6 
ἀἸβι 5564 845 πανιηρ Π{1|6 ΟΥ ποίπῃιηρ ἴο 
βιρροτῖῖ τε. Τῆδ σοποϊ]υβίοη ἴο ΨΏ]Οἢ 
"6 αἴγ6 ἰϑὰά τς ἴῃαϊ ψὰ τη Ὀ6 σοηϊδηϊ ἴο 
[κε Αρὺγ 5 ἴἢ6 πδᾶῖηβ οἵ 50πὴ6 βρὲ 
ΚΠ ΘΥνν56. ὈΠΚΉΟΨΜΉ ἴο ι.5ὥ, Δηα τῆς νοτσγά 
το ηεοσθα “ ρσόρῆθοΥ ἢ 85 ροϊηκίηρ ἴο ἰῃ8 
ΠΙΡἤΕΥ, τόσα βοϊθηη ἴοηθ, δι τλάγκβ δ 
Ἰεαϑδῖ τῇῆ6 ορεηΐηρ οὗ δάςῇ οἵ ἴῃς ἴνο 
σὨαρίοτ. 

ΓΠ6 τειηδιηηῦ νοταβ οἵ [6 50} 61- 
βοτιρύοη οἵ οἢ. χχχ. πᾶν ρίνεη "56 ἴο 
ςοη)θοΐαγοβ 85 σοπἤϊοϊηρ. ΒΥ Ελνα]α τῃ6 
ἴνο πδίηθβ [{ῃ16] (ἡ ]οἢ ἈρΡρΘαΙβ ἢ Νεῇ. 
χὶ. 7) δῃὰ ἴ)οδ] ἂῖὲ ἰακθῆ 85 ἴνο 1464] 
Πδῖη65, ἴπΠ6 ἢτϑδὶ τηεδηϊηρ “ αοἀ 5 
τὴ6," απὰ {πὰ ϑβεοοηά “1 δπὶ βίσοηρ," 
Ὀοῖῃ πδπιθ5 οὗ [ἢ6 54π)6 ἰά6α] ρείβοῃ, ἴῃς 
τοργεβθηϊδίινε οἵ ἃ ἀϊνίης ψιβάοπι, πηδοῖ- 
ἴῃ, 45 ἴῃ ὑν. 4, 5, ἴῃς οοηίδϑϑίοη οὗ Ἰρῃο- 
τάῃοα δηά δ] πάη655. Βγ οἴδεῖς (ΗΙἰΖίρ, 
Βοσίμοδα, ΜΘ ἢ]δὰ) [Π 6 ἡγοσα5 ἀῦα ἰγεαῖθα 
85 ποῖ Ὀεῖηρ Πδη65 δ 4]1, θαΐ ρατί οὗ 
τῆς ορεηϊηρ νοτάβ οὗ Αρὰγ Πιπηβοὶέ, [ἢ 6 
ϊηττοαποιίοη ἴἰο ἴῃς δίσδηρα σοτηρ δἰηΐ, ΟΥὉ 
ςοῃίδβϑίοη, ΝΏΙΟὮ ΟΡΘΏ5 50 ΔΌΓΙΡΙΥ, ἴῃ 
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Ψ. 2΄, “1 νε το!64 ογ οά, Πᾶνα ἰο1]- 
οἀ ον ὅοα, ἀηα δηλ νγβαγγ." ]1,βανίηρ ἴῃ 6 
ῬΓΟὈΙ 5 οὗ τῃ6. {π|6, γα ΤΏΔγῪ οί ψηῆ 
ΠΟΥ Οὐγίαιηγ τἢ6 ἰελάϊησ ἐδαῖαγοθ οὗ 
τὴς δθοζίο 1156], τ[ὴ6 1655 αΙἀδοίϊς, ΠΔΟΥΘ 
Θηϊσηλλτς. Οἤδγδοῖοσ οὗ τῆ ννῇοϊθ, ἃ5 
του ἢ τἴ σοΥΓΟΘΡΟη θα Θρϑοῖα}}Ὺ το τῆς 
“ΑγκΚ δαγιη  5᾽ οὗ 1. ό, [Π6 στουρίηρς οὗ 
τῆς ρῃβηοπιοηα ἰηῖο Παδίθγηϊοιδ, ἴῃ 6 
ὁ οαγ᾽ δοι τ Πλὸ5. σΟΠηρ (45 10 ΑΠΊῸ5 
1... 1) ἂ5. ἴῃ οἰμμαχ αἴζοσ “τῆχοο᾽ 
(νυν. 15, 18. 21, 29)» ΒΟΙ ΘΕ. Π165 ϑδηἸηρ 
ὈΥ ἰἴ56} Γ (Ὁ. 24), οὐ οὐ, τμουρῃ 1[Π6 
αυαίζογηϊοη {56} 15 σοπηρίεῖα (υν. 11--ὸ 
14. Τῃδ ρῥῃφηοιηθηδ {Π|6 5 6]ν 6 5 5ΠΘῪ 
ἃ βἴγαη σα πίοι] }ησ οἱ ἔλεῖβ. ο]οηρ- 
ἴησ ἴο ἴῃ Ὀγαΐδ δηὰ ἴο ἴῃ6 μυϊηδη ἡγοῦ], 
Ἰὴ ϑοὴ8 σι585 νγιἢ δὴ ἀηλίοσυ θοῖνθδη 
(ἢ 6 ἴννο, Ἔχργόπϑοα ΟΥ̓ ΠΡ 166, ἃ5 1ἢ σῦ. 
195), 30, 231, 16 τὴ οἴμοῖβ (45 ἴῃ ὑζ. 21 
--23, 24---28) Θιοἢ ῥΤοΟᾺΡ βίδηας δραγῖ 
ὈΥ ἰἰ50} [Ι͂ἢ τὴεα ρῥτγοπλθησα ρίνοη ἴο 
[656 ἴλςσιϊβ σοηηεοῖθὰ ψν τμ6 ἰἰνίησ 
οὔόδίαγος γτουηαὰ 5, ννγῸ 5661 ἴἰο αδῖςἢ 
᾿ηροτίθοϊς δοῇοοϑ οὗ [ἢδ βιγαιη νυ }}10}} ροτ- 
νδ]θ5 τὴς ἀδβοτιρτίοη οὗ τὰ6 νὰ 855, 
τῆ6 ἤοῖθθ, θομοηγοίῃ, δηκ ἰόνιλτΠλῃ Ἰἢ 
7οῦ, δῖ ἃ5 Χχχ. 4 ἰ56. ὉΠ ΙΒ ἀΚΟΔΌΪΥ ἃ 
τορτοάποίοη οἵ με ἰμουρῇῃϊ, αἰπιοβὶ οὗ 
τῃὴ6 νογάβ, οἵ [ον χχχν. 4. ὙΠ διι5ο- 
ΘΥΕΓ δηὰ ὈΥ νγνῆῃοϊηβοθνυθὺ ψτιτς6η, [15 
βϑοίοη 5δῆδνν5 ἴῃς Ἰηἤπδηςς οὗ ἴῃδϊ ρορῖῃ 
8ἃ5 ΟἸΘΑΙ ὃἃ5 ἴπ6 δα]!  δεοίϊίοης αἰά. 
ΡτοΡαϊὶγ, νου δἀορίηρ (Π6 ργδοδγῖοιι5 
Ὠγροίμοβαβ ἀἰβοιι55εα ἀἰρονθ, γΥ7α ἸΏΔΥ 566 
ἸῺ ἃ ἃ ἱταρτηθηΐ οὗ ἃ ψοῦκ νττῖεη ὈῪ 
οὔθ ὈδΘΙοηρΊηςΣ ΟΥΙΡΊΏΔΙΥ ἴο (ἢ6 σου ΓΥ 
ἴο ΨΏΙΟὮ ΠΔΩΥ Οτο5 πᾶνα Ὀδοη ᾿Ἰεα ἴο 
τοίου τῃ6 ὕοοκΚ οἵ ΓοὉ 1[56]{| 4 ρῥτοϑβεϊγία ἴο 
τῆς (4 νῃϊςἢ ἴῃ 6 οσσυτγοησο οὔ 6 Πδτηδ 
7εῃονδῇ ἴῃ ζ. 9 ΡῬτονθβ ἴῃαΐ ἴῃ6 ΨΧΙΕΓ 
Παά τϑοοῖνθα, Τῇδ τοῖσῃ οὗ Ηθζοκιδῇ 
νὰ5 σοηβρίοιοιβ [οΥ ἴῃ6 γε-ορεηϊηρ οὗ 
Ἰμςογοοῦγθα ψ ἢ [ἢ 656. περ οι ΠὩνσ Ὧδ- 
[ἰοη5 (2 (το. χχχῇὶ. 23), ἔοσ ἴπ6 δατη!8- 
510η οὗ σοηνουίβ το τΠ6πὶ ἀπιοης τ[ῃ6 
οἰ Ζοηβ οὗ Ζίοη (Ρ5. Ιχχχν!.), ἀπά, ἃ5. 
ἢανο 566, ἴογ {π6 ΖΘ64] βῆθιννῃ ἴῃ οο]εςῖ- 
Ἰῃὴ5 δῃηὰά δάάιϊηρ ἴο [ῃ6. σδῆοῃ ψΠδίονου 
Ὅογα ὑροῃ ᾿ἴ ἴῃ 5ἴδιρ οὗ ἃ ἰοίγ δηά 
Ὠδάνθ}ν Βα ΟΙΏ. 

(2) Χχχὶ. 1-τ-ο. Τῆς {Π|6 οἵ [}15 56ς- 
ΠΟ Πᾶ5 Ὀδδθη ἰῇ ραζί ἀἰβουββθα δίγεδαγ. 
Ἐειδιηησ ἴἢ6 ΑΟΝ. τοηάοπηρ οὗ “16 
ῬΙΟΡἤΘοΥ," δηά τῃογθίοσε τα]θοϊηρ τὴ δ 

λ ρα ίος ἔμ 11ος ἀείδι:]ς (ἣς Ὡοΐς ου χχχ. Σ. 
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ἯΠΘΟΥΥ ΨΠΙΟΝ τλᾶκοβ 1,διηι6] ἃ Κίηρ οὗ 
Μαββα, τῇς Ῥγοίμπου οὐ τῇς {πεηα οἵ 
Αριγ, γα ἤᾶνα ἴο ποῖθς ἴνο οἴθεσ σοη͵)θο- 
ἴυγΓο5, ὩΘΙΓΠΘΣΙ οὗ ψῇῃϊοδ οδη 6 ϑβαϊά ἴο 
Ταϑῖ ΟἹ ΔΩΥ 50Γ6 στοιηά, (1) (ἤδϊ οὗ πιοβί 
ον 5 4η6 βοιης Ῥδίσιϑίὶς σοχημηδηΐδίουβ 
παῖ 1, Υη16] 15 ἃ ΠΑΙΏ6 ἔοσ ϑοϊοιθοῃ, δηά 
παῖ τ16 ᾿ννοτάβ οὗ ἢὶ5 ποῖοι σορσοοῦ 
ΌΓΘ ΘΡοΚθὴ ἤδη [Πῃ6 ἢχθῖ ῥτόμῖδα οὗ 
15 ΓΕΙΡῺ νγὰ5 Θ ΙΠΠΙΠΡ ἴο ρ455 ἰπῖο 56ῃ- 
54 ΠΥ δηα δχοθββ, (2) [Παἴ διιρρεβίθα ὈΥ 
Εναϊά (ἢ ΠδτηοηΥ ἢ 5 νον οὗ 
Π|16] δηὰ Αρυγ) ἴῃδΐ Πδγα α]δὸ νὰ ἢᾶνε 
8. 51ΏΡῚΥ 1464] δῃλθ, [ϑταιεὶ, μα ΨΠῆΟ 15 
““(ογ σοα;," τῆε ἴτς Κη ΠΟ 1645 ἃ 
116 σοηῃδβεογαῖθα ἴο ἴῃς βεγνίος οὗ [6ῆο- 
νδῆ. Ἡδξτα α]50 ψὰ τηισὲ Ὅ6 σοηΐδηϊ ἴο 
σοηΐαδ55 ΟἿ Ἰξποζδησα ΨΠηΟ 1,66] τνᾶϑ ; 
Ψηαϊ ννὰβ 1ῃ6 οσοαβίοη οὗ ἴῃῇ6 ““ρτο- 
ῬΏθοΟΥ" δἀαγοββεα σεπηδῖηθ ἃ ΡιοῦΌΪ θη 
ἢ Ἰοἢ τε μάνα ΠΟ ἀαῖα ἔοσγ βοϊνηρ. ΑἹ] 
1ῃδὶ σδῃ δ 5414 15 ἴῃαϊ 1 ργυορδὈΪγ Ὀ6- 
Ἰοηρβ ἴο ἴῃ 584ῃ16 ρετοα 85 οἢ. χχχ. δηὰ 
νὰ5 δα ἀβδὰ ἴο ἴῃς ὈοοΟΚ ποῖ ἐδ  ογ τΔη 
16 τἴπλα οὗ ΗδζΖεκίδῃ. 

(5) χχχιὶ. το---21. ὙὍῇδ ἰαϑὲ ροσγίίοῃ 
οὗ ἴῃΠ6 Ῥοοκ ἰοΠΏΒ, τότε αἰβιηςσίγ, ροτ- 
ἢάρ5, (ἤδη ΔὴγῪ οἴπετῖ, ἃ σοιηρ!εῖς ᾿ηοΪα 
ἴηὴ 1156] Το ὈορΊΠηϊηρ ἴὸ δηά [ἢ 6Γδ 
15 θυΐϊ οἠδ βυθ]εοῖ, τ[ῃ6 ἀε]ηφαϊίοη οὗ ἃ 
Ῥογίθοϊ ψΐδ ; δηά 1ἴ 15 δἰ ρῃαθεῖς ἴῃ 115 
δίγυσίιγο. Τὴδ ἰουπὶ τὺ ἤᾶνε ὕδδη 
δΔαορίεά, 85 1ῃ [ῃ6 οα56 οὗ (ῃς δἱρῃαθεῖὶς 
ΡῬ5ΔΙγη5, Ῥαγιὶγν δἃ5. ἃ ΠΕΡ ἴο Τ]ΘΠΊΟΓΥ, 
Ῥαγὶγ ἔγοπὶ {πὸ ἀο!ρῃς νὨ]ο ἢ, ̓ π σΕτδ] 
βδίαρθϑθ, βρθῃΘγΑΙΥ σΟΙΏραγ Δ Γν ΕΙΥ ἰαῖό, 1Ὰ 
τΠη6 ΠΙβίοτυ οὗ ᾿τοταΐαγα, 15 [6]1 ἴῃ σῃοοϑ- 
Ἰηρ ἃ β[πιοίυγα ὮΙ ἢ ργαβθηῖβ αἰ βου {165 
84 ΤΟ] ΌΙΓΘΒ ἱΠρΈΠΌΠΥ ἴο ΟνΘγοοτὴδ [ΠΏ 6 ΤῺ. 
Τῆς δὔβϑεηςς οὗ δὴγ ἢἰβίοσγιςδὶ δ᾽] βίο 5 
ΤΏΔΚΕ5 11 ΠΡΟΒΘΙ0]6 ἴοὸ Ηχ δὴν ῥγεςῖβε 
ἀαὶθ ἰοῦ 1ἴ. 1116 δϑϑυπιρίίοῃ τμαὶ τἢ6 
δογοβίϊς ἴοπτι 15 1[561{ δὴ δνιάδηος οὗ ἃ 
ἀαῖα 85 ἰδαίε ἃς ἴ[ῃ6 βενεῃῖῃ σθηίυγΥ 15 ἃ 
ΒΟΠΊΘν ἢδὲ ΔΥΡΙΓΑΓΥ, ΟἹ 6, ἀπ ἸΏ νΟΪν 65 ΟἿἹΓ 
Δ5ΒΙΘΏΙΩρΡ 55. χχν. δηά χχχίν. ἴο (τῆς 
βᾶῖὴθ Ῥετοῦς, ΑἹ] ἰμᾶΐ σδῃ Ὁς 5αϊά 15 
(1) τμὰῖ τῆς Τ᾽, ἀπιδηίδιοηβ οὗ [ϑγοτη δῇ 
ἸηΠοαῖθ ἃ Ρῥργδίεγεηςς [Ὁ τῃδὶ [ὈγπΊ, ἃ5 
Οἢαγδοϊογιδίς οὐ ἴῃ6 {1Ππ|δ ᾿πητηεξαϊαίεὶν 
Ῥεΐίογα τἢ6 σαρενιν, ἀπά (2) τΠαϊ 85 το- 
δατὰβ ἴῃ6 ογάεγ οὗ ἴνο ἰεζίοιθ (" δῃά 8) 
11 (ο]]ονν5 (πΠ6 τεοεϊνεα Ηδεῦτεν δἱρῃαθοῖ, 
ΤΕΟΟΡΏΙΖΘΑ 1η πηοβῖ οὗ ἴῃ6 δΔογοβίϊς ρα πι5, 
8Π4 ποῖ ἴμαϊ ψ ἢϊοἢ νε βηά ἴῃ 1,Δη}. 1]. 
111. δῃά ἴν. 

ἹΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

1, Ζ.ε Εμλϊοα 7Ζεαελίηρ οὗ ἐλε βοοξ οὗ 
Ορουεγὖς. 

1. Τῃα τοδοῃίηρ οὗ ᾿παϊντάμ4] ῥτο- 
γνοΥῸ5. Μ}] Ὀ6 ἀϊδουβδεά ἴῃ 16 ποῖξϑ5. 
ὙΥμαΐ 15 αἰπηθάᾶ δὲ ἤδίο, 15. ἃ οἰδϊειηθηῖ 
οὗ 1Πῃ6 ῥχηορ 65. οἡ ΚΒΙοἢ {παῖ τεδοθης 
Γαβίβ, δηᾶ οὐ {πεῖν δρρ]ιοδίίοη ἴο ἴδμ6 
νΑΥΥΪΠηΡ᾽ ΟἸΓοΟιτηβίδησ65 οἔ Ππξε, 

ὙΝΒαΐθνεσ νιν νὰ ἴακε οἵ τῆς βίσυς- 
ἴυτα δηᾶ ἀδῖε οὗ ἴῃ ῬοΟΟΚ 1Π 115 ργδβδεηῖ 
ἔοττη, 1 15 οἰδαὺ τηδῖ 1 Ὀεϊοηρβ ἴο ἃ 
ΡΕΠΟΩ͂ ἤδη τῆθη δά Ῥδθη τδυρῆΐ τὸ 
566 ΤΠΊΟΓΕ ΟἸΙδαΓΥ {Π4η Ὀοίοστα τῃς τοΪδ- 
ἔνε ἱπηροτίδησς οὗ τῇς τηοσὰὶ] δηά 1ἢ5 
ΠΕΓΘΠΊΟΠ14] ρτγεςσερία ΜΏΪΟἢ Βα Ω, ἴῃ 
τῆς 1ανν οὗ Μοββϑβ, ἴο βἰδῃά οἡ ἴπο 94 ΠΊ6 
Ιενθὶ 85 δθη)οϊηθδα ὮὉν ἀϊνίηθ διυιποτγιγ. 
Τληρυάᾶρο, βαςἢ 85 να πηα 1ὴ ἴπε ἰοδοῆ- 
Ἰπρ οἵ ϑαγημεὶ (1 8. χν. 22), οἵ Αϑαρῇ 
(Ρ5. 1. 13, 14), οὗ αν (5. Ἰϊ. τό, 17) 
δά, ψὲ πὰ νν6}} Ὀδίονθ, ᾿πρτγοϑϑοα 
1[561{, [Ὠγουρὴ ἰῃ6 βοῆοοὶς οὗ τῇς Ῥτο- 
Ρμεῖθ, οὐ ἴμε τηϊηᾶς οἵ {πε ρθϑορὶς αἱ 
Ιαγρο, δῃὰ νγὰβ ϑιιγα ἴο ἰεανθ 115 βἴδτηρ 
Οὔ Οὐδ Ψηῆο, Κα 186 τοῦ οὗ πὲ 
ὈοοκΚ οὗ Ῥτγονεσῦβ, δὰ ρτόοννὴ ὉΡ τπᾺ 6 Γ 
[ῃ6 ᾿ηπηδα!ϊαῖα ΠΗ Θησς οὗ 1ῃ6 τοαοῇεΥ 
(Νιίῃδῃ) ψῇῆο, δἴἴοσ [6 ἀβθδαῖῃ οἱ δαπηεὶ, 
βἰοοά αἵ ἰ(ῇῆΞ πεδά οἵ τῇς ρῥτγορβοίς 
ογάοσ. Τὴ ἰοηάθηου ἴο αἰβοσιπληδῖα 
Ὀείνθοη δὶ γα ἤᾶνα ᾿ἰϑοασηΐ ἴο ΟΔ]} 
ΠΊΟΥΑ] δηα ροβιένα ΟὈ]ρδιίοηβ τ 8. ΟΥἹ- 
σιπαίϊθα, νοιυ]Ἱὰ 6 ἐοβίογοα, ἴπ τῇς ἡδῖυγα 
οὗ {π]ηρ5, ὈΥ ἰηϊεγοοιγδο ἢ οἴμοι 86- 
ΤΩΙ ς ΠδΊ]Οἢ 5, δ Οἢ δ5 Εάοηιὶ δηὰ 5116 })α, 
βἰδησ)ης οἡ ἴῃς ξαπιῈ ἰοοίτηρ ἃ5 τεραγάς 
τὴς μι πααπγδηΐαὶ ρῥυηςρ]65 οὗ δἰ ϊςο5, θα 
ποῖ ἰδ, 85 Ιβσδθὶ δα Ὀδεθη, τσγουρῇ 
(Π6 ἀἰδοϊρ ης οὗἁὨ ἴνρίοδὶ οὐ βυθοῖς οἵ- 
ἀϊηδῆοθθ. [1{ τῃε ὈοΟΚ οὗ [οῦ νὰβ δὶ- 
ΓΙΕΔαΥ Κηονῃ, ΟΥ̓́Ὀδσατηθ Κπόνη δρουΐῖ 
[Π1|5 ρεποά, ἴο ἴῃ6 Ιςγδε] 6 5θα κὺρ δἰτου 
τι]βάογη, ἴΠ6 σταηαθοΓ οὗ 15 τῃηουρ 5 δηὰ 
[η6 ἀῦβϑθηςςβ 1 11 οὗ Δηὴγ τοίδγθηςσε ἴὸ τῃ6 
ΤΑΝ δ5 δυο, νου]α βἰσοηρίηξη τῃ6 σοη- 
νἱσῦοη {παῖ ᾿ηϑιπιοίίοη τῖρῃΐϊ Ὀ6 ρίνθη, 
Ἰεδήϊηρ ἴο ἃ [πὸ οὗ ἴστιι6 νϑάοιῃ δηὰ Πο]:- 
Ὧ655 84ηα γεῖ ποῖ που ηρ ΔῊ αἰτγεοῖ 
ΤΟίογθησθ ἴο σθΥΘΠΟΠ14] ΟΥ γΐιδὶ Ὀγό- 
ςερῖβ. [τ νουἹᾶ ποί ἔοϊϊονν ἴπμαΐ (656 
ψ6Γ 5Πρῃϊε ἃ, οὐ [Πδ τηδη τνοσὰ ᾿δυρῆῖ το 
αἰβοόῦον το. ὍΠΟΥ τ]ρῆϊ βαίεὶγ Ὀὲ ἰείς 
ἴο ἴῃ ἰταάϊοηϑ οὗ Που 560] 4 ᾿ς, τἰῃ6 6ὁχ- 
ΔΙΏΡΪε οἵ ρῬαγεηΐβ, [με ἴϑδοῃίηρ οὗ ρυγθϑίβ 
δῃηὰ 1κνιῖθθ, Ἦμδΐ ἃ ἰεδομοσ βυςῇ 88 
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ἴ6 πυύτιῖογ οὔ ἰτῇ6 ὈοοΟκΚ οἵ Ῥτονογὺβ 
ὙΟΛ]α αἰπὶ αἵ σου] θὲ το ἰαν τῃς (οιη- 
ἀαϊοη οὗ ἃ ροαϊν [πὸ Ἰηἀερεπάεηιγ οὗ 
1Πο, δηά ἴο ὄχ ιθιῖ τῆας ἢ 6 τῇ 115 οοτι- 
Ρ]εἴΘῃ 655. 

2. παῖ ας Ὀέθη καἱὰ δοσοιηΐβ ἴῸσ 
[π6 αὔϑβεηςβ ίτοπὶ ἴῃ 6 Ρτγονεγρς οἵ 4]] 
τηδητοη οὗ οΟὐ]σαῖίοηθ οὐ ]σἢ ἀδνοιϊ 
1φγδθ θα. δ 4}} {Ππλ65 πλυδὲ ἤν ἰαϊὰ 
5ἴΓ655, δΔηὦ ἴὸ ΠΟ ῬΠΑΓΙ 5415 πὶ ἴῃ [ἴ5 
Ἰαῖογ ἀθνθὶορπιθηΐβ ραν δῇ ὄχαρρογαῖθά 
Ρτοπηηδηοθ. ὍὙΠετα ἰ5. ὯῸ τείογεποθ ἴο 
ἴῃ6. ἰαιν οὗ ἴῃς. Θαῦ αι, ποὺ ἴο {Ὁ 6 ρᾶγ- 
Ιηδηῖ οὗ Ε{Π65, ΠΟΥ ἴο ἴη6 ΟὈβογνδησθ 
οὗ τῇς Ῥαβθονεῦ δηά οἴου ἰδβαβίβ. Ὑνἢαἱ 
ῖ56 {π|6 οὗ τῇς. Ὀοοκ οὗ Τοῦ, παῖ, ψῈ ἢ 
[ῃ6 Ἔχοδρίίοῃ οἵ ἴῃς ἰγεαιυδηΐ οσσισγθηςθ 
οὗ Πἐῃονδῇ δ5 ἴῆς αἰβίϊπηοςνο πἡδπηλθ οὗ 
(οά, ιἴ σοηϊαὶης5 αι {π|16 τῃαϊ νου ϊά τη- 
αϊοαίΐα δὴγ Κηονϊθήρε οὗ τῆς 1ᾶνν, ΟΥ 
ΔῊ 5γδϑ  Ἰ8ἢ ΟΥΡΊΏ, 15 ἴτιι6, ἴο ὩΘΑΓΙΪΥ 
(η6 5δῖὴθ δχίθηϊ, ἤεσσθ.0 Ἴῃοβο ννῆο Ρο- 
ἴἰθνα ἴῃ ἃ ἀϊνὶπα σιμάδηποθ ἃ5 Πανίησ 
ἀοιοτπηηθδα τ[Π6 ἰοπὴ δηὰ ξυρβίδηςς οἵ 
ΘΔ οἢ Ροτίίοη οὗ ἴῃς Ὠϊνίης ογα, τηδ 
ΓΟΝΘΓΘΏΓΥ (τᾶσα 1η [15 παραῖϊνα σἤδγαο- 
[ογιβῖῖς τὶ ΨὨϊσἢ διϊοεα τῆς Ῥοοκ ἴο ἀο 
ἃ ΟΥΚ ψῃ]οἢ σου]ά ποΐ οἴμοσγν56 ἤανο 
Ὀδθη ἀοηῃθ 80 ψν οὶ], θοῇ ἔοσ ἴῃ δἀιιςαίίοη 
οὗ [5γδε], δηὰ ίοσ τῃαϊ οἵ τηδῃκὶηα δἵ ἰασσα. 
ΤῊ Τὸν 8 ἴο Ὀ6 ἰδυρῆϊ ἴο ΓΟΟΟρΏΪΖΘ, 
1 5ριτ6 οὗ 4}1 ἐμαὶ κερὶ ἢϊπὶ δ]ἱοοῖ ἔγοπὶ 
ΟΠ ΠΟΥ Γσ65, ἃ σΟΙΏΤΊΟ. ΡΤΟυ Πα ΟἹ Ψ ΠΟ 
ἢδ δηά [Π6Υ δἰϊκα βῖοοα, ἴῃ τἴἢ6 ἰᾶνν ᾿ντιῖ- 
ἴδῃ ἴῃ 1ῃ6 Ὠφατγίς οὗ 411] τηθῃ, δῃά νας 
ῬΙΘραγεαὰ ἴο τεξοεῖνα τῆς (εδοῃίηρ (ῃδῖ 
(Π6 ἸΙονε οὗ ἀοά ἃηά πιᾶη νγὰβ ““τΏΟΓΘ 
ἴῃ8ῃ 41} ννΠο]Ὲ Ὀυτης-οἤδσιηρα δηα 58οτγ- 
ἤςε5" (Μαῖκ χὶ. 432. 186 Οτροκ, 
ἤθη 1ῃ6 βασγθα ὈοΟκΚβ οὗ [ϑ5γα6] τνϑῖα 
Ὀγοιρῆς Ὀδίοσα ἢϊτῃ τη ἢἰ5 οὐ ἰδηρταρθ, 
σου βηά, ἴῃ βοῇ 4 ῬοΟΚ 45 ἴῃς ΡῬχο- 
νεγρ5, ἴῃαϊ ψῃϊοῇ ἢ6 οσοι]ά Ὀοιῖθτ υἢ- 
ἀοτϑίαημα δηα ϑυτηραῖῃ!βα νΠΠ,---τοδοῆϊηρ 
84 ἴο ΠἰῸ δπά 15 ἀἰ16ς5, ν]οθ5 δηα ΓῆΘΙΓ 
ῬΘΠΔ]1165, ποῖ ἀ}|κὸ {παῖ ὨΪϊοῃ ἢς ἰοιπα 
ἴῃ ἢ15 ονη ᾿Πογαῖασο. [τ νγὰβ βιρηιβοδηῖ 
οὗ [6 αἰἰγδοίϊνα ρονοσ ὙΠΟ 1ἴ δχοῖ- 
οἰβεά οἡ ἴἢς τηϊηᾶς οἵ τῆθη ἀυτίηρ τῃ6 
Ρογοά Ὀεΐννεεη τῃε ΟΙΪά δηὰ Νεν 'Γ65- 
ἰἀπηοηΐβ, ΠΘη ἰἤοῖς ψὰ5 ΠῸ ΟΡΘἢ ν]- 
ΒΊ0η, δηά τῆς γῇ οὗὨἨ ΡτορἤθοΥ νγὰβ ἴοσ 
ἃ ἴὴ6 νι πάγαννῃ, τὶ ἴπ6 ἴνο πηοβῖ 
Ῥτοϊηϊηθηΐ θοΟΚβ ἴῃ ἰῃ6 σοἸ]δοιοη ΜΙ Οἢ 
ψὸ Κῆον ἃ5 ἴΠ6 Αροοῖγρῆα, [Π6 ΟὨΪΥ 
ἴνο, ᾿Ἰπάθοά, ἰῃαὶ ἢάανα ἃ πιακθα ἠϊάδο- 
τίς οῃαγασίοσ, ἴῃς ΥΝβάοιῃη οἵ ϑοϊομηοῃ 
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Δ ἘοοΪεϑαβίουβ, ψεῖα Ῥαβθά ὑὕροῦ 
115 τηοαο], δηὰ ἴο ἃ ἴατρε δχίθηϊ σϑρσο- 
ἀυςοά 115 ργεσερίῖβ. Τῆς ᾿ηδπθηος ΠΟ ἢ, 
[γουρὴ τὰς 1,ΧΧ, ὑὐδηϑιδἴίοη, 1 Ἔχοῖ- 
αἰδθα οἡ [6 {τπουρῃϊθ δπα ἰδηριαρε οὗ 
τῃῆ6. ντιζοῖβ οὗ ἰῃῆς Νεν 7δβίαμηθηϊ νἹ]}]} 
Ὀ6 ἀϊξοιβθθα τοτγα δἱ Ἰἰθηρίῃ τὴ ἴῃς τὨϊτά 
ΒΕ ΠΟ οὗὨ (15 [πἰτοαποτίοη. 

3. Τα τοδοπιηρ οὗ ἴῃς ὈοοΚ οἵ Ῥτο- 
νοτὺς ννᾶ5, Ποίνθυοῖ, ἴἢ 115 δόϑϑῆσθ Ἰάθη- 
Ὠςσ4] νι τπμαὶ ψ]Ο ἢ ἰοτπηθα ἴπ6 Ὀδ515 
οὗ τῆς ἰδῇ οὐ 5:46]. [115 ΠΊΟΎΑ ΠΥ νὰ 5 
ηοΐ τγΘγοὶν {Π6 τϑϑι]τ οὗ 4 ψιὰθ ΟὔὈ56Γ- 
ναϊϊοη οἵ [Π6 σοῃβοημσδηςαβ οὗ ροοά δηὰ 
ανιὶ σοπάποϊ (οι {656 ἀγὸ ἀνγϑὶῖ οἡ 
ἢ ΘΡΕοῖ4] []Π 655), δι οἢ δ5 ἴῃ6 Οτεοκ 
ἰουῃὰ Ἰὴ Ηδβιοα οΟΥΎ ͵ΤἬΘΟρΉ5, συ 0ἢ ἃ5 
ΜῈ ἤηά ἴῃ ἴδ ργόνογρβ οὗ ΑΥδθὶα, ΟΥ 
16 τηαλχὶπὴα οὗ (ὐοηδιοίυ5, Ὀμὰϊ νγὰ58 69- 
56 ΠΙ14}}γ το] ρίουβ. Τῆς σοηβίδηϊ οσοιΓ- 
ΓθηςΘ οὗ ἴῃ6 Ὠ)ινίηθ Νδῖὴβ ἴῃ [6 ἔουτῃ 
([ηδιὶ οἵ 7 ῆονδῃ) ψῃϊοἢ ννὰ5 [ἢ 6 σμαγδο- 
τοΥ σίας Ἰμοτ ποθ οὗ ϑταδὶ, δπα ψῃ] ἢ 
τηθαῖβ τὃ5 τπγοιυρῃους τ[ῃ6 ῬοΟΚ ψῆ ἴασ 
ῬΥΘΔΙΕΓ Τα θη ἴπδη ἴπαξ οὗ Οοά 
(Εἰ ρλίηι), ἰα ἴῃ 156} ἃ βυβηοιθεης ῥσγοοῖ 
{ῃαἴ “ΠΕΓΕ ννᾶβ ΠῸ βισθηογ οὗ (ἢ τῇ 
οὐ ψῆϊοἢ ταὶ Ναπθ ννὰβ [86 βδυγροὶ :; 
δηἀ ἴῃς δοκηονθάρτηθης οὔ πα ϑ8υ- 
ΡΥθηα Εἴοσηδὶ Βυ]οσ, πο δὰ πηδάς 
ΗΠ Ώ5οΙΓ Κπονῃ ἴο ΠΏΘη 85 {Ποῖὶγ Εδιίθου 
ἃΠηα {Πεῖγ Τιάρο, γανναγαϊηρ ΘΥΟΤΥ τηδῃ 
Δοσογαϊηρ ἴο ἢ]5 ψοσκϑ, δηα τνοσκιηρ οἷ 
ΗἸ5 Ῥυΐροβθβ [Ὠχουρὴ {πῸ ἀρράγθηὶ ἀ15- 
οΥάθιβ οὗ ἴῃς νου], ννὰβ τηδάθ ἴῃ 6 οὔθ 
ἸΠαΙΒΡΘΊ54 ]6 ρτουηάνοτγκ οὗ 4}1} οβογίϑβ 
ΑἰΤΟΓ τρη!Θοιιβηε855 δηα Κπονεᾶρε. Τῆς 
ἴθδυ. οἵ 7 εἤονδῃ (ἰ. 7) βἰοοά ἴῃ [Π6 νοῦν 
ἔτοηΐ οὗ 115 ἴθδοιηρ 85 ἴπΠ6 Ὀεριηηϊηρ οὗ 
ψγιϑήοῃ. ὙὉὍῃὲ (δ Ρ Υ τῆυ5. Ἰπαϊοαῖεα, 
ἴῃαϊ οὗ αν δῃα τόνοῦθησθ, τοοίθα ἴῃ [ἢ 6 
σΟΠΒΟΙΟ 5η 655 οὗ τῇδη 5 [{{{|6Πη655 δηὰ 
ΘΑ Κη66ς ἴῃ τ6 ῥγεβθηςς οἵ ([ῃε Εἴεγη) 
δηα τῆς Ιηβηϊΐθ, νγᾶ5 δῖ οὔποθ {Π6 πηοῖϊνο 
δΔηα (ῃ6 στόνῃ (11. 5) οὗ {π6 16 οἵ οὔε- 
ἀϊδηος ἴο [86 ἰαΐὴνε οὗ ἀυγ ποῖ τη 6 
[δοῆηρ οἵ ἰῇ6 ὈοοΟΪς οπ)οῖη5. Ηἰδ5 
ΚΟΌΓΒΘ ἢ 15 ἴΠε πιοβῖ ἐεγὉ]6 οἵ 411] ροπδ]- 
τ165, ΗῚ5 “ Ὀ]οσβδίηρ " ἴῃς ΠΙρῃεβὶ οὗ 4}} 
Γουναγας (11. 22). ΜΏΠ6 ϑίγθβϑ 15 ἰδϊ οῇ 
ἴῃς ἴαςὶ τῃαΐ, ἴῃ τ[ῃ6 Ἰοῃρ τη, [ἢ 6 ΟΥΘΓ 
οἵ Ηἰξ ρονεγηηγθηῖ δἰίδοῇθ5 οὐιναγαά ῥτο- 
Βρεγῖν, “Ἰεηρίῃ οἵ ἀδγβ᾽" δηά “σι ἢ 65 
δηά Βοπουγ" (11. 16, χ. 27), ἴο ἴῃοβα 
Μῆο Καοερ Η] 5 σοτητηδηδπηθηΐβ, ΠΊΘ ἢ ΔΓ 
ἰΔυρσῆῖ αἰδο (δαὶ Ηδ δάἀποαίο5. δηά {γ81}8 
1Π6 πὶ ἴῃ ΟἾΠΕΙ ψψᾶγ5, ἰῃαϊ ἴΠ6Γα 15 4 Ὁ]6585- 
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ἱηῦ Ὡοῖ ἴο Ὅς ἀεβριδε ἴῃ (ἢς “ςἢ25- 
τοηϊηρ" νῆϊοἢῃ Ης δρροϊηῖς. τῃαι Ηἰς 
““ξΟΓΓΘΟΙΟΠ,᾽" 1 ὙΠ ΔΓ ΟΥΘΓ ἰοτπ 1ἴ ΠΟΠΊ65, 
15 ἴο ὕε τεςεἰϊνοα 45 τε ᾿η!ςαιίοη οὗ Η!ς5 
Ιονὲ (11. 11, 12}, ἰδλάϊης πιδη οἢ ἴο ἃ 
σομθιοΙ πὲ 5 ἴο ΨΏΙΟἢ {ΠπεῈΥ σου ποῖ 
οἰ πογνιβο ατίση,, ΑἹ] ροννεῖβ οὗ ᾿ητθ]]οςῖ 
Δη.Ϊ σροςοῇ, 4} δἤϊγγι5. αἰτοῦ ΠΟ] 655, ἅΓ6 
τπουσηῖ οἱ ἃς Ηἰς νἱϊ5 (χν!. 1,9), ὄνθη 
5 Πιέπ αἵὸ ἴαισῃτ το τεοορηϊζε Ηἰς 
Ὀουπιῖν ἴῃ 4}} τῆς ουὐϊνναγα Οἱ] πδίηρο οὗ 
πε Γ ἰνθ5, δηά ἴὴΏ ἴῃς (απ ν τοϊατιοη- 
5}1μ5. ὙΠΟ πλάκα ἃρ ἴπΠ6 Πάρρίηθϑς5 
οἵ ἢοπις (λ:χ. 14). ΥΠῃθη τηδη αγὸ ἰοἱά 
ἴ0 5.εκ ν]δήοιη, ἴεν δῖα δὰ οὔ ἰὴ 
ΌΤΙ 5. ψὨϊοἢ, ἈπΠουσῇ {πεῖν {}} τηραπιηρ 
ψὰ5 ἴο ὕεὲ ἀὀνεϊομοα δἰτογνναγάς, ννοτα 
δνόη πε οὗ μῥτγιίορίοος να]πθ, τὸ τῆϊηκκ 
οὗ κι ἃ5. ΠΟ ΠΊΟΓΕ δἱγοίγασι ἀμια}ν, ΠΟ 
ἀρυτεραῖο. οὗ ττδαπτοηαὶ Κηον]ς ἴσο, θα 
ἃ5 σἰοιῃφὰ ψ ἢ ἃ ρεγϑοηδὶ [Ἰΐτ, τη οἰοποβῖ 
{ε]]ονσρ ἢ της. Ετοτηδὶ, ᾿5Ὲ  ράγα ὈγῪ 
πε ψιὴ Ηἰπὶ (ν}}}. 22, 30). Απάᾶ ἃ5 
{πὲ Ὑγηβίοπν ννῃϊοῖ τη θοοῖκς ἱπουϊοδίθβ ἐδ 
15 ΓαΙϊσ ἃ ΔΓ αῦονε [ες ἰενεὶ οἵ δαγῖῃ]ν 
ῬΓμάοηςο, 50. αἷἰϑο [ῃῆ6 γόνγασ 15. ἸΏΟΓΕ 
τ1Π4ῃ τῆς ουὐιναγὰ ργουρεγγ χης ἢ, δο- 
οὐτάϊην ἴο ἴῃ6 ρόηογαὶ σοιγθο οὐ οὐ 5 
βΒονεγηπΊοηϊ, (οἸ]ονν5. ἡ Ὀρτρῃτη655 δηὰ 
οὐδάϊθησθ. “ΕἸρβιθοιβηεθ ἀο]νογειῇ 
ἔγοτη ἀθδίῃ᾽ (χὶ. 4), ἴυγηβ, ὦ 4, [6 1ηδν!- 
ἰΔὉ]6 ἐπα οἵ 116 Ἰπῖο δὴ δυϊηδηδϑία. [Ι͂ἢ 
ςοηίγασῖ ψιῆ τ[ῃ6 νιοκοα, οὗ ν Ὥοτῃ τ᾽ ὶς 
ἴτι6 ἴῃαὶ “Ώδη ἢδ αἴοεῖῃ ἢϊ5 ὄχρόοίδ- 
[Ἰοἢ 514}} ρϑυϑῃ" (χὶ. 7), 11 15 ψχιτῖθη οὗ 
ἴῃς τίρῃΐθουβ ταὶ ἢ6 ““Παῖῇ ἤορε ἴῃ ἢϊ5 
ἄεδίῃ" (χὶν. 32). Ὑπμαῖ ἤορε 15 ΠΊΟΓΘ 
τἢδη ἴῃ6 σοηδάξηςς (παῖ 11 Μ}}}} Ὀ6 νν6]}]} 
ἢ 15 σμΠ]άτσθη δηα τἤοϑα ῆΟ σοπΊα 
δἴζογ ὨϊΠΊ, Δα 15 ἃ5 δῇ “Ἔνθ δϑίηρ ἰοιη- 
ἀδιιοη᾽ (χ. 25). 

4. Τῇα δρρὶϊοδίοη οὗ {656 ὈΓΠΟΙΡ]65 
ἴο ρτγδοίϊοδὶ δηᾶ βοςῖδὶ 16 Ῥγεθυρροβο85 ἃ 
βίδα οὗ 5οο είν ἴῃ ΜΠ] Οἢ [86 5᾽ΠΊρΡ]Π ΠΟΥ οὗ 
νΠΠ]αρδ. 6 15 ρίνιρ νὰΥ ἴο [ἢς βιάἀάδη 
ἀενεϊορτηεηῖ οἵ ἴῃς γε] ἢ δηα ἸυχυγΥ 
ψΠΙΟἢ Ἰοίοηρ ἴο οἰἰε5.. ΤῈ ἀδηροῖβ 
ἀρδίηϑε νης ἢ (Π 6 γουπρ ἅττα ψψασηθα ΜΠ ἢ 
οἰτ-ταρθαΐϊθα βαγηθϑίηθϑϑ τὲ ἴποϑβα οὗ δχ- 
{τανάρδῆςσθ, Ἱηπαεθίδαηθ55, ἀγα ΠΚΘΏΏ 655, 
ἹΠΊρΡΙΓΙγ. ὙΠ6 Ροτγίγαιϊϊ5 οὗ 16 πατὶοῖ 
Δηα (ἢ6 τηοηδγ-ἰΘαθΥ ἀγὸ ἄγάννῃ ἢ ἃ 
᾿Π6-ΠΚῸ δοσυγδου (ν], 12---ὶ 5, ΥἹ]. 6--- 23). 
Ιὴ ἃ σΟΙΠΙΓΥ ΟἿΪΥ Παϊξοιν Ζοα, ᾿πα]- 
δεῃος ἴῃ [ἢ6 νῖςδ5 ἴο ΨῃΙοἢ ΠΥ τεπηρῖοά 
ΙΏ6η ἰδ ἴο γεῖ ΠΊΟΓΘ ΟΡΘῺ ἰδ] 655 655, 
δΔηἀ [ἢ6 [16 οἵ [Π6 ἰγεθροοῖοσγ Πδά αδἰίσαο- 
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[ΙοΒς ίογ {π6 .ἐἷς πα ἐοο ϑἢ, πλιὰ ἴδ ῸΥ 
ἍΕΓῈ Παγάϊγ αὑ]εὲ ἴο χόβιδε (1 1ο--τρ} 
Οἰδογ ίδυ!ις ᾿Ἰποϊἀθηΐ ἴο ἀμ όγεηι τειηρς- 
ΓΑΙΔΘΗϊ5, Ἰ6]Θ 655 (χν. 19, ΧΙσΣ 1ς- 24, 
χχιν. 30---14, Χχνὶ. 13---τὖό). ρπάς {(χτὶ 
18, Χν"}. 12}, ΠΠΟΟΠιΓγΟ δα 5ρόξοῇ (χ. το, 
19, ΧΝΊΠ. 7), νάηῖ Οἱ τενέγεπος ίοσ ρ8- 
ΓΕηῖ5 Δηα ίογ ἴδε ἀσεὰ (ΧΗ 1, χν. 5. χῖχ. 
26), ἀγὲ εαοῇ, 1 ἴπεῖγ ἴωγη, Βειά ΌΡ ἴο 
τεργοθαῖοη, δηα τἢειγ ἰδάταγες ϑόθη 85 ἴῃ 
ἃ ΤὨΙΠΟΓ ΠΕΙά ὕρ ἴο πἤβῖυσε. ἢ τὰς 
Ῥτὰαστιοαὶ νυἱϑάοιῃ ἡ ΠΙΟΒ 15 οῃδγασιξῃς 
οἵ τῃ6 Ὀοοκ, Δρρεδὶησ, 45 1 ἀούξ, δοῖ 
ΟἿΪΥ οΥὐὁἩ ΤΠΙΕΗ͂Υ ἴο δυςσῃ 45 δὲ δἰγοδαγ 
βϑεκίηρ ἴῃ6 Πιρῆεδῖ ροοά, δυῖ ἴο ἴῆοβε 
ἴῃαι ἅτε Πμαϊτἰηρ Ὀείνεεη ἴσο Ορίπίοης 
δη ᾿πο]ηϊὴρσ ἴο 1Π6 '᾿γοῖβθ, ϑἴσϑϑϑ 15 ἰδιά, 
ἴῃ αἰπιοϑὶ 4|} ἴπεξε ᾿πϑῖδηςσθβ, ηοῖ οδιεῆγ 
Οη ἴμε σ'ῃ ὑὕὰῖ οἡ τπὸ (ΟΥ̓ οὗ τδ8ὲ νῖςε, 
Ὡοΐ Οἡ [ἴ5 εἴεγηδὶ, Ὀὰϊ 115 τειρογαὶ οοῦ- 
βΒεηιθηοθ5.. Μῶόοη δὲ υτρεά ἴο δοὲ ἧχι 
ἔγοπι βϑοοηάδγυ, ρθη 41 πχοῖϊν εβ, ἴὸ 
βδῆυθη ἴἢ6 ρον, νγειομδάηδες, ἰσθο- 
ΤΊΪΏΥ, ΜὙΠ1Γ]} ἀγα ἴῃ σοηβθησεησοβ οὗ Φ6}Ὲ 
Ἰπάυ!ρεησε, τπδῖ 50 [ΠΟΥ͂ ΤΥ ᾿ἰδᾶγὰ [δὲ 
ἢδιῖ5. οὗ 5 γαϑίγαιηῖς ψ ῃοἢ ΜΜ111 ταλξὸ 
1 σἀράῦϊα οὗ Βιρῆεσ τβουρῆϊθ, δηά 
οὐεάϊεπε ἴο ἴῃς Ὠίνιηε [νν, 45 δηάιησ 
1η ἴπαι οὐεάϊεδησς 1156} τοῦ Ἐχοθεαιϊην 
δτεαὶ τεννατά". ὍΤῆς τεπμεάϊος ίοσ τδὸ 
Θν}}]ς νηοῦ [ῃ6 ἩΓΙΙΕΙ ΟΥ νυ οῖβ οὗ τῃ6 
Ὀοοκ οἱ Ῥγονεγὺβ 5ἂνν ἵἴπ5 στοντης ὺὕρ 
διουπηα ἴπδιῃ, γεγο ἴο Ὀς ἑουηα, ἴμεν τἂν 
ὯΟ [655 οἰθαγὶγ, ἴθ εὐἀμοδίίοη. [πάϊν]- 
ἄνι41]5 δηα Ὡδιοη5 4||Κ6 πεεάεα αἰϊβοϊρίϊης 
δηα τοϑίσαιηῖ. Τῆς ἰὈυπιοσ ἰουημὰ ᾿δι 
{πεν τεαυϊγο τη ἴῃ 6 ἰταιηϊηρ οὗ ἤοπλΕ, ἴῃ 
ἴΠ6 σουηβεῖ5, ννασηϊηρβ, δηα, 1 Πδοθβϑατν, 
[6 σἤαΞ βοτηθηῖβ 4150, ὈΥ ΨὨΙΟΒ τῆς εἰ 
ΤΌΪΥ 1} 15 σῃμθοκεὰ δηᾶ ρυϊαεά (Ἰ. 7, ὃ, 
ἵν. 20, 21; ΥἹ]. 20, ΧΙΧ. 18, χχὶ!. ὅ, 15, 
ΧΧΙΣ 13, 14). ΤΠ ἰαῖῖοῦ ἴοο πϑϑάθα ΓΟ- 
βίγαιηἴ δηά ρυιάδπορ, δηά, ἔστοπῃ τῇς ροϊηι 
οὗ νιον Μῃοἢ τἴῃ6 τ ῖοσ οσςυριεά, πὰ 
ΠΟ Ρο] σαὶ] τΠθοτῖδ5 οὗ [6 πιρῃϊ5 οὗ πγδη, 
ΟΥ Τεαρτεβεηΐδτινε ρονεγητηθηῖ, ἴ8Ὲ οπέ 
βαίδβρυαταά δραιηϑῖ ᾿Ισθηος δη ἀϊθοτάεσ 
τᾶς ἴο δὲ ἔοιιπα 1 [Π6 βἴοσῃ, 10 ἘΕσχιθ]ς, 
ἸΩΟΟΥΓΙΡΕΌΙ]Ὲ. δαπληϊβίτα θη οὗ ι5ῦςε, 
ΔΠ6α τῇαϊ ΔαπΊ 5 ΓατΊΟη ΟΔ]]6 ἃ ἴοσ τὰς 
σΟΠΓΟΙ οὗ ἃ ψν156 δῃὴα πιρῃίΐθδοι Κίηρ (χνῖ. 
10, 12---14, ΧΧ. 8, 26, 28). ΤῊ ποοῦβϑιν 
οἵ τῇς (Ρούβομαὶ σονογηπιθηΐ οὗ σιςἢ ἃ 
ΤΟΙ 15 5516 6 τῆτοιρῃοιῖ, ὄνθὴ ἩΠΙ]ς 
15 ΤΙΒΚ5 ἀγα δοκπονίθαρεα ἔτεεὶν (ΧΧνΏ. 

1 (ομρ. γ . Α. Ἡεββεγς Βουὶς ἴεοίατες 
“Οη τε Μοιαὶ Π:βησα ες οὗ Βοιίριατε, 
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Ἐς, τό, ΧΧΙΧ. 4, ΧΧΧΙ. 5), Δηα ἃΓα πιεῖ ὃν 
Φεγησϑὶ ναγηϊηρβ δραϊηβί [ῃΠ6 τοτηρίδ[Οἢ 5 
τὰν Πἰςἢ διίαςκ ἰκϊηρθ ΠΟ 1655 [ἤδη 5] οἵδ 
(Οχχνιῖ. τό, χχὶχ. 12, Χχχὶ. 4). ϑ0πλ6- 
τῆϊηρ τᾶν Ὀ6 ἀοηθ 1ῃ Γαβιϑιηρ ἴῃ 058 
τεαιηρίδιοηβ, ᾿ἢ τῃ6 Κίηρ Μη] ποί ΓΕΙῪ 
ἴοο πιο οὐ ΠὶΒ οὟἢ υπαϊάδα μ6ρ- 
τασδηῖ, Ὀὰϊ Ψ|] βυπουπά Ὠϊηλβα] Γ ννἢ 
ννίϑε δηὰ ρπιάθηϊ σουηβθ! ]οῦβ (χχὶν. 6), 
Τουΐϊ ΠοΓδ, τοτα ροθᾶρ5 ἴδῃ ἢ ΔΩΥ ΟἴΠΟΓ 
Τδτὶ οἵ τῃε θοοΚ, ἴπε ἴθδοθοῦ Π45, αἱ ἰαϑῖ, 
ἴο (411 ὕδΔοῖκ ὕροη [86 ἔστ {παῖ 1 15. ΟἿ]Υ 
ὍὌγΥ τἢδι ν᾽ϑάοχι, Ὠ)Οἢ 15 τῃ6 ρη οἵ σοά, 
1μαὶῖ “Κίημβ τεῖρη, δῃηὰ ὑπΠησα5 ἄδοσθα 
}υδεισ θ᾽ (ν1}. 15). 

ς. Νὸ εἴ]. 8] τηδῆυδὶ νου Ἱά Ὀ6 σομλ- 
ῬἩ]εῖςε, 1η1655 1ἴ ἀϑϑίρηθα ἴο Μοϊηδῃ, ἃ5 ΜῈ]] 
8.5 ΙὩδη, Ποσ Πρῆϊ ροϑιοη ἰη [ἢ 5οςὶδὶ 
οτάεσ. Ετοτῃ ΠοῪ (ο]]γ (χὶ. 22) δηὰ ἄερτα- 
ἀἰδιίοη (11. τ6----ιρ, ν. 3--145 ΥἹῖ. 6----27), 
ὙΠΘη 95Π6 ἀο65 Ὀιυϊ ΠΊΠἸ5ΙΘΙ ἴο {Π6 56ῃ- 
ΘΌΔΙΥ οἵ πηδΔη, 5ΡΓΙΠΡ, 485 ἢδ5 Ὀθ θῇ 566}, 
[6 νγοσβί δν}]5. [ἢ ΠῈῚ Ἔχοαι]θῆσα 15 [ἢ 
στόονῃ δηά ρΟΥΥ οὗ ἃ τηδη 5 [16 (χὶ. τό, 
χὶϊ. 4. Νὸ ρίςξζυτα οὗ 1464] ὨδρρΊ ἢ 655 15 
ὌΠΡΠϊΟΙ τη ἴπαὶ οὗ ἃ ἢοπῖα ψὨΙΟἢ 15 
τῆι15 τηδάς ρετίεοϊ ἢ [Π6 οἰδασ Ὀτιρῆῖ- 
Ὧ655 Οἴππ6 ὕη]0ὴ (ν. 15--.20). ΠΕ “Ῥπι- 
ἄεδηϊ να ᾽ 15 ᾿πουρῆϊ οἵ 45 οης οἵ σοα 5 
ὈεϑΞῖ ριἤϑ (χῖχ. 1.4), “ ὈυΠ]Πάϊηρ με Πμου56᾽" 
(χῖν. 1) οὐ [με οἠἱϊγ ἵπιῈ ἰουηάαίοῃ. 
Ηδχ ᾿πῆιθηος οἡ ΠΕῚ ΟΠ] άσγθη 15 85 στοαῖ 
δ5 ἴῃμαιϊ οἵ τμεῖν (αίΠοσ, 1 ηοῖ στεαίεῦ (1. 8, 
ν]. 20). Πα οὐ Μηδ ἰποῪ ἤάᾶνα οὗ 
σοοάπεββ ἴο ἢεῦ Ἰονὶπρ ρεγϑυδβδίοη. ΤΏΉΕΙΣ 
5105 δηᾶ [0]1165 τὸ ἃ ἤξανίηθββ δηὰ στε- 
Ῥτγοδοῇ ἴο ἢετ (Χ. 1, χν]. 25). ΤΏΘΥ 8Γ6 
ῬὈουπά ἴο τεηήεσ ἴο ἢεΓ ἃ ἴτε δηὐ Ἰονιηρ 
οὈεάϊεηοε (1. 8, ν᾽. 20). Τῆς τεδοῃϊην 
ΟἹ [Πὶ5 50] 6 οῖ οὐ] ηαῖας, ἴ ἡΘεοα ΠάγαΪγ 
6 5αϊὰ, ἴῃ ἴῃς ᾿αϑί σπαρῖθσ, σοι 5 Πρ 
85 ᾿ξ ἄοσβ, (1) οὐὗὁἨ Ῥσορῆδου Οὐ ογδου δῦ 
βρεεοῇ 85 ἴο ἴπε οἴῆοα οἵ ἃ Κίῃρ δηὰ [ῃς8 
βρϑοίδὶ τετηρίδιοηβ ἱηποιάθηΐ ἴο 11, ΨὨΙοῇ 
σοΙη65 τοι ομδ ῆο ψγὰ5 Πϑῦβε! ἢ 6 πιο- 
ἴ8εσ οὗ ἃ κιηρ, δηὰ (2) οὗ [ῃ6 ριοΐαγα οὗ ἃ 
Ρογίδοι ψΐδ, 156, δοῖῖνα, Πρ ογαὶ, ἰατρθ- 
Ὠοαγίθα, ψῃϊ ἢ 15 ὈὉτοιρσῆς Ὀδίοσα 15 δἵἱ 
{6 νοΥῪ οἷοβα οἵ [πΠ6 Ὀοοκ, ἴῃ [πε δογοβί!ο 
ἔοττῃ τηοϑβῖ ϑιϊμεά ἴο Ἰπιρτθϑα 'ἴἃ οὐ ἴδε 
ΤὨΘΠΊΟΤΥ, ἃ5 ἴὴ6 1Ιᾶάφα] ψῃϊοῆ ἴῃς γοιηρ 
τηδῃ, 56 ακιηρ ἕοσ (ἢ6 ἔγιια δ] ββθάηθ55 οὗ 
116, ννᾶ8 ἴο Κρ ἴῃ νιεν. 

11. 74ε ΣΧΧ. Κα ίον οὗ “ἦε δοοῖ οὗ 
μρουδ ὁς. 

ε: Τῇο Οτοοῖκ νογϑιοῃ οὗ (ἢϊς. θοοκ 
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Ῥγοϑθηΐβ βοῆς ροϊηἰϊβ οἵ [:ηΐογεδὶ τῃδῖ 
566 ἴο ἄθϑβεῖνε ἃ βρξοῖδὶ σοηβι ἀθγδ ΠΟ. 
γῆαϊ ννὰβ ἴγιις οἵ τῆς 1,ΧΧ΄. {γα ῃ5] ἴοι 
ἃ5 ἃ ΝὨοΪὸ, τῃαῖ ἰ 5δοπγχεά ἴο Ὀτάρα ΟΝΟῚ 
1[η6 σῇδϑπι τπαΐ Ὠδα ἡἰϊνιάφξα τῆς [δνν ότη 
[ῃ6 Οτεοκ, μοὶ (5 ροοά ἴῃ ἃ βρεοῖδὶ ἀθρυθα 
οὗ [15 ραγί οὗ. [Ιη πιακίηρ τἴπαΐ {ΓΔ η8» 
ἰαϊίοη τ6 [νν ψουἹα ἤανα ἴο [Δ] }1471|Ζ6 
Πι56 1} Γ τνἢ {116 ΤΟΥ ΠΟΪΟΡῪ οὗ Οτοοκ 
Θἴἢ σα] νυυιῖθγβ, ἀπα ἴο Ὠοΐθ, ἃ ἴδ ἂ5 6 
σου]ά, τὰ ργξοῖδοὸ βδφαιιναὶθηῖ5. ἔου τῃς δἵ- 
{ἴδ 5, τπηοσαὶ διχα 1ηἰθ] ] οῖυα)], οὗ ψῃϊο ἢ 
ἴῃς Ῥοοκ ἱγεαῖς 50 Ϊγ. [Ιἢ τοδάϊηρ 1ἢ 
τἢ6 ατοοκ ψου]Ἱὰ δηα Ὠιπηϑο], ἴΔῚ ΠΊΟΥΙΘ 
[4 Ὧδ τὑνου]ὰ ἴῃ τοδάϊημ [ὺγ οὐ Ῥβδὶ τα 
ΟΥ Ῥτορβεοῖ, ἰὴ δὴ δίπηοϑρῆεγα οὗ τποιρῆϊ 
Ὠοΐ νϑγὺ αἰβογοηῖ ἔστοση ἢϊ5 οὐγὴ Ὠδίνα 
Δ, Μογε [ἢδῃ δΔὴῪ οΟἴἤεΥ Ὀοοΐκ ᾿ἃ ργᾶνα 
δὶ τῆς οἰγουτηβίδησεβ οὗ [86 {τὴς τϑ- 
αυϊγοά, 4 σοπηπιοη ρῥτοιηά οἡ Ὠιοἢ ἴῃ 6 
ἴννο σοιὰ πηθεῖ. Τὴ6 νετν ψογάβ ἢ 
ΠΟ ἢ τὴ6 Οτεοκ νεγβίοῃ οὗ (ῃ6 ὈοοΪκ 
Δροιηα5, ϑοῇ ἃ5 σοφία, φρόνησις, σύνε- 
σις, δικαιοσύνη, ετα ἴῇοϑ6. ψῃϊοῆ ΜΈΓ 
ΘΟ Ποϊηρ 1 ΘΕ ἰδοίυγο- τοοπὶ ἴῃ ΑἸοχ- 
δηᾶτα. Α8 16 ὈοΟΟΚ ἰἰ56][, δεσοτγάϊηρ ἴο 
115. γα πο 4] δ ΠοΥΒἢ]ρ, ννὰ5 ἴῃ6 ἢγϑῖ- 
πι1ἴ5 οὐ [Παΐ ἸΆγραπαβ5 οὗ πϑατῖ, οἵ ψῃοἢ 
Ἰηἴογσοουγβα νι ΟἴΠΘΙ ἡδίϊοηβ δηά ἔδῃ}]- 
ἰατιῖγ ἢ ΓΠΕῚΓ πιοάθα οὗ ᾿πουρῃϊ δηά 
ΒΘ Οἢ ννεγα ραγΪγ [μ6 σοηδοαιδηςα δηὰ 
ΡῬΑγῖγ, Ἰὼ {ΠΕῚΓ τυγτῃ, [ῃ6 σδιι56, 50 ἴῆ6 
{Δ 5] Δ Ὲ}]οἡ ἰεη δα ἴο σῖνε ΡῬΓοΟΠ 6 ης6 ἴο 
1παὶ 5ι4ς οἵ ΤΠ δ15ηλ ἴῃ Μ]]Οἢ Ιἴ ΡΓο- 
βϑηϊθα 1156] ἴο ἤθη, ποῖ 85 ρσόρδεῖὶο, 
ἴγριοδὶ, σεταπηοη αὶ, θὰ νυν ΠΟῪ οὐ ΟΠ ΘΗ͂Υ 
45 ἃ ΤΠ ΟΠΟΙΠΘΙΌΙς σγϑίθπ οὗ ραγα δἰ 168. 

2. Οπε τό οὗ [15 ννὰ5. βεδῃ 1ἴῇ [ῃ6 
ίαςι Πδϊ, αἰπχοβϑῖ δΔοηθ οἵ ἴῃ θοοκϑ οἵ (μ 6 
ΟΙα Τοβιατηθηΐ, 11 βουνθα 85 ἃ 2066] ἴοσ 
ἴῃς Η 6]] ἢ Ἰϑτὶς νυσιουβ οὔ Π6 ἴνο σδηζυ 68 
Ῥοίοτα Ομτϑῖ. Ηἰδζοσιθβ τηῖρῆϊ ὈῈ ψυυιτίθη, 
Ὀυῖ {ΠῸΥ ΕΙΘ ΡΟΟΥ σγορτοαμποςοηβ οὗ οἱά 
Πηδίοτα]ς, ΟΥ ΓΘ {66 0]6 δηὰ τῇεζοσιςδὶ) 
ἴῃ 5ἴγ]6. Τῆς νοΐσᾳ οἵ ῬΙΟΡΠΘΟΥ τγὰ5 
5:16ηἴ. ὍΤΠῃαΐῖ οἱ Ῥϑλ)Πη15ῖ5 (ονθὴ ᾿Γ να 
δά [Π6 οχιβίθηςθ οἵ ροϑῖ- Μδοοδθθδῃ 
Ῥ541Π2)5) ψγὰ5 ποαγά διιΐ βδεϊάοω. Βιυῖ 
{πὸ ἱπἤμπεηος οὐ [ῃ6 οδιεῖ ϑαριθηῖαὶ 
ὈοοκΚ οὗ ἴῃε ΟΙά Τεβιαπιεηὶ ννὰ5 β6θὴ ἰῇ 
115. Ὀεϊηρ 5δεἰθοῖβα ἴου ᾿ς ῇοη ὈΥ μο568 
ν8ο0 δὰ ἀπιηκ, πΊοτα ΟΣ ἰ655 ἤδερὶγ, οἵ 
115 5ριπ|. Τῆδ ὑγιβάοπι οὗ ϑοϊοιμοῃ, (Π6 
Λνιβαάοτῃ οὗ ϑιγαοῇ ογ (ῃ6 βοὴ οἵ ϑιγαςῇ, 
ΡτοῦΑΟΪΥ αἶδο οἴμοσ ἰοβῖ θοοκβ οἵ 1ῃ8 
5316 Κιη, σοηξδοβθα ἴῃ [Π6Ὶγ νΘΥΥ {1||685, 
γεῖ πιοῦα ἰῇ [ΠΕΣ οἷς βιίσυςίασα δηὰ 
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ἴοησ, (Δι (ἢ6 Ῥτονοτγβ οὗ ΘοϊοπΊοΠ, τΟΓΟ 
Ῥαιι οι ]αγὶγ (Π4τ ἴΠς εἰρῆῖῃ σπαρῖοτγ οὗ 
ἴῃδὶ Ὀοοκ, παα είς {πεῖγ οἴαπιρ ὑροῇ 
ἴΠ6 πηι. ΓΠΘ διηρ αΥΥ ᾿πίογοσίρ Ρτο- 
Ἰοριις ἴο {Π6 ἰατῖεγ ὕοοκ, ἴθ ψῃιςἢ τῆς 
ΓΙΟΥ͂ ἀνον 5. ἢ15 σοηνιοτοη ται “1ῆο56 
Ψη0 τοδα (ἢς βδογεὰ ϑεπρίαυγοα οὐρῆϊ ποῖ 
ΟἾΪγ ἴο ὑε οἱ ψοοά υὑπεογοιδη της {Π6πὶ- 
δεῖνεβ5, ὑυϊ τὸ 6 Δ0]6 αἷθοὸ Ὀγ βρεεςῇ δηὰ 
ΠῚ ἴο Ὀ6 υϑε}] ἴο ἴποϑε τπαΐ δτὸ 
ψιίπουι," οεννς. πον πη ἢ [15 ᾿ς οὗ 
ἰοδοῆιηρ νᾶ5 ἰοοκεα ὕροὴ 845 ἴῃς {π|ι6 
προπαιδεία ὉΥ Μ ΟΠ ἴῃ6 πηϊηςς5 οὗ [Π6 
Οὐὐπι}} 65 γογα ἴο ὃς ᾿δεὰ ἴο ἴῃς ίδιῃ οἵ 
[ςγαοὶ. 

4. Τῆς ᾿ηἤπθηςο5 οἢ Έγα δ νουκ 
τουηὰ ΡΒ ο, Πὶ5 ἀδδιγα ἴο ὕτιηρ ἴῃς 
τελοδιης οὗ τὸ [ἂν Ἰηῖο Ππαγπιοηῦ νἹτἢ 
1η6 τέγη ηοϊοσΥ οὗ ΡΪαῖο, ἰεα ἢϊμ ἴο 
σἤοοβε Λογος, γαϊῃθγ τἢΔη Σοφία, 45 {πε 
ὨΔπλῈ οὗ [Π6 οσγξαῖνε ΕΠΈσΡΥ οὗ ΙΓ ἢδ 
[που ῆϊ 45 οὴς ἢ, δηα γεῖ ΟἸδιηριΠ5ἢ- 
Αἰ]6 ἰτοπὶ, (ῃ6 1λῖνιηθ ἔπδοηςς, Ὀμῖ 11 15 
᾿ΠΠροβ5 1016 ἴο τοδὰ τῇς νοσγὰβ ἴὴ ψῃ]ςῇ 
ΡΏΝΪΟ φρεὰκ5 οἵ [ῃαὶ Λόγος 45 μιμούμε- 
γος τὰς τοῦ πατρὸς ὀδοὺς, πρὸς παραδείγ- 
ματα ἀρχέτυπα ἐκείνου βλέπων', ψιϊῃουῖ 
( Πρ τ τὸ Ψψουϊὰ ἤᾶνε δθὴ οἰ οΓ 
(ἢδη Ιἴ 15, Πδᾶ ποτὰ ηοΐ ὕθθῃ Ὀδίογο ἢΙπὶ 
([ῃ6 ψογαϑβ ἴῃ ἢ ]οἢ ὙἸΙΒάο ΠῚ νγὰ5 ροΊϑοη!- 
βεὰ, ὡς ἰσχυρὰ ἐποίει τα θεμέλια τῆς γῆς 
ἤμην παρ᾽ αὐτῷ ἁρμόζουσα' ἐγὼ ἥμην ἣ 
προυσέχαιρεν, καθ᾽ ἡμέραν δὲ εὐφραινόμην ἐν 
προσώπῳ αὐτοῦ ἐν παντὶ καιρῷ. [Ι͂ῃπ ν»Παΐ- 
ΘνοῚ ἄδρτοα ἴ[Π6 σοηηοίδίοη ἴῃι5 ραϊηθά 
ἴοσ 1π6 ννογστὰ νηοῦ ῬΏΙο σἤοβο ργεραγθὰ 
της ννᾶὺ ίοσ ἴῃη6 ἰϑδοῆϊηρ οὗ 51 Τ᾿ οἤπ, ννγῈ 
ἸΏΔΥ ἰἴτᾶςθ, ἰῃ ἴῃῇ6 Βιρῃεδὶ δϑρεςοῖβ οὗ 
ΟἸἨ γι βιαη τῃθοϊορσγ, με ᾿πἤμπεηος οὗ ἴῃς 
γὶν!α ροτίγαϊτυτα οὗ ἴη6 ρεγβθοηϊῆςξα ϑοῤάτα 
οὗ τῇς Ῥγονεῦῦθ. Τῃδ ρἤταβοβ ΨΠΙΟῆ 
ΟδΔΙη6 ἴο ΘΧΡΓΘ55 [6 δἴεγῃηδὶ ρεηθγδίοη 
οὗ ἰῃ6 Λόγος 45 ἴῃς μονογενὴς υἱὸς (Ἰοῆη 
1. 14, 18), 5ιιοἢ, 4.9., ἃ5 πρὸ τοῦ αἰώνος, ἐν 
ἀρχῇ. ἌΕ͵ΙΘ υδεα οἵ. ἢετ. Τῆς ἀοΧΟΙΟΡΎ 
ΜὨΏΙΟἢ Δβογ 65 ἴο [Π6 1,4π|0 ἰμαΐ νΜγὰ5 5141} 
πλοῦτον καὶ σοφίαν καὶ ἰσχὺν καὶ τιμὴν καὶ 
δόξαν (Εν. ν. 12) 15 41} θὰ 8η δοῆο οὗ ἴῃς 
ποτγάς ἴῃ ψῃΙοἢ Βα Οπ 5Ρρ6  Κ5 οὗ Πουβοὶξ 
(ἐμὴ φρόνησις, ἐμὴ δὲ ἰσχὺς... .πλοῦτος καὶ 
δόξα ἐμοὶ ὑπάρχει, Υἱῖϊ. 14, 18. Ἐνεη 
(Π6 ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν οἵ [0Πη 1. 14 οΔη 
Παγάϊγ Ὀ6 βεραγαῖϊθα δἰϊορθίμογ (1 να 
δάτηϊτ [6 ραηθῖαὶ ΡδΥΔ 16] 15πὶ οὐ τἢ6 
ἴψο ᾿πὸ5 οὗ τβουρῃῦ) Ποπὶ ἴῃ6 ἐγὼ ἡ 

2 Ῥηΐθο, “ὲε (ζοηῇ, 11πηρ.᾽ 111. 342. 
3 Ῥγον. ΥἹἱϊϊ. 20, 30. 

ΙΝΤΚΟΌΓΟΤΙΟΝ ΤΟ 

σοᾷφία, κατεσκήνωσα βουλὴν καὶ γνώσυ οἵ 

Ρτον. νι. 12. 
4. ἴτ αν ἴη [86 πδἴυγε οὗ ἴδ οδϑς, 

Ὀοιτῆ ἃ5 ἴο τη τῃουρῆιῖβ οὗ ΡΏΠ]ο, δηὴ τοὶ 
ΙΊΟΓΕ ἃ5 ἴο ἴῃῆ6 ΠΙΡΠΟΙ ἰεδοῆιηρ οἱ δι 
]οηπ, ἰῃδῖ, 580 (ὰσ 45 ἴπε Ὀινῖπε δ ιϑύοῃ 
ν5 ρειϑοηϊῆεα, τῆ6 τηβϑου]ης, ποῖ τῆς 
ἰδ πη 6, ννοσὰ 5ῃουϊα σαὶ ἴῃ δϑεῃ» 
ἄλπογ. Α ϑνϑίθοτῃ ἴἢ ΨΠΊΟΝ Σοφία δά 
Ὀδεη {Π6 ἀοπιηδηῖ τνογὰ σρῆϊ δᾶγνε ἰδ 
ἴο δῇ ἐδιίεγ ἀδνοϊορτηεξηῖ οὗ [ἢδὶ Δ{Π|20- 
{ἶνὸ ΡΟΜΟΙ οὗ ἴῃ 6 ““δνογ- ἐπηϊπιηθ᾿ἦ οἱ 
ΜΉΊΟἢ ΜδγοίδιγΥ πᾶς ἃ ἰδία στον, Οἵ 
τσ παν Ὀδοοπηθ Οοἠδ ἴῃ ΜΠΙΟΝ, 25 
ἴη ἴῇς ἈΔΌΡΙΠΙς ἐχορθϑὶ5 οἵ τον. ΥἹ1., 
ΥνἸϑάοιη 5 ᾿ἀθητιῆοα ψ Πἢ τῆς 1,ὯΚη ξίνεα 
Ὀν Μορβεβ, δῃὰ γεῖ εχιβίϊηρ θείοτε [δε 
ΜΌΓΙα ννὰ5. Τῆς ῥσαῖβθβ οἱ ᾿γδάοπ που 
μανθ Ὀδθὴ ἴῃ τῇδῖ σα56 κε ἴδοϑβὲ πε 
Ηοοκετσ υἱΐετς οὗ 1ἃ,ᾳνν ἴῃ 115 ὨΙσἢεϑῖ 56ῃϑὲ 
ν Ὠοθη ἢ6 β8γ5 (παῖ ““ΠΕῚ ϑεδῖ ᾿ς [δὲ 
Ὀοβοῖη οὗ (οά, ποσὶ νοῖϊος (δ ΠΑΠΠΟΝΥ 
οἵ τὴς νοῦ" 

5. Αἡ ἰηβίδῃηςς, ΒΑΤΑΪΥ 1655 5 ΠΙπηρ, 
οἵ [πὸ ᾿ἱπῆπδησς Ἔχεγοϊβθα Ὀγ ἴῃς τεδο!ηρ 
ΟΝ ὈΘίογα υ8 15 566 ῃ ἰπ ἴΠ6 τεπηδγκδθὶς 
Ρᾶββδαρα ἴὴ [μ|Κ6 χὶ. 49. [, νὰ πιδῃῦ 
σομηπιοηϊδίοτβ, να τῆϊηΚ οὗ οὐὖἦ Ἰρτά 89 
Βρϑακιηρ, ἢ ψόογάβ νος, ᾿πουρὴ τγϑ’ 
τοτίουιβ, γα ἱηίθ ΠῚ] 6 ἴο τῃ086 »]Ὸ 
μεατὰ Ηϊπι, οὗ ΗΠ βε ΙΓ 85 ἡ σοφία τοῦ 
θεοῦ τῃδἱ 56ηΐϊ 115 Ργορῃεῖβ δηἀ δροϑβίε5 
ἰηῖο (ῃ6 οι δηά δεϑηῖϊ {πεῖ ἴῃ νδ]ῃ, 
16 6 ἢᾶνε ἃ ἀϊγεοὲ 1παϊοδιίοη τμὶ ἢὲ 
βοιρῆϊ ἴο ἰοδα Ηἰἷ5 αἰ 5οῖρ]65 ἴο Ἰάθπ 
Ηἰπι ψ τ τη 6 ρεσβοηδὶ ΥΝ Ἰβάοπῃ οἵ πβοῖι 
5ΌΟἢ στοαί ΤΠΙηρ5 ἃτῸ δια ἴῃ ΡΧΟΥ. 1. 
δΔη Ψ ΠΟ 15 το ργθβδθηϊθα 85 υ[τῈ Πηρ ἃ {κέ 
ςομρ αἰπὲ ἴῃ Ῥτον. ἰ. 20---33. Π, οπ (δὲ 
ΟἾΠΕΙ Παηδ, ψα δάορὲ ῃ6 1655 ῥγοϊμ- 
Ὀ]6 Πυροιμεϑὶς ἴηι τῆς ὙνΙβάοπὶ οἵ σοὶ 
νὰ5 (ἢ {|6 οὗ βοΐηβ ἰοβί Ὀοὸκ ΠῸπὶ 
ψὨΙ ἢ τῃ6 ννογάς πόσα αυοίεά, τὲ 5ῃου! 
(1Π6η ἢανα ρῥτοιηάβ ἔοσ ἰηξοιτηρ (μα ἰδὲ 
ἰϑδομΐηρ οἵ τῃ6 Ῥοοκ οἵ Ῥτονεῖὺς μιν 
Ἰρτεββοα 56] 50 ΘΘΕΡΙΥ οἡ ἴδε πεπάϑ 
οὗ (δε 7εν5 οἵ Ῥαϊθϑίης η0 [655 ἴμδῃ 05 
ἴῃο56 οἵ ΑἸεχαηάπα ἃ5 ἴο ρῖνε Πί56 {πεέέ 
αἶϑο ἴο ἃ ““ϑαρίθη τα!" "Πτογαίατε ἴῃ μ βιὰ 
ὙΥΙϑάοπι ἀρρεαγεα 85 ἴῃ βϑηάεγ οἵ [08 
ΑΡοϑβί]65 δηὰ Ῥτορῃμεῖβ, ου Ὑῃοτῖ, 85 "ἴδ 
[ουπάδείοη, ἴῃ ΟΒυτοῦ μνᾶς ἴο δὲ δα 
1 να ἴᾶκα πῃ {πῃ6 {πουρῃϊ [δαὶ ΟΙΓ 
Τ,οτά 5 σεργεβθηϊδίίοηβ οἵ Ηἰβ νοΙΝ, 85 

5. ὦ Ὁς {πηπποτ- ΝΥ Εἰ Ὀ]ΠΙομ6 σίθμι ὑπο Βεῖμ 
ἀοεῖϊο, “Εδυκι,᾽ Ρατὶ 11. 

4. Ἐς]. Ρο].᾽ 1. δα δῃ. 



ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΡΕΒΟΝΕΕΒΘ. 

(ΠΟΥ ετα ἀείεγηθά, Οἡ οὔς 5146, ΌΥῪ 
[ῃΠ6 Μεββίδηῖς ἰδησυαρα οὗἨ βαϊδῇ, ὑγῈΓ6 
ἸηΠυδηςεα, οἡ ΔηοίΠοσ, Ὀγ [86 τοδομιηρ οὗ 
[656 ὕνο ομαρίεγϑ, χα τῆᾶγ νιτῃους ταβῇἢ- 
Ὧ655 566 Ιὴ (ἢ6 Ἰην!ΔῖΊοη, ΓἜλθατε, φάγετε 
τῶν ἐμῶν ἄρτων, καὶ πίετε οἶνον ὃν ἐκέρασα 
ὑμῖν, ἴῃ ϑουγοθ το νΏΘηος ἤονοα τῇς 
ἄδθορεσ ράῦδθ]ὶα οἱ [ολη νἱ. δηά οὗ τῇς 
1,Δϑὶ ϑυρρεογ,---ῖη τῇ6 “Πουβε" ψῇϊοῦ 
γνι5βάοτῃ Ὀμ11, ἢ 115 στύλοι ἑπτὰ, ἴῃ 6 
βίδγιηρ-Ροὶηξ οὐ (ἢ6 1βουρῆς [παῖ ἴῃς 
ΟΒυτοὴ 15 ἴη6 “δοῖβε οὗ σοά᾽ (τ Τίιπι. 
1]. 15), “Ὁ ἀροη ἴῃς τοοκ (Μαιι. 
χνυὶ. 18) οὗ [ῃΠ6 ΑΡοβίῖεβ. ἂἃ5 ἴπε στύλοι 
οὗ {αἱ Βοιιξε (( 4]. 11. 9; σ Τίμ). 111. 1.5} 
---᾽ῇ [ῃ6 ἔδαϑί ψῃ] ἢ 506 Ργαρασζεῦ, δηά ἴο 
ΨΏΙΟΙ ἀπέστειλε τοὺς ἑαυτῆς δούλους, 1ῃδὶ 
οὗ τῆς ραγδῦϊ]α οἵ τῆς ν»εαάαϊηρ δαί. 

6. Τῆς σοῃηδοίίοη ὨΙΟἢ Πᾶ5 τΠ5 ὑΘ 6 η 
ττασεά τἤγονϑ, 11 πηιδίακα ἠοῖ, ἃ ον Πρ 
ὌΡΟῺ 80Ππ|Ί6 ΟἴΠΟΥΓ ρᾶββαρθβ οἱ (ῆε Νεν 
Τεβίδιηθηῖ,. [11 δχρίδιηβ ἴῃς 5[Γ655 ὙΠΟ ἢ 
Θὲ Ρδὰὺ] ἰᾶγϑ οὐ [Π6 ἕδος ἴῃατ (ῃγιδὲ [6505 
ἐγενήθη ἡμῖν σοφία ἀπὸ θεοῦ (1 (οΥ. 1. 
20), ἴῃαϊ Ηε 15 θεοῦ σοφία (1 (οΥ. 1. 24), 
{παῖ ἰὴ Ἡ τ τὰ πιὰ “.8}} [π6 ττθᾶβϑυγοβ οὗ 
γι] 5 οι δηα οἱ Κπον]εάρε᾽ (( οἱ. 11. 2). 15 
Ἰηδυδηςθ οἡ Ῥαδίγιβίς [ΠΘΟΪΟΘῪ 5 5ῆενῃ 
Ὀγ 6 ῥσοιῃηϊηθησα ρίνθη ἴο Ῥτον. ν1!}. 
[Πγουρῃουῦυῖ [6 Ατῖδῃ σοηίσονεῦϑυ, Ὀγ [ἢ 6 
ποῖ ἀεθαῖδϑ Ἰροη {π6 ηαιδϑίοη ψῃθιῃογίῃα 
τρηϊ τοηαθηηρ οὗ 212 ἴῃ τ. 22 85 ἔκτισεν 
ΟΥ ἐκτήσατο᾽. Τ,Δ5ΠΥ Ψψὰ ΤΏΔΥ ηἠοῖΐς γαῖ 
ΤΏΟΥΘ Τειηοῖθ δἰζευ-ρτοντῃβ οἵ [ἴῃς Οτεοκ 
γογδίοη οὗ [ἢ158 Ὀοοΐ, ἴῃ ἴῃς Αοδαιηοίῃ, 

«“. ει 4 ΓῚ ’ὔ 

1. Ῥτον. 11]. 11, 12. υἱὲ, μη ολιγώρει 
’ ’ -" Ι ’ ες: ϑ “ 

παιδείας κυρίου, μηδὲ ἐκλύου ὑπ᾽ αὐτοῦ 
ἐλεγχόμενος. ὃν γὰρ ἀγαπᾷ κύριος, ἐλέγ- 
χει, μαστιγοῖ δὲ πάντα υἱὸν ὃν παραδέχεται. 

2. Ῥτον. 11. 424. κύριος ὑπερηφάνοις 
ἀντιτάσσεται, ταπεινοῖς δὲ δίδωσι χάριν. 

. Φ Α Ἁ ’ 

4. Ῥιτον, ἵν. 26. ὀρθὰς τροχιὰς ποίει 
σοῖς ποσί. 

4. Ῥτον. Χὶ. 321. εἰ ὁ μὲν δίκαιος μόλις 
’ « 5 ν Ἁ ε Ἁ ἴω 

σώζεται, ὁ ἀσεβὴς καὶ ἀμαρτωλος ποῦ φα- 
νεῖται; 

Ῥτον. ΧΙ]. 7. 
ἑαυτοὺς μηδὲν ἔχοντες. 

εἰσὶν οἱ πλουτίζοντες 

6. Ῥτον. χχίὶϊ. 8. ἄνδρα ἱλαρὸν καὶ 
δότην εὐλογεῖ ὁ θεός. 
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ΟΥ Σοφία, οἵ" ἴῃς Οποκίίς ϑγβίεπ)ς οὗ 
ΒΑΞ]Ἰά65 δη αϊθηϊηι5, ἴῃ τἢ6 σὨυτΟ 
ἀεξαιϊοαϊεά ὈΥ Οοηδίδηςηε ἴο ἴῃ6 Ὀ᾿νΊὴ6 
γνιβάοπ, ἴῃ [6 τοϊθηςτοη οὗ ἴῃαΐῖ δῖὴδ 
ὈΥ Τυπιηἰᾶη ἤθη ἢ6 Ὀυ}ῖ ([Π6 (δηλ ρ0]6 
ψἢοἢ, 8ἃ5 ἴῃ6 Μοβαμδ οἵ ϑδηία ϑορῆϊα, 
511}} αἰίταοῖβ ἴῃ6 δαπλσαῆοη οἵ (τ βίθη- 
ἀοῦι, ἀηα ἰΔϑιγ, η [ἢ 6 σοΠλ ΠΠΟΏ 655 οὗ ἴῃ 6 
ῬΕΙΒΟΏΔ] Ὡδὴθ ΘΟρἢΪα, ἴπ6 ΟΠΪΥ οἣδ οὗ 
115 ο1455 (ἢαϊ ἢδ5 ὈδσοΟπΊΘ ΡοΟρυΐαγ, 116 
ΟἸΒΕΓ5, 500 ἢ ἂς [γσεῆθ, ἄρδρο, Ρι5ι15, Ὠ.- 
Καίοβυῃθ, ανα (4]} 6 αἰπηοβῖ οὐ δἰ οβθίμου 
1ηῖο Οὐ] νίοη. 

η. Τῇδ αἰτοῦ 86 οὗ ἴῃς ὈοοΟΚκ οὗ 
Ῥτονοτρβ ἴη [ἢ6 Νὸν Γοβίδιηθηϊ ργοϑθηῖβ 
50Π16 ΡΘΟι 14Γ ἴδαίασαβ. Οὐοίδι! οη 8 ἔτοτη 
1 416 ποῖ νεῖ Ὠμππθσοιβ8. ΏΘΩ Π6Ὺ 
ΟΟΟΌΓ ΠΥ ἃτα ὑσουρῃϊ ἴῃ, ποῖ ψ ἢ βυςῇ 
ὙγοΓ 5. ἃ5 γέγραπται, ἡ γραφὴ λέγει, ΟΥ 85 
σουρ᾽οά νὰ τὴς πᾶπιῈ οὗ ϑοϊοπηοη, Ὁ 
85 αὐτγοηΐ δηπ δηλ ΠῚ ΘΑ ρ55, 51 [ἢ 
ἴῃ6 νὰν νὰ πηιρηϊ ὄχρθοῖ οἡ ἴῃ 6 Δ55}10- 
(ἰἸοη ἴδι [6 Ῥοοκ δά Ὀδδη υ864 ρεηδ6- 
ΓΑΙῪ ἴῃ Θαἀυοδίοη δηα 115 ΤΑ ΧΙΠΊ5. 1Π}- 
ὈΓΕΘΘΕΩ͂ Ὡροὴ [6 ΤΟΥ. [Ι͂ἢ αἰτηοϑῖ 
4}1 σα8565 ἴῇῆ6 αυοίαιίοηβ ἃῖα ἔγοηὶ [ἢ6 
1,ΧΧ. νεγϑβιοη, ἢ δοὴβ ἰῃβίδησοσ Ἔνθ 
ΜΏΘΓα 11 ἀΠοτς νι εἰν ἔσο ἴῃς Ηῦτον. 

8. [τ ψ|}} Ῥ6Ὲ νοῦ νῆϊ]6, 85 (ἢ6 
οἸγοιπιδίδησρβ5 151 τηοῃΠΠΟηθα οἴζεη Πϊη- 
ἄἀογ [6 χιοίαιςοη5 ΟΥ Δ]}π5ῖν6 γοίδσγθσα 5 
ἴτοπι δἰϊγαςσίηρ ἴΠ6 αἰϊεηθοη οὗ ἴῃς Εηρ- 
ἸΙ5ἢ τεδάθυ, ἴο ργθϑεηΐ 50116, δ ἰεδϑῖ, οὗ 
16 ΠΟΘ δἰ Πρ ΕΧΑΠΊΡΙ 65. ἴῃ ρά͵Ά]} 16] 
ΠΟΪΠ}5. 

:. ΗΘ. χίϊ. ς, 6. καὶ ἐκλέλησθε τῆς 
παρακλήσεως ἥτις ὑμῖν ὡς υἱοῖς διαλέγεται 
Υἱέ μου, μὴ ὀλιγώρει παιδείας κυρίου, μηδὲ 
ἐκλύου ὑπ᾽ αὐτοῦ ἐλεγχόμενος: ὃν γὰρ 
ἀγαπᾷ κύριος παιδεύει, μαστιγοῖ δὲ πάντα 
υἱὸν ὃν παραδέχετα. 

2. 7αϊηθβ ἵν. 6. μείζονα δὲ δίδωσιν 
χάριν: διὸ λέγει Ὃ θεὸς ὑπερηφάνοις ἀν- 
τιτάσσεται, ταπεινοῖς δὲ δίδωσιν χάριν. 
ΟοιΏΡ. σῖβο σ Ῥεῖ. ν." 5. 

3. ΗΘΡ. Σ!. 13. τροχιὰς ὀρθὰς ποιή- 
σατε τοῖς ποσί. 

4. τεῖ. ἵν. 18. καὶ εἰ ὁ δίκαιος μό- 
λις σώζεται, ὁ ἀσεβὴς καὶ ἁμαρτωλὸς ποῦ 
φανεῖται - 

5. 2 Ἃὐογ. Υἱ. το. ὡς πτωχοὶ πολλοὺς 
δὲ πλουτίζοντες, ὡς μηδὲν ἔχοντες καὶ πάντα 
κατέχοντες. 

6. 2 Ὅοτ. ἰχ. 7. 
ἀγαπᾷ ὁ θεός. 

ἱλαρὸν γὰρ ὃδότην 

1 866 ποῖίς 1 (οπηπιξηϊαγΥ δὰ ἰός. 
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η. Ῥτον. χχὶϊ. 8. ὁ σπείρων φαῦλα 
θερίσει κακα. 

8. Ρχον. χχῖν. 21. φοβοῦ τὸν θεὸν, νἱὲ, 
καὶ βασιλέα. 

9. Ρτον. Χχν. 7. κρεῖσσον γάρ σοι τὸ 
ῥηθῆναι, ᾿Ανάβαινε πρὸς μὲ. 

1ο. τον. χχν. 21. ἐὰν πεινᾷ ὁ ἐχθρός 
΄ ν Α “- 4 

σου, ψώμιζε αὐτὸν, ἐὰν διψᾷ, πότιζε αὐτόν. 

11. τον. ΧΧΥΪ. 11. ὥσπερ κύων ὅταν 

ἐπέλθῃ ἐπὶ τὸν ἑαυτοῦ ἔμετον. 
12. τον. χχν]. 1. Μὴ καυχῶ τὰ εἰς 

αὔριον. 

13. ῬΙΟν. ΧΧΧ, 4 (αχίν.. 27 ' 1ΧΧ. 
τίς ἀνέβη εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ κατέβη ; 

9. Τῆς (δι ΠἸασγ οὗ ἰλῈ Νὲνν Ταβία- 
τηθηΐῖ τοῖα ἢ τῃ6 ὈΟΟΚ 15, πον νου, 
βῆσενῃ ἴῃ οΟἴμοΥ ψγαγβ., Ονθὺ δηά ἄῦονε 
{ΠΕῚΓ 56 οὗ [πε 5826 οἷο] ἰογιηηο- 
Ιοῦγ, σοφία, σύνεσις, φρόνησις, ἐπίγνωσις 
θεοῦ, αἴσθησις ἀπά ἴῃ Ιἰκε, γα ἴτασς [18 
Ἰηἤμσδηςσα 1η {ΠΕῚΓ σἤοῖςε οὗ ἃ ψογά ψ ἢ ]ςἢ 
ΟΟσΟΙΡΙ65 ἃ ΡΓΟΙΏΙηΘης ροβιϊίοη ἴῃ {Π6 
νοσδθυίαγυ οἵ (γιδίεηάοιῃ. Τῆς ἢ βίοτυ 
οὗ ἴῃδΐ ννογὰ ἢδ5, ἰζ 15 6]: ενεά, ἃ 5ρεςῖαὶ 
Ἰηΐογεϑῖ, νεῖν τεδάσσ οὗ ἴῃῆ6 Ῥτονεγὺς 
15. βίτιο κΚ ἢ [ἢ6 Ρῥτόρθμείιο βίγοβα ἰαϊὰ 
Οὔ ἴῃς φόβος θεοῦ 45 ἴῃ6 ἀρχὴ σοφίας, 
τὴῆ6. στοιπανοσκ οἱ 411] νἱγίιιθ5. [11 ος- 
ΟὐΓ5 τῃϊγίθεη ἘἸπη65 ἴῃ ἴῃδὶ ὈοοΪκ, ἴο 954. 
ποιῃιηρ οὗ [6 ράᾶγα]]8ὶ ραβϑᾶρὸβ ἰῇ 85. 
ΧΙΧ. 9, ΧΧΧΙΥ. 11, ΟΧΙ. το. ες τηϊρῆς 
ἤᾶν ἀχρθοῖεα {παῖ νὰ βῃοι! ἃ βηά ἰἱ 
ποῖ 655 ῥτγοιηϊηθηΐς ἴῃ ἴῃς τεδοπιηρ οἵ 
[6 Νεονν Τεβίαμηθηῖϊ. ΤἬρτο, ἈΟΥΈΝΕΥ, 
να βηά Ι( Ὀυϊ 56] ἀοηλ: πορενόμεναι τῷ 
φόβῳ τοῦ κυρίου Αοἴδ ᾿ἰχ. 21; εἰδότες 
οὖν τὸν φόβον τοῦ κυρίου 2 Ὅοτ. ΝΟ 1 
(ρραγθηῖν, 45 ἴῃς ΑΟΝ. τακο5 {ἰ, ἴῃ ἃ 
βοπιονμαῖ αἰβογεης δηά ΠΊΟΤΕ οὐ͵εοῖίνε 
5656); ἐπιτελοῦντες ἁγιωσύνην ἐν φόβῳ 
θεοῦ 2 (ογ. νἱ]. ᾿ ; ὑποτασσόμενοι ἀλλήλοις 
ἐν φόβῳ θεοῦ ΕΡΗ. ν. 2:1. 

1Ιο. [{15 ποῖ ἀϊῆσυ!ς ἴο 566 ΨὮΥ [ἢ 6 
οἷά ρῆταβα νγὰβ (εἰ ἴο Ὁ6 Ὧο ἸΙοηροΥ 
δΔάξδαιαῖθ. [Ιῃ Ῥτορογίίοη 8ἃ5 Κύριος στε 
ἴο Ὀ6 ἸΔἀεηΠΠ δα ἴῃ τηθη᾽ 5 τη 5 ἢ τῆς 
Ι,ογὰ [6515, ἀπα ἰονθ ἰὴ τοῖυσγη ἴοσγ Ηἰβ 
ἰονε 8 ομθ σοῃϑβίσαι πηρ πιοῖϊνα, νου] 
ἴΠΕΓΘ δθθῖη βου) Πρ ΠΔΙΘἢ Δηα ΠΔτγηρ 
Ϊῃ ἃ ρῆγαβε ψῃ]Οἢ Ψψουϊὰ σοπλα ἴο {Πδ 
ἃ5 Θαυϊναϊεπξ ἴο “16 ἴδαγ οὔ (ἢ τςι. 
ΗδρΡΙγ ἴῃς 1 ΧΧ. νετγβίοη οὗ ἴῃ 6 Ῥοοκ 

ΙἹΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

᾽. 6μ!. νὶ. 7. ὃ γὰρ ἐὰν σπείρῃ ἄν- 
θρωπος, τοῦτο καὶ θερίσει. 

8. τ Ῥεῖ. ᾿᾿. 17. τὸν θεὸν φοβεῖσθε, 
τὸν βασιλέα τιμᾶτε. 

9. [1μΚὸ χὶν. 1ο. 
ἀνώτερον. 

1το. Βοπι. ΧΙϊ. 20. ἐὰν οὖν πεινᾷ 
ἐχθρός σου, ψώμιζε αὐτόν" ἐὰν διψᾷ, πότιζε 
αὐτόν" τοῦτο γὰρ ποιῶν ἄνθρακας πυρὸς 
σωρείσεις ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ. 

11. 2 ὈΡεῖ. 1. 22. Κύων ἐπιστρέψας 
ἐπὶ τὸ ἴδιον ἐξέραμα. 

12. |4π|65 ἷν. 14, 16. οὐκ ἐπίστασθε 
τὸ εἰς αὔριον....... νῦν δὲ καυχᾶσθε ἐν ταῖς 
ἀλαζονείαις ὑμῶν. 

13. Ϊομη 1. 12. οὐδεὶς ἀναβέβηκεν 
εἰς τὸν οὐρανὸν, εἰ μὴ ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ 
καταβὰς. 

Φίλε, προσανάβηθι 

οἵ Ῥτγονϑῖθϑβ ϑΌΡὈ] δα Αἶσοὸ [6 ΞΥποΟΏ τὰ 
ταὶ τὰς Ὠδεῆθα. [Ι͂ἢ Ῥίον. 1. 7, (6 
ἤχει ἴῃ ν Ὠοἢ τ(ἢ6 Ρῆγαβα οσουγθ, νὰ δηά 
(45 οὐσςσιτ5 οὶ πηίτεαυθητν οἰβοννῃ 6 το) 
Δη αἰϊεγηδίννα γοηαθτίηρ, βδησιίηρ ἴῃ 7χ- 
[Δροβιςοη ἢ [ἢ 6 ΟἸΠΕΙ, 56. εὐσέβεια εἰς 
θεὸν ἀρχὴ αἰσθήσεως. Τί νὰ ἀϑϑυτηθ (ῃ6 
ΟΥΘΥ ἴῃ ΜΏΙΟἢ (μ6 ὈΟΟΚΒ βἰδηὰ ἴῃ τῃ6 
ΙΧΧ. το ΡῈ τῃδῖ ἰὴ νηοῦ [Π 6 γ νγετα {8 5- 
Ἰαϊθά, τ νγὰβ [ῃ6 ἢτϑί Ὡπὶ6 ἴῃδὶ [ῃ6 ννοσὰ 
εὐσέβεια ννὰ5 υϑεὶ ὈΥ ἴπθηι. [{ οσσυῖα 
αἶβο 1ῃ Ῥτον, χἹ. 1τ΄, δηά 1η [54]. χὶ. 2, 
ψἤδτα αἶδὸ 1ἴ βίδηας τορθῖθμοῦ ἢ Δη 
Αἰϊοσηδῖνο σοη θπηρ πνεῦμα φόβον θεοῦ. 
ΤῊ δυρϑίδηϊινε, ἀηα γεΐῖ τῆοτα τῃ6 δά- 
Ἰεοῖῖνα εὐσεβῆς, οσσιΓ 1 ρτεδίθυ ἔἴτο- 
αΌΘΠΟΥ͂ ἴῃ ἴῃ6 Αροοσυρῃαὶ ῬοΟΚϑ, δβρϑεοὶ- 
Α}}Υ 10 Εςο]εϑιαϑίσυβ. ΤῊΘ γᾶν ννὰβ {Π5 
Ῥιδραγθά ἰοσ {πῸ ῥσοπηηθηςσα ψῃοἢ [6 
Ογαὰ ρϑίη5, 51 ἃ5. (ἢ6 Ὡδοθϑβιγ ννᾶϑ 
Ὀεριπηϊηρ ἴο Ὀκ ἔεϊῖ, ἴῃ τὴ6 ἰαΐοϑι ΕΡ 5116 5 
οὗ τ[ὴῃ8 Νενν Τεβίαιηθηῖ, [Ι{ ὁοσουΓβ ἴδῃ 
{ΠῚ65 1 ἴῃ6 Ῥαξίογαὶ) ΕΡΊ511ε5 οἵ 8ὲ Ραυὶ], 
ἴουγ {Ππ|65 ἴῃ 2 Ρείεσ, Αοίϑβ 1}. 12 (νΠοτα 
16 ΑΝ. ρῖνεβ ΜΠ ΟΠ 655") Ὀεῖπρ ἴῃς 
ΟὨΪΥ οἴδποσ ραᾶϑϑᾶρθβ. Τῃε Κιπάγεα νοσγὰ 
θεοσέβεια, ἔτοτα [οὐ χχν!ϊ!. 28, γεαρρβᾶτβ 
ἴη 1 Τίτη. ἢ. το, ΤῊ τοπιροῦ οὗἉ ἀονουί- 
Ὧ655, ΓΕνθσθῆςθ, ροα]η655, μδα ἴακθη τῆς 
ΡῬίδοθς ἴῃ (ἸὨ τγιβιίίδη ἰδστηϊποοσυ οὗ τῃ6 
οἰάδγ “(δαγ οἔ ἰῆς [οσά." 

11. [τ τῆᾶὺ Ὀὲ ψόογ ψὮ1]16 ἴο ποῖς 

Ἰ ΘΙΓΆΠΡΟΙΥ ἐπουρῇ ἰΐ βίαπᾶς Βεγς ἴογ ἴῃς 
Ηδερτενν Ἵ (ΞΞ- βαπὰ) (ὁ δὲ συνάγων ἑαυτῷ μετ᾽ 

εὐσεβείας τληϑυνθησεταῦ, Πόσο τ6 ΑΟΝ. δδὲ 
“ἢς τῃαΐϊ ραϊπογοῖῃ ἢ Ἰαθουγ." [Ιη τΠἷ5. ἴη- 
βίδποα ἰΐ πᾶν Ὀς Ἰοοκοὰ οἡ 85 ἂῃ ἜὌχερείὶς ρ]οβϑ 
ὍΡΟη ἴδ ἰεχί. 



ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΡΚΟΝΕΚΒΘΟ. 

δοὴθ6 οΟἴπεῦ ψοτάς ἀονεαά ΔρΡράγθηΙΪΥ 
τοῦ ἴῃ6 [ΧΧ. νοσβιοη οὗ τπ|5 ὈοΟΚ, 85 
ΟΟΟμΤΙηΡ ΘΙ ΤΠΘΥ ΟὨ]Ὺ ΟΥ ΠΠΙΘΗ͂ν ἴῃ τ, ΠΙΟἢ 
Εηΐου ἰηἴο ἴῃς νοσαθυ]αγν οὗ ἴἢ6 νυ ΓΈ Γ5 
οὗ ([ῃὴ6 Νεῖιν ᾿Γεϑίδπηθηΐ, βοῇ 4. 9. ἃ5 

αἰνίγματα (1 (ογ. χΙϊ!. 12 ; Ῥτον. 1, 6). 
"ἀκαταστασία (1λιΚε χΧχί. 9; 1 ΟοΥ, χίὶν. 

23; 2 (ον. νἱ. 5, χὶὶ. 2ο ; Ρτον. ΧΧνΊ. 
28). 

Ἐασωτία Δηἀ ἄσωτος (1λ|κεὲ χν. 13; ΕΡΉ. 
ν τ8; ΤΙ. 1. 6; τ Ροῖς ἵν. 4; Ρτον. 
Ψ11. 11, ΧΧΥΠ. 7). 

ἄτοπον ([Λ|Κ6 ΧΧΙΠ. 41; Αοἴβ χχν. κ; 7οὉ 
ἵν. ὃ, χὶ. τι; Ργον. χχχ. 20). 

᾿αύτάρκης (ῬὮΠ]. ἵν. τι; Ῥτον. Χχχ. 8). 
βαλάντιον (1κὲ Χ. 4, ΧΙ. 33, ΧΧΙΊ, 235, 

46; Ρτον. 1. 14) 
Ἐδεσπύότης ((οΥ ΠῚ", ΓΚῸ 11. 29; Δοίδ ἵν. 

24 εἴ ἃ]. ; Ῥτον. χΧχίχ. 26). ' 
Ἐἐναγκαλίζω (Ματκ ἰχ. 56, χ. 16; Ῥτον. 

ν]. το, χχίν. 32). 
Ἄ) ἐπιοῦσα (Αοἴδ νὶ]. 26, χνὶ. 11, εἴ ἃ]. ; 

Ργτον. "||. )8, χχν!]. 1 εἴ 4].}. 
θησαυρίζω (υ5εα ἤρπγαιῖνεϊγ, Βοτ. 11. κα; 

Ρτον. 1. τ8, χνυΐ. 27). 
κατασπαταλάω (1 Τίη). ν. 6 ; [Δ Π165 ν. καὶ ; 

Ρτον. χχίχ. 21). 
κεκονιαμένοι (Μδῖίϊ. ΧΧΙΠ. 27; Αοἰς. ΧΧΙΙ. 

4; Ρτον. ΧΧΙ. 0). 
Ἐκυβέρνησις (1 (οΥ. ΧΙ. 28; Ῥτον. 1. 5, 

ΧΙ. 14, ΧΧ. 18, Χχὶν. 6). 
λοιμός (45 ΔΡΡΙΙεα ἴο Ρεγβοηβ, Αοίβ χχίῖν. 

5; Ρτον. χίχ. 25, Χχί. 24 εἴ 8].). 
μάχαιρα δίστομος (Η}. ἵν. 12; Ρτον. ν. 4). 
ἘἜμετάνοια (Ν. Τ΄. ραϑϑὶπι ; Ῥτον. χῖν. 15). 
μυκτηρίζω (Ὁ ]. νὶ. 7; Ῥτον. 1. 30 δηά 

51]Χ ΟἾΠΕΙ ρα 558665). 
Ἐὀρθοτομεῖν (2 ΤΊπη. ἢ. 1ς; γον. 111, 6, 

ΧΙ. 5). 
ἜΝ (Η6Ὁ. 1. τ ; Ῥτον. 11. 21). 
παῤῥησία (Ν.Τ΄ ἴῃ 31 ραββαραβ; Ρυον. 1. 

20, ΧΙ. 5). 
περικάθαρμα (1 (ΟΥ̓. ἵν. 13; Ργτον. ΧΧΙ. 18). 
σινδών (Ματκ χὶν. 51, 52 εἴ 4].; Ρτον. 

ΧΧΧΙ. 24). 
συκοφαντῶ (1λ|Κα 1}. 14. ΧΙχ. 8; Ῥτον. 

χὶν. 421, ΧΧΙΪ. τό, χχν}]. 2). 
ὑβριστής (Ἄοπι. 1. 30; 1 ΤΊπι. ἴ. 13; 

Ῥτον. χνυ. 25, Χν]. 10, ΧΧν]]. 12). 

12. Εογ ἴΠ6 τηοβὶ ρατί ἴῃς Ἵμοῖςς οὗ 
1η6 Οτεεὶς δαυϊνα]θηῖβ ἔοσ [ῃ6 τῆογα ρῥτο- 
τοϊηθηΐ εἴμιςα] ΟΥΆΡὨΠ]ΟΘΟΡἤϊ αὶ ἴαγπλ5 
οὗ τ Ῥτιονθυὺβ 15 δ Πρι ]Ατ]Υ (]Ἰοϊἴοι5. 
ΤῊ ἢιβίοιυ οὗ ἴῃς ἀοτηϊηδηΐ ψογά οὗ 
{πε Ῥοοκ (ΠΌΞΠ, Οὐοελνιαἦ, ΟΥ̓ ΤτΆοΓα 

" ἅπαξ λεγόμενα ἴῃ ἴμ6 ΟἹ] ΤεΞίαπιοηῖ, 
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σΟΙΏΓΠΟΗΪΝΥ ἴῃ (Π6 ῥΙυταὶ, Οὐοεληιοίά, Νέ1ς- 
(011) 15 Ἰμπἀεαα δἰπιοϑί δὴ ὄχαςῖ ρᾶγα]]6] [ὼ 
(Πδῖ οἵ [Π6 Σοφία Ὀγ νῃϊοῇ (πον τε ογρά 
͵. ΑΘ υϑδεά ἴῃ [6 δαυ! θοῦ ὈΟΟΚΒ οὗ {μ6 
ΟΙα Ταβιαπιθηὶ (Εχοα. χχνῖ. 2.) ΧΧΧν. 10, 
31, 35, ΧΧΧΝ]. 1} }ζ, ΟΥ̓ 115 σορῃδῖα δα ]6ο- 
{ν6, 15 ἀρρ 6 το [η6 νιβάοπι οὗ ἴῃο58 
ΨὴΟ δὰ 1ῃ6 5Κ1}} οὐ ἀτὶ ψῃ] ἢ νγὰ5 τὸ- 
αυϊγαὶ ογ ἴῃξ οτγηδηγεηίϊδιίοη οὗ [6 
Ταῦθδγηδο]θ. ε ἢανε ἴτᾶςεβ οἵ ἃ ΠΙΡΠΟΣ 
ΔΡΡΙΙοδίοη ἴῃ δα. ᾿ν. 6, χχχῖν. 9. ΑΚ 
564 οἵ [η6 νν]ϑάομῃ οὗ ϑοϊοιηοῃ ἴῃ 1 Κίηρ8, 
δΔη4 τῃτουρπουῖ ἴῃ 7οῦ δηὰ [ἢ6 Ῥβ8]πη5, 
85 ΄ὴ ἴῃ6 Ῥτγονοῦρβ, ἴῃ ΠΙΡΊΘΥ ῥσάνδῃὶς 
Εχοϊυβίνεὶγ. 80, ἴῃ {Κὸ πηδηηεγ, Αὐιϑίοι!α 
(Ἢ Ετῇ. ΝΙοοηλ. νι. 6) ἀθβοῦθας. τῇ 6 ρτα- 
αἀιιαὶ εἰεναίίοη οὗ [6 ατϑοκ σοφὸς, ον 
᾿ἰι νᾶ ἢτϑί δρρὶ δὰ ἴο βουϊρίοτα ᾿κὸ 
Ῥῃριάϊαα δηὰ Ῥοϊγοϊειϊῖοβ, ἧἢονν σοφία 
ἴῃ5 οδηα ἴο Ὀ6 ΚΠΟΨΏ 85 ἀρετὴ τέχνης, 
(Δεη Ὀεοδηη δαυίναϊθηξς ἴο {πΠ6 ὨΙρῃεϑὶ 
ΘΟΟΌΓΔΟΥ Ἰῃ 4}} [Πίηρθ, δηα ἤηΔ}]γ ννὰ5 
[μουρῆϊ οὗ 45 οὐδεμίας γενέσεως, Ξεραταϊεά 
δἰτορείῃετ ἔγοπι ἴῃ ἰάδά οἵ ἀτί-ῃχγοαποῦοη. 
50 ἴοο [Πε 86 οἵ φρόνησις ἴον Π23(.δπαλ) 
8ηἃ ΠΣ (7 αὐμηαλ), Ἰοοκίὶηρ ἴο (ἢ6 
ΕἰγτηΟΪΟρΡΥ οὗ ἴπῃ6 Ηεῦτεν 45 ᾿πάϊοδίηρ 
[ῃ6 Ῥονεσ ψῃ]ο ἢ ἀϊνίάες, ἀϊβοθγηβ, ἀ15- 
ἘΠρΊ5Π65, ἀπα ἴο ΑἸϑίοιϊε᾽5 δοσουηῖΐ οὗ 
φρόνησις ἃ5 Πανίηρ [ὉΓ [ἴ5 οἤϊεῖ ΟΗΟΟ 
τὰ καθ᾽ ἕκαστα γνωρίζειν ( ἘτΉ. ΝΙςοπλ 
νι. 7), ἢὰ5 ἃ 5ρ6οῖαὶ ρτοργεῖγ. ΤΠεὶγ 
ΒΘΠΘΓΑΙ οἤοῖος οὗ αἴσθησις τΑῖΠἜΓ ἰΠδη 
ἐπιστήμη, ΜΏΙΟΝ τρῃϊ ἤᾶνα βϑθεπιοά ἃ 
ΙΟΓΘ [Πτόγὰ] ταπάσσγιηρ οὗ ἴῃ6. Ηδεῦτον 
ΓΡῚ (μα' αἰλ), βιεννεά ταὶς το Ὺ τεοορ- 
ΠΙΖΟα [ἢ6 Θβ56 1 4}}}7. ῥγαοῖίοαὶ ὉΠατγαςῖοσ 
οὗ 1ῃ6 Κπον]εάρε οὗ ψῃϊοἢ τ[ῃ6 Ῥτονοσὸς 
ΒΡΟΚΕ, 85 ρεγοεϊνίηρ (6 τίρῆς τπηρ ἴο 
Ὀεὲ ἄοπα, δηά (ῃ6 τίρῃϊ ψοτὰ ἴο ὃὈς 5αἱά, 
ἴῃ ΘΔΟἢ ἀεί! οὗ 16. Σύνεσις, οὐ [ἢ6 
οἶπεσ ῃαπά, {ΠΘΥ ΕἸΏΡ]οΥ 1655 ΠΓΕ]ΌΘΠΙΙΥ, 
δηα (ῃ6η ΟἿΪγ 85 δὴ δηιυὶνα]εηΐῖ, ἰηϑτθδά 
οἔὗ φρόνησις, ἴοΙ 3, ΟΥ ΟἾδδΕ ΟΠΪΥ, ἰη- 

βίεδα οὗ αἴσθησις, ἴοτ ΠΡ, 

Π| ψουἹὰ 6 ουὖἱ οὗ ρίαςε τὸ αἰξειαρί 
8 τηϊηιῖα εχδιηϊηδίίοη οὐ (6 νουβίοῃ 
ΠΟ ἢ ν6 ἃΓῈ ΠΟΥ σοηϑιἀοτίηρ. [Ι{ ῥτο- 
Βθηΐβ, ΠοΘΝΟῚ, βδοὴῆθ 58]]16ηἱ ἔραίιγος 
50 ΠΠΟΙΘΏΓΥ ᾿π Θγοϑθηρ ἴο ἄδβεσνο ηοίϊςα, 

(4) Ιῃ ποῖ ἃ ἔενγ ρίαςεβ ἴ δἀάξ τρ [ῃς 
οχίβιηρ Ηεῦτεν, (ἢ6 δαάϊοη βϑοτηθ- 
ἘΠῚ65 Πανίηρ [ῃ6 σΠδγδςοῖοσ οὗ 8η αἰΐου- 
πδῦνε το ἀθΠηρ,, ΞΟΠ] ἸΠπ)65 σοηϑίβϑίϊηρ 
οὗ ΘηΓΓΕΪΥ Ὧδνν τηδίίοσ, ΟΥ̓ ἰἢϊ5. 1ῃ6 
ΤΏΟΓΟ 5 ΠἸΚΙῚΡ Ἰηδίδη 65 816 ἱ 



55δ 

(1) 1... ). εὐσέβεια δὲ εἰς θεὸν ἀρχὴ 
αἰσθήσεως. 

(2). ἵν. 27. Ὁδοὺς γὰρ τὰς ἐκ δεξιῶν 
οἶδεν ὁ ὁ Θεός, διεστραμμέναι δέ εἰσιν αἱ ἐξ 
ἀριστερῶν’ αὐτὸς δὲ ὀρθὰς ποιήσει τὰς 
τροχιᾶς σου, τὰς δὲ πορείας σου ἐν εἰρήνῃ 
προαξει. 

(3) νὶ. 8. Ἢ πορεύθητι πρὸς τὴν μέ- 
ισσαν, καὶ μαθε ὡς ἐργάτις ἐστὶ, τήν τε 

ἐργασίαν ὡς σεμνὴν ἐμπορεύεται' ἧς τοὺς 
πόνους βασιλεῖς καὶ ἰδιῶται πρὸς ὑγίειαν 
φέρονται, ποθεινὴ δέ ἐστι πᾶσι καὶ ἐπίδοξος" 
καίπερ οὖσα τῇ ῥώμῃ ἀσθενὴς, τὴν σοφίαν 
τιμήσασα προήχθη. 

(4) νὶ!]. 22. .Ἶ ὡς ἔλαφος τοξεύματι 
πεπληγὼς εἰς τὸ ἧπαρ. 

(5) Αἤετ 'χ. 12. Ὃς ἐρείδεται ἐπὶ 
ψεύδεσιν, οὗτος ποιμανεῖ ἀνέμους, ὁ δ᾽ αὐτὸς 
διώξεται ὄρνεα πετόμενα: ἀπέλειπε γὰρ 
ὁδοὺς τοῦ ἑαυτοῦ ἀμπελῶνος, τοὺς δὲ ἄξονας 
τοῦ ἰδίου γεωργίου πεπλάνηται" διαπορεύε- 
ται δὲ δι᾿ ανύδρου ἐρήμου, καὶ γῆν διατεταγ- 
μένην ἐν διψώδεσι, συνάγει δὲ χερσὶν ἀκαρ- 
πίαν. 

(6) Ιχ. δὰ δῃ. ᾿Αλλὰ ἀποπήδησον, μὴ 
ἐγχρονίσης ἐν τῷ τόπῳ, μηδὲ ἐπιστῇς τὸ 
σὸν ὄμμα πρὸς αὐτήν' οὕτως γὰρ διαβήσῃ 
ὕδωρ ἀλλότριον, καὶ ὑπερβήσῃ ποταμὸν 
ἀλλότριον. ᾿Απὸ δὲ ὕδατος ἀλλοτρίου ἀπό- 
σχου; καὶ ἀπὸ πηγῆς ἀλλοτρίας μὴ πίῃς" 
ἵνα πολὺν ζήσῃς χρόνον, προστεθῇ δέ σοι 
ἔτη ζωῆς. 

(7) Χὶ. 14. πίπτουσιν ὥσπερ φύλλα. 
(8) Χνΐ. 5. ᾿Αρχὴ ὁδοῦ ἀγαθῆς τὸ 

ποιεῖν τὰ δίκαια, δεκτὰ δὲ παρὰ θεῷ μᾶλλον 
ἢ θύειν θυσίας" ὁ ζητῶν τὸν κύριον εὑρήσει 
γνῶσιν μετὰ δικαιοσύνης, οἱ δὲ ὀρθῶς ζη- 
τοῦντες αὐτὸν εὑρήσουσιν εἰρήνην. 

(9) Χνὶ. 8. (ϑυῤοθιϊυϊεαά ἔοσγ ἴῃς 
Ἠεῦτενν.) ᾿Οκνηροὺς καταβάλλει φόβος" 
ψυχαὶ δὲ ἀνδρογύνων πεινάσουσιν. 

(190) χῖχ. 1:3. (ϑιιρβιαϊτεὰ ἔοσ (ἢς 
Ηεῦτον.) Οὐχ ἁγναὶ εὐχαὶ ἀπὸ μισθώμα- 
τος ἑταίρας. 

(11) χχῇ!. 31. ᾿Εὰν γὰρ εἰς τὰς φιά. 
λας καὶ εἰς τὰ ποτήρια δῷς τοὺς ὀφθαλ- 
μούς σου, ὕστερον περιπατήσεις γυμνότερος 
ὑπέρου. 
(12) ΧΧΙΥ. 21. Λόγον φυλασσόμενος 

υἱὸς, ἀπωλείας ἐκτὸς ἔσται: δεχόμένος δὲ 
ἐδέξατο αὐτόν. Μηδὲν ψεῦδος ἀπὸ γλώσσης 
βασιλέως λεγέσθω, καὶ οὐδὲν ψεῦδος ἀπὸ 
γλώσσης αὐτοῦ οὐ μὴ ἐξέλθῃ. Μάχαιρα 
Πλρεδ βασιλέως, καὶ οὐ σαρκίνη: ὃς 

παραδοθῇ, συντριβήσετα. Ἐὰν γὰρ 

ἹΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ ΤΟ ΤΗῈ ΒΟΟΚ ΟΕ ΡΒΟΨΕΕΒΒ. 

ὀξυνθῇ ὁ θυμὸς αὐτοῦ, σὺν νεύροις ἀνθρώ- 
ποὺς ἀναλίσκει, καὶ ὀστᾶ ἀνθρώτων κατα- 
τρώγει, καὶ συγκαίει ὥσπερ φλόξ, στε 
ἄβρωτα εἶναι νεοσσοῖς ἀετῶν. 

(13) χχνι. τό. (ϑυρδβιεα ἴοτ τῆς 
Ηεῦτον.) Βορέας σκληρὸς ἄνεμος, ὁνό- 
ματι δὲ ἐπιδέξιος καλεῖται. 

(14) Χχχ. 231. (ΡΡΑγεηΠν 85 ἃ ΡΆτα- 
Ῥῆτγαβα ἔογ τῆς Ηδφῦτενν.) Καὶ ἀλέκτωρ ἐμ- 
περιπατών θηλείαις εὔψνχος. 

(ὁ) ϑοπηείπιθβ ἴῃ6 ἱπβθιποης. οἵ γαπλ- 
[ἰοὴ9 ἢᾶνε (ἢ6 σμαγδοῖοσ οὗ δῃ οχὸ- 
δεῖοδὶ ρὶοββ, ἰοηηρ ἀν οἵ πιδκίησ 
ΙΏΟΓΘ Θχρ]ϊοῖϊζ ννπαῖ τηϊσῇϊ ςθόπ ἀουδι- 
[1] οὐ πιὶϑ εδάϊηρ ἴῃ τλ6 οπσιηαὶ. Οἱ 
ἴΠ656 [6 ΤΟ] ον ρ ἀγα [ῃ6 πηοϑὶ 51τ|κ- 
ἴῃ ᾿Π5ἴλ 65. 

(1) 1. 28. Ζητήσουσί με κακοὶ, καὶ 
οὐχ εὑρήσουσιν. 

(2) 1.. τ6. Υἱὲ μή σε καταλάβῃ κακὴ 
βουλή. 

(3) τ. 9φ. Τίμα -τὸν κύριον ἀπὸ τῶν 
δικαίων πόνων. 

(4) ΧΙ. 11. ὁ δὲ συνάγων ἑαυτῷ με 
εὐσεβείας πληθυνθήσεται. 

(5) χνὶ. 4. (Αξ δῃ δἱξεγηδίϊνε τεη- 
ἀετηρ.) Πάντα τὰ ἔργα κυρίου μετὰ δικαιο. 
σύνης, φυλάσσεται δὲ ὁ ἀσεβὴς εἰς ἡμέραν 
κακήν. 

(6) χνὶϊ. 1. Κρεῖσσον ψωμὸς μεθ 
ἡδονῆς ἐν εἰρήνῃ, ἢ οἶκος πλήρης πολλῶν 
ἀγαθῶν καὶ ἀδίκων θυμάτων μετὰ μάχης. 

(7) Χχὶ. 9. Κρεῖσσον οἰκεῖν ἐπὶ γωνι- 
ας ὑπαίθρου, ἣ ἐν κεκονιαμένοις μετὰ ἀδικίας 
καὶ ἐν οἴκῳ κοινῷ, 

(8) Χχν!ϊ. 19. Ὥσπερ οὐχ ὅμοια τρύ- 
σωπα προσώποις, οὕτως οὐδὲ αἱ καρδίαι τῶν 
ἀνθρώπων. 

(Ὁ) χχνῖ. 22. Ἐὰν μαστιγοῖς τὸν 
ἄφρονα ἐν μέσῳ συνεδρίῳ. 

(190) χχχ. το. ὁδοὺς ἀνδρὸς ἐν νεύτηπ, 

ΤῊΣ δἰτδηροπιοηΐ οὗ [ἢς α]οβῖηρ οἢΔΡ- 
[615 1ὴ ἴῃη6 Οτξοῖ νϑυβίοῃ 50 Ῥγϑϑεπῖδ 
δΊ ΓΙ ΚΙηρ ΡΘΟυ Αγ 165, ἴη6 ν μος οἵ εἰ. 
ΧΧΧ, Δη4 ΧΧΧΙ. 1---9 Ὀεϊηρ ᾿προτῖθα δἤεῖ 
«ἢ, Χχὶν, 22, ἃ5 ραᾶτί οἵ ἴῃς 5βᾶπηε Ἂοἱᾷρ' 
ἴεγ, δπὰ (Πξ δογοβίϊὶς ἀδβοτιριοη οἵ ἰδὲ 
ἴπι|6 τι δηάδίηρς ἴἢ6 ῬοΟΚ 845 εἶ. χτίχ. 
ΤῊΘ πιοβῖ ρσόῦδῦ]α ὀχρ᾽δηδίοη οἵ ἴδὲ 
{ΓΔ ϑροϑι[οη 15 ἴῃδι 1ἰ ογὶριηδιθα ἰἸῃ 50Π|5 
δοοϊάφηία] απ] οσδίοη ἴῃ ἴῃς Μϑ. ἰο 
ΜΏΙΟΏ ἴῃς ττληϑἰδίοῃ τνὰβ τηδάθ. 



ΤΗΕ ΡΕΚΟΝΕΒΒ5. 

ΓΗΑΡΤΕΚ "ἃ 
1: 734 τ͵::2 οὔ ἐδε 2γουεγός. 7 44 ἐεχλογίσεί ον 10 
,καγ Οοά, απα ὀείϊευε ἀϊε τυογά, τὸ 70 συοϊα 
“ἀέ φρο ρος 7 σέμρεῦς. 20 ἤρίραρνν εοηὲ- 
2ίαλμεα ο7 ἀξν ἐομέέπεβί. 24. δάέ ἐλγεαέεπείά 
ἀεν ον ΡΣ. 

ΗΕ Σρτγονεζγῇϑβ οὗ δοϊοπιοη ἴῃς 850η 
οὗ λαν!ά, Κίηρ οὗ 18γδε] ; 

2 Ἴο Κηον ννὶβϑάοπλχ δηά ᾿πϑοῖτγις- 

τίοη ; ἴο ρετγοεῖνε [ῃς νγογάβ οὐ ὑπάεγ- 
βΔ Πα ηρ ; | ἘΝ 

4 Τὸ τεςεῖνα τῆς ἱπβίγυςτίοη οὗ 

νγίβάοπι, }υ5τῖςε, ἀηὰ Ἰυάρσπιεηῖ, δπὰ 
ἐ αιΥ ; ; 

4 Το ρίῖνε βυ θεν το τῆ6 5ἰπιρίςε, 

το τε γοιηρ πιᾶπ Κπον]εάρε δηὰς ον, κά. 

Ι ἀιξογθίοη. ες φρο» σηπέ, 

σΗΑΡ. 1. Το ἰοηρ ὀχῃογίδίοη, σμαγαςῖοσ- 
ἰχοὰ ὈΥ πε ἰγθαιδηΐ γοσυγγεηςθ οὐ [6 νγογὰβ 
“ὉΜΥ 50 η,᾽᾽ ννῆϊ ἢ οχίοηαβ οὐδοῦ ἴθ ἢγϑῖ πἰῃθ 
σΒδρίογϑ, 15 ΟὈΝΊΟυ ΘΙ γ οὗ ἴῃς πδίιτγο οὗ ἃ ργείδοθ 
ἴο ἴΠ6 ςοἸ]]οςοϊίοη οἱ [6 ““ Ῥτονοθβ οἵ δοἷο- 
Πλοη ἡ ὙΠΟ ἢ ὈΘΡΊΠ5 ἴῃ Χ. 1. ίοιϑθοβ 1--- ό ἅτὸ 
ἃς. {πὸ {Ππ|6-ρᾶρὲ ἴο ἴῃ6 νοΐ ννοῦκ, δοίης 
ἴογῖἢ 115 σϑοὸρς δηά παῖδ; γθσϑο 7 85 [Π6 πιοίῖο, 
ἸηπἸσδίηρ 86 οπὸ στοαί {γαῖ οὐἨ νυνὶ ἢ ΘΝΟΓΥῪ 
Ῥτοςορῖ ἴῃ πε θΟΟΚ 15 δ ἴπεσ ἃ τοργοάἀυςίοη οἵ 
δη Δρρ]ιοδίϊοῃ. 

2. Αἵ [ἢ νεΓῪ ουΐδεῖ {Π6 υυγιῖοσ ϑἰδίεβ ἢ15 
Ῥύγροθο: δπὰ νγὸ ἤανθ ἴῃ (ἢ σἰδίοπηθήϊ ἰῃαῖ 
νΡΠΙΓἢ τλᾶγκϑ ἴῃ6 5ρθς!4] σμάγαςίογ οὗ [ἢ6 Ὀοοκ. 
[{|5 ποῖ ἃ σοἰϊοςτίοη οὗ ρορυϊαγ ργονεγθβ, ΓΑ ῖπ 
ΟΥ̓́ΔΓ 4}} γορίοπϑ οἵ 5οςῖδὶ ογ ἡδίιοπδὶ ΠΠ δ, σι ἢ ἃ5 
τὴᾶν Ὁ-: ἐοιιηά ἴῃ ἀποϊθηΐ οὗ τηοάσγη Ὀοοκϑ οὗ ἃ 
ἘΚῸ παΐαγο, ΟΥ̓ δυσί ργονογθβ {ΠΟΓῸ ὙγΟΓΟ ΤΠΔΗΥ͂ 
ἈΡΡΑΓΘΏΓΙΥ συττοηΐ ἀπιοπρ {Π6 δα ] ον [5 γ46]1{65, 
ὙΠΟΥ τὸ τείεγγοα ἴο ἴῃ ΝῸπι. χχὶ. 2711 5. χχὶν. 
11: 2 5. ΧΧχ. 18. Βα [δο νυτίἴογ ὈΓ τῃϊς5 ὈοοΚ 
[45 ἃ ἀἰϊἰβίϊηςΐϊ 4ἰπι. Η5 ρίγροϑβο ἰ5 ἴο ὁ υσαῖδ. 
ες ᾿ς νυητπς ψνηδῖ, ἴῃ πιοάογῃ ἰδηρυᾶρο, νν6 
τ ἢ 68}} 2η οἴ ῖσαὶ παπάδοοϊς ἔογ ἴῃ γοιηρ, 
Του ΡὮ ποῖ ἔογ ἴῃ6 γοιιηρ ΟηΪγ. Οἷ 8}] θοοΚϑ5 
ἰῃ ἴπ6 ΟἹ]Ἱά Τοβίδπιοης [ἢ ἰς [π6 οπο νυ ῃϊς ἢ ννὸ 
ΤΆΔΥ {ΠιηΚ οὗ 25 πιοκί ἀϊϑιηςσ νεῖν δαἀπσδίοηδὶ. 
Α εοπηρασίϑοη οἵ ἰ νυν Ἱ ἢ ἃ ἰκ6 πλδηι4] οὗἉ ἰδίου 
ἀλίς, 1π6΄ Ρίγκο ΑΌΟΙΝ,᾽ "ϑαγὶπρϑ οὔ {πὸ ΕΔΈΠΟΓΒ, 
ἴὴ ([η6 ΜήΠ5ηη4, ΠΙΔΥ Παρ ι.5 ἴο πηϑάϑιιγο 1Π6 
αἰογοηοα Ὀδείνγεθη ϑεηρίυγαὶ δηὰ Ἐδορίηϊς 
ἰεδοἢηξ. 

«υμαο»)] Ὑῆὲ ἤγβϑὶ δπὰ ᾿ρμεδὶ οὐ 411 186 
ὑγογά8 νυῃισἢ ἅγὸ Ποαρθὰ οπθ Ὡροῃ ἴπ6 ΟἾΠΡῚ ἴο 
Ὀππρ οὐκ {Π6 σοπηρ[οίθηθϑϑ οὗ {πὸ θυοκ, ΟἾΠΘΓ 
Ὑνογὰς ΤΊΔΥ ΓΟΠΊΔΙΠ ἃ5 δὐϑίγαςϊ [οττη5. “ΓἢΙ5 

ΟἹ ᾿πίο ἃ ρογϑοπιβοδίίοη. ὍὕΠθ6 ροννοΓ 
Υ ΜΜὨΙσἢ ΒυΠΊΔη Ῥεγϑυιῦ δ! γ Τράς 65 [15 Πρ μοσῖ 

βρι γιῖυδὶ ρογίεςσειοη, ὈΥ νυ ῃῖ ἢ 4}} Ἰοννοῦ οἷο- 
ΤηΡη5 ἅγθὸ Ὀγουρῆΐς πο ἤλγιθμοηγ νυ] [86 
δ οσῖ, σδπ μαγάϊγ Ὀ6 [πουρῆιϊ οὗ 45 οἱμογ {μᾶη 

νον. ΙΝ. 

ἰ[5615 ρούβϑοπδὶ, [1{6- εἰνίηρ, ογϑαῖίνα. 
ποῖθβ ου [οῦ χχυῖ!. 

ἐμσέγμοί 95} ἐς 6. ἀἰ5οΊρ]1Π6 ΟΥ̓ ΓΑΙ Πρ, [ΠΟ Ρργδο- 
ἐς] σοπιρ᾽ πιοηΐϊ οὔ Ποτηογοϑρθοι]δῖνο νυἸϑάοτῃ. 

μπάεγαηπάπσ)] ὙΤΠΘ ροννογ οὗ ἀἰπιϊηρυ πῃ ϊηρ, 
ἀἰδοογηϊηρ τρῃς ἔσγοπι ννγόης, {τὰ ἴγομι 115 
σουπίοτοιι. ὙΠῸ6 ἴῆγοθ ὐνογάὰς υϑοὰὲ ὈΥ {Π6 
ΧΧ'., σοφία, παιδεία, φρόνησις, ΕΧρτθ585 ΝΟΓΥ 
ὨΔΡΡΙΥ (6 τοϊλιίοη οὐ Ἂἤωβθ6 ἴῃ ἴπ6 ΗθΌ. 
Οοπιρ. Ατιϑοῖ. " Ετ}.ἡ ν!. 6. 

38. «αυμάο»] Νοῖ {ΠῸ 84πὶ5 νγογάὰ ἃ5 ἴῃ υ. 
2, Δηἀ Ὀεϊίογ ὀχργοβϑοα, ρογῆαρϑ, Ὀγ ποὺ ἢ ῦ- 
ζᾺ1}688, 50 ἰολαϊηρ παίι γα γ ἴο ννογὰς νυ ἢ 
ἅτὸ γοῖ πιοῖὸ ἀδθοϊ ΧἰΪγ δἰδις αὶ]. 
ἡ ".61] ΤῊ ΕΠ ΡΠ5ἢ) ννογὰ 15 ρογῆδρϑ ϑοπλθ- 

ὑνηδί ἴοο πάᾶττον ἰῃ [18 γϑοοινθεὶ πηέδηϊηρ ἔογ 
ἴη6 ΗδΌγονν, νυ ιςἢ ᾿ηο] 95 [Π6 κεἰ η5 οὗ {γα ἢ 
δηὰ Ὀῤποἤσθησθ 85 ψῸ]}}. ΒΙκπύθουβη658 
τνου]ά Ῥὸ ἃ Ὀεξζοῦ δυϊναϊδθηΐ, 

᾿φ»πτη] Τῆς ννογὰ Πα5 15 [1}] πηραπίηρ. 
Τῇε τἰδασῃιηρ οὗ {ἢ Ῥγονογθβ 15 ἴἰο ἰοδὰ ι15 
ἴο Ρ455 ἃ γΓῃξ βορηΐεηςθ προη υπλδῃ ΔΟί!ΟΠ5, 
ὙΒΟΓΠΟΓ ΟἿἿΓ ὄννῃ ΟΥ̓ ἀποίμει5. 
ἐφ }} ἴῃ {πη6ὸ Ηρῦτονν, 25 1ἴΠ6 πιδυρηδὶ 

τοδάϊηρ σἤδννβ, [6 ρ᾽υταὶ 15 το, δηὰ 50 6χ- 
Ρτοθ595 {Π6 ΤΊΔΠΥ ναγυη ογτηβ Δηὰ ρἤᾶϑθ5 οὗ 
1Π6 οδ ρϑγνδάϊπρ ρυπεῖρΙθ, 

4. ΦΠο ργϑνίοιιβ νϑῦβοβ ἤᾶνο ἀσϑουθοα [ἢ 
οηϑ δἰπιρά αἱ. ὍΠ18 ροιῖ5 οἱ" (Π6 ο]45::5 ῸΓ 
νῃςἢ (86 ὈοοΟΚ ΜῈ} Ὀ6 ἐουπά ὑεῖ]. ΤΉ 56 
ΑΥΘ ΤΑΔΙΉΪΥ ἔνο; (1) {π6 «ρπρίε, ᾿υτογα]ν (86 
“ρρΘη, ἢ 1Π6 ΤὌρϑη -Ποαγίοα, [Π6 πλῖης 5 το Ὺ ἴο 
ΓΟΟΟΙνΘ ᾿ΠΊΡΓΟΘΘΙΟἢ8 ἔογ ρμοοά οἵ ον], 50 ὁχ- ΚΛ 
Ῥοβϑά ἴο [ῃ6 Ἰδιΐοῦ [Παΐ [ΠῸ ννογὰ ἔογ πε πιοϑί 
Ραγί 15 ᾿ϑϑᾶὰ 35 ἰῇ τ. 22, πὰ οἰβθινθογο, ἢ ἃ 
βῃδάθ οἵ 6ν}} δἰίδοῃιηρ ἴο ἴἴ; δηὰ (12) τδ6 
γοωπφ, ἴῃο99. ννῆοβο ἂρὸ ρίλσθς {Ποπὶ ἔυσ ἴῃ 6 
τηοβί ραγί ὑπάογ {Π6 σδίορογΥ οὗ {π6 “" ὀρϑη," 
Δπὰ ὙΠῸ, ὀνοη [{{{Πποῖγ νν}}} Ὀς ϑἰγοηροσγ, 511} 
ποοὰ ὑοἢ Κηον]οάρο δηὰ ἀἸ5ο ΡΠ πὸ, Τὸ {Π 656 
[86 ἴεασῃοῦ οὔειβ ννῆδι ΠΟῪ πιοσῖ πορὴ, [6 

ΒΗ 

ΟοΡ. 
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5Α νῖβε γιαπ 01} ἤεαγ, δηὰ νν]] 
Ἰηούθαβα ἰεαγηΐηρ; δηά ἃ πδη οὗ πη- 
ἀετβίαπαϊηρ 511}} δἴζαϊηῃ ὑπῖο νν]β6 
σοιμη56Ϊς : 

εἰρη! 6 Το υπάετβίαηα «ἃ ρτγονεῦῦ, δηά 
Κνο.6. ' τῆς ἰητεγρτειδτίοη ; τῆς τγογάβ οὐ τῇς 
τ αχ,, Ὅν 186, ἀπά τῃεἰγ ἀλγκ βαυ!ηρϑ. 
ἊΝ η 447}: ἔδαγ οὔ πε ΠοᾺ Ὁ ἐς "τἢς 

Ρ.9. το. 
δερ!πηίηρ οὗ Κπον]εάρα : μὲ ἔοοἱβ ἀ6- ΤΟ τ, δε 
δρ|56 νγίδάοτῃ δηά ἱπϑίγυςτίοη, “γι νμεΐβαζ 

2 ατγί. 

σπδείοῖγ, ΜΥΠΙΟΝ ΤΊΔΥ ἴαγη ἴο ον}} (ἴΠ6 ““σα]6 
οὗ Εχοΐ. χχὶ. 14) ἀπά Ὀδοοπιθ 845 πὸ υυϊϑάοχῃ 
οὗ 1η6 βογρεπὲ (Οσξεῃ. 111. χα), δῖ ννῃϊο ἢ αἰϑὸ 
ἴλκοβ 115 ρίαςθ, 85 [δὲ ννϊϑδάομπι ἀοδϑ, ἀλοηρ 
1π6 Πξἢεδῖ τλογὰὶ ριῆ5 (Μαίί. χ. 16): ἀποιυ- 
ἰεάσε οἵ ξοοά δηά ον, {πὸ δἰ εγέμοη, οΥἨΥἃ18- 
ΟΟΥμΘηῦ, ΨΥ ΠΙΟΝ 5615 ἃ ΠΊΔη ΟἹ ἢΙ5 ψυδγά, 
δηὰ Κοορϑ πἰπὶ ἔγτοπὶ Ὀεηρ ἀπρεοά Ὀγ ἔλ]56 δά- 
γ 5615. ὙΠ656 [6 ΓΟΆΟΠΟΥ οΟΥἶέσγβ, ἴο βαᾶνθ ἴΠ6 
βιπηρῖὶΘ δπὰ ῃ6 γουηρ ἔγοπι ἴΠ6 βίοννοσ δηά 
ΤΟΥ ΡδΙΠἢῚ] ργοςθβα οὗ μαϊπίπς ἴῆθτη ὈΥ ἃ 
ΙΓ ὀχρεσίεπορ, Ηρσγο {Π6 1,Χ Χ. γοπάθγ 8, 
πανουργία ἴοτ “5110{Π6Εγ.᾽" αἴσθησις ἴοτ “Κηον- 
Ἰοάξβε," ἔννοια ἔογ “" ἀἸϑογθίοη, " ἃΓῸ πο ΒΌ ΠΡ, 
ἃ5 βῃθνηρ [Π6 δπάρανουγ ἴο ἤπὰ ὀχᾶςῖ ρδγᾶ]- 
619 ον ἴῈ Ηρῦγενν ἴῃ ἴπ6 ἰοΥτ ΠΟ] ΟΡῪ οὗἁ 
Οτεθκ δἰ ῖςβ: πανουργία, υϑοά ἴῃ οΑτγοΓ τϑοκ 
ΓΙΟΓΘ [ῸΣ "ΟΥΑΙ Ἰη ἃ ὈΔὰ 56η56, ΟΟςΌΓ5 [ἢ 
ῬοΪΥ 1115 (οἴγα. Β.Ο. 180) ἢ 186 Ὀοδείεν τπλθδη- 
ἴηρ  ἢςἢ [86 ΠΧ. σοχηπΊοηΥ ρῖνοβ ἴο ἴ{. 

5. Βιξι 15 ποῖ ἔογ ἴδ γουπρ ΟΥΪγν [δῇ 6 
ντιῖεβ. ὍΠδ 5 ΠΊρ]οϑὲ φεϑουτοη οὗ ΠΡ ἢ Τποτα] 
{γι ἢ 5 ταν δά σοιποί πρ ὄνθη ἴο ἴπ6 νἸϑάοτῃ 
οὗ 1π6 ν 56, ὙΤΠὸ »αη οΓ᾽ πμπάργεαπα ησ ΤΑΥ͂ 
ΒΑϊη «υἦτε εομπσοίς, ἸΔόΟΓΑΙγ, [Π6 ρον Υ ἴο σδόσ 
ἢϊ15 σοιγβο στρ! ΕΥ οα {ΠῸ ἀλη βόΓοι5 5685 οἵ ΠΠδ. 

᾿ Τῆς σορηδίς ννογὰ ὧ3π) 15. πϑδὰ ἴῃ [8 ΠΠΘΓΔ] 
56η56 ἰῃ Β᾽7Ζοῖκ. χχυὶ. 8 ἴον “ΡΟΣ. Τῆς Δη8- 
Ἰοξοιιβ πηθίαρμου ἱπιρ] 16 ἃ 'π κυβερνάω (1 ΟοΥ. 
ΧΙ]. 28) ἀπά σμόεγσιο νΥ1}}} ὁσςγ ἴο πλοϑβὲ γοδάθυβ. 
ΤῊΝ. “" 5: ΘΟ γο Π5ῃ 10. 1ἴ πᾶν Ὀ6 ποίεά, ἰ5. ἃ 
ννογά δἰπηοβὲ ρϑου δῦ ἴο Ῥγονουθ5 (ΧΙ. 14. ΧΠ]. 
ς, Χχὶν. 6). [Ι͂η οὉ χχχν! 12, 1ξ 18 Δρρ] θα 
ἴο [6 ριϊάδληςορ, [ἢ6 σεόγισ, ν ἢ νσἢ Οοά 
ἀϊγοςῖβ {π6 πιονεπηλοηί οὗ ἴΠ6 οἱουβ οὗ ἢδάνρηῃ, 

Θ. ὙΠῸ ὈΟΟΚ 85 γεῖ ἃ δι ΠΟΥ 50ΟρΘ, 6χ- 
ῬΓΟΘβοα, 45 θοίογθ, ᾿ῃ ράγα 6] αἴφιιδθ5. ὙΠθθ6 
ῬΓουθγῸ5 ἀτὸ ποὶ ΠΊΕΤΟΙΥ ἴο Ὀ6 ἰραστιῖ ΟΥ̓ τοΐε; 
ΠΟΥ τὸ ἴο ἔογτη ἃ Παὺϊ οὗ πιιπά. Το ρϑίῃ 
χοῦ ρ ἢ ποσὶ πὸ ρόννεῦ οὗ επίεπηρ ἰπῖο ἰῃ6 
ἄδθορεσ πιϑαηίπρ οἵ οἰοῦ ργουθγθβ, νι ίΠΟΥ ἴῃ 
ἘΠΘΙΓ 5: ΠΡ ΘΓ ἔοιτη, ΟΥ̓ ΠΊΟΓΘ ΟΠ ρτηδίς απ οὔ- 
ΒΟΌΓΟ, ἰ8 ἴπ6 οῃηὰ Κορί ἴῃ νἴθνν, 15 8ἃ5. ΟἿΓ 
1 οτὰ β ἰοδοδὶηρ ἴῃ Μία. ΧΙ, ννᾶ5 ἀοβισηθα 
ἴο δἀπιοςαίς 1Π6 ἀϊδοῖρ]θ5 ἴο ““Κπονν 41} ρᾶγᾷ- 
165" (ήατκ ἵν. 12). ὙὍὕ[μδ τγϑῃάογιηρ ἐπίερργες 
ἐαίΐον 500115 ἴῃ6 ραγα] 6} 15π| οὗ {Π6 ἔννο οἸδιιθ68, 
δηὰ ἔδιϊβ ἴο ὄχργεββ {πὸ Ηεῦτενν. [ἡ Ηδῦ. "1, 
6, [ῃ6 ΟΠΪΥ οΟἰμοῦ ρᾶββᾶρθ ἰὴ ΙΓ Ὦ {Π|5 ννογά 
Οσουβ, ἰξ 5 τοπάθγοα “" ἰδιπίϊηρ Ργονογθ.᾽" 

᾿ ΡΚΟΝΈΕΚΝΒΘ5. 1. [ν. 5--ἰὶ, 

8 Μγ 8οη, ἤεᾶγ πε ἱπϑιίγιςτίοη οἔ 
τῆν ἔδῖμογ, δηά ἔογβακε ποῖ τῆς ἰδνν οὗ 
[ΠΥ πλοῖῃοῦ: 

9 ἔογ τῆον «ῥα ϊ δέ 'δὴ ογηαπιθηῖ "εν. 
οὗ ρσγᾷςς υπἴο τὴν μελά, δπά Ἵδαίηβ 
Δδοιῖ ΤΥ πεςκ. 

10 ἴ Μν 9οη, ᾿ξ 5 πηεῖβ εητίος [ἢ δε, 
ςοηβεηῖ ἴδοι ποῖ, ᾿ 

11 [{{πτἢεγ 8ᾶν, Οοπια νυ ἢ ὃ, Ιεῖ 
15. ἰΔΥ νναῖϊ (ογ δοοά, δῖ 5 ]υτς 

Ηδστγο “ἐστι α16᾽ οὐ “' δηϊριδ᾽" ἡνου]Ἱά Βοεΐοσ οχ- 
ῬΓΘ55 {Π6 πλϑδπίηρ. 

7. ὝΠΙ5, “1η6 ἔδασ. οὗ (ἢ6 1, ̓ογὰ,᾽" ἃς ἢᾶς 
Ὀδδη βαϊά, σοπηθὸβ 45 ἴῃ6 πιοῖϊο οὗ ἔπ ὈοοΚκ. 
Τῆς εριπηίηρ οὗ ννυιϑάοπὶ 15 ποῖ ἐουπὰ ἴῃ 
Κϑοη ἰπϑρῃϊ, ποὺ νιάθ δχρουίθηςθ, ποῦ [ἢ6 
ἰεαγηΐηρ οὗ ἴπε ϑοθοοὶβ, Ὀὰϊ ἴῃ 1Π6 ἴοιηρεῖ 
οὗ τϑνθθηςθ δηά ἄννθό.0 ὙὍΠὸ ἔδαγ οὗ ἴπῸ ἢπὶϊε 
ἴῃ [6 ῥγόβδοηςς οὗ {ἴπ6 [ηβηίϊο, οὗ ἴπ6 βἰηξι] 
ἴῃ 16 ῥτόβθποθ οὗ {π6 ΗΟΪΥ, 56} δ οιπίηρ, 
ΔαΟΥΠΡ, 45 π᾿ [οδ᾽5 σοηξεθϑίοη (Χ]. ς. 6), 
1ῃ 15 ἴὺγ [6 [βγδϑ} 6 νγᾶβ ἴΠη6 βἰαγίϊπρ-ροϊηΐ οὗ 
4}1] ἔπι ννϑάοπῃθ. ν δὶ {π6 ρῥτεσερῖ, "" Κῦπον 
{Πγ96} Ὁ," ννᾶβ ἴο [Π6 βϑᾶρὸ οὗ Οτϑοοςο, (Πδὲ τὶς 
αν ννὰβ ἴοτ ῥδίρι. ἴῃ [6 Ὀοοκ.οῦ [οὉ (ΧχΥΙΝ. 
28) 11 ἀρρθᾶγβ 845 ἅΔΠ οὔᾶςϊβ δοσοπιρδηϊδὰ Ὀγ {ΠῸ 
ποῦθε ροείγγ. [ἴῃ Ῥϑ. οχὶ. 1ο 1ἴ σοῖστιθς 48 [86 
σΠΟΓΑΪ αἷοβα οὗ ἃ ἰοπιρίθ ἤγίῆπ. Ηδστὸ [ἰ ἰς 
{Π6 νναϊομινογά οὗ ἃ ἴγιθ οἵδ] οἀπσδίϊοη. 
ὙΠῸ ἴδαγ οὗ νης ἴπ6 ἘΠΓΘΟ νντι τοῦς ΘΡΘΔΚ ἰς 
ποῖ 16 5]ανθβ ἀγεοδαὰ οὗ ριιηιϑῃπιοηῖ. [ἰ ἢδ5 
ΠΟ ““Τοπηθηΐϊ.᾽") δπὰ ἰ5 σοπρδίθὶο υὰἢ σΠΠἃ- 
'κ6 Ιονθ. Βιυΐῖ (Πϊ5 ἀηὰ ποῖ ἰονθ ἰ5 1ῃ6. “" δέ- 
ϑἱηπίηρ οὗ νυϊϑάοπ." ΤὭγοι ἢ διισσοϑϑῖνο ΞΕΡῸ ς 
Δηα Ὁγ 1Π6 ἀἸ5ο! Ρ!} 16 οὗ ΠΠἴδ, Ιονὸ ὈΪοπάβ νυ πὴ τ 
δΔηα πλακεβ 1ἴ ρειοςῖ, [1 ἰ5 Ἰατοχθϑίπρ ἴο ποίδ 
{πε ΤΟ] τοηάογηρ οὗ 186 ΕΧΧ. ΟΑρχὴ 
σοφίας φόβος κυμίου. ἙἘυσέβεια δὲ εἰς θεὸν 
ἀρχὴ αἰσθησεως). 85 Ἰπαϊ!σδίηρ ΠΟΙ ϑθηβο οὗ 
πε ἀδρίῃ δηὰ ἔι]1:658. οὗ ἴῆ6 ΟΥΡΊηΔΙ, νυ Ὠιοἢ 
(ΠΕΥ σοι] ΟἿΪΥ ΘΧρίθ55. ΟΥ̓ σοτηδίηϊηρ νυ μδῖ 
μαὰ Ὀεξδη ργοροϑϑὰ ἃ5 αἰϊεγηδίνο [Υδη 5] ]Οῃ 5, 

8. Ηετγε ψ ἢ τῃς ννογὰβ “ΜΥ 8οὴ " (ννογὰς 
ψΒΙΟΠ, ΠῸΠι [Π|5 Ροϊηῖ, οσσυΓ ἀραὶη ἂπά ἀρϑὶῃ 
85 [6 ΠΟΠΊΠΊΘποοπιθηῖ οὗ ἃ πανν βθοίοη}) τῆς 
ἢτϑι ἀϊγοςξ σοιη561 Ὀδρίη5. ὙΠῸ τοϊδῖίου οὗ 1Π6 
ἴσο Ποῦ ἴο ἴπΠ6 ἴδῃ 15 ΘΒΘΟ ΠΕ Δ}}]Ὺ ἔλι ΠΟΥ. 

9θ. Το ἴτῃ6 [5γδοι 5. τηϊηὰ πὸ 5ὶρῃβ οὐ 
Ὀαάρος οὗ Ἰογ ΟΥ̓ βίογυ ννόσε ΠΙ ΠΟΥ ἴῃ ὑνουτῃ 
[ἤδη (Π6 ραγαπά γοιης [Π6 μοδά, 1Π6 βοϊὰ ςἤδιῃ 
τοιυπά τ ποςκ, νοῦτ ὈΥ Κίπρϑ δηά (δ ἕδνυοιτ- 
1ῖ65 οὗ Κίηρ5 (Οδηῃ. χ]!. 42; δη, ν. 29). ὙῊὩς 
ὙΟΓα ΤηΘΕΙ5 τ15 ἈΡ4ΙῺ ἴῃ ΙΥ. 9. 

10. Ετοπὶ {πῸ Ὀτοδά μόπογαὶ σοιιπεοῖς 1} 
ἰθάσΠΟΓ ρΆ5568 ἴο πιοτὸ βροοιῆἔς νναττίηρς. ΤῊΘ 
ἢγϑὲ στθδῖ ἀδηρογ ἸνΠΙ ἢ Ὀοβοῖβ [Π6 5 πηρὶδ δηὰ 
186 γοιηρ 18 [Πδῖ ΟΥ̓ Ἔν} σοπηραηίοηβῃὶρ. ΤῊΣ 
ΟΠΪΥ 54 ΟΥ̓ 15 ἴο 6 Τοιπὰ ἴῃ [Π6 ροννοσ οὗ βἂγ- 
ἴῃ Ρ,-ττ ΝΟ," ἴο 411 βυςῃ ἰπν δίιοπβ, Ποῖνονοσ 
ΘηΠΟηρ ΠΟῪ ΤΊΔῪ ὉΕ. 
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ΡΓΓΝΙΥ ἴογ τῆς ἱπποσοῆ ψιθπουΐ 
οδιβ6: 

12 [εἴ 8 ϑνναϊίΐονν τπεπλ τρ αἷϊνε 
ἃ5. ἴῃ6 ργᾶνε ; ἂδηὰ ψνῆοΐε, 485 τῃοβε 
τῃλι ρὸ ἄονγη ἰηἴο τῆς οἱ: 

112 ν᾽ ε 5411 Πηά 1}] ργεσοίουβ 8ιὉ- 
βίδποδ, ννῈ 5Π4]] ἢ]}] οὰγ ἤοιιβε5 νν ἢ 5Ρ01]: 

14 (ἰλβῖ ἴῃ τὴγ ἰοῖ διποηρ ὃ ; ἰδξ 
1.5 ἃ}1 ἤανε οἠξ ριγβε: 

Ις Μγ 8οη, νναὶκ ποῖ ἴδποιι ἴῃ τῆς 
ὙΨΑΥ͂ ὙΧτἢ τἤεπι ; γεΐγαϊη τῆΥ ἔοοῖ ἔτοΠὶ 
{Πεῖγ ραῖῃ: 

11. ὙΠε νναπιΐϊηρ 45 ϑυοἢ 15 ἴγιε ἔογ ἃ}} 
{ἰπ|65 δηά σοιιπίτιοβ, Ὀὲ 88 ΠΕΙῸ ἃ ϑρθοϊαὶ ἃρ- 
ΡΙσδίίοη. Ὅς τοπιρίαϊίοη αραϊπϑί νι σοἢ τῃ6 
ἴδ ΠΟΥ βοεκβ ἴο ριιαγά ἢἷ5 ἀἰβεῖρ]θ 15 ἴῃαΐ οὗ 
Ἰοϊπίηρ 4 Ὀαπὰ οὗ διρῆνναυ τοῦῦετβ. Αἴ πὸ 
Ροποα ἴῃ [15 ΠΙΒΙΟΥΥ ᾽45 Ραϊθϑίίηθ ευὐοῦ σίϑθη 
ἴο {Π6 ΘΘΟΌΓΙΥ οὗὨ ἃ νν6]]-ογάθγοα ρο]ςοθ- 5 Ὑϑίοθπι: 
ἀπά {πὲ 4 Πΐσοποα οὐ {πὸ πιδγᾶι ογ5 Π|Ὲ 
αἰϊγαςίοά, ννῈ ΤΑΥ͂ νγ6}] Ὀδ] εν, πΛΔ ΠΥ ΜΠ γγῈΓῈ 
Ὀγουρῆϊ ὑρ ἱπ ἴονγηβ. ὍΠ6Ὲ “νη πθη " νν ΠΟ 
ξλιογοά τουπά [ερμίῃδῃ ( [ἀξ χὶ. 3), [με ἰανν- 
6585 οὐ ἀἰδοοπίεπίεἀ ψγμὸ ςᾶπιε ἴο [αν ἃ ἴῃ 
Αἀυ]]απὶ (1 8. χχὶ!. 2), ἴῃς Ὀδηάβ οὗ γορῦοΓ5 
ννΠ)ο ἱπἔοβιίθα ἜυΓῪ ρατῖ οὗ {πὸ σου ΠΊΓΥ ἴη [Π6 
Ροποά οὗ 16 Νὲὸνν Τρβίαπιοηϊ, δηὰ δρδϊηϑί 
ὙΠΟΠῚ ἘΝΕΥΥ ἈΟμπΊΔΠη βΌΥΘΙΠΟΥ μαὰ ἴο ννᾶρδ 
ἰποοϑβδαηΐ νΥΔΓ, 8δονν ἤονν ἀθορὶγ τοοϊθα ἴῃ6 
61} ννᾷβ ἴπογθ. Ὅε βίογυ οὗ δὲ [οΐη ἀπά ἴῃ6 
γουηρ σοηνεσί ΜΜἘ0 Ὀεσᾶπιε ἃ τοῦ θεγ, {πε πιοβῖ 
τηογοβίίης ΟΥ̓Δ} Αροβίοϊις ἰγδαϊοη5, ΠΊΑΥ͂ 
βέῦνθ ἃ5 ΔΠΟΙΠΕΥ 1]υϑίγαιοη (ΟἸ]οπι. ΑἸοχ. 
“Ου]5 ἀἴνε5,᾽ 6.24). ΤΠ ΒΙβίοΓΥ οὗ πηδΥ σομη- 
1Π65 (οὐγ ον, ἐ. σ.. ἴῃ (6 ρορυΐδγ {ὙΔα ΠΟ 5 
οὗ Ἀοδιη Ηοοά, ἀπά οὗ ἩδρητΥ Ν΄.) Ρῥγοϑθηίβ 
{|κὸ ὑῃθοηοίμθπα. ὍΤὴθ στοῦθῦογ θ Πα5 δἰίγας- 
(ἰοη3 ἔογ {π6 οροπ-ρεαγίεα δηὰ δάνεηΐζαγοιι5. 
Νὸ ροπεγδίίοῃ, ρεγῆᾶρϑβ Ω0 οἶδβ5, οὰπ ἃβογὰ ἴο 
ἀθϑρίϑε ἴῃε νναστπίηρ ἀραϊηϑδὲ τ. (ὐοιῃρ. ποῖβ 
οη ᾿ξ. χ. 7, 1ο. 

«υἱδοι! εαι 96] Τῆε ψογά δ5 ἐπβδηνῳ 
Ὀυΐϊ Ὀαδίίοῦ {ταηβϑίαίθα 1π νδῖη, βοῦς, ἰῃ [86 
7υάρτηηεπί οὗ πιοβί πιοάθγῃ ςΟΠΙΠηΘΠἰΔἴΟΥσ, ποῖ 
ἢ “ΕἸΔΥ ννδὶῖ,᾽" δῖ ἢ “Ἰηποςοηΐ,᾽" δηά ταὸ- 
σθῖν 5 115 ᾿πζογργείδεοη ἔγοτῃ {Π6 τηοσκίηρ 41.65- 
τίοη οὗ {π6 Τοπιρίογ, “ Ποῖῃ [οὉ ἔρασ Οοά ,ῶν 
ποιό!" (4. 9.) ὙὅὕΠὲ εν] -ἀοεῖβ ἀογιὰς {ποτ 
Υ] οἴ Π|5 ἃ 5 ἽΝ τὶ βίδοιιβ σγσέι ΟΥ̓ “"1η νΔ 1." 
ΤΎΠΟΥ σεῖ ποίῃίηρ Ὀγ ἴτ. 1ἴ ἀοεβ ἴἢθπὶ πὸ βοοά. 
[{ ννοιἹά βθοπὶ ἱπάθο 5 1ἢ 1η6 ννογὰ ννᾶβ ἃ 
ΠΟΠΊΠΊΟΠ ΟΠ6 ἰπ ἴπ6 πηουῖῃ5 οὗἁ βοούποῖβ. [ἢ 
1π6 τπξῃΐθουβ ργοβρεγοὰ (ΠΟΥ ἀϑκοὰ ἴΠ6 α1ι65- 
ἄοπη ΜΠ ἃ σηθοσ. [ξ ΠΟῪ {γυρηθαὰ Ονοῦ 
Ὠίπι ΠΟῪ υϑ6ἀ ἰἰ ἴῃ ἀογϑίοθυ. ὍΤΠῈ ΔΑ. Ν. τϑη- 
ἀστὴρ 5, ἢονγονοῦ, βυρρογίεα ὈΥ Ηἰζζιρ. 

15. ὙΠΟ Πποατί οὗ {π6 ουἹ]-άοογβ θοςσοπΊθ8 
Ὀοϊάογ: ““ Δς ψν}}]}] ΡῈ 48 5ἢθοὶ, 48 Ηδάοϑ, 48 
ἴπΠ6 συοδλὲ ὑπάσγεννουϊἁ οὗ (Π6 ἀρδά, 411-ἀ6- 
νΟυΓ ΠΕ, ΠΊΟΓΟΙΪ688β. ὙΠ6 ἀδοίγυςσίοη οὗ ἴῃ ο86 

16 ὁ Εογ {Πεὶγ ἔδεϊ τι ἴο δον], δηῃᾷ ὁ 1δαὶ. 59 
ΓΆΚε ᾿αβῖε ἴο 5ῃεά δοοά. ἔρια. 3. 

17 ϑύγεὶν ἴῃ νη τῃ6 πεῖ 15 βΒργεδά "δ 
ἔτη τε βρῆς οὗ Δῃηγν δΙγά. ἐπε αν 

18 Απά {πεν ἰΔγ νναῖτ ἔῸγ Π6ΙΓ συλ ἌΕ Δη 
δ]οοά ; τῆεν ἸὰγκΚ ρῥγίνη!γΥ ἔογ {με ῖγ συ λφ ὅδ 
γος. αὐἱηρ. 

19. 80 Ὧγὲ ἴῃ6 ὭΣ οὗ Ἔνεῦγυ ΤΟΝ 
[Πλῖ 5 ργεςν οὗ ρδίη; τυῤίεὐ ταίκεῖῃ ἡ αύνεν, 
ἌΥΔΥ ἴῃε [ΠΕ οὗ [μ6 οὐνγποῖβ τμογθοῦ, ἰβᾶὶ δ, ἐχεείέενέ 

20 Υ ᾿ς νγιράομῃ ογεῖῃ ννδοιυῖ; 586 “πὶ 
αἰζογεῖῃ ἤθγ νοῖςα ἴῃ τῆς βἴγθεῖβ: Ἐ 

ν6 δίζλοκ 5}8]] 6 48 ϑιιδάϑη 45 (δῖ οὗ [ἢο55 
ὙΠῸ κὸ ἄοννη 4υῖοΚὶγ ᾿ηἴο 5850] " (Ναπι. χνὶ. 
20, 32). ὙΠῸ νογὰ ἔγϑηϑίαίθα “νυ ο] 6 "ἢ [88 
ἃ τΏοτγο αἰβείης ΠΥ πιογα] ΠΊϑΔΠΠρ ((ΟΠΊΡ. ““1η- 
ἵδρον να ᾽), Δῃα ννὲ ΠΥ ΤΡΠΩΡΥ (Π6 Ἰαζοῦ 
αἴδιι86, δ! ἃ ὈΡΣΙ Κῦ ΙΔ1601 88 080 ὑμδῦ 
8ο ἄοτγηι ἴο ὕμπθ 10. 50 [αΐπεγ, “' ἀἱα 
Ετοπιπιοη." (Οοιηρ. 11. 21.) ΤῊ Α. ΨΥ. ἰς 
βιρροτγίοά, βόνγένεγ, ὈΥ Ἐ Οβεημλ 1 ]εγ ἀπά Ἐ- 
ννα]ά, ΡΙ, 48 Πθῦα υδοά, 18 ΟὗἩ σου 56 ἃ ΒΥ ΠΟΠΥ ΠῚ 
ἔογ 500]. δ6 τοδί σάνογηοι 8 ἀσρίῃ, ἴἢ6 8Π4- 
ἄἀονν-ννογ]ὰ οὗ [π6 ἀοδά. 

183, 14. ὙΤηε ἤτϑὲ ἕοττῃ οὗ ἰοπιρίδίοη 18 
αὐ άἀτοβοοά ἴο β'ηρὶς ᾿υ5ὲ οὗ βιοοά. ΤΠ βοσοπά, 
νΥ ἢ ἃ ποτα δ Ὀ[]6 58.1}}, ΔΡΡΘΔ 8 ἴο βοπιθί ΐης 
ἴῃ ἴδ. 1  πΟΌΪΘΓ, Βονγονοῦ ΘΔΒΙΪγ ρογνογῖοά. ΤἢΘ 
πιδῖπ διἱγοίοη οἱ {π6 τοῦθογο ἔθ ἰ5 118 νυ ]ὰ 
σΟΠΊΠΊΠΙ8Ππ|, ἴΠ6 56 η56 οὗ 4118] μαζαγάβ δηὰ 
δη14] Πορθ8. Τὸ πᾶῦθ ““Ὅηθ ΡΌΓΒ6,," 8εῖ- 
{ἰπρ Ιᾶνν8 οὗ ΡΥοροΓΥ δὲ πουρῃς ἃπιοηρ {Π6Πλ- 
86 |ν68, 566 Πὴ5 δἰπιοβί ἃ βεΐ- Οἵ ἀραϊηϑί ἴΠ6}Γ δ- 
[Ὡς Κ8 οἱ ἴΠ6 ῬΓΟΡΟΙΥ οὗ οἴμοῖβ. 

17. ΠΟΥ ϑρθακίηρ, με γβξ ργονεγθ 
((. ε. 5 τὰ 46) ἴῃ (Π6 ὈοΟΚ. διπιρὶς 85 ἴῃ6 
Ὑνογά8 ἄρρϑᾶγ, ἴῃ6 ργονοσῇ [45 τγεσοινεὰ ἃ 
γΑγογ οὗ ᾿πίογργοίδιοη8. (866 Νοῖβ ὑεῖονν.) 
ΤῸ ἴγιθ ππθδηΐηρ 8οοπὶδ ἴο ὯὈδ6 848 ἔο]]ον5: 
ἐς ΕῸΓ ἴῃ νη, ἴο Π0Ὸ ΡυΓΡΟΒβα, 8 (ῃς πεῖ 
ϑρτοδά οὗἱξϑι ΟρθηΥγ. ΟἸεθασ 88 (6 νγαγηῃρ 18, 
1 18. ἴῃ ναῖῆ. ὉΠδ ὈΙγά8 51}}} Βγ 1ῃ. δ0ο {Π6 
δτοδί ποῖ οἵ σοάβ ᾿υἀξηλοπίδ 15 βργοδά οι, 
ΟΡΘΩ ἴρο ἴπΠ6 δγεβ οὗ 4}}, δηὰ γοῖ 1ῃ6 ἀοεγϑβ οὗ 
ΘΝ}, ΠΥ ὈΪηἀ, 51}}} τυϑῃ ᾿ηῖο 11. ΙΕ να 
ἴακο ἴη6 ννογάβ 85 ροϊπίιηρ ἴο ἴπ6 ἔδι!πγε οὗ 
[ῃς ρ᾽αηβ οὗ {Π6 ον)] τ ἀοοῖβ, γα ἤᾶνὸ ἃ δ8ι18- 
ξοβίινο ράγα]]6] 1π πο [,Αἴη ργουογῦ, 

“Ομ ΠΙΠῚ15 ΔρΡΡΑΓΘηΐ Γαδ υἱῖδί ἃν 8." 
ΤΟ ἱπποσδηῖ νν}}} ἀνοϊἁ, οΥ̓ ὀβοᾶρα ἴῃ6 5ῃᾶΓδ. 
ΤΠ ψιςοκοὰ νν}] 6. ἰάθη ἴῃ (ΠΘῚΓ οννῇ ἰγᾶρ. 
ΤΠ6 δι 0.6 ᾿τοΥ οἵ (Π6 ἰοδοθογ σεροαζηρ [Π6 
Κογ-ηοίς οὗ {Π6 τηοοῖκοῦβ, ““Ϊπ νδίη,᾽) “ὁ ῸΓ 
που Ὠϊ,᾽ 15 μοί ἴο Ὀὲ ρᾶϑϑθα ουὐϑυ. 

19. ὙΠῸ ᾿οϑθοη ἰ5 ροπογαὶ ζοά. Νοῖ σοῦ- 
ὈΘγΥ ΟἸΪΥ, Ὀυΐ 4}} ἔογπιβ οὗ Ἴσογεϊόιιϑηθϑθ ἂτδ 
ἀσείγυςξινο οὗ γι ἴδ. 

20. Αποίπμοσ νοΐςθ 5 ῃρατά. ΔΜ ιβάοπι 18 
Ρογβοηβοά, δηα 5ρθᾶκϑ, 8511 ννοῦθ, ἀγαυηδί δ! γ. 

ἊμῚ, 2 
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ὁ 15]. ὅς 

ζΖεῖκ. 8. 
τ. 

66. ς. 
τ γ.13. ΠΟ γόου. 

21 ὅ88ε οὐοῖῃ τη τῆς σε ρίαςε οὗ 
σοησοιγβθα, ἰῃ τῆς ορεηΐϊηρβ οὗ τῆς 
δαῖαβ: ἴῃ [ῆ6 οἷ 586 υτζεγεῖῃ ΠΕΓ 
ννογάβ, “αγίγιρ, 

22 ον ἰοηρ; γε 5ἰπιρὶ6 οπεβ, νν1}}]} 
γε ἴον 5:{1ρ]Ἰσῖγ ὃ ἀπά [ἢ6 βοογῃδῖβ 
ἀεἰρης ἰπ τῆεῖΓ δοογηΐηρ, πα ἔοοΪϑβ 
ἢαῖε Κπον]εάρε 

21 Τυτγη γοῦ δῖ ΠΥ τεργοοῦ: θ6- 
Βο]ά, 1 ψ}} ροὺγ οὗ ΠΥ 5ρί τις ἀπο 
γου, 1 νν}}} πιακε Κηονγῃ ΠΥ σγογάϑβ 

24 4 “Βερδιβε 1 πᾶνε ο411ε4, ἀπά 

Ῥογῆδρβ {π6 ἔογπι οὗ ἴπΠ6 ϑιι ϑίδπενο, ρου Ρ5 
5006 ννὶὰθ ἴδνν οὗ δϑϑοσιδίίΐοη σοηποοίηρ ἴῃ6 
ΡΟΓΙΥ πὰ βϑγθη!ῦ οὗ ννιϑάοτση ννἢ (Π6 Ιάθᾶ 
οὗ νοιηδηποοά, ἀδίογγηῖπθϑ ἴῃ6 σδαγδοίογ οὗ [ἢ 6 
Ρογβοηϊβοδίίοη. [ἢ τπ6 Ηθῦγονν ἴπ6 πουῃ [5 
Ρίαγαὶ, 48 [Βουρἢ (ἢ15 ΟΝ Ιϑάοπι νγοσγὸ ἴπ6 αιιθθη 
οὗ 8]] ννιϑάοπηβ, υπ|τηρ 1η ΠΟΓΒΟΙΓ 41} (Ποὶγ ὁχ- 
ΠΟΙ] θησθθ. ὅ86 115 ὉΡ ΒΟΥ νοῖσθ “'π {Π6 
οἰγοοίβ.᾽") Νοῖ ἴῃ ϑβοϊπάθ, Ὀιΐζ ἰπ [Π6 ἢδυηΐς 
οὔ πῆθη, [σου ρὴ δᾶρθβθ, δηὰ Ἰαννξίνογβ, δηά 
ἰοδοθογθ, ἀπά γοῖ πλοῦ ἐπγου ἢ [Πἴὸ ἀπὰ 18 
ΘΧΡΟΓΙΘΉς68, 586 ργθδοῇοβ ἴο τηδηκίηὰ. ϑοπῖε- 
τὨιηρ οὗ ἴΠῸ βδῆια ἰκϊηὰ ννᾶβ ὑργεϑθηῖ, ν»͵ὰ ΠΊΔΥ 
Ὀεϊϊονο, ἴο {Π6 τη]ηά οὗ δοογαῖθεβ. θη ἢ6 5διὰ 
[δὲ {πΠ6 βοϊάς δηὰ {Π6 ἴγϑὲβ ἰδισῃξ ἢϊπὶ ηῸ0- 
{πίηρ, Ὀυϊ τδξ Βεὲ Τουηά {πὲ ννιδάοτῃ μ6 νγᾶβ 
ΒΟ ΚΙΏΡ ἢ ἢ]5 σοηγοῖθα ἢ (ἢ 6 πιθη νοὶ 
6 τηδί 8ἃ5 ἢς νυνδὶκοὰ ἴῃ τ βίγθεοῖβ δηά φρο 
οὗ Ατἴδεηβ (Ρἰαΐο, “Ῥηκάτγιιβ,, Ρ. 230). 

1. Δινογάβ δῖὸ οαρϑά οὔθ προῃ ἴΠ6 οἴποῦ 
ἴο της οὐἱ ἴῃ6 υὐ]ι γ οὗὨἨ [18 ἰοδοβίην. 
“ὙΠ Ποαυΐ,᾽) 5ς. ουδιάθ [Π6 νν}]ς, ἴη (ἢ Ξἰγθοῖϑβ, 
αἱ ἴΠ6 Πιρῇῃοδὲ ροϊπηΐ οὗ 4}1] ρίδοθϑ οἵ σοποοιγϑθδ 
(ςοιηρ. {πε ᾿κὲ ρῆγαϑα ἴῃ [54]. 11. 2ο ; [,ἅπη. 11. 
19). ἰὴ ἴῃ6 ΟΡΘῃ 5ρ0806 οὗ ἴΠῸ ραΐθβ ννῆογο (ἢ6 
οἸάοσβ πιεῖ ἀπά {π6 Κίηρ διἵβ ἴῃ Ἰπαρπεηΐ, 
ἴπ ([Π6 Ποαχΐί οὗ ἴῃ6 ον 186}, (Π6 54 ΠΊ6 νοῖὶςθ 15 
ἢοαγὰ υἱἱογπρ 1[Π6 54Π|6 ννδγηηξ. 

20. Ὅῃο ἴἢγθο οἶαθϑος ἅἀγὸ δά ἀγοϑςθθὰ ἴῃ ἃ 
διδάυασίεα βοᾷ] κὸ {παὶ οὗ 5.1. (Ὁ Το 
"6 ΘΙ ΠΊΡ]Ο,᾽" ορενι, ΤΑΔΙΥ Ορεη ἴο ον}; ἔπη (2) 
1Π6 “" ΘΟΟΓΠΘΓ5,᾽) τποσκίηρ δὲ 411 βοοά ; ἰΔϑῈ]Υ 
(3) 186 “0015 ἱπ ἴπ6 ἀδγκοσ βθῆϑο οὗ [ΠῈ 
ψοτγά, μαγάοηορα, οὐϑιηδῖθ, ρόγνογβο, μαίηρ (6 
Κηον]εάξε {πὸ γ ἤανο γο]εςῖοά. 

938. ἼΠὸ ἰοδοδιηρ οὗ Ὠινπὸ ὙΝ Ίϑάοπὶ 15 
Θ5ϑθητ Δ} }Ὺ [6 88 Π|6 ἃ5 [δῖ οὔ πο Ὀίνῖπο Υν οσὰ 
(}0ῃπ νὶ!. 38. 39). ““Τυγηίΐηρ," τϑροηΐαπος 
δηῃ σοηνογϑίοη, {Π15 15 νναΐ 5η6 ς4}15 ([ἢ6 5:0 16 
ἴο. Δπά {Π6 ρΓΟΙΏΪ56 4150 15 |κὸ Η]5. ὙΝν βάση 
ΨΨ11 “Ροὺγ οὐ ((86 νεγ 15 σοππθϑοϊθα νυ] ἢ 
[Π6 τοοΐῖ ἔγοπι νυν ἢ σοπιο5 [Π6 ννοτὰ {δὶ νγὸ 
ΚΓΔηβἰλῖο ὈΥ ““ Ργορ οί," 85 ΠΊΘΔΠΙΠΡ ΟΠ6 ᾿νῃῸ 
“ἐ ρουτβ ἔογίἢ " {86 δρίγι μὸ 88 γοσοῖνοα) ΠΕΓ 
δρὶ γί. 8516 πιᾶκο5 [ἢ 15 ΟΥ̓ σ ἴο {Π6 “ὁ τε 6}}1οι}5.᾽ 

ΡΕΚΟΝΈΕΆΚΒ5. 1. ίν. 21---28. 

Ι: γεξιβεά ; 1 πᾶνε 5ίγεϊςπεά οι ΠΙΥ͂ 
ληά, Δηἀ πο πηδη τεραγάεά ; 
2ς Βιῖ 

ΤΥ σουη88 
τερτοοῦ: 

26 1 «150 νν}}} ἰδυρῇ δὲ γουγ οδἱδ- 
ΤΑΪΥ ; 1 Μ11}} πιοὺκ ννῆθη γουγ ἔδαλγ 
ςοπηεῖῆ ; 

27 ΝΏδη γουΓ ἔδαγ σοπιδῖῃ 45 ἀε- 
βοἰδιίοη, Δπ4 γοιτγ ἀδϑίγυςτοη σοπιεῖῇ 
435 ἃ ΜΗ ΙνΙπά; ννῆδη ἀἰϊςῖγεϑβ ἀπά ς 
Δηρ 5 σοπιθῖῆ ἀροι γου. 
λ “ἼΠεη 5}8]] {ΠΕῪ (811 τροη πῖε, 

Ἷ ἢανβ βεῖ δὲ ποιυρῆϊ 2}} 
7) ἍΠπ4 ψου]ά ποπε οὗ ΠΥ 

Ἐνθηῃ ΠΟΥ, [ἢ ἘΠΟΥ ϑθοὶς, 8411] βπᾷ. [1,{|||6 45 
να πλρηϊ μᾶνὸ ὀχροςίοα τ, (ἢ6 ἰοδοἢίηρ οὗ τΠ6 
θοοῖκ οὗ Ῥγονογθβ δπίςιραίοβ [86 ρῬγορἤθου οὗ 
706] (1. 28), ἀπά {πε ρῥγοπϑο οὗ οὖν 1 οτγά. 
(7ὁδῃ χίν. 2ό, χν. ,ό.) Απὰ νὴ δὲ βριγιῖ 
ἴῆοΓΘ τὲ ἴο Ὀ6 αἷϑο {Π6 «υογάς οὗ ΔνιΞήοπι. Νοὶ 
1Π6 «ρέγιΣ αἴοῃθ, νυν πὸ αγίσυϊδία ὀχργεββίοη 
οὗἉ ἰγυτἢ5 ρογςεϊνοα δηὰ ἔθ], ποῦ «υὐογά; ἀἰΟοηΘ, 
ϑροΐίζκθῃ οἵ νυγι ἴδῃ, νους [Π6 βρὶτῖς ἴο μῖνα 
[Πδπὶ 116, Ὀιξ Ὀοΐὰ τορεῖπεσ, οᾶς ἢ ἀοϊηρ ἰΐ5 
Δρροϊπίθδα νγοχῖ---ἢ!}5. 15 (πὸ ἀϊνῖπε ᾿πϑι τ Πηρη- 
1} ὺὺ  ἕοῦ ἴῃ6 οαἀυοδίίοη οὗ δ ἢ 45 νν}}} τὸ- 
οεἶνα 1ξ. ; 

44. ΤΠ [Πγοδΐβ πὰ τνλσπίηρς οἵ Ν Ἰσάοπι, 
ΠΟ 655 (ἤδη ΠΟΥ ῬΓγοχηΐσθβ, ἃ΄Ὸ ογοϑδδάον της 
οὗ {πὸ ἰεδομίπρ οὗ ἴΠ6 ᾿ποδγηδίς νογά. ὙΒοτο 
ὙΠ] σοπῖθ ἃ {ἰΠπ|Ὸὸ θη “ἴοο ἰαΐο᾽" 5}4]} Ὀδ 
νυττθη οἡ 4}} οβογίβ, οἡ 41} γοπιοσβθὸ. Ηοτο 
Αἰθὸ ννθ ἤρασ {Π6 “ὁ νυν]! πῆρ ἀπά ρηϑῃϊηρ οὗ 
ἴθϑῖ ἢ ἢ οὗ ἴῆοβθ προὴ ποσὶ {πὸ ἄοοσ ἰ5 Ξῃυΐ, 
πὰ ὙΠῸ Γοπηαΐη ἴῃ [6 Οὐΐογ ἀδύκπεθθ. Βε- 
᾿ννοδη [Π6 ῬΓΟΠΊ56 δηὰ Τῃγοαΐ ἔθογο 5, 845. 1ἴ 
ὍΟΓΘ, ἃ Ρᾶϊι56, 8586 τναἱΐβ, πὰ πο οπδ [8ἴ6η5, 
ΠΟΙ6 δοσορῖ Ποὺ οἴοσγ, δηπα ἤθη {6 τοῖος οὗ 
Ρἰοδαϊηρ ἰ5 σμβδηρθὰ ἰηΐο [Παΐϊ οὗ Ἰυάρτηεηξ. 

46. Βϑο)]ά δπά ζογγὉ]6 85 [Π6 ἱπΊΔΡΌΓΥ 15, ἰξ 
[48 ἰ1ῖ8 σουπίογραγέ ἰη {Π6 Ἰδηριιαρο οὗ ΡΒ. 11. 4. 
ΤὨ6 βοοῖπ δηα ἐγ ϑίοη νυ ἢ νυ ΠΙ ἢ τῇδ ἸΙοοΚ 
ΟΥ ρῥγίάθ δηὰ πιδὶῖςς, Ὀαῇ]οα δηὰ ρυΐ ἴο βἤδγησ, 
[25 βοιῃθίδιης [Πδξ ἀηϑννοῖς ἴο 1ἴ ἴῃ ἴη6 Ὠ1νῖπ 
]ιάρτηθηῖ. ὙΠΟΙΘ 15, ἃ5 45 Ὀδθῃ δὰ, ἃ 
αἰνηθ ἸΓΟΠΥ͂ ἴῃ (Π6 Νοιηξϑὶβ οἵ Ηἰβίοσγ. [{ 
15, Ποννθυθῦ, ϑιρηϊβοδηΐ {πὲ ἴῃ {π6 ΑΔ]Π]ΟΓ τον- 
Ἰαϊίοη οὗ τῆς πιϊπὰ δηά ν}}} οὗ (π6 Εδῖδογ ἴῃ 
{Π6 ρόύβοῃ οὗ (6 ϑοὸῃ ἢῸ βιςἢ ἰδηριαμε σηθοῖβ 
1.5. δδάῃδβϑ, βίου η655, ΞΕΥΘΓΙΥ, ΠΟΙ ΙΏΔΥῪ Ὀ6, 
Ὀιΐ, ἔτοπὶ ἢγϑὲ ἴο ἰδϑῖ, ἢο ννοτὰ οὗ πιοῖὸ ἐδ- 
ΤΊΒΙΟΙ. 

27, 8. ἀεοἰαϊοη}] ἘΒοῖζοῦ ρετῆαρ8 ὅθ:ι- 
Ῥθπῦ. (οπιρ. Ζερἢ. 1]. τς. ὙΠῸ γριὰ βαιμοσην 
οὗ {Π6 οἸοιιά8, {πΠ6 τιιϑῃϊηρ οὗ {6 πη Υ σπὰβ 
(ςσοτῃρ. [οὐ ἱ, τό, 19),8Γ6 ἴῃς Βειοβί ἴγρεβ οἵ [86 
ΒΔ οπηθ85 Μ ΊΠ Υ ΠΙΓἢ ἴῃ [ἢ δηὰ [86 Ἰυάρτηεξηϊ 
οὗ (σά 584]] 411 οἡ (ἢοϑὲ ννῆο Ἰοοῖκ ηοῖ ἔοσ 1. 
Ηοτε αἷϑο ἴδε ρᾶγδ] 6} 15πὶ νυ ῃὶς ἢ νγὸ Βᾶνὸ ἰσασεὰ 

οὗ 27.9 
5]. 1 1ς 

}-ετ. ταν τι 
ᾧ τῷ. 12. 
Μις. 3. ς 



ν. 29---4.} 

δῖ 1 νν}}] ποῖ δηβινοῦ; {πεν 5}84]}} βεεῖς 
τὴΘ τον Ὀυζ {Πα γ 5}8}} ποῖ ἢηά πιὲ: 
29 Εογ τῇδλῖ τῆεγ μαῖεά Κηον]εάρο, 

Δηα ἀϊά ποῖ οἤοοβε [ἴῃς ἔδαγ οὗ τῇς 
ΤΟΚῸ: 

20 αν ννοι]ά ποης οὗ ΠλΥ σουη- 
86] : [ἢεγ ἀδβρίβεα 411 πὶγ γεργοοί. 

21 ΤΠογείογε 5Π4}} τη ν δα οἔ τῃε 

Ὀοίοτο Πο]άς σοοά. ΤἢΘ ““σοπληρ οὗ {Π6 δοη οὗ 
Μη" 5841} Ὀ6 85 “πὸ Πρ ΠΟ  ρ ̓ ἰὴ 115 ἰπϑῖδη- 
ἴΔηθοιι5 ἤαϑῃϊηρ δθθη ἔγοπὶ ἴἢ6 ομο εἷά οὗ 
ἤδάνθη ἴο ἴῃ6 οἴμοῦ. Απὰ δἱ (ῃδξ σοπιηρ Ηδ 
ἴοο ν}1}} βᾶνθ ἴο υἱέον {6 5δαπηὸ ἀοοῖὴ. “" ἴδῃ 
84}} 5οθῖκ ἴο θῃῖογ ἴῃ δηά 5}4}} ποῖ Ὀδ 40 ]6.᾽" 

49, 80. Υεῖ ποῖὰ ἰ5 ποὺ διὈ ΓΑΥΥ 56η- 
ἴορηςσθ. Ὑπὸ ἔδλυϊξ ννᾶ5 411 δἱοπρ {πεῖὶσ ον. 
ἼΤΠΘΥ γχο]οοιοα ἴμ6 ἔδασ οὗ {πε 1ογὰ ννῃϊςἢ ἰ5 
ἴΠ6 θερίππίηρ οὗ 'ινϊδάοπι, δηά {πεγεΐογε ΝΝ 15- 
ἀοπὶ τγο]οςῖβ ἔποπ. ὙΠΕΥ οδί (Πς ἔγυϊ οὗ [Π6 ΙΓ 
ον ννᾶγϑβ, δηὰ (Πδὲ ἔχ 15 ἀθαῖῇ. 

82. {ωγπὶπα] ὙΠε νγογὰ ἰ5 οἰθατὶγ υ5οὰ νυ ἢ 
ἃ ἔτᾶνε ἰγοῦγ. Ὗν ἰβάοηι δὰ οἈ]]θὰ ἴῃς ϑἰπιρὶα 

ΝΟΤΕ οἡ 

ΤΗο ἀϊ βηου ΕΥ οὐ [Π νοῦβα 165, ἃ8 ἴῃ Ὁ. 11, 
ἴῃ (ῃ6 δρρ]ϊςδέίοη οὗ πε ννογὰ ὩΣ, “"1η νδίη,᾽ 
“0 Π0ὺ ΡῃΓροβο." ΤΠδ νίονν ρίνθη ἴῃ ἴδ6 
(οχῖ, βιρρογίοά ὈγῪ Βοϑοηι ἐγ, Ὀταρτεῖς, 
ΗΖ, 5665 ἴηὴ 1π6 Ὀιγάβ [πῈ6 σουπίετραγι οὗ 
(Π6 “ὁ 5 Π1|ρ]6,᾿ γῆ τὸ Ὀοΐηρ ἰεα οἡ ἴο 6ν]}, πὰ 
Δ550ΠΊ65 {παῖ, Ὠοννονοῦ οἰεαῦ πα ρθη {Π6 ποῖ 
ΤΆΔΥ Ὁ6, {π6 Ὀϊγὰβ νν}}} γεῖ Ηγ ἰηῖο 1. Ἐνεη 
580, Οἶδασ 35 ἴθ ἀοβίγαςτςοη 15 ἱπῖο νγῃΙ ἢ {πον 
Βαϑίθη, ἔῃ ἰδπιρίθα τὰ ἱπίὼ ἰἴΐ, δηά (Πὸ 
ἰοτηρίοιβ ἴοο δῖθ [ἄκθη ἴῃ {πΠ6}: 5ηᾶγα. ὧη 
ἴδε οἴδοσ ἱπτογργεοίδίοη, δάἀοριθα Ὁν βεγίμοδα 

ΓΟΗΑΡΤῈΚΝ 1]. 
ι: Ἡρεαοηε ῥγορεδείά ροασδέησεν ἐο ἄν ἐλ δαίγοη, 

1Ιο σμαά ταϑὴν ἡγοηὲ εὐ ἐσ ῥαηγ, 20 απα 
ἰἰγεοίίομ ἐμ ροοαΐ τὐαγς. 

ΡΒΟΝΕ ΚΒ. 1. ΤΙ. 

ἔτυϊς οὗ τῇ εἰσ οννῃ ννᾶγ. δηά ὃς Ἀ]]εἀ 
νυ Π6ΙΓ οὐνῃ ἄκνςδ8. 

Ἵ : 1 ον, 22 Εογ τ  τυτηϊηρ ἈΜΑΥ οὗ τῆε ορφρα 
δ᾽ ΠΊρ]6 541] δύ ἴπ6πὶ, δια τῇθ ῥγοϑβ- 2. 
ΡΘΓΥ οὗ [οοΪ5 5841} ἀδββίγογ {Π8ηι. 

2 Βυῖ ννῆοβο πεαγκεηδιῇ ὑπῖο πλς 
8.2}1] ἄννεὶ] βαίεϊγ, δηά 51.4}1] θὲ φυϊεῖ 
ἔτοπι ἔθαγ οὗ Ἔν]. 

ἴο ἑωγμ, ἀηά {ΠΥ πδά τγποά, δι [ἃ ννα5 στυαν 
ἔγοπη βοῦ. ὙὍΠδ πιᾶγρίπδὶ ““εα96 ἀοε5 ποῖ γοϑῖ 
Οἡ ΔΠΥ βοοά διίπῃοτγιγ. ΕοΥ “Ργοβροπίγ " ἰη 
ἴΠ6 Ἰαῖῖεγ ο]διῖβθ, ννῃιςἢ ἴπ6 Α. Ν. μᾶς δἀορίεὰ 
ἔγοηι [6 Ψ ρ., ννο ταὶς θείου γοδὰ οδσθ- 
198551:088, {Π6 [4156 ΒΕσυ ΓΙ Υ οὗ ΤοὉ 11]. 26, οΥ 
ἐέρ56,) Νοῖ ουϊννατά ρῥγοβθροπίγ, Ὀὰΐ (Π6 
[οΡΟΓ νΠΙςἢ 1ἴ ἴοο οἴζθη ργοάιιςοβ, 6 θαϑυ- 
δοϊην ᾿πάϊβδγοπος ἴὸ δίρθοῦ {γαῖῃ5, 5 (δὲ 
ὙνΒΙ ἢ ἀσϑίγουϑ. 

833. Οὐοπίγαϑίοα νὴ} {Π6 [α͵5ο ἱπά ! βθγθηςθ, 
1Π6 σουπηίογειε θᾶ56, 15 ἴΠ6 {γιιθ σεεμγίῖν, ἴῃ 16 
βίγιςὶ ϑθῆβο οὗ ἴπ6 ψψογά, ννῃιοῇ σοπηθθ ἔγοτῃ 
τυ ἰϑάοπη ΟἿΪΥ δηά 15 1ἴῃ6 54Π|6 ἃ5 5δίθίγ. 

(ΗΑΡ. 1. 17. 

δηὰ Μδιτγογ, {π6 “Ἅ“ διττὰ Ἶ 15. {πῷ ἱπποσθηΐ ΠπΊΔη 
δραϊηβέ ννῆοπι ἴπ6 υνἱοκοά ρ]οῖ. ὙΠ ΠΕΙΓ ρ᾽λη9 
416 ἴοο ραϊθηΐ, ἀπά 45 ἴῃς διγά ἀνοιἀβ {πὸ ποῖ 
ὙΥΠΙσἢ 15 ποῖ σοηοραὶθά, 50 ἣθ δβϑδρθθ. 48 
ΔΓ ἃ8 Ἦ6 18 σοῃςογηρά, [ΠΟΥ ἤᾶνθ ϑργεδα {ΠΟΙΓ 
ποῖ ““1η ναῖπ." Α {πιγὰ ἱπιογργοίδι θη ἴακοβ 
(ῃς ννοτὰ5 “ἴῃ {Π6 Ἔγεβ οἵ 48 πιοδηΐηρ “ἴῃ (Π6 
ἡυάρπιοπί οὗ" ὙὍΠὸ Ὀϊγά {Πϊη ΚΒ 1ἴ νν}}}} ὀβέδρο, 
γοῖ 18. ἴακοη. ὍΤῇο γοιηρ πάη τῆ ηΚ5 (Πδΐ Π6 
δῖ ᾿ἰοδϑὶ 85}.4}} ποῖ [4}} ἰηΐο [6 ϑῇῆδγθβθ ἰδ οῦ 
Ὠἰπη, δηὰ 50 βὸο 5 ὈΠΠΑΪΥ ᾿πίο [ΠΟ]. 

ἀπο νγίβάοιη, σπα ἈρρὶνῪ τῆϊπε Πεατγῖ 
ἴο υπηαογϑιδηάίηρ ; 

2 Ὑδεὰ, ᾿Γ τῆου οτίεδ αἴτεγ Κηον,- 

5929 

ἰεάρε, «πα ἱ ΠΙτοδς ἃρ ΤΥ νοῖςε ἔογ " εν. 
: τἰορεί ἐὰν 

πΠαἀεγβιδηαίηρ ; ὐερϑο 
4 4“1[ τῇουι βεεκεβϑῖ ἢεγ. 48 5:]ν δῦ, “ Μαῖα, 

Υ 3οη, ἱξ τῆοιι νυν] γεσθῖνα ΠΥ 
ννογάβ, ἀπά ἢϊάθ πλγ σοπηπιδηά- τ 

13. 44. 
ταθηῖς ἢ τῇδε ; 

2 8ο ἴδαϊ ἴδοι ἰπο] 6 τἢϊ]η6 ΘΓ 

τ ΟὝΑΡ. Π]Π. ΤΠ γοαίζοπιηρα πᾶνο σοπλο ἢγϑῖ, 
ἔος “ἴῃς ,αν οὗ ἴπε [ογά 15 {πῈ θεξιπηΐπρ οὗ 
υυϑάοπῃ." ὙΠρδη ἴῃ {πε αἰντηθ ΟΥοΓ σοπης ἴῃς 
Ρτγογηΐβδα δπὰ ἔδεε Ἴσοπάϊοηβ οὗ 115 ἢ] ΠΙπηθηΐ. 
ἼΔ6 Ἰαϊίογ ἂρ δἰαϊδοα ἰῇ τ. 1---4 ἴπ ἔουγ 5οῖβ8 
οὗ Ράᾶγ8}16] οἰδυϑθθ, οδσὴ ἢ 5οπὶὸ βηδάθ οὗ 
ἀϊβεϊποξ πιοαπῖπρ. Νοῖ "“τϑσεϊνίηρ 7 ΟηΪΥ, Ὀὰζ 
(Ια ΟΥ{τεδϑυγίηρ ὑρ---ποῖ ἴΠ6 "ΔΓ ἢ 

Διὰ βϑδισῃορῖ ἔογ ἤθὺ 85 ,} γ ἢιά τγθὰ- 

81.168 ; 

ΟἾΪΥ, Ὀυΐ {Π6 ““Πραγί"---οῖ [Π6 ποτα ““οΓΥ,} 
Ὀυΐ [ἢ6 ΘΑΡΟΓ ᾿πῖηρ ἊΡ {8 νο]ςο. 

4. Τ Ὡς ΠΠ]ι|οἰγαςίοης ΠοΓΟ ἢᾶνο ἃ ἔγεϑῃ ποις 
δϑῖ. (1) οπίαςοϊ ψ ἢ ῬΠαπΙοί4η σουηπλοίοθρ, 
Ἰοϊπίὶ Ἔχ ρθάοη8 ἴῃ σῃϊρς οὐ Τ Αγϑῃ ἢ ροὶπρ ἴο 
Ορῆιγ ἔογ βοϊ]ά, ογ ἰο δυϑῃ!5ἢ [1561 ἴοσ 5: ]νθγ, 
δηά {{π|, Διὰ σΟρρΡογ (3866 ποΐθ οῇ 1 Κ. χ. σὰ, 



534 

ὁ Ἰαιεβ :. 

ὑκίοσῳ οὐϊ οὗ ἢϊ5 πιουτῃ εοπιε ἱκπον]εάρε 

ς ΤΠ εη 58Α]ῖ ἴτποι υπάετγϑιδπά πε 
ἔξαγ οὔ τῆε [οκ, δὰ βηά τῆς ἱκηον- 
Ιεάσε οὗ σοά. 

6 ὁ ον τε [οκΡ ρίνειῃ νυ ἱβάοπι : 

πὰ υπάετγϑιδηάϊηρ. 
7 ες ἰαγεῖῃ ὑρ βουπα ννἱϑδάοπι ἔοῦ 

{πε τιρῆτεοιϑ: δέ ἐς ἃ ὈυςΚΙογ τὸ τπεπὶ 
τῃδῖ νναὶκ ἀρτγί μτὶγ. 

8 Ηε Κεερεῖῃ τῆς ραῖῃβ οὗ 1υἀο- 
γτχξηῖ, Δηὰ ρῥγεβεγνθῖῃ τῆς ννΑῪ οὗ ἢ!5 
81 ηἴ5. 

9 ΓΉΘδη 58δ[ττῆου υπάογϑιδηά γιρῃῖ- 
δουβη658, 4πηἀ 7πάἀρσιηδηῖ, Δηα Θ4ΊΠΥ ; 
γέα, ἐνετΎΥ σοοά ραῖῆ. 

ιο “ ννῆεη νι ϑάοηι επηζεγεῖῃ Ἰηΐο 

2}, Πδά πηδάδ ἴῃς [5γδϑ᾽ 65 ἔα πΉ Αγ νυ ἢ (ἢδ 
ΓΙ5Κ5 πὰ ἴῃς δηίογργιδο οὗ {Π6 τηϊποῦ 5. Π1ἴδ. 
ΑἸγεδάγυν ἰπ {πὸ θοοκ οὗ Ϊοῦ, ἰπ 16 σμαρίοσ 
ὙΠΙΘΏ [ὨΓΠΙ5Π65. (6 τηοῖΐϊο οὗ ἴῃς Ῥγονθγὺβ 
(Ρτγον. 1... γ): [00 χχνη. ΤΠ τς ἈΠΑΪΟΡῪ Βαά 
Ὀόεη Ὀτοιμῆϊ οὐ πη 4}} [15 ὈσΔυΓΥ δηὰ ἔμ π658. 
ΤΠ ΘΑΆΟΓ ννδίσῃιπρ ἔογ ἴπΠῸ ἢγϑὶ ΞΡ π5 οὗ ἴῃ6 
Ῥγθοῖοιι5 οὔθ, (Π6 σαγοίμα] γασκιηρ οὗ ἴῃς νεϊη, 
1ῃς ογ Αἱ {πε ἀϊδοονογγυ, {π656 νοῦ 4}} ρασδὈ]θ8 
οὗ {1Π6 ἴσιο βοδισἢ δου ννιδάοσῃ. [π᾿ Οτθοκ 
186 ραγαῦϊο ἐπιδοάιεα 1561} ἴῃ ἃ ννογά, δπά 
ἴΠῸ νοῦὺ ννογὰ “" πιεῖ] "ἢ ̓ΠΡ]105 {παῖ 1ἴ 15 16 
οὐ]οςῖ οἵ με ο]οδοσῖ ἀπά πλοϑβῖ δηχίοιιϑ ϑθαγοῇ, 
8116 ἔγοτῃ 1ἰ ἀραίῃ σοπηθβ {Π6 νοΓῸ μεταλλεύω 
ἴογ ἃ ϑϑδυσῃίηρ, ἜΧρΙ ΟΥ Πρ ἸΠΠ]ΊΠΓΥ: 1 560 Κ 48 
ἃ ΠΊΔη 566 Κ5 πηεία]." (12) ΤῊ ΠΠΑΡΟΓΥ οὗ {πε 
βϑεσοῃα οεἰδιιδθ ῥγόβοηῖβ ἃ ἔγοϑῃ ἀϑροςῖ οὗ ἴδ 
ΘρΆγοῃ. Νοῖ [{Π6 5|]ν γ ἴῃ 16 πῖπο, Ὀυΐ {ΠῸ 
ἴγρασιισγο ΠΙἃ ἴπ ἃ Πε]ά, 18 [6 ροϊπηΐ οὗ σοιηρατγῖ- 
850η. διι0 ἢ ἰγθάβιγο- Κη Π45 δἰννγϑ Ὀθοη 
σμαγδσίογιβθις οὗ (η6 Ἐδδί. Τῇ δθϑοηος οὗ ἃ 
δεῖ το ΟΥΟΥ ἰοδάς ἴο Ποαγάϊηρ, ννᾶγβ δηὰ ἴἢ- 
νᾳϑῖοη5 ἴο Πιάϊηρ (εἴ, [6τι ΧΙ]. 8), ϑοπλὸ ᾿ὰ ΚΥ͂ 
“" βηκ5᾽ ὀχοῖῖο πλὸπ 5 ἱπηαριηδίίοῃ, ἀπά ἰγόδϑιδ- 
βεοκίπρ Ὀδοοιηθ5 ἃ τηδηϊΔ. δίθη ἀθνοῖς {Π0ῚΓ 
Πϊνὸ5 ἴο 1. Οὐ ],οτά, κἴ Μη] 6 γοπιοιογρά, 
δάορί5 {Ππ6 βαπὴ|ὸ δ τἀ (αι. ΧΙ]. 44), 
Ἰλυπε β8ἴγοθϑ, ἤόννονοῦ, οἡ ἴπὸ ἸΟῪ οὗ ἃ ϑϑεπι- 
ἸΏΡῚΥ σάϑι8] αἰδοονογυ, γαῖθογ ἴδῃ οἡ ἴῃς Ἰοηρ 
ϑοοκίηρ. 

5. ἐῤὸ αν οὗ 1δὲ Το κ 5} ὙΠαῖ ψ ὨΙςἢ 1π|- 
ΡοΪβ πιεῃ ἴο ἴῃς ρῃγϑι 15 αἰθὸ [1501 [Π6 ΡΓΙ26 
νι ἢ τοιναγάβ ποπὶ. ἼΤὴ6 Πρ ἢοσῖ Ὁ] βθπθθβ 
5 ἴο Κκπονν Οοά (Ϊ]οὈὁἤη χυὶ!. 2). [ΠῚ ΔΠΥ ἀϊ5- 
Εποξίοπ Ὀεΐννθεη [επονδῃ ἂἀπὰ ΕἸΟΒῖπὶ οδη ὈῈ 
Ριοσϑοὶ Ποῖο, ἰΕ 15 ἴῃδῖ ἴπ ἴπΠ6 ἔοπηοσ ἰῃὸ 
ῬΟΓΞΟΠΑΠΥ, ἴῃ {Π6 Ἰαϊίογ 1Π6 ρίογγ, οὗ [86 
Ὀινῖπο Ναῖαγε 15 ργοπληθηΐ. 

Θ. Μέρη δῖδ ἴο το ΠΟΥ 48 ΠΟΥ 866 Κ ἴογ 
νγϊεάοπι, ποῖ ΟΪΥ ἰῃαΐ ““(Π6 ἔδαγ οὗ ἴπθ 1 ογα" 
18 (ῃ6 ννΑὺ ἴο 1, Ὀυΐ ἴῃλί Ηδ 15 4150 ἴῃ6 (σινου. 
ΤΠΘΥ ἀὁ ποῖ ραίῃ ἴξ ΌΥ δΔηγ εἴογίβ οὗ ἴδοὶσ 

ΡΕΟΝΕΚΒΘ5. 1|. [ν. ς-τῦ. 

της πεαγῖ, ἀπά Κπουνεάρε ἰ5 ρίεῶ- 
δληῖ υηῖο τῆγ 5ουϊΐ; 

11 ᾿ιδογεῖίοπ 5}.2}} ργέβεγνε τῇς, 
πΠἀεγβιδηάίηρ 5}}} Κεερ ἴδεε: 

12 [ο ἀεῖϊνεγ τπεεὲ ἔτοπι τῆς νῶν 
οἵ τῆε ἐνὶ παρ. ἴτοιῃ τῆς πιλῃ τῆλῖ 
ϑρεάκεῖῃ ἐγονναγά τῃϊηρβ ; 

11 ὟΠο ἰεανε τῆε ραῖῃβ οὗ υρ- 
Γρῃτπε55, ἴο νΥΑ]κ ἴῃ τῆς νγὰγ5 οἵ 
ἀλιίκηθϑ5 

14 Ὗνο τε͵οῖςε ἴο ἀο ενιϊ, ἀπά 
ἀεἰοε ἴῃ τῆε ἐγονγδγάπεθθ οἱ τὰε 
νυοκεά ;. 

Ις ΝΏοβε ννγβ γέ ςτοοκεὰ, δηά 
ἐρέγ [τοννλγά ἴπ τπεὶγ ραῖῃ5: 

16 Το ἀεΐϊϊνεγ τπες ἔγοπι τῆς ϑ5ἴγδησε 

οὕνη, δυῖ Ης κίνοϑ ᾿ξ δοςσογάϊηρ ἴο ἴδε ἰδ οὗ 
Η!8 ονῃ βοοάηδ55. 

7. «ομηπά «υἱάο»1}] ὙΠῸ ρΓγηδγν κλεᾶ οἱ [δὲ 
ΗδὉ. ννογὰ ϑθϑῖβ ἴο Ὀ6 ἐμὲ οἵ “"ϑουπάπεβϑ," 
Ὑ ΒΊΟΝ Ρᾶ5565 οὔ ἰπῖο ἴπδῖ οὗ ἤθδ] ἢ ἀηὰ ϑαἰεῖῃ. 
ΤὨῖϊβ ΡΓΟΌΔΟΌΪΥ ννὰ5 ννβδὶ ἴπὸ ἰγδηῃβίδῖοτϑ ἰἢ- 
τοηἀοαὰ ἴο σοπνϑοῦ : σουρ. ἱπεὶγ υ5ὲ οἵ " “οὐδέ 
ἀοείτ πο" ἴῃ ἴῃ Ν. Τ΄. (ᾳ Τίπι. 1. το 2 Τίπι, 
ἵν. 2), 85 ἴθ δαυϊναϊθηΐ οὗ ὑγεαίνουσα, δεαΐἐν. 
Οομρ. ποΐδβ οἡ [οὗ ν. 12, ΥἹ. 13. 

8. -αἱἰπ 1 Ὑδο ἀενουΐ δηὰ Οοά-ξλπης. 
Οοπιρ. 5. ἰΙχχχν. 8, σχὶνη. 14. σχίῖχ. 9. ΤῊΣ 
οσσιγγοηςε οὗ ἴῃ ννογὰ δοῖθ, ἰῇ ἃ Ὀοοκ ἴδλΐ 
Ὀεσᾶπι πιογοὸ ἃπὰ πλοῦ Ῥγουλπθηΐ 45 ρῖῸ" 
ῬΠοῖς υἱζογδησοβ σεδϑοά, ργοῦδΌ]Υ δεϊρεά ἴο 
ἀἰδοσπηῖπο 115 ἀρρἰσατίοη ἴῃ ἴπ6 ρεποά οἵἉ ἴδε 
ΔΙΔοσδθθαη βία  ο5 ἴο ΤΠο56. νγῆο δρΈΟΙΔΙΙ 
αἰαἰπιεὰ ἔογ {πο ιβεῖνοθ τπ6 Ἐπ|Ὶ6 ΟΥ̓ " ἀετουΐ 
50 ἴπ6 ὉΣΤῸΠ (ρας ώμη) ἀρρεαγεὰ ἴῃ Οτεῖ 
ἴῃ {Πε ἔοτγιῃ ᾿Ασιδαῖοι (1 δίαςς. 11. 4.2, τ]. 12}. 

9. ὙΠῸ οροπίηρ νογά σεν 18λῖ [15 
ΨΟΓΒΘ 15 ργΆγα οὶ ἴο “". ς, ΒΌΓΊΠΉ ΩΣ ὉΡ ἰπ ἃ ἱππ 
βΒῃογῖ νοτάβ {86 τοιναγὰ οὗ τὴ τἱρμΐοουβ 
Βοῖἢ ραϑϑάρεθ ὄχργθθα ἴῃ6 βᾶπὶθ στοὰ: {π|}. 
ΕΑἸΕΒδουδηθβθ 15. ἰἴ56 1 [ῃ6 ““Ἔχοθεάϊηνς ἕτεῖ 
Γονναγὰ " οὗ τλοϑθε ΠΟ δθὸκ 1ἴ. 

10. Αποίδεογ ριοῖαγο οὗ ἴΠ6 γοβϑυ]5 οὗ ᾿ἰττπξ 
ἴῃ [Π6 ἔδασ οὗ ἴπε [οτὰ. Νοῖ [δδὲ οηἷν ἴυ 
ν ΙΓ ἢ ιἴ Ἰελς ἃ τη, θὰ [δῖ ἔγοπι τ ῖς καὶ 
βᾶν 65 ΠΙΠῚ, πλιιδῖ Ὀ6 Ὀγουρῆξ ἱπῖο νοις. Ηδᾶν, 
8ἃ5 Ὀεέογο, ἍΠΟΓΟ 15. 4 γαάλιίοη ἰῃ ἰδ [ϑῸ 
οἰδιιθθβ. [ἴ 5 οὔδ ἴπιπρ ἔῸγ νυϊϑάοπι ἴο ἤρά 
Θηΐγδηςς ἱπῖο 1{ἢ6 5οιιἷΐ, ἀποίδοσ ἴο θὲ νοἱσοιηοά 
85 ἃ ""Ροαδαηῖ συεϑι.᾽" 

12-- 15. ΤὭε ον] -ἀοογβ 8τὸ ἀοποτ θεὰ πιοῖδ 
ξοπογίσδ!ν ἴπδη ἰπ ἱ. το, τό. ΠΟΥ ἱπουΐ 
ποῖ τοδῦεΓβ ἀπ πιυγάογουβ ΟὨ]Υ, Ὀι 41} νιν 
Ἰεᾶνε πὸ βίγαι βϊ ραῖι απὰ (6 ορεὴ ἀδν ἐν 
σγοοκοὰ νᾶγβ. ρεγνεῦβθ σοιπηϑοεὶς, ἐδεεὶς οἱ 
ἀλγκπεβθ. “ΤῸ ἀεϊρῆϊ ἴῃ [Πς ἔγονταγάμοϑ αἱ 



ψψ 

ν. 1η---21.] 

ννγοηΊΔ), “φύδη ἔγοτλ ἴΠε βίγδηρετ τυῤίεῤ 
βατιοτγοῖῆ νυ ΠῚ ννογάβ ; 

17 ΝΥΝ ΏΙςἢ ἐογβακαῖῃ τῆς ρυάα οἔὗἔ 
ἢεγ γουῖῃ, δηὰ ἐογρείζοτῃ τῆς σονε- 
Ὠδηῖ οὗ εγ (σοά. 

18 Εογ Βεὺ Ποιιδα πο] ποῖ πηΐο 
ἀεατῆ, δηὰ ΠῈΥ ρδῖῃβ πηῖο τῆς ἀδλά. 

τῆς νὶςκοά᾽" (τ. 14) ἰ5, 45 ἰῃ 5. 1. 18, ἀπά 
Ἐοπι. 1. 32, (6 Ἰοννοϑὲ ἀθρίῃ οὗ Δ]]. 

16. Ὄδὸο βοσοηά γγεδῖ δον} νι ςἢ Ὀεβοίβ ἴῃ 6 
γουηξ πιδη 5 ραΐῃ 5 πονν Ὀγουρῆς ἰηΐο νἵθνν, 
Δ πὰ τπὸ νναγηϊηρ δρδιπϑέ 1 ἀγὸ ἔγοημθηΐ, πὰ 
Ἰουά, δηὰ ἰοπρ (ν. 2---2ο, Υἱ, 24--.ἃ 5, ΥἹ]. 
6---27. ἰχ. 15.---18). [{ πιᾶγ Ὀδ Μ0Ὲ}} ἴο ποί!ς 8 
ἴῃς 5ροςίδὶ [ρδίαγοβ ἢ σἢ Ὀοϊοηροα ἴο ἰΐ, 
85 1ἴἴ πιεῖ {πὸ ἐγὲβ οὗ [86 ργθσῆοῦ ἴῃ όγιι- 
βαϊοπι. Ὑνο ψνογὰβ ἅγὸ υϑοὰ ἴο ἀδβουῦθ {Π6 
εἰ455. (1) ΠῚ (ΖαγαθΡ), "“ἼΠΘ βίγαηρε ννο- 
ταδη." (12) ΠΥ 12) (Νοάεριγαθ), ""ἼΓΠ6 βίγδηροσ." 
ΤΠΘ ΡΓΠΊΔΣΥ ἰάθα οἵ {π6 ΗθΌ. ἱπ (1) 15 παῖ 
οὗ οὔδ 0 ἀοδθβ ποῖ Ὀεϊοπρ ἴο ἔπὲ ἐἈΠΊΉΠγΥ. 
(οπιρ. Ρτον. νυ. το; ουῖ. χχν. ς; [οῦ 
χν. 19ςφ. ὙΠῈ 'βίτδημε νόομηδη " »Ω7 πιθδῃ 
5 ΠΡῚΥ πο δάυ]ίογθϑϑ, ἃ5 ἴῃ 6 “"βίγδηρε ρβοάϑβ,᾽" 
(86 "5 γδηροῦο᾽ (Ὀθυϊ. χχχὶϊ. σός [6Γ. ΠΙ. 1.3) 

᾿ΆΓΟ ἴποβο ἴο Ποῖ 5 Γδοὶ, ἔογβακίπρ ΠΟΙ {{Ὲ6 
Βιυιραηά, οἤδεγοα 4ὴ δά υ]ΐεγοι5 νούβῃρ. Βαῖ 
ἰπ θΟΪῊ τΆ565 ἔπ6γῸ 5 πη ρ] 1 4150 ϑοπλθ Ἰάθᾶ 
οἵ ἃ ἔοτείβη οὔ βίη, 85 οὗ ὁπ ψὴὩο Ὁγ ὈΪΠῊ ἰ5 
οὐ ΐδιθ (ῃ6 σονεπδηίοῦ ϑσγᾶθ]. ἴῃ (2) [8|5 
[ΘΔ ΠΙηΡ ἰ5. 511} οἰγοηρεγ, ΤΠὴδ6 ϑἴγδηΡΟΥ 15 
ΠῸπῈ ΟἾΠΟΥ ἴῆᾶῃ ἃ ἔογειβηογ, 45 {πὸ “σγαησε 
νη "ἢ ΟΥ̓ [γ΄ ἢ. 21 5 [παῖ ψ ἢ Ὀοϊοηρ5 ἴὸ 
ΔΠΟΙΠΕΙ σοιηΓγ. [{ [5 [Π6 ννογὰ υϑεὰ οὗ {Π6 
ἐς ΘΙΓΔΠΡΟ" νεῖνοβ οὗ ϑοϊοπιοη (1 Κ. χὶ. σ, 8), 
δηκ οἵ ἴοϑε οὔ 16 [ὸνν85 Ὑπὸ τεϊαγποα ἔτοπὶ 
Βαῦγίοη (ἔντα χ, ραρρη), οὐ Ἀππῃ, ἃ5. 8 
Μορθϊϊοος (Κἢ ᾿ἰ. το), οὗ δοαίβθη ἰηνδᾶ- 
ἀεγβ ([54]. 1.. 6). ὍΤηὰ ἵννο ννογὰβ ἰορϑῖμου, 
ἴῃ ςοπησδοζίοη ἢ ἴπο56. ὑυπισἢ ἔο]]ονν, απὰ 
ὙΠ ἢ ἸΠΠΡΙΥ δὲ οὔποθ πλλυγᾶρε ἀπά ἃ ρῖοὸ- 
οϑϑίοη οὗ τοὶ βίου ἔδιῃ, μοί ἴο δοπὶθ ἰῃ- 
(ογοϑίηρ ἔδεῖβ ἴῃ [Πη6 δοσίδὶ ἢἰβίογυ οὐ [5Γ86]. 
Ἂν Πμαΐδνου ἔοτπι ἴθ δη ποῦ το ογγεὰ ἴο πδὰ 
Δϑϑιπιθα δοίογο [Π6 τποηδιοῦΥ (πὰ ἴῃ6 θοοΚ 
οὗ [υάχο5 τοβε 5. ἴο [158 ἔγθψαθπογ), [ἢ 1Ππ- 
τογσοῦγβο ν ἢ ΡΠ ασπΙοΔη5 πὰ ΟἿΠΟΥ ΠΔΙΟΠ5 
Ὀπεέοῦ ϑοϊΪοπιοη δά ἃ δίτοηβ ἰοπήοπογ ἴο 1ῃ- 
σῖδαβο ἴ, ὙΠΟ Κιπρ 5 ἘΧΑΠΊΡΙ6 υνου]Ἱαὰ πλέα! ν 
Ὁ τΟ]]ον  εἀ, πὰ ᾿ξ ργοῦδῦν Ὀδέδπιθ ἃ ξιβῆϊοη 
ἴο πᾶν Μογείση ννῖνοβ δὰ σοπουδίποβ. Αἴ 
Βτϑῖ, ἢ ννου]ά 9θοπη, [815 ννὰ5 δοσοιηρδηϊθα ὈΥ 
80οΠπ|6 οἴου ΟὗἨἁ ργοβοϊγίϊβπι (Ὁ. 172). ὙΠ6 
ὙΥΟΠΊΘη τηδὰς ἃ ργοίδβδϑιοῃ οὗ σοπίογιη νυ ἴο 
(Π6 τοὶ βίοη οὗ {μεῖγ πιαϑίετβ. Βιυῖ (ἢθ οἱά 
Βοδίμθη ἰοανθη Ὀγθᾶκβ οὐἱϊ. ὙΤΠΟΥ 51} δηά 
ἐξογροῖ ἴῃς σονοπδηΐ οὗ {πος Οοά." Τὸ 
Ὑγουϑῃρ οὗ οΟἴΠο ροάβ, ἃ ννόύβῃρ ἴῃ ἰἴ50}} 
5ΡΏ5114] Δηά οὁπάϊπρ πη ἴδὸ ἔοι οβῖ 5ίη, Ἰοδάβ ἴΠ6 
ΨΆΥ ἴο ἃ ΠΠἴο οὗ Βαγίοίγυ. ΟἾΠΟΣ σδι565 ΠΊΑΥ 
να ςοπίγιθυϊοὰ ἰο (ἢ6 584π|6 σόβϑιἱῖϊ. 6 

ΡΚΟΝΕ ΚΒ. 1. 

19 Νοπε τῆδι ρὸ ὑπἴο Πεγ γεΐμγη 
ΔσΔϊη, ΠΟΙΓΠΕΓ τῶ Κ6 τῆεγ Πο]ά οὗ [δε 
ραῖῃβ οὗ [ξ6. 

20 Τμδῖ τῆοιι πχαγεβῖ νγαὶκ ἴῃ τῆς 
ὙΑΥ οὗ ροοά »πεη, ἀπά Κεερ τῆς ραῖῇϑ 
οὗ τῇς τρῃϊζθοιιϑ. 

21 “ἴογ τῆς ὑρτίρῃς 5}8}} ἀννς]] 59. 

βίσιπροηΐ ἰαννθ οὗ (ἢ Μοϑδὶς Ἵοάθ (1,δν. χὶχ. 
29, Χχί, ο; Ὠθυΐ. ΧΧΙΪ. 18} ΤΥ ἢᾶνο ἀοίοιτοα 
(Π6 ννοπηθῃ οὗ [5Γ26] ἔγοπι {πὲ 5ιη, πᾷ ἰϑὰ ἴο 
ἃ ὮΡΊΟΓ δἰαπάδγά οὗ ρυγίίγ ἴπδη ρῥγονδι]οὰ 
ΔΙΊΟΠ ΟἴΠοΥ παίίοηβ. Ζιαοηΐδη δηὰ Τγίδη 
ὙΥΟΙΏΘη οαῖπιθ, κὸ (6 Αϑιαῖὶς ποίαστω δἱ 
ΑἸΒΘι5, αἴ οηςσθ ἢ δτεαΐοῦ ᾿Ἱπιρουίηϊν δηὰ 
ἢ πονν ἀτγίβ ἀπά ἐλϑοϊπαίίους ἴὸ νυ ῃϊςῃ [ἢ 6 
ΠοπΊ6- ΟΓΠ νν ΓΟ 5 ΓΔΉΡΈΓΞ. 

ϑΈς, [ἃ 15. Ὀο]ονθά, 15 16 ἔπιο ἱπίογργοϊδ- 
ὕοη οὗ ἴπῸ ἔλοῖβ. [{ Πᾶ5 ἴπ6 βιιρροτγί οἵ {70π|- 
ὑγροὶ δηὰ Ν διῃίηρογ ἴῃ τΠοῖγ σοπηπηθηΐαγίοβ, αηὰ 
οἵ Βτγιζβοθο, ἴῃ ἃ ἰγοδίϊ8θ. " 6 στ μ] ]εγὸ ΡΟ Γθ- 
εὐηὰ,᾽ Ὑλὸ Βοπιδη 186 οὗὨ ““Ρογορτγίπα.,)) 458 
Ἰάθητῖς 4] νυ ἢ “ὁ πιογοίγι θ5᾽" (Τ γθηΐ. " Απάγ." 
Ι. 1. 110}, ΠΊΑΥ Ὀ6 ποίϊερα 45 4 ρᾶγα]οὶ Ὀοΐῃ 
ἴῃ ρῆγαϑθε δηὰ ἔαςῖϊ. δίοσβι ἱπίογργείετ (Κο- 
56 η ΠῚ 16, Εννα]ὰ, ΗΙχς, Βειῖποδι) ἢᾶνθ, 
ἢοννόνογ, ρβϑηογα! Ζοὰ ἴδ ννογάϑ 85 ϑρϑαλκὶπρ οὗ 
ΔΩΥ͂ δά ]ζογοθς, ΠΟΙ, ΧΧ',, 45 1 γοϊυςίδηξ ἴο 
βροαῖ οὗ δοῖβ 80 ϑῃαπηγθῖι}, πα5 δὶ οηςὸ 81]6- 
ξογΖοα ἴποπὶ, ἃπὰ βθθη ἰπ ἴῃ6 ἰθηρίγεθ (ἢ6 
ΡεΓβοπιβοδίίοη οὗ ""6ν}] οιιη561.᾽" 

17. ἐῤε μίάε 9 δὲν γομ1} Βοίζογ (48 [Π6 
ἱνογὰ 15 τοηδεγοά ἱπ χνὶ. 28, χν]. 9, [ἢ 6 
ῬΠΠΊΑΔΓΥ ἰάθα Ὀοίηρ {παΐ οὗἁὨ ““ αἰ ἰδοῃηγοηΐ,᾽" ποῖ 
ἐἐἰρι ἀδηςς᾽) ὕμπ9 ζϑιυλλι1δι ἔσχίθπά. ΤΠ 
ἐἰ ἔγοηα “15, οὗ σουγβο, [6 ΠυσὈδηά, οὐ [6 τδη 
ἴο ννῆοχη {πὸ ϑἴσγδηρθ ννοπΊηδη ἢσγϑὶ θοϊοηροά ἃς 
ἃ Τοσορηχοα σοηῃσιδίηθ, ὙΠ6 σρθςοῖα] πιραπίης 
οἵ ἴῃς ρῆναϑο 5 506 ἴῃ [6Γγι 11, 4, ὙΥΒΟΓΟ 1 15 
αἴ ᾿ηΐο {6 πιοιιίἢ οὗ δη δάιιϊζογοθς γοτ Γη - 

ἴῃ ἴο Ποὺ Πιυιϑθαηά, 
ἐδε εουσπαμπὶ οΥΓ δὲν σοἢ ὍΤῆἢε 5ἰη οὔ {δὰ 
δά] 6 γΓθ85 15 ἢοΐ ἀρδϊηϑὲ ΠΊΔΠ ΟἾΪΥ Ὀυΐ ἀραϊηβέ 
(6 ἰανν οἵ Ουά, ἀραίηϑὶ Ηἰβ σονθηδιῖ. [ἢ ΠΟΥ 
ἐἐρονοηδηῖ᾽" ΜΠ πῆδηῃ, 506 ννα5 δηϊοιηρ ἰηΐο 
ἃ σοιηραςί νι Οοά, ἴῃ ΔΝ ΒΟσὸ ργθβϑοησο ἴξ 
νγᾺ5 πιδάθ, “Το ννογὰάϑ ροϊηΐ ἴο βοιὴὸ σε] βίοι 
ἔουτη]α οὗ ἐβροιιδ41ῖ8. (ἰοπιρ. Ν4]. ἢ. 14. 

18. ΤῊ γῈ}] ἰ5 ἀγάννῃ ἀννδὺ πὰ [Π6 ῃιάθου 
(γΓυἢ αἰδο]οσοά. ὙΤῊΘ Ποιϑὲ οὗ 1ῃ6 δάιιΐοιοϑϑ ἰ5 
ἃ5 Ηδάοβ, ἴἢθ γϑραὶπὶ οὗ ἀθαίῃ, μδυπίοα Ὀγ τῆς 
Βρες ΓΑ] ϑμαάον5 οὗ {Π6 ἀεδὰ (Κεοῤῥιι», ἃ5 ἴῃ 
54]. χῖν, 9; Ρ5. ἰχχχνὶ χα δηὰ δἰϑεννῆοτο), 
νῆο Πᾶνὸ ρογιϑῃεα {ΠόΓο. 

19. Το ννογὰς ἐοθοσῖθο τόσο ἴδῃ {ἢ6 
ἔλῖα] ρογϑιϑίθηου οὗ ἴΠ6 διηἴα]! ΠδΌΙ] ννθη οῆςθ 
ἔογπηεα, ἋΓΒΟΥ σοπίπαηθ (Π6 ᾿πηᾶρὸ οὗ [ἢ6 ῥγὸ- 
νοῦ 5 νοῖϑο, Ηργὸ αἰ8ὸ {ποῦ ἰ5α "ἃ ὈΟΌΓΠΘ 
ἔγοπιλ νυ] ἢ πὸ ἴγδνθι θοῦ σοί γηβ.) Α τόβιγο 
γοοζίοη ἔγοπι παῖ νν οσ]α οὗ ἴῃ ἀοδά ἴο “16 
Ρδῖἢ5 οὗ ἴδ "15 41} Ὀὰὲ ᾿πῃρΟββιΌ!6. 

5325 
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ἴῃ. τῆς ἰφηά, δηά τῆς ρετγίεςς 5}4]} γε- 
πλδῖη ἴῃ ἴξ. 

“]οὉ 18 22 “Βυῖ τῆε νίοκεά 5}4}1} θὲ ουΐϊ 
το. ΟΕ ἔτοιῃ τῆε δαγίῃ, δηά τῃς τγδῆβργαβ- 
(ὗν 8018 5Π4]] θὲ ! τοοϊτεά ουΐ οὗ 1{. 
ἐκ “φεά Ψῃ ΟΗΑΡΤΕΚ ΠΙ. 

14 ἐχλογίαορ ἔο οὐκ εησό, 5. 9 αὐτά, ἢ 1 
"πογέ βεαδίονι, 9 19 ἀὐυσίίομ, τἰ 4Ζ9 ῥαϊερπες. 
13 74 λα σαὶ» Ἕο7) τὐλάρπε. το 7.2: δοισεν, 
21 απα 14 ὀεπιοῖς οὐ τοίραἶρηὲ. 27 εἷμ ἐχλογ- 
ἑαίίση 9 «λαγιαῤέφγεις, 30 ῥεακεαὀίριιεσς, 3.1 
α»α ΓΟ ΓΑΙ ΕΙΠΕΙΣ 23 74 ἐμγϑφώ φίαίέ ο7 {ἠέ 
«υἱοξεά, 

ται ̓  Υ οη, ἰογρεῖ ποῖ ΠῚ ἷανν ; “δῖ 
ες τιῖπε πεαγί Καὲρ πὶ σοπι- 

ΠΛΔηἀτηδηἴ8 : 

20. πε σουϑε] ρᾶ5ϑ65 ἔγοπλ [Π6 5ρθς!αὶ ἴο 
1ῃ6 ξόπεγαᾷὶ. ὍΠὸ ρίοΐιγε οὗ ϑῆδηιθ πὰ 51η 18 
Ὀγουρῆς Ὀείοιο [Π6 ἀἰθοῖρὶθ 48 δὴ ἱποθηΐνο ἴὸ ἃ 
Ὀεϊίογ σουγθθ. [{6ν}] σοϊηρδηιοηθῃρ ἰ5. 50 
ζαϊδὶ, 566 ἴῃ [6] ονν 51} οὗ ἴῃς βοοά, 

21, Ὧἃ2. Νοισραδίθ ποτ 15 ἴθ Ηρῦγον, 
ἴονο οὗ ἢυπιθ, ἰονε οὗ σουπίσγ. Τὸ "ἄννε}} 
ἴῃ 186 ᾿ἰΔηά," 15, ἃ5 ἴῃ Εχοά. χχ' 12; [,ουϊ, 
χχν, 18, ΧΧΥΪ. τ: οὗ, Κι. ἴν. χ3, ἴ6 Πιρμοϑῖ 
ὈΙεβϑίηρ ἔου ἴῃ 6 νυν ῃο]6 ρθορΐθ ἂπά ἔογ ἱπάϊνιάιιαὶ 
θη, [Ιἢὰ Τοηῖγαϑσί νυ ἢ 1Ε 15 {6 1 οὗ {π6 
ΘΙ ΠΟΥ οὐϊ ΟΥ̓́ ἔτοπὶ {π6 1δπὰ οὗ 15 ἔδίΠοιβ. 
ΤΠΗΟ ψογὰ γτοπάθγοά ἐδ ραγί]}} 5 [Π6΄ Β4ΠΊ6 853 
ἴῃ 1ῃ6 ἤγϑέ οἴδιιβθ, δηὰ οὐρῆϊ ΟὈν!ουϑὶγ ἴο 
δᾶνε {Π6 5απὴα δαιυϊναϊθηξ ᾿ῃ ΒΡ 15}. 

Οσηαρ. Π|ι. Ἀσοδά ἴῃ σοπίϊπιοιι5 σΠδρίογθ, 
ἘΠεΓΟ 566 ΠῚ5 ἰῇ ὙΠαΐ πον Ιηδεῖθ 1.5 501ΠῚ6- 
Κη οὗ τοροιπίοη. [οοκρὰ δἷ 45 ἃ ὈοοΚ ἔογ 
186 εὐἀυςαίοη οὗ ἴδ γοιηβ, νγὸ ΠΛΔΥ 566 ἰῇ 
ΘΔΟ ἢ βοοίίοη ἃ “σοι 56" ἴο ὕ6 Ἰοαγηΐ δηὰ το- 
Το ογεά, ἀδγ  ΌΥ ἀλγ, 50 45 ἴο ἔοιτῃ ἃ ἢδὺϊ 
οὗ πιϊηὰ ὈὉγ [86 ἔγθεᾳαθηΐ σεσυστεηοε οὗ {Π6 54ΠῚ6 
πη Ρ ΓΟ ΘΙ ΟΉ5. 

2. Τῇο [ἢγοο ννοσάβ σΆΥΓῪ οἡ ἴΠ6 σἤδίη οὗ 
ὈΪοσδίη 5. (1) [νρηρτ οὗ ἀδγ5, 5δἰαρὶθ ἐμγα- 
ἐ1ογ Οὗ 16, ἴῃ 1[5618 ἴο {πη6 [δνν]5ἢ τηϊηά ἃ ρστοδῖ 
εἰ οὗ σοά. (2) “Ὑδαῦβ οἵ ,)ῶ,,) 1.6. οὗ ἃ 1|ὸ 
ἴΓῸΪγ βιςῃ, ἃ ΠῸ νου ἢ Ἰνίηρ, ποῖ ἴΠ6 ᾿ηρογίην 
βίγυ ]6 ΜΠ Ῥαΐῃ ἃπά 5ίςκπεββ (σοτηρ. [ῃ6 
1.56 ΟὗὨἨ “1ξ 5 ἴὴ Κ5. χχχ. ς, χὶῇ, 8). (3) Το 
οὔ ννογὰ ΠΟ Πδ5 αἰννᾶγϑ Ὀθθη ἐογεπιοβῖ ἴῃ 
411 Ηεῦγενν Ὀεμθάϊ [0 Π5, “’ροαςα :᾽ ἰγηη}}}Π γ 
Ἰηνναγά δηά ουξνναγα, [Π6 ΘΟ ΠΥ οὗὨ ᾿ἴδ σοη- 
τἰπιϊρ (πτουρ οἷά ἀρὸ {} ἀραίῃ. [{ Πᾶς 
ΒΟΠΊ ΘΕ Ππ|ὸ5 θεθη βαιά, ΜΠ ἃ ἔΑ]56 πΕ}{π65|8, 
1Παἴ ὁ ΡΓΟΒΡΟΓΕΥ 15 ΤᾺ δ] βϑπρ οὗ {6 ΟἹά 
Τοβίαπιοηΐ, δάνοιθυ τἢ6 Ὁ] σθης οὐ πε 
Νενν"" (Βᾶςοη, ε Ἐϑϑαγϑβ, ΟΥΣ “ἀνε γ"}), ἀπὰ 
νον ἰἰκ {πόϑ6 ϑθοπὶ δὶ ἤγϑθί ἴο σοῃῆτστῃ 
ἴπε ἀΐεμη. ὕὕπάον Ὀοΐἢ αἰδροηϑαίίοηβ, ἢονν- 
ἔνογ, μεῖο 5 Ὀδθθὴ ἴῃ6 ϑαὴθ δαπιχίισγο οὗ 
δοοά πὰ ον], ὍΠο ςοπιρ αι οὔ [οὉ, οὗ 
Αϑαρὰ (Ἀ5. ἰχχἱἹ.), οὗ ἰδ Ῥγεδοβεσγ (Εσς]αβ, 

ΡΒΟΝῈΕΚΒΘ. 11. 11]. [ν. 22--ἢ. 

2 ἔογ Ἰεηρτῃ οὐ ἀδγ8, δπά "Ἰοηρ " Ηοὰ 
11π, ἀπά ρεᾶςε, 584}} {πεν δά το πες. ζμι ΠΝ 

2 [εἴ ποῖ ΠΊΕΓΟΥ δηά τγυτῇ ἴοτ- 
βᾶΚε τἢξεε: 

της Ποαγῖ: 
4 “80 881 τῆου ἥπά ἔλνουγ δηά “ἘΣ "" 

' ροοά υπάοτϑιδπαίηρ ἴῃ τς βίρμε οὕ! ον ὮΝ :ἐνά 
Οοὐ δηά πιδη. 

ς  Ἴτιβι ἴῃ τη ΠΟΚΡ ἢ 4|} 
τῃίης Βοαγῖ ; δηά ἰθδὴ ποῖ ιηῖο [Πϊη6 
ΟΥῺ μηἀοτρεαπαΐηρ. 

6 4Ϊῃ }] ΤΥ ννδγϑ8 ΔοΚμον]εάρε “ς οῖταν 
ἢϊπι, δηἀ ἢξ 5}8}} ἀΐγεος τγ ρατῃβ. 

η 4“Βε ποῖ νίβε ἴῃ της ΟΥΏ 16. 

1χ. 2), 5ῃθνν {πὶ {ποτα νγὰ5 πὸ αἰ βόγθηςο ἴῃ 
ἰῃς ῥγον! θη] ογάθγ οὗ [ῃ6 νγοσ] ἃ Ὀεέογε ἀπά 
δἴογ (Π6 σοπληρ οὗ οἷν ᾿ογὰ. 81 Ρδι}}}5 85- 
ΒοΓΌοη ἰπ πο τά ϑιὶ οὗἉ 8] ἢ15 8:}ἘἜ γι ηρ5 15 51{1]}, 
8ἃ5 οὗ οἱά, ἰῃαὶ “" ΟΟὐ]πε55 μαῖῃ 1Π6 Ῥγοιηῖϑε οὗ 
1} 15 Πρ, 45 ννοὶ] 85 οἵ μαΐ νι ἢ ἰ5 ἴο σοπλο." 
ᾳ Τίπι. ἵν. 8.) 

8. ΤΠε ἔννο οἰοπηθηΐβ οὗ ἃ ΠΊΟΓΑΙΥ ρεγεςῖ 
σδαιδςοῖογ. (ὸ “ΜετγοΥ," συ οὐἱ 4]} 
ἔογπη5 οὗ 56] ῃβῆποβθ δηὰ μαῖθ.0 (2) “"Ὑτα," 
βῃυ της ουἱ 411 ἀεἰθεγαῖε ξ]ϑεμοοά, 8}} ἤγρο- 
ΟΥΘΥ, σοηβοῖοι5. ΟΥ̓ ΆΠΠΟΟΠΘΟΙΟΙΙ5. ὍΠΗ νιογάς 
{πᾶ ἔο]]ονν πλᾶν ΡΟΞ5Ι ΟῚ τοῖογ ἴο 1π6 Ἐ δβίεγηῃ 
ουδῖοπι οὗ ννυτηρ βασγοά πᾶπηθ5 οἢ Ρίθοε5 οὗ 
ῬΔΡΥΓΙ5 ΟΥ ραγομηηοηΐ, δηὰ ννοαγης [Πθ 85 
δΔιημι οῖ5 γουπηὰ [6 ποοῖκ, σΠδττηβ δηὰ [8]15Ππ|8Π5 
δβλϊηδὶ ον]. (8ο ὕπηδγοις δηὰ ΜΝ διμιίηρετ.) 
ὝΠΟ (οδο ΠΣ βᾶγ5 ἴῃ οἥεςϊ, “Ης ννῆο δ85 
ΤΏΘΓΟΥ δηὰ ἴγὰϊῃ ποοᾶβ ἢ0 οΟἴμογ [4] 15πιδη, ἢ 
Ὀὰῖ {πο {ΠΟῪ πλιδὲ Ὀς ψυγιτοη, ποῖ 45 τῆς 
σΠΑΓΠῚ ὙΌΓΏ (85, “. 3.. ἴῃ6 Ἐξγρείδη 5οδγᾶ- 
θαι νγᾶϑ μϑδαι ουΐϑιάθ {πὸ ποατί, Ὀμυὲ οἡ {Π6 
[4 0]615 οὗ (πΠ6 Ὠρατί ιἰ561. ὙΠῸ ᾿ἐχρίπδίίοη 
ΟΥ̓ πιυϑὲ σοπημηδηϊδίοσβ (πὶ ““ΠΊΘΓΟΥ "ἢ δηά 
“ἐγ ἢ ἢ ΔΥῸ ΘρΌΚθη οὗ 438 ἴπ6 ἰγιδϑδῖ “ὁ ογπδ- 
τηθη 5. 15, βονίονοῦ, δάθαιδῖθ (οηιρ. τ Ῥεῖ 
"1.. 3) 4 

4. ,ηυομν απά 5οοά ἘΠ πες (τ 
ἃ5 ἴῃ ἴμ6 πηάγρίη, “βορὰ ϑυςοεβδ. 
ἔννο σομάϊξίοηβ, ἃ5 ἰῇ [ὰκΚ6 ἰ]. ς2, ), τὰ 
δυπίδη στον, 16 σγᾶσο (δῖ νυὶῆβ δηὰ δἷ- 
ἰγαοΐβ, (ἢ6 πλὶπὰ νος 15 ἔστη δηὰ νν]}- 
Ὀαϊδησος, Κηοννῃ ἴο Ηἰπὶ ννῆο 5665 ἴῃ ϑϑοτεῖ, 
ΤΟΟΟΡΠΙΖΟα 4150 ΌὈΥ ἴδε οὐἵον ννου]ά. 

δ. Το πιογαὶισὶ ἀοϑβ ποΐ ἰοϑὲ ϑβῃΐ οὗ (ἢ6 
Ετοιιηά οὗ 411} πιογδ  ἶγ, δηὰ ἱπ ργοδομίηρ τ} 15 
ἐγα5ῖ ἴῃ Οοά,᾽" δπεςῖραΐοϑ ἴῃς ἴϑαςσῃῃρ ἴπδῖ 
ΤηΔη ἰ5 5118. Ὁ δ. [ἢ [Π1|5 γιὲ ἴῃ ἃ 
ΜῊ], ϑαργοπηθ, στρῃϊθοιιβ, Ἰονίηρ, νὰ ἴδ6 
βοσζγεῖ οὗ ἃ]} {6 στραΐηθθθ ΤῸ σοηβάθ ἴῃ [Πδῖ 
ἍΜΠ] ἰ5 ἴο γίϑὸ οιιἱ οὗ 41 (Π6 δῃχ θίθϑ δηὰ ρίδηβ 
Δηὰ ἔδθαγβ νυν ῃ ἢ βυττουπά 1.5 νν ἤθη τνὸ (ἢ πη 
οὗ Οἰιγϑοῖνοβ ἃ5 {86 διθιϊογα οὗ οὐγ οὐγῃ ἴοτ- 
ἴμπ65, Δηἀ 50 “16Δῃ ἴο ΟἿΣ ον υπάοτϑιδπάϊηρ. 

ὁ ίῃά τπεπὶ ἀθους τὴγ ὁ Ἐλοὰ 1; 
πεοκ; ψηῖτε τπεπὶ ἀροη πε τ80]6 οὗ ὕει εἰ 

4 Ἄοκι 12. 
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εγεβ : ἔεαγ ἴδε ΓᾺΟΚ, δηά ἀερατ οπὶ σἢαβτεηίησ οὗ {πΠ6 ΓΚ ; πεῖῖμεγ θ6 
ἐκε. αν]. | ὙΘΆΓΥ οὗὨἉ ἢϊ5 σογγεςτίοῃ : 
Ἂς, 8.ϑΝ[158}8]} θὲ ᾿Πεα ἢ ἴο τὴγ πανεὶ, 12 Εογ ψῇοῃ τῆς ΟΚῸ ἰονεῖῃ Πα 
ἨΓ Δῃᾷ Τπηαγγον ἴο (ΠΥ θοΠα5. σογγθοΐοίῃ ; ὄνθὴ δ ἃ ἔδῖμογ τῆς 5οὴ 
ἀνα 9 “Εομποιυνγ τῇς ΚΡ νὰ ΤΥ ἐπ τυδοηι ἣς ἀο]Πρἤτετῃ. 

: ν , ΤΉΣΡ. ἐΐ4 
ἴδ βυθδβίαπος, δηά ἢ της Ἀγβογα 5 οὐ. 12  Ηδρργ ἰς τε πιδη ἐξαΐ ἢπα- κγμαν ἐλαν 
Δ14]. 41] . - ᾿ ἰςᾷὰ ἀ τῇ ᾿ ἔγιετυεία 
ἐν, τΠιὴ6 Ἰποῦδδβα: εἴ ννϊδάοπι, ἀηά ἰτῆε πλᾶη ἐῤαΐ ρεῖ- ομ μνκάεσ 
τ Ιο ὅϑο 5})}1 τῇγ Ὀᾶγῃβ8 θὲ 8||εὲἀ τεῖῃ υπάετβιδπάϊηρ. ΠΕ 
ις 28. ἢ Ρ]εηῖγ, Ὧπά ΤΥ ργεβδε8 5}2]] 14 ᾿Εογ τῆς πιειοῆδπάϊβε οὐ ἰξτ ἐς 15, ἅς. 

: Ε Ε : α. 10. 10. 
.αν. δυτοῖ οὐἵὐἵ ἢ πον ψΊΠ6. Ὀεΐζεγ τῆδη τῆς πιεγοῃαμάϊβε οὗ εἶνε, Ἵμβαρ. 8. 
.12.5. εν 11 4 ΤΜγ 8οῃ, ἀεβρῖδε ποῖ {πὲ πὰ {πε ραίη [πεγεοῦ τμδη βηΠε ροϊά. δ ,6. 16 

6. ΤΠ ε τῃουρῆϊ οἵ πον] θᾶρε 15 ἴο ρεγναάθ 
{π6 ψΒοΪὸ 16. Νοῖ ἴῃ δςίβ οὗ βοϊθπλῃ ννουϑῃῖρ 
ΟΥ̓ στολί ογῖϑοβ οηἶϊγ, Ὀυϊ “πὶ αὐ (ΠΥ ννᾶγϑ5:" 
δηά ἔπος δ ν}}} ““ἀϊγεςς τὰγ ραίῃ5," πλᾶκα 
[ποτὰ βίγαιρῃϊ, ἀπά ὄνεη, ἃπὰ ΡιΌβρεγοι5. 

7. ὟὍὝΠδ ρτεαδῖ διηάγδποα ἴο 8]] {γιὸ υνϑάοτῃ 
5 [86 (που ρῃξ ἴθι ννὰ μᾶνὸ δἰγοδάγ δ[ἰαἰηθά 1, 

8. παυεῇ Το ςεηΐγαὶ τορίου οὗ ἴπ6 ὈΟΑΥῪ 
5 ἴἌκθῃ 245 1πῸ σοργεβοηϊαίίνε οὐ 411] (Π6 υἱῖδὶ 
ΟΥΡΔΏ5. ϑίγδηρε 85 ἰξ ΠΊΔΥ 5οι πᾶ ἴο ΟἿ ΘΑΓΒ, 
1 15 τυνϑ]] ἴο γοιποπιθοῦ (Πμαῖ 1Π6 6 Πεαγι,᾽) ΙΓ ἢ 
βΟΤΙΥ δηά γῃρίοτις ποτν ΓΟΟΟΡΤΙΖ6 45 ἴΠ6 ΟΠΘ 

Υ οι ὈΪθπὶ οὗ ἴΠ6 5οι], σαπηθ ἴο Ὁδ 80 Γδ- 
ςεϊνβὰ ἴῃ 1ῃ6 5ᾶπ|6 ννᾶν, δῃὰ βίοοά δῖ οἠδ {ΠΠ|6 
Οἡ ἴἢΠ6 58πὴ6 ἰδυθὶ. ΕῸΓ "" Βοα 1 Πἢ ννὸ 5ῃου]ά γοδὰ 
ΘΑ, πξ, ΟΥ, 85 'ἰῃ ἴἢ6 πηᾶῦρ., ““πιράςίηθ.᾽" 
ΤΠοτο ἰ5 ργοῦδΌ]ν ἃ γεΐδγοηοε ἴο {Π6 Ἰοςὰ] ἃρ- 
Ρ]Ισδίοηβ υϑοὰ ὈΥ [86 8 ΓΡΈΓΥ ΟΥὨ {ΠῸ ρεγιοά 85 
ΤοΔ 5 οὗ Πεαϊϊηρ. 

9. Οἵ [ὸ ἴνο οἶδιιϑε5 οὗ ἴῃ6 νϑῦϑβο, "" δι ῦ-» 
βίδηςθ ᾿" ροϊηϊθα ἰο “" σΔρι[4].,᾽) 5 Ἰπογθαβο, ἡ οὗ 
σοιγβο, ἴω ὁ τονθημθ." ὉΤῃθ [ΧΧ΄.ς 45 Ιἢ 
δηχίοιβ ἴο συατά «ραϊπϑῖ [Πδ τοπάθπον ἴο ἰοοκ 
οἡ ἴῃ6 οἤεγιηρβ οὗ [Π|-ροϊζϊοη βίη 48 δῃ 
δἴοποπηθηΐ ἔογ ἴῃε 1}1-δεϊτηρ, ᾿πϑογίϑ (Π6 4118}1}- 
ἔγιηρ ννογά8, “" βοποιῦ {ῃ6 1 ,ογὰ ἔγοπι ΤὮΥ 
γίψ βίοι ἸΑ ΟΊ ΓΒ," δηὰ 50 ἴῃ τ ἔοϊ νης 
οἶδυϑθ. ὙΠῸ Νὲν Τοβϑίαμηθηϊ τοδάογ νν}}} ς4}]} 
ἴο πιιηά |ἰκὸ ἰπβογτοη5 ἰὴ ἴΠ6 ἰαῖοσ ἰοχί οὗ 
Μαῖϊ. ν. ἵσ, 22, ΥἹ. 4. 

10. ὙΠΟ Ῥγοπηϊϑο ἰ5 Δη Ἔςῇο οὗ {Π6 586η56, 
αἰπιοβὲ οὔ [Π6 ννογάς, οὗ ᾿ϑδαΐ. χχνι!. τ--- 8: γοῖ 
ἴδε οἷοϑο ᾿υχίδροπιξίίοη οὗ συ. 11 5ῆεννβ ἐπδὲ 
815 ξ]η655 οὗ ουϊννατὰ Ὀ]οΞϑίπρα ἀϊὰ ποῖ 6χ- 
οἸυάο [6 τῃουρῆξ οὐ ἴῃ6 “᾿σΠαϑίθηϊηρ,,) νυ ἢ- 
οὐδ νη ἢ τπὸ ἀϊδοὶρ πο οὗ 1 νου! 6 1π- 
ΠΟΙ Ρ]οῖθ, “ Ῥγθββθβ." ΠΠΈΟΓΑΙΥ {π6 ναῖ5, {Π6 
ἰαεις οἵ ἃ Βοπιδπ νἱπεγαγὰ, ἱπίο ννῃῖςο ἢ ἴῃ6 
ΜΊηΘ Παινοά τὨγουρἢ ἃ ρὶρο ἔγοπη ἴδ νυῖπθ- 
ῬΓΕ55. ΟΟΠΊΡ. 54]. ν. δ: [πάρ΄ νἱ. τα Μαῖϊ. 
ΧΧΙ, 12. 

11, ὙΠΟ ἰεπηροῦ ἀσβοτ δεά Ὀγ {86 ἔνο Ηδ- 
Ὅγενν γογθ5 15 γδίμεν ὑπαὶ οὗ ἀϊβριιϑὶ δηε Ἰοαίἢ- 
ἵηρ ἴδῃ σοπίεπιρῖ. ΤῸ 5βίγιιρβρ!θ ἱπιρδι ΠΕ] Υ, 
ἴο ἔτεϊ ἀπά σπαδίθ, ννῆθη 5 βου πε σΟπγ68 ΟἹ 115, 
Ι5 ἴῃ ἀδῆρογ ἴο ψνΠ]ς ἢ ννὲ ἅγὸ Ἔχροβεὰ ννῆθη 

ψῸ ἀο ποῖ δοςθρί 1 85 ἔτοπι. ἴῃ6 παπάς οὗ 
Οοά. [οπδῇ δ “ κγοαΐ δηρεγ᾽" (ἰν. 9), [005 
διεΐογ σοπιρ] δἰ πῖβ, πλᾶῪ ὍΣ ἴΔ θη 88 ὀχδιλρὶοβ οὗ 
ΒΟἢ ἃ ἰοΙΡΟΓ. 

12. ἴΙξ 15 ν ]] ἴο ποῖ {πῸὸ ἢγϑιὶ ἀϊϑειποῖ 
υἱΐούδηςς οὗ ἃ {τ νν ΙΓ ἢ Π45 Ὀδθη 50 [Ὁ]} οὗ 
σοπηξοτῖ ἴο Δ ΠΥ ἰΠοιιϑαπάβ, ἴΠπ6 δι πιπληρ- 
οὗ 4}1 σοῃΐγονθγβιθβ, 1Κὸ [μῃοϑο οὗ [οὐ 5 τιοηάς 
(]οὉ ν. 17), οὐ Ουγ [μογα 8 ἀἰβοῖρ ε5 (7. ἰχ. 
2), 85 ἴο {6 πιγϑίογυ οὗ βϑιβογιπρ. Τὸ 5866 
{παῖ [ἴ 5 ἢο ργουξ οἵ {πὸ ψνγδίῃ οὗ σοά, τῃαῖ 
1 15 ὄύθῇ Διο {Ππ6 51:8:1|5 δηὰ ἰοκθηβ οὗ ἃ Ιονθ 
 Π ἢ οτάογοιἢ 411 τπηρ5 ννῈ]}, {ἢ 15 15. ννῆδῖ 
1ῃ6 νυ ΓΟ οὗἉ [15 ρογίίοῃ οὔ {6 Ῥγονογθβ ννὰ5 
ἴδυρῃῖ ἴο 5.06. [1ἴ ννᾶ5 [6 ἰθβθοπ νυ] ἢ [Π6 
ὈοοΟκΚ οὗ [Ὁ παὰ ρῥγοοϊφπιθὰ 45 16 ἰβϑιθ οὗ 
ΤΏΔΠΥ Ρεγρ οχίεςθ. Ηδφγε [τ δηΐογβ ἱπῖο {ΠῸ 
Θαἀϊποδίίοη οὗ ἘΝΟΥῪ [Θν ]ϑῃ σμ]ὰ ταυρῆϊ τὸ 
δΔοκπονν οάρο Δποῖμποσ Βαῖποσ ἴῃ ρφανεη οἤδ9- 
εἰϑίης Πῖτῃ, ον ἢ ἃ5 ἢ6 Ὧδ5 Ὀδδη σμαϑι σὰ ὈγῪ 
ἢ15 ϑαυῖῃ]Υ ἐαῖμεσ. ὙΠῸ Αροϑβίϊθ νυν ἴο 
[6 Ηρῦτγοννβ δῆ πὰ πὸ 5βίγοηροῦ σοπιλέογι 
(ΗΘ. χὶϊ. 6). ὙἼΤπα (δυτγοῇ, ἴῃ μοῦ Υ 58 - 
[οι δόίνιοθ, πᾶ5 ΠῸ {γιεσ στηδϑϑαρο ἔοσ (ἢς͵ 
5 Πδγουῦ. 

18. Τῇε ἤγϑὶ Ὀραϊυάς οὗ ῃἢ6 Ῥτονοιθ 5 
᾿ηϊγοάυςοϑ ἃ ἢδνν ἰθββοη. ΤῊ6 ΘΟ ΟΪΑΓ ἰ5 δι ψἢϊ 
ἴο 5ἰηρ ἴπ6 ρῥγϑῖϑθ οὐ υνἱβάοπι, δπὰ ννὸ πᾶν 
Οποθ ἃρβδῖη ἂμ Ἔἐςβὸ οὗ {6 ρΡοείγγ οὗ [οὗ 
ΧΧΥΤΙ. “ Οοείθιἢ υπάεσγϑίδηαϊηρ,,") ΠΟ ΓΑ ΪΎ (45 
ἴπ [86 πηδύρὶη) ἀσατοῦμ ζοσῦ!; δηὰ Πδηςδ 
Ορέῃ ἴο ἃ 5]15ῃϊ ἀιηθίρυϊγ. [Ὁ ἸῊΔΥ τηθλῃ 
ΕἸΠῈ (1) “ἀτγανν5 ἕογί ἢ ἔτοῸπῇ ἢϊ5 οννὴ βἴοσχε," 
εἶνε ἔγοεϊγ ννῆδί ἢ6 Πᾶ5 γοςοινεὰ ἔγθοϊγ, οὐ 
2) (85 ἴῃ Υἱιῖ. 3ς, ΧΥΠ. 22) “" ἀγᾶνν8 ἕοστἢ 
οἵῇ Οοα 8 βἴογοε, ἔγοτῃ ἴθ ὄχρογίθηςε οὗ Ἰ16,᾽ 

ΤὨΣ ἰαίῖοῦ σθηδὲ δ 115 Ὀθζίογ ἢ ἘΠ6 σοηϊοχί, 
Δηα ΜῈ πὸ ραγα] ]6] 5πὶ οὐ {πὸ ἴννο οἰδ)565. 
ἍΜ δὲ 15 ἄννοὶξ ἡ Πόγὲ 15 Π6 ῥγθοϊοιιϑπεβθ οὗ 
νυν ϑάοπι, ποῖ [ἢ6 'δ6 ἰο ὃ6 πιδάθ οὗ [1ἴ. 

14. Ηοτο, 85 ἰῇ ἰϊ. 4, νγθ ἤλυθ {ἰγᾷςθβ οὗ ἴΠ6 
Πονν σΟΠΊΠΊΟΓΟΘ, ἴΠ6 βῃϊρβ ροίηῃρ ἴο ΟΡΒΙΓ ἔογ 
Βοϊά, [6 βισῃξς οὗ τὴ Ὀγιρῆΐ ἴγϑᾶβιγοβ βιἰπλ- 
ἰαίης πιδη 5 πη ηἀ5. ἴο ἃ πονῦ δΑρογηθ55. ΤΠ 
ὑνογὰ ἰγαηβ᾽ατρα " ἤπηθ γμο] δ 5 ΔρΡραγθηῖΥ ἃ 
τοοῃηῖσα! ϑνυτὰ ΟΥ̓ [Π]5 σοιηπιογοθ, [Π6 πδῖν 
δοιὰ ἴῃ τε πιιρρεῖ οὐ ἴῃε ἀιι5ῖ. 
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Ις 56 ἐς πῆογε ργεοίοιιβ [ῃδη τὰ- 
δ᾽65: δηά 1} τῆε τῇϊηρβ ἴοι σδηϑβῖ 
ἀεβίγα αἀγὸ ποῖ ἴο ὃὈς Τσοιηραγεά υηῖο 
ἢογ. 

16 Ιοπρτῇ οὗ ἀλγβ ἐς ἰῇ ἢεὲγ τίρῃϊ 
Παηά  απά ἴῃ ποῖ ες ἢαηά τσῆδ5 δηά 
ΠοηουΓ. 

17 Ηοτγ ννγ8 αγ νναγϑ3 οἵ ρἰβαβδηῖ- 
ΠΕ655, Δηἀ 4]1 πεῖ ρδῖῃϑβ γέ ρεᾶςε. 

18 δῆς 2» ἃ ἴτες οὗ ᾿π το τῇεπὰ 
τμδῖ Ιαγ ΠοΪά ἀροη ἤεῦ: δηά Βᾶρργ “: 
ἐυεγ ομϑ τιμδλῖ γεϊαϊ πθῖῃ ΠΥ. 

15. γωδι.1 Ἡδρτο, δραῖη, 6 πᾶν δη- 
Οἴδοῦ νογάὰ οὗ [κὸ παι, [6 τηϑδηϊηρ οὗ 
ὙνΠΙΓἢ νν6 σδη ΟἠΪγ σοη]δοίατο, ὙΠῸ ἵνο ἔλο[5 
[π4ἰ νναὲ Κπονν ἂγὰ (1) ἴπδξ 16 2επέρμηε ννοῦθ 
ΔΙΠΟὴΡ ἴΠ6 ΠΟΘΕΪΥ ἁγίιςοε5 οὗ ἰγαβῖς, ἀηά (2) 
[παῖ [ΠΟΥ ννεγα το, ΟΥ τοϑβθοςοϊουγεά ([ἀπ|. 
ἵν. 2). ὍΤε ᾿αϑὶ ἕλςϊ ἢδ5 ἰθὰ ϑοῖηδ ἴο Δ ΠΕ ΠΥ 
{Πότ νυ ἢ σογαὶ, ἀπ ρῥγοῦδοὶγ ᾿πΠιιοποθά ἴῃ6 
Α. Ν. ἰπ 1ἴ5 ὁδοῖς οὗ “" τι 165,᾿ Πογθ, δπὰ οἾ56- 
ὙΏογο. Μορί ςοπιπιοηΐδίογβ, ἤοννόνοῦ, ᾶνθ 
Ἰἀοητιβοὰ τπεπὶ ἢ ρεδι]5. ὙΠῸ ἕδος {παῖ 
ΠΟΥ ἃτὰ 80 ἴακοη ἴῃ {Π6 Τ[ογιιϑδίειη Ὑ δύριπὶ 
565 ἴο σοηποςί ἴἢ]5 ρᾷβϑαρθ νυν οὐγ [ογα 5 
ἀΥΔΌΪΘ ἴῃ Μαῖΐ. ΧΙ. 4. ς, δηά [6 |κ6 ᾿ἱΠΠἸΔΡΈΤΥ 

1ηὴ Δῖαδις. νἱ!. 6. 
Α5 ἴῃ ἴδο νἱϑίοη οὗ ϑοϊοπιοη δἱ Οιῦθοη, 

50 πο; ψνιθάοπι, Ὀδίηρ σἤοβθη, ἄἀοθβ ποῖ 
σοπΊθ δίοπθ, Ὀυϊ Ὀγηρα ἢ ΠΟΥ ἴΠ6 ρϑ5 
ΜΒ ἢ οΟἴμοῖβ ψῸ ἀο ποίΐ Ἵσἤοοϑβθ υν]ϑάοπλ 
566 Κ ἴῃ να. ὙὍὙῃῈ ννοτὰβ. οἵ ἴΠ6 ργοηῃηῖϑα 
δῖὸ δἰπηοϑὲ [π6 ἐσῆο οὗ ἴποβο ἴῃ τ Κὶ.. 1]. Σὲ 
--13. 

17. [11 δας σοπιοννῃαξ ἴο (ἢς νἱνιάπὸϑς. οὗ 
[86 ᾿ΠΊΑΡΟΓΥ ἴο γε 6. ἴῃδὶ [Π6 ἴννο ννογὰ5 
ἐἐ γναν 5.) πὰ ὁ" ραῖῃ5 " ἀοβοῦρα {86 ἴννο Κιπα 5 
οὗ τολάϑ, [Π6 “" ἰρΉννΑΥ "ἢ ἀπά (ἢ6 “ ὈγννΑγ." 
[πη ὈοΓἢ τπόϑὸ ἢὸ ννΠῸ ννᾶ5 ριμἀθὰ Ὀγ ἂν ᾿Ἰβδάογῃ 
γνου ἃ ννα]κ ϑθσυγοεῖγ. 

18. Ὑπὸ τγοίούθηςσθο ἴο ἴπ6 Πίβίογγ οὗ Όϑξη. 
11. 1. 15 ἀητ δια κολὉ] 6, [{ 5 γογ Καῦ!α τῃδῖ 
{Π15 διὰ (Π6 Οἰεῖ γοίθγοηςοβ ἰῃ Ῥγονο 8 (ΧΙ. 
20, ΧΙ. 12, ΧΥ, 4) ἀγὸ 1ῃ6 ΟὨΪΥ Δ] ιιϑιοι5. ἴῃ 
ΔΗΥ ὈοΟΚ οἵ {πὸ ΟἹὰ Τεπίδιηθηϊ, αἴζον (ὐθηθ515, 
ἴο {Π6 “" {γθ6 ̓ [561 οὐ ἴο 115 βριπίι4] ϑβηιῆ- 
σᾷησθ, ΝΘΑΓΙΥ 45 ΓοπΊΓ ΚΑ Ὁ] 15 [Π6 ΤοπάθηοΥ ἴο 
ἃ ἨΔ] ΡΠ] ροτιΖίηρ ἀρρὶοαίίοη οὗ [παϊ Ὠδίοτγ. 
ἼΤῆς ἴτοα οὗ 0 ννηϊοἢ Αἀδπὶ ννὰβ5 ποῖ ἴο 
ἰλϑῖθ [165 ὀρθῇ ἴο ἢϊ5. σμ!]άγθη. Νὸὼ σπου τὰ 
ὙΠ ἢ Πλπιηρ σινογάς Ὀγ {Π6 Δρργόδοῆ. ὙΥ15- 
ἀοιῃ ἰ5 {πὸ " ἴγορ οὗ Πρ, ρίνιηρ ἃ {Γπ|6 πηπλοῦς 
(}Π|0γ. ὙΠῸ ϑνπῖῦοὶ οπίονοα ἰαγρ οὶ ἰπῖο ἘΠ 
ΤΟΙ ΡΊΟΙΙ5 ΠΑΡ ΟΓΥ οὐ Αϑδγγία, Εδξυρῖ, δηὰ Ρὲεῖ- 
δᾶ. [ἴ ννᾶ5 ποῖ βίγδηρο, δίϊου [ἢ]5 βδιιρροδίνθ 
Βιηῖ, ται ΡΟ (' ΑἸΙορογ." Ρ. 34), βοᾷ ἃ 
δῖθρ ἔτ Ποσ, σπου] πε ἴῃ [6 ἵννο ἴγοοβ {Π6 
ἰάθδ! γοργεβθηϊδίϊνος οὗ βρεοιυϊαίνε Κηονν]θάξε 
Δ ΤΊΟΓᾺ] υνϊϑάοπι, οΥΓ {πὲ [ῃς 54Π|6 ᾿τηδϑα 

ΡΆΚΟΝῈΕ ΚΒ. [1]. [ν. 15--- 23. 

Ι9 ΤΠπε ΠΟᾺΡ ΟΥ ννίβάοπι δδιἢ 
ἰουπάοα τῆ86 δαγῃ ; ὈΥ͂ υπαδτγϑιδπαϊηρ 
Ὠδτῆ Πα ᾿ ἘβιδὈ] 5ῃηςαἀ τῆς Ὠεᾶνεπβ. 

20 ΒΥ δὶ8 Κπονϊεαάρε τῆς ἀεριῇς 
ΔΓ6 Ὀγοκεὴ τρ, ἀπά [ῃς οἰου8. ἄτοὸρ 
ἄοννηῃ τῆς ἀενν. 

21 4 ΜΚὺ οη, ἰεῖ ποῖ τῆεπὶ ἀερατί 
ἔτοπι τῆ ϊη6 ἐγεβ: Κεαρ βοιιηά τυϊϑάομι 
δηᾶ ἀϊξογεκίοη: 

22 ὅ0 5}8]] {πὲὺ θὲ [18 υπῖο τὰγ 
80ι1]. Δηἀ σγαςς ἴο ἴῃγ πεςκ. 

5ῃοι]ά 6 πηλάθ ἴο ϑδιιῦβογνθ ἃ ΠΙΡΠΕΣ ΡΌΓροθα 
ἴῃ [Π6 ρΓοπηϊδε5 δηὰ {πε νυἱϑίοῃϑ οὗ Ἀδθν. ᾿. 7, 
δΔῃά χχιϊ. 2. Οὐοηρ. ποῖο5 οἡ Όξϑη. 1. 11] 

19. Ηἰϊβογίο ὙΝνΊβάομη [895 Ὀεθη τπουρδῖ 
οὗ ἴῃ τεϊφίίοη ἴο πιθη. Νον ἴπθ συρβίοη 
Πσομθ8, Ὗν δὶ 15 58η6 ἴῃ γοϊδ[ἴοη ἴο σοὰ δπά 
[Π6 Δ Γ 5, ἰπδὲ ἴπ6ὸ ογεδίῖνα αςΐῖ ἱπΊρ] 165 ἃ 
Βινίπα Ννιβάοπι, τσουρ ἢ ἢ {π6 Ὠινὶπὸ 
ἍΝ] Αοἰβ.Ό Ψνὸ ἢδνθ. ἂ5 1ἴ ννεγθ, ἴῃ6 βοόγτὰ οὗ 
Ἐπ {ποι ἢ ἀδςνεϊορεά ἴῃ ςἢ. νιῖ!., (86 ἔτσι Πἰπκ 
ἴῃ [86 σῃδὶπ ψνῃ]οἢ σοπηθοῖβ [ἢ15 “ ΟΥ̓ ἰϑάουι ἢ 
ἢ ἀπο ́  Ὠλινηθ νογάὰ, {πὸ Τοσο5. οὗ δῖ 
Το η 5 βοβρεὶ. Ψνμαῖ 15 Βογὸ αἰγὶ ιυϊοα ἴο 
ἤεγ, 156 ἴῃ Ῥϑ, χχχῇ!. 6 δϑογιθοὰ ἴο “ὙΠῸ 
νοσγά οἵ [εδόνδι,᾽" ἴο ““ἴπ6 Ὀγθδῖῃ οὐ βΞρὶπίὶ 
οἔ Ηἰδ8 πιοιῖῃ." δὸ δῖ [οἤη δϑϑογί5 οὗ ἰδ 
Δνογά, “ὉΥ ΗἸἰπλ," ὦ. 6. τῃτουρὰ Ηἰπι, 8ἃ]} 
{πἰπρ8 σάπια ἰπῖο θείης (]}0μη 1. 3). Το 
ννογας οὗ (Π6 νυγιῖοσ οὗ {πῆ Ῥχονεγὺβ ἴδκο {ΠΕΣ 
Ρίαςθ ἀπιοηρ ἴῃ6 ῥὑτοοῖβ οὗ ἴπῃ6 ἀορπιαδίὶς βἰδίο- 
Ἰῃδηΐ5 οὗ πε Νίσθης Ογθοά. 

20. ΑἈποῖδπου ἵγαοθ οὔ ἴῃ ἱπηργοβϑίοη 
τηλὶθ Ὀγ τη. 1. 7, ν|. 1, οΥ ἰοῦ χχχυ! 
Ιοοκίηρ ὑρὸη ἴπΠ6 ἕδος οὔ Ναδίωγο, τῆθῃ 
566, 8ἃ5 ἴ ννογο, ἴννοὸ σἰογοποιιϑθοα οἵ ἴῖΠὸ 
᾿νῖηρ νναΐοσ, νιμουϊ νι ἢ ἢ ννουϊὰ θ6 
ννᾶϑίθ απὰ ὕδίγοεη. ὙΠΟΓῸ ἀγὸ {π6 ἀὔγϑϑες. 
(ῃ6 στοαί ἄθορ, δ5 'ἴΏ Ὅθηῃ. 1. 2. δοῖο 
ῖ5 {πὸ υνϊάθ δἰ θυ] βκν, ΜΠ 115. τηϊδὶϑ δηὰ 
οἰοιι 8. Ετοπι ἴπ6 ὁπὸ γιιδῇ ἔογι ἢ (6 δαυγρίην 
ννάνθβ, θη ἴΠ6 ἔουηϊαϊη5 οὗ (ἢ6 ἀόρῖῃ5 ἂζῖὸ 
ΚΡ γοκοη ἀρ (Όϑθη. νἱῖ. 11), ΠῸπι {π6 οἰδεῖ 
[4115 1πὸ ρόητ]ο ταῖῃ οὐ “ἀδνν :᾽) Ὀαζ Ὀοΐὴ 4116 
ΔΥῸ ογάογεά Ὀγ {πὸ Ὠινῖπθο Νν Ίβάομι. 

21. Τἢε ἢγδὶ Ὠγπῆη 'π Βοπουσ οὗ {δῖ 
ὙΝ ̓ Ἰϑάοπι ἰ5 Ὀγσουρ] ἴο 8ῃ θπά, ἴο Ὀ6 γϑϑβιιπγοά 
δηὰ ὄχραηάοα δξιεγνναγαβ ἴῃ σἢ. νη. “1,εῖ 
ποῖ {π6πὶ ἀορατί :" 5ς, [Π6 νν]ϑάοτῃ δηὰ ἀϊϑοτο- 
ὕσοη οὗ {86 ΓΟ] ονντης οἰδιι5θ, Κοαρ ἔδίηθ ογὸ 
οὐ ἴδεῖη, ἃ5 ὁμῈ νγνῆο νναίομοβ οΥ̓ΘΥ ῥυιοοϊοβο 
ΓΘΑΒΕ ΓΕΒ, 

2. Οηςὲδ ἃρδῖπ, δῃηά πολιν ἴῃ ἴΠ6 5ΔΠ|Ὸ 
ὑνοσάβ ἃ5 ἴῃ 1. 9,ς, ἡγνιβϑάομῃη ἄρρϑᾶγβ ἃ5. ἴδῈ 
βΒοιυῖοο Οἵ 4] 5ΟΥΘΉΥ δηὰ ρόδο, “βσαςο" 
Βογα Ὀεῖηρ δαιίναϊοηξ ἴο “(Π6 οτγηδπιθηξ οὗ 
δτάςε ἡ ἴδεγεα. 

1 Οτ, 

ἄῬε γ. 

23 ἔἼΓεη 8ῃ4]ῖ ἴῆοιι νγαὶκ ἰπ τῊγ τὲ ἂ οι. 
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ν. 24---35.] 

ὙΨΑΥ͂ 54 εΪγ, δπὰ (ἢΥ ἔοοϊ 5}4}} ποῖ 
δῖι 10 ]ε: 

24 ΝΆ δα ἔδου [1688 ἄοννη, ἴδου 
8ῆηλ]ς ποῖ δὲ δἰταϊά : γεᾶ, ἴῇου 5}2]1. 
|εὲ ἀοννῃ, δά τὴν 8]6ερ 5Π4]]} δὲ βϑνεεῖ. 

2ς Βε ποῖ αδἰγαϊά οὔ δυάάφεη ἔξαγ, 
ΠΟΙΙΠοσ οὗ τῆς ἀεϑοϊδιίοη οὗ τῆς ννὶςκΚ- 
εἀ. ψ εη τ Πσοπλεῖῇ. 

26 ογ τε ΓΟΚΡ 5841] θῈ τῆ ςοη- 
βάεηςε, δηᾷά 5}8}}] Κεερ τὴγ ἔοοϊ ἔτοπι 
Ὀείηρ ἴαΚεη. 

27 “ ΔνΈΠΠΟ]4 ποῖ ροοὰ ἔτοπι 
ἐς 6πὶ ἴο ΨγΠοη ἰἴ ἰ5 ἄμε, πε ἰΐ 18 
ἴῃ τῆς ροννεγ οἵ τῆϊηε μδπά ἴο ἀὁ ἐὲ, 

28 ὅδ. ποῖ υηΐο τυ πεῖρῃρουΓ, 
(ο, πὰ ςοπὶεὲ δρδῖς δηά ἴο πΊογ- 
τον 1 νν}}} ρῖνε; ψῃθη τπου ἢαβῖ [ἢ 
Ὀγ τΠεε. 

290 ᾿[ενίβα ποῖ εν] ἀραίηϑδὲ τῆν 

ΡΕΒΟΝῈΕ ΒΚ Β5. {Π|. 599 
σ΄ 

πεῖρῃρουτ, βεείπρ ἢς ἀνε] θεῖ 8εσυγεὶγ 
ὃν τ8εε. 

40 4 ϑιγίνε ποῖ ψ ἢ ἃ πλδη ΜΠ ἢ- 
ουἵ σδιι56, ᾿ξ ἢ6 ἴᾶνε ἄοπε ἴπθε πο 
ΠΑΥπι. 

31 4 ΤΕπνγΥ ἴδου ποῖ ἦτε ὀρρτεβ8- ἘΕΡ)0Ὲ 
80. 4η4 σῇοοβε ποης οὗ ἢ]5 ννδγϑ8. 4 γρεαλὶ φ 

: Ε νυἱρέξνεσ. 
22 Εογ τῇε ἔτονναγά ἐς δδοπλπα- ᾿ 

. Φ . »! 

τίοῃ ἴο ἴῃς [ΚΡ : παῖ 5 βεογεῖ ἐξ, 
ἢ τῆς τιρϊζθοιι8. 

“Μαὶ. 2. 2 23 ἢ ἼΔΕ οὐτ86 οὗ τῆς ΓΟΚΡ “9 
πῃ ἴῃ Ποιβε οὗ ἴτῆο νιιοκεά : δυῖ ἢς 
Ὀ]εβϑεῖῃ τὰς Παδιτδτίοη οἵ τῃε 151. ᾿ 

24. 9 διιγεὶν 6 βοογποῖῃ τῆς βοογη- “ΠΗ ὃ 
εἴβ : δυῖ ἢ ρίνοῖῃ ργασα ὑπο τῇς 
ἰονν]γ. 

Τῆς νγῖδα 5Π4}} ἱπῃογις ρίοτγ: 
θυῖ 5ῃδπ)θ ᾿ 584}} δ τῆς ρτγογηοίοη οἵ ' ἢ65, 

ἐταέίφίᾷ 

ἔοοϊΞϑ. ἐλε γοίς. 

24. ἐῤν «ἴεερ “ῥα! δὲ “«υεε! } ΤΟ Βίρμοβί 
οχργοβϑίοη ἔοσ υπάϊδιυγοά ἰγδπα}}}  }γ. (ΠΡ. 
7εγ. χχχὶ. )χγό; Ρβ8. Ἴχχυῖ!. 2. 

25. πάει ἢ6 ἔογπη οὗ {Π]5 βϑίγοῃρ ρῥτγοὸ- 
πιδιοπ ΤΠΟΓῸ ἰ5 οὗ σουγϑθο Δη ΘαΌΔΙΥ ϑίγοηρ 
ΡΙΟΠΊΪ56. 80 586 νν}]}}, 411 (ΠΥ ννᾶγϑ Ὀ6 {παῖ ἴο 
ἴξασ νν}}} θῈὲ ἃ πη. (οπιρ. {πε “ Τηραυϊάμηι 
ἔετιθηΐ σαϊπθ ̓) οἵ Ηογάαςο (΄ Ο ἀ.᾿ Ψψ1π|. 1. 8). 

47. Ἐτοπὶ [ἢ]|5 νεῦβθ ἴο [ῃ6 ἐπά οὗ [6 
σΠδρίοῦ ἴΠπετὸ 15 ἃ τηλγκοὰ σἤδηρα ἴῃ 5ίγϊο. 
ἼΠὸ σοπίϊπιουβ ὄχῃογίδίοη σθᾶβοβ: δηὰ ννὸ 
ἴᾶνθ ἃ 56 Γ165 οὗ τυ χὶ 5 ΓΟϑΟ ὉΠ ηρ ἴμο56 νυ ἢ 
ΜΉΙΟἢ Γἢ. χΧ, σοΟΠΊΙΩΘΠςΘ5. 
,ονι ἐξογι ὁ «ὐρον»ε ἐξ ἐς {με} 1,1ἴ. “6 ἔγοπὴ 

186 Ἰογάβ οὐ οὐνῆοῦβ οὗ 11.) Αἱ ἔγϑί ἴπ6 ρῥτὸ- 
ςορὶ τηῖϊρῃϊ σοὶ ἴο ἐπ]οη Ποπαϑίυ, 85 566η, 
δ.5.,)0 ἰπ {Π6 ραγπιθηΐ οἵ ἀδθθίϑ ΟΥ νγᾶρθβ, 
ΤΑΙΠΟΙ ἴΠπᾶπ Ὀεπεἤοεησθ. ΥΟΘΔΌΪΥ, ΠΟννΘΥΟΥ, 
Ἰΐ Ἔχργέββϑοβ, ἴῃ 1ἢ15 Ὀο]ὰ ἔοιπῃῃ οὗ βρθθςῇ, {δῈ 
ἔτεαῖ βοσρῖαγαὶ τπουρῆϊς ἰπαΐ τπ6 50-οα] δὰ 
Ῥοββεββϑίοῃ οὗ νυθδ (ἢ 15 Ὀυξ 4 ϑίεννγάβδιρ; [δῖ 
[86 ἴγιθ οννποῖβ οὗ ννῃδῖ νγὸ 08}} ΟἿ ον ἃΓΟ 
ἴἢοϑο ἴο νοι, ἢ [ἴ, νν6 πᾶ ἀο ροοά. 
Νοῖ ἰο τϑ]ϊονο 1ῃθπὶ 15 ἃ Ὀγοδοῦ οἵ {πιδῖ. 80 
{πε ΧΧ. (νης ἢ ρἶνεβ ἐνδεῆ) ἀπά πιοϑβῖ σοπὶ- 
τηρηϊδίοτϑ. 

48. Ῥτοογαϑςί[παίίοῃ, ἔαλίδὶ ἰῃ 411 {πῖπρ5, 15 
ΒΡΘΟΙΔΠΥ ἔδίδὶ ἰο {π6 σίν!ηρ ᾿πιρι}1]56. ὁ  Ώθη 
ἴδοι μαϑί ἃ ΌΥ {π06."} ὙὕὙΠὸ ΧΧ. δάάβ {πῈ 
σδυζίοῃ, ““ἔοσ ἴθου Κηονγοσὶ ποῖ ννῃδλί ἴΠ6 τηοσ- 
τον 1} Ὀπηρ ἔοσί ἢ." ὙΠῸ ρῥγονογῦϑ, "" Β[8 
ἀδῖ αυὶ εἰΐο ἀαῖ,᾽" "“ ἱπρταίιπι εϑὲ δοπεβοίμπι, 
αυοά ἄϊι ᾿πῖογ πιᾶπ|5 ἀδπ|15 ἢ 511" (ϑεπ60Δ), 
ΤΏΔΥ Ὀδ οἰἰοὰ 85 {Π5[ ΓΔ. ΟΠ5. 

49. σεεμγεἰν] [πὶ (ἢ6 οἹάδσ δῃηὰ γιοῦ 56η58 
οὗ [86 ννογὰ, ποῖ 85 βΥῷποῃυπίοιβ ὙΠ ϑδέείυ, 
δῖ “ἐ χτἢ 11 γακῖ," ψΠοὺϊ ςᾶτο οὐ 50.5- 
ΡΙςῖοη. Οοηηρ. ἴδε ἀεβοτιρίίοη οὗ ἴῃε ρεορὶε. 

οὗ 1,418; 45 Ὀείηρ ““αυϊεί δηὰ ϑθσιγο" (πᾶς. 
ΧΥΠΙ. 7,27). 

381. πων ἐδοιι πο] ΤἼΘ γϑῦθο 15 ἃ Ὀγοίΐδϑδϊ 
ἀραϊηβε {Π6 (θπάθηου ἴο ννογϑῃ!ρ βιισσθϑθ, ἴο 
τη 1Π6 ἰοὲ οὗ [86 “ὁ πα οὗ νυἱοΐδθηςθ " δῃ 
Θην Δ Ὁ]6 οὔθ, δης {πογοΐογο ἴο Ὀ6 σἤοβθῃ, 

82. ΤΠ υοὶ] 15 ἀγάννῃ δϑίἄθ δηά ἴΠ6 ἔγιδ 
ῃδίατο οὗ βιις ἢ δυςσςοοθς Ὠγοιιρηϊ ἴο νῖονν. Τ δῖ 
ὙΠΙΟἢ πλθη δαπλῖγο 15 ἴο [ονδῇ δὴ δΔροπΊπᾶ- 
τἰίοη. Ηἰ5 ““5θογοῖ."" 5ς. ἢὶβ οοβθ, ἰηζιπιαΐδ 
ςΓοπηπλμηίοη 85 οἱ “ἔποηα ννΠ} ἔγιθηά,᾽ 5. νυ ἢ 
16 τιρῃίθουβ. Οοπιρ. ἴδε υ86 οὗἩ [Π6 54π|6 
ννογὰ ἴῃ 5. Χχυ, 14. 

88. Το (δουρῆϊ, |κὸ (Πδὲ νυ ο ἢ ἈρΡΡΘΑΥΚ 
ἴῃ Ζεοἢ. ν. 3.) 45) 8ἅπἀ ρογνδάθβ ἴῃς ἔγαρϑάϊθ5 οὗ 
Οτθοκ ἀγαπᾷ, ἰ5 οὗ ἃ συγϑο, δὴ Αἰὰ, ἀννεϊ μην 
ἴῃ ἃ δοιιδὸ ἔϊοπη βοπογδίΐοη ἴο ρβοπογδίίοῃ 
(ςοπιρ. “Ἐβοἢγ]. " Α ραπλ.᾽ 740), ἴΠ6 βοιιγοθ οὗ 
ΘΥΘΓΟΥΘΟΌΓΓΙΩΡ Μο65. “ Ηουβο." δηὰ ὁ" ἢδ1- 
ἰδίίοη." ὙΠ ΠΟΓῸ 15, ΡΟβϑιΌΪγ, ἃ σοπίγιδὶ Ὀοΐννθεη 
{π6 ““Που56᾽ ΟΥ̓ “ ραίαςθ " οὗ (6 τίσ ὀρρτοθ- 
50Γ δηὲ [πὸ Ἰοννὶνγ βῃορμῃεγά 5 μυΐ, [6 ““ 5ῆθθρ- 
ςοἵε " (2 5. νἱῖ, 8) Θηπο θα ΟὨΪΥ ὈΥ͂ 115 ὕρ- 
τί ἢ ᾿ΠΠ Δ ϊΔηΐ5. 80 {ΠΧ Χ. ρινοβ ἐπαύλεις. 
Τακίηρ τἢ15 νίονν ννὸ βηά δηοίμογ δυρρβοϑίῖνο 
ῬΑΓΔ16ὶ τη ᾿Ἔ 5ΟΗΥ]. “Αραπηι.᾽ 74 ς----7 ςο. 

84. διωγοὶνὴ Βεῖζου (νυ ἢ ΠΟΑΓΙΥ 411 σοπι- 
τηδηΐδίοί5) 1ζ, 85 εἴβοννῃοσο. 1789 ΒΟΟΣ Θ᾽ ἢ 
0:8 ΒΟΟΙΣΘΣΒ, 50. ἴῃ6 αἀἰνίης βοοόγῃ οὗ ον] 
15. ἴπη6 σοπηρ  πηοπῖ, ἀπά, 45 ἰἴ ννογο, {Π6 σοῃ- 
ἀϊίοπ, οὗ ἴη6 ἀϊνπθ ὈουηΥ ἴο [Π6 ἰονγ. [ἢ 
15 Οσεεκ ἔογπι {πΠῸ νεῦβὸ τηθοῖβ τ1510 [Δ1Π65 ἱν. 
6, ἀπά 1: Ρεῖ. ν. ς. Οποὸ ἅρϑϊη, μογὸ ρούϑοῃ- 
ΑἸ οὗὁἨ ἁἰοπονδῇ, 45 ἰπ '. )δό οἵ ΔΝ Ἰβάοπι, ν'δ 
Ὦανο τῆ {ῃοιιρηΐϊ οὗ ἃ ἀογβίοη, ἃ “"5σοῦῃ οὗ 
50ογη,᾽") σοπηραι! Ὁ]6 υν ἢ, ΡΟΓΠΔΡ5 Θ5ε η[14] ἴο, 
(ὴ6 Πιρῃοβϑί σοηςσοῖνδ Ὁ] Ἔχσθ θη ς6, 

85. ϑοπιοίἷηρ οὗ (815 ἀδτγϑίοη ϑῆδννϑ 1156] 
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ἴπ (6 ἸΓΤΟΩΥ͂ οὗ (δε ννογὰβς ἴπδὲ ἴο]ονν. ὍΤΠε 
τράτρ. “᾿5ῃδτηα Ἔχδοῖἢ {Π6 ἔοο]5" σοηνογϑ5 ἴπ6 
{πουρμὶ (Πμαῖ ΠΟΥ ΒΊΟΥΥ ἴῃ τΠδΐ νν ἢ 5. Ἰῃ- 
ἀεεὰ (μεῖγ βϑῇβδαιθ. ΟἿ θι5 ἴακε ἴῃς οἰλιιϑα 85 

ΡΚΟΝΈΕΚΒΟ5. [Ν. ἵν. 1--. 

ΤΑΘΔΠΙΠΡ “ΘΥΟΤῪ ἴοοὶ ἴδ κο5 ὉΡ 5ῃδτηθ, ἢ ἰ. δ.) 
δΑ1:π8 [δ δῃὰ ποίμιης Ὀυξ [ἢΔ[. δ6ὲ Νοῖδ 
Ὀεῖονν. Ε 

ΝΟΤΕ οὐ (ἬΑΡ. Π|. 35. 

Τῆς ἀ συ γ οὗ πὸ νοῦϑὸ ἴΓΠ5. ὕροη {Π6 
ποτὰ Ὦ, τη6 ΗἸρΡἢ. ραγῖ. βίηρ. οὗ 19 νϑγὺ 
Ὁ]. Ὑὕνο σπιυοβϑίίοηβ ργόϑοηξ {Πολϑοῖνθθ [5 
ἱϊ, 45 16 σοποοτά γϑαιίγοβ, (1) [6 ργθάϊςδίε 

οὗ τὸν (5μδπιε), οὔ (2) ΠΊΔΥ νγὸὲ Δ55Ππι6 δῇ 

ΘΠΔ]]Αρε οὗ πιγλδογ, ἴπ6 ρ]αγαὶ οὗ 1π6 συ ]οςξ 
θείης ᾿παϊνιάι4}1Ζεἀ ἴῃ ἴῃς ργοαϊςδίο, 85 Ἔ. σφ. ἴῃ 
α΄. τϑ8) ἴη ΟἸἾΠΟΓ σᾷ8δ, ἰπΠ ννηαὶ 5θῆηϑὸ 15. 16 
᾿Π1ογα] πηθδηΐηρ οὗ πὸ νογρ (" ἴο τλακὸ Πιρἢ, 
ἴο πῆ ἀρ.) ἴο Ὀ6 δρρ!!οὰ δ πᾶν ὑπάογ 
(15 ἀοι]6 οἰοπηθηΐ οὗ ἀοιιδί, 45 περ Ὀ6 ὁχ- 
Ρεςοίοα, ἃ βγεαῖ νᾶἁγιεῖγ οὗ ᾿πιογργοίδιοπϑ : 

ΓΗΑΡΤῈΚΒ ΙΝ. 
τι δοίονιον, ἴο δεν: μας οὐοι ίόμες, 3 σλσισοαίά τυλαΐ 

ἐμπείγμείοι ἦς ἀσα οὐ ἦς ῥα γέμίς, 5. 10 τέ μαἷν 
«οἱδάρν!, τ4ᾳ ἀπά το τάμε ἦε ῥα ἡ ὁ ἐλ τοϊεζοά. 
40 Δἴ ἐχλογίείά ο μιά, 21 αν ὦ σα πο βεαίίομ. 

ΕΑΚ,, γε ομι] άγεῃ, τῆς ᾿ηϑῖγιο- 
το ο, ἃ ἴδιον, ἀπά αἴοηά ἴο 

Κηονν υπάετγοιαηαίηρ, 
2 ἔογ 1 ρίνε γουι ροοά ἀυοσιτίηθδ, 

ἔογβακε γε ποῖ ΠΊΥ ἷανν. 

παρ. ἵν. 1. Τὸ ννογάς “ γὸ σμι]άγθη "ἢ 
Ἰηἀιςσαῖθ 85 1511] ἃ πονν ϑϑοίίοη γοϊαγπίηρ, δἵογ 
(ηὸ Ὀτγοακ οὗ 11]. 27--3 5, ἴο ἴῃ6 οἱά 5ἰγδίη οὗ 
(Δ᾽ ΠΟῪ σοιΠ56]. 

Ὡ. «οείγί πο] "' ῬΑΙΓ 5ρΘε ἢ," 85 ἴῃ Υἱῖ. 21. 
Κηον]εάρε ΟΥΑΙ Υ σίνεπ δηὰ γεςοῖνθα. 

8. Το νογάϑ, Κὸ 105. οὐ ἔς ]65.1. 12, 18, 
δι ἴῃ δάἀπι γδΌΪΥ, ἴο 5αὺ {πὸ ἰοαϑῖ, νυν ἢ} {116 ὈΘ] ΘΕ 
(Πγΐ ννὸ ἤᾶνθ ἴθ ννογὰβ οὗ δοϊοπιοη ἢ πΊ5ο] . 
ΤΠμο Κιηρ οὔ [ϑγδθὶ Ἰοοκβ Ὀδοκ ἔγοπη ἢ 5 
δἰογίοιιβ (ἤτοπθ δηᾶ 15 τηδίπγοὰ νυϊδάοπι ἴο 
{Ππ6 ἰγαϊπίηρ νυν ΙΓ ἢ ννᾶ5 {ΠῸ βϑίδγι πρ- ροῖπί, [ἢ 
Ὀοΐῃ ἐ45:5, ἴοο, ἴπ6 5ἰαίθπηθηϊ ἄργθὸς ΜΙ Π 
νυ δῖ ΠΊΑΥ Ὀδ ἰηΐεγγεά ἔγοπι ἴῃς Ὠϊδίοσγυ. ὙΠῸ 
ὑνογὰ 66 ΤΟΠάοΓ᾽" 560Πὶ8 σἤοβοη 85 1 ἴο ἢδῦ- 
τλοηΐχα νι {Π6 τι56 οὗ ἴπ6 βαπὶθ δριπες ἴῃ 
1: ΟἾγτο. χχῖχ. 5. ὍΤῇς ςΤΠΠ]ὰ οὗ αν 5. ἄγε, 
ἢ]5 ΤΥδΙΠΙ τη ν 85 ΠΠκοὶγ ἴο ἢᾶνο ἔδ]]θη, πλοῦ ἴῃδη 
τῃαΐ οὗ δ᾽5 οἱάδου. Ὀσγοίῃογβ, ἱπῖο ἢ15 πηι ΠΟΥ 5 
Πδηάς: διὰ (Π6 ραγί ἴδκθη ὉῚ Βαίμϑμοῦα ἴῃ 
1: Κα. '᾿, πὸ 685 ἴπδη (6 ἔτ οπάβῃ!ρ Ὀεΐννθθη 
Ποὺ απὰ Ναδίῃδηῃ, πα ἰσδίθθ μας ϑιςῇ 4 γα ηρ 
τηϊρὴξ νν6}} αν ἰαιά ἴπῸ ἔυυπάκστίοη οὗ δ15 
διΐαγο νυδάοη. ἀπά 50 ἢδ οἶδ πὶ5 δἰ πῇ οη 
οὐ ἴῃ στουπὰ {πὶ ἢδ 15 υἱἱογιηρ ὯῸ ποδνν 
ςουηϑεῖϑ, Ὁ συ ἢ 85 6 ῃδὰ μοαγὰ ἴῃ ἢϊ5 γου ἢ, 

1. ἃ. 5ῃαπ|6 8 τ|ρ, 55. συνθθρϑ ἀυυΑΥ, ἔοοϊβ. 
Βοη Οεθοῃ, τηθδτγεις, Βεγίβοαιι. ((οπῃρ. 
{Π15 856 οὗἨ « [Π6 νογ ἴῃ [54]. ἵν}. 14; ΕΖεκ, 
ΧΧΙ. )ό.) 

1. Ὁ. ϑ58ἢιδπιθ οχδὶ 5 ἔοοΐβ, ὦ. 5. πᾷ ῖκοα {Π6Πὶ 
ΠΟΠΒΡΙ συ ΟΙ5, ἜΧΡΟΒ65 {Βεῖγ [ΟΠ Υγ. Εννα]ά. 

2. ἃ. ΕοοΪβ ἴακ ὉΡ 5ῃαπΊθ, σᾶγτυ 1 ΟΠ 85 
411 {πὸ γ κεῖ Ὀγ ἔογ. Ἐοθθηπλ 16 δηὰὰ Τάγςῆ]. 

2. Ὁ. οἱ δὲ ἀσεβεῖς ὕψωσαν ἀτιμίαν. 0ΧΧ. 
ΕοοΪβ οχδὶῖ βϑῆδιπιθ, ρσῖχὸ νυν δῖ οἴμοῖβ ἀδβρίϑο. 

ἃ. ὙἼΤῆδ ΑΟ ΡΝ. [ΟἸ]ον5. ἴῃ6 Ψ αἱρ. (“" 510]- 
ἰογιπὶ χα! δτο ἸΒ ΠΟΠΊΠΪ4᾽)) ἴῃ ἃ ΡΑΓΑΡὮΓΔΘα 
ΠΟ ἢ ὄνδάοθϑ ὑπὸ ἀἰβησυ γ. 

2 ΕοΓΙ ννὰβ πιγ (μτΠεγ᾿β δοη, “ἴεη- “τ να 
ἀδγ ἀπά οἠἱγ ὀείσυεά ἴῃ τἴῃ6 βίρῃε οὗ ἐὐδ 
ΓᾺΥ πιοῖδοτ.. 

4 ᾿Ηε ταῦυρῃξ πιεὲ αἶβο, ἀπά ϑαϊὰ ᾿κτνα 
απῖο πι6, [,εῖ τῆϊη6 ἢδαγί γεῖδι πῃ ΤΥ 
ννογαβ : Κααρ ΠΥ σοπλπιδηἀπιεηῖ8. ἀπά 
Ιϊνα. 

ς (εῖ ψίβάοπι, ρεῖ υῃά4εγβιαπηάϊησ: 
ἔογρεῖ ἐξ ποῖ; πεῖῖῆεγ ἀεοίίηε ἔγοι ἴῃς 
ννογάϑβ οἵ πιῪ πιουῖῃ. 

ΗΙ5. “" ἀοςῖγίηθ "ἢ 5, ἃ5 6 νογά 5 ξηἤῆεβ, ἃ 
ἐγαάοη οὗ ΝΜ ηδΕ 15 ἵἴγιι δηὰ ρυγθ. ΝοῖἊ- 
ὙΝΟΓΠΥ 5 ἴΠ6 ργοπληθηςο ρίνϑη ἴο ἴΠ6 πλοῖο Γ 5 
5ῆδσα ἴῃ 1ῃ6 (ταϊηίηρ οὗ (Π6 ςἢ] 4. Απιοηρ 
1Π6 5γϑο 5 δηὰ ργρίϊδηθ δἱοπθ, οὗ ἴδ 
Ὡδίϊοπϑ οὗ {π6 οἷά νυουἹά, ν᾽ 5 ἴῃ 6 θοῇ 5. στόνεῖ- 
ἐποθ ἴοσ 186 πιοίμοῦ ρἰδοθά 5146 ΟΥ̓ 5ἰἄάε νυἢ 
(μαῖ ψνῃϊοἢ πὸ οννοά ἴο ἢ!]5 ξαϊμοσ, ὙΠὲ ἰηΐγο- 
ἀυςοη οὗ [6 ρϑιβοπδὶ οθπιθηξ ἴῃ ἴπ6 ὁ ΔΝ 15- 
ἄοπὶ οὗ ϑοϊοπιοη᾽ (χ. ς---8), 566Ππ|5 ἴο ᾿παϊςδίθ 
ἴηφξ (ῃ6 νυ τ Γ ἢδα 5θθη βιιςἢ δη οἰοπηθηΐ ΠοΙΡ, 
δά πουρῃς 1 Ποσεβϑασυ ἴο ἱπίγοάυοο 1ἴ ἴῃ 
ΟΥΟΓ ἴο βιιδίαίῃ ἔῃ σμαγαοίοσ νΠ ἢ Ὧδ ρογ- 
βοηδῖδϑ. 

« ΟἿΪΥ δείουεά ," ἸΓΟΓΑΙΥ, 45 {πὸ ᾿ϊ4 1165 βἤειν, 
“ΟΠΪΥ.,.} δῖ {μ6 ννοτὰ 15 υϑεὰ Δρραγεηί] (45 
ἰπ Οβθη. χχί!. 2, 12, ῇογε ἰἴ 15 δρρ]ιορα ἴο 
5886) ἴῃ ᾿ΐ5 ἀογίνθα ϑεῆϑε, “ὁ Ὀεϊονθὰ [1κὸ δὴ 
ΟὨΪΥ 50ῃ,᾽" δηὰ ἰ5 580 [γδηβίαιο Ὁγ τῆς χΧΧ, 
(ἀγαπώμενος), νν 16 ἰῃς ΝΕ. εῖνθβ "" ὑπίρβεη!- 
{ιι5.) [15 56 1 ΓΠ1]5 86η56 15 ἸΠ ΓΟ ΠΡ, 45 
1Ππ5ιγαῖηνς [ἢ6 νγογάς δρρ θὰ ἴο οὔτ [,οἱ ἀ, 45 
(Π6 ““ΟἾΪΥ δοροζίθη "ἢ ([ὁΠὰ 1. 3), ἴ86 5 θὲ- 
Ιονϑὰ " (Βρῆ. 1. 6). 

4. Ἐτοπὶ {Π|5 νοῦβο ἴο ᾧ. 20 τισὶ ὃδ τὸς 
.«αταάοά 845 [μ6 σοιιηβοῖ νἢ10}} [6 οδοθεγ γῖνοβ 
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Ρἕεϑεγνε τἢεε: ἰονα ἢοσ, δῃηά 8}6 3}}8}} 
Κεερ τῆςεα. 

7 ὟΝ ἰβάοπι 1: πε ργίηςῖραὶ τηϊηρ ; 
ἐῤεγέζογε ρεῖ ννϊϑάοπη: ἂπὰ συνῇ 4]] 
ΤΥ ρεῖϊειηρ σεῖ υπάετγβίδηασίηρ. 

8 Εχαὶο μεῖς δηά 8ῆε 588]] ργοπιοίε 
ἴπεε : 586 5}4]] δτίηρ ἴδε ἴο μοηῃοιιγ, 
φνῆεη τδοιι ἀοβῖ δηλῦτγαςς ἢΘΥ. 

9 5846 58}4]} γίνε το τῃϊηε ἢΠεδά 9 δὴ 
ογῃδπηεηΐ οὗ ργᾶςε : ̓ ἃ σγονν οὗ ρίουυ 
80.8}} Ξ5ἢς ἀεϊϊνοσ ἴο ἴΠδο. 

1ο Ηδρλγ, Ο πὰ 8οη, δηά τεςεῖνε 
ΠΥ βϑαγίηρϑ; δηὰᾶ ἴΠ6 γεαῖβ οὐ τῆν {Π|ὸ 
8Π4}1 Ὀὰ ΤηΔΗΥ. 

11 1 δᾶνε τδυρῆϊ ἴἢεε ἴῃ πε ΨΝᾺΥ 
οὗ νυϊβάοῃι ; 1 ἢᾶνε ἰεὰ τῇῆςε ἴπ τίσῃζ 
Ρδῖἢ8. 

12 ΜὮςη ἴδοι ροαβῦ, τῇ γ 8ῖερβ8 53}4]]} 
ποῖ ὃς [ται πε: ἄληα ννῆδη ἴδοι 
τυ ησθϑῖ, ἴῆοιι 5ῆ] ηἡοΐ 5 πΠΊ} ]6. 

12 ΤαΚε ἔαβε μο]ά οἱ ἱπβιγυςσίοη ; 
ες δῦ ποῖ ροὸ: Κεαρ ἢεῦ; ἴὼγ 8ῆ6 1: 

τι τ. (ἢγ 116. 
». 1. τὸν 14 4 “Εηῖεγ ποῖ ἰπῖο {πε ραῖῃ οὗ 

ῬΡΕΟΝΞΕΒΈΒΘ. ἵν.: 

6 Ἐσογβακε ποῖ ποῖ, ἀπά 86 5}]] ἴῃς ψψιοΚεά, δπά ρὸ ποῖ ἴῃ τῆς ννἂὺ οὗ 
Εν] γ᾽. 

Ις Ανοϊά ᾿ξ, ρᾳ88 ποῖ ὈΥ ἱΐ, ἴαγηῃ 
ἔτοπι ἴἴ, δηἀ ρᾶ88 ἈΥΝΆΥ. 

16 Εγ τΠ6Ὺ 58ἴδερ ποῖ, Ἔεχοβερῖ {ΠεΥ͂ 
ἢανε ἀοηςδ πλ'ϑοηϊεξ; δηά τῆςεγ 8ῖεαρ 18 
ἴἌΚΘη ἈννΆγ. ὑΠ]|685 πεν σᾶι86 οι 
το (]]. 

17 Εογ τῆεγ δδῖ τε Ὀγεδά οὗ ψψῖςκ- 
εάης58. ἀπά ἀσηκ τῆς νίπα οὗ νὶο- 
Ιεηςε. 
1δ Βυῖ τῆε ραῖῇ οὗ τῆς υι8ῖ ᾿ς δ5 

τπ6 5ῃϊηίηρ Πρμτ, τῆδῖ βῃϊηεῖῃ ποτε 
Δηἀ πηοῦα τηῖο τῆς ρατέεςϊς ἀδγ. 

19 ΤΠε ΨᾺΑΥ οὗ τῆς νν]οκεὰ ἧς 45 
ἀαγκηθββ: {ΠῸῪ Κποὸνν ποῖ δὲ ψῇῃδῖ 
ΤΠΕΥ 58 πΠ10]6. 

20 4 Μγ οη, δἴζεπά ἴο ΠΥ ννογάς ; 
ἱποῖης της ΘΔΓ Πῖο ΠΥ βΑΥΊηρ8. 

21 [1,εἴ τῆεηὶ ποῖ ἀερατῖ ἔγοπι τῆ ϊηε 
ΕΥ̓65; Κεαρ ἴπεπὶ ἴῃ πε πη!άϑῖ οὗ της 
ἢεατγῖ. 

22 ἕογ {ΠῈΥ ἀγε ᾿ΠὸξὮἷ απο τῃοβαὲ 
ἴηδτ πὰ τμδπὶ. δηά 
τΠεῖγ ἢεϑβῇ. 

ἃ5 ΠΑΥΠΡ σΟπα ἴο Πϊπη, ἴῃ σι δίδηςο δἱ ἰθαϑὶ, 
ἴτοπὶ ἷ5 ἔδίμογ. 850 ςοπϑιἀδγοὰ ννὲ ΠΊΔΥ Ἷοῃλ- 
φάτο ἴδοι ἢ ννογάβ ᾿κὸ ἴποϑο 'ἰπ 2 8. 
ΧΧΙΙ, 2, 311 ΟἾγο. ΧΧΥΙ, 9, Χχῖχ. 17; 5. 
χν,, χχὶν., ΧΧΧΥΙ͂Ι. 

7. ὝΠο νοχά, δηὰ ροβϑι ὉΪΥ [πὸ σοπϑίτις- 
ὕὍοη, ἰ5 1ηὴ6 ϑ21π|ὸ 85 ἴῃ 1. ). 80 Ὀθδίπ απ 
οὗ ψἱβάομι 15 “δεῖ νυἹϑάομλ." ΦὍΤο 5866Κ 15 
ἴο βηά, ἴο ἀδδῖγε 15 ἴο οδίδίη. (οπιρ. ΝΥ δά. 
ΥἹ, 18.) 80 {πὸ ΧΧ. δηὰά νυὶξς. Βιυῖ ἴῃς 
ΑΟΝ. τεπάθπηρ ἰ5 ξυρροτῖοά Ὀγ βοοά δυίμο- 
τίιγ. 

12, ὙὝΠ ὀνογ.τοσυστ Πρ ΡᾶγΑὉΪ6 οὗ {πὲ 
ἡΟΟΓΠΟΥ͂ οΥ̓Ὠ Ἰϊξδ πηϑοΐβ ι.ι8 αραὶπ. [π| ἴῃς νναῦ οὗ 
νυ ]ϑάοπι ἴῃς ρδίῃ 18 οἰθασ δηά ορόπ, οὐβίδο]θϑ 
ἀἰξάρρϑασ: ἰπ (δ φυ!οκοβῖ δοῖνν (ἧνΒοη δοιὰ 
γιρπ. 1} ΤΠΟΓΕ ἰ5 πὸ ΠυτΎ, δηά ἱμογοΐογα ΠῸ 
Πιϑκ οὗ [2]]Ἰηρ. 

18. δὲ ἡ τῶν 1,2] Αποΐδμετ ρδγα] οὶ δ6- 
ἔνδοη τυνῆδί 18 ἀϑϑοσίεα οἵ (6 ρογβοηϊβοά κἂν 19- 
ἀοπὶ ἴῃ τϊ6 θοοῖκ δπὰ οὗ ἴδε [πολγπαίς ὟΝ ἰδάοπι 
ἴῃ [οδη . 4. 

14. ὝΠΟ οἶλ88 οὗ “" 6Υ]] πλθη ἢ 18 ὈΥΙΠΊΔΤΙΥ 
(παῖ οὗ [6 τοῦθογα δπὰ πηθη οὗ δ]οοὰ οὗἉ ςἢ. ἰ. 

186. ἼΠεο ἔξαγῆι)! βίασε οἵ ἀεϊδαϑοπιοηΐ νν ἤθη 
ἴμο ἱεπάθηου ἴο 5ίπ ἰ8 ᾿|κῈ ἴμε ἽἼγανὶπρ ἔοῦ 
διιπλυ]δηΐς, Δ5 ἃ ςοπάϊοη υυνἱΐμουϊ ννϊςἢ [Πϑτα 
ἕλῃ Ὧδ ὯὨΟ ΓΕΡΟΒα. 

17. Ασεςογάϊπρ ἴο {πΠῸ ργοναϊθηΐ Ἰηίογργοίδ- 
ἴοη, ἴῃ 6 ““Ὀγοδά οἵ νυ] κοάηθ55᾽" ἀπά [6 ““ν1πὸ 
οὗ νἱοἸθποθ᾽ ἀγὸ Ὀγοδά δηὰ νυῖπε ραιηθὰ ὈΥ τη- 
7υ5ὲ ἀδεάβ (ϑ8ο Απιοβ ἰ:. 8). Αποίδογ, Ὀαΐ 
1658 ργοῦθδ ὉΪθ, ᾿ηϊογργοίδίοπ 15, “" ΠΟΥ δαί 
ννοκΚοάπθος 8ἃ5 Ὀσχοδὰ, δηά αἀὑγηκ ν]ΟΪοῆσθ 85 
ν]π6." Οομρ. [οὉ χν. τό, χχχὶν. 7. 

18. 206 «ῥίμέησ ἐσ δέ, ἐδαὶ “ῤὶπμθ| Ὁ} ὍΤῊΘ 
ἴννο Ηδοῦτονν ννογά8 ἂἀγὸ ποῖ, ἧἴκὸ τ86 ΒΡ] Ι5ῃ, 
ἔογπὴβ οἵ ἴπὸ βδᾶῖπὸ τοοῖ. ὙΠ ἤγϑοὶ ἢᾶ5 ἴΠ6 
56η86 Οὗ ὈΣΙΒᾺὔ ΟΓ οἸοασ. Τηδ δεδιΐγ οὗ ἃ 
αἰοιά 655 5 ΠΒΠΪΠῸ ΡΤΟΥ ΠΣ ΟΠ, 5ΠΙΠΙΏΡ 45 ἰξ 
Βοθ5,: ἴο {ῃ6 (}}] ἀπὰ ρετέεςι ἀδυύ, 15 σβοβθη 
8ἃ5 ἴδε βιῖοοῖ βρίσο οὗ ἴπΠ6 ὄνοῦ-Ἰ πογθαβίης 
ὈΓΠΡΠποες οὗ ἴπ6 σοοά τηδηβ ἴὸ. ἼΤΠδ οἰοβὸ 
τεϑοι ]δησα οὗἉ (5 σοπηρατίβϑοη ἴο ἴῃ6 ““]45ὲ 
τνογάβ οὗ Πανὶ ἀ ̓" (2 5. χχὶ. 4) 5 ἴῃ ἕδνοισ 
οὗ {π6Ὸ νἱονν δαὶ ἴῃς ψτεῦ 15 ΠΟΤῈ ταρσὸν» 
ἀυςσίῃς νν δὲ 6 μδὰ ὕδοη ἰδυρῆῖ. 

19. [ἴἰ 18 ἱπίοσεξειηρ ἴο ποῖς [6 ζχοϑοπη- 
Ὀ]Δηοο Ὀοΐννθοη ἴΠπ656 ννοσάβ δῃά οὖν 1 οτγά ς 
ἰοασοπίηρ, [οἢη χὶ. σο, Χὶϊ. 3ς. 

20. Τδδ σουηϑεὶ ποαγὰ ἔγοπι ἢΐ8 ξαῖῃογ 
ΠοπΠΊ68 ἴο 8η δηά, δπὰ ἴπ6 ἰθδσῃοῦ βρεᾶκ8 ἀρδὶη 
ἴη ἢἰ5 οὐνῃ ρεύβϑοῃ, νυ ἢ [6 δοϊεπΊη ἔογπιι δᾶ οἱ 
Δαπηοηϊίοῃ. 

22. ῥεαὶ!}} Βεῖϊίοσ, μι9811πξ, οΥ “" πιϑάϊ- 
αἰπ6,᾽ 48 ἴῃ 111. 8. 
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"δά ᾿ς ἐμ δ. 
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'Ἧδ., 4723 ἢ Κεερ τῇγ Πεαγὲ ἐνῇ 4]} δ Ι Υ 8οῃη, δἴζεπα ιἱηἴο ΓῚΥ ννίϑάοπι, 
ἀροῥίη. ΑἀΠίρεηςε ; ἰογ ουῖ οἔὨ ἰἴ ἀγε τῇς 5865 απαᾶ Ὁον τΠ]πῈ δὰγ ἴο ΠῚ πη- 

οὗ [6. ἀετγϑιδηάίηρ : 
Ὑπερ,. 724 Ρυξ ἀννᾶὺ ἔγοπι {πεε ἔδ ἐγοννγαγά 2 Τπαῖ τῇου πηᾶγεβί γτεραγὰ ἀἴδογο- 
τσ ΠΟΙ, Δ Πα ρέγνεγϑα ΠΠρ5 ρυΐ [ΔΓ ἔγοπηὶ τίοη, δηὰ ἐῤαὶ τὴγ 1ἱρΒ πιὰ Κεερ 
πος ἐἠπΕΕ: Κηον]εάρε. 
τὴ Ὁ [,εἰ τῇϊπε εγεβ ἰοοῖκ τίρῃξ οῃ, 2 ἴ “Ἐογ τῆς ΠΠρ5 οἵ ἃ βίγαηρε νγο- “ταρα 

4η4 ἴεῖ τῇϊπε γε! !Ἂ5 ΙοοΚ βεγαίρῃς θῈ-ὀ πιᾶπ ἄγορ ὧς δὴ Ποπεγςοπιρ, ἀπά ΠοῚ ἃ δ ει 
ἴογε πες. ἱ πηου ἢ ἐς 5] οοῖΠοΓ τἤδη οἱ] : !Ηεὰ 

26 Ροπάεγ τῆς. ρδίῃῇ οὐ τῆν ἔξεῖ, 4 Βὺῖ Πεγ επά ἰβ δίτίεγ ἂς ψογῃ- τα 
ἴον, αἰ ΔηᾺ ἴ]εξ 4}1 τ νγᾶγβ ὈῈ ἐβδ 5μθε 4. τνοοά, βῃδγρ 88 ἃ τυνοεάρεά ϑυνοσά. 
μος 47 7 Τγη ποῖ ἴο τῆς τίρῃς Βαπάὰ ς ἐΗετγ ἔξεϊῖ ρὸ ἀονγη ἴο ἀδδίῃ ; ἢεγ ἡ τϑρ Ὁ 
σαί ἢρΓ ἴο 86 Ἰεξ : τεηονε τὴγ ἔοοϊς ἔγοπιὶ βἴερβ ἴακὲ μοὶ οῃ δε]]. ὦ 
Ἴεαι. 5. 6ν]]. 6 [,ε5ῖ τῆοιι 5Βῃουϊάοϑε ροπάσγ τῃςε 

ΟΒΑΡΤΈΕΒΚΒ ΡΥ. 
: δυύργοπ ἐχλογίοία ἐο {λέ σἰμαῖν 97] τυϊτάον. 3 
“4 Ἄεὐειυόί ἐδὲ νι σολίο ο7 τυλογεΐονε γι] γἱοί. 
15 4“[ὼὋἀ ἐχλογίοίδ ἐς εο» μη ρέμές, ἐἐῤογαδίν, 
απ εὐσαοίψ. χὋὉτ7ό7}ε τοϊοβαὶ αγό συέγέαξερι 
«οὐἱὦ ἐλεῖσ συμ δἰ. 

ΡΑῃ οὗ Π᾿δ, ἤεγ ννᾶγβ ᾶἅγὲ πηόνθδῦϊε, 
ἐῤαὶ τῆοιι σδηβῖ ποῖ Κηονν ἐῤέηη. 

7 Ἠελγ τὴς πον τπεγείογε, Ο γε 
σμΠ]Πάγεη, ἀπά ἀεραγῖ ποῖ ἔτοιῃη τῆς 
ννογάβ. οἵ ΠΥ πηουτῃ. ' 

23. «υἱ αἱ ἀϊϊίσοπεεῖ ὙΠῸ Α. Ν΄. [Ο]]ονν8 
{πὸ 1.ΧΧ. δπὰ ντὶρ. Βυῖ τῆς Ηδφῦτονν ῥτὸ- 
Ροϑβιτοη ἢ85 4 ἀἰβοιοπε πηθαηὶπρ, ἀπά τὸ ΤΠΔΥ 
{τη ϑ]αΐθ, νυ πΟΔΙΙ͂ν 41} σοϊηπηοηίδίοτθ, Α- 
ὍΟΥ͂Θ 811] ϑορίῃ:ξ (5.. νυ ἢ ποῖ νι βρη] πο 
{ΠΔὴ ΠΊΘΠ ἰ158ὲ Ονο δι ρῃϊ 6156) ΚΘΘΡ ὉῺΥ͂ 
θᾶτῦ. Τῇῃς ψογάς τῃδΐ ἔΌΙΟΝ ΟΑΓΓΥ Οἡ 
1Π|6 54ΠΊ6 5146. ὙΠῸ ἔουπίδϊπϑ απὰ νν6}}8 
οὔ (πΠ6 481 ὑνογὸ ννδίσποὰ ὀνοῦ ἢ Θρος!8] 
σᾶγθ. Α βίοπο ννᾶ5 γο]οά ἴο {π6 πιουτῆ οὗ ἴῃ 6 
Ὑ}0}1, 8ὸ (Πα “4 βριηρ δῆς ἀρ, ἃ ἔσμπηίδίη 
δολ οὐ ἡ (ὃ, οὗ 5. ἵν. 12), Ὀθοάπιθ ἴ{ΠῸ ἴγρε οὗ 
411 {παΐ 15 πχοϑῖ 7 δ)οιϑὶγ βυαγάθα. δὼ 1 18 
Βόγο, ὙΠῸ ἤθαγᾷ 15 δι ισῃ ἃ ουηίφίη, ουἱ οὗ [ἴ 
ἤονν {Π6 “" Ι55ι168᾽ οὗ 16. 584}} ννὰ ἰϑῖ [Ποβὸ 
5: ΤΠ 5 δ6 ἰαἸηϊοα δὲ {πὸ ἐουπίδ! ἢ-Ποδα ὁ 

94. 26. Τἢε “' 5|ΓΟΔΠΊ5" 1181 Ξροκοη οὗὨ 
τὰ {γασκοὰ ἴο {Π6ῚΓῚ ἴῆγοο οὐ]οῖ8ι ϑρθοςῇ 

. ζαγπρά ἔγοπη 15 ἵἔγιιθ ρυδροβε, ἴῃς νναπάογιηρ 

2. αμά τῥαϊ 1δν “δὲ νιαγ ζεερ} 11ῖ. «ἰ ληὰ 
(ὮΥ 11Ρ8 584}} Κθορ." 

8. Τῇ 5λπ1|6 σοπιραγίδοη ἢ] οἢ ννὸ βπά 
ιι564 ἴῃ ῬΒ8. Ἰν. 21, ἴο ἀθβογῖθθ {ΠῸ Τγεδομοῦυ οὗ 
ἃ ἴαϊθϑο Πιοηά, τοργθβοηΐῖς 4180 1ῃ6 51}}} πηοῦὸ 
ἑαϊαὶ βοπλθίδποθ οὗ ἴῃ 6 “" βίγδηρθ ννοϊηδῃ." 

4. «υογ»»παυοο ἢ ἴῃ Ἐδϑίογῃ πηράϊςοϊπο [ἢ] 
Ποῦ, 1π6 Αὐϑιπῖμιπὶ οὔ Οτοοῖκ δαπάὰ [,δἴϊη 
Ὀοίδηϊβῖ8, ννᾷ5 Ἰοοϊκοά ὑροῃ 48 ροϊβοποιιδ γὰ- 
{Πὸγ (Πᾶπ πιοάϊςῖπα]ὶ. 80 ἴῃ Πουῖ. χχῖχ. 18, 
(πὸ (δαϊάθε Ταγριπὶ ρῖνθα “ὁ ἀοΔαΪγ τνοππη- 
νορά, " δηὰ ἴῃ ον. ὙΠ 1, ὁ ΠΊΔΠΥ πηρη ἀϊοά 
οἵ (ἢ6 νυαΐοῦβ Ὀθσδα86 ΠΟΥ νΟΓΟ πηλάθ ὈἰΓ6Γ" 
ψ ἢ {ΠῸ οἵαν τῃδὶ ννὰ5. σαὶ ]θὰ ““ ΚΝ ογπγινοοά." 
(οπιρ. Απιὸβ νυ. ,.) Τῆς {ποινῆς Ηπάς δ 
ΑἸπηοϑὲ ν γ 4] ράγα}]}6} ἴῃ Ρ]Δυΐα5 (’ Ὑ σιςι].᾽ 1. 
1τι,. 72}: 

“[ῃ πΊ6}16 ϑιιπΐ Ἰϊπριιδ 515 νεβϑίγα δίηιιθ ογᾶ- 
Θγ6 [δὲ θα 5 οἡ ἴο θν!], δοίϊϊοῃ ἢαϑίυ δηὰ ἰπ- πος 
σΟηδιἀογαίς, ἀγὸ ἴἢ6 παΐαγαὶ, Γθϑι 5 ν ΠΟΓΟ νν 6 Ι,Δεΐθημδ ; σοτγάδ ξ6}16 βιιπὶ 118 δίαιιθ δοῦδο 
ἀο ποῖ ““ρονθ 8}1 Κοορὶπρ Κορ ουγ Ποαγί." δεορίο," 

7. ὙΠ δνοι-γεσυττίης ἱπιᾶρο οὗ [Π6 
βίγαιμῃΐ τοδὰ οἡ νυ ἢ πΠῸ οπὸ ἐνοσ ἰοϑὸς ἢϊπξ 
ὙΓΔΥ ΓΕΡγοβθηΐϊθ ἤογὸ ἃ5 οἰβοννῆογο ἴἢῃ6 οπνναγά 
σουΓο6 [ΠΤΟῸ ἢ [16 οὗ {Π|Ὸ τηδῃ νγῆ0 5366 Κ8 δηά 
βης 5 τνυιδάοιῃ. ὙΠῸ [ΧΧ΄ὄ δάάς ἴννο νϑῦϑοϑβ, 
ἴῃ ἴΠ6 ϑλῖηθ βί γαίῃ, οὗ πο βροςῖαὶ ἱπίογοσε ὀχοθρί 
ἃ5 5ῃονήησ {Π6 Ἰοπάθηου οὗ ἢ6 {πα πϑίδίογθ, ΟΣ 
οἵ 5Ξοπιὸ ργονίοιιβ οάὐϊῖογ, ἴο δαἀ δηὰ δπλθεὶ- 
᾿||5. ὅδ66 [ηἰγοάιπιοίίοῃ. 

(ΗΑ. Υ. 1. ὙὍΠὸ ἔογπγϊα οὗ ἃ πενν σουη- 
586], ἱπίγοάιισϊπρ ἴῃ {18 σά56 Δηοῖ ΕΣ ὑναγΠΙηρ 
δραϊηβε [Π6 Ῥοβοίεηρ βίη οὗ γοιτῃ : [ῃ6 ἀδηροΓ 
ὙνΏΙςἢ, 45 ννὰ Πῖνθ βδϑῃ Ἰῃ 11. τό, νν 8 ὈΘσοΙη Πρ; 
ΠΊΟΓΟ Δηἀ ΠΟΤΕ ΡΓΟΠΊΪΠΘηΐ. 

6. [ἰ 5θθπὶ5 δοϊίογ (ἢ (ἢ Τ,ΧΧ.. δηά 
Ψψυ]ρ.) ἴο ἴακο [6 νϑγὺβ ἃ5 ἴῃ {π6Ὸ τηϊγά ρεῖϑ. 
ἴδηι. ΓΑῖΠΟΓ ἤδη 1[Π 16 βοσοπά πιᾷϑς., ἀπ ἴμοη 
{Π6 νοῖϑο δίαπάς ἴπι58, δῦ ΒΕ. 6 ΒΒΟΙΪὰ 
ῬοπάσΤΥ (οὐ 856 ροπάοβ ποῖ ,) 6 ὙΔΥ οὗ 
1176. ΒΟΥ ΡΘῸΒΒ ἸΠΟΥ͂Θ ὕ0 8Π4 770 (υ Πδἴεδα 
Ὧ5 ἅΠ ΘΑΓ(ΠΠΌΔΚ6):; 580 ἈΠΟῪΒ ποῖ. Τἢὸ 
ὑνογάβ ἀθβοσ θα ΜΠ} ἃ ἰογτὶ Ὁ] 6 υἱνάπθϑς (ἢ6 
βίδίο οὔ ποαγτίέ δηὰ 90} νος ἢ ρτοβεοη 
Ὀτηρδ προ [5 νος π|8: (Π6 σου κίοος δ] ἢ η655 
[Πα νν}} ποῖ (Πἰπκ, ἰοιξοηρ οἡ (6 δΌγϑϑ, γεῖ 
Ιου ἴῃ 115 ἀοβαπίὶ σηϊγίῃ, ἱζπογίπς ἴπ6 ἀγοδά- 
[ἃ] ΐαγο. ὙΠ Α. Υ͂. ἰ5, βονγονοῦ, βυρρογίεά 
Ὀγ Ἀοσθητλ Ποῦ δηὰ ΜιςδΒδοῖ5. 866 Νοὶς δ6- 
Ιον. 
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8 επιονε ΤΥ ὙΓΑΥ δγ ἔγοτῃ ἢογ, 14 1 ννα5 αἰπιοβῖ ἴῃ 4}1 εν] ἴῃ τῆ8 
ἃπὰ ςοπιε ποῖ πίρῇ {πε ἄοοῦ οὗ μεσ τηϊάδε οὐ τῆε σοηρτεραίίοη ἃπὰ 245- 
δοιβε: 86 ΠΊ ]γ. 

9 [},ε8ὲ τοὺ ρίνε {ΠπῸ Ποποὺγ ϊῖς 4 ᾿τίπκ νναΐεῖβ ουἕ οἵ τῆἢϊπα 
πηῖο Οἴδεῖβ, δηά τὴν γεᾶγβ τπῖο τῆς οὐνη οἰβῖεγῃ, Δη4 γυπηϊηρ ννδῖογβ οὐ 
σγαεὶ: οὗ τῃϊπε οννῃ ννε]]. 

Ιο [1,εβῖ ἐπεπβεῖς θε Β]1|εἀ ἢ 16 [μετ τὴν ἐουηΐαϊηβ δὲ ἀἰϑρεῖβεά 
μὴν ΤΥ ννθά ἢ; δηά τγ ἰαθοιγθ δε ἴῃ αὐγοδά, σϑμά τίνεγβ οὐ νγαῖειβ ἴῃ {ΠῈ 

ῖτπε Βοιξα οὗ ἃ β[γδηρεΓ ; : βἴγοεῖβ. 
Ι1 Απάα τδοιι πιοιιγη δῖ τῆς Ϊαϑῖ, 17 ,εἴ τῇεπὶ Ὀ6. ΟΠΪΥ {π|π6 οὕνη, 

ἤδη ΤΥ ἢδβἢ πα τῇγ θοάγ γε σοῆ-. δπά᾽ ποῖ βίγδηρεγβ γ [ἢ τῆ 66. 
ϑιιπηεά, 18 [,εἰ τὴν ἐουπίαίη δὲ δ] 65564 : 

12 Απά 840, ον πᾶνε 1 μαῖϊεά δηά τε οϊςε ννῃ τῆς ψς οὗ τὰγ 
Ἰηβῖγυςστοη, ἃπά ΠΥ Πεαγί ἀεβρίβεά υοιτῃ. 
τεργοοῦ; Ι9 71οὐ ῥδγ δὲ ας τῇ6 Ἰονίησ ᾿ϊπά Ἔλίο: 

13 Απὰά Πᾶνε ποῖ οδεγεά τῆς νοῖσα ἂπά ρ[εαβϑαηΐϊ γοα ; ἰεῖ μεῦ Ὀγδθαϑῖβ ᾿ 88- ἐἶσο 
οὗ ΠΥ τεδσἤθ β, ΠΟΥ ΠΟ] ΠΠεαἀ ΠλΪΠῈ ΕΔΓ [5 {πες δὲ 411 τἰπγὲβ ; δηὰ ᾿δε τῇου ἐπ τάσα 
το {π6πὶ [ἢαλΐ ἱπβίγιςϊζεά της! ΓΑ 5η 64 αἰνναγβ ψνἢ ΠεΓ ἰονα. ΤΟΥ ΤῸΝ 

9. ἐβίπο ῥοποιγ] 55. “6 ρσάςθ δπὰ ἔγεβῃ- 
Ὧ655 οὗ [ΠΥ γουῖῃ,," 845 1ὴ Ηοϑββϑᾶ χῖν. 6; Ὦλδῃ. 
χ, 8. Το ἐβουρῃξ οὗ (Παὲ ἔγοϑῃ ὈΪοοτὰ ἴῃ 118 
Ὀθεδιιν 15 ἴο ρυδγὰ {π6 γουηρ τῆλ δραϊηϑί [Π6 
5105 [ῃδῖ Ξἴδ1η δηὰ ΓΊΔΙ 1ἴ. 

ἐῤε ἐγμοΪ] ἼῊΘ νχογὰ 566 Π15 ῬΡΌΓΡΟΒΕΙΥ γαρΊιο. 
1Ὲ ΠΛΔῪ τεῖευ ἴο [π6 μυβθδηὰ οὗ ἴῃ6 δά] ογεββ, 
)εαϊοιβ, ΟΥ ει ηϊηρ ΘΔ] ΟιισΥ, ΟΥ̓ ΡΟΞΒΙΌΪΥ, 85 
ἘἈΛΟΒΕΏΠΊ ]]ΕΣ ἴδ Κε5 ἰἃ ((πουρ ἴμῈ Ηρ. ποιη 
15 ΠηΔ56}}}1Π6), ἰο [ἢ6 Δ]  Γθ55 ΠΟγσοΙ ἢ. [ἢ ΔΩΥ͂ 
ξ88ς ἴδε 5ἴανε οὗ ᾿ἰυϑὲ βδογῇῆσοβς “ γοαγο᾽" [δέ 
ΤΑΙ πᾶνθ Ὀδοη ΡοδΟθα] δηὰ ΠΑΡΡΥ ἴο οπὲ 
ὙΠΟ 15 τηογοῖθϑς, 

10. Ηδοτε ἴοο (ἢ6 “" βίγδηρογς᾽᾽" Ἱποϊυάθ ({Π6 
Ρίαγαὶ Ὀεΐπρ πϑϑὰ ρα ΓρΟβοὶγ}) {π6 νΠΟ]6 σδηρ οὗ 
ἴδοβε ἱπῖο ὑνῆοβε μαπάϑβ ἴῃ ϑανθ οἵ Ἰιι5ὲ γίθ] 5 
Ὠϊπλβεῖξ, ὙῊΘ ννογάϑς ἅγὲ οἰ ρη ςδηξ ἃ5 βἤθυν πε 
{πὲ {Π6 οἱ ἀογ ρα πίϑηπιοπΐ οὗ ἀθδίῃ (δι. χχί!. 
20; ἘΖοΚ. χυΐ, 48: [ὁ0}η Ὑἱ}}. 4) ννᾶ5 ποῖ αἰννᾶγϑ5 
Ἰηἢ!ςιοά, δηὰ ἔπδέ (6 ἀοίοοιοα δά υ]ΐογου νας 
ἐχροβρὰ γαῖῃογ ἴο πο ἤπια οχίοσζίοη. Βοϑιάθς 
ἴοββ οὔ ΡΥ πὰ ρϑᾶςθ, [μ6 βίῃ, ἴῃ 811 115 
ἔοστηϑβ, Ὀσῖηρβ ρονεσίυ. ΤΠ πιδῃ ΠΟΥ οἰ ἀς ἴο ἰξ 
ζΟΙ65 ἰηΐο ἴΠ6 ροννεῦ οὗ ἴμοβὲ ψγνῆο νν}}} ἀγαίη 
δῖπι ἀγγ. [{ ἀοεβ ποῖ 56θτὴ πϑοθββᾶγυ ἴο 51- 
ἐμὰ: νὴ Ενναϊὰ τπαξ [6 δά! ογοσ ὈδοδπΊο, 

Υ̓ ἔογπιδὶ βοπίθηςθ, [ὴ6 5ἰανα οὗ μὸ πυβθαπά, 
,δὰαΐ ἴμδὲ Πα ἴῃ ῥγασέϊοθ δεσορίοα ἴῃς ροϑβίτἰοη 
οὗ δῃτῖγο βα σϑεγνυίεποθ ἴῃ Ὅγάθυ ἴο Θβοᾶρο ἀθδίῃ. 

, 11. Ὑεῖ ομεα τηογδ οἴΓβ6 5 δἰζθηήαπί οἡ 
ηρυπίγ. ὟΝ Κπον ποῖ ννῆδί βρθοῖδὶ ἔρστῃβ 
οὗ ἀἴϑθαθθ ὑγοσο [δὴ ἰπδ ρθπα Εν οΥἩὨ 1815 5ἰπ: 
γεῖ 411 ἀπδίοργ ᾿ἰοδὰβ ἴο ἐδ Ὀοιθέ τπαΐ, 85 ἴῃ 
ἰλίοσ εἰπηοβ, 1 ἀϊά, ἴῃ {815 ννὰγ αἰβο, Ὀσίης [ἴ5 
ΟΥ Ρυ] 9 πιοηΐ. 

12, ὝΠΟ οἸϊπμαχ δοθβ οηἡ. Βιἰΐογεῦ τῃδη 
βίδνεγυ, βουδγῖυ, ἀἰβθᾶβθ, νν}}} Ὀ6 [ῃ6 δ ΕΓΟγπαβ5 
οὗ 5] Εσθρτγοαςῖ, πθ σεπίοσβ νυ πουΐ ΠΟρο, 
ἴδδὲ γγουκοίῃ ἀθδίῃ, 

14. ὝΠΟ σοηβοϊθηοθ- ΕΠ ΚΘ 5 ΠΏΘΥ ἔδε]ς 
παῖ Π6 μιᾶ5 ΟΠΪΥ 1υϑῖ εβοαρθά (ῃ6 εχίγεγηἷσϑί 
ΡΟΠΔΙΥ οὗ 4}}, ἐπαΐ οὗ Ὀεΐηρ βίομβρά ἰο ἀθδίῃ 
([μεν. χχ. το; Πεαΐῖ, χχὶ!. 22). Ηδ δδά Ὀδθη 
“ὁ ΔἸπηο σι" ρίνθῃ ἋΡ ἴο δν ΥΥ ἔοιτη οὗ 60]}} ἴῃ 
[Π6 βἰρῃξϊ οὗ τἴῃ6 νῆο]6 Ἀ55ΘΘ ΠΥ οὐ ἔθ] ]ονν- 
[οννῃϑπιοη : ““ ΑἸπγοβί,,) {πογοίογο, σοπάοιηηθα 
ἴο {π6 ρυπίϑηπιοηὶ νυ ῃ]σἢ [ΠΔτ Δ5ΘΘΠΊΟΪΥ πηὶρ 
ἰπηῆϊοῖ. ὙΠῸ ΡΌθ]Ις δοαπάδὶ οὔ {πθ 5'η ἰ5 
Ὀτγουρἢϊ ἴῃ 85 118 ἰαςὲ ρργανδίίηρ ἔεδίαγο. 

15. ὙΤΘ ἔθδομογ μδ5 ραϊηϊθά 4]1 [ἢ δν}]5 οὗ 
ΤΏΘΓΟ 55 η5.18] ρϑϑϑίοῃ, Ὀμὰΐϊ ἢδ 5θθκβ ἴο σοιη- 
τογαςῖ ἰἴ, ποῖ πΊοΓοΪγ ΟΥ̓ ἰδὲ ῥἱεΐυγο, ΠΟΥ ὈῪ ἃ 
Ηρ -ἰοηο δϑοθεοῖσπι, θὰ ΤΠΠΙΘΗ͂Υ Ὀγ 5οίζπιης 
ἔοἢ {πὸ ἔγιθ Ὀ]οβϑθάποσβ οὔ Ὡς ἢ [ἢ 18. [Π6 
ςσοιιπίογοιε, ὙΠῸ γὰρ νυ] 15 85 ἃ ἔοιιηϊδίη οὗ ἡ 
ΥΟ Γοϑῃπηθηΐ, νγῇογο {πὸ ἡ ΑΓ 5010} ΠΊΔΥ αιιθηςὴ 
115 (ηἰγϑοῖ. Ἐνθη {πὸ ἸΟΥ ννιςἢ 5 οὗ [Π6 5θη565 
ΔΡΡΘΑΥβ, 8ἃ8 'π {πὶ ϑοηρ οὗ ϑοϊοπιοῃ, ρυγιβοά 
δηὰ 5ἰαίηθβθ. ὙΠῸ τεβοιδίδηςθ Ὀαίννθθη (Π6 
ἴννο ὈοΟΚΒβ ἰῃ ἔδεῖγ ἰχοαϊπιθηΐ οὗ [5 ϑδιιδ)θςΐ ἰ5 
5 ἢρι τὶν βυσκίηρ (5. οὗ 5. 11. 9. ἵν. ς, 12,15). 

16. Το ἴπιθ βϑαμεὶ ἴο {πὸ ρσγθοθάϊηρ ργθ- 
ςορί. νεοάάρά Ιονὸ βἰγεαπιβ ἔογί ἢ ἴῃ Ὁ] βϑιηρ 
ΟΠ 41] ἀγοιιηά, οἡ σμι]άγθη δηά οἡ πορῃουΓα 
δηά ἴῃ [ῃ6 5ἰγθεῖβ, ργδοίβθὶυ Ὀδοᾶιϑθ [6 νυ} 5 
γι ἰουθ ἰ5 ξίνθη ἴο ἴῃ Βυϑθδηά ΟὨΪΥ. 

19. Ζεὶ δὲν δε] ὙΤΠῈ ψνογάβ τὰ ποῖ ἴὴ (86 
Ηδθ., ἀπὰ ἰῃς ϑοηΐθποθ ἰ5 Ὀείίοσ τ Κοη ἀῦ5ο- 
Ἰυῖοὶγ : ΚΑ Ἰονίηρ πιηὰ (15 586) δηᾷ ρ]εδβδηΐ 
τοῦ." ΑΒ ἰπ ἴθ ψΠΟ]6 οἰγοὶθ οἵ Ατὰῦ δηά 
Ῥογβίδῃ βΡοείσυ ἴδ δηϊοίορο δηὰ [ἢς Ρ426116 ΔΓδ 
(η6 σῃοϑθῃ ἱπιᾶρδβ οἵ Ὀοδιιῖγ-- "6 οὗὨ ἸπιῸ, 
δτΔο ΘΙ] ἴῃ πιοιίοη, ἀλτκ δηὰ ᾿υϑἴγου5. οἵ Θγθ, 
βοοῖ δηὰ ςίγοηρ, ἴΠ6Υ ϑεγνοαὰ συ θη 114] Πίπ685 
ἔογ {μ6 πηδϑςυΐίης δηὰ ἔθπι πο ἴγρεβ οὗ 11. 80 
ἴῃ ΤΌ 4 ἀπὰ όογοᾶβ (Αςῖϑ ᾿χ. 26) νν βπὰ 
ἴῃς πᾶσ οὗ {πὸ δηϊπηδὶ σμοθθῃ δ5 [δῖ οὗ ἃ 
ὙΟΠΊΔΗ. 
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« Τοῦ 31. 4. 

ὧς 12. το. 

οὗ [ἐδονδῇ. 

20 Απά ψὴγ ννῖ τῆου, πιν 5οη, δὲ 
ΓΆν ἸΒηῃ6 ἃ νγἢ ἃ βϑἴγδησε ννοσιδη, δηὰ 
εἰδγαςς τῇ6 Ὀοβοῖῃ οὗ ἃ βἴγδηρεγ 

21 “ΕοΥ τῆε ννᾶγβ οἔ πιδὴ αγὲ ὃε- 
οθὰρ ἰς... ἔογε τἢε εγεβ οὔ τῆε ΓΟΚΡ, ἂἀπὰ ἢς 
]ὲτ. τό. 17. Ροπάεγετῃ 411 15 ρΟΪΠρΒ, 

40. Ἐπρἢ 4515 ᾿5 ἸΔ] ἃ ἃ5 Ὀδίογο οἡ {Πς οτὶ βίη 
ΟΥΤ6 οριμΐοσ, ΨΜΜΊ] της [ϑγδοιῖς Ἰεανρ [}6 
ἴγαθ τυ οὗ ἢἰ5 γουϊῃ ἔογ 4 ἔογεῖσηι βατγίοι} 
ἍΝῊΙ μὸ 5ῃδᾶγο [6 ἴονὸ οὗ δαὶ δαγῖοξ νν τῇ 
(ἢο56 ννῆο ἃΓδ “" ΒΈ ΓΔΒ ΓΘ" κα ΠΟΓΘΟΙ 

41. Οπὸ τῇοῖὸ ννδγηϊηρ. ὍΠ6 5'π 15 ποῖ 
δραϊηϑέ πιᾶῃ, ποῦ ἀερεπάθηϊ οἡ πλδη 8 ἀείθςτίοη 
οηἶγ. ὙΠο 5θογοῖ 51ὴ 15 ὀρθὴ Ὀοίογε ἴἢ6 δυδϑ 

Ι͂η ἴδ6 Ὀαίδποθ οὗ 15 τ ῃΐθοιβ 
Ἰιυάρτηθηξ ἀγὸ ννοι θα 1} μυιπιδη δςίβ, [15 ποῖ 
ὀχοορίθα, 

ΝΟΤῈ οἡ 

ΤΕ ροϊηΐβ δ ἰββϑιθ πΊΔΥ 6 ὈΥΙΟΗῪ Ξἰδίθα [ῸΓ 
ἴδε διυάοηϊ. 

(1) ὙΠῸ ἔογπις οὗ [6 ἔνγο νογὉ8 ἸΏΔΥ ὃὉς 
οἰ Ποῦ ἴῃ [Π6 3 Ρεγ5. ἔδπη., οὐ [6 2 ρϑῦϑ. πηδ5ς. : 
ΔΠὰ 50 ἔδγ [ἴ ἰ5 ὀρθῇ ἴο ὕ5 ἴο ΔΡΡΙΥ ἴποπὶ ἴο 
{πὸ ἰεπηρίοα γοιίῃ, οὐ ἴο ἴπ6 οπηρίγρϑ8. 

(.) Τμὸ φυεδέοη νεῖ εσ (δ σοη)] πο! οὴ 
ἿΒ πλυδῖ αἰννᾶγβ πάνθ ἃ ὑγομι νος ἀθροπάθηϊ 
ἔογοθ (υπάοι ὈϊΘΩΪΥ 115 τι58}.4], 1 ποῖ 1ηνδγΌ]ο, 
ΤῊΘΔ] 5), ΟΥ σδὴ δ6 ἴδκθοη 85 θαι ίναὶοπί ἴο 
δ ἴῃ {πὸ βοοοηὰ οἴδιιϑα ἃ5 ἃ ἀϊγεοΐ ἠρρδῖϊνο, 
ῖ5 ἴῃαῖϊ οὐ ψΒΙΟΝ [6 σοῃβίγισίοη ΤὨΔΙΠ]Υ 
ἔμ ΓΠ5. 

(3) Εἰδοσ Πγροίμοϑβ δάτηϊβ οὗ ἃ σοπιθ!- 
ῃδίίοη νυ] Εἰ ΠμοΓ διτογηδίϊννο οὔ (1), 80 ἱδαῖ 
νγὲ ἤᾶνθ δὲ ᾿οαδῖ ἔοι} σοπϑίγυςςοηβ, ἴο 54Υ͂ 

ΓΗΑΡΤῈΚΝΚΝ ΓΥἹΙ. 
Ι Αραϊμεί σεγεσλῥ, 6 ἐδέρπες, τὰ σηπα γΐς- 

ελίουομσησης,, τό δέν ἐδέηρε ἀαίοζμέ 19 οί, 
20 7}: ὀὲ[εεείρισε ο7 οὐκαϊϊδρηζς. 25 76 »ιλεολίοις 
οΥιυλογείοηε. ; 

ΡΚΟΝΈΕΈΚΒΘ. ν. ΝΙ. [ν. 2ο---2. 

22 ἢ Ηἰ:β οὕνῃ ᾿πἰ υ 65 5}}4]} τα 
τῆς ννιοκΚεα Πιπ56] ἢ, δηὰ ἣς 5})]} ὃς 
ὨοϊΪάδη νυν {πὲ ςοτάς οὗ ἢ]5  51Π8. 

22 Ης 588}} ἀϊ6 ννῆους ᾿πϑίγυς- 
τίοη ; Δπά ἴπ ἴΠ6 ργεαῖηεϑϑ οὗ ἢϊ85 [0}]γ 
ἢδ 5}}} ρῸ δϑίγαγ. 

 οπάεγειὴ ὙΠΕΙΘ 15 ἃ 5 σπὶ βοδηΐ δ] ρἢ 4815 
ἴῃ {Π6 σϑουγγθηςθ οὗ {6 ννογὰ ιι8ϑϑα] οὗ {π6 δᾶγ- 
Ιοξ ΠΟΥΒΟΙΕ ἴῃ τ. 6: “8Π6 ροπάεσβ ποῖ, δυΐ 
Οοὰ ἀοεο5.᾽" 

28. ΤΠ {πουρἢς5 ἅτ ἰο οἡ ἴο ἴδο δῃὰ οὗ 
[Π6 5ϑηϑι οι 5 ̓ΠἴἶΡ. Τὸ “αἷς νυπουΐ ἰηβῖσις- 
τοη," 16 οπάρα, δι τἢ6 ἀἰϊδοὶϊρίπθ οὗ 18 
ἐγ |655: ἴο “50 ἀϑΓΑΥ " 85 1 ἐγμπμξ νυ ἢ 186 
δτοδίηθθβ οὐ 15 ΓῸΪΠῪ (1Π6 54π|6 νγογὰ 15 υϑοὰ 
85 ΟΣ “ταν 5ῃοα ἡ ἴῃ ὦ. 19) δνδη ἴο ἴδ Ἂπά. 
ΤῊΙ5 15 [86 οἱοϑο οὗ ννβδίῖ τὴῖρῃξ δ σοπθ οη 
ὈΓΙ Βϊοηϊηξ ἴο [86 ρεγίθςϊ ἀδγ. 

(ΓΗΔΑΡ. Υ. 6. 

ποϊῃίηρ οὗ ντ δ οη8 σδυιϑοὰ Ὦγ αἰ οτοηςξ Ξῃδλος 
οὗ τηθληίπρ' διϊδοῃθά ἕο πὸ νϑγὺβ {πο πΊϑοϊγοβ, 

50 ν»Ὲὰ μεῖ: 
(4ΊῚ ὙΠῸ ΕΧΧ.., ὁδοὺς γὰρ ζωῆς οὐκ ἐπέρ- 

χέτσι σφαλεραὶ δὲ αἱ τροχιαὶ αὐτῆς, καὶ οὐκ 
εὔγνωστοι, ἈΡΥΘΟΙΠΡ 5 5.4 ΠΈ18}}ν νυν ἢ 

Ὁ) ὝΠΟ Νυ]ρ. : “ῬΘΥ βϑθηγαπὶ υἱἕδς πο 
ΔΠῚεΪχηξ ; ναὶ διιηξ ϑγθβϑιιβ 6}}18 εἴ ποθὴ ἴῃς 
νΟΘΌΡΑΌΠ65.᾽ 

() 1{μμ{Πεγ᾿5, ἔο] νης ἴῃς ΠΧ Χ.. ἐχοορί 
ἴῃ 1Π6 ᾿ἰαδὲ οἰδιιϑθ, ψν] ἢ 5 τηογΘ ΔΟσΌΓΑΙΘΙΥ 
Είνθη 85 “ὁ ἀλ55 56 ννδ]55 πισῃξ ννὸ 56 βϑῃοῖ." 

(4) Το ΑΟΝ., ϑυρρογίεα ὉῪῚ ΑὈεη-ΕΖτγα, 
ἘἈοΒοηστ Ποῦ, Μ|ΊΓΟ δ 6] 15, 

(6) Ὑπμαὶ βίνοπ αὔονθ, βιρρογίοα (νι 
515. νδγιδί!οη5) ὈΥ ϑομιυοηβ, τηδγοὶξ, ΗΙ- 
ζίβ, Βογίδοδυ, Μδυγογ, Ενναὶά. 

| Ὑ 9οη, [ἔ τδου δὲ 5υΓεῖ [ογ 
τὰν ἐτιεηά, ἡ τῆου Παβὲ βεγιςκ- 

εη τῆγ μαηά νν τῇ ἃ 5[Γδηρετ, 
2 ΓΒου δγῖ βῃπαγοά νυν ἢ τῆς ννογάς 

ΟΗΑΡ. ΝΊ. 1. δ ΓΘ 5} }0 4͵᾽50 τνᾶβ δΔπΊΟΠ 
(Π6 ρΡετ]ς οὗ [π6 Εἰπ|6: 50 στάνθ ἃ ἀδηροῦ {Πα 
ἰι ταῖρῃί 1οΔ4, πὸ 1655 ἴδῃ ἱππρυΓΥ, ἴο [Π6 
ἰοβϑ οὗ 411 ρόᾶςθ δηὰ Αρρπθ55. ϑοδηίυ 85 8Γδ 
1ῃ6 τηδίογιαὶβ ἴοσ ἃ διβίογσυ οἵ {πὸ νογά, απὰ 
[6 ῥγδςίίςθ, δηὰ (86 [θννϑῃ ἰᾶνν αβδοΐϊπρ 1, 
ἴπο αἰζοιηρὶ ἴο ἔγαςθ 1 νν}}} ποῖ Ὀ6 νι πουΐ 
ἰηΐοτοσί. ὅ866 Νοίθ Ὀεΐονν. 

σίγίοξοη ἐόν βαμἢ ἼΤῊΘ παίαγαὶ ϑντηῦοὶβ οὗ 
[Π6 ργοπηῖδο ἴο Κϑθρ ἃ ςοπίτγαςξ, ἰῃ [Π]8 Τᾶβ6, ἴο 
ῬΑΥ Δποίπου πηδη 5 ἀθρίβ. (Οοπιρ. χυϊ!, 18, 
ΧΧΙΙ. χό ; [οὉ ΧΥΙΪ. 3: ΕΖ6Κ. χυ]!, 18. 

“δ ιοπά,..«σἰσαηρεγ)] ΤῊῸΘ ὕνο Τἤαγαοίογε ἅγδ᾽ 
σΑΓΘΠΙΥ ἀπ. ηρι ϑμθά. (1) ΤῊΘ σοτηρδηίοη, 
οη ψῇοβο Ὀθηδ] [Π6 γοιπρ πιᾶπ ᾿ἰθάξε5. ἢϊπ|ι- 
56. (2) Το “"ϑίγαηρογ,"" ργοῦδοϊυ ἴῃς ῬΒα- 
ὨΪσΙΔΠ ΠΙΟΉΘΥ-Ἰη 6 Γ ἴο Βοπι ἢ6 πιλκ65 ἢ]τη- 
561} γΓεϑροῃβίῦ]θ. 

2. [τ νουϊ]ὰ θδ Ὀοίίοσ ρογῆδρϑ ἴο ρυποίζιαδίο 
{Π|5 νεῦβο 45 σοῃεηιηρ [ἢ6 ΠΥΡΟΙΒΘΊΈΙΟΔΙ ϑἰδίθς 
τηθηΐ, “1 του Αγ σηδγοὰ νι (ἢ6 τυογάβ, 
ἄς..." ταῖποσ ἤδη δ5 {ῃ6 σοποΪιϑ5ι: 8 ἴο ἴΠ6 (456 
Ρυΐ ἰὴ σ. 1. 

ΓΟ, 
ΓΕ 



Ἱπασίίου δὲ ἃ ϑρδϑεῖδὶ ουῖϑὶ5. (τ. 4). 

Υ..,---ὄ’ 3.} 9 

οὗ τῆν πιοιῖῃ, του γί ακοη τ ἢ 
τὴς ννογάβ οὗ τῆν πιοιτῇ. 

4 1)ὸ τῃ15 πον, ΠΥ 80η, δηά ἀε]:- 
γεγ {ῆγβε], νῃεη μου ἀγὶ σοιμε ἰηῖο 
τῆ6 Παηά οὗ τὴγ ἐγίεπά ; ρο, ἢιπ10]ς 
τῃγϑε]ῇ, ᾿ Δηὰ τπηᾶκε 8ιγε τὴγ (τεπά, 

4 Οῖἴνε ποῖ 8ἰεερ ἴο τϊπε ὄἼγεϑ, ποῦ 
5] ΠΡ 6Γ ἴο (Π]Π6 εγο]}165. 

ς [)ε]ῖνεῦ τῆγβε] 45 ἃ γος ἴτοηι ἴῃς 
Ἠαπά ὁ 1ὖς ῥμπίθγ, ἃπὰ 45 ἃ Ὀϊγά ἔγοπη 
τῆς Πδηά οὗ τῆε ἰον]εγ. 

6 4 ὅο ἴο (δε δηῖ, ἴῃου 5]ιιρσατά ; 
ςοηβιάεγ ἢδὺ νγαγβ, ἀπὰ δ6 ννίβε: 
 ΜΠιςἢ Βανίηρ πὸ ριυΠά6., ονοῖ- 

8661. ΟΓΥΓ ΤυΪοτ, 
8 Ρτονί θεῖ ΠΟΥ πιοαΐῖ ἴῃ τῃ6 5ιπ|- 

ΡΚΚΟΝΈΕΈΚΒΒΘ5. ΓνΝΊ. 

πλεῖ, απαά ρσαῖμεγεῖῃ ἢ ἐοοά ἴῃ τῆς 
Ὠαγνοϑῖ. 

“Ηονν ἰοπρ νν}] τοὺ 5]εερ, ΟὉ “ ομβαρ. 39. 
ϑ]υρραγά ἡ γνἤεη χης τπου ἀγίβε οὐκ οἵ ᾽ἢ 
ΤΥ 5ἰεερ ὺ 

10 7εἰ ἃ ᾿᾿τπ|6 δἰθερ, ἃ {Ππ||6 351 π|-Ὁ 
θεγ, ἃ [{π||ὲκ (οἱ ἀϊπρ οὐ τῆς ᾿ιαπάβ τὸ 
δἷεερ: 

11 ὅδο 5}}8]} [ΠΥ ρονεγγ σοπὶε 88 ἐτῶν 13. 
οης τῃδί {γάνο] δίῃ, πα ΤῊΥ ννάπῖ ἃ5 ἃ :ο. 4. 

Δ Ατγπιεὰ τηδῃ. 
12 ἴ Α Πδυρ ΠΥ ρεγβοη, ἃ τνὶοΚεὰ 

τλη, νγαϊ Κεῖῆ στῇ 4 ἐγονγαγά τηοιτῃ. 
11 Ης νἱηκεῖῆ τντἢ ἢΪ5. ἐγοβ, ἢ6 

βρθάκεῃ στῇ ἢϊ5. ἔξεῖ, 6 τεασῃςῖῃ 
ἢ ἢ 5 πηρεῖβ : 

8. ὝΠο νΑῪ τῇ νΒῖοἢ [6 γοιπρ πδη ννῆῸ 
ἢλλ5 βίνϑη ἢϊβ ποΐθ οὗ μαπὰ ἰ5 ἴο οχίσαῖθ ἢΪΠπ|- 
561} 15 ἀδϑςτ θεά νἱνια]γ ὁποιρῃ. ὙΠῸ ΑΟὟ. 
δῖνοθ. ΠῸ 5αιϑίδοςογΥ 56η56, ἀπά νὰ πδὰ Ὀοί- 
ἴεγ τοδὰ  "ο [ἢ15 ποῦν, Ὁ ΓΔ 50ῃ, δηὰ 
ἔγεθ {ῆυ5.}Ὲ πο ποὺ μαϑὲ σοπὶθ ἰπΐὸ [ὮΥ 
ἔτιοπὰ 5 βαπάβ: βο, ὉΟῪ ΏΥΒΟΙΪ ἄν (ροῖ- 
Πᾶρ5 “" βϑἰαπιρ νὰ ΠΥ ἔοοῖ," οὐ ““ Παβίθη ἢ), 
ῬΙΘΒΒ ΠΟΥ ΠΡΟΣ ὉῺΥ ἔσθπά. ΒΒ. ρεῖ- 
δι αϑίοη, δηά ᾿ξ πεοὰ Ὀθ6, Ὀγ (ἢτοαῖβ. κεῖ ἔδοῖκ 
{π6ὸ Ὀοπά ν᾿ σῇ ἴλου Παϑὲ Ὀδθη δηϊγαρρϑθά ἱπίο 
5:5 ηϊη8." ὉΠ ἔγιθηὰ 15, 85 Ὀείογο, [ῃ6 σοτη- 
Ρδηίοη, ἠοῖ ἰδ οστγράϊτοσ. ὙΠῸ υἱνίἀπ955 οὗἁ 
{πὸ Υ αἷνρ., “βου τγτγο, ἔδϑίηδ, 5ιι5οϊῖα λοι Πὶ 
ἴυιϊιπη,᾽" ἀόθογνθθ ποίΊσΟ. 

5. Ὑπὸ [41|1|65 ("οὗ {πῸ Βιυιηΐογ᾽) 5Πὸνν 
{παῖ 1ΠπῸ6 ἔννο οἰδιιϑὸβ ἰη ἰῃ6 Ἡθῦγονν ἀγὸ ποῖ 
ῬΆΓΆΪ]6] ἴῃ οχῖθης. ΕἸΠΟ (ῃ)6 ννογὰ "" ῃαπα ̓" 
ΤΊΔΥ ἤανο Βαά ἴῃ 186 ἢγϑι εἰδι55 δοπὶθ ἰεοἢηϊ- 
(Δ] Τηθδηΐπρ, 85 '5η8ΓΟ,, ΟΥ̓ ΤΊΔΥ ἤᾶνα ὕθθη 
ἔυ]οννοὰ Ὁγ 4 νσογά [᾿κὸ (δέ ἴῃ 1πὸ ΑΝ. ΤΠς 
1ΧΧ.. ἔλνουγϑ πὸ ἰδέϊογ σοη)θοίατγα. 

6. Τὸ νναγηΐϊηρ αραϊπϑί [6 ννδϑίθἤι ] 685 
οὗ (Π6 ρῥγοάϊσαὶ 15 Γο]ονεὰ ὈΥ ἃ ὙνΆΓΠΙΠΡ ἃ5 
δπρῃδίς δραϊηδὲ [ῃ6 ννδϑίθ 1 Π655 οὐ ϑἰοΐῃ. 
ὝΠΟ Ἰοβθοῃ 5 ἀγαννη ἴθ ἴῃ6 ἤγβε: ᾿Ἰηϑίδῃησθ 
ἔτοπι {π6 ἀρράγεηΐ ΘοοποπΠΊΥ οὗ (ἢ6 δηῖ. ὙΠ 
ΡοΪπί οἵ σοπιρδγίβοῃ ἰ5 ηοΐ 50 πηι ἢ {Π6 ἔοτο- 
δία οὗ τη6 ἰῃπϑοοῖ ἃ5 115 αηνιθηγίοα δοιν ΕΥ̓ 
ἀυσπηρ 186 δρροιϊηϊοα βϑάβϑοῃ, γα Κρ ΠλΔΠ᾽5 

[Ὡ χχχ. 
25, ἴῃ δίοσιηρ, ργον:ἄθπὲ πδῦϊς οὗ [η6 δηΐ 15 
Ὀγοιρῆϊ ὑπ γ ΟἿἿ ποί!ςα. 

7. ΤἼΤΠὸ τνογἀς ὄχρῦοθς (Π6 τνοπάθγ ΜῈ} 
ὙΏΙΓἢ {πὸ Οὔβογνοῦ ἰοοκβ οἡ {πῸ ῥῃεποπΊθηδ οὗ 
ἰηβοςῖ-θ, ἌΝ 566, ἃ5 ἴἴ ννογο, {Π6 οὔρδηϊ- 
βαίϊϊοη οὗ Δ ΔΙΤΩΥ ΟΥΓ ἃ ῬΟΪΠΥ͂, δπά γαῖ 4]] 
ΠΟΙη65 ἔγοπὶ βοπλοί πηρ σίγαηρο δη ἃ πγ ΞΟ ΓΟ 5, 
Ἀν ΪΟἢ το {πΠ6 Ηοῦτονν νν 5. νοι ἃ ΠΑΠΊΘ. 
ΑἸΙ 1παΐ δ σοιϊὰ 5ΔΥ ννᾶ5 ἴπαΐ 1π6 δπὲ παὰ 
ἐἐ πο συϊάθ, Ονθσβθοῦ, ΟΥ̓ τι ]οσ." 6 Ουάθ," 
Ὀεϊίος οαρῦδίπ, 45 ἴῃ [οϑῇ. χ. 24, [υἀξ. ΧΙ. 

γον. [Ν. 

6, τι. [{ 15 ἰηϊογοβίηρ ἴο ποΐθ (Πξὲ {πΠ6 ΠΧ Χ. 
Ἰηἰγοάτσθ5. ἤοῦθ ἃ σουτοβροπα!ηρ᾽ τοίργθηςο ἴο 
1Π6 ἰπάιιδίτΥ οὗ (6 Ὀ6ε6. δεὲ [πιγοάἀμοίίοῃ. 

9. Τὸ ἢγβι βἰκεῖςῃ οὗ {π6 ΠΟΥ ῥ᾽ ςζιγο οὗ 
Χχῖὶν. 10---- 14. (τὸ) ΤΠ Ηρῦτονν, τσ μοῦ (ΠΔη 
(086 Επρ δἢ, οπιρίονβ ἴῆγθθ ΒΥΠΟΠΥΤΊΘ5 [ῸΓ 
ες 5660." ΆΑ [:{Π|6Ὶ 5ἴθδθρ, 5] υπλθθσ, ξοϊάϊηρ οὗ 
ἢ Πδηάϑ, 45 ἔογ ἃ σἱδια. 

11. ΤΠε σι πΠ Πάθ 15 ἄτγαινη ἔγοπι (Π6 ἔννο 
ΒΘΟΌΓΟΘ5 οὗ Ἐδβίογῃ ἴοστοσ. ὙΠ6 “ὁ ἴγανο! ον," 
55. ὁ" Ἐπ6 Π6Ρ ΤΩ [ἢ πἰρῃϊ," σοπηηρ διά ἄθη]ν 
ἴο Ρ]ιπάογ, {π6 “ὁ αγηθαὰ πηᾶπ᾽ἡ (σοπῖρ. {86 
,ΧΧ.: κακὸς ὁδοιπόρος), [1ἰ. 16 πγλη οὗ 
[ῃ6 5}1614.,.) ῃΠ6 διτηϑὰ γοῦῦοσ, κὸ 16 πιθη 
ΟΥ̓ 1. το. ᾿γἱηρ ἴῃ νναῖῖ ἀπά δἰίδοκίπρ. ὉὍδὲ 
Βαὺϊ: οὗ ἱπάοϊθῃοθ 15 ΠΊΟΓΕ (δ }}] γ ἀεϑίγυςνθ 
ὄύθὴ {πη ἴΠ656 τηλγΓδι 6 15. 

12. «Α παμφρὶν ῥεγιοη} ἴἴ. “4 πηδῇ οὗ 
Βο]14]. ὙὝΠϊς ννοτγά, 85 1ἴ ΟσσυΓβ ἴῃ ΠΑΓΓΑΓΙνΘ 
(θευς. χι. τ: ἀξ. ΧΙΧ. 22). Ππᾶ5. Ὀδθη 
δἰτοδὰγ ὀχρ δἰπθά. (866 ποΐδ οπ 16. χα, 13.) 

Βυϊ ΠοΙδ, ἴογ ἴη6 ἢτγϑς {{π|6, ννὸ ἤᾶνο, 85 ἰΐ 
ννογο, (6 ρογίγαι οὗ [Π6 πῆδη Ψὴηὴ0Ὸ ἴ5. ποῖ ἴο 
Ὀ6 ἰγυπίοά, ννῆοϑβθ Ἰοοὶς ἀπά ροβίιιγεβ. ννάγῃ 4]] 
ννΠῸ σδη Οὔϑεγνο δραίηϑὲ ἢϊπ. ὙΠῸ ρισΐαΓο 15 
Ὑνοηἀογ}γ 1Π|} 6 Π|κ6. ᾿ηάϊν!άυ 4], γεῖ ροηρης, 
᾿ηἀἸσφίπρ Ρμγϑιορηογηῖς ἔαςῖ5 [παῖ ἀγὲ ἴγι δ 
411 {ἰπ|ὸ5. ὙΠῸ ϑρϑεέςἢ οὗ 5 ἢ Δῃ ΟΠ6 15 ἴογ- 
ἴμοιι5 ἀηὰ σγδίζυ, π6 νν]κϑ ({11.) ὁ“ἴὴ σγοοκθά- 
Π655 οὗ πιοιίῃ." 

13. Νοῖ ϑρεθοῇ οὐἶγ, Ὀὰΐ 411] ΟἴΠΕΓ τιθᾶῃ5 
ὈΥ ΙΓ πάη ΠΟ] 5. ̓πἰογσουγθο νυ] ἢ πΊδη, 
416 ἰγηρά ἴο ἰπϑίτυμπησηΐς οὗ ἔγαιιά δηά ξ8]56- 
μοοά. ὙΠ νἱηκ ψν Ιοἢ [6118 τπ6 δοσοιηρ!!ςθ 
ηαῖ {86 νἱοίπὶ 15 αἰτοδάν ϑηδγεάὰ, 6 δ65- 
{γος ἢ ἔοοΐ δπάὰ ᾿ῃδηά, ἤαὶῖ οὗ ἀδοοξ, δπά 
Πα] οὗ πιοσκοῦυ, {π6ϑ6 ννουἹὰ Ὀεῖγαυ ἢϊπὶ ἴο 
ΔΩΥ ΟΘ ΨΜηΠῸ ϑχὶ5 ποῖ ὈΠπά. Α αἰ Ποῦ} Υ 
αοἴοϑο ρᾷγα ]θὶ 15 Τουπα τη [Π6 ἀδδοιρέοη οὗ ἃ 
Ἶκο ςπαγδοῖογ ὉΥῪ (95 βοιθδῃ ροοῖ Νενιιϑ: 
(( ΑἸ1πὶ ἴοηθί, δ}} δάἀπιοσίαί, 41101 πιῆ δϑῖ. 
4111} ΡδΙ 611 ροάθτῃ ἡ (Ταγεμἐα.) 

ΜΜ 
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14. Ετοννγάῃθϑβ ς ἴῃ ἢ15 μεδγῖ, 6 
ΕἼ... ἀενἼβειἢ τι] βο!ε σοητ πη Δ ΠΥ; ἢς ἰβονν- 
“νά. εἴἢ ἀϊδοοτγά, 

Ις ὙΠεγείοσε 5}4}1] ἢ σδίδπιῖῖ 
ςοπηθ δι ἀἀ6η]Υ ; 5 ἀθη]γ 5}.4}} ἣἢς ὃὈς 
εὔγοκεη υνιτῆουζ ΓΕΠΊΘαΥ. 

Ι6 4 ἼΠεβε 851χ ἐῤίηρς ἀοῖῃ (δα 
ΓᾺΡ μαῖε: γεᾶ, βδενεη ὧγέ ἂπῃ 8δο- 

ΠΠεΡαδΝ τ πδῖίοη ὦ πηῖο ΠΙΠῚ: 
Ήςθ.. 17 'Α ρῥτγουά ἰοοκ, ἃ ᾿γίπρ ἴοηριιε, 
ἐίαμα λῃᾷ δηά5 τῃδῖ 5ῃ6ε4 ἱπποςεηξ ΒΙοοα, 

18 Αη ἤθαῖὶ τας ἀδνίβειῃ νίοκοά 
τ βοαι, 3. ΠΤ] ΔρΡΊ ΠΔΙΙΟΠ5, “ἔσεῖ τῆι Ὀ6 ϑυῖ ἴῃ 
᾿ γΓυπηΐηρ ἴο πλἰβο ες, 

Ι9 Α [ἰβὲ νυ ηαθ5 ἐῤσί βρβάκεῖῃ 
1165, ἀπά ἢς τῇαϊς βοννεῖῃ ἀϊβοογὰ 8- 
πλοπηρ Ὀγοῖῆγαεη. 

δ ομαρ,.. 20  “Μν βοη, Κεερ τῇγ ἰδιμεγ᾿β 
σοι πΠ]Δηἀπιοηῖ, ἀπά ἔογβακα ποῖ τἢ6 
Ιλνν οὐ τῆγ πιοῖδεγ: 

21 Βιπά {ῃδπὶ σοηείηνα! ν ὑροῃ 
της Πεαγῖ, σμαὶ τίς τῆθτη δῦουξ τἢΥ 
ηεςΚ. 

22 ν εη {μοι ροεβῖ, 1 5}4}} ἰϑδὰ 

156. Βυϊ ΠοΙδ 4αἶ50 ἔπογθ 15 ἃ Νοπιθϑῖβ, ὙΠῸ 
ἄμπροῦ ἂηπὰ ἴθ ἀιρὲ 5}4}} δῆαγο ἴ6 ϑ8πὶδ 
ΠΑΙΔΙΆ Υ. 

16. Τὸ δῦγιρί οροπίηρ πα Ἰσαίοβ ἃ ποὺ 
βοοϊίίοη, Ὀὰξ ποῖ ἃ ποὺν ϑιιθήοςῖ, ὍΠο οἸοβίηρ 
ννογάβ, “6 {πὲ βδοννοίῃ ἀϊδοογὰ " (τ. 19. 
ΠΟΙΏΡ. ψ. 14}, ἰδ τ15 ἴο ΔΘ ΠΕ Υ 186 βκοίοῃ ἃ5 
ἴδκθη ἔγοπὶ (ἢ6 βδαπὶθ σπαγαςίοσ. ΔνΠἢ {Π6 
τοσομηϊθοα Ηρῦγονν ἔογπι οὗ οἰϊπηᾶχ (566 Ρτονυ. 
ΧΧΧ. τς, 18, 24: «ΑΑΠΊΟΒ Ἰ. 11.; [οὐ ν. 109), 
(86 ἰθδσῃοῦ ΠΟγδ Θπιιπλογαῖθθ 5 χ 414 1Π{|65 ἃ5 
ἀοιοϑία 6, δηὰ {Π6 βονθηΐῃ ἃ5 ννοῦδὸ ἴῃἢδπ 4]} " 
(δόνθη, ἤΟΓδ 45 δίϑονν Ποθ, γΓΘρυ ΘΟ ΠΠ ΠΡ ΠΟΠῚ- 
ΡΙοΐθωθββ, ὙΠ οῖΠοῦ ἔοῦ ξοοά ΟΓ 6Υ0}}}, Ὀῖ 4}} 
1ΠῸ βδόνθη ἴῃ 115 Ἰηβίδησο Ὀοϊουρ ἴο οπθ δηᾷ {ἢ6 
561[-5Δ4Π16 τηδη, ἴΠ6 τηδη οἵ 6114] οὗ υ. 12. 

20. ὙὍΠδ τϑουγγθηςο οὗ {Π6 ἔογιηι]α οὗ δά - 
του! οη (Ἰν ἘΠ6 γοηθινθαά τοίεγρησθ ἴο 1Π6 
τη οἱ ΠΟ 15 ΜΟΥ Κ ἴῃ δι Δί ]0}}} ᾿πά σα ο5. ἃ [ΓΟ ἢ 
ϑδροῖου. 76 οΪά σοιη56], {π6 οἷά συ ππὰθ 
ΓΕΑΡΡΘΑΓ: “ὐ. 22 σδγΓθ5 {π6 {δοιρηϊ ΟΥ̓ [ἢ6 
ἁπλοῖ ἢ ηρ τοιπᾶά {Π6 ηροὶς (σοτῃρ. 111. 1) ἃ 
βίορ ἰπγίμοσ, Νὸ ουζιναΓα σἤάγπι, δι ἘΠ ἰὰνν 
οὗ οὐεάϊθηςοθ, 5}4}} ξῖνε βίου ἰὼ πὸ ἔγανοι]οσ, 
ἴῃ Π]5 ἸΟΙΓΊΘΥ, νηθη ἢδ δθθὸρθ οὐ ὑνῆθη ἢ6 
να Κοσ. 

438. ΤΠε ρδγδ  ]οϊ 5πὶ ἢ ῬΘ. ΟΧΙΧ. τος, 
ἀοβογνεθ βρϑοῖδὶ ποίΐίςθ, ὙΠῸ δ! ογαϊίοη, ““ 1Π6 
ἰδνν ἰ5 ρμς, ἡ ΠΚ6 τπ6ὸ Ψ ]ρ. “16χ Ἰὰχ. τὸς 
ἘΠ ΤΟΙΣ ἃ Γςογγοϑροπάϊηρ δαγοποριασα τὰ ἴῃ 6 

οὐ. 

ΡΚΟΝΈΕΈΚΒΘΟο. ΝΊΙ. [ν. 14-.:20. 

ἴδε ; ψῃδη ἴδοι εἰεερεβῖ, ἰξ 5}4]} 
Κεαρ πες; δηά τυῤέη ἴῆοιι ἀννακαβί, 
ς ἘΠ} ταὶκ ἢ τα. 

23 “Εογ τῆς σοπιπιαπάπιεηϊς ἐς ἃ Ἐξ: 19. 
ΕἸΆΤΩΡ ; ἀπά τῆς ἰανν ἐς Ἰίρῃῖ; πὰ Κὶ πο. τος. 
ΓΕΡτοοίβ οὗ ᾿πϑίγυσίοη {γέ τῆς γνᾶν ΑΝ 
οἔ ᾿ς : 

24 7 7ὸ Κεερ τπεεὲ ἔτοπι τἢε εν!]7 Ἵββρ. -. 
ννοπηδη, ἔγοπιὶ τῆς βαζίζεγν ' οἵ τῆς ἄς 5 
τορι οὗ ἃ βἴγδῃρε ψγόοπΊδῃ. ᾿ ὌΝ 

2ς ἍΤ ,υ8ῖ ποῖ αἴεγ ἤἢεγ δεϑδιΐν ἴῃ 2) ἐς 
ήταν σ 

{Π1η6 ἤἢδαγῖ; πριῖῆογ ἰοῦ Ποῦ Κα [δα Ἰονξαν. 
5. ἢ ΠοΓ ἐγ οἰ ἰάϑ. ἐδ λοι 

26 ἔογ ὈΥ πιδᾶηβ οὗ ἃ ννῃογίβῃ 
ὙΟΠΊΔη ΩἹ απ ἰς ὀγομσῤὲ ἴο ἃ ρίεςα 
οὗ Ὀγεδά : δηά ἰτῆς δάυϊτεγεθθ ΜΨ]}} εν. 
σης [Ὸγ τς ρτεείοιιβ {Π|π, γα παπ, 

27 (ὑδη ἃ τίδη ἴακε ἔἤγε 1π ἢ15 δο- πε ϑσένν 
80Π|, 4ηἀ ἢ]5 οΪοῖῃδβ ποῖ δὲ διιγηθα ἡ 

28 (ὑδῃ οἣβ ρὸ ὕροη Ποῖ (Ποδ]5, δπά 
ἢ15 ἔδεϊ ποῖ θὲ πη ̓ 

20 80 ἢςε τῃδῖ ροεῖῃ ἴῃ ἴο ἢ!5 πεῖρῃ- 
θοιιγ᾿5 νυν ἱδ; νῃοβοθνοσ τους οι ΠΟΥ 
508]] ποῖ Ὀὲ ἱπποςθῆζ. 

24. ΤΠδ εΥἹ] ἀραϊπϑὲ νῃς ἢ [ἢς γοιπρ ἀ15- 
εἶρ!ο μαά Ὀδθη δἰγοδαγ νναγηθά ἰ5 ἀραὶπ ραϊηϊοά 
ἴῃ 411 15 οἸγουπηϑίαποοϑ ἀπά 81] [15 σοηϑ ΘΓ δ5 
ἴῃ ἵννο ἀϊδιϊηςσὶ ρῥ᾽οΐυΓε5. (24-- ς, δηὰ νἱ].ςς -α 
23}, ΤΟΓῸ {1}}} δῃᾶ νυἱνιἃ [Πλπ Ὀοΐοσθ. “" Ἐν] 
ννοΠΊΔΠ,᾽ 1ἴ. “ς ννοτλδη οὗ δν}],᾽ βίου 1ΠΔΠ 
{Π6 5 πιρῖθ δάϊθοεῖϊνθ [}ἢ γχοδάϊηρ ννμαῖ ἔο]- 
Ἰοννβ, 1ἴ πηι δὲ Ὀ6 τοπιοι ογοὰ ἰΠδΐ [ἢ6 νναγηης 
15 ἃραῖηδ ἴ6 ἄδηρογ οἵ (Π6 δίῃ οὗ ἴἢθ δά}- 
ἴεγοι!5 νυἹδ. 

τέ Μαϊοῦ} 9. δὲ ἰοησ 9 ἃ εἰγᾶπσε 
«υο»αη} 1,1 ΕΓ] ]γ, δοςογάϊηρ ἴο ἐπ6 Ηοῦτοιν 
Ρυποίυδίίοη, Ὁ. ΖΙἸΔΌΪΘΙΣΥ ΟΥ 8ἃ ΒΌΣΔΣ ΚΘ 
ἤοπδαθ, [πουρ, οὗ σουτϑὸ τ (πὸ 5ᾶπιὸ 
ΒΡ: βΠοδηςθ. 

25. ενείϊ44] ταῖμοσ (ἤδη “ὁ ογ6 5," ΡΟΘΘΙΌΪΥ 
85 Ροϊηθηρ ἴο (ἢ. Βαβίογῃ συδίοπι οὐ ῥριπίηρ; 
{πὲπὶ οὐ ἴμ6 οιϊδιάθ νυ ἢ ζο δ᾽ 50 45 ἴο ξινὸ 
ὈΓΙ Βίηθ55 δηα ἰηρ Ι5ΠΙΩΡ ΘΧργθβϑίο τὸ {6 
οΥθ..- ΤΠ ρῥγδοίςο δὰ ργοναι θα ἔγομπι ἃ ΥΟΓΥ͂ 
οΑγὶν ἀφίθ. Αταὺ Ροδίγυ 15. [}}} οἵ ργαῖϑε οἵ 
ὈεδοΥ οὗ (815 Κιηά. 

26. ΤΠο ᾿ἴδ]ο5 5δῃονν (δὲ {πὸ Ηδφῦγονν ἰς 
δἰ Πρ σα] ἀπά βοιπθιν δῖ οὔβοιγε, θυ: {Π6 πιθδῃ- 
ἵῃρ οὗ [86 νΥΓΙΓΟΥ βθοὴ5 ἴο δὲ {παὶ 1ἴπΠ6 το 
ἔογπη5 οὗ ὃν} οὗ νυ" ἢ 6 βρθᾷκβ ὈΓηρ, ΘΑ ς ἢ 
οἵ μόπη, {Π6}Γ ον ροπα]ῖγ. ΒγΥ Π6 πὲ τῃ6 
πΊΔη ἰ5 Ὀγουρῆΐ ἴο ἴπΠῈ ΡυνογΥ ἴῃ νΠισἢ Π6 μὰς 
ἴο θὲ ἴοῦ "4 ρῥίθοθ οἵ Ὀγοδὰ " (σορ. τ 5. 
1ῖ. 26): ὈΥ̓͂ ἴῃ6 ΟἾΒΟΙ ἀπά πλύτὸ ἀοαάϊν δἱπ Πὸ 
ἴποιιτβ ἃ ΡΟ] ΜΙ ἢ πλὰγ δἰῖδοὶ Πῖ5. [πξ (868 
Νοῖδ Ὀο6]ονν). 
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20 7 ἥεη ἀο ποῖ ἀδβϑρίβε ἃ τῃίεῦ, ᾿μἢῸ 22.4Α ψουπά δηά ἀϊββοπουγ 5}]] 
δῖ] [ο 845. ἢ 1550] ννἤθη ἢς ἰβπηρτγ; δα ρεῖ; δηά ἢΐβ8 γεργοδοὴ 5}.4]}} ποῖ δὲ 

41. Βυῖ “Κ᾽ Βε Ρε ἰουπά, ἢε 514} ννρεά ἂννᾶγ. 
Γεβϑῖογα βενεηίοϊὰ ; ἢα 5}4}} ρίνε 4]]} 24 Ἐογ ἸεδουϑΥ ἐς ἴῃε σὰᾶρε οἵ ἃ 
τῆς βιιδοίδηςσε οὐ ἢϊ5. Ποιιβα. ΤΆΔΠ: τπογθίοσε ἢς Μ}}}} ποῖ βρᾶγε ἰῇ 

22 βμὲ ψῇῆοβο Ἴσοπιηλττεῖῃ δά]- τῆα ἀλγ οὗ νεηρεδηςα. .ΗςΡ. 
ἘΗΕεδ. ᾿ . ἐδ. 
χεφα 3ς '᾽Ηδ ν}}}}] ποῖ τεραγά ΔὴΥ γδη- δἰ τοῖν 

᾽ Ἢ ποΐ αζεοβΥ 
80ΠῚ ; ΠΕΙΤΠΕΓ νν}}} πε γεϑῖ σοηϊεῃῖ, τάε λιεό οὐ 
τουρἢ του σινεϑβῖ ΤΏΔΗΥ οἰ. δη» γαν"- 

ΣΟΙ, 

ἴεγν ἢ 4 νγοσηδη ἰδοκεῖῃ ᾿αἀπάεοτ- 
βιδπάίησ : ἢ ἐῤαὲ ἀοείὰ [τ ἀεβιγογείῃ 
ἢϊ5 οννῃ οι]. 

80. Τ δ δυρυπηοηΐξ 15 οη6 ὦ Τογἐϊοσγὶ: ΠῚ τάθη 
ῬυηΙσἢ {Π6 ἘΠΙοῦ 80 ΓΙΡΟΥΟΌΒΙΥ (Θπξογοίηρ ϑονθη- 
[οἹ]ὰ τοϑε τ ΠΟ), ὀνθη που ρΡ ἢ πον τηδκὸ δἰϊονν- 
ΔΠΟΘ5 ἔογ Ὠΐπι, “"ἀο ποῖ ἀδβρίβθ᾽" ἢϊπὶ, Ὀδοδιδεὲ ἢδ 
Πᾶ8ΟΠΙΥ βἴοϊθη ἴο νναγὰ οἵ ϑσίδγνδίομ, ἤονν πλιοἢ 
ΞΟΓΟΓ Ψ.1}] θ6 186 ρυιπιβῃτηθπὶ οὗ {πὸ ϑἰη ννῃϊο ἢ 
σΔῃ ρ]οδὰ πο βιιςἢ πητραίίοη ! Βγυ 5οπιθ, μονν- 
ΟΥΘΓ, ἴπ6 ννοτάβ “" ἀο ποῖ ἀθϑρίϑε᾽ δῖὸ ἴα κθη 85 
τιθαπῖηρ ὁ ἀο ποῖ {Π|ΠκΚ ΠΡ ΠΕΥ οὗὨ Π15 σα], ἀο 
ποῖ Ἰεῖ ἢϊπὶ ΟΗ͂; ἴῃ 5ρι6 οὗ οχιθηιϊδίηρ οἸΓΟΠ|- 
βϑίδηςεϑ," 

81. Το ]Ἰεζίογ οὗ {πὸ ἴανν τεαιυϊγοά ογάὰϊ- 
ΠΑΥῚΪΥ ἃ ἵννο-ξο], ἴῃ 5ρθς!4] σᾶ565 ἃ ἰουγ-ξο]ά, 

οΥ ἐϑεῃ ἤνε-[ο]ὰ τοσευξοη (Εχοά. χχίϊ, 1:---- 7). 
ὙὝΠΘ νϑῦβὸ δἰ ΠΟΥ ᾿ηαϊσαίος ἔπαὶ [6 τγταῖθ παὰ 
Ὀδθη ἰπογοδϑθα ὑπάθσ ἴΠ6 πόσο σὶρ ρο]ῖςο οὗ 
ΤΑΟΠΆΓΟΝΥ, ΟΥ̓ ΕἾἶ56 σοῦεη 15 υϑοὰ ἰἀϊοπιδι 4 }}Υ 
ἴο ἜΧρ 685 1Π6 σοπιρ]ειθα σαΐη οὗ 1π6 ἀοίοςίοα 
ΟΥΙΠΊ1ηΔ]. 

85. Το νογάβ ραϊπὲ [Π6 ἱπιηθά ίο σοηϑβο- 
΄4υδηςθ οὗ ἀείθοίίοη, Τ 6 Βυϑοδηά ΘΙ ου 5, γαρ- 
ἴηρ, {πγεφίθηϊηρ "6, ἸΟΟΚΙ ΠΡ ὈΕγοπα ΔῊΥ ΤΠΟΠΘΥ͂ 
ςοτηρθηϑδίίοη (11. ὁ 01} ποῖ δοσθρὲ {πὸ ἕδος 
ΟΥ̓ ΔῺΥ Ταηϑοηλ"}) ἴο ἴθ ϑαδίϑίδοιίίοη οὐ ἢΪϊς 
ΓΟνΘηΡΘ. 

ΝΟΈΤΕΘ οὐ ΟΗΑΡ, νἱ. σ, 26. 

1. (ἰδυγοῖγ.» Τὸ ψογά. Οὐ οὗ {Π6 ννῃο]ς 
νΟσΔὈΏ]ΑΓΥ οὗ σοτηπλοίοο, ἔονν ννογάς μᾶνε δὰ ἃ 
ΜΙ ΕΣ ὨΙδίογΥ. ΤῊΘ νογῦ ΔΙ, ἄγαό, ᾿85, ἃ5 Οη6 
ΟΥ̓ 115 τπηθδηϊηρϑ, ἴπαΐ οὗ ρἰνιπρ ἃ ρἰδάρθ. Ετσοπὶ 
᾿ἴῖ σοπλθβ {π6 συ δία ποινο ἔοσὴ αγηῤαόοη, ἰἢθ 
ἜΡΙΡάρ6,᾽)) ΟΥ ΘΘΟΌΓΠΓΥ ἔοσ ραγτηθηΐ, ὑνῃ] ἢ 
7114} μάν ἴο Τάπηαγ (δη. χχχυῖ!. χ 7). ννὨ]ς ἢ 
Ἰανἃ νγὰβ ἴο Ὀγίπρ Ὀδοῖκ ἔτοπι ἢ]5 ὈγοΐΠοΓΒ 
(1 8. χυῇ. 18). 80 ἴδ6 ννογὰ νγὰβ υιδϑὰ ἴῃ (ἢ 
ΡΓΙπΙνο ἔγαάθ ἐγδηβδοίίοηβ οὗ {86 δαγὶν [5Γ86]- 
15. ΒΥ {86 Ῥηῃαπίςοϊδη ἰγδάθγα (ϑϑπλ τς ἴῃ 
{Π6ῚΓ ἰδηρααρο, ἱπουρὴ οἰλοθοὰ ἀπηοηρ {π6 ἀ6- 
βοθηάδηί5 οἵ Ηδλιη ἴῃ ὅξεη. χ. 1ς), ἴζ ννᾶ5 
σαγγοα ἴοὸ [86 [5165 οὗ Καιπὶ, ἴο {Π6 ϑῇοτγοβ οὗ 
Οτόοσθ, δ. Ο  , δηὰ Οαγίμαρο. ὙΠῸ οἷά (δ- 
ΠλΔηΪ 6 ̓νογά, ραβϑίηρ ἰπῖο [6 ἰγδηβαςίοηβ οὗ 
ΟΥὐοΚ ἔγδάογϑ, ραεϑθα 4150 ἰηΐο {πο δοαίιθηςθ οὗ 
Οτροκ ογᾶΐοῦβ (1582 }8, 71. 20): 50 ιϑϑὰ 1 νγᾶβ 
ἰουηπά ὃγ ἴΠ6 Αροβίὶο οὔ [πὸ (σεῃε]οθβ, δηὰ ταϊϑοὰ 
Ὀγ ΠΙπλ.:ο Ὀ6 ἃ ρᾶγϑῦ]θ οὗ βρί γι[8] ἐγ [ἢ 5, σι ἢ 
ἃ5 ἴΠ6 ροριιίοη οὗ ρτοαΐ σοπληΊΘΓΟ ΙΔ] ΟἹ Ε165 Π ΚΘ 
ΕΡΕοθυ5 απάὰ (οππίῃ ννοι]ὰ 6 βιιγὸ ἴο ἄρρῖο- 
οἰαῖθ, ΑἹΙ ριεῖϑ οἵ (η6 ϑρίγιε ννθσο Ὀὰξ [Π6 
εἰ Ρἰεάρο,᾽") 186 "ἐραγηθϑί " (2 (οσ. ᾿. 229) ν. ςὶ 
ἘρΗ. 1. 14) οὗ 1π6 γεῖ σγϑαῖογ βὶ ̓  οὗ {πὸ ξαζαγο, 
ΤΠηεὸ ννογά νοπῖ 511} ΓΤ ΠΟΥ οὐ 115 ἔγδνεῖϑβ. 
ΤΠΗ Ῥῃαηϊοίδης σαγοα ᾿ξ ἴο (δγίμαρο, (6 
ΟλΥΒαρὶ πίδηβ5 ἴο [{ἀ]γΥ. [π {ΠῸ ᾿Ιτεγαΐαγο νυ] ἢ 
Τοριθβθηΐθ [Π6 ΘΑΓΙΘΓ Ἰηογσοιγθο Ὀδίννθθη (ἢ6 
ἔννο παίϊϊοηβ, Πθπ ΠΟ Μογὰς δηὰ ρῇγδϑοϑ 
ΜΌΓΟ σδυρῆϊ Ρ ΘΔΡΟΓΥ, ννὰ ἢπά, ἃ5 δι. ἴῃ [86 
σοι θβ οὗ Ρ᾽απία 5, {πΠ6 ννογὰ 1561, νους 
{Π6 δ]τογαίίοη οἵ ἃ Ἰοϊίοσ. Α {||π|6 Ἰαΐογ τὶ ϑῃαγοά 
(6 ἔδίθ οἵ πηδοῦν ΟἵΠΟΓ ὑνογάβ, δηὰ δρρθαγεά, 
αἰἱρροὰ δηὰ οιγίδι θά, {πὸ αγγῥα οὗ Κοχῆδη 

αννύογβ, [Π6 Ρίθοθ οὗ ΣἹΟΠΘΥ͂ ρα δ5 {πὸ ἔοι τη 8] 
ΒΥ ΠΡΟ] οὗ ἃ σοτηρεΐοα σοπῖγαςι. Ἐγοπὶ ΚΟπΊΘ 
ἴι ραϑϑθά ἱπίο {π6 ἰδηρσιιαρες οὗ ννεβίογη Εἰ- 
ΤΟΡΟ, ἂδπὰ ἴῃ 1π6Ὸ χγγρες (οὐ, 85 ἰῃ ϑδοοίςῃ, 
ὁ. 1165} ψῃ] ἢ [86 τουτῖδέ Ρᾶγ5 οὐ πηλκίηρ 
ἃ σοηίγδςί ἔρΓ ἔγοϑῃ γι ϊάθβ οὐ ἤοῦθθβ, ννὸ κπά 
8 ᾿ἰτπῖκ νν]οἢ σοηπποοῖβ 6 Ῥδιγιαγοῇβ οὗ οἱὰ ἴῃ 
πὸ Ιαπά οἵ δηδδη ὑπ (Π6 ΕὙΘΏΘΙ ΟΥ δ5.1ν}55 
Ῥοβιπηγαϑίοιβ οὗ ([ἢ6 σοῖἢ σθηίιγυ. 

ἴπ [ῃ6 νναγηΐηρβ δραίηβί [ἢ]5 ϑΌΓΕΓ ΘΠ ἴῃ 
186 Βοοκ οὗ Ῥτγονοῦθβ ννὸ πῇᾶὺ ἴγαςθ, ηοΐ 1655 
ἴδῃ ἴῃ ἴΠο86 ἀραϊηβδί (6 οἴμποσ σγοαΐ δν]], (Π6 
Ἰηἤμυδηςς οὗἉ Ἰπϊογοουγβο ἢ [ῃ6 ῬΗοοηϊοϊδηβ. 
ΑΓΥΙΩΒ ἴῃ ἔοττῃ πὰ οἰγουπιδίδποθ [Π6 σοη- 
ἀϊθίου!5. οὗ διισσθϑβ } σΟΠΊΠΊΘΓΟΘ ἃγδ ΘΘΘΘΠ ΙΔ] 
[6 βᾶτὴθ δί 8}} {{π|6ὲ5, δηὰ [ῃ6 πηθγομδηΐβ οὗ 
Ἴγτοε πὰ Ζιάοη, {κὸ {Ποῖγ 1 οπηραγά, Νοποείδη, 
δηὰ Τλυῖςἢ ϑιισοθβϑοῦϑθ, 566πῚ ἴο Ὦδνο ἀϊθοονοσγοά 
(86 νυ οὗ Ἴγθαϊέ 45 δὴ οἰθπγθπὶ οὗ ννθα] ἢ. Α 
τη τηϊρῃΐ οδίδίη ροοάϑβ, ΟΓΥ ὁβεᾶρθ [6 ργδθ5- 
56 οὗ ἃ ογράϊογ αἵ δῇ ἱποοηνυθηϊθηΐ βϑϑάϑοῃ, 
ΟΥ̓ οδίδίη ἃ ἰΙοδᾶπ οἡ τλοτδ ἐδνυοιγαῦ 6 ἔθιτηϑ, ὈΥ͂ 
βηάϊπρ βθοοιγγ. ΤῸ βῖνθ βιισῇ ΘοΟΌ ΣΙ Τρ ἢ ξ 
Ὀδ6 οπϑ οἵ {6 Κιηάεσὶ οὔ ςοβ νυ ἢ οπο ἐτοπηά 
σοι ϊὰ τοπάθσ ἴο ἀποῖμεσ. 81:46 ὈΥ διάθ, ῃον'- 
Ἔνοσ, 1 4 Ἰοριἰπηαῖθ ϑγϑίοπι οὐ Ἴσγράϊε (ΠογῸ 
ΒΌΠΙΠΡ ὕρ. 45 1 ἰαῖοῦ Ὁτη65, ἃ ἔδυ υ]δπὶ σοιη- 
[εγξειξ. Ῥμαηιοίδῃ οὐ [ονν δ πιοπογ-Ἰθηάοὺ8 
ὙΜΕΙΘ ΓΕΔΑΥ ἴο πηᾶκὸ {Π6ῚΓ Ἰοδῃ5 ἴο [Π6 βρϑῃηά- 
πῆ. Ηδε νγᾶβ ΘΩΌΔΠΥ τον ἴο πὰ ἃ ςοπ- 
Ῥδηΐοῃ νγῆο ννου]ά Ὀδοοπηθ ἢ]5 συ γοίγ. [{ ν85 
ΤΆΘΓΟΙΥ ἃ ἔοιτῃ, ᾿τ5ῖ νυ ΓΕ ηρ ἃ ἔδνν ννογάϑ, 51 
ἐᾷ οἰαϑρίηρς οὗ ἴῃς Παηάϑ᾽" ἴῃ τοῖο {παξ 1ῃ6 
ΟὈ]Ι  αίοη ν 85 δοσορίοά, ἀπά [παΐ νὰ 811. 1Ὲ 
σου] ὰ 6 ὑῃξΠοηαΪν ἴο τοῆϑοθ. Απὰ γεοῖ, ἀϑ 

ΜΜΔΩΑ 
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[Π6 ἰθλσ ποῦ σγᾶσγῃς ἢ᾽5 ἢράγοίβ, [ἤογο τ ρῆς Ὀδ, 
ἴπ [ἢδξ. πιοτηθηξ οὗὨ σᾶγοίθϑβ νυ κηθδβ, (Π6 γί 
Ἰπκ οὗ 4 Ἰἰοηρ σἤδῖπ ΟΥ̓ ϑ ἱβΠΟΓΙΠΥ, ΡβΔ]]Πηρ, 
Γγεζεηρ, ννϑασίηρ, ἀδργνιηρ Πξπ οὗὨ 4}} 115 ρϑδᾶςθ. 
ΤὮδ Ποννϑῃ ἰανν οὗ ἀνέ, μαγὰ δηὰ βἴθογῃ ἴἰκὸ 
[παῖ οὗ τηοβέ δῃςσιθηΐ παίοηβ, πηῖρ θὲ οηξογοθά 
δραϊηδὶ ἢϊπὶ ἴῃ 4}} 115 τίροιιγσ. ΜοποΥ ἀπά Ἰαπὰ 
τη ἢϊ ρο, [Π6 νϑῦῪ δὰ ὑπάογ δὶπι πρῆϊ Ὀ6 
56:Ζεα, δηα ἢ]5 σαιτηθηΐ ἴοτγῃ ἔγοπι ἢ15 ὈδοΚ (ΧΧ. 
τό, ΧΧΙΙ. 26). {Π6 οἹάογ δηὰ τηογὸ Ἰθηϊοηΐ ἰᾶνν 
οὗ ἔχοά. ΧΧΙϊ, 27) παυηρ ΔΡΡΑΓΟΠΕΪΥ ἔ]] θη ἱπῖο 
ἀἴδιδο, Ηδφ τπαῖρῃξ 6 Ὀτγοιρῆΐ ᾿πΐο ἃ [1{6- 
Ἰοὴρ ξοπάδρο, βθ]θοξ ΟΠ ἴο [Π6 Ροβϑί δ 
ΤῸ] ΘΓ ΟΥ̓ 1Π6 γϑασγ οὗ {π|Ὸ01|66, ννἤθη [Π6 ρϑορὶθ 
ὙΜΕΙῈ ΓΕΪΙΒΊΟΙΙ5. ΘΠΟΙΡἢ ἴο τοπηο Γ δηὰ οὔ- 
δοῦν , Ηἰβ5 ψνοβ, ἢ5 5005, Πὶ5 ἀδιρῃίογθ 
τας Ὀ6 5ΠΔΓΟΥΒ η [Πα 5ἰανογγ (ΝΘ. ν. 4-- 5). 
Ι ἰῖ5 ἀοιθίι! νΒοῖποσ 6 σοιϊά οἸαῖπι πὸ 
ΕΤΊΝΠΘρΘ ΡΒ ἢ ὑπηάογ Εχοά, χχὶ. 2 Ὀοϊοηροά 
ἴο 84η [βγδο} ῖθ δἷανθ {ῃαΐϊ παά Ὀδθοη ὈΟΌΡΗΪ. 
Αραϊηβί βδυςῇ δὴ 6δν]}, 45 [ἢ15 Ὀοοῖ δηά {πὶ οὗ 
1πὸ βοὴ οὗ ϑιγδοῆ αθβοσῦθ 1ἴ, πο δ ΑΓΠΙΏΡ5 
σου ]ά δ6 ἴοο ἔγοαιθηΐ οὐ ἴοο υτροηΐ. 

26. ΤῊς αἰ οι γ 1ε5 ἴῃ ἴῃ6 6] Πρ ]ς4] δΔῸ- 

ΡΚΟΝΈΕΚΝΒΞ5. ΝΠ]. ἵν. 1-οὐτ. 

τυρίποδ5 οὗ {πῸ ΗΘ. ““ογ οη δοςσουπὲ οὔ ἃ ἢδ:- 
Ιοΐ, ἴο ἃ Ῥίθεθ οἵ Ὀγοδά." ὙὍὙΠὸ ΑΟ. νΑῪ οἵ 
πε ἪΡ {Π6 6ἸΠΠ|ρ515 ἢ45 ἴπ6 βιιρροτί οὗ Κοϑεῃ- 
ΤᾺ ΘΓ, Ηϊιχὶρ, Μδυγευ. ὙΠΕ ΧΧ. βον- 
δνοΣ ξῖνεβ τιμὴ γὰρ πόρνης ὕση καὶ ἑνὸς ἄρτου; 
16 νυΐξ. ἴλκεϑ [86 54Π16 Υἱονν: “ΟΡ οΙμ ἐπῖησι 
σοογ αἱκ κοὐ μπῖμς ῥαπὶς," ἀπ ἰξ 15 δαρροτίοά 
Ὁγ Ἐν Δ] δηὰ Βεγίῃποαι. 80 ἴδκθϑη, ᾿ξ ργοβοηΐβ 
ἃ ῬΑΓΔ4}16] ἴο {πὸ ῥγιυιάθηςιδὶ ρας πρ οὗ Ηογδος 
ἐδαῖ. 1. 2. 119-131}, 8ἃ5 ἴο {Π6 ρτϑδίογ 
ηροῦ οὗ δά] οτν ἃ5 σοπηραγαὰ νυ] [ἢ 6 ΠΊΟΓΟ 

ΠΟΠΊΤΊΟΠ ἕογπιϑ οὗ 1Π6 βᾶτηθ οὐ]. ὙὍΠΘ σμοᾶρ- 
Π655 οΟὗἩὨ ([Π6 οπθ 515 (ςορ. ὅδῃ. χχχυνη. 17) 
5 σοπίγαβίθα, ποῖ υυἱῃουϊ ἃ τους οὗ βεοῃ, 
ἢ ἘΠ6 πιο σα ποὺ5. σΟΠΘΘα] θη Γε5. οὗ {πὸ 
οἴβεγ. 1{ τπὰγ ἔ ε φιεπεοηοά, μονγόνον, ΠΕ ΠΕΓ 
[Π15 ἱπιογργείδί θη 15 ποῖ ΔΙ ΓΟ εῖΠοΥ Ῥεΐονν δε 
δέ Πισα] δἰδηάαγά οὗ [6 θοοκ. 

26. 20εὲ αὐὠμἐίεγε. “1 1 Λογα ΠΥ “ἃ πιδη 
ν 6." Τῆς Ηδθφῦγον δοςοπίβ σοηηθοῖΐ ἴδὸ 
ννογάβ νν ἢ [Π6 ἢγϑῖ οἰδιιθθ, 85 1 ἴο ϑῃδγρίῃ 
{Π6 βθοοπά ὈΥ 8ῃ δΌγιρί ὀπρῃδϑ!5 “ Ὀυΐ 85 Ὁ 
ἃ ΤἸΔΠ5 ΨΥ} .--ϑδὴῆς Ὠυπί5 ἔογ [86 ῥγϑείοι!β 
1." 

ΓΗΑΡΤῈΚ ΝΠ. 
ΙῚ «οίογοι φέγεμαοοίλ 10. ὦ οἰπέεῦς απα ξί πα 
“Ἴων αν τὐὐὰ τοιράονι. 6 75 αη ἐχανιῤίε οἵ 
ἡἐς στοῦ ἐχῥεγίστισ, ἀξ σλστοοίψ τὸ {δε ἐμεηπρ᾽ 
ΟἿ απ τολογό, 5 απο τς ἀνα δόγαίς εἰ ῥέεν 
Οὔ αᾳ γομηρ τυαρίοπ. 24. 416 ὐελογίοίλ γονὴ 
σμκἦ τοϊοξυδέξς. 

Ὑ 8οπ, ΚΕεαρ ΠΥ νγογάβ, δπά 
ἶΪδα ὉρΡ ΠΥ σομηηδΠἀπΊεηῖ5 

νἢ τῆεα. 
2 Κεὲρ ΠΥ Ποπηπηαπαιπηοηῖβ, ἀπά 

ἶϊνε; ἃὯἀπὰ ΠΙῺΥ ἰανν 485 ἴῆε ρρὶς οὗ 
(Π1η6 γα. 

ἐπ θοις 8... [Βιμά {Πὲπὶ ὑροη ΤΥ ΠΗΡΈΓΒ, 
δ. ἃ τσ. 18. 
σμαΡ, 3.3. ὙγΓΙῖῈ ΠῈπὶ προ τῆς τῶ0]6 οὗ τῆϊης 

ἢοαγῖ. 
4 5ΑΥ υἱηῖο νγϑάοπη, ἼΠοι αγέ ΠΥ 

βἰϑῖογ; δηά ο8]}] υπάεγβῖαπαίηρ ἐδν 
ΚΙμηϑνγοΠΊΔη : 

ΟΗΑΡ, ῪΠΙ. 1--4, Τὸ ἱπίγοάιπςίοη ἴο 
ἃ γοῖ τότ ᾿ΠῸ ΚΘ ρογίγαις οὗ {π6Ὸ δασγῖοξ 
δαι!Πεγοθα οὗ δὴ Εδβίοσῃ οεἰΐν, σοηϊγαϑίς νυ ἢ 
106 {πιὸ ἔδυ η1π6 164] οὗ (Π6 νυ]᾽ϑάοπι Ἰν ΠΟ 15 
ἴο 6 {Π6 “' 5ἰ5ῖου "ἡ δηά “" Κἰποννοιήδῃ " οὗ {Π6 
ὙΟΌΠΡ ΠΊΔΠ ἃ5 6 ΡΌΘΒ. Οἡ 85 νΑῪ [του ΡΒ ἢ 
ἰ:ἴ6. 

Θ. εαϑθρηθ)}} 45 ἰὴ [ιᾶρ. ν. 8. ὙὍΠὸ ἰαΐ- 
{ἰσρὰ οροπῖηρ οὗ {ῃ6 Κιοβ οἵ δὴ Ἐδϑίοσγῃ 
Βου5θ, ονου]οοκιηρ (6 εἰτοε. Ὑπὸ 1,ΧΧ. 
(λκοβ {πῈ υϑγθϑ Ὧ5 "ἢ 1Π6Ὺ ννογὸ ἴῃ {ῃ6 τπιγὰ 
ῬΘΓΞΟΠ, ὁ 5ὴ6 Ἰοοκοά---5ῃ6 Ὀ6Π 614," 
--9. ΤΠ" ἤγϑί σμαιδοῖογ ἄρρθᾶσθ οὐ {Π6 

δΟθΏ6, γΟΌΠΡ, ““ 5:Π1|016.,᾽) ἴῃ (Π6 δά 56η56 οὗ 

ς ὁ ΤἬδι {ΠΕ Υ τηᾶγὺ Κεαρ τῆεε ἔτγοπι ᾿“5Ρ.53 
ἴῃς βἴγδηρε ννοπηδη, ἔγοπὶ τῆς βἴγδη- 
σεῦ τυῤ΄Ἴε Παττεγοῖῃ νι ἢ Πεγ νγογάϑ. 

6 4 ον ᾽αἵ τῆε. ννπάονν οὐ τὴν 
ἤουβε 1 Ἰοοκεα τῇγοιυ ἢ ΠῚῪ σαβεπιεηῖ, 
 Απά βΡεβο]ά ἈΓΠΠΌΠΕ τῆς οἰ πηρὶε 

Οη68. 1 ἀϊδοέγηεξά διηοπρ ᾿τῆς γουτῃ5, 
ἃ γοιηρ πιλη νοϊά οὗ πιηἀετϑιδηάίηρ, 

ὃ Ραβϑίπρ τῆγουρῃ πε βἴγεεϊ ΠΕΟΆΓ 
ἢεΓ σούηθῦ; δηά ἢς ννεηξζ τῆς νγὰν ἴο 
ΠΟΥ Ποιιβ6. 

9 ἴπ τῆς τνν]]Πρῆτ, "ἴῃ τῆς ἐνεπίηρ, ' 
ἴῃ τῆς δ΄αοκΚ δπὰ ἀδγκ πίρῃῖ: 

ΙΟ Απά, ὈεΠοΪά, τῃεγε πιεῖ ἢΪπΠὶ ἃ 
ννοπιαηῃ τοῦ τῃ6 δζζγα οὗ δὴ μαγίοῖ, 
Δπα 5011} οὗ ἢδαγῖ. 

11 (ὅμε 29 Ἰἰοιὰ «πᾶ βυδθογῃ ; εἰ πον 
Πογ δες δϑίἀθ ποῖ ἴῃ ἢογ μοιιβα: 

) λοι πᾶ, 

ἙΉς. 
-: (ἀξ 

ἰθεξε ΤῊ 
οὐ ἐλε ἀπν 

[Π6 νυοτά; ᾿οῥεη ἴο 81] ἱπιργοβϑίοῦβ οὗ ουἹ, 
ἐπιριγομελαοά δηὰ εὐπρίγ-ποαγοα : ἸΟΙΠΡΊΠΡ 
πρδΓ ἴΠς Βοιιδα οὗἉ [Π]-γϑρυΐθ. ποὶ 85 γεῖ ἀ6]}- 
Ὀογδίοὶ Υ Ρυγροβίπηρ ἴο 5ἰπ, Ὀὰξ ῥδοὶπρ ὨἰΠΊΒΟΙ ἢ 
ἴη ἴπ6 νὰν οὗ ἴξ, ὉΡΆΠάΘΠΉΡ Ἰά|γ ἴο 566 οπθ οὗ 
νΠο56. ὈοδυΥ ἢ ̓ δά μοαγά, Απά [ἢϊϑ αἵ ἃ 
{ἰπ|ὸ νῃθη ἴπῸ ρυγὸ ἴῃ πραγ νου] 5866 Κ {Π 6 
ΒοπΊο, 1Πτ. κ1π ἴῃ σοο], ἴῃ {Π6 ἐνεπίης. ἴῃ [86 
ΘγΘθ 81} οὗ ηἷρῃξ (8. Βοϊὰ ἐχργοδβῖνε ἤξιτε [Ὸγ 
15 ὈΪΔΟἸκ 655), πὰ ἴῃ ἀλγκηθ55.) [{ 15 ἱπγροβ- 
81 0]6 ποὲ ἴο 866 ἃ Ἴςογίβιῃ βυπιθο]ῖς πιεδηὶηρ ἴπ 
1ῃ15 ρἱσΐαγο οὗ ἴμ6 ραιίπουηρ ρίοοπι. Νιρῃῖ 
ἷ5 {ΠΠὴρΡ ονοὸῦ 1Π6 γουπρ τηΔη 8. [16 85 τὴβ 
ϑῃδάοννβ ἀδβερεῃ. 



ΡΚΕΟΝΕΆΚΒΟ5. ΝΙΙ]. 

18 (ὐοπιο. ἰεῖ 15 ἴακε οὖν Ε]] οὗ 
ἴονθ ἀπε} τῆς πιογηϊηρ : ἰεξ υ8 βοΐδος 
ΟἸΓβ νος ννἢ ἰονο8. 

19 ἕογ τῆε ροοάπιδλῃ ἧς ποῖ δἵ 
ἢοπΊα. ἢ ἰ5 ρῥΌΠ6 ἃ ἰοηρ ᾿ΦυγΠΘΥ : 

20 Ηες Βαῖῇῃ ἴακβη ἃ δὰρ οὐ ΠΊΟΠΟΥ 
ἔν ἢπῃ. ἀπά νν}}} σοπὶα ἤοιης αἵ "δε". ὑε, 
Ι ὃ ἁΐς λα α, 
{πε ἀδγ ἀρροϊηζεα, 1ΟΥ, ἐπε 
21 ὙΥΙΝ ἢδγ πλυςἢ ἔλ1Γ βρεθῇ 58ῃ6 “κ "ιθο. 
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12 Νον ἐς “0. ψιβουῖ, πον ἰπ 
1ῃς 5ἴγβεῖβ, δηὰ ]Ἰδτἢ ἴῃ νγαῖς δῖ δν ΓΥ 
ςογποΓ.) 

12 80 58ὴ6 σδιρῆς ἢϊπι, ἀηα Κιββεά 
δ θθα τ μς Ὠϊπὶ, σπαά ' νγἢ δη ᾿πιρυάδης δος 541ἃ 
κα ἀξ ὈΠῖῸ ΠΙΠῚ, 
ἝΩ. 14. 7 ῥαυε ρεᾶςε οβεγίηρβ νυ ἢ της ; 
Το νς [5 ἀαν Πᾶνε 1 ραγεά πιν νοννβ. 

Ις Γπετγείογε σάπλε 1 ἰοστῃ τὸ πχεεῖ τς Ἄτα 
4022 φᾷ. 

τες, ἀἰΠρε πο γ τὸ 8εεκ τῆγ ίᾷςς, δηά 
Ιἢανε ἰοιιπά τἢδ6. 

16 1 Βᾶνε ἀεςκΚεά τὴν δεὰ ντἢ οο- 
νογίηρβ οἔτλρεϑίγγ, νν τῇ σαγνεά τυογάς, 
γνἢ Ππ6 ἱμιοη οὗ ἔργρι. 

417 1 Πᾶνε ρεγβιπχεα τὴν θεὰ ἢ 
τυ ττγῇ, αἷοθβ, πὰ οἰ ππαπΊοηῃ. 

σδιιβθα ἢΐπὶ ἴο γιε]ά, γι ἢ τῆς ἢδιτετ- 
ἱηρ' οὗ Βεγ 1Πρ5 3Π6 ἰογοβά ἢίΐπι. 

Τ ςἴγαϊσῃς. ἘΗεδ, 22 Ηε ροεῖῇῃ δϊεγ ἢεγ ᾿ βίγαίρῃι- "ἢ μληρνν. 
ὙΥΑΥ͂, 45 Δη ΟΧ ρΟΕΘΙ ἴο τὴ 5]δυσῃτοτ, 
ΟΥἮ 45 ἃ ἴοοϊ ἴο ἴῃς ςογγϑοζίοη οὗ τῆς 
βῖοςΚϑβ: 

23 ΤῺ] ἃ ἀαγί ςἴγικα τῆγοιρῃ ἢΪ8 

11. ομά απά «“ἐμόδογμῇ Βοίῃ νογάβ ἀ6- 
5ΞΟΓ 6 [Πὸ ΠΑ] -Δη:η1Δ] 55 οὗ ἃ νἱσίοι 5 παΐῖι γα 
(οοιηρ. Ηο8. ἱν. 16), ἴΠ6 ΘΑΡΘΓ αμέίὶπᾳ, ἴῃς 
ΓΟβὶ Ιοόϑηθβα οὗ ρᾷϑϑίοῃ, ἴπ6 πιονίηρ δἰ Ποῦ δηὰ 
μι ποτ {111 56η6 ἢά5 ἔουηά ΠΟΥ νὶςί τη, 

14. ΤΠ ἰΚ ρῥγεΐθηςε οὗ ἃ τε] ρίοιιβ ἔδαϑσί ρίνοϑ 
5 δ4η ἰηϑιρῆϊ ἱπίο ϑοπὶθ βίγδηρο δαί γος οὗ 
Ροριιίδγ στο! βίου ὑπάογ Π6 τηοηδοῦγ οὗ [πάδῇ. 
ἼΠῸῈ Παιὶοῖ ι.555 [6 τϑοῃηῖσαὶ ννογὰ (1μδν. 11. 
1) ἴογ {Π6 “" ροδοθ- οἤθυιηρ5,,) ἀπ πιαῖκοϑ5 [ἢθπὶ 
πε ϑίδγεηρ-Ροιης ἔοσ ΠΟΥ βίη. ὙΠον Πᾶνὸ ἴο 
Ὅ6 οαΐθῃ οὐ ἴῃς 9ᾷπὶ6Ὲ ΟἀαΥ ἴμδὶ ΠΟΥ ἅΓ6 
οἴετοά (1μεν. υἱῖ. 1ς, 16), ἃπὰ 588 ἰην 68 
Βετ νἱσίπη ἴο {πΠ6 ἔεαϑί. [{ 15 οὗ σοιγβο ρο5- 
5:0]6 τῃαΐ {6 νγόυβῃ!ρ οὗ [5γϑ] πδὰ 1156] 50 
ἀεροποεγαῖοα 845 ἴο ἰοϑε ἴοσγ [6 ροριυΐαγ σοῃ- 
βοίεησς 4}} τηογὰ] δ ρηιβοσδηςθ; δὺς {πὸ Ὦγρο- 
ἘΠ 6515 βίαϊεἀ δῦους (ἰ]. 16) αἴζοτάϑ ἃ 5: ΠΊρΡ]οσ οχ- 
Ρἰαπδῖίοη. 8516 ννῆο ϑρϑδκϑ 5 ἃ ἔογείβῃογ ν"ΠΟ, 
ὈΠᾺΕΥ ἃ 5μῃοῖν οὗ σοπίογιλ υ ἴοὸ πὸ το! ρίοη οὗ 
[5Γ16]. 51}}} γοίδιης θοῦ οἱά ῃοΐϊίοηϑβ, δηὰ ἃ [οδϑῖ- 
ΟΑΥ ἴο ΠΟΙ ἰ8 ποίΐδιηρρ δυξ ἃ {{πι6ὸ οἵ 5ε]- 
᾿Ἰπάυϊσοησθ, ὙΠ] ἢ δῆθ ΠΔΥ ἰηνο ΔπΠοΐΠοΓ ἴο 
βῆδγε ἢ Ποῦ, [{ 15 Ὀδοδιιδὸ {ΠΟΓῸ 5. β ἢ 
ξουά εἴθοῦ δὲ ποπὶὸ ἰῃδξ 506 ἢδ5 σοϊὴθ ξουίῃ, 
Ρτγοϊθηάϊη ἃ ἄδορ, Ἰοπρ-ϑίφηάϊηρς ἴον, ἴο 
56. Κ ἴ86 οὔθ ννῆοπι Ποὺ Βοαγῖ ργείογβ, 86 
Παϊτοτβ πὶ ἢ {πΠ6 τπουρμς παῖ ἰηδίοδά οὗ 
νὐδτὴρ ἴο θὲ τνοορά 5ῆ6 85 σοπὶὸ οτίῃ ἴο 
566 Κ ἢϊπι. [Ε τνὸ δϑϑυπιθ, 45 ργοῦδθϊο, {παῖ 
1Π656 Παγὶοῖΐ5. οἵ [6γΓιϑαῖοπη νοῦ ΤΠΔΙΪΥ οὗ 
Ῥῃαπιοϊδη ογρίη, τ[π6 σοπποοϊίοηῃ οὗὨ {ΠΟΙΣ ννοσ- 
5810 νυ ἢ ἘΠΘΙ͂Γ ση νοι] Ὀ6 θὲ [8ὸ σοπίπα8- 
τοη οἵ {Πεῖγ ογιρίηδὶ ἐμ, 

16. Τὸ ννοτγάϑ ροϊπί ἴο [Πε ἃτί δῃά Ἴοπὶ- 
πδτος ὑνῃ ἢ Ποιιγιϑῆοα υπάϑγ δοϊοπλοῃ. 

εὔγυεά «υογᾳ 7 ΑΠοΙΒΟΓ ἔοτπι οἵ {πε Ηδδ. 
ννογὰ 5 ϑοὰ ἴῃ (ἢ|5 5θεῆϑε 'ῃ 5, οχ]ῖν, 12 
(Ρο] 5ηῃεά σογποῦθ.). Ὑεγο, μοννονογ, 1Ε 15 
͵οιπεὰ νι ἃ ποιπη, ἀπὰ ἤογα πιοϑῖ σοπΊπΊθη- 
ἰλίογβ ἴδκο ἴἴ 85 πηϑδηΐϊηρ ὁ Ξ' Προ σονογοῖβ 
οὗ ᾿πρη οὗ Εξυρῖ." 

17. δέ ὝὌδο ἴννο ννογάϑβ ἀγὸ ἀἰβεγεηϊ ἴῃ 
ΗΞΌ. ; (δῖ οὗ ν. 16 πιοδηΐηρ ΠΠΙοΗῪ τπὸ Βοά- 
βίοφα ὕ {Π1|5, ἴῃς σους ἰἰϑε], ὙΠῸ ἴον οἵ 
ΡΕΓΠΙΠΊ65. 5 ΠΕΙῸ, ἃ5 ἴῃ 158]. 111]. 24, ἃ δίῃ οὗ 
Ἰυχύγιοιιβ νἱςθ. 

εἰπμαριο} [{ 15 νοῦς ποι οἰπρ ἐμαὶ {π6 Ηδ- 
Ὀγονν τνογὰ 15 1 πίοαὶ ννἢ [86 Ἐπ ρ] ἢ. ὍΤῊΘ 
βρίοθ ἱπηρογίεα Ὀγ ἴῃς ΡῬΗαηϊςίδη ἰγαάογϑ ἔγοιη 
τῆς ἔυποῦ Ελδί, ργοῦδοὶν ἔτοπὶ Οθυ]οη, πᾶ 
Κορὲ 115 παπλθ [ΓΟ Ρ ἢ 4}} σμδηροβ οὗ ἰδηρίαρο. 

19. Ηρστγο ῥγοῦδοὶΥ (6 τείθγθποθ ἴο [ῃ6 
εἰ μοοάπηδη,᾽" ἴἢ6 Πιιϑθδηά, 15 4 ὈΪΠπά. ὙΤὴδ 
Βαῦ]οΐ δημᾶηοθϑ ἴΠ6 νᾷ]ὰθ οὗ ΠΟΙ ἕανουγϑ, δηὰ 
αἱ [6 βϑαπλθ {Ππλὸ ῬγΟΠΊ 1565 ἔγθθάοπη ἔγοιῃ ἀθ- 
ἴοςσῖίοη, Ηδ 11 ποῖ σοπὶὸ Ὁᾷοκ “ 1} τῃ6 
Ὠπιθ Δρροϊηϊεα,," ὦ. 6. (45 ἢ ἴῃς σομπηαίθ 
νοσὰ ἴῃ 5. ἰΙχχχί. 4) {ΠῚ [Π6 “ ποχὲ ποῖν 
τποοη." Α ἴουςῇ οὗ 50ογῃ ΠΊΔΥ Ὀδ6 ποίϊςεἀ ἴῃ 
ἴῃς ἔοττῃ οὗ δρεθοῃ. Νοῖ “" γην πιϑοδηά," θὰ 
5ΠΡΙΥ “ἐῤὲ Βοοάπηδη." Ὅηθ 86 οὗ [6 
ἰαίίεσ ννογὰ ἰ5 ἀϊιθ ἴο 1Π6 νυ ιϑῃ οὐ ἴῃ6 γδη514- 
ἴοτβ ἴο ρῖνθ ἃ οο]] αι] σπαγαςίοσ ἴο {Π15 
Ῥαγί οὗ {ποῦ νεγείοη, ὍΤλθ ΗΘΡ. ξῖνοϑ βΠΡΙΥ 
“ἢ τδη" ( ))}). 

21. Μαὶν “ρεε] ὝὍὙῆο Ηδρθγον ννοτά, {86 
5416 ἃ5 [ἢλί Ὁ50.4}}γ ἴγαηϑιαϊοα “" ἀοςσίγιη6,) ΟΥ 
“ Ιραγηΐηρ "ἢ (Ρτον. 1. ς,) ἰν. 2, ἰχ. 9). δᾶ5 ἃ 
Κοοη ἸΤΟΩΥ δὐουῖ ἰἃ ννῃι ἢ ΙΕ 15 ἀιηςσυ]ς ἴο 
ΠΟΙΟΥ͂ ἴῃ ἀποίμοσ ἰδηριάρα. 

22. Το ἢγϑι οὗ ἴθ ἵἴννο σοῃπιραυϑοηβ 15 
οἶδα ἐσπουρῃ. ὙΠῈ γουπρ πΠΊΔη μὸθ5 ἴὸ ἢ15 
ἀοπίγιςίίοη ὈΠΠΑΪΥ, ὩπΟΟΠϑΟΙΟΙ5]Υ., 4ἃ5 1π6 οΧ 
ἴο 1Π6 σἰδιιρῃῖοσ, Βαϊ ἴπ6 ϑθοοπά 15 ηοΐ 50 
ΕἾθασ. 1.11 γα} γ 1 τὰ ἴἢι15: “Α.5. ἃ ἰριοῦ 
ἴο πε σοττοςζίοη οὗ ἃ ἴοοὶ]." ὍΠ15 ἰοᾶνθβ (Π6 
ἀράν αν μι οὗ [Π6 ἴννο εἰδιι565 Ἱπσοπηρίεῖθ, ἀπά 
ΘῆσΘ 5076 ἤᾶνθ χοβίογοα 1 45 ἴῃ τῃ6ὸ Αὐν. 

ΟΥ̓ ᾿Ἰηνογίηρ ἴῆς ογάεσ οὗ {π6 ννογάβ : οἵῃοῦβ 
ἢᾶνο γτοπάογοα ἴ86 ννογά “ ἐθίϊου ᾿ 85 πηθδηϊης 
“ἄορ (ΧΧ.) ογ “Ἰαπὶθ᾽ (νυ]5). (δθε Νοία 
θεῖον.) 

48. Το ἢγϑι οἴδιιδὸ ἀοεβ ποῖ σοηηθοῖ ἰΐ- 
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4 ςὮΆΡ. 1. 
20. 

νοῦ ; 25 4 δἰγά ἢδβίει ἢ ἴο ἴῃ 5ῆδγδ, 
ἃπὰ Κπονγεῖῃ ποῖ τῆλϊ ᾿ἴ ἡ ὼγ ἢϊβ 
116. 

24 ἴ Ηελδγκεη υπΐο πιὸ πον ἴΠεγε- 
ἔίοτε, Ο γε σμη]άγεη, δηα διϊεηά το (ῃς 
ννογάβ οὗ ΠῚῪ πιουῖῃ. 

2ς [,εἰ ποῖ τῆϊης δεαγί ἄθεος ἴο 

561 ὙΘΥΓῪ ΟἸοαΥΥ ἢ (Π6 ἔογθροιϊηρ, δπὰ ἰ5 
ΡΓΟΌΔΟΪΙΥ αβοοϊοα Ὁγ δ σοστυρὶ ἰοχὲ νν ΒΓ ἢ 
τιᾶκο5 1ὲ Ρεγρίθχίηρ. [ς}π [Π6 ργοϑθηΐ βἰδίς οὗ 
{πὸ ἰεχὲ 1ἴ ϑδίδηάβ 45 ἃ ραγθηίῃθϑιβ, ἀθϑογ δ ηρ 
16 ἔδίθ οὗ ἴΠ6 αν οὗ ᾿ιιδὲ ἱπίογροβθὰ Ὀδίννθθῃ 
[6 βεσοηὰ δηά {πιγά οὗ [ῆγθθ σοπηραγ5οῃ5, 

26. ΤῈ ουδὲ οὗ 186 δαῦῖοῖ δὰ Ὀδθῃ 
σοιηραγοά Ὀοϑέογο (1Ϊ. 18) (6 {6 γσᾶνθ, ἴο 16 
νου] οὗ [με ἀδρδά; πονν 1ἴ 15 Πκθηρὰ ἴο ἃ 

ΡΚΕΟΝΕΆΒ5. ΝΠ]. ΝΙΠ]. [ν. 24--6. 

ΒΕΓ ΨὙγΑγ8. ἵπ ἢεγ 
Ραἕἢ8. 

26 Εογ 816 μαῖῇ Ἵδδὲ ἀοννῃ πιδηΥ 
ννουπάςά : γε, τΔηΥ ϑἴγοπηρ, γιδη ἤᾶνε 
θδθῃ 5ἰαίη Ὀγ Πεζ. 

8ο ποῖ δβίγαυ 

Ω . 

27 “ἢετγ Ποιιβε ἐς {6 ννὰὺ ἴο Βε]], ἤν οἢ 
ϑοϊηρ ἀοννη ἴο {πῸ σμδπλθεῖβ οὗ ἀεδιῃ. δὰ 

βεϊὰ οἵ Ὀδΐι]6 βέγοννπ ν 1 [Π6 σογρβθβ οὗ (Π6 
541. “ἐ ΜΙΔΠΥ βίγοηρ πιοη." Τῃὸ νοτγά 
5ΡΘαΚ5 σγδίποσ οἵ {86 συ ἐμδη οἵ τῇς 
ἱπάϊν!άϊια] Βίγθηρτη οὗ ἔμοβο ννῆο ἢᾶνὸ ρογιβῃθά. 
“Ὁ ΜΙΊΣΗΙΥ Ποβίβ ἅγὲ Αἱ] {πῸγ ὑπαὶ νθ Ὀθθη 
βίδιη ὈγῪ μεσ." 80 {πΠ6 ΧΧ.: ἀναρίθμητοί 
εἰσιν οὗς πεφόνευκεν. ΤὨΪ5 5 δο]]ονγοά παῖιι- 
ΓΑΙ ΘποΟΙ ΡἪ ὉΥ ἃ τορθεποοη οὗ [μ6 οἱά οἰ) ῖ- 
ἴπ46 ἔτοπι 11. χ8, Υ΄ ς. 

ΝΟΤᾺῈΣ οἡ (ΗΑΡ νἱ1. 22. 

ΤΠ οἰηρ. οὗ {πὸ ννογὰ ἰγδῃϑι δι θα “" Ξσίος κ5᾽" 
(Ὁ32}) 5 ἔσυπὰ Πεῖδα οἠΪγ ἴῃ (πὸ Ὁ.Τ. ὙΤῇο 
ῬΙΌΓ. ΟΟΟΙΓΒ ἴῃ [54]. 11], 18, ἴῃ [86 1188 ΟΥ̓ ἔδιη!- 
ΠΙΠΟ ΟΥ̓ΠΑΠΊΘηΐ5, ἀπ 560Πὶ5 ἴο ΠΊΟΔΠ ὁ“ ΔηΚ]6- 
Ὀαπά.᾽"" Ετοπι [ἢ}]5 σοπΊεβ ἴῃ 6 πιρδηϊηρ “Τροτ." 
Α Ἰιΐογαὶ] νογϑίοη, ἢοννονοῦ, 45 ἃ Γοἰΐοσ ἴο [ἢ 6 
σογγθοξζίοη οὗ ἃ ἴοοϊ," βῖνθϑ ηὸ δάθαιιαῖο πιοδη- 
ἴῃς, δηὰ ἴΠ6 ἰγαπθροβιτίοη οὗ πὸ Δ. Ν᾽. υἱοϊαίθβ 
{Π6 βτδτηπηδγ οὗ [6 βθηΐθποθ. ὍΠὸ ἀϊβηε ιν 
45 Ὀδθη ἔε]ξ ΠΌΤ ἃ υϑγν δα ἀδίθ, δηὰ μᾶς 
Ὀδθη πιοῖ οὔ δνδάθὰ ἴῃ ᾿πΔΠΥ αἰ βογοπὶ ννᾶγ5. 
() Τῆς 1 ΧΧ.. 5θοτὴ5 ἴο ᾶν χοδά Ξ.5, δηά 
Εἶνεβ ὥσπερ κύων ἐπὶ δεσμοὺς, Διὰ 15 [0] ον οὰ 

ΓΗΑΡΤΕΚΝ ΝΠἼΠ[|. 
1 734 ζεγιε, 6 αἱ] ἐυϊύίσης οὐ τοϊσασ. τὸ 736 

. φδχερίίοπεν, 12 δε παΐεγό, 15. ἐἠξ οτυον, κ8 
ζάς γἱεάδε, 251 αηοα {ἠφς εἰογ γ᾽ οὗ τοϊδαίοτ. 
241. ΤΡ ΡΑΟΤΣ τς (0 ὁέ ἐπ1γεα] ,0» ἐλὲ ὀἑωσομεσς 
1’ ὀγίμρο. 

ΟἿἽΤΗ ποὲ “ νν βάοηι ςτὺ ὁ δηά 
πα εγβιδηάίηρ ρας ἔοσῖῃ ΒΕΓ 

νοῖϊςε ὁ 
2 ὅ8Π6 5ἴδπάδιῃ ἴῃ πα ἴορ οὗ Βίρῇῃ 

Ρίαςθϑ, ΌΥ τῆς ννὺ ἰ τῆε ρίδοαβ οὗ 
τῆς ραῖ8. 

Ὀγ 1ΠῸ ϑυγίας οὐ (μα θθ, 80 ἰακθϑη, {πο σοπὶ- 
ΡΑΓΒΌη [415 ἴῃ νυ 1} τῆς σοπιθοη Οσοθκ ρῥτὸ- 
γογῦ (ἔτγαβπι. “Δάδρ.᾽ 11... 7. 67), κύων ἐπὶ 
δεσμά: “4.5 ἃ ἀορ, δπτὶορα Ὀγ ἔοοά, ξοθβ ἴο 
{π6 σπαῖη παῖ 15 ἰο δἰπὰ ἢϊηι, 80 ἀρὸς ἴδ 
οὐἢ Ρὸ ἴο {π6 τεπιρίγοβ5." (2) Τὸ Νυΐϊς. 

15 γοῖ πλοῦ σοη]θοζιγαὶ: “δ, φμασὶ ἀσπίς ἰαεεὶ- 
τἰδπς εἰ ἱσπογᾶπσ, φμοά αὐ οἱἰπεμία “ἐμ ἐγα- 
ῥαΐμγ." Νόοηὸ οὗ {πΠ6 δἰϊοιηρίβ οὗ σομηιηθηζω- 
ἴοτβ ἴο μεΐῖ ἃ πλϑδῃῖηρ ουὐἱΐϊ οὗ [Π6 ῥῬγόβοιξ τοχῖ 
ΔΙῸ 1Π ΔΗΥ͂ ἀδρτοθ βαιϑίδείοσΥ. ὙΠΟΊΧ Χ', κἴ 
ΤΏΔΥ ὃὈ6 δάάρά, 85 1 Ἰεῖ ἴο σοη]εδείατο, δα 5 
ΔΠΟΙΠΟΓ σοπηράτγίβοη : ἣ ὡς ἔλαφος τοξεύματι. 

4 ὅ8Πε ογιεῇ δ ἴῃς ραῖεβ, δὲ τῆς 
εηῖγΥ οἴ τῆς οἰἴγ, δῖ τῃ6 σοηπληρ ἴῃ ἃζ 
16 ἀοοῖϑ. 

4 ὕπο γου, Ο πιδη, 1 οΔ]}; δπὰ 
ΤΩΥ νοΐςα 'ς ἴο πε 50ῃ8 οὗ πΊδῃ. 

ς Ο γε 58ἰπ|ρ[6. υπάεγβϑίαπα υν!5- 
ἄοπι: δηά, γε [οοΐβ, ΡῈ γε οἵ δὴ υἱ- 
ἀετϑιδηάϊηρ Πδαγί. 

6 Ηξαγ; ἴογ 1 ν] βρεὰκ οἵ Ἂχ- 
ΓΕ! ]επτ ΤΠ Πρ ; ἀπά {86 ορεηϊηρ' οὗ τᾺΥ 
[105 «ῥα ἑ δὲ τσῃξ τῃϊηρ8. 

ΟΗΑΡ. ΥἼΠ. 1. Τὲ 5βθοζίοη 5 ἴὴ ραγί δῃ 
δχρδηβίοῃ οὗ 1. 2ο---22, Ὀυϊ 1 15 ΟὈΥΙΟΌΒΙΥ 
Αῖδο ἃ σοιηρδηίοῃ ρίοΐαγε ἴο παΐ οὗ ςἢ. νἱ!., 
Δα 5 γνθβθ ἢ 50ΠῚ6 ΠΊΘΆΘΙΓΟ ἴο ΡἜΈΠΟΓΔΙΙΖΟ δηὰ 
ἰά641126 τ. (ὐοηίγασί θα νν ἢ [Π6 δοΐυ] ματϊοΐ, 
γεῖ τότε 1 [6 Πατ]οΐ ὅθηϑ6, 15 ἴμ6 ὟΝ ἰδάοπι 
ὙΠοπὶ ἴΠ6 ἀἰδοίρία μά Ὀδθη τοϊά (ν!, 4) ἴο 
τ ᾶκο ἢ15 5:5ίο. αηὰ ἢϊ5 κιπουνγοηδη. Ηθ, ἃ5 
Ηδγδςο θβ ἴῃ ἴπ6 Οὐθοκ τπυγίμοβ οὗ Ῥσγοάϊοιι5, 15 
ἴο Ιοοκ ἢἤτγϑί οὐ [ἢ]5 ρίςϊυσγο δηά οὐ παῖ, δηὰ 
(θη ἴο πηάκο ἢ15 σῆοισθ. ὅ86 ἴοο (8|]5 (ν. ς) 
ἴο {Π6 ““5:πλρ] 6" δηὰ (6 “"[Ὁ0]5,᾽ δπὰ {πεῪ 

ἢανο ἴο οἤοοβθο Ὠοίννθθη ἤοΥ νοῖὶοο δηὰ ἴῆδλί οὗ 
(86 ΤΟΙ ρίΓο55. 

2. ὙΤδ6ΕῺ] δηυτηογαῖοη οὗ Ἰος Δ} 1165 ροϊπῖϑ 
ἴο ἴπ6 ΡΠ ΟΥ̓ ἀπὰ ορδῆποβθ οἵ Δ βάοπιβ 
(οΔο ίηρ, 45 ἰῇ ἱ. 21, 85 σοηίγαβίθα νι [6 
ϑίϑδι ἢ δηά ϑθοῦθου πὰ ἀδγκηθθθ νΥΠ]Γἢ σῃσγουὰ 
106 Βαγίοῖ 5 ὁπ ςεσηθηΐϑ. 

4. »ιθ,..«Φ0η: οΥ »ιαη] ΤὨ6 ἔννο ννογὰϑ ἅσὸ 
πο, ΜΠ σἢ, Πκὸ αὐγὴ ἀηὰ ῥορεῖπει, ἀδβογι δα 
1Π6 Πρ ΟῚ δηᾷ {π6 Ἰοννοσγ, [86 βίγοηρεῦ δηά ἴῃ 
ψνοάκοῦ. Οοῃρ. Κ5. ἱν. 2. 



Υ. γ---21.} 

Εὸγ ΠΙΥ πηουτῃ 5841] βρεαΐς ἐγιτὶ ; 
Ηρ. ἐᾷε Δῃηαὰ νυ Κοάπο685 ἐς Ἷ2η Δροπληβείοη ἴο 
αὐοιεΐπκι- 
εἰσ φ" μι ΤᾺΥ 108. 
ΠΕ. 8 ΑΙ] τλ6 νγογάβ οὐ τὴγ πιουτῇῃ ἀγέ 
ἐῊε.. ΙἸη ΓΙΡΗτΕΟΙ5η655; ἐῤέγέ 15 ποιιιϊηρ, ᾿ἔτο- 
τυγεέεηίλφά. με 

ὙνΆΓα ΟΥ ρδύνεγβα 1η τῆεηλ. 
9 ΤΠ ΕΥ ἀγ 411] ρἰαίῃ το ἢϊπὶ τῃδῖ 

υπηαετγϑίδηάοίῃ, δηά τρῆς το τῃεπὶ τηδῖ 
ἢηά Κηον]εάρε. 

10 Κεςεῖνα ΠΥ ᾿ηβίγυςζίοη, ἀηἀ ποῖ 
ϑΐνεγ; δῃὰ Κηονήίεάρε γαῖμεσ 1ἢδη- 
οδοῖςα ροϊά. 

δ Τοῦ 28. Ι1 ΦΕοΥ νιβάοπλ Ζς Ὀδεΐζοσ τῆδη 
ΡΒ. 19. Γυδίε8 ; αηὰ ἃ}} τῆς τῆϊηρβ δῖ ΠΊΑΥ͂ 
ξμαρ..1.. 06 ἀεβίγεά ἅγε ποῖ ἴο θὲ ςοπιραγεά 
δ ι6. 6. {0 [1ἴ.’ 

"Οτ, 12 1 υγιίβάοτῃ ἄνχε]] ννττῃ ᾿ργαιάεηςε, 
σώ ἐξγ. 

δηά ππά οἷἱκἋ Κπον]εάρε οὗ νυ ἰη- 
νϑητίοῃβ. 

12 Τα ἔξδαγ οὗ πὲ [οκ ἢ ἧς ἴο 
ἢδῖθ ὃν]: ρῥγιάθ, δηά δγίορησυ, δηά 
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[ἢε ἐν] ννᾶγ7 δπὰ {δε ἔγονγαγά πιοιἢ. 
ἀο Ὶ δῖε. 

14 (ὑοιιηβεὶ ᾿ς πλῖπθ, πὰ ϑοιιηά 
νυν βάοπι : 1 ἀμι ἀπ ἀογβϑιδηρ ; 1 πᾶνε 
ΒῖΓΘΠΡ ἢ. 

15. ΒΥ π|ὲ Κίηρϑ τγεῖρῃ, πὰ ργίῃοεβ 
ἄδογεα 7υ5τ|ςε. 

16 Βγ πιεὲ᾿ ργίῃοεβ συ]θ, δηα πο ]68. 
φύδηι 411 τῆε Ἰμάρεβ οὗ τὴ6 εαγίῃ. 

17 1 ἴονε τῇεπὶ μας ἰονε τῃὲ ; δηά 
[Πο86 τῆδϊ 566 πὲ εαγὶγ 5}4]} Βπά πιο. 

18 “ΚΙομεβ δπάᾷ Βοποὺγ αγέ νυ ἢ“ ομαρ. 3. 
πε ; γέα, ἀμγαθ]ε τίσ με ἀπά τίρῃι- οὖ 
ΘΟΙΙ5Π688. 

ι9 “Μγ ἔτυϊε 1. θείίεγ τῃδη ρο]ά, “ «βαρ. 3 
γεδ, τη ἤηε ροϊά ; ἀπά τὴν τονοηιϊε μὰ 
(ἤδη σἤοῖος 51|ν 6 γ᾿ 

20 1 ᾿]ελά ἱπ τ ννὰὺ οὗ τίρῃϊ- "Οτνωσὰ 
Θοιιβη6858, ἴῃ τῆς πιιάβε οὗ τῆε ρδῖῃβ οὗ 
Ἰυάρπιεηῖ: 

21 Τμαῖ 1 τλγ σλυβθα ἴδοβε τῇδ 

Θ. εχερἰίρη] 1.11. ρα οἷν {Π1η65." ὍΤΠΘ 
ννογὰ 18 ηοὶ {Π6 βδπὶὸ 45 [δὲ ἰγαῃπϑίδίθα “ὃ χ- 
σΟΠ]Θ πη " 1 ΧΧΙΙ. λο, πη 15 οἴβονσῃοῦο δἰννᾶγϑ 
ιϑοὰ οὗ ρΡοΊβΟηβ, 85 ἴῃ 1 5. 'χ. τό, 2 δ. ν. 2. [1 
15 σμαγδσίογιϑος οὗ [6 ΠΙΡΕΪΥ ροεῖῖς βίγ]ε οὗ 
115 ρᾶατί οὗ ἴῃδ Ὀοοῖς [παΐ 1τἴ 5Βῃου]ὰ Ὀ6 υϑοὰ 
Ποῖθ οἰἴμοσ οὗ ἰῃς {πῆρα ἴδυρῃϊ; οἵ, 45 ἢ 
Δάνογθί δ! ν, οὗ (86 σμασγαςῖογ οἵ {ῃε ἰεδοῃίηρ. 

8, 9. [{ 15 ἰηϊεγοβης ἴο ποίς ον ὀνθῆ 
Ποῖθ, Ὀεΐογο ψὸ σοῖο ἴο ἴδ τηοῦο 5ισιΚιην 
ΔΠΕς ρΑ ΟΠ οὗ νυ. 22---.21., ἴΠ6 ννογάβ οὗ ἴΠ6 
Ιάθ4] δν τϑάοπι ππὰ ἐποὶσ μι ρῃσϑί ΓΙ πιθηΐ ἴῃ 
τὲ οὗ ἴπ6 [πολγηῖϊο νογά. ῬὍΠοῦα 4150 
δΊΔΟΙου)5 ννογάβ ργοσέθάδα ουἱ οὗ ΗΙ5 τπουῖῃ 
([μὰΚὸ ἵν. 2), ἰὴ Ηἰπὶ ΝΊβάομλ νγᾶ5 15 |θοὰ 
οὗ 411 Ὠδγ σμ!άγεη (Μαζί. χι. 19); 5ῖ 45 εσα 
86 ἀδοῖλγοβ ἴῃδξ “ΠΟΥ νγᾶγϑ ΔΓ ρἰδιη,᾽ ποῖ ἴο 
[πΠ6 ροῦνθιβθ δηαὰ σδγϑίοθθ, Ὀμῖ ὁ" ἴο δϊπὶ {παῖ 
ὑπάογοίδηαριῃ.᾽" 

12. Ἰπ τε ἔγβὶ δά ἀάγοϑς οὗ Ὁ Ιβάοῃι (1. 22 --- 
43) ΒΕΓ ϑνογαβ νοῦ βίεσῃ δηα ἰθγσγϊθ. ΤῊς 
ἢτβὲ δἵορ ἴπ 1π6 αἰνίηθ δἀιποαίΐοπ ἰ5 ἴο ῥσο- 
αεἴδίπι “186 ἰΘἸἸΤΟΓκ5 οὗ ἴδο [,οτὰ :. Ὀυϊ ἤοΓὸ 586 
ΠΟΙΟΥ͂ ΡΓΟΙΊ1565 ΠΟΥ [Ὠγοδίθῃβ, δῖ, ἃ5 1 Ἰοϑῖ 
ἴῃ 56] σοπίοιηρ ίίοη, 5ρθακ5 οὗ ΠΟΥ οννὴ ὃχ- 
σοΠ]θηςθ, “ΡῬγμιάρηςο.") ὍΤῆθ “5 ἘΠΈγ.,᾽) 1ῃς 
ὙΠ ]1|η655 οὗ (ἢ δογρθηΐ (θη. 11. χα), ἴῃ 1561 
πουΐγαὶ, δὰ: σάρδὉ]. οὗ Ἐεδϊπρ ἰυτπιρά ἴο βοοά 
85 Νν6}} 8ἃ5 οὐ], ὍΤῆδ ἴο ννογάϑ βἰδηά ἴῃ ἴῃ6 
58 ΠΊ6 τοἰδτ!οη ἴω ἐδοῦ ΟἴΠΕΥ 8ἃ5 σοφία ἀ065 ἴο 
φρόνησις, ν»ῈΠ γεῖ πιοῦὸ Ὄχδοΐπεββ, ρογμαρβ, 
5 σοφία ἴο δεινότης, ἴῃ [6 [ΟΊ ΠΟΪΟΡΎ οὗ 
Οτοεκ εἰἴῃϊος (Α τιδῖοῖ. ὁ Ε18.ἡ νι. 6). δ βάση, 
ἰὴ δηὰ Ἰοξῖγ, οσσυρίθα νυ ἢ [ὨϊηρΡ5 Πράνθη νυ 
δηὰ οἴθγῃδὶ, ἀοθς ποῖ ὀχοϊυάθ, γε, γαῖῃοῦ 
“ὁ ἀν 6115 νυ (Π6 ργδςοίιςδὶ ἰδςΐὶ ἀπά ᾿πϑιρῆξ 

ποοάρα ἔοτγ ἴῃς 116 οὗ σοτημηοη τῆθη. “" ὙΥΠΕΥ 
1 ν ΘΠ ΠΟἢ5,᾽) σΟ 5918 ψουϊὰ, ρΡογμᾶρβ, οχ- 
ΡΓεβ5 Ὀοδζίοῦ (ἤδη ΔΩΥ οἴ οσ ννογά ἴδ6 {τυ (ἢ 
τητοπάδά, [ῃδΐ 4}1 σρες!4] συ 5 ἴοσγ [Π6 ἀρίδ:}5 
οὗ {π|ὸ ϑρηρ οαῇ οἵ 1Π6 ΠΙρβοϑὶ Δ Ἰϑάοιμ 85 
1ΒΟΙΣ ΘΟΌΓΟΘ, 

18, Τῆς Ὀαϊδηςσοα ραγδ]] 6] 15πὶ οὗ ἔπ6 Ηο- 
Ὀγὸνν ννου]ὰ Ὀ6 Ὀδζογ ργεβεγνοά ΟΥ̓ ρυϊίηρ [Π6 
οοἴοῃ δεγ “ὁ 6Υ}} νγαγ. 

15. Νοῖί {πΠ6 σοπηηοῃ [Π οὗἩἉ σοΠΠΊΟΠ ΠΊ6Ὶ 
οηἶν, Ὀυζ (Π6 ΘΧογοϑο οξδο Πρ οβὲ ϑονογει ρηΐγ, 
τισὶ ἢᾶνθ 115 ὟΝ ̓ϑβάοχῃ 45 [5 σγου πὰ. ννο 
σδῃ ΠΑΓΑΪγ [41] ἴο 566 ἴῃ [815 ραϑβᾶρθ (υν. 1ς--- 
41) Δῃ Θοἢο οἔὗὨ 86 ἰοδοῃίηρ οἵ ἴΠ6 ποῦϊθ ἢϊ5- 
ἸΟΓΥ οἵ ἴῃ6 σ“Ποίςθ οὗ ϑοϊοπηοη ἴῃ 1 Κ. 11]. ς--- 
14. Τἢε νγογὰβ {μαΐ ᾿ΠΡΙΥ ταΐϊο ἅτ ποαρϑά 
ΟἿΘ ὩΡΟῚ Δποΐμοῦ ἴο οχῃδιυβὶ [ἢ 6 115σῖ, {πὸ ἔπε. 
οἰ ὈΓΙΠΓ65) δογυηρ ΤῸΓ ἔννο Ηθῦγονν ννογάσ, οὗἉ 
ΓΟ Β {πΠῸ ἤγϑι τηρῆϊ, Ρογηάρβ, 85 ἃ ογὰ οὗ 
ξιαποίίοη Γαΐ μοῦ {πὴ δοποιγ, Ὀ6 τοπάογος 
ἐς γᾺΪΟΓΘ.᾽" 

17. «τῇ γι εαγὶν} ὙὮΠΟΓΟ 18 ἢῸ δάνο ἴῃ {6 
Ἡρῦγον,, δηὰ τ 5 ᾳυρβιοηδοϊο νεῖ οσ [86 
νογῦ, τπουρῇ [ἴ σοπλθβ ἔγοπὶ [6 βϑδπὴθ γοϑέ ἃ5 
{αι οὗ ““ ἀάννῃ " ΟΥ ὁ" ΤΛΟΓΉΙΉΡ,᾽ σοηνοΥ5 ΠΟΙ 
14 {ΠεῈ 5:Πρ]6 9θη86 οὗ “"βεοκιηρ.") ΤΏ ΑΟΥ. 
σοπΊθ5 ἔγοπὶ ἴπ6 Ψ ῸΪρ.: “41 πιᾶηὲ νἱβι απ 
δὰ τῇθ,᾽" δηὰά [μὰ 6γ. 

18. ἀωυγαῤίε γἱερεῚ ΤὍὌΟ ϑρεςῖαὶ [ἄθα σοη- 
νογεα 18 {πὶ οὗ ἃ ἰγξᾶβιιγο 6 ὉΡ ἴῸΣ ΠΊΔΗΥ͂ 
ΥΘΔΥ5, απεῖοπέ ΘΑ ἢ. (οιηρ. {πΠ6 Οὐδοκ τάχη, 
ἀρχαιοπλούτων δεσποτών πολλὴ χάρις. “Ἐ5.ἢ. 
. Αξβαπ.᾽ 1042. 

19. μοίά, ἥπε ροϊ4] ὙΠδ6 ἤγϑί, ὈῬγΟΌΔΟΙΥ, 
(( ηδῖϊνθ :᾽) (ῃ6 βοσοηά οχίγδοϊοα ἔγοπι ἐ.6 Οχόδ, 
ΟὐοχΡ. 111. 14. 



τ, οδέπ 
δίνεως. ξΞ 

να}, Ζ[έ 

: 

ἷονε πιὸ ἴο ἰπῆῃετῖς ϑδιυβδβίδηςε  δαά 1 
ψΨ1}} 811] τοὶ τγθαβαγοβ. 

22 ΤΠε [ΟΚῸ ροββεββ8εά πλὲ ἰπ ἴῃς 
δεστηηίηρ; οὗ ἢ!5 ννὰγ, Ὀείογα ἢϊ5 νγουκϑ 
οἔὗ οἰά. 

23 1 ννᾶϑ8 5εῖ ὉΡ ἤτῸπὶ δνετγίδϑιηρ, 
ἔτοπι [6 Ὀερίηπίηρ, ΟΥ Ἔν Γ ἴῆ6 ϑδγιὴ 
Υγ7Ά5. 

24 ὝΝΒεη ἐῤέγέ τὐϑγὲ πὸ ἀερίῃ5, 1 
νγᾺ8 Ὀγουρῆς ἰοστῃ ; νγνῆδη ἐῤέγέ τὐέγέ 
ΠΟ ουπδιη8 Δροιηάίηρ νυ ἢ νγδῖεγ. 

25 Βείοτγε με πιοιηῖδίηβ ἡνεγε βεῖ- 
{Ἰεἀ, Ὀείοτε τῆς ἢ1}15 νγὰβ 1 δγοιρῃῖ 
ἰοπῃ: 

26 ὙΝΉΙΕ 858 γεῖ ἢς ἢδά ποῖ πιδάθβ 
ἀλέζβανε, [Ὰ6. δάση, ποῦ τῆ8 1 Πε]45, ποῦ τῆς 

οῷ. 866 Νοῖο Βοΐον. 

238. 1 «υας «εἰ 29}] ὙΠῸ ΑΨ. Ποῦ ξΟ]]ονν5 
1πΠ0 1ΧΧ. «πὰ Νυἱρ., πιιϑδίηρ ἴῃ 6 ἔοϊοο οὗ 16 
Ηοῦτονν, 561 ννᾶ5 δῃηοιηίοα." ΟομΡ. Ρ5. 11. 6, 
ΠΟΥ [Π6 54ΠΊ6 νΟΓῸ 15 50 γοηογραά ἴῃ [ῃ6 ΠηΔΓ- 
σι, 2 το. χΧΧνΠ. τς, δηὰ Ε2οκ. ΧΧΧΙ!, 
40, δηά δίϊς. ν. 4,  Ποα [86 ποιιὴ ἀθγίνοα 
Γτοπὶ 1 5. ἐγδηβίαῖθα “" ργίηςθβ" ὙΠῸ ἱπηλᾶρο 
ἔσοιρῆΐ Ὀοέογο πϑ, 1 νυν δοςθρί (15 τηραπίηρ, 
ῖ5 τη οὗἈἨἯ ἦνυἱϑάοπ δποϊηϊρα, 45 δὲ ποὺ Ὀισίῃ, 
ἢ “6186 ΟἹ] οὗ ρ]αάπο58.") [{ 15 ἔδιγ ἴο βἰδίΐθ, 
Ὠονγονογ, (αὶ (6 Δρῥαὶ ἕοττη οἵ {πΠ6 νϑγὺ 
ΜΠ ἢ Ἠδ8 (ἢ 15 5δοηβ6 (2) ἰ5. ποῖ ἐοιιμα οἾ56- 
ΜΓ ΉΠΘΓο, δηα (ἢδξ, τῃοιρ ἢ ἴΠ6 5εη56 οὗ “ δηοίηξς- 
ἵπρ " ἰ5 δἀορίοἀ ὈὉΥῪ Βοβοηπλ 16 ῦ δα οΓ- 
ἴπεδα, ΗΖ σοπηθοῖθ {πὸ νογῦ ὑπ ἢ20, 
(ὁ το ννϑᾶνθ, ἡ οὐ “ΟΥ̓Κ, " πὰ 580 ἄρτθὸβ νυ ἢ 
1η6 ἱΕ. “ὁ ογαϊπαῖα 5ι1πὶ᾽) δπὰ ἴῃ ἀν. 

Ο7᾽ ἐνεγ δε ἐαγίδ «υα51 1.1. νυ ἃ Ρ]ΌΓΑΙ 
ποὰη οἵ ννοηάογαϊ νἱνιηθ55, ὁ" ἔγοπλ [6 ἘΙΏΊ65 
Ὀοίοτο {Π6 φαγί." 

24. ἼὝΠοὸ ογάεγ οὗ σγοδίίοη σοστοϑροηάβ ἴο 
{πὲ Ὡς νὸ ἤπὰ ἴῃ Οδξη. 1. 511] του 
ΒΕ ΓΙ ΚΊΠΡ 15 ἴΠ6 γΟΘΘ Ὀ]αησο νυν [ἢ6 Τπουρἢς5 
δηά ἰαηρυᾶρο οἵ ἴ[Π6 Βοοὶς οἵ ον, ςἢ. χχίὶ!, 
ΧΧΥ., ΧΧΧΥ. Α νου ὰ οὗ ννδίθιβ, “" ργοαΐῖ 
ἀθορ5᾽ Ἱγίηρ ἴῃ ἀάγκηθβϑ, [Π15 ννγᾶβ ἴΠ6 ρι σἴαγο 
οὔτΠε τσϑηγοίοβε {πὶς οὗ νυν ἢ τπδη οοι]ὰ ἔογΠΊ 
ΔΠΥ σοησθρίοη, δπὰ γοῖ 1ῃ6 ςο-οχιβίθηςς οὗ 
{π6 υποτοαΐοά Δ Ίδάομα νυ 86 οἴογηδὶ [6- 
Ὠονδὴ ννᾶ5 Ὀεοίοσο παῖ. 

25. Ουἱϊ οὗ {86 Ἑἤδος οὗ ννδίοιβ γοϑο {ῃ6 
Θνου δέῃ 115, ΕΥ̓ Ρ6, 45 ἴῃ 5. χς. 2, οὗ ργΓΠη- 
δ᾽] {π|ὸ;: γεξ ῆδὲ ἴπῃ6 Ῥϑδ]πλῖθῖ βαιά οὗ 
Ὀ6δονδῃ, [Π6 ἴδδοθοῦ Ποσὲ δϑβϑογίβ οὗ ὙΥ Ἰϑάοσι : 
516 νῦᾶϑ Ὀδίοσο ῃοτὴ Δ]], 

26. 1ῤὲ ῥίισῥωαὲ ῥαγὲ οΥΓἹ δὲ ἄμε οΓἹ τὲ 
«υογἰ4 1,1 “Ἴμ6 πεδά οὗ {πὸ ἀιιϑσίβ οὔ (ἢ6 
ννογὶ ἃ. [{ 5 ποΐ οἰθασ ννμαΐ τᾶρὸ ἴῃ [Π6 
τϊηά οὗ {Π6 νυ τιΐοῦ δηθννογοά ἴἰο {ἢθ56 νογάϑ. 
ΤΠῈ οἤοέ σοπήθοΐαγεδ ἀγὸ, (1) {πῸ Πρ] οβὶ 
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Πρμεθε ρας οὗ τῆε ἀυθδῖ οὗ τἢς 
νγοτ]ά. 

27 νη πε ργεραγεά τῃε ἤξαν 6Π5, 
Ιτοας τμετε : νἤθη ἢς 8εῖ ᾿ ἃ σοπΊρα85 1 Ὁ. ΠΩ 
προη ἴῃς ἴᾷςε οἔτῆε ἀερίῃ: 

28 νη ἢδ εϑῖαὈ] 5ηεά τῆς οἰουάς 
ΑἍῦονε : ψῆδθη ἢς δβιίγεηριμεηθά τῃε 
ἰουμῃῖδιπη5 οὔ τῆς ἀεερ: 

29 “νἢεη ἢε ρᾶνε ἴο τῇε 868 ἢἰ5 . ὅεπια 
ἄεογες, τῆλτ τῆς νγαῖεγβ 5ῃοιιϊὰ ποῖ 70ὺ 33.:9 
Ρᾶ55 ἢΪ8 σοπηπιαπαπχεηῖ: ἡνῆδη ἢς Δρ- Ρ.. χορ 
Ροϊηϊεα τῆς ἐουπάκδτείοηβ οἵ τῃε εαπτῃ : 9 

20 Γἤεα 1 ννὰβ Ὁγ Πίπι, ας οπα 
Ὀτγουρῆς ὑρ οὐ ῥίπι: ἀπ ] ννὰβ 
ἀλιν ῥὲς ἀε]ρητ, τε]οϊςπρ αἰνγαγϑ δὲ- 
ἴογε ἢ πὶ; 

4 ἀι5:,"" 5ς. [ἢ6 ἀὐγγ Ἰαηά, Πα 40]6, αἰ ἕογ σ]- 
ἘνδΏοη, 45 σοηςγαβίθα νυ ἢ {π6 ννυδίοτς οὐ [Πὸ 
σἤδοίις ἄθερ; (2) Ἰἰοοκίης ἴο {πὸ ἔποϊ ται {Π|6 
ννοΓὰ ἔοσ “" ἀιι5ῖ) 18. [Π6 δαπηθ ἃ5 ἴπδΐ υἱξρὰ ἰῇ 
(Π6 ἢἰδίογυ οὗ [Π6 σγθδίίοη οὗ πδη (Όεη. 1ἰ. 7, 
||. 19), δηὰ ἴο ἴΠ6 ργυορδθ τ γ ἐμαὶ ἐπί ογεδ- 
(οη νγου]ά ποῖ Ὀ6 ραβϑθά ονδσ μεθ, [ῃδὲ "" 186 
Ποδὰ οὐ ςἢιοῦ οὗ {π6ὸ ἀυιί5. οὗ [86 ννουϊ ἡ 18 
ὩΟηΘ οΟἴδοῦ ἤδη πήδη ᾿ἰπΊ561|{, Οοπρ. Εδεΐρ5. 
11. 2ο6. (80 Ἐοβοηπλ |εῦ, δυο, δπὰ [τὴ- 
Ὀγοῖῖ.) (2) “ἴῃ δτϑὲ εἰοάς οἵ βαγίῃ," 9ς, 
ἴῃοϑ6 ἢγϑὶ σγοαίθα (50 ΗΙ 2165). 

27. «εἰ ὦ εοἾκμῥᾳ..1 Βοιογ. “ὁ οἰγοΐο " ΟΣ 
“ἐοἰγου!,,) 85. 'ἴπ {Π6 πηᾶγρ. ἀπά ἰοῦ ΧΧΙϊ. 14. 
ἡ. ε. [ῃ6 κτραΐ νδι]ὲ οὗ βράνθη ϑἰγοίς θὰ οὐϑῦ [86 
θὸρ 5685. 

29. Αραΐη, νγὸ μανὸ ἃ ἀϊξέϊησξ γορυοάμπςξοπ 
οὔ {86 {ποι ρῃ5 δηὰ ννοιἀβ οὐ [οὐ χχχυ. 4, 
10, 11. 

80. 4(: οπε ὀγομσῥδί τῷ «υἱὸΤ δῃ] Τἢδ 
τοοί-πιοδηϊηρ οὗ ἴῃς Ηρῦγονν, “’ ΠγπΊποβϑ, σἰθαά- 
[λϑίπεϑβ," Ὀγάηομθβ οὐξ ἴπ ΤΛΔΠΥ ἀϊγοςτοη8, 
δηά ννὲ ἃγὸ ἰθϊ ἴὸο σοοβο Ὀδδίννθοη [ῃ6 ἀογινοά 
ΤΊΘΔηηΡ5. (1) ὙΤὨς ΑΨ. 5ἰαγῖ5. ἔγοτα {πδΐ οὗ 
“ι ρϑ [4 15ῃϊπρ΄, ὈΓΙΠ ΡΣ ἀρ, τολπηρ." 845. ἴῃ 
Νυπι. χὶ. 12; 54]. ἴχ. 4: Κυκῇ ἵν. τό: “1 
νγ85 ἃ5 ἢἰ5 [οβίεγ- ἢ] :" δηά 5 ξυρρογίοα ὈῪ 
ἘΟΒοητ 116 γ, (2) Οἰμεῖβ ἰᾷκα 1ῃ6 δςῖίϊνο 
ἔογτος οὗ {86 νι 85. “" ϑεζιηρ, ΗΧχίπρ, ςοπ- 
δῖ Πρ. 061 ν᾽ 85 ἃ5 ἢ15 υ ΙΠ οΥ," ἀπά (ἢ 5, 
1 πιυϑί 6 δ]οννθά, 8115 ἴπ Ὀθβὲ ψν ἢ 186 5ρο- 
οἷ4] ρΡοϊπί οὗ {π6 ψγῇ0]6 ρᾷβθᾶσθ. [Π6 σγθδίνο 
ΘΠΟΓΡῪ οἵ ν]ϑάοπι. δὸ ἢ ΗΙΖὶρ, Μδυγευ, 
Εννδ]ά, ἀπά Βεγίμοδυ, {πὸ ΠΧ Χ. (ἁρμόζουσα), 
δηά ΝΡ. (συηςία σοπιροηθη5), ἁπὰ 1 ποτ, 
Οοιηρ. ΝΝ 15. Υἱ}. 21, 22. 

ἀἰαἱΐν ῥὶς ἀεί] Ἡρῦγονν, “ἀδὺ ὃν ἀδγ,7 
ἢ πῃ ἀρραῖθπί ταίογοποθ ἴοὸ {Π6 ἸΟΥ οὗ 1ῃ6 
Οτοδίογ ἴῃ Ηἰ5 ψΟΥ Κα ΠΒΏΡ, Ὀδμο]άϊηρ 11 ἃ9 
ἑνοῦ βοοα,  Οδη.. 4), 10. 12,21. Τὸ ΜΝ βάοπὶ 
ΠΘΥ56Ι ἢ 4150 (ἢ6 νγοῦῖς ννᾶβ πὸ ἰδδοσίοιιβ. ἰ858Κ, 



γν. 1τ--- 6. 

χ1ι Ἐε)οϊείηρ ἴῃ τῆς Βαδιταθ]ς ραγῖ 
οὗ 5 δἅγῖῃ ; δηά πὶν ἐδ] ρἢ 5 τυέγδ 
ψ ἢ τς 50η8 οὗ πγεη. 

22 ΝΥΝον τπεγοίοτε ἤδθάγκεη ὑηῖο 
με αιρ. 1167) Ὁ γε Τμ]άγεη : ἔογ “7 0]εββδθά ἀγέ 
δι τ. 
51ι, 

ἐῤέγ ἐραὶ ΚΕαΡ ΠΥ νγᾶγ3. 
4332 Εξεαγ ἰπϑιγιοίίοη, δά 6 ννῖβε, 

ΔΠ4 τεΐιβα ἴἴ ποῖ. 

56 ἐἰ βρογίθα "ἢ 85 ἴἴ ννεγο, ἴῃ ἴθ Ἔχ ογᾶη 6 
οὗ Ποὺ στρ δηά κἰγοηρίῃ. 

81. ὙΠ ο]οβίηρ ννογὰβ ἅγὸ αἷ5ϑο ἴῃς Πρ σϑί 
δηὰ τ{Π6 ποῦϊοεί. ΔΝνιβάοσῃ, ννῆο ογάἀογοά (6 
Ὠράνρῃβ, δηὰ ἰαϊὰ ἤπτῃ {πὸ ἔοιυπηάκξίςοηβ οὗ {π6 
δΑσίῃ, το)οϊοῖηρ ἴῃ παῖ ννοτκ οὗ ἤθγϑ5, γϑ)οῖςθ5 γϑῖ 
ΤΊΟΓΟ ἰπ ἴΠ6 ννου]α 45 ᾿ῃπδϑιοαὰ ὈὉγΥ Οοὐΐδβ τὰ- 
[ἰοηδ] στεαΐιγεβ (ςουῃΡ. [88]. χὶν, 18). ΟἸνίηρ 
ΟΥ δῃὰ ἐδεὶὶρῃξ ἴο σοά, 586 ἅπᾶάβ ΠῸῚ ἀθ!ρἢς 
Δτίοπὺπρ ἴΠ6 50η5 Οὗ πιθῃ, 80 ἔδσ ἴπὸ ννογαϑ γὸ- 
τη τι οὗ Ἡοοκοῦβ ποΟῦΌ]Θ ἀοχοίορυ ἴο [ἢΠ6 
Π)ινῖπθ [μνν, νἤοβϑο ὁ" 5οαῖ 15 ἰὴ {πΠ6 Ὀοδβοιῃ οὗ 
Οοά...ἴο ννῃοπὶ 411 {Π1πρ8 ἴῃ ἤδανοπ ἀπά θαγ ἢ 
ἄἀο Ποπιᾶρε . .. οὐ ΠΪΠΡ ΠΟΙ 85 {Π6 τηοῖθοΓ 
ΟΕ (Ποῖγ ρϑᾶςθ δηά ογ." Βιυῖ ουν τπουρμῖ5 
16 σδιτιεὰ γεοῖ ξυσίπεσ, ὙΠ656 ννογάβ, {κ 
16 τοϑῖ, 4ΓῸ ἃ5 ΔΠ ὈΠΟΟηϑΟΙΟΙ 5 ΡγΟΡἤΘοΥ ἢ] - 
αΠΙοδὰ ἢ ἴἢ6 Ὠινὶηθ Ννογά, ἴῃ ννῃοτῃ ννϑῦθ 
εὐ Βα 41} τἴῃ6 ἰγϑαϑυγοβ οὗ ν βάοτῃ." ΒΥ 
Η!πὶ 411 {πὶπρϑ σᾶπλθ ἰηΐο΄ Ὀεοίηρ (ΘΠ 1. 3), 
Δα “τὸ ΠοΙὰ τοροίῃεγ"" (ΟἹ. 1. 17); Ηθ ἴοο 
15 “πὶ (86 Ὀοβοιὴ οὗ (6 Εδίμεγ" (]ὁΠη 1. 18), 

ΡΒΟΨΝΕΕΒ5. ΝΠ]. 
44. Β]Ιεβ5εἀ ἐς ([ἢ6 πηδὴ τῃαξ Ἠθδγείῃ 

π16, νγνδῖοἢ!ηρ ἀΔ}}γῪγ δὲ τὴν ρδῖοβ, ννγαὶτ- 
ἱηρ' αἴ τῆ ροϑῖβ οὗ ΠΥ ἀοοῦϑ. 

3ς Εογνῆοβο Πηάεῖῇ πε ππασίῇ [Π{6, 
ΔΠα 5}4]] ! οδῖαϊη ἔνοιυγ οὗ τῆς ΟἈ. 
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ΦΊ ΟὟ 
Ε Ἶ ὄγωηι 

26 Βυῖ Πε τῇδϊ βἰππεῖῃ δραϊηϑῖ της. 
νντοηραῖῇ ἢΪ5 ονγῇ 80} : 4} τυ τῇδε 
Βαῖα πιὸ ἰονε ἀθδιῃ. 

δηά ἰὴ Ηἰπὶ {π6 Ἐδίῃον ννᾶ5 νν6]}] ρ]θαβθά - δηά 
γεῖ Π|5 ““1Ογ 4150 15 16, ποῖ ἴῃ ἴΠ6 β]ογΥ 
ΟΥ̓ 1ῃ6 πηαίογδὶ ὑπίνογθο, Ὀυϊ ἰῇ Ηἰβ ννοῦκ 
δλοην ἴΠ6 50η5 οὗ τηφῃ, 

89. Τὸ οἹὰ οχβογίδζςοῃ γοΐαγης ποὺν ἢ 
ἃ πονν ἔοτοθ. ΤῊδ σοιη5615 αιὸ ἢῸ ἰοημογ ἴμοβο. 
οὗ ρῥγιάφησθ, σφ] ου]αίίοη, Πυγίδηῃ Θχρογίθηςθ, 
δυΐ {μαΐ οὗ 4 Ν᾽ Ιδάοπι νυϊὰθ 85 ἰῃ6 πηΐνογθο, 
Εἴθγηδὶ ἃ5 θμῃονδῇ, ογάρχηρ 4}} [πϊηρ5. 

3834. ἼΠο ἵππᾶρὸ ϑιιρρεξίθοά δϑθοηβ ἴο ὃ 
Εἴ Πογ {μαὶ οὗ ἴῃ6 οβῆσοῖ Ψῆο Κοὲρ νναίςῇῃ δἱ 
16 μαΐθ οὗ 4 Κιῃρ᾽β ραίαςθ, ἀννθι ηρ ἴῃ [Π6 
5105} 1:6 ΟὗἁὨ ΚΙΠΡῚΥ ἕανουτϑ, οὔ, πιοτὸ ργοῦδὈ]γ, 
ἴῃδὶ οὗ ἴῃ6 [μονιῖ65 ο συδγάθα {πὸ ἀοοῖς οὗ 
{Π6 βδιισϊυαγν, (55. σχχχῖν, α, οχχχν, 2). Νοῖ 
1655 Ὀ]εϑϑθα (ἤδη {Ποῖ γ5 15 [86 ἰοῖ οὗ ἴῆοϑθθ ννῆο 
νας ἀροη ὟΝ ἰδάομα ἰῃ ἴῃ6 Το πιρ]6 ποῖ τηδάθ 
ΜΠ Πδηάβ. 

86. νι βάοιῃ δδη 15 [Π|6,΄ 1Π6. ΟΠΪΥ ἔπι 
Πἴὸ, ὙΠῸ Ὑνογά, τῃ6 1 ρῆηϊ, 5. δἰθο [86 1,}Η Ὁ 
οὗἨ τῦδὴ (Τομη 1. 4). ὙΠῸ δἴογπα! [τ 15 ἴο 
Κηον Οοά δπὰ (πηϑβὲ ([}οὁΠη χνιὶ, 3). 

ΝΟΤΕ, οὐ (ἬΑΡ. νΙ11. 22. 

Α νοῖβα νης ἢ [45 ὑἷαυθὰ 50 ἱπιρογίαπί ἃ 
Ῥαγὶ ἴπ ἴπ6 Βιϑίογυ οὗ (γι ϑίίδη ἀορτηδ ο4}15 
ἔογ τῆογὸ ῆδη ἃ ποΐξ οὗ 5] Π1ρ]6 ὀχϑβεϑίϑβ. 

[{Π18 οὐνίοιιβ ἴπαΐ 1ξ σδιτῖθβ ι1.5 ἴο ἃ ΠΙΡΒΟΣ 
Ροϊηΐ τ1Δπῃ ΔΗΥ͂ ῥγονίοιυβ ννογάβ. Ὗ Ἰβάοστῃ 
Γενοδῖὶς ΠοΙβο 48. ἴῃ [ο]]οννϑῦρ νὴ Οοά. 
ὗν οαπποῖ [μΐηκ οὗ {πὸ Εἴογηαὶ 1 ογὰ οἴμοῦ 
[8Δηὴ ἃ5. οὔθ ἢ ποσὶ Υ ἰϑάοση ἀννοὶς 
ἴῃ 1Πῃ6 Ὀορίηπίηρ. ὙΜΒαὲῖ ΨΝνΊβάοπι τυδὶ ὃς 
1πουρηξ οὐ 85 ργοοθάϊηρ 41} σγοδίίοη, βίαπιροά 
Ὀροη τ 41], οπο ἢ ΟΟοά, γεῖ ἴῃ ϑοπὶ "νΑῪ 
ἀπε ! σ ΒΔ Ὁ]6 ἔγοση Ηἰπιὶ 48 ἴμ6 οὐ]οςξ οὗ ἢϊ5 
ἴον (νυ. 20). Μὰ σδηποῖ ννοηάογ [μδί πιοβῖ 
ἸηΓογργοίουβ ϑῃου ὰ ἤανο βθθη ἴῃ ποθ ὑνογάσ5 
ἃ Ρτγορμείις δπεςραΐϊοη οὗ ἴῃ6 σηγϑίογυ τα- 
γριὰ ἴῃ {πΠ6 Ρτγοίοριιθ οὔ δὲ [οῃμπ 5 Οοβρεϊ, 
ἃηἀ ςδηηοΐ ἀοιδὲ (παι ΠΟΥ 5σεγνεὰ [0 ργόρᾶσε 
τήρῃ ἔογ 1ἴ. 80, ἰῃ ἃ ρᾶϑϑαρθ ΟὈΥΪΟ 5 ΘΟ ΠΟΙ Ρ 
(ἢ15, 186 νυτίοσ οὐ τῃὸ Νν ἰβάοπι οὗ ϑοϊοπηοῃ 
(Υ}. 22---10) βρθᾶκβ οὗ ΔΝ ἰβάοπῃ ἵπ ννογάβ 
ΜΓ ΑΡροϑἕϊθβ αὔογνναγά ἈρρΙῚ ἴο (ἢ σιδὲ 88 
86. δε ρίποθϑ οὐ [86 νου δέῃ Πρ δΐ, (ῃ6 
᾿πηδροζίοα ΤΉΪΓΓΟΥ οὗ ἴῃθ ρονογ οἵ Οοά, ἀπά 
18ε τηνὲ οἵ Ηἰ5 ροοάῃοϑϑ"" (υ. 26); (ςοπιρ. 
([0]. 1. τς; Ηθθ. 1. 3). 80 δὲ Τοῆπ, σδυγγίπρ 
τῆς τπουρῆξ ἴο 115 σοτηρ εξίοη, ἀδοΐαγοβ ἐμδὲ 4}} 
ΝΟΣ ΥΥ Ιδάοπι ἤογο 5ρθᾶκβ οὐ ἤθγβθὶ ἢ νγᾶ8 {Γπ16 

ἴῃ 115 ΠΙρἢοθβί βθπϑὸ οὗ {π6 νογά {πδΐ ὈθοδπῚθ 
Πδβῃ, παῖ ὁ" ννᾶ5 ἴὴ (ὴ6 Ὀοριπηϊηρ, δηά ννᾶ5 
νι Οὐοά, «ἂπά ννὰ5 Οοά," ΌγΥ ννῃοῖὰ 4]] 
{πὶηρ5 οᾶπὶθ ᾿πίο θοῖηρ, δηὰ ννῆο ννᾶβ αἷἰϑοὸ [6 
5 δὲ Πδῖ Προ ἢ ονογσν πλᾶπ ( [ὁπ 1. 1---α 4). 
2ο“.:.4] ὙἼἈ6 ννοτὰ Πδ5 δοαι γα ἃ βρθοῖαὶ 

Ργοπιῖπθηςο ἴῃ σοηποχίοη νυ] [η6 Ατὶδη σοη- 
ἰγονοῦϑυ. ὍΠ6 τηθδπίηρ ἸΥΒΙΟΝ ἰἴ πἰϑυ 4} Υ Ὀθαγα 
ἰ5 [ῃδὶ οὗ ““ εις " {Ὁ η. ἵν. 1), “ Ὀυγίηρ᾽" 
(Οεη. χΙν!]. 22, 23. εἴ 4].), “" Ροβϑβοββίῃρ ̓  (761. 
ΧΧΧΙΙ, 15). [|π (815 956η56 οὔθ οὗ ἴῃς ο]άοβξ 
αἰνῖης ΠδΠη|65 νγα5 (Πα οὗ Ῥοβϑόβϑογ οὔ Ηρανθη 
πὰ ἔαγι (Όξη. χιν. το, 22). Βιυΐ {Π6 Ιάθᾷ 
οὗ ἴῆπι5. ““ροϊίηρ "ἢ ΟΥ̓ ῬΟΞΘοβϑιηρ, ἡ Ἰηνοϊνοά, 
85 ἃ αἀϊν!ὶπο ἂςΐ ἴῃ σϑἰδέίοη τὼ {Π6 ὑπίνοῦϑο, {Π6 
ἰάθᾷ οὗ σγθδίίοη, ἀπὰ ἴῃ ἴῃ ομ6 οὐ ἵννο ρᾶ5- 
βᾶροϑ ἴη6 ννοτὰ σηρῆϊ δ6 γοηάογοά, ἱῃοιρ ηοΐ 
Δαοσιγαίεϊν, Ὁ. “ὁ ογοδίοα᾽" (ς..χ.. 5. ΟΧΧΧΙΧ. 13, 
πὰ ρεγῆαρβ Οδη. χῖν. 19, 22). [ἴ νου]ὰ 
566 ΠῚ Δοσογα! ΠΡ }Υ 85 [ἢ (Π6 Οτεοκ {γδηϑαίοῦβ οὗ 
186 ΟἹα Ταεβίαπλθηΐξ οβο]αῖθα Ὀείννθοη [86 ἴνγο 
ΤΘΔΠηρ5, δπὰ ἰη {Π1ὶ5 ρᾷβθαρο ψὸ πὰ [6 
νΔΙΙΟῸ5 γοηάθγηρ5 ἔκτισε ' σγεφίοα " (1,ΧΧ.), 
δηά ἐκτήσατο “" ΡΟβ565564") (Α40}}4). ὙΠ6 

ἴοχῖ ἢ [86 ἐΟΥΟΥ ννογὰ παίιγα! Ὀθοδπιδ 
ΟἿΘ οὗ ἴπε βξἴοςκ γρυπιοηΐβ οὔ ἴη6 Ατίδ:8 
δξαϊηϑὶ 86 οἴθγῃδὶ σοοχιϑίθηςθ οὗ [Π6 ϑοῃ, απὰ 
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ΣῊΉςῦ. ἀφ» 
ΓΥΏΤΩ 

1ΠπῸ οἴδπογ ἰγδηϑίαίιου (ϑαπκοϊοηοα ὉῪῚ Α4υ}}4) 
γνᾺ5 ἃ5 νϑῃΕΠΊἘΠΠ]Υ ἀθίοπάθα Ὀγ 1Π6 ογι βοάοχ 
ῬΑΙΠΟΓΒ ()ετόπιεο, ἴῃ ἰος.). ΑἸδαπαβίιβ, τεσεῖν- 
ἴηρ; {πε ἔκτισεν, ἸΟοΚ ἰ ἴῃ [ἢδ 5656 οὗ ἂρροϊηϊ- 
πρ, ἃπἃ 88νν 'πη ἴπη6 ΧΧ.. (ἔκτισέν με ἀρχὴν 
ὁδῶν αὐτοῦ) ἃ ἀθδοϊαγίίοη (Πδι ἴ8ὸ ΒΔΙΠΟΙ ἢδὰ 
τηδάθ {πὸ ϑοὸη [Π6 “" ςΠϊο," τἢ6 ““προδὰ.᾽" {Π6 
εἰ ον ΓΟΙΡ." ΟΥ̓ 4}} στγοαῖίοη. ὍὙΠΟτΟ ἀοο5 
ποΐ 50 πὶ ̓ πάθοά δὴν στοιπά ἔογ ἴῃ 1βουρῃΐ 
οὗ οσγθδίιοη δἰ ποῦ τῇ (ἢ6 πιολμίηρ οὗ {πὸ σοοῖ, 

ΟΗΑΡΤΕῈΚΒΚΝ ΙΧ. 
1 77:2 αἰϊτείῥῥῥιέ, 4 αμα ὠροίγίγ οὗ τυϊειζρηε. 

13 7λε εμοίονξ, τό αμα ἐγγον ο7 2οέζν. 

ΙΏΟΜ μαῖβ δυμάεά Ποῦ 
ἤουβ6. 5816 μαῖῇ πενῃ οἷν Ποῦ 

βόνεη ρ|]1Δγ8 : 
2 ὅδε ἢδίῃ ΚΙΙΠοά ᾿Πδγ Ὀθαϑῖβ ; 5Π6 

ἤδίῇ πιϊηρ] θά Πα νης ; 58Π6 ἤδῖῇ αἶβο 
[αγη!]5ῃ6α Πογ τΔ0]6. 

2 5Π6 Βδῖῃ βεηῖ ἔογίῇ ἢεῦ πηδί ἀβῃβ: 

ΡΚΟΝΕΚΒ5. ΙΧ. ἶν. 1- 12. 

οΥ ἴῃ ἴῃδ βόπογαὶ ὑϑᾶρο οὔ. (ῃ6 ᾿νογσά. Ὑνμδέ 
15 πιοαηΐ ἰῇ (ἢ]5 ραϑϑᾶρὸ 15 ἰῃδῖϊ ννὲ σδηποῖ 
(ΠτηκΚ οὗ Οοὰ 85 ὀνοσ πᾶνίηρ Ὀθοη νν οιξ δ 155 
ἄἀοπη. 886 15 “48 ἴΠ6 Ὀεριηηϊηρ οὗ ΗΙ5 ννᾶγ5. 
80 [ΑΓ ἃ5 [86 ψνογὰβ Ὀδᾶγ ιροη ΟΠ βίϊδη ἀοέπηᾶ 
ἴπογ δοσογά ψι ἢ {Π6 ννογὰβ οὗ 79}. ἰνας “16 
Ὑνογὰ ννᾶβ νι Οοά" (πρὸς τὸν θεόν). ΤῊ 
ποχί ννογάὰβ ᾿πάορα δϑϑογί ῥγιογιγ ἴο 411 ἴδε 
ννοτκ5 οὗ σοά, ἔτοπι “' οὗ οἰά :᾽) 5ς. τὸ μὲ 
ἢτϑὲ ϑἰαυτπρ-Ροὶηΐ οὐ {ἰπ|6. 

Ἧς τῇδε τεργονεῖῃ ἃ βςοῦπεγ ρεῖ- 
τεῖῇ ἴο ΠἰπΊβε!  βἤδπια: δηά ἢς τῇδῖ 
ΓεδυΚοῖῃ ἃ ψιοκΚεα μιᾶπ φολίείῤ Ὠϊτα- 
8614 δίοϊ. 

8 “ Κερίονα ποῖ ἃ βζούῃεγ, ἰεβῖ με 9 δ53π.} 
Παῖς {πες: γεῦυκα ἃ ννῖϑα πηᾶπ, δηά ἢς 
νν}}} ἰΙονς τἢεα. 

9 Οἴνε ἐμεγμοηοη ἴο 84 νγῖδ8 ὑπ4Ρ, 
πὰ ἢξ Ὑ}}} Ὀ6 γεῖ ννΊϑεὺ : ἴθᾶςῇ ἃ 1υ5ῖ 
πάη, ΔΠ4 ἢε νν}}} ἱηογεδβε ἴῃ Ἰεδγηΐῃρ. 

Ιο ὁ Τῆο ἔδασγ οὗ τὴς. [ΟΚἈὉ 1: ἴῃς 55 
Ὀεριπηίηρ; οὗ ννβάοηι : δηὰ τῆς Κηονν- ἣν 111. 
Ιεάρε οἵ τῆς: ΠοΙ͂γ ἐς ἀπάεγβίπάϊηρ, ἘΆῚῚ Ὄ 

11 ΦΕΟΓ Ὀγ πια τῇγ ἀδγϑβ 5}α}} 1ε “ «ἕαρ 

85Π6 σγίεῖ ἀροη πε ἀν Ρἶδλοθβ οὗ 
τῆς ἌΣ" 

ἤοβο ἧς βἰπιρίθ, ἰεῖ ῃϊπὶ τυγη 
Ϊη πἠπεε: ας 3ῶγ' ᾿ϊπὴ τἢλῖ ννδηϊοῖῃ 
πη ἀεγϑίδηάίπρ, βἢς 54:0 ἴο ἢ ]ΠΊ. 

ς (οπιε, εδῖ οὗ τὴῦ Ὀγεδά, ἀπά ἀγίηκ 
οὔ τῆς ψίης τυῤίοῦ 1 ἢανε πιϊπρίβά. 

6 Εοτγβακε τῆς (οο] 8ἢ. δά ᾿νε; δπά 
80 ἴῃ τῇς νγαὺ οὗ υπάεγβιαπαίηρ, 

ΟμΑΡ, ΙΧ. 1. ὙΤῆε πὸνν ϑεοίίΐοη ὈΘρΊη5 
ΜΠ ἃ ράγαῦ]ς, 1561 [1] οὗ Ὀεδιΐγ, ἃπὰ γεῖ 
ΤΉΟΓΟ ᾿π οΥ 5. ηρ ἴῃ 115 ραγα]} 6 15πὶ ἴο {π6 ρᾶτα- 
Ὀ]65. οὗὁἩ 1ὴ6 δυρρετῦ, (6 ννοάάϊπρ Ἐδαβί, ἃπά 
{πὸ πΚὸ, ἴῃ οὖν Ἰυογά 5 (εδοῃίηρ, Μαΐ. χχῆ, 3, 
4: [κκὸ χίν. τ6. ΨΜνιβάοπι δα5. Ποῦ ἰοτάϊγ 
ἤοιιδ6. “ὁ ϑόνθη ρ}|4γ5." ὙὍΠ6 πιπιῦογ ἰ5, οὗ 
σοιΓδ6, σἤοβοη, 8ἃ5 Τγουρδουΐ (6 Ο, Τ,, ογ 
115 πιγϑίϊςαὶ δ ηϊποδῆσθ, 8ἃ5 ᾿πάϊςδίϊηρ Τςοπὶ- 
Ρ᾽οΐοηθ85 Δ1)4 ρογίοσϊιοη. Οὐοά γϑνϑδ]ὴρ ΗΙπ|- 
561 1ῃ παΐηγο, γοϑίπρ τη ΗτιΘ ψνογκ, οηϊοτην 
Ἰπῖο σονθηδηῖ ννΠἢ τηθη,.---ἤθϑο Όγο [6 Ἰἀδα5 
ςοηνογοά Ὀγ [ἴ, ἀπά ννὸ σαπποῖ {δῖηκ οὗἉ 1ποπὶ 
85 αὐϑβοηϊ ἔγοπι ἴΠ6 τηϊηὰ οὗ [Π6 ν τ ῖοῦ ΠΟΓο, 

2. »ηησίρί δὲν «υἱηε] 585. ν" ἢ πιγτγῇ ἃπὰ 
Οἴμοῦ δρίοθϑβ, μεϊβῃίοηϊηρ πλγθιν Δηα 5 γοηρίῃ, 
85 ἴῃ [54]. Υ. 22. 

8. Το ΙἀθηΈ Υ οὗ {πῸ ννοτὰβ. ν ἢ {Πο55 
Οὗ “α΄. 14 15 ποίοοαῦϊο, Δ βάοπὶ πὰ ἴῃὸ 
“ὁ ἔρο] Ἰδῃ ψΟπΊαη" οὗ στ. 12 5ρθὰκ ἔἴτοπὶ {πὸ 
βϑτης ΡΙαςε5 ἃπά ἴο ἴΠ6 58Π|6 Ο[455 ---Π|6 5 ΠΊρ]6, 
ἀπάοοιϊιάρά, ννανογίηρ, βιαπάϊπς δἵ [π6 ἀϊνογρίηρ 
ἤτω οὗ ἴα ἵνο ραΐῃ5 ἴῃαϊ Ἰοδὰ ἴο [ἰδ οΥὕἁ 
οδίῃ. 

δ. Ηεῖε ἀραίῃ ννὲ ἥανο ἃ ρδγδὶ θ᾽ τὰ ἴο [86 

γα] τἰρ 164. Δηὰ τῆς γοϑᾶγβ οὗ τὴγ Ππΐ “ἢ 
804} 6 ᾿Ἰηογϑαβϑά, 

12 1{ τῆου θὲ νγῖβ6) ἴδοι 5641 δὲ 
ννῖδα ἔογ τῆγϑβεϊξ: δας “7 του δοογηδβῖ, 
ἴἢοι αἰοιλα 5ῆλ]ξ Ὀθαγ ὲ. 

ΒΡ ΠΟΥ τοδοῃίπς οὗ {π6 Οοθροῖθ. Νοῖ ἔογ (Π6 
ἢγϑὶ {πὸ ἴῃ [οὔπ νἱ., οἵ ὁη ἴῃ6 πιρῃϊ οὗ [Π6 
Ι,αϑῖ διιρρεῦ, παὰ Ὀτοδὰ ἀπά ννῖπε θθεη τλάθ 
(ῃ6 ϑυπῆῦοὶς οὗ [Ἐ]Π]οννϑρ ἢ Εἴογηδὶ 1,18 
δηὰ Τχιἢ. (Οοἴλρ. [58]. ἵν. ἱ.ἥ 

7. Ὄπο [ἢγθϑ νοῦβοβ 7---9. 1 ΓΠοΙΓ ροπογαὶ 
Ρτθσθρίνε ἔοττη, 566πὶ βοιηθνν δ ἴο ἱπῖεγγαρῖ 
[Π6 σοητ παν οὗ 186 ἰην Δείοη νυ οι. ΝΝ ἰϑάοπι 
αἰίοτθ. ὙΠῸ οτάργ οὗ {ποινῆς 15, μόννόνεσ, 
1η15: “1 ϑρθαῖκ ἴο γοι, {86 Ξἰ ΠΊρΪο, 1πΠ6 ορξεη, 
ΟἾΘ5, ἔογ γοιι ᾶνὸ γοῖ δᾶγβ ἴο ποαῦ; δυιῖ ΠῸΠΙ 
1Π6 ΒΟΟΥΠΟΥ ΟΥ̓ ΘΝ] ἀοογ, 45 σιισῃ, 1 {γη ἀννᾶν.᾽" 
ΤΠ τ]ὸ5 Ὡς ἢ ρόνοττὶ πιυπίδη [ΘΔ ἢ ΡΓβ, ἰοδ - 
ἵπῷ το ἴο σῆοοβο νυν] ἶπρ οὐ ἢξ αἰδοῖ ρ]65, ἀγὸ 
(πὲ αν αἷ5ὸ οἵ {πὸ ινὶπο Βαἀυσαῖογ. 50 
ἴακοη, {ῃ6 ννογὰβ. ἀγὸ Ῥδγα οὶ ἴο Μίατϊί. νἱ!. 2. 
Δη1 Πηὰ 411 1] ϑίγαῖοη ἴῃ πε ἀἰβογοησο Ὀ6- 
Ἐπννόση οἷν 1 ογά δ ἰοασῆιηρ ἴο Ηἰ5 ἀἰδοιρ ο5 
δηῃκ ἴο {Πθηὴ τΠμαὶ ννογὸ ψοα. 

10. δε ζιοπυίεάσε οΚὶ δε δον) Ὅῆε ννογὰ 
ἴη ἴπὸ Ηὸδ. 15 ρίαγαὶ, ἀργθοίηρ, Ργοῦδοὶγ, ἢ 
ΕἸορι»ε αὐἀυγβιοοά, ὙΠδ βᾶῖλθ ρἤγᾶβο πηθεῖβ 
115 'π ἴῃ6 5416 5 Π588 ἰῇ χχχ. 2. ὙΤΠ6 Κπον- 
Ἰοράρο οἵ {με Δίοδε ΗῸΟΪΥ (πὸ ϑβἰαπάὰς 45 {πῸ 
σομηϊογραγί οὗ [ῃ68 ἔοθαν οἵ [ἐῆονδῃ. δθὲ Νοῖς 
Ὀεϊονν. 
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15 1 4ᾺΑ (Οο] 15} ννοπηδη ἐς οἰδπλογ- 
ΟΥὰβ : σέ ἡ: 5ἰπιρίε, δπά Κηονγεϊῇ πο- 
τιϊηρ. 

14. Εογ 8ἢε 5ἰτίςι ἢ δὲ τῆς ἀοοσ οὗ 
μεσ Βουβε, οἡ ἃ ϑ8δεᾶῖ ἴῃ ἴῆε διρῃ 
Ρΐαςεβ οὗ (δδ ον, 

1ς [Ὃ (8]] ρᾳβϑβθῆρεβ Ψῇῆ0ο ρΡὸ τὶρῃξ 
ΟἹ 1ΠΕΙγ νγᾶγ58: 

12. ΑὮ δϑϑογίίςοη οἵ ἴδε ρτοδέ ἰανν οὗ ρεῖ- 
ΘΟΏ21] τγεϊτπθυζίοπ, "““ Νν βαίονοσ ἔποιι αοσβῖ, 
ἴπου,, Δηὰ ποπα οἴμοσ, 5μδ]ῖ στϑὰρ ἔδεε ἔγυϊ5 οὗ 
ἰϊ.᾽) Ι}«6{υ τὴς Οτθοκ νυεύβίοη οὗ ἴδε ΧΧ. ψὸ 
πη 50 εὐυτῖοι5 δὴ δἀάϊξίοη ἴο {Π|5 νϑῦϑε (οηθ 
1Ἰπϑδΐβηςε ἅτλοηρ Π]ΔηΥ) ἴΠδΐ 1ἴ 15. νογ ἢ Ὑνἢ}]6 
ἴο ᾳιυοῖο 1ἴ, 48 5ῃουγιηρ [15 νδυιδοη ἔστοπὶ [ἢε 
ἩδΌτονν. “Μγ 580ηῃ, 1Ε ἴδοι! τῦῖϊε 6 ννῖϑθ ἔὺ 
{Πγϑεὶῦ, του 504]: 6 ννῖ56 αἰϑὸ ἔογ {ΠΥ πεῖρῃ- 
Ὀοιτϑ : Ὀὺῖ 1Ε του ἴαχγη οὐ Εν], [ῇου Δ]ῸπΘ 
5}ῃ.411 δῦ ον]. Ηδ νγῆὴο γοβϑίθι ἢ οἡ [165 581] 
ευϊάς [Π6 νυπάϑ, δηά [Π6 54Π|6 584} ἢιιπί δου 
χντηρεα ὈΙγάς ; ἔογ μὲ μαίἢ Ἰεῖ [6 νγὰγϑ οἵ ἢ 5 
Οὐ υἱπογαγά, δηὰ Πᾶ5 βΌΠΟ ἀϑίγαυ νυ] ἢ [86 
νυν θεὶς οὐ 85 οννὴ δυβπυαπάγγ. Ηε γμοκείῃ 
τῆγοι ἢ ἃ νυ] άἄθγηθϑς νυ που ννδῖοσ, ἀπά ὀνὸσ 
ἃ ᾿ἰδηὰ 5εΐ ἴῃ {Π|γϑῖυ ρίδοθϑ, δηά νυ] ἢ15 μδηά5 
ἢδ βαιπογεῖῃ ὈΑγγθῃηθβ8.᾽" 

13. Οποο δρδΐῃ, ἃ5 νγὸ ἄγανν ἴο {6 οἷοϑθα 
οὗ τῆς ἢτγϑὶ γστγοδὶ αἰνβίοη οἵ ἴῆς Ὀοοκ, ἴΠ6 
Ρ᾽ σατο οΥὗὨ ἴδε ΒΑγοῖ πηθοῖϑ υ5 85 ἴῃε τοργεβθη- 
τλῖινο οὗ [ἢ ϑϑηβιιουϑ [1ξ, (ἢ ΕΟΠῪ Ὀεΐννθθη 
τνδίς ἢ πὰ δν βάοπὶ ἴπῸὸ γουπρ ΠιΔη ἢ25 ἴο 
τηλῖκο ἢϊβ σμοῖσθ. “" 51Π1ρ]6." οὈν!ουϑῖγ ἴῃ [ἢ6 
τνογϑῖ 56η96 οὗ {πὸ ννυογά, 85 ὀρϑῆ ἴο 4]} ἔογπιβ 
οὗ ον}. ““ Κηονοϑίῃ ποῖδιηρ,᾽" Ἰρπογδηΐ, ἐ.6. 
Ψ ἴΠ6 ᾿ρποόγάποθ ΜΏΙΟἢ 15 νυν 11Π|] δηὰ 1πΠΊρ]165 
τος ΚΙ ΓΒη655. 

14. Α οογίδιῃ ϑοοσῃ 5 ἰγδοοδῦϊθ ἰῃ (ἢ6 

ι6 ΨΒιοβο ἐς 5ἰπιρῖε, ἰεῖ πὶ τυγη 
ἴῃ ποῦ: δηά ἂς ΚΓ Ὠϊπὶ τῆλί ννδηῖϊ- 
δ(ἢ υπαογβιδησίηρ, 586 δδί τῆ ἴο ἢ] η1, 

17 ϑιοϊεη νγαῖειβ ἂε βϑννεεῖ, δηά 
Ὀγεδά ' δαίδηι ᾽ἢ δεογεῖ 5 ρἰοαϑδηῖ. ΓΗ Ὁ. 4 

18 Βυῖ δε Κπονεῖῃ ποῖ ἐμαῖ τπῈὲ ὉΠ 
ἀελὰ ἀγε ἴῆεγε; «πά ἐῤαΐ ἈΕῚ ριεϑβῖβ 
αγό ἴῃ ἴῃς ἀερτῇῃβ οὗ Πε]]. 

-- “-.“ὉὉ 

ἀοίδ:]5 οἵ ἴῃ6 οοηίγαςέ. ὙΠῸ ἔοο 5 ννοπίδη 
Πᾶ5 ΠΕΣ ουδὲ, Ὀυΐ 1 15 ΠΟ 5ἰδίε!Υ ρϑίδοθ. σῇ 
86 η ρΊ]Π]αγβ, {κα τΠ6 Βοπηθ οὗ δ Πβάομη. Νο 
τά] ΟΥ πιδιάδηβ ννδῖῖϊ Ὅπ ΠΟΙ, δηά ἰηνιῖθ ΠΟΥ 
Βυρσοῖβ, Ὀυϊ 5116 ἤοΓΘΟΙ 515 δἱ {πὸ ἄοογ, ἔογοὶϊπρ 
ὨρΥΞΘΙΕ Ἰπΐο ἃ ροϑβιϊοη ἃ5 ργοπλίποηΐ 45 [ῃδΐ οὗ 
Δ Ἰϑάοπὶ (ςοιρ. υ. 14 ΜΠ Ὁ. 4), σομηΐογς 
ζεϊθ! ηρ ΠΟΥ νοῖςδ, τηδκίηρ ἰἢς 5ᾶπι6 ΟὔΘΓ ἰο ἴπ6 
ΒΆ1Ὴ6 (455 (ςοπΊΡ. συ. 16 νν]ἢ συ. 4). 

17. ὙΠῸ ννογάβ οὗ ἴῃς Τειρίγοββ ἀρρθαὶ 
ἴο ἴῃ Ὀοϑοζηρ; σἰη οὗ 4}} {ἰπι6ὸ5 δηἀ σοιιηἰτίθϑ, 
τς οἠς ργοδὲ ὑγοοῦ οὗ {π6 ἱπῆθγοπὶ σοσπρ- 
Κἴίοη οὗ πηᾶπ8 ἤδίιισθ. Ρ]δαϑιγοβ ἄγὸ διίγαςξινο 
δεεαις ἸΘῪ τὸ ἰογθιάθη. “Ὁ μοά πομ ἰϊεοὶ 
αογς γ." ΟΝ ἐπ’ τ ἐμὲ ΦΟ,Ι)Γ, 
ἐῤίρφμο ποφαΐα." (1 δὰ ποῖ Κπονη Ἰυ5ῖ, 
οχοορῖ 86 [ἂνν Ππδλὰ εαἰά, Του 5μδὶὲ ποῖ 
οονοῖ."" (Εοπι. νἱϊ. γ.) 

18. ΑΞ ἴῃ 1. 18, ἴδ γεὶ] 18 ἀγαννῃ ἄινᾶν, 
δηά ὈεδΙπά {Π6 5σοθπα οὗ νο]ιρίοιιδηθ 85 ἰ5. 569}} 
[86 ψουτ]α οὗ [ΠῸ ἀεδὰ, ὍΠδ ϑρϑοῖγεβ οὗ ραξῖ 
ἘΓΔΏΘΡΙΈΒΘΟΙΒ δαυηΐ ἴἴ. ογιϑῆϊηρ ἴῃ {δεῖν 
δβυξ, ογ Ἰοϑίηρς {μεῖγ ἴπιθ Ἰἔδ, ΓΠΟῪ τὸ αἰτοδαν 
ἴῃ (Π6 ἀορῖῃς οἵ Ηδάθβ. Νὸ ννογάβ σδη δάήιεὶ 
ΔηΥΒηρ ἴο [Π6 ἀννίϊηοββ οὗ ἰῃαῖ ννδυηΐηρ, 
δεξὶ νυ ἢ τ τλ6 Ἰοηρ ᾿ηἰγοάυςοη οἸοϑοβ, πὰ 
(86 οοἸϊοοϊίΐοη οὗ ϑοραγαίθ ργονθγθβ ὈΘΡΙη5. 
νιβάοπι δπὰ ΕΟΪῪ ἤν θοῦ ϑρόκθη:; [ἢ6 
͵55:165 οὗ οᾶςῇ! ἤᾶνθ Ὀθθὴ ραδιηϊοαὰ ἴῃ [1{6-1|Κ6 
Ὧπε5. ἼὍὕε ᾿ἰεᾶστεγ 15 ἰεῖξ ἴο σῃποοβα. 

ΝΟΤᾺῈΣ οἡ (ἬΗΑΡ. ΙΧ. 10. 

Ὑδε ιυοδίίοη 15 ἃ5 ἴο ἴπΠῸ τηοδηϊηρ οὗ ΠΡ 
Ὁ. (4) [5 ἴῃ φεηινθ οπα οὗ ϑβιιδ]θςϊ οὗ 
οὈ]εοςῖ ἢ (2) [5 18 ρίατγαὶ ἴο θ6 ἴδκϑη 5: ς ΕΥ, 
δηὰ 1ἴ 50, οὗ ρεγβϑοῃϑ ογ {π!ηρο ἡ (1) [ ἴάκεη 

. φΟἸ]ο ὈνοΙΥ, ΟΥ 25 ἃ ρίμγαί »ηνα)εσία!ς, οὗ 
ννῇοπι. ἀοο5 [ἰ βρεακὶ Ἀσοογάϊηρ ἴο [ῃ6 
ΔΠϑννογβ ἴο ἴπ686 ηιεδίίοηβϑ να βεῖ ἴῃς ἰηΐετῦ- 

ΓΗΑΡΤῈΚΝΚ Χ. 

γονε ἐλὲς ἐλαῤίεν ἰο ἐλάέ ἤνυε ακπαά πυεπελ ἀνέ 
“παν οὐτεγυσίίοης ΟΥ̓ νιογαί υἱγέμές, ἀγα 
ἐλεεῖν ἐγ 47} υἱέσς. 

ΡΓεϊδί]Οη5. 
(4) Κπονϊεάρε δυο 45 Ὀείοηρβ ἴο (Π6 

βαίηῖ5. 80 {Π0 ΧΧΧ΄.; βουλὴ ἁγίων σύνεσις, 
δηὰ [ἢ Ψ ΪΕ. : σοϊθηξα βαποϊογαπι ρῥγιιάρηκία. 

(0) Ὑμαῖ ρίνθῃ ἴῃ 86 ἴοχέ, δάοριθά ὈΥ 
ὨΘΑΣΙῪ 4}} γοοθηξ σοπηπηεηίδίογβ, ἘοϑοητΆ 16 Γ, 
Εν α]ὰ, ΗΖ, Βεσίδοδυ, ναδίηρσογ, Μδυτγοτγ. 

ΗΕ ργονεγθβ οἵ ϑοϊοπηοη. “ Α “ Ἂββρ. τὸ 
νν 158 500 πηλίκοῖῃ ἃ ρἷδλά ἔδιῃεγ: 

δυῖ 4 ἰοο 5 ἢ βοὴ ἐς ἴῃς ἢδανίπθϑε οὗ 
1585 πιοῖδοτγ. 

ΟσΗαΑρ. Χ. 1. Αἱ {818 ροϊπὶ ἴπεγε 5 Δη 
οὈνϊοιι5 σἤδηρο ἰῃ [6 σμαγαςῖοσ οὗ η6 Ὀοοκ. 
ὝΠο σοπίϊηϊιιουβ σἴγαδιη οὗ δα πογίδιΊΟη σϑΆ565. 
ΤΒε ἰανν οὗὨ ραγδὶ ]ε]} 15π|,) ΟΣ δη 1 Π 6515, Ὀθίνν θη 

(6 ἔννο οἴδιιϑεὲ8 15 τῆοτε Ἂἰἰϑι 1 ΕἿγ τηλικοά,. 
Ύ ΠΕΙῸ 5 βοϊ ἀοπὶ ΔΥ ἰγασθδΌ]α σοπηροίίοη Ὀ6- 
ἔννθθη ΔΠΥῪ {νῸ σΟΠβθΟιν νϑῦβθθ. ὅν ἤᾶνδ 
ΒΙΠΊΡΙΥ ἃ σοἸϊθοίϊΐοη οὗἨ ἑπιΑχίπιϑ Ὀεάπηρ, ἰξ ἰδ 



556 ΡΒΕΟΝΕΕΒΘ5. Χ. ἐπ Σεῖς; 

βέλαρ, τὶ 2. δΤγελβιιγεβ οὐ υνἱοκεάηεβα ργοῆς δ εββεά : θὰξ (6 πδπι6 οὗ τῆε ψὶοκεά 
4. , ἡ : 

ποῖἢϊηρ : δυΐ ΠΙρΡΗΘΟι5Π655 ἀδ] Ινεγεῖῃ 5}2]] τοῖ. 
ἔτοπι ἀθατῃ. 8 ΓΠε ννίβε ἴῃ ἤεαγῖ ν}}}} τεςεῖνε 

ς ῬᾺ, 37 3 “ΤΠε ΓΟᾺΡ Ψ}}} ποῖ βυβογ τῇς σοπιηπηαπάπιεηῖδ : θαΐ 4 ργατίηρ, [οο] ἐδ ς 
ἐὰ 850}] οὗ τῆε τίρῆτζεοιιβ ἴο ἐμηἰϑῃ : δυὰς 15}}} ]]. π' 
ΠΣ ἢς σαβίείἢ ἀννὰν τῆς βιθδβίδηςε οὗ τῇς 9 Ζἢε τῆλε νγαί Κεῖῃ ἀρτγίρ εν νναῖκ κροτες 
ΗΝ νυν Κεά. εἴἢ δυγαὶγν : δυῖ ἢς τῆδξ ρεγνεγζετῃ ἢ]5 
βμοΝ 4 “Ηε Ὀεςοπιεῖῃ ροογ {πὲ ἀεδίεῖῃ ννΑγ8 5841} ὈςῈ Κηοννη. 
ὦ ςπαρ. τῷ. φορ ἃ 5114ςΚ δαμπά : διιῖ τῆς ἢδηΐ οὗ 10 ἔΗε ταῦ νυνί κεῖ νι ἢ τῆς ἀγα ὁ οἰρρ. 4 

πς (δε ἀϊίρεης τηρεῖ τίςῃ. 
ς Ηε τῇαζ ρδίμεγειῃ [ἢ Β0ΠΊΠΙΕΓ ἐς 

ἃ ννῖϑε 80η : ὀμί ἣδς παῖ 8]εερεῖῃ ἴῃ 
Παγναϑβῖ ἐς ἃ 80ὴ [ἢδξ σλιιβεῖῃ βἤῆδηιε. 

6 ΒΙεββίπρβ ἄγε ὑροῇ ἴπ6 Πεαά οὗ 
“νεῖ. τς. τῆς [ι5ῖ ; δυῖ “ν]ἱοΐεηος σονεγοῖῃ τῃ8 

πιοιτῃ οὗ τῃε ψιοκΚεα, 
η ΤΠ6 πιεπλοσυ οὗ τῆε Ἰιδῖ ἡ: 

{πι|6, [Π6 Ππργα585 οὔ (Π6 84Ππ16 τηϊπα, ΔρρΙ Υἱπρ 
{πὸ βαθ ὈΓΠΠΟΙρ]68, ἀθδ!ηρ νν ἢ (Π6 58 ΠΊ6 
βιι]οςῖ5, δὰ ΜΠ πὸ ἔοιτῃδὶ διγαηροιηθηῖ. 
Α5 γύρα τῆς. {π|6, δηὰ 186 ᾿πηΐεγθησο ἴο 6 
ἄγαννῃ ἔγοπὶ 1, 866 [πιτοάιποίίοη. 

Ωῶ. Οομπρᾷϊο ἴῃς ““Μα]6ὸ ραγίιπι, πη8]6 
ἀϊδρεγι," οἵ ΡΙδιυΐα 8, δηὰ ἴῃ6 “1 ρμοῖ, 1}} 
Βοπ6 "" οὗ οἵιγζ ΒΡ 5} ργονογῦ. 
γέ ποίῥι!σ)] ῬΥΟΌΔΟΪΙΥ ἢ {ΠῸ βϑηδ 

56Π56 85 ἴῃ χί. 4, ΨΥ ΠΈΓῈ ἴΠ6 ργονογ 5 τοροαϊεὰ 
ἢ τη6 δά άίξίοη ὁ ῥγοῆϊξ ποῖ ἐπ 2ῤε αν οὗ 
αὐγαι."" 

γί σῥίοροι πθ.} [πο] 65, Ῥόγπαρβ, {π6 ἰάθᾶ 
οἵ Ὀεπονοίθηςθ. 80 ἴῃς ΧΧ. ἔγοαιθητν 
ταηογ 1πΠ6 ννογά ὈΥ ἐλεημοσύνη (Β5. χΧΧΗΙ. 
ξ; [54]. χχνῆ. 17). (πιρ. [6 56 οὗ 
δικαιοσύνη, ἴῃ Μαῖῖ, νἱ. χ (1λ6 οἱάεν τοδάϊπρ), 
ΔΠᾺ4 2 (ὐοΥ, ἰχ. 9, 10. 

3. εαποὴρ ἀαρᾶν ἐδ «μδέίαπες Ὁ, ῥὲ 
«υἱεξε4] Βοῖζογ, ὁ ονθγίιγηβ, ἀἰξαρροίηί5. ἴῃ 6 
βίγοηρ ἀοϑῖγο οὔ {π6ὸ ψιοκοα." Ὑδηϊδ]υ5- ΚΟ, 
ΤΟΥ Ὡδνοῦ σοὶ ἴῃς δη]ογπιθπὶ {πον τῃ18ξ 
αἴϊεσ. ὙΠῸ ΠΧΧ.. ζωὴν δὲ ἀσεβῶν ἀνατρέψει 
᾿π1ρ}165 186 γεδάϊηρ ΠΡ ἕοσ Π3 1, 

4. οεἰαεξ] ὙῆΘ πηοδηΐηρ 566 π|5 γεαιγοὰ ὈΥῪ 
[ἴῃς ράγα]]εῖ οἰδιιδθ, αηα ἰ5 δἰ π]ο] ΟΊ ΓΔ ΠΥ δά- 
ΤᾺ 551016, Ὀὰϊ (πῸ ννογσγὰ 5 οἰβοινἤογο {Γ8Π5- 
ἰαῖθα 85 “" ἀεσειτι} " (100 χιΐ, γ; 5. οχχ. 
4, 3; Ηοξ. νἱ!. τό; [θγὺ, χίν. 19). ὙΤΠΕ ἴνο 
{Βοιρηϊ5 τὺπ δαϑιὶν ἱπίο δὰςῇ οἴμοσ. [ἢ 
76γ. ΧΙΝΗ. το, ὁ ΠΟΡΠ ΡΘΠΤΙΥ" ἈρΡρθδῖβ ἴῃ {Π6 
ΓΑλΥρὶη οὗὨ {86 ΑΟΝ. 85. δὴ δἰϊεγηδίϊνε γεπάεγ- 
Ἰηξ. 

δ. σὠν»ηδγ)] ὙῊΘ τ156 οὗ ἴπ6 ννογὰ “" 830η.᾽" 
ἴῃ ὈοΙἢ οἰδιι565 11 0}105 {μαξ 1π6 νοῦ οὗ (6 
Υἱθάγεθθοῦ ἀπά ἔπ ῥ]ουρ ἢ μδὰ Ὀθθη ἄοπὸ 
ὃγ ἴδ ἐλίμεσ. ΑἹ] τμαΐ [Π6 ϑοὴ 15 σδ]δὰ ἴο 
ἄὧο 15 ἴο δηΐογ οἡ ἴῃδ ἰδθοιγβθ οὗ οἴβοσβ, δῃηὰ 
ΓΕΆΡ ΠεγΕ ΠΟΥ Πᾶνὸ βοννῆ, ΤῸ 5'δερ ψνπθη 
[86 ρ]επίθοιι5 παγνοϑί 1165 ΓΟΔαῪ ἴογ (86 5: Κ]Ὲ 
ἐβ [Π6 οχίγοιησϑί βἰοίῃ. 

5 ΓᾺ 
σδιιβεῖῃ βούγον: δῖ ἃ ργαδίηρ ἔοοὶ 
᾿ 9}4}} 48]]. ἘΝ Έ 

11 ΤΠἢςε πιοιῖῃ οὗ ἃ τγίρῃτεοιιβ γηρ ' «βαρ. τ, 
ἰξ ἃ ΜΕ11 οὗ ᾿ξ : Βαϊ νίοίεπος σονεγεῖῃ τ 
(ἢ6 πιουῖῆ οὗ [6 ψίςκαα. 

12 Ηκίγεα βθγγει ἢ ὑρ διτ|ξ65: Ὀυζ 
ον σονογειὴ 81] 5: η5. 

12 ἴῃ τῆε 11ρ5 οὗ δΐπι (παῖ ἤδτῃ ρει εἴ 

δι ζοσι,; 

Θ. εοὐεγεῖ ἐδ »ιομἐ οὗ δε «υἱεζε Τῆς 
ΠῚ] ἕοτος οὗ 115 ρῇγαϑθ 5 ρθύβδρϑ Ἰἰοβὲ ἴο 15. 
ἼΠῸ νοίδῃοο νν ΙΓ ἢ {Π6 νυσκοα 845 ἀοηθ ᾿5 
8ἃ8 ἃ Ὀαηάδρο ονοῦ ἢ15 ποι, γοάπςιπηρ Πὶπὶ ἴο 
ἃ 5ἰἴθηςε δηὰ βῃαπηθ, κ {παὶ οὗ ἴῃς Ἰδθρογ 
(μον. χὶ. 4ς; Μις. πὶ. 2) οὐ ἴἢῆ6 σοπάετῃῃ- 
οὰ οὐἰπηῖπδὶ (ΕΒ 5. νι, 8), Ώοϑο “δες ἰ5 
ςονογοα.") ΒΥ ϑ50πὶ6 ςοπιηϊοηΐδίοτα ἴΠ6 ΟΥΟΓ 
οὗ 1ῃὴ6 ννογάβ 15 ἱηνογίθαἃ δηὰ ψὸ ρμεῖ μδ 
του ἢ οὗ 1ῃ6 νυιοκοὰ σονογείῃ υἱοΐϊθηςς."} 
(Βετγίβϑδα.) 

8. « ῥγαΐίπς ὅοὼΠ Τἰῖ, Τὴ 7001 οὗ 
1108. οὐ {δ ομδ 8ϑι66, πε ηννασγὰ 56] ;-ποῦ- 
ἰδιηθὰ νυ ]δάοπη, οἡ {πὸ οἴδμογ, ἴῃς υἱζτοτεά, 
50] οχροβοά ΠΥ ἀγὸ Ὀσουρῃῖ Ὀεΐογα 5. 

σῥαϊ ΜΠ Βοῖίοσ, β88811 Ὀ9 ομδϑὺὶ βϑά. 
Θ. «ῥραὶ δὲ ἐποτυμ 1{ϑ1]τ.. 66 5}4}} 06 πηδάδ 

ἴο Κηονν" (865 [ὦὕὐ( χχχὶ τοὶ πάρ. νὴ]. 16). 
ΤΗΘΙΧΧ. πὰ Ψι]ρ. ἀργθθ ἴῃ δἰνηρ "" 5}4}} 
Ὀ6 Κποννη,᾽ 1.9. Ἔχροβαά. 

10. ὙΠ εῖε ἰ8 ἃ βικηϊβοδησε ἰπ ἴΠ6 τϑρεῖῖ- 
τἰοη οὗ [6 βδᾶπὴδ τηᾶχίτη ἴπ {Π6 ἰδίου οἰδιιΞο, 
85 ἴῃ 1ῃαϊ οὗ ν. 8, ΠῚ 4 ἐἰβογοπί ὈΘρΙπηϊηρ. 
ΎΒΕεΓγα ἴΠ6 τοϊαίίοη Ὀοϊννθόη (Π6 ἴννο οἰαιιθὲ5 
νν 5 Οὐδ οὗ οσομίγαβῖ, ΠογῸ οὗ γϑϑου ]δηςς. 
Ἧς νῆὺ νυ ηΚ5 ἢ 15. ΟΥ̓ 5, σὰ ηρ, τοῖς 
σοηΐ, ἀῤσοιῖ } (85 ἴῃ νῖ. 1.32). ὈΠΏ 5 5ΟΥΤῸΥ 
ἴθ ὨΙ πιο! δηά οἵμβοῖβ. ὍΤῊ15 ἀθυ5ὲ οὗ βρθεςῇ, 
ὯΟ 655 [ἤδη {πὸ βαγγΆ ΕΥ̓ οὗὨἉ "τῆς ἴοο] οὗἉ 1165," 
ὈΥΙΠΕ 5 5 ον ΡΘΠΔΙΓΥ. 

11. Ηδετο, δραίη, ἴῃς ᾿Ἰδίζοῦ οἰδιιθθ 15 ἃ γορθ- 
Ὁίοη, ἀπὰ 115 ᾿Πἰογα] πλοδηΐηρ 15 Το ἄρρτγο- 
Ῥστδῖθ [ῃΔη ἴῃ ν. 6. ϑδίτοαδπιβ οὗ ᾿ἰνπρ νναῖεγ 
ἤονν ἔγοπι πὸ τηοι οὗ ἴπ6 γἱραίθους, Ὀυῖζ 
ἰῃαῖ οὗ ἴπ6 νυ] κοα 15." σονογοα," 2.6. βίορριἀ 
δά ρυῖ ἴο 5:||6ηος ὈΥ {Π91Γ οὐ ἢ νἱοΐθποα. 

«υεὶ! 9 381 Νοῖ, 45 ἴῃε ννογάβ. πῖρπῖ 
διρροβὲ ἴο οἵ δοιρἢϊθ, “4 ν 6 }}] οὗἨ νυδίεγ 
{Παἴ εῖνοβ 186, δι Ιἀδητςα] νυ Ί ἢ τ[ῃ6 “ ἔθους 
[Δ οὗ Πἰνίηρ νναΐογθ"" οὐ [6 11. 12, χυῖϊ, 
13, δηά τε ““Ἰἰνίηρ ννδίογ" οὗ Ϊοδθη ἵν. Σὸν 



γ. τ.---ὀ8.] ΡΒΟΝΕΈΕΒΟ. Χ. 

ὉΠ δγβιδηάίησ νν]βϑάοπι 15 ἰοαηά : δυῖ 
ἃ τοὰ ἐς ἔογ τῆε. Ὀδοκ οὗ ἢιὶπὶ παῖ 15 
νοϊὰ οὗ ᾿υπάετοίδπαϊπο. 

14 ἦνι5ε πιθῆ ἴδὰῪ ἃρ Κπον]εάρε : 
δι τῆς πιοιῖῃ οὗ τῆς [οο] 5 ἢ: ποᾶῦ 
ἀσϑιγυςτοη. 
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16 ὙἼΠε ἰαδους οὗ τῆς τ ρμίθοιϑ 
ἱεπάρφίῤ τὸ Ἰΐε : τῆς ἔγυϊο οὗ τῆς ψιςοκοά 
ἴο 51η. 

17 Ης 1: ἐπ ἴῃ ννὰῪ οὗ 116 τῇαϊ 
Κεαρεῖῃ ἰπϑῖγυοστίοη : δυῖ μα τῇδϊ το- 
ἔαβεῖῃ στεργοοῦ | δγγετῃ. τσ, 

απο 

18. χς {Τῆδε τσοῇ ΠΊΔη᾽8 ψα ἢ ̓ ς ἢΪ8 18 Ηε τηδλὲ μιάετῃ Παίγεά τυἱῇῥ 'σ εν». 
βῖγοηρ οἰ : ἴῃς ἀεδιγυστίοη οὗ τῇς ἰγίπρ 1ρ8, ἅπ4 ἤθε τιδῖ υτίεγοῖῃ ἃ 
ΡοοΥ 1: τῆ εῖγ ρονογίγ. βἰληάεγ, 15 ἃ ἴοοὶ. 

1:. ΤὟὌηδ ρῆγαϑα γδαρρθδῦβ ἴῃ εν. ΧΧΙΪ σ, ἢ τήθῃ ἴο γγΟῦβΘ 6ν}}5 [Π4η 1156], Τηθάηη 655, 56. - 
{Ππ6 ἀεβεγιρίίοη οὗ {πε Νὸνν [Θγιιβδ]επι. 

12. ἥἴσυε ἐσυεγεῖρ αἱ σἱἰ“ἢ ὙΠῸ πιρδηϊηρ 
Ποῖ 15 ΟὈΥΪΟΙΒΙΥ, 85 ἀθίθγπηθα ὈΥ ἴἢ6 ΟἾΠΟΓ 
σἴδυδα, ἃπά ἃ8 ἴῃ Ἐβ. Χχχῇὶ 1, ἰονθ ΠΟΥ ΕΓ5, 
ἰ.ε. ἢυϑῖ ιάθβ, ἀοὸβ ποῖ ὄχροϑθ, δηᾶὰ ἴπϑη 
ἔοτξῖνοβ ἀπά ξογροῖς 411 βδῖῃ5. Α5 δυςὶ, 1 Π6]ρ5 
ἴο «αεῖεγπνιης ἴῃε τηεδηΐπρ οὗ [άπιοθ Υ. 20; 
Σ Ῥεῖ. ἵν. 8, Ποῦ (6 ιι986 οἵ ἴῃῆ6 ννογά 
ἐν ΠΗ ΔΙ ἢ ἱπ [86 Α.Υ. Ηίπάειβ {Ππ6 ᾿ὉΣ 1:4 0}. 
ΤΕΩ͂Ι οΥ ΠῸΠ) τοσογηϊλίηρ (Π6 ἸἀοΕΠ γΥγ. [{ ΤΩΔΥ͂ 
ὈδῈ ποιϊοεὰ τπδῖ δὲ Ῥεοῖογ [ο]οννα [πὸ Ηδῦτονν, 
Δηα ποῖ ἴδε ;ΧΧ. ΤὍῇε Ἰαίίοσγ ἔο ον 5 ἃ 
ἀπ σεῖς ἰοχῖ, ἀπά γίνο πάντας δὲ τοὺς μὴ 
φιλονεικοῦντας καλύψει φιλία. 

13. ὙΤδο ςοηίγασί Ὀοΐινθθη ροοα δηά ον!] 
ῖΞ σαγτίοὰ ἔυσῖμεσ. οἼὝΠῈ νυϊϑάοτη οὗ ἴδ6 
ἀν 156 15 σθθη ἴῃ ἴπ6 ννογὰς (ῃδϊ ἰββῖιθ ἔγοπλ ἢ15 
105 : ἴδε ΟἸ]Υ οὗ {Π6 [00] 15 ποΐ ΟΠΪΥ 5θθὴ ἴῃ ἢ]5 
βρεεςῇ, Ὀυΐ ὈΠηρδ ἀροπ δῖπὶ [ἢ ςἢαϑιϊβοσηθηΐ 
ὙΠ ἢ Πα ΜΜῚ]1 ἀδϑογνοβ." δϑοῇοοὶ ΘΧΡΟΓΘΠς 68 
τνουϊὰ ΡΓΟΌΔΟΌΪ κεῖνο ἃ ϑρϑεῖδὶ ἕογτεθ. ἴο [6 
ἱνογὰβ ἴο ἴπ6 γοιιηρ αἰδεῖρὶθ ἔοσγ ὑνοτῃ 1Π6 
ὈΟΟΚ νυ ᾶ5 ἰπ 1Πε ἢγϑί Ἰηδίδηςο ἱπτομάθα, ΟΟΙΏΡ. 
τπῃὸ Ερυρίδη ργουετθ: “Δ γουϊῇ Π45 ἃ Ὀδοκ 
{παι ΠῈ ΠΙΔῪ δἰἰοπά ἴο [5 τεασπογ," προον ἴῃ 
ῃοῖς οἡ Εχοά. 11. 1ἱ. 

14. ἰαγ 9] ὙΠὸ ροϊηξ οὗ ἴπ6 τιαχὶπὶ ἰ5 
ποῖ {παῖ [Π6 ννῖϑ6. πΊδῃ δοαηϊῖγεβ Κηον]εάρε, 
Ὀϊνξ τῃδῖ πὸ 15 γϑξισοηῖ, οσδυίοι5, ἔγαραὶ ἴῃ 
ἀιβρίανῖπρ Ἰξ, βίοτίης νι μδί ν.}}} ἐπάιιγο δηά Ὀὲ 
ΡΓροίουβ, τεβουνιηρ μαι ἢ6 Πᾶ5 ἴο 51 ἴοσ {ΠῈ 
τ ἢϊ {ἰπ|6, Ρίδοθ, ἀπ ρεγβοῃβ (ζοπρ. ΝΜίαϊϊ. 
νἢ]. 6), 45 σοηίγασιοά ἢ (6 πλοιῖῆ οὗ 186 
ξοο] ϑἢ, ὄυεῦ ρίνιηρ ἱπιπηοάϊαῖο αὐογλησθ ἴὸ 
νυν μδί ἀοϑίγογϑ ὨΙΠΊ56 1 δηὰ οἴ Γ5. 
γα ἀξείγμε οι) ὙΠῸ ννογὰβ ᾶγὸ 5 ΕΥ̓ 

186 ρΡτοαϊεδλῖε οἵ ἴΠπ6Ὸ ϑϑηΐθηςσθ, “45 ἴογ {8ε 
ταουῃ οὗ 86 (οοἸ σα ἀοβίγιοίίοη. ἰ5 ΠΟΑΓ,᾽ 
56. “15 πκὸ δὴ ἱπιροπάϊηρ τυΐη, τοδάγ δἴ ΠΥ 
τηαοπηεηΐ ἴο [2]}.᾿" 

15. 4εειγμοι ὁ) ὙΠῸ νογὰ ἢδ5 [5 [1]] 
ΤὨΘΔΠΙΏΡ, 845 μας ψΥ ὨΙΟἢ σγυϑῃοϑ, τγονν5. ᾿ηῖοὸ 
ΤᾺ 5, δης 15 ἴἢιι5 [η)6 ἀἰγοςῖ δη ἢ θο]5. τὸ {Π6 
ἸΡΓΟΡΠΔΌ ΠΥ οὗ 1Ππ6 ““ Ξἴτοηρ οεἰζν ἡ ἴῃ [6 
ἢγϑῖ οἰδυϑο. Δ ΉΠῸ [5 πηδίῃ ἰοϑθοηϑ οὗ ἰῃς ὈοοΚ 
Ιολά πιϑη ἴο 95θὲκ {πὸ ἰγοάβιιγο ἡ ΠΙΓΟἢ [5 δῦονο 
411 βο]ὰ οὐ ϑἶνογ, [πὸ ἔαοῖβ οὐ δυμηδη βοςεῖν 
ἅτε ποΐ ἱσξποο, δ δ ἢ βοσυγοβ [5 ροβϑθθ5- 
ΟΙΓΙΒ ἃραϊῃϑί τῇπηΥ ἀδηροῖθ; Ῥονοσῖν ΟΧΡΟΘ65 

ΠΥ πὰ ςοννάγαιϊςο. Βεϊον {86 δυγβιοθ 
{ποτα 165, ἰἴἃ πιᾶγ Ὅδ, ἃ δτᾶνθ 'τοηγ. Ὅδὸ 
τς ἢ πιλη, ἰγιιδίηρ ἴῃ ἢΪ5 τσ ἢε5, 16 ἰθιριθά 
ἴο πιᾶκθ ἴποπὶ Πὶβ ϑίγοηβ οἰγ, ᾿ἴο πᾶνε πὸ 
ΟἾΒΟΓ [ΟΜ ΕΓ οὗ 5ἰγεηρίῃ. (ΠΡ. ΧΝΠ ΣΙ, 
ἤογο (Π6 τηθδηϊηρ, ἰδίθηξς Πογα, 15 Ὀγοιρῆῖ 
ουμΊ ἀἸ ΕΠ: ΟΕ]γ. 

16. Νίαγ ννγὸ ποῖ 566 ἴῃ ἴἢ18 ἃ υναγηϊπρ 
Αϑραϊησὲ ἴἢ6 σοποϊυβδίοη νΠΙ ἢ ποθὴ οὗ ἰοννοῦ 
παῖθγο5 πῖρῆς ἀγανν ΠΌτη ἴΠ6 ἔδοίβ 5ἰδῖθα ἴῃ 
[86 Ῥγονίοι5 υ ῦθθ, [Π6 Ἰθβθοη (δι 

“Οματοηάᾷ ΡΟΟΌΠΙ4 ῬΥΊΠΠὶ ἐδ ̓ 
ψιγίυβ. Ροβῖ πιυιπΊπΊ05 "ἢ" 

Ηογτϑοθ, ’ Ερ.᾽ 1. 1. ςς. 
ΘΓ ἢ δὴ ἱπίθγοποθ ἰ5 τποῖ ὈΥ [Π6 ἰαν, ἃδ5 
τι ἢ ἃ ἔδλεϊ οὗ Θχρεγίθηςθ 845 [ἢ6 οἴπογ, τἢδὶ 
ΥΠ1|6 ννοα ἢ ρβοιίοη ὈΥ Ποποβδῖ πα βῖγΥ ἰἕῃς 
ΗἩδΌγονν τνοτὰ ἱποϊιιο5 (ῃ6 γϑϑι]ξ, 45. ν"Ὸ] 
(πΠ6 ργοςθβϑ5 οἵ ἰδθουΓ) 5. ποῖ οηΪΐγ, ἴκὸ ἰῃ- 
Πογοα τίσἤεβ, 4 ἀεδίδηςο, θυϊ 4150 ἃ Ὀ]οβδίηρ, 
[ῃ6 δοίη σοῦ ((Π|5 τεργοβθεέηῖβ {Π6 
Ηδξςῦ. πιοῖὲ δοσιγαΐίοὶ Υ ἤδη ὅτι) οἵ {πὸ 
ν] Κοα ἰοπάς ἴο δ Γ ΠΟΥ σὴ (1 ΤΊπι. νἱ. 10), 
δηὰ 50 [0 ριπιϑῃιηθηῖ,. (Οομηρ. Ἀοπι. νἱ. 2:. 

17. Το ννογάς δάπιξ οὗ νγίοιιβϑ. σοη- 
βίγυσίίοηβ, δου, 25 ἴθ ἴδ ΑΟΝὖ., οὐ ΠΝ. 
Α ψγὰδν οὗ 1119 15 09 ὑπδδῦὺ Κοοροῦδ 1Ὡ- 
βισχυοίίοη. Τἢθ νοῦ ἴῃ {Ππ6 βθοοπα οἴἶδιιθο 
15 Ὀθτίοσ ἰάθη, 85 πη ἴἢ6 πλαΓρΊΠ, ΓΔΒ. ΠΝ ΕΙΥ, 
οδΔυΒβοῦΣ ἴο ΘΟΥΣ, ἀπά ἴῃ [ἢ15 56ηξθ σοῦῖθ- 
ϑροηάϑβ ἴο ἴδ ᾿πἰογργεϊδίίοη οὔ ἴπε ἤγδι οἴδιιϑο, 
νΥΠΙ ἢ δβϑογίβ ἴῃαι (ἢ6 ννῖ56 συϊάθ οἴδοις ἴο ἃ 
{πιὸ ᾿1θ, [ἢ δᾶςῇ 56 ἴπ6 Ἰηἤπιδηςσο ἔογ ροοά 
ΟΣ ΟΥ̓] βργοδάς θεγοῃά ἴπ6 πάῃ ἢ πλϑε] 

18. Βοῖίϊοσ, ΗΒ γδο πἰάοίῃ Βαύσοά 18. 
ΟΥ̓ Ἰγῖπα 1ρΡ86. ὍΤΠη6 δἰϊογηδίινε 15 οβογοά 
ΜΠ ἃ ἀο]ςαίς ἰουςῃ οὗὨ ἰτοῆγ. Ηξ νῈο 
σΠοΓῖ5ῃ68 μαίγοὰ τηυδὶ σῆοοξο δοίννοθη δοίην ἃ 
Κηᾶνθ, οὐ ἃ ἔυοἹ]---ἃ Κῆᾶνε 11 ἢ6 Ὠιάδ5, 4 ἴοο] 
1 ἢ υἱΐοια ᾿᾿. ὙΠῸ ΑΟΝ΄. πηῖβϑὸθ [Π]5 84η11- 
{Ποϑὶ5. ΌΥῪ πιακίηρ “ὁ ἴ00] ἡ τῆς ργεάϊσαϊο οὗ 
Ὀοΐῇ εἰΔιι868, ἀπ 50 ἰοδίηβ δ οῆςὸ ἴῃθ ἔογοθ 
δηὰ 1ῃ6 τῆγτπησαὶ ΡΑΓΔ]16]18πὶ οὐ ἴἢ6 ρῥτὸ- 
νοῦ, ὅ8εὸ Νοῖθ Ὀοΐονν. 

19. Βγ ϑ5οπιὲ ςοϊηπιρηϊδίους [ἢ 5 15 γρη- 
ἀοτγοα “ δῖη 584}} ηοΐ σθαβο," ἄς. ΔΊΔΩΥ ννογας 
ἄο ποῖ πηοπά «ἃ ἔδιι!ζ. ϑίϊθηπος οἡ ἴπθ ρατῖ 
ὈοῚ οὗ 16 τοργονοῦ δηὰ τῃ6 οβθπάεγ [5 οἴη 
Ὀοῖῖο. Τὸ ΑΟΝ, 15, ποννενοῦ, ργείογδθ]ο. 
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190 ἴῃ τῆε πιυϊτταάς οὗὨ νγογάβ τῃεγε 
ψνδηΐοσῃ ἠοῖ οἷη : δῖ ἢδ τῆδῖ τοΐγδιη- 
ατῇ ἢ]5 1Πρ5 ἐς νν!86. 

20 Τῆς ἴοηρσιιε οὗ ἴπ6 μιβὲ ζ: ὧς 
σδοῖςα δἶνοῦ: τῆς Πεαγῖ οὗ ἴῃς ννιςκοά 
15 {ππ||6 ννοσγτῇ. 

24ι ΤῊδ Πἰρ5 οὗ {πὲ τὶρῃίθοιςβ [εά 
ΤΉ τς ΓΠΊΔΩΥ : δυῖ [οοἷβ 4΄ςὲ ἔχ νναπῖ ' οὗ 

ε Πο τ ὙΜ]54ΟΠ). 
22 ΤὮς δ]εβϑίηρ οὗ τῆς ΙΟΚΡ, [ἴ 

ΤΆ Καῖῃ τιςἢ, ἀπά ἢς δάάδειῃ πὸ 8οζ- 
ΤΟΥ ΜΠ [ἴ. 

πρπρσηυ, 23 μὲ ᾿ς ἃ5 ϑρογί ἴο ἃ ἴοοϊ ἴο 4ο 
τ Ἰϑοἢ εξ: Ὀυῖ ἃ πιδη οὗ ἀυπάεγϑίδπαάϊηρ 
δίῃ νν]βάοῃηι. 

24 ΤῊε ἔδαγ οὗ τῆς ψίςκοά, 1 584] 
σοῖς. Ἰροη ἢΐπι: δυῖ τῃ6 ἀεβίγε οἵ 
τῆς τρῃτθοιυβ 5841} θ6 ργδηϊεα. 

20. Τα δηι 6515 γὰπ8 ἤχου Ρ ἢ ΘΥΘΓΥ 
τυνοτὰ οὗ Ὀοΐἢ οἴαιιϑο5. ὙΠ ἰοηρσοθ, τῆ6 1η- 
βιγαπιεηΐ οὗ (ἢ6 τηϊηά 15 σοπίγαδιοα ἢ τἢ6 
Πρατγί ΟΥ̓ πη [56], [6 7ι5ῖ ἢ [6 ννσκΚοά, 
106 σῃοῖοθ διϊνοσῦ ἢ (ἢ6 ννογ!] 655. “Ὁ Π11|6.} 
ἴπ ὀδοἢ σ856 ἴΠ6γὸ ἰ5 ἱπιρ]! οἀ δὴ ἃ “ογπονὶ αὐρα- 
τηθηῖ. [{ (86 ἴοηριθ 15 ργθοῖουῦϑ, πον τη ςἢ 
ΠΊΟγΟ (6 πιὶπά! [ἔ 1ῃ6 Ποαγῖί 15 ΜΓ Π]655, 
πονν τὰς πιοτὸ (ἢ6 βρεοςῇ! 
9 ΎὙΎΠ6 Ηρῦγενν νοσγὰ 5 ροβϑι]ν τἀ ἰκθη 

1ὴ ἰἴ5 ΡΓΠΠΊΔΓΥ 56η56 85 ἃ “" ΠΡ ἢ ΟΥ̓ “" 5. Γὰρ- 
ἴῃ οἵ ἀγοβϑ οὔ ννογίῃ]6β55 πηοίδὶ. 

41. Ξεἤ] Τῆς ννογά, Κα ἴἢ6 Οτοοκ ποιμαί- 
νειν, Ἰπο] 95 (ῆ6 ἰάϑᾳ οὗ σιιάϊηρ 45 ννῸ}]} ἃ5 
ΠΟΙ ΓΙσῃιηρ ; ἀοίηρ ἃ βῃθρμογα 5 ννογκ ἴῃ ὈΟΙἢ. 

«υαπί ο7᾽ «υἱφο»!)] Βοιῖοῦ, ῬΏ σοῦ ἢ 11 
ὍῈΟ ψδηῦοῖδ ππάοσχβύδηἀ!ηξ. ΤΠὸ 
ἰδιίοσ οἰδυθθ, ᾿κΚὸ [Π6 ἔουπλευ, γοίογβ ἴο ἃ ρεῖ- 
β0η, γαῖ ΠΟΥ ΤῃΔη 4η αὐδίγαςς 404} }γ. (ΟΟιηρ. 
1815 τι86 οὗἉ ἰῃς 88π)εὲ ρῆγαβθ ἴῃ νἱ. 22, ΥἹ]. 7. [Χ. 
4. δῃᾷά χ. 12. ΤΠ6 ν]56 ριμὰθ οἴδογβ ἴο 
δϑίοῖγ : {Π6 ἔοοϊ, οπιρῖγ- ποδάθά, πὰ ετηρῖγ- 
μοατίοα, ἰπνοῖνες οἴμοι {|κ6 Ἠἰπιςοι ἵπ ἀθ6- 
οἰγυσείοῃ. 

22. ΤΠο σαγὲβ ἀπά ἴτγοιιῦ]ε5. {πὲ αδἰϊοηὰ 
{πῸ τσ ἴῃ {Π|5 νου] ἃ ἀγὸ δο ΠΥ σοηίγαϑιθα 
Ψ ἢ {πῸ αοιάϊηρ σΠρογἤι!η695 οὗ [ἢ6 τηδη ψγῆ0 
ἢδ5 {πὸ Ὀ]οϑϑηρ οὐ [οῃμονδὴ, ἀμ πο {Ποῖ - 
ἔοτο γδοθῖνοβ ἢϊ5. νυ ἢ που ἴΠ6 δάάϊοη 
οὗ {πὸ σοι ῦ]ε νυ ἢ ΠΙπάθγβ 115 οὐ) ον πηθηΐ. 
(οπιρ. Εος]65. ν. 19. 

28. ὍΤπο πιαχὶπὶ σ41η5 ρουῆαρ5 πηλοῦ ροϊπ 
1 ννὸ ἴακὸ {πὸ ννογάϑ "" [ἴ 5 Ὧἃ5 βροιῖ " δ5 1ῃ6 
Ργοάϊσαῖο οὐ ὈΟΐ᾿ οἴδιι568. ὙΠῸ ἴθ] βηάϑ ἢΪ5 
δροτγί ἴῃ ἀοίϊηρ τηϊβομιεῖ, [6 πη οὗ τιπάρύς- 
δδηάίηρ πάβ ἴῃ νυ Ἰϑάοιῃ [15 ἰγιοϑί γοίγοϑῃ- 
τρθηΐ δηά ἀθρῆς. ὙΠὸ σοποίγιςςοη οἵ 1ἢ6 
Α.Ν. ἰ5, βοννόνοῦ, χιυίζα [οΠΔ0]6. 

24. Τῤὲ αν] 55. 186 τπΐηρ ἔραστεά. ὍΤὴδ 

ΡΚΟΝΈΕΚΒ5. ΣΧ. ἱν. 19---.:0. 

2ς ΑΚ τῆε ψῃιΠ νη ραβϑεῖῇῃ, 50 ἧς 
τῇ6 νγιοκΚεαά πὸ γῖογε: δας τῆε τιρῃῖ- 
Θοι5 ἐς Δ4η Ἐνδυδβτηρ ἰουπαάατίοη. 

26 ΑΚ νἱποραγ ἴο τΠ6 τεεῖῃ, δηὰ 25 
ΒΠΊΟΚΕ ἴο (ἢε εγεβ. 350 25 ἴδε 5βἰυρρατγά 
ἴο τἢ6πὶ τῆδλξ 56π4 ἢΪπ|. 

27 "ΤῊς ἔξαγ οὗ ἴῆε ᾿οκΡ ἧ ρτγο- "εμαρς 
Ἰοηρεῖῃ ἀλγ8: δυῖ τῆε γεᾶγε οἵ τῆε Ηεὰ 
νυνὶ Κα 5041] δε ἐείδεετει “Ἐπ 

28 ΤἼε Βορε οἵ τῆς τὶρῃίεουβ «δ α)ὶ 
δὲ ρἰλάπεθβ : δῖ τῆς Φεχρεοιδτίοη οὔ λ]οθεῳ 
τΠ6 νν]οΚεα 5}4]} ρεγιϑῆς, 

29 Πα ννᾶγ οὔ τῆς ΓΟῸΚῸ ἐς βῖγεηστῃ ἢ 
ἴο τῆα ὑρηρῃς: δαῖ ἀεδβτγαςτοη ταί 
ες ἴο ἴῃῆ6 ννογκογβ οἵ ᾿πί χυῖ 

20 2 Τῇαε τιρῃζεοιιβ μα] ΠΕνῸΓ δὲ ΚΡ θα 
Γεπιοναά : δυῖ [ῃ6 νγιςκαα 5}4}} ποῖ 
᾿πηδῦις τῆς δδγίῃ. 

"ἄν 112. ἣν 

Ρἤγαβο δηᾶ [86 (ῃουρῃς Βηὰ ἃ ρδγδ! οὶ ἴῃ) [00 
1. 2ς, Χν. 21. 

σῥαΐ! ἐφ σγαπίε] ὙΠῸ νοχῦ 85 1ἴ βσἴδηἀς ἴῃ 
(Π6 ἴοχὶ 15 δοῖϊνθι ΗΕ κἰνϑῦν 86 ἀθ5110 
ΟΥ̓ ἢ) Σἰκμίθουβ. ὍΤΠο Οἴνοῦ ἴῃ [15 σλϑὸ 
8. [ἐμονδῇ. 

26. . 1δὲ «υδἰγἰαυϊπῇ ὙὌΠε σοη]υπο- 
(ἰοῃ 15 ΡΕΓμᾶΡ5 δεϊίογ ἴδκεη (ἢ τῃ6 ΧΧ, 
παραπορενομένης καταιγίδος) οὗ ἴἴἰπη6, ὙΠ 6π 
ἦη 9 ὙΒΙΣΙνΙηᾶ 185. δ δῖ , ὕὍδο ὕ89 

Ψ]ΟΚΘά 15 ΠΟΊΔΟΣΘΟ. Τῆς ῥγονοτῦ, 50 ἴκοη, 
σοπίδ!η5 [6 ρόῖτὴ οὗ [6 ραγδῦϊο δῖ [6 οἷοϑε 
οὗ (ῃς δουίοη οἡ ἴ6 Μοιυπῖ, Μαῖί. νἱῖ. 24--- 
27. ἴη ἴδο Ἰδίοσ ἈδΌΡΙηιϊς ᾿πξογργοιίδίίοη 86 
ϑοςοηά οἰδιιθθ ννὰ5 ἀρρ θὰ ἴο {πὸ Μήρβϑι ἢ 85 
Ὀοίηρ [6 [υ5ὲ Οπο, ἴῃς Ενουασίηρ Εοιιπάλ- 
[οη, οὐ βοτὰ ἴπῸ νου] ἀ νγᾷ8 δϑι Ὁ] 5ῃδα. 
(δεβοείίροη, " Ηοτγ. ΗθΘὈ.᾽ 11. 19.) 

26. Ῥογδδρϑ ἴπ6 ποαγοδὶ ἀρργοδοῦ ἴῃ {δὲ 
ὙγΠοΪ6 θοοΚ ἴο ἴῃς υπλοτοιι 8. Ὅς (θοῇ ϑεῖ 
οὐ δάξε ὈΥ νἱπόραγ, οὐ ἴῃ βοὺγ νν]η6 υϑοὰ ὮΥ 

Αϑδηῖβ (ΚΓ 11. 14: Κ5, Ἰχῖχ. 21), ἴῃς ογε 
ἱγγιαϊοά ὈγΥ ννοοά-βϑπιοκο, ἴπθϑθ σῃδάοινν ουΐ 
[Π6 νϑχδίϊίίοη Δη δηπούδηςα οὗ δανηρ ἴο ἀο 
ὙΠ ἃ ΠλΕΘΘΘΠΡΟΥ ννῆῸ αὐ] ἸοΙῖογ οἡ [Π6 νι ΑΥ. 

28. [Ιἴ ννοιϊὰ Ὀ6 Ὀδίζεῦ ἴοσ ““ἢορ6 ᾽" δηά 
“ ρχροοίδίοη “ἡ ἴο σἤδηρε ρίδοθθ. Βνθη {ἢῸ 
Θοχροοΐαδηϊς ννδιτηρ οὗ πὸ τιβῃζθουβ 15. Ἰουπι] 
αἴ {πῸ {{π|6, ἀπὰ οπάϑ ἴῃ ογ: {π6 δΘᾶρογ ἢορὲ 
οἔ ([ῆ6 νυἹοκρὰ σοπιθ5 ἴο πουρῃῖ. Οοπιρ. [οὐ 
ὙΠΟ 2. 

29. ἩΗδτο ἀραΐη [ἢ ἰπϑογίίοη οὗ [η6 ννογάς 
“ἐ5ῃ4}} Ὀ6 " ἴῃ ἴΠ6 ᾿ντοηρ ρίας ϑεακθης {πὲ 
ἔοτοθι Α5 ἴῃ φψ. 232 (δεςογάϊηρ ἴο ἴδθ Ἴοη- 
βιτισίίου δαἀορίοα ἴῃ ἴπ6 ποῖθ), ἴπογθ 15 οὔθ 
δηϊοοσάρηξ δηα ἴινο σοηδοηιθηΐβδ: ὙΠ ΔΥΔΥ͂ 
Οὗ [οπόνδῃ," 2.6. τῆς Πίνηθ. Ογάεγ οἵ ἴδε 
Ὑνογ] ἃ, μα8 115 ἴννο διάθς. [11 15. “βίγοηστῃ ἴὸ 
{πὸ ρτίρ ἀεδίγιυςτίοη ἴο [Π6 ΜΌτγΚεῖβ οὗ 
ἘΠ ΘΗγ 



Ὦκεα!. 25. 
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41. Τῆδ πιουῖῇ οὗ τῆς [ι81 δτίηρ- 

ἢ ἰογῇ ννϊβάοτῃ : δυῖ τῆς ἐτονγαγα 
τοηρι6 5181] θὲ συ οι. 

80. {6 αὐἱεκεά «ῥαὶϊΐ πο ἱπῥαδῖ) ὍὌΠε 
ΟἴΠΟΓ δῃηὰ ΠΙΡΟΥ 8ιἰἀ6 οὗ (86 58πὶι6 ἷανν οὗ τς 
Πινίηο Οσονεγητλθπὶ ἀρρθᾶσβ ἰπ {πὸ Ὀδδι ας 
οὗ Μαῖῖ. ν. ς, “" ΒΙοϑϑοά αγὸ [ὴ6 τζθβοκ; ἔογ 
ΠΟΥ 588|4}} ᾿Ἰη ποῦς (ἢ 6 φασί." 

81. ὀγίησει δ γογίδ, δις.1 Α8. ἃ ἵἴγεθ [}]} οἵ 
ἴδ δηὰ 5ᾶΡ Ὀγηρβ ἔουτῃ [15 ἔγιτ, 80 ἴῃ [58]. 
Ἰν11. 19, ἴη6 σορῃδίε γογά ἰ5 ἰγδηϑιαϊθα “" 1ῃε 
ἔγιτξ ΟΥ̓ Θ 11Ρ5." 

“ῥα! δὲ εμὶ οἱ} ΤῊΘ πιοίδρπου οὔ ἴμ6 ἤγϑί 
αἶδιιϑα 15 ροῦπαρβ σοητηιοὰ. ΒΕ “' ἔγοννασά 

Ν 

22 ΤῊς Πρβ οὗ τὴ τίρμίεοιι Κπονν 
ννμαῦ 15 δοσερῖδδὶε: δὺς τῆς τηουτῇ οὗ ΕΗ δ. 
ἴῃς νυϊοκεά τρεαξειῤ ' ἐγονγαγάμθθθ Ὅρα, 

ἰοηξιιο" ἰ5 {πκὸ ἃ ἔγθο ἐῃδαῖΐ Ὀγίηρθ ἔογίῃ ουἹ] 
δηὰ ποῖ ροοὰ ἔγυϊ. ““5}4}} Ὀ6 οσυὐδ ἀονη." 
νμαῖ 15 πιοδηΐ ἰ5, [αὶ 16 δῦιϑο οἵ σοά β 
ΒΕ οὗ σρϑϑο δ ν0}}} ἰοδὰ αἱ πλαίοὶν ἴο 115 ἔοσ- 
ἔειτυτο, ὙὝΠΕΓΟ 5}4]], δὲ ἰδϑδί, Ὀ6 ἴΠ6 ϑθηςθ οὗ 
ϑῃδπιθ δηὰ ςοηξιϑίοῃ. 

82. ἐἔποᾳυ «υδαὶ ἰς αεεερίαδίε] 56. ““ Κηονν, 
δηὰ ἐῤεγεΐογε υἱῖετ." 80, ἴῃ Π|Κ6 τηᾶηποσ, ἴῃ 6 
εἰ χηοιῃ οὗ 6 ψ]σκεοὰ "ἢ Κποῦ 8, δηὰ ἴπογε- 
ἔογο ϑρθᾶῖκβ ἔγονγαγάηρββ, ἀπά [δῖ Οἡ]Υ. 

ΝΟΤᾺῚ οὐ (ἨΗΑΡ. Χ. 18. 

Τῆε 1.ΧΧ. τεηάσγίηρ, Καλύπτουσιν ἔχθραν 
χείλη δίκαια, ΜΈΏΙΟΝ 1Π1Ρ}165 4 τοδαϊηρ ΟΝ 

ΓΗΑΡΤῈΕῈᾺΝ ΧΙ. 
α ἴκν. 19. ΛῊῚΕ ΑΙ0,5Ε θαΐδηςε ἡ: Δδοπηϊπαῖοη 

ἴο {πε ΟΚΡῸ: δῖ ᾽Δ 7ι5ῖ ννεῖρῃῖ 
19 Ἂ ἄἀε] ρῃς. ΟἾΑΡ τό 

τ Ἐ ὁ ἤζζῥεη ῥτιάς σοπγεῖῃ, τπεέπ ςοπι- 
᾿ Ὴ ἐδ. εἰς βϑῆαπηε : ὃδυῖ ννἢ τῆς ἴον ἐς 
δαίαποες . ἀ 
ΝΑ ἰνοορῖ, ΜΊΒΑΟΠΙ. . . , 

ΠΣ ἢ “ἼΤἢε ᾿ηΐεργγ οὗ τῆς. ὑρτρῃῖ 
τἰομέ. 58[}4]}] ρῃ!ἀε τῆθπι: ὅτι [πα ρεγνεγβεῃε88 

ς .οΣξ. 

ὃς, ἅ 16. ΟΥ̓ ΓΓΔΠΒΡΤΟΒΒΟΥΒ 568} ἀ6βἴΓΟΥ {Π6π|. 
τὸ. ἃς 8.12 ἘΠ ΤΕ 4 “ΕἸςδεβ ργοβῖ ποῖ ἴῃ τῇς ἀΔΥ οὗ 

ἅ. γνγατῃ : Ὀυΐ τὶρῃτθουβηεβα ἀδ] νογεῖῇ 
Ζερῃ, σα. πὶ ἀθδῖῃ. 

ΟΗΑΡ. ΧΙ. 1. [π [ἢ 15 σιιρμαῖις τεργοάιις- 
(οη οἵ {πο οἱὰ πιὶὸ οἵ Πειῖ. χχν. 13, 14, ΜΘ 
ΙΔΔΥ ἤπά, ρογῆαρβ, ἃ ἴΓΔΟΘ, 85 ἴῃ Υ]. 1, οὐ 186 
τον σοχηπιογος οὗ {ἢς 5γδο 65, ἀπά {86 
ἀδηροῦ οὗ ἀἰβῃοποδβίυ ἱποιἀθηΐαὶ ἴο τ. ΔΝ ΏΠ6 
1ὴ6 ννοτάβ ἤᾶνο ἃ ΜΊΔΟΥ τάηρο, δηὰ ᾿ποϊιιάθ 4]} 
ὈΠ6Ή14], ἀπτὶρ ῖθουβ Ἰυάρπηιοηΐβ, Ἐμο γα σδῃ Ὀ6 
πὸ ἀοιιδὶ ἰπαΐ 1Π6 ΠΟ ΓΑ] τπθδηϊηρ 15 [6 ρῥτο- 
ταϊπθηΐ οηθ6. ὍΠα 5ἴγοϑβ ἰδιῖα οἡ ἴΠ6 54Π1Ὲ 5] 
ἴῃ ΧΥΐ. 11, ΧΧ. Ιο, ὈδΑΓΒ νυ] Π6855 ἴο [Π6 ἀθϑιγα 
οὗ 1π6 τοᾶο μοῦ ἴο δάμποαϊο {πὸ γου ἢ οὗἩ 15γδε] 
ἴο ἃ Πιρῇ 5ἰδαπαασγά οὗ ἸητερτίΥ, Ἶυ5ὲ 45 16 
Ργοΐοδί οἵ Ηοϑθᾶ δραϊηβὶ [ἴ (Χχ!]. 7) σῆθννβ ἴῃ 5 
164] οὗ (ἢ6 ργορποῖ ἴθ του κιηρ νη δῖ ννα5 Ὀ6- 
ςοπλίηξ πτοία δηὰ τόσο ἃ δεβεϊτπρ 5]η. 

4 γιὲ «υεἰ δι] 1κἴ, “(4 Ῥογξος "5ἴοπα,)) ἴη- 
ἀϊοφῖοβ ἃ {Ππ|6 ὑνῆθη δἴοηθϑ γαῖμποῦ [ἤδη τηοῖδ] 
ΜΈΓΘ υδοὲ 245 ἃ βἰαπάλγά οἵ ννοῖρῃῖ. (οιρ. 
θαι. χχυ. 12. [Ι͂ὴἢ 2 5. χὶν. χό, {ῃ6 “" Κιηρ 5 
“[οη6,,) Ἀρρδαῖβ 45 τορι ]δίίηρ [86 ννεῖρῆξ ἐνθη 
οἵ {Π|6 5}ῃ6Κεὶ. 

2. Τηΐο 845 {πῈὸ ννογάς ἢονν γα, ἴΠ6 δρ- 
Ῥθάζδηςθ ἰῇ ΙΠΔΗΥ͂ ἰδηξιιαρεβ οὗ πε 58ΠῚ6 

ον ΡΥ, βῖνεϑ ἃ θεϊίεσ βθῆϑο, δηά 15 δάορίοά 
Ὀγ Εννα!]ά. 

ς Τῆς τὶρῃτεουβηε88 οὗ τῆς ρετγίεος 
588] ᾿ ἀΐγεςε ἢΐ8 νγὰὺ : δυὲ τῆς νι ὶοκεά ΡΣ 
584}} [411 Ὀγ ἢὶδ οὐσῃὰ νυ] Κεάπεβ8. 

6 ἼΤπε τὶρῃιεοιιδηεθβ οὐ τῆς ὑρ- 
Τρ 5}4}} ἀδἰίνεγ τῆ : Ὀὰϊ “τγδη5- “ ἢ ομαρ, 5 
Θ͵ΘΒ5ΟΓΒ 5Π4]} Ὀ6 (ἀκοὴ ἴῃ ἐῤε17 οτυπ 
ΠΑῸΡ ἢ ΤΠ 658. 

η νῆεη ἃ ψιςοκεά πδη ἀΐθῖῃ, δὲς 
δχρεοϊδιίοη 5}4]] ρευ ἢ : δηά τῆς μορε 
οὗ υπ͵]υϑῖ γιδη ρεΓΠ5Π 61}. 

8 7ΤὨε τἰρῃζεουβ ἰ8 ἀεἸνεγεά οὐ Ἴεῖαν, 21 
οὗ τγουδ]ε, δά τε ψίοκεά σοπιεῖῃ ἱπὸ΄ 
ἢϊ58 5ϊ6 δά, 

ΤΑΑΧΙΠὶ Ροϊηΐβ ἴο ἴπ6 ἀοΙ ρὲ ἢ νΠΙ ἢ πλθη 
ἢανα ἴῃ 4}} ἀρθ5 ννοὶσοπγθὰ [ἢ15 βἰαϊοηθηΐ οὗ ἃ 
ἕαςϊ οὗ ξΈΠΟΓΑ] ΘΧρογθηςΘ, ἴῃ νος ἢ (ΠΟΥ βανν 
αἶἰϑοὸ 4 ρζοοῦ οἵ ἃ αἰνῖπθ ρονεοσῃηγηθηῖ. ἃ 
ἈΑΡΌΙηὶς ραγαρῆγαθα οὐ ἴπο ἰδίου οδιιδα 15 
ννοτἢ συοίηξ: ὁ ΟΥΥ 505 Ὀόσοπλο Ε}]] 
οὗ νυἱϑάοπ) 85 ἴῃ6 ἰονν ρίαςθ Ὀθοοπλθβ [}}} οὗ 
'π͵αῖογ." 

4. δὲ αν 97) «υγα! } Δ ΉΠΕ 16 τνογάϑ 
ΔΥῸ {γ6 ἴῃ {πε Ὶγ ΠΙρἢθδὲ βθῆθο οὗ ἴῃῆ6 ργοαΐ 
ἐς ἤ165 ἱγὰ " οὗὨ 1Π6 (ΐαγα, ΠΟΥ Θρεκ ἴῃ [6 
ἢτϑί ᾿Ἰηϑίδποθ, ἃ5 ἀο {Π6 ἰκὸ ννογάβ ἴῃ Ζερῆ. 
1. χς---ιϑ, οὗ “7 ““ΑΔΥ οὗ ἴ6 ]οτὰ," ΔηΥ 
{πὸ οὗ ἡπάἀρηηθηῖ, νἤδη στάθη οὐ Ὡδίϊοῃ5 ΓῸ- 
σθῖνθ ἴῃ6 ς ἢ αϑιϊϑεπηθηΐ οὗ ἴΠ6ΙΓ ϑη5Β. Αἵ ϑυςἢ 
ἃ {π|6 “' τίσ Πδ5 ργοδί ποῖ.᾽" 

7. Τὸ νογάς ἅὲ ϑἰρῃιβοδηΐ, ἃ5 5ῃονῖηρ 
1ῃ6 ὈΘΙΙΟΙ τπαῖ ννῆθη (Π6 τπιρμΐθοιιβ ἀϊθὰ 5 
ἐχρεοϊδίϊοη (55. ἢΪ5. πορὲ ἔοσ ἴδε Γαΐαγε) ἀϊὰ 
ποὶ Ῥευῦῖβῃ. Οοπῖρ. νιβά. 1}. 18. ὙΠῸ 56- 
ςοπά οἴαιι5θ τρῆς ὍὈ6 Ὀοέΐου στοπάογοα, “"{Π6 
δὀχρθοίϊδτίιοη ἴῃ Ὀγηρβ βοχζονν." ὅδε Νοῖθ 
Ὀεϊονν. 



56ο 

Ζ 7ου8..3. 9. ΖΑη Πγροςτῖτα ννιτῃ δὲς πιουτῃ ἀ6- 
Β[ΓοΟγεῖῃ ἢ]5. πειρῇθουγ: δυῖ τῆγουρῇ 
Κπονίεάρε 5}41 τῆς 758 δε ἀεἰὶ!- 
νοτεϑα. 

Ιο θη ἴἴ ροεῖῇ ννα]] ννττῇ τῆς 
γρῃίοουβ. ἴῆ6 οἰ τε]οϊσετῃ : δηά 
νῆοη τῆς ννιοκεά ρεγβῆ, ἐῤογε ἐς 
8ῃοιτηρ. 

11 Βγ τῆς δ᾽εββϑίηρ οὐ τῆς. ὑἀρτιρῃϊ 
{πε οἰτγ ἰ5 δχαϊτοά : Ὀυῖ ᾿ἴ 15. ονεῖ- 
τῆγοννη δ ἴπε πηουτῃ οὗ τῆς ννὶοΚαά. 

12 Ηε τἢαῖ ἰ5 ' νοϊά οὗ ννυϊβάοπι ἀ6- 
ϑρ᾽ϑεῖῃ 15 πεῖρῃῇρουγ: δὰῖ ἃ πιδη οὗ 
πη ἀεγϑιδηαίηρ, Ποϊάθτῃ ἢΪδ ρβᾶςα. 

12. 'Α τἀ]εθεαγεγ γενθαίεῃ βεογεῖβ: 
ἤβ1: 5 δι διῖ ἢς τῆδι 15 οὗ 4 ἐδ 1] βρίγι σοη- 
α ἰαἰεόεαγο Πρ Ά]Θτἢ τῆς πγδῖζεγ. 

14 ἸΝ Βεγε πὸ Ἴσουπβεὶ 1:9 τῆς ρεο- 
ΡΪς (811: Ὀυζ ᾿η τῆς πιυϊτιταάς οὗ σοιη- 
5611εγ5. ἐῤεγε 15 βαίεῖγ. 

Ις Ηε τῇδῖ [5 βιιγοῖγυ ἔογ ἃ βἴγδηρεγ 

ΤΉΘΟν.. 
δεξί κέ 
47 ἀταγέ. 

ἐ Ἠεοῦ. 276 

ας Κίηρς 
12. 1. 

ΡΑΆΟΝΕ ΚΒ. ΧΙ. [ν. 9---2:. 

᾿5}4}] βπχαγὶ Δὺγ 1: ἀπὰ ἢδ τῆδλι μαῖθιῃ οὐ 
ἔΘΌΓΘΓΒΗΙΡ 15 5ΌΓ6. ξοσε ἀγο- 

ς Ε ἔδη. 
Ι6 Α ρτγασίοιιβϑ ννοπίδη γεϊδι πεῖ Ἢ". 

Βοποιιγ: δηά βἴγοηρ γιδ γεῖδίῃ τὶς ε5. ἐρο μμαί 
17η ΤἼΏς πλεγοῖι! πηᾶπ ἀοεῖῇ ροοά μβράς 

ἴο ἢϊ8 οννῃ 801: δυῖ δέ ἐῤαὲ ἴς στα] 
(ΟῚ Ὁ] Θτἢ ἢϊ5 οννῃ ἤσεϑἢ. 

18 ΤἼὭε ψιοκεά ψοόγκοῖῃ 4 ἀδοοιτίμ] 
ννόγκ : δυῖ το ἢ τΠδῖ βονγεῖῇ τιρῆτ- 
δΟι51655 τῤαίί δ ἃ βϑιγα γενγδγά. 

10 ΑΚ τὶρῃτεουβηςεβ5 ἐσπάφεῤ ἴο [Πξ6: 
80 δα τῆλς ρυγϑιθῖῃ αν} ῥνγεκε 1 
ἴο ἢϊ]5 οννῃ ἀδαῖῆ. 

20 ἽΠΠΟΥ τῆλ ἂῦε οὗ ἃ ἔτονναγά 
Πελγῖ χγὸ ἀδοπιίπδῖίοη ἴο ἴῆ6 ΙΟΚΡ: 
δας «μοῦ ἂς ἄγε Ὀργρῃς ἴῃ ἐῤδιῦ ΝΥ 
ἄγε ᾿ΐ5 ἀε]ρῃτ. 

2ὶ Τρομσῥ Ἀαπὰ 1οἱπ ἴῃ ἢαπά, {πε 
νν] Κεα 5Π4]} ποῖ θ6 υπραη!5ηπεά: δῖ 
τῆς 56εεα οἔ τῃ68 τὶρῃϊζθοιιβ 5}2]} δε ἀς- 
Ινογοά. 

ΘθΘ. Αποΐδογ, δπὰ οἡ ἴπ6 ννῆοϊθ ρτθίογα Ὁ ]6 
σοπϑίγυςσίοη, μῖνόβ, ΒΥ ὕὍ89 Κπηον]θάδο οὗἉ 
[9 .8ῖ, 8811 ὉΏΘΥ (536. ἴπΠ6 ΠΕΙΡΠΡΟΙΓ5) 
Ὀ9 ἀοΙ!γοτχθά. 

11. 4ῤὲ ὀιοισίης 977 ἐδ μῤγίσ δι] 55. ὑτὸ- 
ΡΑΌΪΥ {πὸ ργαγθιβ νν Ιοἢ 6 Οὔδυβ ἔοσγ (6 ξοοά 
οὗὨ τὴ6 οἰἴγ ἴῃ ἡ ΒΙΓἢ 6 ἄνν6}18, ἀπά ψ Ὡς ἢ 
ΔΥΔ1] ἴο ργύδβοῦνε ἰἰ ἔτοπὶ ἐδϑιπισῖίοη. (ἸΟΓΊΡ. 
Οδη. χυῇἱ. 221-312. ΤΠ6 νόογάϑ δἀμλῖ, ἤονν- 
δνοῦ, ἢ ὁαιᾳὶ ἕλον [ῃ6 τηθαηϊηρ “ [ἢδ 
Ῥτοβρογῖνυ οὗἩ 1ῃ6 ἀργρμϊ," 50. “ὁπ 6 Ὀ]οβϑίηρ 
ψΠςἢ Οοὰ ρῖνεβ {Π6πλ."" 

12. ὝΠο ρῥσοοορὶ ἀραὶ ἢ ἴπ6 ουϊιναγὰ 
5ῃονν γαῖῃογ ἤδη {Π6 γοοῖ- ον]. Νηρ Ὀιῖ [6 
ΤΩΔῊ “νοϊὰ οἵ νυἱϑάοπι" νν}}} σῃηονν σοπίοπιρ 
ἔου ἴποβο δδουΐ ἢϊη. Τὴ νυῖδθ τῆδη, 1 ἢδ 
σΔπηοΐ ΔάπηΓ6 ΟΥἨ ΡΥΓδῖβθ, Ὑν}}} αἵ Ἰεαϑὲ πον 
μοιν ἴο Ὀδ 5:16 ηξ. 

18. Ἐοισρησο 15 σοπηπηθηἄεά ἔγομπι ἈποίΠοῦ 
Ροϊπὶ οὗ νῖϑιν. ὙΠῸ πιῇ ΨΜῈῸ σογη65. ἴο 115 
νυ τ4165 ἀυοιξ ΟἾΠΟΓΒ ν0}}} γοναὶ ΟἷΓ βθογοίβ 
αἶ5ϑο. ΕδιΓΓα]η655 15 σῆθννη, ποῖ ΟΠΪΥ ἴῃ ἀοϊην 
ναὶ ἃ τῆλη 5 ὈΡΘῚ (ΠΟΙ ΠῚ 55 ΟΠ ἴο ἀ0, 
Ὀυϊ ἱπ ἀοίπρ 11 φυ θῖν δηὰ οι ΒΑΥΓΆΠ ΠΥ. 

14. εομμοῆ Α5|1η 1. ς, [6 ρον ῈΓ ἴο βἴθθγ, 
οΓ υΐϊάθ. Ὑτας αἵ ἃ}} {Ἰπ|65. 118 ρσοσθρί ΤῊΔΥ 
ν6}} 6 τπουρῆῖς οὗὁὨ 45 σοπηῖηρ ΜΠ ἃ σΘρθοῖαὶ 
ἔοτοθ δης ἔγοβῃηθοβ δέ (6 {π|ὸ οὗ ἴἢ6 οτρδηϊ- 
Ζαῖϊοη οὗ {π6 πιοπάγοῦν οὗ [5γΓαθ], ἤθη (ἢ 
Κίηρ “416 τοροίμοῦ 15. ἜΧρου ποθ ας ΠΛ] 5ΓΟΓΒ 
ἴο Ποϊά 4 οοιης]. Οομῃρ. 1 Κ. χὶϊ. 6. 

15. Τὸ βοοοπάὰ ναγηϊηρ, ἐο] ] ον ης οἡ 
Υἱ. 1, ἀραίηϑ [Π6 Ὀοδοίξηρς ἀἄδηροῦ οὗ 16 {Ό|Π16. 
ὝΠΟ πηαγριηδὶ “ΤΠ ο56 τῆδι βίκο ἢαπαϑ" [ογ 
4( ΒΌΓΕΓ5ΠΙΡ,, τοίθιβ ἴο ἴπ6 ουϊιναγα 5δ5η οὗ 

1Π6 σοτηραςοΐ ῃοίςρά ἴῃ νἱ. τ. Ὅὕηδ ΡΙΔΥ ἀροη 
ὁ ϑηγο ἢ" δηὰ “ΒΓΕ ΞΠΙΡ 7 ἰὴ (ἢ6 ΑΟΥὟ.. (πουρῇ 
Θαοἢ ννογὰ ἰ5 ΠΙΡΏΓΥ τοπάθσγοα) ἢδ5 ποίμίηρ 
σοττγοβροπάιϊηρ ἴο [ἴ ἴῃ ἴῃς ἩδθΌτονν, δα 5θοπὶβ 
ἴο ἤδλγθ οὐ ριπαῖθα ἴῃ ἃ ἄδϑβιτὸ ἴο γίνε ργοϊηϊ ἴο 
[πὸ ῥτονεγῇ. 

16. γείαίμεί ῥοποιγ] ΤΠ Ηδῦτεονν ἴῃ- 
οἰιάδ5 [Π6 Ιάθ8 οὗ ραϊῃπὶπρ 8ἃ5 νν}6}} 25 Κοορίηρ, 
ἃηἀ [Π6 βοοοπὰ οἶδιιδὸ 1Πυπίγαϊοβ 1πΠ6Ὸ ἢγξῖ. 
ὙΓῊΘ ρΊδοοι5 ννΟΠΊδη ν1Π5 ἀπ ΚΘΟΡ5 ΠΒΟΠΟΊΏΓ. 
ας ([ῃ6 σοπ)ποίοη ΠΊΔΥ δ 50 στεηάργϑα) 
βίγοηρ, πηθη ννῖη ΓΙσ 65." 

18. ἀεεειγμἰ «αυογῷ] ὙΠῸ ἸάθᾺ ὀχργοϑβθά ἰ5 
ποῖ (ἢδΐῖ οὗ ἃ ἔγαυάιιθηξ δεῖ ἀδοοινὶ πρὶ οἴ ΠΘΓΚ, 
δι οὗ οπθ νυ ς ἢ ἀθοεῖνοϑ δηὰ ἀἰβαρροϊηῖς ἴῃς 
ὙνΟΎΚΟΥ, 80. ἴδκρῃ, 1ἴ 15 σοπίγαϑοιοα: ἢ 186 
ἐφ 1Γ6 τονναγὰ " οὗἩἨ 1Π6 ϑεσοηά οἴλιι5δ. 
“ῥα ! δὴ] ὙΠῸ ννογάβ μδὰ Ὀοῖίογ 9 οπι τα, 

πὰ {ῃ6 ν Ὁ ““ γννουκοίῃ " ἰδίκθῃ 45 ὈεϊοηβΊησ 
ἴο Ὀοζἢ οἶΔιι565. 

21. ὙΠΟ [{4]1|ς5 5ῃονν ἘΠ6 ΟΥΙΡΊΏ4] σἐγιισῖογο, 
(( ῃφηά ἴο Παπά,᾽᾽ ννῃ ἢ ̓ἰρᾶνοβ γοὺπὶ ἔοσ τΠγορ 
ἱπτογργθοίδίοηβ: (1) 85 ἴπ 1Π6 ΑΝ. ἀπ 1 Χ Χ,. 
ἐς Ἡδῃηά τὰλὺ ρ᾽ Πρ ϊ ἔφ} ἴο μη, πγὸῃ πλᾶν σοη- 
Γοάἀογαίθ ἔῸΓ ἐν], γοῖ ρα πἰϑπιθηΐ 5Π4}} σοπὶθ δὲ 
Ιϑῖ :᾽) οὐ (2) “" ἔτγοπι μδης ἴο μαπά, ἔγοπι ὁΠ6 
ξομογαίίοη ἴο ΔποίΠογ, ρα ΠΙσῃτηοηΐ 5Π8}]} ἀεβοθης 
οὐ {πὸ ον]άλοοιβ:" οὐ (3) “ΒΒ δι οὗ 1} 15, 
ἃ5 1 μαηὰ νίογὸ οἰδθρθα ἴῃ μαπαὶ ἃ5 ἃ ρ᾽εάρε 
οὗ 1ἴ5 τσ." (80 Εννα]ά διιὰ Ηρ.) Οἵ 
ἴποθο τηφὲ δάἀοριοά Ὀγ {π6 ΑΟΝ΄. 15 ἴῃο 5ιπιρ]οξῖ, 
ψγ} 116 (2) βῖνοϑ ἃ δοίζου ἀπ 6515 ἴο {Π6 Ξεσοηά 
οἴδλιιβθ, δηά Ὀοϊῇ ὐὸ ῥγείογα!6 ἴο (3). 

22. ὝὍΠο τοοϑὶ ἀϊγεοοῖ ργονυθγθ, ἴῃ 1Π6 56η58 
οὗ »ιαεῥαὶ, ΟΥ̓́ δα ά6,᾽} Υ ΒΙ ἢ ἢ85 85 γεῖ 
τηεῖ υ5. 



ἐκ. 

ν. 242-81} ΡΕΟΝΕΚΒΒ. ΧΙ. 
22 «4: ἃ Ἶεννεῖ οὐ ροϊά ἴῃ ἃ βυν]ηε 8 

8ηουῖ, “09 ἐς ἃ [ΔΓ ψοπχδῃ νη ϊσἢ [15 
νυτῃους ἀϊδογεζίοη. 

23 ΤΏὨε ἀεβίγε οὗ τῆς τιρῃϊθοιιβ 15 
ΟΠΪΥ ροοά: ὀμὲέ τε εχρεοϊδτίοη οὗ 
(ες νυιοκεά 1. ννγδίῇῃ. 

24. ἽΓΠεῖα 15 ται ϑβοδίζεγεῖῃ, δηά 
γεῖ ἱπογεδβεῖῃ ; δηά ἐῤϑγε ἰς τῃδῖ ψχιτἢ- 
Ποϊάθι ἢ ποῖα τῆδη 18 πιεεῖ, δέ 12 
ἱεπάφ ἴο ρονετγίγ. 

ὡς ἦΤΠἼε ΠΡ εγαὶ 5οὺ] 3ῃ411} δ6 πηδάς 
αι: ἂἀπάὰ ἴθ τῇδιὲ νναΐϊθγεῖῇ 5}21}} ὈῈὲ 

ἡ γγρίετεα 4150. Ηἰπηβε] 
26 Ηε τῃδὲ νι ῃο ἀφιῇ σοογη, {πε 

δ6Ι 

27 Ηε {δῖ ἀπΠίρεπεὶν 56 εκεῖῇ σοοῦ 
Ρτοσμεοῖῃ ἑανουγ: “Ῥατ ἢς τῆδῖ βεεκεῖῃ ἢ Ρα 7. 15, 
ΠιΙϑ ΟΠ ΘΕ, 1 8ῃ41}1 σοπλα απο ἢΪπΠ1. δ 

28 Ηε τῇδέ τγυβίθῖῃ ἴῃ ΗΪ5. Τίς ἢ 65 ἃ ε7. δ 
51}}.ἕ 411: δὺς ἔπε τὶσῃζεοιιβ 588]]} ἌΡα τῶι 
βοιυτγιϑἢὴ δ8 ἃ διδηςῆ. Ἢ ὐδυὴ 

20 Ἦε τἢδῖ τγου] εῖἢ ἢϊ5 οννῇ ἤουβὲ 
86.4}} ᾿ἱπῆσγις τῆ6 νυνὶ: δηὰ τῆς ἴοοὶ 
ῥα δὲ βουναπὶι ἴο ἴῃς ννῖβεὲ οὗ 
ἢοαγί. . 

40 Τῆς {τ οὗἩὨ τῆς τιρῃίθουβ ἐς ἃ 
ἴγεα οὗ [Π; δπά ἢς δὲ ἱννίππεῃ πον 
801}15 ἧς ννΊ86. 

21 γΒεβοΪά, τῆς τἱρῃέδοιιβ 541} δὲ τι ἢ Ῥππ “ 

ς. 
]ετ. 17. 8. 

ΡΕΟρΪε 5}8]] σιιγβε πὶ: δ δ] εβϑίηρ ἐρ αὐ 
ἐε ἀροὴ ἴδε μεδὰ οὗ τὰ τῆδι 86 161 21. 

ΓΕσοΙΠΡΕη864 ἰη ἴπε εαγῃ : πχυςῇ Πιογα 
τς ννιοκεά δηῃά τῆς βίππεσγ. 

“εαυεὶ ς᾽ φοἰ4] Βεξίεν, τ πα; 8ς. [6 ποβε- 
Τρ, ἴῆοη, 85 ποῦν, ἃ ἔδνοιιγιίθ ογηαπιθηΐ οὗ 
Ἐλϑίεση Ὀδαυτεθ (Οεη. χχῖν. 22, 47) πὰ 
ΓΟτΏΡ. [582]. 11]. 21). 

«υϊῥομὲ ἀϊεγείίοη} 1,1ἴ, ““ Ποῖ ἐαϑίο,᾽" 
νοϊὰ οὗ [86 ϑιῦι]6 τὰς δηὰ ρσγᾶςθ, δου 
ὙΨΠΙΟΝ πλόγα ουϊνναγά ὈΘΔΙΥ 18 45 }}]- δεβίοννοά 
ἂἃ5 ἴπ6 ποϑο-τηρ, ποῖ οὐ ἃ ἔα ννοσηδηβ ἔδςθ, 
Ὀυΐζ ἴῃ [86 5ποιιΐ οὗ {π6Ὸ πο]εδη Ὀοαϑί. [ἔ τὰ 
ΠΊΔΥ 55 Ό τη [Πα ἰπ ἀποϊθηΐ ϑγτίδ, 45 1π ΠΊΟάΘττι 
ΕΌΓΟΡΘ, 5.ν1Π6 ΠΟΠΊΠΠΟΠΙΥ ννΟΥῈ βυσἢ ἃ τίη ἴὸ 
Βιηάογ {ΠῸ πιϊϑο θοῦ νι ἢ ΠΥ πρῆϊ οἰμοῖ- 
156 ἀο ἴο ραγάδηϑβ οὐ υἱπουαγάβ, [Π6 5 πὰ 6 
ΤΟσεῖν 5 ἃ ἔγεϑῃ υἱνιάηθ55. 

24. αυἱδῥοϊ ει »ιογε ἐδαπ ἐς νιϑοὶ] 56. 15 
βρατηρς δηά Ὠἰρρασαϊγ νυν ἤεγο ἢ6 οὐρπΐ ἴο ρῖνα. 
ΎΠδ6 σοηϊγαβί ἰ5 σἰαϊοά ἴῃ {Π6 ἔοτπι οὗ ἃ ραγὰᾶ- 
ἄοχ, αδἰπιοξὲ οἵ ἃ γιάά]θ, ἴο νυ οῃ ἴῃς ἴννο 
[ΟἸ]Οννη νοῦβος ΒΌΡΡΙΥ 6 δηβννοσ, Ὑδὲ 
ῬΑΓΙΟ]6 ΠούῸ σεηάδογοά 845 ἃ σοπηραγδῖνα ΤΠΔΥ͂ 
δονίονεσ 6 ἴΔκθη ἴῃ ἰἴ5 ὈΓΙΠΊΑΧΥ ΠΊΘΔΠΙΏΡ, 
“Ὁ ἼΤΏΉοτΓο 15 [Πα τ Π Πο] ἀοῖἢ ἔγοπι νν μδΐ 15 ἀπ6,᾽" 
55. ἔγοπι ἃ 5ὲ ἀοὈϊ, οΥ ἔγοπι [Π6 ξεπεγοϑγ οὗ 
ἃ Ἰυσῖ πιδῆ. (80 ἘΚ οβοητλι}]ο6γ.) 

25. ἡδεγαί «οἱ]Ἱ 1.11. “ἴΠ6 50] ἴπδίὶ 
Ὀ]6556 5," 5ς. ρῖνθβ ἔγεγ ἂδπὰ ἤΥ. (Οομλρασο 
1Π)6 τὸ οὗ “" ὈΪοβοίηρ" ἴῃ 2 Κι ν. τς, δηά 
οὗ εὐλογία ἴθ 2 (ἰὑοτ. ἴχ. ς. Ὑἢο 5ἰπὶῖ- 
᾿τάθα ἀγὸ Ὀοΐῃ οὗ ἴθ Θβϑθη 4} Εδϑίοση. 
Βαΐποϑϑ, τῃ6 5156 Κ, ννο]} -Β]1ο ὦ ἸΙοοκ οὗ Ὠρδιῖῃ, 
Ὀεςοπιθϑ {πΠ6 ἤξιιγο οὗἉ ργοβρου νυ, 85 ἸθδΠΠ 655 15 
οὗ πηϊϑέοσίιιπο (ΧΗ. 4, ΧΧΥ 1. 2ς ; 5, ΧΧΊΙ. 29; 
58]. χ. 16). Κιπάϊν δεῖϑ σοπὶθ 85 ἴῃς σὸ- 
ἔτεβῃιηρ ἀονν φηὰ βοῦς γαίῃ ἔτοπὶ ἤεάνθη ἸΡΟη 
ἃ {πῃ γϑῖγ ἰδηά, 

26. ὍΠο ξοπογαὶ σοπίγαβξ οὗ [6 ργθοθαϊηρ, 
γΈΓ9 5 15 ἤὮδΓΟ 566Π, ἰῃ ἃ 5ρ6ς.4] ᾿πϑίδηςθ, ἴῃ 115 
ρῃοσὶ ἔογπιὶ. [Ἷὶἢ ἴῆθ ΘΑΥΓῪ 5ίαρος οὗ σοπὴ- 
ΙΏΟΓΟΘ ΠΟΤῈ 566 Π|5 ΠΟ ὙΥΔΥ͂ ΟὗἩ πη ΚΙΠΡ ΤΠΟΠΘΥ 
ΓΑΡΙΑΙΥ 50 συ ἃ5 παὶ οἵ Ὀυγίπρ ὉΡ σοὶ ἴῃ 
πιὸ οὗ ἀδαγίῃ, ννδιτηρ {Π] [6 ἀδαγίῃ ργδβϑϑθβ 
ΠΑΝ, ἀπά (ἤθη 96 ]]Πης δ ἕδπλίὶπθ ῥτίςθϑ. 

γον: ΙΝ. 

Μοάεγῃ ρο ς 4] ΘΟΟΠΟΙΑΥ ΠΊΔΥ δᾶγο ἰδυρσπξ 
15 τας ὄνθη ἤογὸ {Π6 56Π 58 :η655 οὔ {ΠῸ ἴηάῖν1- 
ἄυ.] ἄοεβ, ἴῃ {πεῸ ἰοηρ γιη, ὈΥ {πη τἰῆρ σοη- 
5 Πιρίοη, 8πὰ τηδιπίδιπίπρ ἃ τόϑογνο, ργοπιοΐθ 
1ῃ6 σθῆσγαὶ ροοά; Ὀυΐ 1 15 πο 655 ἔσιιθ (δῖ 
τθη ἢδίθ 16 86] Ά5ῇηθϑβ, δηὰ Ῥοὺγ ὈΪΘσϑιπρο 
ὍΡΟΙ ἢΪπὶ νγῇῆο 5615 αἴ ἃ πιλοάογαϊθ ργοβί. Οὐῦ 
ΟΥ̓Ώ ἰανν5 ἀρδιηϑί ἔογεϑίδ! ηρ δηὰ γοργδῦπρ, 
ΒΟ ΠΟΙΏΕ5 ΤῸΣ ἃ ΤΑΧΙ πὶ ΡτὶςΘ οὗ Ὀγοδά, 85 ἴῃ 
1ὴ6 ἐὰπλῖπος οὗ [6 Ετοποὴ Ἐονο]υτίοη, Ὠϊσῖο- 
ΤΊο5 |κὸ [πὶ οὗ Μ. Μδη]τι5, Ἰοροπάς Πἰκὸ [μ δὶ 
οὗ Βιβῆορ Ηδίζο ἀπά {πὸ γαΐβ, ᾶἀγὸ ἴοκθηβ οὗ 
[86 ὉΠ νΟΓΞΔ ΠΥ οὗὨἨ [Π6 δε] ηρ. 

27. ῥνγογμγεὶ δ] Βεῖϊοσ, βόῦσυ ΘΌ ΔΥΘΣ. 
͵)αυοιν] ΤΛΑΥ Ὅς {παῖ οἵ Οοά οΥΓ τηδλῃ, οἵ 

ΤΩΔΥ͂ ἱποϊάθ Ὀοΐῃ. [ἢ ΟἸΠΟΓ ο456, ἴῃ πιϑδῃ- 
ἵπρ 15, [ῃαῖ ἢ ψνῇο ἀθϑίγεβ. βοοὰ, αὐβοϊαΐοὶν, 
ἴον 115 οὐγῇ 54Κ6, 18 450 ὑπο ΠΟΙ ΟἸ5]Υ βΊ ΓΙ νης 
αἴϊοῦ [6 ἔανοιισ νι ἢ αἰϊοπάς ροοάηρϑϑ. 

28. ὀγαμἊρ)] Βεῖζοσ, 1987, 85 ἴῃ 5. ἱ. 1; 
9]. χχχῖν. 4. 

29. Ηε ἐῤα! ἐγομδίοι ῥὶς οαυπ βοιαε] ΤῊ 
ννογάβ ροϊπΐ βρϑςία!  ν ἴο {Π6 ἴδ ροσ, πραγ! 
δηδ υγουτυηρ, ΠΟ ἰοδάβ ἃ τῆλ ἴο πηακθ 
[Ποβα δϑοιιξ ἢ1πὶ ΓΑΙ ΒΟγΓΑὉ]6, δηά, 85 [6 ργονογὺ 
54 Υ5, ὑΡγουθϑ θυ. Ὀδα ΘΟΟΠΟΤΩΥ ἰπ {Π6 ὁπά. 

80. α«υἱπποὶρ τοι] ἘΒεῖίετ, ἃ ψ189 δὲ 
ὙΠΟ Β0Ὲ186. ΓΠΟΓΕ ἀο65 ποῖ 56ε τὴ ΔΗΥ͂ 
ετοιηά ἔογ 5θείηρ ἰῇ ἴπθ656 ννογάς [Π6 τῃθαπίης 
ὙΒΙΟὮ “᾿νἹΠηϊηρ 801}}5) τ Οοά, οὐ ΟΠ τῖβί, 85 
ξαϊποά ἴῃ ΟΠ τγιβίδη Ἰδηρυαρο, Ὁ Πδί ἰ5 ἀν εὶξ 
Οἡ 15 ἴδε ρονεῦ οὗ νυ]βάοπη, 85 Ὁγ6 β8Ύ, ἴο 
νὴ (6 ῥεαγς οὗ πιοῆη. Ηδφ ἰδαΐ 15 νυ ΐβδ 
ἄγανυ5 ἴῃ6 500}}5 οὗ πιῆ ἴο ἨπΊϑοῖ, ᾿υδῖ 85 
[η6 ἤπ οὗἩ {Π6 στ σηῆϊθοι5 15 ἴο 41} ἀγοιιπὰ ῃἰπὶ ἃ 
ἴγθα οὗ 1π|6, Ὀδδτγιηρ πὸνν ἔγυ 5 οὗ Πδα Πρ Ἔνοῦς 
τιοσο, [{15 ἴο Ὀ6 ποϊδά 4150 [παι {πΠ6 ρῆγαβϑθ ἤοῦθ 
τοηπαεγοὰ “" νυ ηποῖἢ 500}}5᾽" 15 [Π6 ΞλπΊ6 45 [δ 
ὙΠΟ εἰϑενν ποθ 15 {γδηϑίδίοα Ὀγ “ ἰακοῖῃ 1Π6 
15. (α Κ. χίχ. 4; 5. χχχὶ. 132). ΤὴΘ νυ β8 
ΤῆΔη 15 ἴῃ [ΓΠῸ σΟΠΠΠΘΓΟΥ. 

81. ΤΠὲ ννογάβ8 ““τθοοιηρθηβοα ̓̓ ᾽ δηὰ “"πιυς ἢ 

ΝΝ 
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τηογο " τὸ ηοὶ ψὶζπουΐ αἰ ]γ. Τοτο ἀο65 
ποῖ 566πὶ ἴο Ὀ6 ΔΥ δάδηυδίο Σῃοδηϊηρ ἴῃ ἴΠ6 
τπουρπῖ, ““ Νιγυς 5}4}}] Ὀ6 τονναγάθα ἵπ {πὸ 
οδτίῃ, τυ ςἢ πιοτὸ 5Π4}} υἱσςθ 6 ρυπίβηοα." [1 
ἷ5 δεϊζογ ἴο ἰακο [ῃ6 ννογὰ ἱπ Ὀοΐὴ οἰδιιϑθβ 85 ἐπ 
"παίαν»ι βαγίονι. "ἼΤῊΘ τ ίθοι!5 15 γοαυθά, 56. 
ἰ5 ρυπίϑῃεὰ ἴον 5 ἰθσϑοῦ 51Π5, ΟΥ̓ ἃ5 ἃ αϊβοῖ- 
Ρἰϊης : τ (ἢ ποσὰ πε ν]οκοά.᾽" (850 {Π6 [ἐν ιβ. 

ῬΕΟΝΈΕΈΚΝΒΞ5. ΧΙ]. [ν. 1--9. 

ἱπιογργείογβ, [ο]ονσεὰ ΌΥ ἘοβθηπΊ ]1εγ, δπά 
Βεσίμοδι.) Ὅῆι5 ἴδίκθη 1 σοτγτοβροπάς ποτὲ 
αἰοϑοῖνγ σῇ τς ΠΧ Χ, γδηβιδίίοη, χυοίοά ἴῃ 
1 Ῥεῖ. ἵν. 18, “1 τῃ6 τχῃΐθουβ ϑοδγοοὶν 6 
βανθα, ὑνΏογο 5}4}} (ἢ6 ὑπροά]Υ ἀπὰ ἰῃ6 ϑίπποσ 
ἈρΡρθαγλ" Τῆς ννογά ἴῃ 156} ἡρυΐγαὶ 15, βου. 
Ἔνοῦ, 56 ἴῃ ἃ ϑοοά 56η56 ἴῃ Χιὶ!. 1.3, δηά 15 50 
ἴδκεοη Ὀγ ΗἸΙϊΖίς. 

ΝΟΤῈ οἡ (ἨΑΡ. ΧΙ. 7. 

ΤΣ ννογά Ὡἐδὲ, τοπάοτοὰ “" ἀπ]αϑὲ τρθη," 
8. τταηϑιαίθα ὁ" ροννοῦ ἢ ἴῃ [οὐ χυ]]. 7; [58]. 
Χ]. 26, 45 ἴῃ6 ρίιυγαὶ οὗ δὲ. Απὰ ἔγοπι {15 
ἴννο τλδδηϊηρδ ἕνα Ὀδεη βοΐ, (1) “ἴῆ6 ἐχρεο- 
ἰαϊίοη οὗ ἢϊ8 ϑἰγοηρίῃ " (Βεὴ Οδγβοη): (2) 
τλκίηρ [86 νογά ἃ5 ῖη σεη. χὶῖχ. 2, κ"(ἢ6 ὁχ- 

ΓΗΑΡΤῈΚΒΝ ΧΙ]. 
ΝΥ ΗΟ ΘΟ Ιονειὴ ἱπϑιγυςεζίοη ἰον- 

εἰ Κπον]εάρε: δυῖ ἢς (δῖ 
Πδίειἢ στεργοοῦ ἐς Ὀγι ἢ. 

2 Α ροοά πιαη οδιαϊ πη ἔνουγ 
οὔ τὴς ΙΟΚῸ: δυῖ ἃ πιΔη οὗ νι ]οκοά 
ἀενίςδς νν}]] ἢ σοπάεσηηη. 

2.ΧΑ4. πιᾶη 5}4]] ποῖ δε ββϑίδυ 5ῃ64 

Ῥεοίζαζίοη οὗ ἢΪς σι] άτοη ᾽ (|4γοἢ}}). ΤΟ ΑΨ. 
ἰαϊκεβ 1 45 ἴῃ6 ρίυγαὶ οὗἉ Ἰγὰδ, ἴῃ [Π6 ϑεῆβϑε οἵ 
ἐἐ νυ] ΚΘάη 655 "ἢ (Κ οβθητη 165 ἀηά [ἢ 1,Χ Χ.); 
Εννα]ά, ἔτοπι ἴΠ6 β4πθ ννογά, ἴπ ἴπ6 ϑθῆϑὲ οὗ 
ἐ  ΘΟΓΓΟΥν, ἡ 85 ἰὴ Ηοβ. ἰχ. 4 (5ο Εὔτγϑὶ δηὰ {86 
γνυϊς.). 

αγε τὶρῆς: δμὲ τῆς σουηβ8εῖβ οὗ τῆς 
το κεοα γε ἀεςειῖῖ. 

6 “Τῆς ψογάς οὗ [πε ψιιοκοά ΑΥ͂Φ ὁ τι. 1 
ἴο 1 ἴῃ ναι ἰογ δίοοά: δυὲ τε Ὁ 
τοι οὗ [6 ὑρτγίρῃς 8}4}} ἀεϊϊνεῦ 
τ 6. 

,η “Τῆς ν]οκεά δγὲ ονεγίῆγοινη, Ὁ 5 
δηὰ 4γὲ ποῖ: Ὀυΐ τῆς ἤοιιβε οὗ τῆς είαρ τ, 

αἰ λνὰ ἀο. Βν ννὶοκεάηςββ : δυῖ (ῃ6 ὅτοοῖ οἵ ἴῆες τὶιρῃΐζδοιιβ 5Π4]} βἴδπά. 
ΓΙσ δου 541] ποῖ Ὀ6 πηονεά. ὃ Α πιδῃ 5Π4]}] δε σοιμηπιεηάδά δο- 

διότ τσ. 4. δᾺΑ νιτίμοιι νγοπηλη ᾿ς ἃ σγοννῆ σογάϊηρ ἴο ἢ18 ννϊβάοπι: δὰῖ ἢς τῆδῖ 
7. 

ἴο οΓ Πιυςῦαηδ: διιῖ 5358ῆὴ6 τῆλξζ πιλλκοιῇ 
Δϑῇῃδιηθαά :ς 48 γοϊζζδηπμθϑα ἴῃ ἢ]58 ὈΟοηδ68. 

ς Τα τπουρῃϊβ οὗ τῆε τιρῃϊθοιυϑ 

ΟΗΑΡ. ΧΙ]. 1. δρμε }} Ῥατὴῦ 85 ἃ Ὀγαΐα 
θεοασῖ. Ὑχῖῖο 45 [πὸ ννογάβ βθδπὶ [ΠΟΥ ροϊηΐ ἴο 
ἃ ἀδερ ἰανν ἰη ἴπ6 ΡῥῃΠΟϑορὮΥ οὗ Ὠυπηδῃ ἢ15- 
ἴογσγ. δε ἀϊδγοπος Ὀοΐννθεη τηδῃ δηά Ὀγυῖθ 
1165 ἙσΠΙΘΗΥ ἰπ (ἢ6 σᾶρδοῖγ οὗἩ 1π6 ἔουπηεῦ ἔου 
Ρτοργοβα αηὰ ἱπιργονειηθηῖ, ἀπά {Ππαΐ σΡΑΟ Υ͂ 
ἀοροπάβ Ὡροὴ ἢὶ5 υν] ] Π]ρηθθ5 ἴὸ βιιταϊς ἴο 
ἀϊβεϊρ πο ἀπά εἀϊοδίίοη. (οτηρ. Κ5. ΧΙ ΙΧ. 12. 

2. 0} «υἱεζεά ἀκυϊε. ΤῊς ΗΘΌ. ρῖνεϑ [Π6 
δι ὐδοίδηϊνο οἡἱγ, Ὁ ἴακο5 [ἃ ἢ τῃ6 Ἰάρα οὗ 
ΟΥἹ] αἰϊδοποὰ ἴο ἴἴ. ὙΠῸ ““τηδῃ οὗ ρἱοῖβ "" οὗ 
ἐἰ ἄρυιοθ5" 15 ΚΕΙ͂, ἴο ἢᾶνθ 5 ΠΙϑίοσῦ θη ἴῃ 

᾿ Υἱονν. 

4. .4 υἱνγίμοι «υοναη} ΤῊΣ ννογὰ ἱπλρ] 165 
{Π6 νἱγίυθ οἵ δαγῃοϑίηοϑϑ, ΟΥ̓ Ξἰγοπρίῃ οὗ ομδᾶ- 
ΓΑςίου, γαῖμποῦ ἴδῃ οὗ 51Ὴ016 σμδϑιγ. ὍΤΠΘ 
νογὰὶ ὁσουγα ἰη ΘΚ 1. τώ (6 [1] ἀδδοτὶρ- 
ἔοη οἵ 86 σμαγαςῖοσ ἴῃ οἢ. ΧΧΧΙ. 

α ἐγροαυη] ΔῈ πᾶν ἴὺ τοπιθηῦογ ἴπαΐ {Π6 
εἰ σγοννῃ δ νγὰ5 ψ Π {Π6 [νν5 {ΠῸ 5'σῃ, ποῖ οὗ 
ΚΙΏΡΙΥ ρον Γ ΟἾΪΥ, Ὀιιῖ 4150 οὗ ἸΟῪ ἂπᾶ ρ]δά- 
π686. ΟομΡ. 5. οὗ 5. "ΠΡ 11. 

185. οί ἃ ρεΐνεβε ἤεαγῖ 5Π4}} δὲ ἀε- δὰ 
βρί5εα. ᾿Αὐβμδ 

9 τε ἐδαὶ ἰς ἀεβριβεά, δηά ἤδιὴ ἃ 

δ. Το Ξἴγοϑϑ 165 Ὡροη ἴῃ νγογάϑ "ΠΟ ρΡ ἢ 5" 
ΟΥ “ΡῬυΓρΟΘΟ5) (ΧΥ. 22) ἃπὰ “σΟΌΠ5615.᾽ 
Ηδθὶῖ5 οὗ ροοάὰ δηὰ ον] τόδ Ὀογοπά {86 
τορίοη οὗ ουϊννατὰ αςῖ ἴο (ῃδῖ οὗὨ ἱπιρι} 56 ἀπά 
νοἰοη. 

Θ. «ῥα! ἀείον ἐδοηῇ] ΤῊΣ ἴᾶνν οὗ ραγαὶ- 
16] 15πὶ ἰΙθᾶνθϑ [ἴ ὀρθῇ ἴο ι15 ἴο γοίοσ [ῃ6 ργοποιῃ 
ΟἸΕΠΟΥ ἴο {Π6 τιρῃίθοιιϑ ἘΠποπΊβεϊνθβ, ογ ἴο ἴθοβο, 
[86 ππνναγΥῪ δηά ᾿πηοσεηΐ, ἕο Ποῖ (Πε νγογάς 
οὗ 6 νοκοὰ 16 ἴῃ να] 85 σους τοδαῦν 
ἴο ραυπάεῦ, ΟΥ̓ τΠ6 ἔνγο Ἰηϊογργοίδοηβ ἴῃς 
ΓΟΥΠΊΟΓ 566 15 ρυείουΌ]6. 

9. Το πιολπίηρ 15 ηοΐ 416 οἶεαγ, δηὰ ντὸ 
μᾶνθ ἴο Ἵεἤοοςο Ὀεΐννθοη ἴννο ᾿πἰογργείδιοηβ, 
ΘΔΟἢ Θ΄]. ΔΙ]ΥῪ τΘηΔὉ]6 συδηλπΊΔ ] 8}}7, δοοογά- 
ἴῃς ἴο [Π6 νον ννὸ ἴδκο οἵ ἢδ ἕδςῖβ οὗ Βυπιδη 
Πΐο; (1) 85 ἴῃ ἴδ6 ΑΝ... ΗἬς σοι πηθῃ ἀ65- 
Ὀίβθ, οὐ, ΨῈῆΟ 5. ““Ἰονῖν " ἴῃ ἢ15 οννῃ ογϑβ (186 
ννογὰ 15 ϑοὰ ΌὉγΥ Πᾶν! οὗ ὨΙπΊβοΙζ, στ 5. χυῖ!, 
23}, με γδάσγ, ἴδ ροδβδδηΐ, 1 ἢθ ἢδ5 ἃ 5ἰανθ, 
5ς. 1 ἢ6 15. οἠὲ βδῖερ ἀῦονε ΔὈ5ο]ιςε ρονεπ, 
πὰ 45 06 Οὔ ἴο ΞΌΡΡΙΥ ιἷὶ5 Ψψδηῖβ, 15 
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βεγνυδηΐ, ἧς δεΐζεγ [ἤδη ἢς τῆλ Ποπουτ- 
εἰἢ Βι56] ἢ, απ ὰ ἰδοκαῖῃ Ὀγεδα. 
ΙΑ τίρβτεους γπᾶηπ τερατγάθῃ τῃς 

6 οὗ 15 Ὀοαϑδῦῖ: δυῖ τῆς ἔτΟΠΟΘΓ 
ΓΛΟΓΟΙ65 οὔ τῆς ννὶοκΚοα σγέ στο]. 

“ομαρ. 8 11 “Ηῆκς τῃδὲ {16 ἢ15 ἰαπὰ 5}4]] 
" δε εαἴἰϑῆθα νυν διεδά: δυῖ ἢς τἢαλΐ 

[Ο]]οννεῖῃ ναὶ ρέγηοης ἰς νοϊὰ οὗ υη- 
ἀεγϑιαπάϊηρ, 

1 Ου, “ὰδ 12 Γδῃὲ νὶοκοά ἀδοίγε τῆς ποῖ 
γένεα, οῦ ἐν] γπόη. δυΐζ ἴδε τοοῖ οὔ τῃς γίσῃτ- 

δου 5 γιοϊάοῖῃ Ξημει. 
ὑΠΈΒνςς {ἢ “ΤΜε νι ὶοκεά 5 βδηαγεά δΥ τῆς 
ογ4ε [τ{Ἀπϑογαβϑίοη οὐ δὶς ἰ'ρ5: διῖ τλ8 1υ8ῖ 
ἜΝ 5881} φοπηε ουξ οἔ τγουδ]α. 
ἐκαμρα ΟἸΔ ΦΑ τηλῃ 5821] θὲ βδι5ῆς υν ἢ 
Ἴεβαρ, 18. ροοα ὉΥ ἴτε ἔγα!ς οὐ δὲς πιο: δηά 

ζεμαρ. ... ἴῆς τεσοιῆρεπος οὗ ἃ πηδη 8 Πδηαϑ 
92} 6 τοπάογεα ὑπῖο ΠΙΠ. 

Ὀοίζοῦ ΟΗ͂ (δδπ ἴΠ6 πιᾶπ ννῆο Ὀοαϑῖβ οὗ γδηΐ 
ΟΥ ἀοοοθηΐ δηὰ ἢδ45 ποίῃιηξ ἴο ϑαίῖ. Ἐδϑθροοῖί- 
ΔΌΪΘ πιο Υ 15 Ὀεξίογ τδη θοαϑίἔα] Ρουθ. 
(2) Ηε ψ8ο, που ρῇ ἀεβρίϑθά, 15 ἃ βεγνδηΐ ἴο 
ἈΙΠΊΘ6ΙΕ, 2. δ. ΘῈ ΡΡΙ 65. 5 οὐ νγαπῖβ (45 ἴῃ 
{η6 ΝΕ. ““ 5ιἈΠπἸ6η5 5101.}), 5 Ὀεϊζοσ τἤδη 
{πὸ δἰτορᾷπὲ δηὰ ἢερίεββ ὙΠῸ ἢγϑὶ Ἰηΐογ- 
ἔπη 0ὴ δῖνος [ῃ6 βᾶπὶδὸ νἱονν οὗ ννῆδί 15 ἴο 

ἀοϑιγοά ἴῃ 11{π 48 χχχ. 8, δηὰ ἰ5 δάορίεἀ ὈΥ͂ 
Ἐ οΘοητλ ]Πογ πὰ Βογίμοαι ; (ἢ βδθοοῃά ἰ5 1ἢ 
ΒΑΙΤΊΟΠΥ ΜΠ Ὁ. αἰ. ἀπά 15 [Ὁ] οννοὰ ΌὈΥ {86 
ΧΧ., τῆς [ἐννιϑῃ τηϊογργοΐεγ {7 ΥῸ ἢ] δηά 
ΑὈςη-ΕΖ2γ), δηά ὃγ Ηρ δἀπὰ Εννα]ά. 

10. γεσαγάε! }} 1,1, “Κπουσοίῃ." Τὴ ΑΟΥ. 
Εἶνεβ (ἢ τίρῃϊ δρρ]ςδίίοπ, Ὀυὰϊ τΠ6 ννογάϑς 
ΓΟ 15 τΠαΐ 4}} {Γὰδ στρ ῖΠΥ ἃπα σᾶγδ 
πλιϑῖ σγονν ουὗξιοῦ Κπον]θάρο. ὍΠὸ τρῃϊθουϑβ 
ΤΊΔ {Γ165 ἴο ἄποαυν ἴῃδ [δ] ]ηρ5 δηά 116 ὄυθη 
οἵ {πὸ Ὀγυΐο Ὀϑαςί, αηὰ 90 σοπηθϑ ἴο σᾶγο ὉΣ 
ι. [1 την ὕὉ6 ψογίῃ νν ἢ] ἴο ποῖοδ, ἰὴ Ἄσοη- 
ποοϊίοη νυ ἢ [ἢ 15 γτεσορηοη οἵ ἃ ἀυγ νὨοἢ 
ΟἴΒΕΓ Εἴ ἢ ΙςΑ] βγβίεπηβ ἔσ ἴΠεῈ τηοβὶ ρᾶγὲ ρᾶ88 
ονεῦ, (1) {παξ 18 τεϑῖβ ἀρο ἀϊγεςὲ σοιηπηδηά- 
τηδηΐϑ ἴῃ [ἢ [μνν (Εχοά. χχ. το, χχὶϊ. 4, 4); 
(2) δαὶ ἴξ ἐοηπϑοῖβ. ᾿ξϑο] νυ ἴῃς τΒοιιρῆϊ 
(αὶ {Π6 πΊοῦςοῖθ5 οἵ Οοά ἅγε οὐὸϑσ 4}}] Η:5 
σογΚ5, δηὰ ἴῃδϊ πιλη 5 τιογοΥ, ἰπ Ργοροτγέοη 
ἴο [15 ἐχοοιίεποθ, πιιδὲ Ὀ6 κε Ηἰβ5 (]οπδὴ 
ἵν. 11); δηά 9) ἴ(Πδὲ ἰἴξ 45 ρεγρείυδίοα [5 
Ἰηδτιοηςο ἴῃ (6 ρορυΐασ πλογα! γ οὗ 186 Εδϑί, 
Ἡοϑριἴ415 ἔογ 5'εκ ἄορϑ, δηὰ (ἢς ᾿ἰκο, πιὰ Ὀ6 
ἐγαςσθά ἴο {{||5 [δ ] πρὶ 45 {Π6ῚΓ ΘΟΌΓΟΘ. 

ἐσπάον »πογοί] Βοκῖογ, “16 ἔροΠπρς, (ἢ 
ἐπιοϊ]οη5,᾿" 4}} {πὲ 5ῃοι] 4 Πᾶνο Ἰοά ἴο ΤΉΘΓΟΥ͂ 
διὰ ΡΠΥ ἰονναγάβ πιδη. Ὅὴδ οἰτοὶθ Ἔχραηάβ 
ἴη [6 οπδ6 σᾶ56, ὩΔΥΤΟΥν5 ἰῃ {86 ΟἴΒΟΓ. 

11. ΤῊ ςοπίγαϑδεξ 5 σαγτιθὰ οὐ Ὀοίννθθη 
ἔπὸ 116 οὗ ἱπάυκῖγγ δηὰ πὲ οὗ ἴῃ νδργδηΐ, 

Ις Τῆς ψνᾶὺ οὗ ἃ [οοἱ ἐς τίρῃξ ἴῃ ΡΜ: 3: 
ἢϊ5 οννη εγεβ: δυῖ ἢε [παῖ Ὠοδγκεηθίῃ 
πο σοιη56] 1: νν]56. 

16 Α (οο] 5. ννγδῖῃ ἰ5. ἴ ργεβεπῖὶγ Ἧς, ἐπ 
Κηονγη: διιῖ ἃ ργμάεπι σιαη σονθγοιῇ ὯΣ 
5ῃΔπΠ16. 

17 "ΠΗ ἐῤαὶ ϑρεάκεῖῃ ττυτῃ βῃονν-" ΤΕΡΆβοΙΣδ 
εἰ ἔουτῃ τἱρῃιοουβπεβδ: δυῖ 4 [156 ἡ 
τυ Π655 ἀδςεῖῖ. 

18 ἔΓΠεγε [85 τῆδξ βρεακείιῃ κε ἢ ΤῸ 
[ἢ6 ρῥἱεγοίηρβ οὗ 4 βϑννογά:;: δυῖ τῇδ 
ἴοηρις οὗ (δε νν]56 1: Ποδλίτῇ. 

Ι9 Τῆς Πρ οὐ τγατῇ 5}}} θεὲ εδβῖδ- 
Β]5ηε4 ἔογ ὄδνεγ: δαῖ ἃ ᾿ἱγίηρ τοηρὰς 
15 Ὀυϊ ἔογ ἃ πιοπιεηΐ. 

20 )εςεοῖς ἐς πὰ τῆς Ποαγῖ οὗ {ῃθτὰ 
τΠπδῖ ᾿ἱπχαρίης ον]: δυῖ ἴο πε Τσουη- 
56116γβ οἵ ρεᾶςβ ἡ: 70 γ. 

21 ἽΠΕεΓγα 5}.4}1] ἢο εν} ἤάρρεη ἴο 

1416, “" ναίη ρεέγβοῃ " οὗ ἴῃ6 “' Ῥαϑοσ βογί "" (πὲ 
“ Βλοα "ἢ οἵ Μᾳίξ. ν. 22). ν»ὲ τηῖρῃξ ἢδνο 
δχροοϊοα τπδξ 1π6 δη Πε5]ῖ5 οὔ {π6 ϑοσοηὰ 
αἶδιιϑθ ννοι]ὰ ἤᾶνε οπάθαὰ νυ ὁ. 5}4}} ἰδεῖ ̓  
Ὀτολά," Ὀὰϊ τῃῸ τὰ] σοηίγαθξ ροθβ ἀδθορογ. 
[ἀϊεποθθ ἰεδάς ἴο ἃ νόοσϑαὲ δν}]} ἰμδη ἴπδὶ οὗ 
Ἀπηρογ. 

12. ΤηΘ ννογάβς ἂΐὸ ϑοπιοννῃαΐ ΟὈσΟΙΓΟ 
ὈοΙἢ ἴῃ 1η6 οτρίηδὶ δηὰ [ἢ ἰγαπϑίατίοη. ὍΤΠΘ 
Ἰποδηηρ, ΠΟΥ ΘΥΟΥ, 566 ΠῚ53 8ἃ5 [ὉΠ] 5. ὙΠ6 
“ἐ ηρὲ οὗ ὁν1]} πιο η,᾽" 85 ἰπ 1. 17, 15 τἢδλί ἴῃ νυ ]ς ἢ 
{ΠῸγΥ ἀγὸ ἵβκεη, [Π6 Ἰυάςπιοεπί οὗ Οοά ἴῃ ν᾿ ϊςοἢ 
(ΠΟΥ ἃΓ6 δηϑῃαγεά. ὉΠ5 ΠΕῪ στὰη ἱπῖο ἢ 
51 ἢ ἃ ὈΠπα ᾿ηΐφίαηίοη, (δῖ 1 556πὶ5 ἃς ἴξ 
ΠΟΥ ἡγοῦ ἴη ἰονὸ ἢ ἘΠΘΙΓ ονντ ἀδβιγαοσίίοη. 
ΠΕ πιλγρίπα] “Ὁ ξυγέγεβϑ᾿" (4 πιεδηΐπρ βίνεη ἴο 
{Π6 δι ϊη!ηθ ἔογπῃ ἴῃ 154]. ΧΧΙΧ, 7: ΕΖΕΚ. ΧΙχ. 9) 
Βῖνοϑ (ἢ6 τῃου δῖ (μδῖ [Π6 νυϊοκοα βθοῖς ἐμ ΡΓΟ- 
ἰοσίου Οὗ οἰ μοΥ5. {6 πογηβεῖνοβ, Ὀὰζ 5θοὶς ἴῃ 
ναὶη [6 ““τοοῖ οὗ [Π6 1:51 (.. 6. ἐμαξ ἴῃ {Ποπὴ 
ΜΠοἢ ἰα ἢχοά ἀπά βί4 016) δίοπθ γὙἱιοὰβ {πδὲ 
Ρτοϊδοϊίοη. ὍΠδ Ἰδίίοῦ γοηάογηρ 15, οἡ ἴἢ6 
ΥΠΟΪΘ, Ργε θυ Ὁ] 6, 866 Νοῖο Ὀεϊονν. 

16. Υεῖ δποΐμογ ροὶπξ οὗ σοπίγαςσί, ὙΠῸ 
ἐ ἔροἱ ἦ σδηηοΐ γχοϑίγδιη ἢ15 ννυγαίῃ; ιἴ ΓΞ 65 
ΟἹ ““ΡΓΟΞΟΠΕΪΥ "ἢ (85 ἴῃ ἴῃ6 τηδύρίη, ο δ 9 
ΒΆΤΩΘ ἅ8 0), ὨΟΥΨΟΝΟΣ τ56] 6 ϑϑὶγ. ἢ ργαάθης 
πλᾶη Κηονν5 {παῖ ἴο τυἰ6Γ ἢἰ5 ᾿παϊρηδίίοῃ δ 
ΓΟΡΓΟΔΟ. πὰ ϑῃδπλθ νν1}}} δι Ἰοφα ἴο ἃ ἔτεϑῃ 
αἰΐδεκ, δηὰ ἴδκοϑς γοίαρθ ἴῃ χες! σθηςθ. 

17. Ὑῆδ ννοτάβ τεδὰ δἱ ἢγϑί δἰπιοσῖ {κ6 ἃ 
{γυϊσπι, θὰ {Π6 τῃουρ ἢ ΜΠ σ ἢ 1165. θεῖον (Π6 
Βυγίαςο 15 {παΐ οὗ [6 ᾿πϑδοραγαῦϊο πο δ6- 
ἔνθθη (γυῖἢ πὰ Ἰιδῖῖςθ. ὍΤΠὸ ἐπὰ ἄοεοβ ἠοῖ 
ἸΟΒΈ Υ [Π6 πηθᾶπβ, δηὰ οὐΪγ ἢ ννῆο Ὀγοδίῃμο8 
Δ πη υἱἱΐζογα {γα ἢ τακο πὸ τἱρῃίθουβ σλ56 
ΕἸθδγ. 

19. ,9ῶ0γ α "ποριφηἢ] 1,6 ΓΑ] γ, "ΕΠ πᾶν 

ΝΝΩ2 



ἧςβῆρ. 13. 
τό. ἃ τς. 2. 

"ἢ ΠΡ. 1ο. 
4. 
᾿ τ, 
εἰξοσέξεῖ, 

“ ΟἾΔΡ. 15. 
Σ3. 

, αἰβογεηίγ. Τῆς 

τῆς 7ι5ῖ: δυῖ της νι κα 5841} θ6 1164 
ψνΠΠἢ π!βο μος 

22 [,γίηρ ᾿ἰρ8 αγε δϑοπιϊηδίίοη ἴο 
τε ΤΟΚῸ: δυῖ {ΠΕΥ τῆδί ἀθαὶ τγυϊγ 
αγε Ἦϊδ8 ἀε]ρῃϊ. 

22 [Α ρτγιάδβης πιᾶη σοηοθδίθιῃ 
Κηον]εάρε: δὰῖ τῆ6 ἤδαγῖ οἵ ἔοοΪβ 
ΡΓοοΪαι πλεῖ ἐοΟ Ι5Π 688. 

24 "Τε Βδηά οἔ τῆς ἀΠ]Πσεηΐ 5}2]] 
θοῦ συΐϊε : δυὲ τῆς 9] οῖ αι] 5}.4}} Ὀς 
υπάδγ τειδυῖο. 

ἃς "Ηεδλνίπεβ8 ἴῃ τῆς Πεαγί οὗ πηδη 

ΡΚΟΝΈΕΚΝΒΟ5. ΧΙ]. [ν. 22---28, 

τα κοι ἰτ βἴοορ: δυῖ ἃ ροοά ψογά 
ΓΔ Κοῖῃ τ οἶδά. 
, 26 Ἴδε γτἱρῃίθοι ἐς ΠΊΟΥῈ ἔεχοο εητ ἢ ὁν. 
ἴλη ἢϊ5 πείρῃδουγ: δυαΐ ἴῃ6 νγΑΥ οὗ 
τὴ6 νι κΚοα οεαμποδῃ τῆδπη,. 

27 ΤΕ 5ἰοῖθαι σιαρη τολϑῖειἢ ποῖ 
τῃλτ νυ] ἢ ἢα ἴοοκ ἴῃ Πυπίίηρ: Ὀυῖ 
ἴΠ6 βυὐῤδίδηςα οὗ ἃ αἰ]ρεπὶ πλᾶπ ἐς 
ΡῬΓεσΙοιι5. 

28 ἴῃ τῇς νγὰγ οἵ τὶρῃϊεουβηξββ ἐς 
ΠΠ|Ὸπ;; δηά τπ τῇς ραΐμνγαν ἐῤδγο ἐῤεγέ 
15 πο ἀφδἢ. 

πη κοα,," [6 ρῆγαϑθ σοτηίϊηρ ἴο θ6 υδοὰ δά- 
ψοΓΌΊ Δ ΠΥ ῸΣ 8η ἱπά θη ΕἸν βῃοτί {1ΠῚ6. 

40. Βοίῖίῃ εἶδιιδθὸβ ροϊπί. ἴο γϑβι} 15 85. ὙγῈ]]} 
ἃ5 οδιιϑδ5. ΤΉ " ἀδοοις "ἡ οὗ “Πο86 Ψῆο 
᾿πιδρῖπο ον] οδη σγοσκ ποίπίηρ Ὀαϊ 6ν}} ἴο 
ἴοβο ψνῆοπι ΠΟΥ δάνϑθβ. ὙΠῸ “" σου Π50]10 Υ5 
οὗ ρϑδςθ" πᾶνε ἸΟΥ ἴῃ {πετηβοῖνοβ, δηά ἱπιρατί 
1 ἴο οἴμοῦβ αἷϑο. 

9238. Αποῖπογ δϑροοΐ οὗ δο σι οὗ Χ. 14. 
ΤὨΘ ννῖβο 15 ποῖ υϊοῖς ἴο υἱογ ονθη {Π6 νυ]ϑάοπὶ 
ὙΠΟ ἀόϑοσνες. υἱζογαποθ. Ηθ Ὀτοοάβ ονοῦ 
τ, τοϑῖ5 1ἴ, 1'νὲ5. ὉΥ ἴἴ. Ὑηα ἴοοϊ, ψΒοβα 
οἰ Πρασὶ "15. ἴῃ 5. πιοιιξῃ, ““ ργος]δι πιθίῃ,᾽" 
ΒΡΘΑΚ5 8ἃ5 ἔγοπῇ ἴΠ6 Πουπεῖορϑ, νν βΐθνυοσ σου 68 
ὈΡΡοστποβί, βοννονυογ Το 5ἢ δηα σοηίοιρ1 10 ]6 
1 πιᾶν Ὀ6. 

24. ππάδν ἐγ δμ!ε] ΤῊ σογηρατγίβοη 15 5}5- 
ϑεοδῖοα ΕΥ̓ {Π6 ςοηίΐταϑξ σοηηοη ἴῃ πιοβῖ 
Δποθηῖς πιοηδγοθ5 ἴῃ [6 Εδϑὶ, θοίννεθη (ἢ6 
σοπαϊίοη οὗ 4 σοπημπογοα τάςδ, σοτηρο! θα ἴο 
ΡΑΥ ΠΕΑΝΥ ἴαχθθ ἰῇ ΠΊΟΠΕΥ͂ ΟΥ ἰη Κὶπὰ (Π|Κὲ τῆς 
Ο(δπαδηϊΐοβ ἴῃ [5Γ86], [οϑῇ. χνυὶ. το; {ιάρ. . 
4ο0---23), δηὰ τῃδῖ οὗ ἴπ6 ἔγεεάοτη οἵ {πε 
ΠΟΠΑΙΘΓΟΓΒ ἔγοσι 5 ἢ θυγάθηβ. ὍΘ ργονοτῦ 
ἰηἀἰσαῖοα ἐμαὶ Ὀογοπά 411] ρο ες] αἀἰν]σοηβ οὗ 
(η15 παΐιγα ἵποτο 1165 δῃ δἰ σαὶ αν. Ὅς 
ἐς 9] οἴ ΓῺ] " ἀσδοοπαὰ ΠΟΥ ΔΟΪΥ ἴο ρϑΙΡΟΓΙ5Πὶ 
δηά ςοσνϊα ἀθ., ὙΠ6 ρῥγοχλίηθηςα οὐ [ἢ]15 σοτη- 

ΝΟΤῈΘ οη “(ΗΑΡ. 

12. ΤΠ ψογὰ ἾΥΟ υππιἰϑ αἰ Δ Ὁ πιθδῃβ 
ἐἐῃρ[5᾽) ἴῃ ΕτςΪ]65. νἹῖ. χό, ἀηᾷ 115 ἔδΠΊ  ΠΙΠ6 ΓΟΓΙῚ, 
ΠΥ, Πα5 ἴῃ 6 βᾶπια πηθδηΐπρ ἴῃ Εςο]65. ἱκ, 12 
ἀπά εἰβεννῆεγο, Οη ἴΠε οἴπεγ παπᾶ, 11 [88 85 
ἈΠ βία ΚΟΔΌΪΥ [6 56η96 οὗ ““ ογίγοϑϑ᾽ ἡ οὐ “"δ}- 
γνατς " Ἰῃ Ἰύςοἶθϑ, ΙΧ. 14 δηά [58]. Χχῖχ. . Τῃ6 
1,ΧΧ. εῖνθϑο ῃο ννοσὰ {πδὲ πηθδηίηρ (αἱ δὲ ῥίζαι 
τῶν εὐσεβῶν ἐν οχύρομασον υΐ σοπηοςοῖϑ 1 

α]ρ. ρῖνοβ, “" ϑιἀοτ τη 
ἸΤΩΡΙΙ πλαηἰπιθητιπὶ δϑὲ πη οσι πη." Τῆς ΑΟΥ͂. 
15. δυρρογίοα ΌὈΥ Ενναϊά. Ἐοβοπιη! 6 ραταᾶ- 
Ρἤγασοβ, “ἼΒῈ νι οκοᾶ ἄδϑῖτε ἴπδὶ δεν} πιὲπ 
δῃοιϊα Ὀ6 σἰγοηριμοηθά." ΦΤΠο ἰαἰζογ οἶδιιϑα 
15 4150 ἀἰβῆου!ς. ΠΟ υϑγὺ 1132" βῖδηάβ νου 
8 ΟὈ͵εοῖ. ΤὨΐδ [6 Α. Ν. ΞῈΡΡ]165 ΠπΌπι (Π6 

ΡΌΪΘΟΤΥ ἰαθουγ ἀηάογ ϑοϊοπιοη (« Κ. ἰχ. 11) 
δῖνοβ ἃ 5061] 5 βηιἤσδηςο ἴο {πε 1]Πιισι ται! οῃ. 

25. Ὅο νοῦϑο, {που ρ ἢ δᾶϑυ οπουρῇ ἰὴ τῆς 
Ἐπ] 5ἢ, ῥγεβοηῖθ 5ΟΠῚΘ ϑρϑςῖδὶ αἰ συ 165. 1ῃ 
86 οΥἹρίηαὶ. δεὲε Νοῖθ Ὀεΐονν. 

26. ἐς γιοῦ ἐχείϊη ἐδαπ] ὙΤῊ6 τηθαπίην 
οὗ {πη Ηρῦτγον 15 ἀουδίδι!, θυ ΐ [ὮΟΓΟ 15 βοπιο- 
{Πϊπρ Κ ἃ εοηφοησμς οὗ τϑοθηΐ σοϊηπηθηίδίογβ 
ἴΏ ἔδνουσ οὗ [ὴ6 γϑηάοσίηρ, Ὁ} 9 υ8ὺ π|8} 
ξυϊάθβ 18 ποι φ!ΡροῦσΣ. ΤΠϊ15, τ ΜΜ1}} 6 
5θθὴ δὲ οηςθδ, ζίνεβ ἃ Ὀδίζου δης 515 ἴο [6 
Βοσοηᾷ ΟἸλ1156. 

27. Τπς νογὰ τοηάοσοα “ τοαϑίε(ἢ ἢ οὐὺ- 
ΟἰΓ5 που ἤΘΓΟ οἶφ6, ἀπ 115 την 15 ἸΠΟΓΟΟΤΟ 
ἀουδί!. ὙΠῸ δθῆβθ “" γοδϑιὶηρ "ἢ τοϑῖθ οἡ 
1ὴ6 πηραηΐηρ οὗ ἃ σορπαίΐο (ιαϊἄθοὸ νογά, 
(γαηϑϊαιοα “" οἰπροα " 1ῃ Τδη. 11]. 27, ἀπά τὸ- 
ΡΓΕβοπῖ5 [ῃ6 ἱηϊογρτγείδοπ ὑοϊῃ οὗ οἹάετγ 
16 ]5ῃ} σοπηπιοηίδίοῦβ, δηὰ οὗ τλδηΥ σεςσθηΐ 
βοἤῃο τα (νν4] 4). ΟἿ ογβ ( οϑοπηλῦ]]εσ, Μδι- 
ΤΟΙ, ΟὐὝβθη 5) τοηάογ πὸ ἤγϑί οἷδιιϑο ἴἢ5: 
«Τῆς 5]οί μι} πλᾶη ΜΜ01} ποῖ σέεμγό (ΚΘΘΡ ἴῃ 
5 π6ῖ) ννῃαῖ Π6 ἰακθβ ἰη Ὠυπτπρ,᾽" 5ς. νν}]}]} Ἰεῖ 
νυν αΐονου ἢ6 ρίηϑ 5110 ἔγοτῃ ἢ15 ἢαπηάϑ5 ᾿ῃγου ἢ 
ννδληΐ οὗ οἴοτί ἀπά αἰϊθηίίοη. δὸ {πὸ [,ΧΧ. 
οὐκ ἐπιτεύξεται θήραν. 

28. ὅ866 Νοῖοδ θεῖον. 

ΧΙ]. 12, 25, 28. 

ἰάδα ἱπιρ!οὰ πη 1Π6 συ ]οςξ “ἐτοοῖ." Μάδιγεῦ 
Ἰηϑογίϑ "' ἀδἔθησε οὐ ργοίθοςοη," ἔτοτι πε ἤγϑὶ 
εἶαιιϑθ. ἘοβθηηΠεγ ΘῈ ΡΡ]165 “Οοα" ἃ5 
“ἰ 5} 0] 6ςΐ,᾽" ἀηα πηαῖκο5 “τῆς τοοῖ οὗ ἴπ6 751" 
[Π6 δοσυδδίνο ρονογηδα ὈΥ {πὸ νοτῦ. 

256. Τὸ Ηεῦγενν ἰοχί ργόβθηΐβ ἔννοὸ ἀϊ[- 
οὐ]ῖε5: (1) {μα (186 μρατί," νυ Βις ἢ 15 
οἰϑονν ΠΟΘ ΣΔΔΘΟΙ]]η6, 15 τηδάθ {π6 οδ]εςὶ οὗ ἃ 
νογῦ ἢ ἃ ἐὈΠΊΪΠΙη6 β Εἔχ, Π. ἡ, (2) ἴδΒαΐ 
ΠΣ ἽἼ, νυ ῃο ἢ 8. ἔοι ηΐηθ, 15 Ἰοϊηθὰ ἢ ἃ 
ΤΑ ΔΘΟΌ] 6 νογῦ. ἴὐαῦγοις δηὰ Η:ΖΙΡ, ἕο ονν- 
ἰὴ [οννιδῃ ᾿πτογργεΐογβ, ἀνοϊά ἴπ6 σγαπηπγαδίὶ- 
(4] ΔΠΟΓΆΔ|165 ὈΥῪ ἃ 5οπιεννῆδξ ἰογοθα ςοῆ- 
βίγιςτίΊοη. “1 {Π6γῸ 15 ϑούτοῦν 1η ἴΠ6 Ὠδατῖ 
οὗ ἃ πιδῃ, ἢδ τηλίκος ἰ ϑδίοορ, 96. γδργοβϑοβ 

αὐυπίαμ,, 



ἃ. 18. 

- 

ν..:--ο.]} 

Δα σγυβδ65 1 ἄοννη." Μοὶ σοτηχηδηίδίογϑβ, 
Βοννόνοῦ, ϑιρροβϑο μδὲ [πὸ νυτιϊοῦ ΠΊΑΥ δᾶνθ 

μὰ Ὁ᾽Β) ἴῃ Ηἰβ ταϊπὰ ἱπείθδὰ οὔ Ὁ; οὐ τπδξ 
Ὁ 115617, 25 ἸΏΔΥ 6 ἱπξεσγοα ἔγοτα ἴπ6 ἔἕοπῃ 

οὗ ι.5 ρίυταὶ ΠΊΔΡ, ΤΏΔΥ δ οὔδ {Ἰπ|6 ἢᾶνε Ὀξεη 
ἃ σοιηπΊοη ἤολη, Απά ἰγοαίϊεά {πογθίογε 45 ἃ 
ἔθ ΙΠΙη6. δηα [ΠΟΥ δΔοσογαάϊηρ}γ δεςθρὲ {86 σεη- 
ἀεγιηρ οὗ {6 ΧΧ΄., Ψυ]ε. δηὰ ΑΟΥ. 

48. Το τεοηάογιηρ οὗ {6 ΑΟΨ. “τῇοτο ἰ5 

ΠΟ ἀφίῃ" δοςιπηος (ἢαΐ ΓΦ ὃς σδῃ ὃθ ἰἌκοϑη 

85 ἐαχυϊναϊεηξ ἴο ΓΘ εἷς, ἃ5 ἴπε ρῥγεάιοδίο οὗ 
[Πε 5εηΐοηςο; δηά [815 86 οὗ [Π6 σοπ)]ποίίοη 

ῬΕΟΝΈΕΈΒΚΝΒ5. ΧΙΠΠ. 

δὲς ψΒῖςΒ σοτητηοηΐυ, ᾿ἰκὸ τη 1,δἴ!η “΄π6,᾽" ἰ5 
επηρ] ογθὰ οΠΪΥ ἴῃ ἀερεπάεηϊ ϑοπίεπουβ, που ρἢ 
ΓΆΓΟ, 15 ΓΟσορηϊζοαὰ ΟΥ̓ ΒΟΒΘΠΠΊΠΠογ, Εἰ γϑῖ, 

Ἐννα]ὰ δηά οἴποιβ. Τὴ6 ᾿σοπιδιηδίίοη ὈΥροιξ 
ἴῃ Ῥίον. Χχχ. 21, ΤῸ “"ἸΓτ βιϑι [0]6 " (“ἀραϊηϑέ 
ψνΠοπλ ποῖ 15 ΠῸ τδίηρ Ὁ0Ρ᾽)), ργόβϑθηΐῖθ 8ῃ 
δηδίορουβ ἰπϑίδησθ, Ὑπὸ δχοθρίϊομδὶ ο]ιᾶ- 
τᾶςῖοσ οὗ {Π6 ρῇγαϑθ, ΒοννΟΥΘσ, 560 π|5 ἴο ἤᾶνδ 
Ιοὰ το {86 νᾶῇίουϑ τϑδαάϊηρ δκ (-- 44), 8πηὰ 
[Πϊ5 15 ἰγασϑδῦϊο ἴῃ τη6 [Χ Χ. εἰς θάνατον, δῃὰ 
ἴῃς Νυϊς. “Ἰογ ἀδνίαπὶ ἀυςοὶξ δὰ τηογίοπι." 

. Οἱ [Πἰ5 νίονν, νος Ηἰχις δάορί5, ΠΣ 15 
ἴΆκθη ἐπ παίαπι ῥαγίεηι ἴου ἃ “ Ὀγ- δῖ." 

ΓΗΑΡΤῈΒΚΝ ΧΠἧΠΙ. 
ὝΜΙΘΕ 5οη ῥεαγεὶρ ἢἣϊ8 δι μου 8 
᾿πϑ Γι σ ΠΟ : δι ἃ ΒΟΟΥΠΟΓ ἤδαγ- 

ει ποῖ τεδικο. 
2 4Α πιδῃ 5}2]] εδὶ ροοά Ὁγ τῃ6 

ὅτις σ᾽ ῥὶς τοι : Ὀκῖ τἴμ6 5οὰὺ] οὗ 
1Πε τΥΔΏΒρΓΘ550Γ5 Ἅῤαί σαὶ ν]οϊεηςα. 

2 Ηε τῇαϊ Κεεροῖῃ ἢ]5 πιχουτῃ Κεερ- 
εἰ ἢ]8 ε : ὀκέ ἢς τῆδτ οροπεῖῆ ννιάς 
Ἦ15 1105 831.2]} ἢανς εβιγυςτίοη. 

4 ῆε 5οὺ] οὗ τὴ βυσσαγά ἀεδίγετῃ, 
δηά ῥα! ποτπίηρ: δῖ τῃ6 801] οὗ τῃε 
ἀ!!ρεπῖ 5Π4}1] θὲ τηδάς ἔδϊ. 
5Α πρβίεουβ σιαᾶρ Ὠδίετῃ ἰγίπρ: 

ΓΗΔΑΡ. ΧΙΠ]. 1, ὀκαγεὶ ὁ] 1 ΜΜ1}} θὲ δόξῃ 
ὈΥ {86 114}165 ἰπ ἴὴ6 ΑΟΝ. τ[μδῖ [Π6Γ6 15 πὸ ννογά 
ςογτεβροηαϊηρ ἴο [Π15 ἴῃ ἴῃ6 Ηδῦγονν, δηὰ 
ΠρηςΘ δοῖηθ Βᾶνὲ {τιθὰ ἴο ρεῖ ἃ τηϑδηΐϊπρ 1 ἢ- 
ουῖ ἴ: “Α νυ 158 50 15 ἰδιιρῇῃϊ ὈΥ [5 ἔδί μεσ," 
οΥ (2) “Α Ψψ 156 δ0ῃ ἐς ἴῆ6 1ηβιγαςῖοη οὗ ἢ15 
ΓΑΪον," 15 νγῃδῖ ἢ 15 {πγουρὴ 1, οποάϊο5 ἰξ. 
ΤΟ ᾿Ξ ΓΊΟΝ οὗ ἴΠ6 νοῦ οὗ ἴῃς βεςοηά ο]διι56 
ἴῃ ἴῃ ἤγβι 18. ἤοννόνοῦ αὐ ἰορτεἰπιδῖθ, 15. 45 
ἴη 1Π6 ποχί σϑγβὲ (Πδΐ οὗ {πῸ ἢγϑβί ἰ5 ἰηϑεσιεὰ 
ἴη {πε ϑδεσοηά. δῖγοβϑ 15 ἰδ ὰ οἡ ἴῃς οὈβίηΔΟΥ 
οὗ {πε βοογῃοῦ γοξιδίηρ ἴο ἤδᾶσγ, ποῖ “" ᾿ἰηϑίσυς- 
τἴοη ᾽ ΟὨΪΥ, Ὀκῖ 1Π6 σι ἢ σἰγοηρεΥ “τοι Κα.᾽ 

Ω. ΑΞ 1η χῖϊ. 14. “ὙΠ 6 ἔγυ οὗ ἴπ6 τηουῃ,᾽ 
ΘΡ Ὸς ἢ ΠΙΡΒΕΥ υἰϑ6ἀ, 15 1156} σοοά, ἀπά πιυῖ 
τηογεΐογο Ὀγτπρ βοοὰ ἔγιτ. 

“αἱ τῆ πα] 55. ὈΓΙΠ 5 Ὀροη ᾿ἴϑε] ἢ τοραΥ- 
τηθηΐ ἴῃ Κἰπά ἴογ 115 ἀδεϑβ οὗ ον!]]. 

δ. ἐν ἰοαίδεονιε] ΠΕ νεῦὉ πΊὰῪ Βᾶνε Εἰ ΠοΥ 
[Π6 {ΓΔ η 511 ν6 τη πιης, “’ ἀοο65 5βΒῃδιιθίιϊ ἀδοά 5,᾽" 
οὐ ἴδε 1ηἰγαηϑιενθ, 6615 ρς ἴο 5ῃαπιθ." ὍΠΘ 
Α.ΟΥ. δάορίῖ5 [ῃ6 ἰατίοσ, Ὀυϊ σμδηροβ πε ννογὰ 
ἴο “"Ἰοδίῃϑοπηθ," ἴο δνοϊὰ τορεϊπίοη. ΤΠΘ 
νυΐϊε. ““ςοηξαπάϊξ εἴ σοπέμιπάείυτ,᾽" 5 Θρ]- 
ξιλπηπιδιὶς σπου ἢ ἰο ἀξβόσγνο ποίϊςθ, δι Πᾶ5 
ποίην σογτεβροηάϊηρ ἴο 1 ἴῃ [ἢ6 Ηεργενν. 

7, Οης οἔ [Π6 ῥχονυνεσὺβ ἴῃ τυ Βι ἢ {Π6ΓῸ 15 
ΡΙΟΌΔΌΪΥ ομα τπηδδηΐπς οὐ ἴδε βυγίδοε δηά 

Ὀυῖ 4 ν Κα ριαη 15 Ἰοδι ῃβοιηδ. δηά 
σοπιεῖῃ ἴο 8Πδιης. 

6 ὁΑἸρμτεουβπεβ Καερετῃ ὀὲπι ἐῤαὶ "ὃ 
ἐς ἀρτίρῃς ἴῃ τῆὰ νὰν: δυὰς νιοκεά- 
ΠΕ655 ονογτῆγονψειῃ ἰτῆε βίμπογ. 

7 ΓΒΠετα 15 τῆῇδλς πηᾶκοῖῃ ὨΙΠΊ56] 
τῖςἢ, γεῖ δαὲῥ ποιμῃίηρ: ἐῤόγς ἰς τῇδε 
γτλλΚοῖῇ ὨΙΠΊ56][ ροοῖ, γεῖ ὀσέρ ρτθαῖ 
ΓΙ ἢ 658. 

8 ΓΕ γαηϑοιῃ οἵ ἃ πηλΠ}8 [Π {πὶ γε ἢ 8 
τις ἢ65: θυῖ τῃε ροοῦ ἤδάγεῖῃ ποῖγεδυκα. 

9 ΤΠα Ἰίρῃε οὗ τῆς τίρῆτεοιιβ τὰ- 
Ἰοῖςειῃ : “δας τῃ6 ᾿]Δπὶρ οἔ τῆς νψυιοκεὰ ἃ 
850}} δε ρυῖ ουξ. : 

ΔΠοῖθοσ Ὀοΐον. Αἱ ἢἤγχϑι 1 βϑθπλβ, πὸ ΧΙ, 9, 
ἴο 5κείς ἢ ἴννο ἔογπιβ οὗ 56] σσοπίγδά:ςςηρ 
σδβαγδοῖογ, βιπιυ δία ννθδ! ἢ σοησοα]ηρ ρονεγ- 
ἴγ, δἰπιυ ϊαίθα ρονεγυ σοησθδ]ηρ βγεαῖ νν δ ἢ, 
Βυῖ {Π6 τοδομιηρ οὗ χὶ. 24 Πηκδ 115 ὁσῇο Πεγρ. 
ΎΠΟΙΟ 5 ἃ βουλὴν νυν Δ ἢ ὉΠ ΜΠΙσἢ {Π6ΓῸ 
1165 ἃ ἀδθὸρ ϑριγίῖυδὶ ρονθσῖυ δηά ντοῖοῃθα- 
655. ὙΠΕΙῸ 15 ἃ ΡΟΥΘΥΓΥ νν ΠΙΟἢ πλᾶΚΕ5 ἃ πηδῃ 
ΤΙςἢ ἔογ (6 Κιηράοπι οὗ Οοά. 

8. Ηδστε δρϑϊη ἵπογα 15 Δῃ δηϊρτηδίῖς ραγᾶ- 
ἄοχ. Οη [6 οὔβ 5ἰάε ἰ5 ρυΐ ἴῃς ϑϑοπηης 
δάνδηΐδρε οὗ ννθαϊ ἢ. ὍΠ6 ΓΙΘ᾿ πλᾶη ρεῖβ οὐΐ 
οὗ ΠῆΔΩΥ ἰσοῦ Ὁ]68, οϑοᾶρεβ οἴΐϊθῃ ἔγοπὶ ἃ 1181 
τοι δυτίοη, Ὀ΄ ἢἷ5 ποποΥ. Ηἰ5 ΠΟ 68 ἄγὰ ἢ]5 
γδῆϑοση. Βυιῖ ἴποῃ ἴΠ6 ΡΟΟΓ πᾶ ἰπ ἢϊ5 τυ τὴ 
15 ἔγθθ ἔτοσὴ [6 τιϑκ οὔ (6 [ἢγοδῖβ δπὰ 11{|88- 
Ὀοη ταὶ Ὀεδεῖ (Π6 τὶς. Ης “Πρᾶῦθ ΠΟ τὸ- 
ὈυΚΕ,᾽" ποῖ ἴῃ {Π6͵ 56η56 ἢ ννῃῖοἢ ἴῃ6 ννογὰς 
ΓΟ υϑοὰ ἴῃ Ψ. Σ, Ὀυΐϊ 45 ἴ(ῃ6 ἀδαά ““ἤοδσ ηοΐ 
ἴῃ6 νοῖϊοθ οὔ ἴῇ8. Ἦρργόβϑου " ( [οὐ [1]. 1.8), 
οΟΥἮΎ ἴδε αὔυϑὸ οὗ ἴῃ6 δηγνίοιϑ.ι “Οαπίδοι 
νδοιιιι5 σογαπὶ ἰδίγοπο υἱδῖοσ. ΟἿΠου ᾿πίογ- 
ργοϊδτ!οη8 ἀῦὸ (1) ““ἴΠπ6 Ροοσ, που ρῇ, μανίην 
ὯΟ ΟἾΠΟΥ Γοσοῦγοο, 6 Οὐρῃϊ ἴο Πραγ τορι κθ, 
ἴοο σοπηΠΟΠ]Υ πορίοοῖϑ 11, δπὰ (2) “ἢ ψῃο 
Βοαγοῖῃ ποῖ γοῦικὸ ὈδσοπΊα5 ροοσ ἢ Ὀυϊ 16 
βυϑῖ ᾿πιθγργοίδίοη 5, ᾿Ὦ 15 Ὀο!ονοά, [6 Ὀοβί. 

9. ΜΕΥ Ὀδδυ 11} ἴῃ 115 ΡΟΟΙΓΥ (δηδίορβοιβ 
ἴο (86 ἰδουχῃΐ ἡ ϊο ἢ ρογνδάδβ [86 “ Ραγαάϊϑο ᾿ 
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1Ιο Οηϊΐγ ὈΥ ὑγίάθβ σοπλεῖῃ ςοηΐεη- 
ἕἴἴοὰ: δυῖ ψιῇ τῆ6 ψγὲ}}] δαν]θθά 7: 
νι ]βάοηι. 

11 ΝΈΑΙ γοΐίοη ὈΥ νἈΠΙΓΥ 501] 
θὲ ἀϊπιϊπ!5με4 : δαῖ ἢς τῃδῖ ραίπογειῃ 

«' ςἤλρ. 1ο. 
Ω. ἃ 20. 21. 

᾿ ΠΈΡΩΝ, ΓῬγ Ἰαδοιιγ 818}} ᾿πογεδβα. 
λάμά. 12 Ηορε ἀεξεττγεά τπιάκοῖῃ τς Πεαγί 

δίςκΚ: δυῖ τέ τὴς ἀδϑῖγε σοπχεῖῇῃ, 12 
5 ἃ ἴτεε οὔ] Ἔα. 

12 ὟΝ οβο ἀεβρίβειἢ τ[ἢ6 ννογά 5}4]} 
δε ἀεβδῖτογοά: δῖ ες τῃδῖ ἐξαγεῖῃ τῆς 

ΓΟγ, ελαέί ξοτητηδητηθηΐ 504] 6 γενγαγάεα, 
ἀκ 14 ΤΕ ἰἴανν οὔ τῆε υνίϑε ἱς ἃ ἔουη- 
ὰ τίη οὗ "ἔα, ἴο ἀεραγίὶ ἔτοτῃ [6 5ΠΆΓ68 

οὗ ἀεδιῇ. 
1Ις (σοοά υπάετβιδηάίηρ ρίνεῖῃ ἐδ- 

γουγ: δυῖ [6 νγᾺγ οὗ τγδηῃθρ εβϑοῦβ ἐς 
δαγά. 

ῬΒΟΝΕΒΒΞΘ. ΧΙΙΠΠ. [ν. 1ο----2:. 

16 ἼΕνεΓΥ ῥγυάεπε πιᾶπ ἀθδ]εῖῃ 7 ον τὰ 
ἢ Κπον]εάρε: δυῖ ἃ [00] ᾿Ϊαγεῖῦ ΣΝ 
ορθη ῥίς [0]]}γ. ἐεστεν, 

17 Α νοκεά πλεϑβϑεηρεσ (Δ]]|6τἢ ἰπῖο 
Πλίϑοῃϊςεῖ: δυζῖ 4 [Δι] διμθδβθδάου 
'ς Ὠδδ τῆ. 

18 Ρονεγίυ δηά βἤδιης Ἅραίί εξ (ὁ 
ἢϊπὶ τῆλ τγεΐιβεῖῃ ἱπϑιγυςτίοη: δὰΐ 
ἢς τᾶῖ τεραγάειἢῃ σεργοοῦ 5}4}} δὲ 
Ὠοποιυτγεά. 

19 ΤῊς ἀεβῖγε Δοσοιπῃρ 5Π64 ἰ5 σγεεῖ 
ἴο ἴΠ6 50}: δυῖ ἐξ “5 ἀρθοιηϊηδίίοη ἴο 
ἴοοΪβ ἴο ἀεραγῖ ἔγοηι εἐν]]. ᾿ 

20 Ηε τδδῖ ννδίκει ἢ" ἢ ννῖθα γηδη 
5Π4}} 6 ννῖβε: ιᾳῖξ 4 σομηραηίοη οὗ 
ἔοοἱβ ᾽8Π}} θὲ ἀεβίγογεά. ἐΗε 

21 ΕνῚ] ρυγβιει βίπποιβ: δυῖ ἴο δμανν, 
ἴῃε τίρμέεοιιβ ροοά 3}4]} θῈ γεραγεά. 

οὗ απο) ἰ8 (Π6 ἰάρα οὐ [6 Πρῃϊ γεοίεἰησ 
ἴῃ ἰ5 Ὀγρΐηθβο, Ναΐυτο 5618, 16 δὰ ἴῃ 

. 18 φίοτυ (5. χῖχ. ς), ἴπ6 βίαγ ἰπ {ποῚΓ 
σουγϑθοβ (1[οὉ χχχνῖ!. 7), βιπρ ἴογ 0Υ διά 
τοὐοῖοθ. 6 ἀϊδιϊποίίοη Ὀαίννεθη {Π6 “ Πρ 
δηὰ 1ῃ6 “ἸΑΙῚΡ 7 15 4ἰἴσὸ ποῖ ψθποιιϊ βρη !ῇ- 
οᾶποθ. ΤὨδ τἱρβῃίθοιβ δανα ἴἢ6 ἴγιια ᾿ρηΐ ἴῃ 
{πο. ὙΠδῖ ννμῖςῇ Ὀρ]οηρδ ἴο {πῸ ννυϊσκθα 15 
θυΐῖ ἀοηνοά δηὰ ἰθπηρούαγγ, δηὰ 5}4}} Ὀ6 ὃχ- 
Εἰπρυϊσηθά Ὀοίογε Ἰοπξ. (ὐοπηρᾶγο ἃ [κα ἀ15- 
Εποίίοη ἴῃ [ἰοδη 1. 8, δηὰ ν. 1ς. 

10. ὙΠῸ ΑΟΨΝ. ογάογ οὗ ννογὰς δηβνοῦβ 
ΟἸοσοῖγ ἴο 6 Ηθρτανν, θυ ἴμογα ἰ5 90Πὶ6 
ὈΠΟογίδιΥ νμδὲ ὑνογὰ (ἢ 6 “ΟΥ̓ ἢ αιι411{.65, 
6 ΤῊΔΥ ἤᾶνγο (1) ““ΒγῪ ργίάθ δίοῃθ σοπηθβ 
σοπίοηπτίοη "---ἰῃαξ 15. [η6 οπς υηΐδι]ηρ 5ρτπηξ 
οὗ ιάγγοὶθ; ΟΥ (2) “ΒΥ ρῥγὰθ σοπηθβ σοῃ"- 
τοηποη οἠΪγ"--ἰῖ, δηά 1ἴ αἴοπο, 15 ἴῃς ἔγα! οὗ 
ρηάθ6. Ὅε ἰδέζοσ σοηῃβίπιστίοη 15 ργοξογαθ]α. 

11. Το νογάβ δάμη οὗ ἴἤγοθ το ἀοΓ 5 : 
(1) Τηαῖ οἵ [86 ΑΝ. “ρα ἢ σοϊζοη. ΌῪ 
νδηϊν,᾽") 2.2. ΌΥ ἃ νυ» ΠΈ8]], οὐ ϑυάάθη βίγοκα 
οὗ ἔογζιιπθ, ποῖ ΌΥ̓͂ μοποϑὶ ἰαθουγ, 18. ϑοοῇ 
ἀϊπι! πἰϑῃθα : οΥ (2) νυ ἢ 15 ἀπ ΠΙ5ηθα ὈΥ 
γΔΗΠΥ, ΌΥ ΘΙΆΡΟΥ ἀπά δοίϊονν οβίθηϊδίοῃ ; 
οΥὁἮ (3) ΘΔ 15 αἰπιΠ]5η6 4 αι κοῦ ἴῃδη ἃ 
Ὀτοδίῃ. ΟἿ {πόεῸ, (1) 15 Ὀεϊϊενθά ἴο δὲ τῃ6 
Ὀεϑῖ. [|π δῃγ ςδεθ, {6 ρϑηθγαὶ ΠΊΘΔΠΙ ΠΡ 506 ΠῚ5 
ἴο ὃὉ6 1παΐ ἴῃ6 τῆεγο ροβϑεϑϑίοη οὗ γσῃοϑ 15 85 
ποῖῃπε ; ΠΟΥ σοΠπΊδ ἀπά ρο, Ὀυΐ ἴΠ6 ρόννεῦ ἴο 
ξαὶπ ὈΥ 5Κ1}} οὗ μβαπά 15 ὀνογγίῃηρ.. 

ὃν ἰαδοιγ 1.1. “ὍΥ τῆς Βαηά," στ [το 
ῬΟΞϑΙΌ]6 τηραπίημο: (1) 85 ἴῃ 16 ΑΟΝὟ.; (2) 
“ἴῃ ρῥγορουγίίοη ἴο ἢ5 ϑίγεηρῖ᾽" (Εννδ)4); 
(3) “ἴῃ ἄσε πηεάϑυγε" (ΗΠ1215). 

129. αὐῤεη ἐῤὲ ἀεεῖγε εοριϑὶ 55. ἤθη 86 
οὈ͵]οςξ οὗ ουκ ἀεβίγεβ 15 δίίδίπεά. Ὑὴθ οπηβ- 
βίου οὗ {πὸ σοπ)ιποίίοη ἴῃ ἴπΠ6 ΗδΌ. πηᾶκοβ 
(Π6 οἰδίοπχοπξ πιοτὸ δρἤῃδῖς. Τπ0 ἀἄθβὶσθ 
ΘΟΣαθ8, 1ὲ 15 ἃ ἐσ990 Οὗ 1176. ΟΟπ,Ρ. ἰ]. 18. 

13. “ῥα δὲ γεαυαγάε ΤὮΘ πιλγρίη, "" 5841] 
ὈΕ ἴῃ ῥϑᾶςθ,᾽" ξΟ]]ον5 {πὸ ΓΧΧ, ἀπά Νυ]ραῖε, 
Ὀαΐ τὲ ἴοχὲ οὗ ἴῃ ΑΟΝ. 15 ὈΠ4υ ΘΒ ΟΏΔΟΙΪΥ 
τιρἢϊ. 

14. «“παγε: ὁΓ᾽ ἀκα! δ) ὙΠῸ ρἤγαβθο ὁσουγβ 
ἵπ Ῥ5. χν. ς. ΟΟΙΏΡ. “ἰΔημεὶ πιογί 15, (Ηογ. 
"Ὁ ἀ.᾽ Π|. χχίν. 8). 

186. ῥαγα)] ὙΠΟ ὈΥΪΠΛΑΤΥ πηδαπιηρ ΟΥἩὨ {ΠῸ 
ψογά ἰ5 {παΐ οὗ ρεγπιδῆθησθ. ὍΤῆϊβ τᾶν δὲ 
ΔΡΡ θὰ οἴ μοῦ ἴο (1) γπηῖηρ βἰγθαπηθ; ΟΥΓ (2) 
βίαρηδῃηξ ΡΟΟ]8:; ΟΥ (3) 85 ἰὴ {πὸ ΑΝ. Βετο, 
δηά ἴῃ Πουῖ. ΧΧΙ. 4 ; Μι!ς. νὶ. 2, ἴο ἴῃ6 Βαγὰ 
ἀγγ τοοκ. Ὅ}ε σοπίγαβί ἰ5 ὀχργοβϑίνθ ἴῃ ΕἸ ΠΟΥ 
οἂϑο; Ὀυΐ (3), [δι οὗ 186 ΑΟΥ΄., 15 ἴη6 Ὀεϑὲ 
βιιρρογίθα. ἴπ δἰ ΠΟΥ σα86, {πε ἸΙάδα 15 ἴῃαδῖ οὗ 
[ῃὴ6 Ὀαΐγθη ἀγγ 501], οὐ (6 ἱπῃηραϑβϑι]ε πιασβὴ, 
ἴῃ σοπίγαϑε νν ἢ ἴῃς ξουπίαίη οὗὨ 116, σαγγγίης 
7ΟΥ πὰ σοί οϑῃγηεηὶ νυ 1. 

19. Το Τσοπηροίίοηῃ, ννῃοίποσ οὗ σοηϊγαςξ 
ΟΥ̓ ΓΕΒΘΠΊΌ]ΔηςΟ, 15 βοηθννῃαῖ οὔβουτο. Μοοῖ 
ΡΓΟΌΔΟΙΥ {πὸ βγϑί οἰδιιβϑὸ δἰδίες [ῃ6 ρεπογαὶ 
ἴανν ἡ ΠΙΟΠ ὌΧρίαιπθ τη6 ἔἕδεϊ κἰδῖϊοά ἴῃ (ἢ 
βϑθοοηάᾶ, "" δαῖΙ5ῃα ἀδβῖγο 18. ρἰδαϑαηΐ, ἐδεγεζογε 
115 Δη δροπιηδίίοη ἰο ἔοοϊβ ἴο ἀοραγί ἴγοπι 
{Π6 Ἔν} οὐ ννῃϊοἢ ΠΕΙ͂Γ παϊπ 5 ἄγὸ δεῖ." Αποῖδμοσ 
νἱονν οὗ ἴΠπ6 ραβϑθαρο τρακοβ [ἢ τοδτοη πο οἱ 
ςοηέγαβε : “"διυνδοῖ ἰ5 πο βαιϑέδοςοῃ οὗ ἄδϑῖγο, 
γεῖ τῆοεὸ νψιοκοὰ ΜῈ ποῖ ἀθραγὶ ἔτοπλ ἴδ6 
6ΥἹ] νν ΒΓ ἢ πλαῖκὸβ {παΐϊ ας 5ίδοῖοη ᾿ππροϑϑι 6." 

20. «4 εο»ραπίοπ Γ᾽ 70οο. . Βοιΐον, οἕθ 
ἍῈἼΟ δΒοΟΘΙἢ ΔΑΥΟΣ ζ0018 8881} Ὀ06 ἀ6- 
βδἰχογοά. Το ϑᾶπιὸ ννογά ἴῃ χὶ. ὡς ἰδ σϑη- 
ἀογοά, ““5}4}} βιημασγί ἴον [ἴ." Αοςςογήϊηρ ἴο 
νϑγίου 5 ἀθγίναιῖοηθ [ἴ ἢ85 Ὀδοη ἰγαπϑίδίει δ5 
ΔΌΟΥΘ, ΟΥ̓45 ""5}.4}} Ὀθσοπὶθ ᾿κο {Ποπὶ" (Ν]ξ.), 
ἐς 5ῃ4}} Ὀ6 τηδάς ον} (Ηἰξχ15), οτ, 45 ἴτοιῃ ἃ 
ἀϊογεηὶ ἰοχῖ, γνωσθήσεται (1.ΧΧ.). ΟοπΡ. 
(Πῃ6 Οτεεκ ργονὰ (Μεπαηά, “ Μοῃποοῖ.᾽ 
274), κακοῖς ὁμιλῶν καὐτὸς ἐκβήσῃ κακός, 
διὰ ““Νοβοῖϊζγ ἃ 506}15.᾽" 
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22 Α ροοά πιαπ ἰδανεῖῃ δὴ ᾿ἱπμασγίτ-  ἴὴ τῃὲ πιουτῇ οὗ τἢς ἰοο Ἰ58ἢ ἡ: 

ΔΠπος ἴο ἢϊ5 οἢ]ἀγαπ᾿β οἰ] άγεη: ἀπά ἃ τοά οὗ ργίάε: δυὰς τῆε ]ρ5 οὗ τῆς 
)27.χ7. τ[ὴς ἔννθα ἢ οὗ τὴς ϑπποῦ ᾿ς ἰαϊά ἃρ ννίβε 5}.4}} ργαβθῦν 6 [ἢ θη]. 

ἔογ τῆς 1ι5ῖ. 4 Ώεγα πὸ οχϑὴ ἀγέ, ἴῃ ογὶ ἐς 
ἂρ. χ. 23 ὁ Μιυςῇ ἔοοά ἴ-: ἐπ τῆς {Π|ἀρὲ οὗ οἰεδη: υῖ το ἢ ἰπογθᾶθα ἐς Ὁ τἢε 

τῃῆ6 ροοῦ: δυῖ τπεγεὲ 18 ἐῤσὲ ἐς ἀθ- ϑἴγεηρτῃ οὔ ἴπε οχ. 
βίγογεα ἔογ ννδηῖ οὗ ̓ πάρσπηεοης. ς Α (μ] υνυἱτμθ85. νν}}} ποῖ 116: Ἀπρῴος 

χρ. 53. 24. 'Ηε τῇλι βϑραγεῖῃ ἢ18 γοά ἢαῖεῖῃ δυῖ ἃ [1836 νυ] τη 6855 ν71}}} ατίδγ 1165. οβ8Ρ. 6. τᾷ 
ἢ5 5δοη: δῖ ἢς τῇδε ἰονεῖῃ ἢϊπι σἢ45- 6 Α 8οογηῃεῦ βεεκειὴ νν 5601, αὐὰ 7 
τεηεῖῃ ἢϊπὶ ὈΕΓΠη68. , πάρε ἱἐ ποῖ: Ὀυζ “Κπον]εάρε ἐς ΘΑΘΥ « «μβρ. 8. 

ξεν ε25 ἘΤΉἢς τἰρῃίεουβ δαῖειἢ το τῃ6 ππῖο πὶ τπδῖ υππάἀεγϑιδπάειῃ. 
7 Οὐ ἔτομῃ με ργεέβεηςς οὗ ἃ [0ο]- 

158} τήλη, ννῇθη ἴδοι ρεγοείνεβι ποῖ 15 
ῥῆρηι τῆς 11ρ5 οἵ Κπον]εάρα. 

8 Τῆε νυν βάοπι οὗ [ῃ6 ργυάεητϊ ἐς ἴο 
ὑπ ἀεγβίαπα ἢ5. νγᾺγ: διῖ (ἢ8 [0]]γ οὗ 
ἔοο]β 1ς ἀεςεῖζ. 

9 “Εσοϊϑβ πιᾶίκε ἃ πιοςκ δὲ βίη: δι 7 ομβρ. το 
Δπιοπρ [86 τίρῃίδοιβ ἐδέγε 1ς [Ἀν ουΓ. 

Ιο Τε ἤεαγὲ Κηονγεῖῃ [ἢ15. οννῃ ὁ Ηεθ. μέε 
δἰττεγπαββ; 4π4 ἃ βἴγδηρεγ ἀοῖῃ ποῖ δ Αὴ ἐρῶν 

δ τἰβίγιηρ οὗ 15. 5ο]: δυῖ (6 δ6}}Υ 
οὗ τῆς νψιςοκοα 5}8}} νναῃῖ. 

ΓΗΑΡΤΕᾺΚ ΧΙΝ. 

ΝΕΒΥῪΥ νυ βϑο ννοπλδῃ δ] ΔΘ ἢδγ 
Βουβε: δῖ τῆς [οο] 5ἢ ρὶυςκ- 

δῖἢ τ ἀονγῃ νι ΠοΥ ἢδπάξ. 
2 Ηε τῇλῖϊ ννδίκεῖῃ ἴῃ ἢΪ5. ἀργιρῃῖ- 

Ὀχἃ. 4. ῃΠ655 ἔδαγεῖῃ τὴ6 [οκῸ: δδιιῖ ε ἐῤαὶ 

97 ἀὲς «ομἕ, 'ς Ρεδίνειβα ἴῇ ἢϊ8 ννδγβ8 Ἂἀθβρίβειῃ 
ἈΠ. 

22. ΑὮ οχργοϑϑίοη οὗ ἰγυδῖ, πὸ (δῖ ἴῃ 
ἘςσοΙθ5. 11. χό, ἴῃδῖ ἴῃ ἴΠ6 ἰοηρ τὰ ἴῃς 8Ἃπη0- 
ΤΩΆ]165 οὗ [ῃ6 νυοῦ]ὰ δγὸ γσοπάογοα ἄνθη, Τὴ6 
πεοδροά-ρ ἰγοάϑιγοβ Οὗ ἴη6 νυοκοὰ βηὰ ἘΠΕΙΓ 
ννΑΥ αἵ ἰαϑί ᾿ηΐοὸ τη μαηάϑ οἵ Ὀδετῖογ πηθη. 

23. Τὴδ δΔη[ ἢ 6515 θεΐννθοη [ῃ6 ἴννο οἴἶδιι565 
15 1655 οἴθαγ ἤδη υϑι.4].. ὙΤΠ6 σοηίτγαρς 15 [ἢ 6 
ἜΥΟΓ- ΓΟ ΓΓΙηΣ οὔθ Ὀοϊννθεη ἤοποϑδῖ ΡΟνΟΓΥ 
Δηα ἀϊδῃοποϑῖ ννθα] ἢ. “ὙΠ ποιν- οι ά 
βεϊὰ οὗ ἴῃ6 ροογ 15 πιιιςἢ ἔοοά, Ὀὰξ ἴΠδγο γα 
1ῃ 96, πο, τπουρῇ τῖςἢ, ρεπϑῃ ΓΠγοι ἢ ΠΕῚΓ 
ἀϊογορατγά οὗ τρμῖ." 

24. εῤασίοπερ ρὲ» δοίη . Μοτῖε 16 - 
ΤΑΪΪν, Βοο, κοῦ; ομδβύϊδοιμθηῦ ΙῸΣ 11 
0.011) 68. 

ἼΌΟΗΑΡ, ΧΙΝ. 1. Εν «υἱφϑ «ὐονηαη} 11, 
ὙἍ|Ι56 σψόοσθῃ. ΤΠ6 ἔ)]6ϑῖ τοσορηϊοη πα 
[48 45 γεῖ πιεῖ υ8 οὗὁἩ ἴῃ ἱπηρογίδηςε οὗ ννοπΊδῃ, 
ἔοτ χοοά οΥ 6υ]], ἴῃ 411 ιπλᾶη βοςιοῖγ. 

3. 4 γοδ οὶ ῥγίε] ἱ.ε. ἴδε ῬΓΙάς βῃοννῃ 
1η δἰ5 βροθςῇ ἰ5 85 ἃ τοῦ ἢ νυ ἢ ἢ 5. ΓΠΚ65 
ἄονη οἴδοῖβ δηὰ ἢ πΊϑοὶε, 

4. ἴπ ἰἴ5 Πεγα] τηεαπῖηρ ἃ Βουβεμοϊά 
Ρτονοσῦ, “1 ΑθΟυΣ [48 115 γοιβῆ, ὑπρ]οαβαπ 
546, γεῖ ἰἴἴ ἐπάς ἰῃ ργοῆί." Βυῖΐ Ποῖα, 85 
εἰβουνβογο, ἴΠογῸ ΠΊΔΥ Ὀ6 ἃ ΠλΟΔΏΙΠς βεΐονν ἴ86 
Ξυγέαοο. ΤῊ 116 οὕ ςοηϊεπιρ᾽δίϊοη πΊᾶῪ 566 πὶ 
Ῥυγεῦ, “" οἰθάποῦ "ἡ {Πδη ἰῃδΐ οὗ δοίίΐοη. Τὴ 
Οὐΐοῦ Ὀυίπεβα οὗ ἴΠ6 νγου] Ὀγίπρβ [5 οᾶτεβ 
δηὰ ἀϊδίυγθδησοβ, θὰ 4150 ““τηὰσἢ ᾿ἰπογθαβο." 
ΤΠοετο ν}}}} θ6 4 συσε γονναγά οὗ ἴῃαδΐ δος νγ ἴῃ 
ξοοά ννοσγῖϑ ἔοσ δϊπὶ Ὧο ξοῦθβ, 85 ἢ“ {Π6 
δίγεηρί οὗ {πε οχ," ἴο [86 ἴδϑ8κ ἴο ψΒ]ς ἢ Οοὰ 
2115 Ε΄ πη. 

Ἰηταγ 6 4416 νυ 8. 1ΟΥ. 

86. Τιιϊ. βοοικοῦ; ψἰβάοχι, πὰ ΘΙ 18 
ποῦ. Νοῖ ἃ]] βθοκίῃηρ 15 ἔο]οννεα Ὁ. πάϊηρ. 
ΤΠ διισσοβϑ }} ρυσϑιῖ οὗ νν]ϑάοπι ργεϑι ρροβο5 
αἵ ᾿Ιδδϑί δαγποϑΐηθβ5 ἀπ σονογοησθ 76 5.  ἶοεῦ 
βἢιι5 ΠΙπλϑοὶ οὐἱΐ ἔγοπι ἴῃ. 6 σᾶρδο! υ οὗ τϑοορ- 
ὨϊΖίηρ ἰσγυ ἢ. 

7. [ΑΔ ὄἀϊτοςῖ ργεσερί Ὀγθαΐκβ Ἰηΐο ἴῃς γᾶηκϑ 
οὗ ἴπ6 μόπογδὶ οἰδίοιηεηϊ5 οὔ ἢ ςοηίεχί, 
“ [μάρο οὔ ἴῃ6 δὴ ὈΥ 15 ἴ8|κ. [ {Πὸ 1105 
Ὀοῖγαυ ἴπ6ὸ πὐϊπὰ δπὰ ἴεπιροῦ οὗ ἴῃς ἔοο!, οὐ 
ΘΟΟΠΌΥ, ΡῸ ἔγοπη ἢϊ8. ργθβθοηςθ. Ποῖ οδησῖ 
ἄο πο ροοά. Τῇοιυ πιαγοϑὲ σοῖὴθ ἴο της ἢ 
δν}}." Αποῖποσ σγοπάθυηρ 15 Ῥογῃδρ5. ποῖα 
Ἰἴογαὶ] : “ΟΟ ἔτγοπι (ῃ6 ργδβθηςθ οὗ ἃ ἔοο]ϑῃ 
τηδη, σπά ἴπου ἢαδὶ ποῖ ρεγοοῖνρα ᾿η ἢϊπὶ {ἢ 6 
ΙΡῃΡ5 οὗ Κπονθοάρε," τῃς οοθοῦ τπϊπὸ δο- 
υφἰπίδηςο, [6 πιοτὸ νν ποὺ ἸοΟΙ ἴῃ ναΐη 
ἴογ δηγίηρ δὰ ἔΟἸγ. ὅδοὸ Βογίμοδι. 

8. Τῆς Ηοῦτον σοιπηίογραγί ἴο ἴῃ6 Οτροῖκ 
“ΦΚποιν {ῃγ5ε}.) “ὙΠὸ Πρ μοσε νυ ΊΞάοπὶ 15 
ἔογ ἃ τηδῃ ἴο υπάογοίαπα ἢϊ5 οὐνὴ τνᾶγ. ΤΠΘ 
οχίγοπγοδξ ΟΠ 15 “εὐαάσςοις," ϑόοπῖθ, ἢονν- 
ΟΥΟΓ, ἴαΚα [Π6 ἰλϑσὲ ογὰ “ἀδθςοιῖ,᾽) οὗ ἔγδυά 
ΡῬΓΔΟΙΙβρα ὑροη οἴμεῖβ. Τῇ ἐοἰϊγ, ποῖ ἴδ 
νυἱϑάοπι, οὗ ἔοοἑβ ϑἤῆδννβ [1561{ ἴπ {ΠΕῚΓ οδ486- 
655 εἴοτί ἴο ἀδοεῖνο, 

9. ΤΠ γοοεϊνθα πιϑδηΐϊηρ 15 ΡΥΟΔΟΌΪ ἴδ6 
ἔππιο οπθ, θυ ἴπ6 νοῦϑο ἰ5 ποῖ ψιμπουῖ ἀ1ΠΕ[ῆπ- 
ουῖγ. δ6ε Νοῖδ Ὀείονν. 

10. Δ πη {πὸ σάηρο οὗ Ὠυμίδη οχρεσὶ- 
δῆς ποῖα 156. ρεύῃδρϑ πο ἘΧΡΓΟΞΒΙΟΩ οὔ δὲ 
ὉΪ δῖ βοϊίυάα οὗ εδοῇ πηδη 5 500] δ 4]] 
{{π|ε5, δηά ποῖ πιΕΓΕΪΥ (85 ἴῃ Ῥαβοδ] 5 “ [ξ 
ΙΔΟΊΓΓΙΑΙ 861) δ {πῸὸ δουγ οὗ ἀδαίμ, 8ὺ 



5οδ 

11 Γαδ δΒοιιδε οὗ τς ννὶιοκεά 53}4]]} 
6 ονϑγίῆγονη : δυῖ τὴ6 ταδοηδοϊο οὗ 
τῆς ἀρτίρῃςξ 5}4}] βουτίβἢ. 

ἐομαρ. τό. 12 “7 ΠΕΓΟ ἰ8 ἃ ννΥ ὙγΠ]Πἢ 8εαπλεῖῇ 
25. 

τίρμς αμἴο ἃ πιδη, δας τς 6πηὰ τπεγεοῦ 
αγό ἴῃ6 νγᾶγβ8 οὗ ἀδαῖῃ. 

12 ἔνβη ἰπ ἰδυρῆτεγ τῆς ἢδαγὶ 18 
βογγοννῆι! ; δπά τῆς επά οἵ τῇδ πϊγῖῃ 
15 ὨΘΑνΠ 658. 

14 Τῆς δΑςκΚβιἋεγ ἴῃ ἤεαγί 5}4]]} 
ὍΕΠΆΡ: -. δὲ 7Ἀ11εἀ νυν Π5 ονγῇ νγᾶγβ: ἀπά ἃ 

δοοά πδὴ Ἂφαἐΐ δέ «ας βεά ἔτοτα ἈΪ πλ56]Ὲ, 
Ις ΓΘ 5ιπιρίςξ δε]ενεῖῃ δνεγΥ 

ψογά: δυὰς τῆς ργυάεης γπιᾶρ ἰοοκειῆ 
ννεὶ! το ἢῚ5 ροῖϊηρ.. 

Ι6 Α ν δε πιαπ ἐελτοῖῃ, δηὰ ἀε6- 
Ραγίθετῃ ἔτοπι ἐν]: δῖ τῆς ἔοο] ταρεῖῃ, 
Δηὰ ᾿5 ςοηδάεηί. 

17 1 ἐῤαὲ ἰς ϑοοῃ ἈΠΟΤῪ ἀεδ]ειῃ 
[ΟΠ ΙΒ }γ: δῃμα ἃ τῆδη οὗ νυ οϊεά ἀε- 
ν᾽ 65 15 μδῖδα, 

ΡΕΟΝΕΕΒΘΒ. ΧΙΝ. [ν- ταττᾶς, 
18 ΤΠε δἰ πηρίε. ἱπμαγς [ΟΠ]γ: δυξ 

της ργυάεης ἅγὸ σγοννηεα ν ἢ Κπονν- 
ἰεάρε, 

19 ΤΠ εν]] ον δείοτγε πε ροοά; 
δηὰ τὰοε ψίςκοά δὲ τῆς ρδῖεβ οὗ [δε 
ΓΙσμίθοιβ. 

20 ΖΤἼε ροοΥ ἰ5 ῃαϊεά ἜἼνεη οὗ ἢ!5 “ Ἄδερ. το. 
ον Περῆδουγ: δὰῖ ἰτῆε στίοῃ ὁσέῤ ἴμεα. 
ΤΑΔΏΥ ἔτιθ 5. περ ξις 

21 Ηε τῇδῖ ἀδββρίβειῃ ἢϊ5 πείρβθδουγ “΄δβε σέ, 
βίππαῖῃ: ἔρυς ἢς τῇδς Βαῖῃ τηεγου οἡ ἃ ἘΞ 1:- 
[6 ροογ, ἈΆΡΡΥ 25 Πε. δ 

22 1)ο τῇεγ ποῖ εἰγ τπῃδὲ ἀενίβε 
6.1] ἢ Ὀιιξ ΠΊΘΓΟΥ ἀπὰ τγυτῃ τῤαμί ἐξ ἴο ᾿ 
τ6πὶ τῆλι ἀδνίβε ροοά. 

23 ἴῃ ἃ}} Ἰαθοιγ τῆθγε 5 ργοδε: 
δυῖ τε ταῖκ οὗ τῆς 11ρ8 ἐσπάξιδ᾽ ΟΠ] 
ἴο ΡΕΠΌΓΥ. 

24 ἼΠε σγοόννγη οὗ τῆς ννῖδε ὡς τῃεὶγ 
ΓΙσῆδ5: μὲ τῆς [οο] 5 π655 οὗ [οοΐβ ἐς 
[ΟἹ Ϊγ. 

δῖ ΓΙ Κκίηρ ἵπ 5 {τὺ} «πὰ ἄορ 85 [ἢ ϊ5. 
ϑοιηοίῃιηρ πογΘ 15. 1 ΘΥΟΓΥ͂ ΒΟΥΓΟΥ,, δηαὰ ἰη 
ΘΥΟΙΥ ἸΟΥ, ὙΠ ἢ ΠῸ ΟΠΘ Εἶδα σδὴ δῆαγο. Βε- 
γοπὰ {πὲ σγᾶηρα ἴἴ 15. ννε}]] ἴο τοπηθιθοσ {παῖ 
ἴπεγο ἴα ἃ Ὠίνιης ϑυηιραΐῃυ, πηϊηρ ρεγίεςξ 
Κηοννίθαρε πα ρεγίοςϊ Ἰονυθ. 

11. ῬατΪν τεροδίεά ἴῃ αν. δς, δηὰ ῬΑ 
ΓΕροδίίηρ χὶϊ τς. ὙΠῸ ΨΑΥ ἰδὲ ϑθεπιβ τίρῆϊ 
ἴῃ ἃ πη 5 ΟὟ ΟΥ65 18 ἴῃ6 ὑΑΥ οἵ (δε ἔοοϊ, 
1Π6 ννΑΥὺ οὗὨ 561{-ἰηἀιυΐροησο δηά 561 ξνν}}}. 

183. Αποίΐδπεσ νν 16 βοπογα] χδίίοη οὗ Ἔχρθ- 
τίοηςε : 

“«Μεάϊο ἄἀθ ἔοηΐε Ἰθρογιπὶ 
ΘΈΡΕΙ ἀπλαγὶ δἰαυϊά.᾽" 

ϑοΙΤΟν οὗ δοῖλε Κιπὰ δἰ ἤοΥ πη ]6 8. ἰΐ56 1 
ψν ἢ οὐνναγά ἸΟΥ̓́, ΟΥ ξΟ]]ον 8 πατὰ ἀροη [ἴ. 
ΤΠΘ ἰδιιρῃῖοῦ ἀϊθ5 οὐἵ κὸ (ἢ6 σγαςκίίηρ οὗ 
186 Ὀυγηΐηρ ἱποῦπβ, υδοα 1 ἴῃς Βαβῖ, ἴῃ τ86 
ΔΌΞοηςΘ οὗ Ὀοίίογ ἔποὶ, ἤθη ἔγχε ννὰ5 νυδηϊδὰ 
ΟὨΪΥ [ΟΣ ἃ [οΠΔΡΟΓΑΓΎ ΡΌΓΡΟΞΘΘΟ. 

14. [ἰ νου]ά Ὀ6 ὈοιοΓ, 45 (ΠΟΙ 15 ὯῸ νϑγὮ 
1ηὴ ἴῃς βοσοηά οἰδιιδὸ ἴῃ ἴῃ6 οὐ ρῖμδὶ, ἴο γοροδέ 
τ1μαΐ οἵ (ες ἢγϑῖ, οὐ. ἴο ἰϑθανὸ 11 ἴο Ὀ6 βιιρρ θά, 
“δ ννῆο [4115 ἀννὰὺ πὶ Οοά ἴῃ [5 Πεοαγῖ, 
5841} Ὀὲ ΠἸἸδὰ νυ ΠΙ5 οὐνὴ ννᾶγϑθ, ἂπὰ 1ῃ6 
ξοοά πηδηῃ νυ (μδὲ ν ὨΙςἢ Ὀεϊοπρϑ ἴο Ἀϊπη.᾽ 

15. “«ἐρρἰε] ἴῃ τῆς Ὀδα 5686, 85 1 1. 22. 

17. ὙΠδ σοηίγαϑι 1165 Ὀοΐσνεεη ἴννο ἔΌΓΤῚ5 
οἵ ον}, ποῖ Ὀεΐννθθεη ον] ἂδπά ροοά. Ηδϑῖγ 
ΔΠΡΟΙ οὶ ξΟΟ 5 ]γ, ὈὰΣ ἘΠογα 18 βοπιοιίηρ 
ψνοῖθ6, ὙΠῸ εἰ τηδη οὗ νος κοά ἄθνιςθ5,᾽ νηαϊο- 
{ἰνὸ δηά ᾿ἰπϑίάϊουϑ, ἸησιΓ5 411] τηθη 5 ἢαίγϑαά. 

18. Το ροϊηϊ οὗ ἴῆε ργονογθ [165 ἰῃ (6 
ννοτὰ ““ογονποά." ὙΤῇδ ἰθδοθοῦ δηϊςϊραῖοβ 
το ἰγυῖῃ, δηὰ [ἢ ραγαάοχ, οὗ ἴῃς δίοϊς βαγίηρ, 

“ΠΟ "156 ἰ5 ἴῃ 6 ΟὨΪΥ ἰπηρ." ΒΥ 5οπιθ σοπὶ- 
πιδηϊδίοτα ἴπ6 αἰδιιθθὸ 15 τοπάογρά “" δίδος 
νυ ϑάοτῃ γτουηά {ποπλ.᾽" 

20. Ἐδνν ΠλΑΧΙΠΊΒ5 ἴῃ ἔπ ὈΟΟΚ ͵δΓ 50 Ὡροῃ 
ΟἿ [ἘΕ]Π]ηρ5 45 {Π|5, ἀπά γεῖ ἰἰ ἀοθβ νυ γόρτο- 
βοηΐ {6 ρεηογα! χαίίοη οὗ ἃ ννάθ ὄὌχρεγίθηςεα. 
Ὗνὲ βϑϑ) ἴο ποᾶὶ ννῆδί νγογιάϊν πού! χοτς 
Βανθ τοροδίοα ἰῃ ἃ διιηάγεα ἔογιηβ. ΕΣ ΈΎΥ͂ 
Ἰδληξυδρβο, ΟΥΟΓΥ͂ 456, τα ρἢξ ΘΌΡΡΙΥ .ΐ5 ῥάσα! οὶ 
δάδροϑ: 

“οηδς 6.15 ἔα 1Χχ, τα ]ο5 ΠΕ ΠΊΘΓΔὈ]8 ἀπιίοος,ἢ 
Ονι!ά, “ Ταίϑια,᾽ 1. χοὸς 

(οοιαρ. Ἐσςο]ι5. Υἱ. 12, ΧΙ]. 8; ὙΒϑορη. ὅσ, 
697), τεδ 5 ἴῃ 54π|6 ἰθϑβοη; δὲ [Ποη [πὸ ννογὰβ 
νΠΙΟἢ ἔυ]ονν σμενν τῆδϊ ἢ 15 ποῖ ἴο Ὀ6 ἰΆΚοη 
ὈΥ 1ἴ561.ἃϑ [Ὲ 5 τ1π6 [01] νυ ῃϊοἢ 5οῖβ οἵ τῆς 
ὈΓΙΡΗϊηθ55 οὗ ἴμ6 βιὰ, [6 ννἱϑδάοτῃ οὗ ἴῃ6 
νου] ςσοηϊγακίοα νυν [Π6 ΠΟΌΪοσ ννϊϑάομῃ οὗ 
ἃ 56] -ἰογροϊπης ἰονο. 

1]. ἴῃ 5ρῖ[6 οὗ 811] [Π6 561 65} πηογδιγ οὗ 
ΤΕΥ ρῥγιάθηςο, [Π6 ὨΘΑΥΟΓ 15 νγδγηδα τῃδῖ ἴο 
ἀδϑρίϑε ἢϊ5 πειρβῦουγ ((86ὲ ψογὰ πχιδὲ Ὀδ6 
ἴδίκθη ὈΥ̓ τ15 ἰῃ 4}1 [86 νν] 1} είνεη ἴο τ Ὁγ τῆς 
Ραιδὺ]Ὲ οἵ ἴῃΠ6 Οοοά ϑαπηασιδη) 15 ἴο 5ίῃ. 
ΤὨΣ ἔμϊηεβϑ οὗ Ὀ]θβϑίησ σοῖηθθ οὐ ἢϊη ννῇο 
5665 ἰὴ 1ῃ6 ροογ [Π6 οδ]εςῖ5 οὗὨ ἢϊ8 τγεγογ. 

ΔΩ. εἐγγ] ἴπ ἴθ βθῆβθ οὗ τνδηπάεσηρ ἔτομι 
τῆς γρῆϊ ννᾶγ, ἴπ6 νὰν οὗ πὲ. 

238. Τα ὀνογογοουστηρ σοηίγαςί Ὀοί θη 
ἃ 510 5]6 ποαγῖγ, ᾿πογουρῇ ἀδεά, δπὰ ἴπ6 πιοτὸ 
δπιρίϊη655 οὗἩ βρεεςῇ. 

44. ὍΤΠο τηϑδηΐηρ οὗ ἴῃ ἢγϑὲ οἶδϑο Β25 
Ὀδεη οἴξη πιἰδαπάογθιοοά. [{ ηᾶ5 Ὀδθη [Πουραῖ 
ἴο ἴσας [ῃαΐῖ τσῆθ5 ἀῖὰὸ ἃ σγοόννῃ δηὰ δ)]οΥυΥ͂ 
ἴο {πε νυῖϑε ΏΟ Κηον ον ἴο 086 ἴδεσα, ἢοῖ 



ν. 25--33.} ΡΕΟΝΕΆΚΒ5. ΧΙΝ. 569 

ἴο ἰἴἰ5 φροοτεϑὲ δηὰ τηοβϑί 16 γ4] τηθδηϊηρ. 
Ἄν Πδῖ 15 ϑδιὰ 15 [μαι “τὴς οσγόννη, 5ς. 1ἴἢ6 
εἴοτν, οὗ [με ννῖϑε πᾶ σοηϑιζιι 65 ἢϊ5 ννοδ ἢ." 
Ης δἴοῃθε ἰ5 {συγ Πςἢ 'Ἔυθῃ ἃ5 ἢς δίοπμο (4ς- 
σοτγαάϊηρ ἴο ἴθ οἷά ραγδάοχ οὗ ἴῃς δίοϊςϑβ 
υοϊεα αὔονο, ν. 18) 15 ἴγι]Ὺ Κίηρ. 

ΤΠΕ ϑθοπηηρ ἰΔυςοϊορΥ οὗ [ῆς ϑθοοηά οἶδιιθθ 
15 ΓΟΔΙΪΥ 115 ροϊπί. “Ἴ  ἢς ἔοο βἤηεβθ οὗ ἔοο]8 ἰ5 

. δ ΜΝ Ἔχρθοῖ βοπηθίμιηρ οἶβο, διξ (ῃ6 

Ιοηξς δηά βῃμοχί οὗ ἴἴ. 
ςΟΠΊΕ5 10 [Παϊ δἷ ἰΔ5ῖ. 

45. Ηδρτο, δραῖη, ἴπεσὸ 15 βοιηθίπιπρ {ἰκὸ 
ἰδ το] ΣΎ ἴῃ [Π6 βεσοπά οἴδυθθο. Κ'νε Ὄχροοῖ 
εἰ ἀδβίγογοίἢ 116 25 (6 ΔηἘΠεϑῖ5 ἴο “ἀὁ- 
Ἰϊνογοῖ ἢ 50ι15.) Βυΐζ ἴῃ 1Π]5 σΆ56 4150 ἴΠ6ΓῸ 15 
Δ ΘΙΏΡΔΞΙ5 ἴῃ (Π6 Θθοπηηρ ἀὔϑοησθ οὗ [ἰΐ. 
«.Α ἀθοοι 1 υυνἹξηθθς Θροακοῖῃ [1605.}} ὙΝδι 
ὑγΟΥ56 σου] Ὀ6 5414 οἵ πὶ ΑἿἹ ἀῤδίγαςτοη 
15 ᾿πιρὶ δὰ ἴῃ ἐ]ϑεῃοοά. 

46. ῥὶς εράγεη] ὙΠῸ ργοπουη τπᾶῦὺ Ὁδ 
τοξευτε εἰἴδον (1) ἴο “Πς [οτγὰ, ὅ 1ῃς σμΠάγερῃ 
ἰπ 1ῃλί σαϑ6 Ὀδίης ἴμο96 οπη Ηδ δάορῖβ, ἀπά 
ΜΜῃῸ ΔΓ ἴγιια ἴο [ΠΕ] Ὶ δάορίϊοῃ ; ΟΥ̓ 656 (2) ἴο 
{Π6 ννουβῃιρρογ, {π6 πλδὴ ἵν. ἔδαγϑ ἴμ6 1 ογά, 
προ ἴῃ τῃ6 ρῥγονῖοιβ οἶαιιϑθ. ὍΠ6 ἔουτη Γ 
ςοηδίγιςσίοη ἰ5 ργοίεγαῦ]θ, 

47. [Ιἀοηίίςδ] ἰπ ἰ[5 ργοάϊσαϊο νυ ἢ χὶθ, 14, 
Ποῦ {πὸ συ δ]οςῖ 5 ποῖ ““ἴῇς ἔδβαγ οὗ {86 
Ι,οτγὰ," Ὀὰῖ "ἢ ἰὰνν οὗἩ 1Π6 νυ]56.᾽" 
")θιμαιπ 7.2] 8566 ποῖΐδ οῇ χ. 11. 

Τυτη τἴ 85 γου Ψ]]], 1 

28. Τε οσσυζγτγεηςε οὗ [15 ρος 4] ὑγὸ- 
σερί ἴῃ {πῸ τάϑὶ οὗ [ἢ6 τραχὶπιθ οὗ Ῥθγϑοῃδὶ 
ΠΊΟΓΑΙ ΠΥ 15 στ Κίηρ. 511] ΠΊΟΓΕ 50 15 [15 ργοίοθϑϊ 
ϑαϊηϑδὶ (6 [2]56 1464] οὗ ἡδίίομπδὶ ργοδίποβϑ ἴο 
ὙΏΙΟἢ Εαϑίογῃ Κίηρϑ, ἕοσ (6 τπηοβῖ ραγί, μᾶνα 
Ὀοννεὰ ἄοννη. Νοῖ σοηηιυσδῖ, ΟΥἨ ΡΟΠΊΡ, ΟΥ̓ 
Βογξθοιιβ ΔΙΤΑΥ͂, Ὀμυϊ 4 ὨΔΡΡΥ͂ δῃὰ ΠυΠΊΘΓΟΙΙ5 
ῬϑΟρΪο, ἔοστης ἴπ6 ἴγὰς ρίογυ οὗ ἃ Κίηῃρ. ὙΠΟ 
γννογὰ {ταηϑιαῖεαά ““ὑπηςο") 5 οὗ ἀουθίῃμι] 
τησδληΐηρ; δηὰ ἴῃ 5. ον]. 1ς; [58]. Χ. τό; 

ἔνε κα 2ς ΤΑ τὰς νυ» 688 4] νεγεῖῃ 5015: 10. Α βουπά Πεααῖϊ ἐς τῆς [πὸ οὔ τῆς 
δυζ ἃ ἀεςοειτίμ! τυΐζρθες βρβακεῖῃ 1188. βδβῆ: θὰῖ δηνΥ τῇς σγοϊζζθηηεβδ οὐ [με 

26 ἴῃ τῃε ἔδαγ οὔτῃε ΟΚὉ ἐς ϑίτοηρ; Ὀοπδβ. 
σοηβάδηςε : δηά ἢϊ5 σμΠάγθη 5841} να 41 8ΕΠΠιὶ τῆδλξ ὀρργεβϑβεῖῃ τἢς ροοζ ομαρ. 17. 
ἃ ρἷαςε οἵ τεΐαρα. γεργολομεῖῃ Ηἰ5Β Μλκεγ: δυῖ μα τῃδῖ δίαιιμ, ὡς 

τρρα» 27 ἔΤΠε ἔδαγ οὗ τῆς ᾿ΟῸΚΡ ᾿ς ἃ Ποπουγοῖῇ ἢἰπὶ ματῃ τηεγον οπ τῆς “ὸ 
[ουμπταίη οὗ 116. ἴο ἀεραγί ἴτοπὶ ἴῃ 6 ροογ. 
βηλγε5. οὐ ἄἀδθδῖῃ. 322 Τῆς νψίοκεά 15 ἀγίνεῃ ἄννᾶὺ ἰῇ 

28 [Ιῃ τῆε τυυϊτυάε οὐ ρεορὶε 'ς [8 νν]οκβάπεββ : δῖ τῆς τγίρῃΐεουβ 
{πε Κιῃρ᾽β δοηουγ: δαῖ ἴῃ ἴπ6 ψνδηῖ οὔ ἤδῖῃῇ ἤορα ἴῃ ἢ 8 ἀδβαῖῃ. 
Ρέορίε ᾿ς τὴς ἀεδδίγυςτίοη οὗ [6 ργηςθ. 232 ὙΜΊἸδάοπι τεβίειῃ ἴῃ ἴῃς ἢεατ οὗ 

29 ἦε ἰῤαὶΐ ἰς 5ἷονν ἴο ψνγδῖῃ 15 οὗ ᾿ϊπὶ τῆας παῖῇ υὑπάεγϑιδηάίηρ: δαυΐ 
Ηεὺ. ργξαῖ υπάογϑιδηάϊηρ;: δὺς ὧε ἐῤαὶ ᾿ς ἐῤδαὶ τυδιεῦ ἰς τὰ τὴε. πηϊάϑὲ οἵ οο]5 18 
Δ) ΤῆλβΕΥ οὗ βρίπε ἐχαίτεῖ ἢ [ΟΠ]. ταδάς Κποννη. 

ἴο ἴῃς ἔοο]. Βιυΐ 1} 15 15 ἴο 1|6 ἀοννη ἴθ ννογάὰ Μιίοδῃ νὶ. το (σπανγ.), 15 τοπάθσγεὰ “θα Πη685.᾽ 
Ἐ Οϑθηπ 16 ρῖνοϑ τὶ [ῃδἴ ϑεηδα Πόγο, δῃά τεῆ- 
ἀεῖβ {Π6 Ἰαιἴογ οἰδι5θ ““1η [ἢ6 ννπὲ οὗ ρϑορὶθ 15 
{πε ἀγοδὰ οὗ Ἰθδηποθβ." Ὑπὸ ΧΧ.. Ναϊρ. 
ἃπα τπηοϑβὲ ςοπιπιθηΐδίογϑβ, δοννευεσ, δι ρρογί {86 
ΔΟΥ. 

290. Ἔχα ει γ0}}}} 11{|8. 11 ὯΡ, 85 ἴξ σνεγο, 
ου Πιρῇ, δηὰ Ὄχροβδβ τἴ ἴο [ἢ σᾷΖο οὗ ἃ]}] πιϑη, 

ἐν σεν ι | 80. ΤΠ ““βουηά δεαγί" (111. Βοατὲ οἔ 
δ ]εςΐ 15 4150 1ἴπ6 ργθεάισαίθ. “ὙΠ ἔρο βῃ- 6411} ἰ5 [πῃδὲ ἴῃ νης 411 οπιοίΐους. δηά 

,Ὧ655 ΟΥ̓ ἔοο]5 ἰδ [00] 5ῆπεββ." ὙΠαΐ ἰδ {πὲ δρρει65 ἅγε ἰῇ ἃ μθα ὮΥ θη! Πχίασηω. ΤῊΘ 
σοπίγαϑε νυν 11} (15. 15 ἴῃ6 ϑῆνυ ὑνῃΙ ἢ θαῖβ, Π|Κ6 
ἃ Πσοῃδυπηίηρ ἀἴ59456, Ἰηΐο (6 ὙϑγΥῪ Ὀοι65 δηὰ 
ΤΆΔΓΓΟνν Οὗ ἃ πιΔ 5 ΤΊΟΓΔΪ [{6. 

31. Το δηἘ Π6515 Οὗ [Π6 ἔννο οἴἶδιιβθϑ 15 Ὀοῖ- 
[6Γ 86θη Ὀγ γοηάοσγίηρ ἴπῸ βθοοηά δ9 ὕπδαῦ πανὶ 
ΤΔΘΤΟΥ͂ ΟἹ ἢ 9 ῬΟΟΥ ΒΟΠΟΌΣΘΙΙ ΗἸΠ, 
5ς. σοά ν}ο ἰ51πὸ Μᾶκοσ οἔροοσ δηά στὶς δἰ1κθ. 

32. Το σοπίϊαβξ Ὀδέννοθη ἴῃ6 στὶρῃΐθοιιϑ 
δηά 1Πη6 νν]ςκεά ᾿5 οδιτίϑα οἡ Ὀεγοηά {Π6 11π|1}5 
οὗ πλδη᾽5 δαγῖῃ]Υ 116. ὙΠῸ Βορο νης οί 65 
δνθη “ἴῃ ἀδδί ἢ" πχυκῖ, πκὸ [Πδὶ οὗ ἴῃ 54] π)- 
δῖ (5. χυἹ. 1.5), Ἰοοῖκ Ὀεγοηά 1. 

88. Οπλτίηρ ἴἢ6 ννοχάς ἴῃ 1[4165 45 ποῖ ἱπ 
ἴδε Ηξδθγονν, “"ννἸϑάοπι᾽" πηιϑὲ 6 ἴακθη 848 186 
ΒὈ)]οοι οὗὨἨ Ὀοίῃ εἰδιιθοθ, ὙΠ6 πδίωγε οὗ [δ 
ςοηίγακί ἢᾶ5 ὈδΟη ὙΟΙῪ αἰ ΠΈΓΘΠΕΪΥ ὑπάἀετγξιοοά: 
(1) ΝΥ) βάοπι [85 μοῦ μοπηθ ἴῃ {πε μοατί οὗ ἢΪπὶ 
{παῖ Παῖῃ υἱπαογϑϊδηάϊηρ, θὰζ 18 “ὁ πχαὰς Κπουνη," 
956. ΌΥ [Π6 ΥΕΓῪ ἔογοθ οὗ σοπίγαξί, ἴῃ ἴῃ πη ϑὲ 
οὗ ἔοοϊβ ; οὔ (2) “15 πιδάβ Κηονη,᾽" 8ς. ἰ5 
Γοβογνθα πὰ σοίσθηΐ ἴῃ ἴῆ6 οπθ, ποῖϑυ δηά 
Ὀοδϑίξα] ἴῃ ἴπ6 οἴποῦ; οΥἩ (3) [6 1,ΧΧ. πὰ 
ΒΟΠῚΘ ΟἴΠΕΓ νεγϑίοηβ ρεῖ ονθῦ ἴῃ6 αἰ βΠσυ ΠΥ 
ΟΥ̓ Ἰῃβογίηρ ἃ ποραῖϊνα ἴῃ ἴπ6 ϑοςοπά οἴδιιβα, 
ες ΟΝ Ἰδάοπὶ ἰ5 ποῖ τπηδάθ Κποννῃ." (4) ὙΠῸ 
Ταγρυπὶ ουἷ5 ἴΠ6 Κποῖ ὈΥ ̓ ΠΘΟΓΠ ΠΡ ἃ ἢδὺν 5Ὁ- 
7θοῖ ἴῃ ἴῃς ϑϑοοηὰ οἴἶδιιβα, “"" ΕΟΪΥ 5 πιδάδ 
Κπονη." (.) ὙἼΤἢῈ ΨΝυΐξρ. ἴακοβ ἴη6 νοῦ 85 
ἃςίίνο, απὰ ρίνεβ “" Ἰηάἀοςϊοβ ηιιοϑηὰδ ὀχ ϊθξ. 
ΟΥ̓ (8686 (1) 5θθπι5 ἴο Βᾶνε τηοϑβῖ ἴο ςοτηιηθηὰ 
τ, 
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45 ΤῊΣ Κιηρ᾿β ἔδνουγ ὁ: τονναγά ἃ 
ννῖ8ε βεγνδηῖ: δῖ ἢ5 γαῖ 15 σζαϊπεί 

ῬΚΟΝΕΚΒ5. [ν. 34--.. 

34 ἘΕἸρΡΗΘοιβη688 δχδϊτεῖῃ ἃ πᾶ- 
τίοη : διῖ 511 15 ἃ γΓαργοδοῃ ἰἴο ΔΠΥ 

570 

ΓΘ. 0 
“ἰζίορς. 

Ρεορὶςε. 

84. γεῤγοας} ΤῊ ννογά 50 τοπάεγοὰ (ΠΡ) 
[ι)25 [15 561156 ἴὴ μον. ΧΧ. 17, δηἀ ΒΈπΠΟΓΑΙΥ ἰπῃ 
πε (μαίάθε ΤάσριπΊβ. [{8 ποΟΓΟ τ15114] πηϑδη- 
ἴπξ, ““ΤΊΘΓΟΥ͂, ΡΙΘΙΥ,"" ΠΔ5 ὈδΘη γοϊδι θὰ ὈΥ 50Π16 
ςοτηπιδηϊδίουβ (δομι]ΐθη5. δηὰ Οτοί!5), ν᾽ ῆοῸ 

ἢϊηλ 1ῃαῖ σδιυβοῖῃ 5ῃδπιο. 

αἰίδος ἴο (Π6 ννοτά σγοηδογοα “" ϑίη "7 [ἢ βοῦβδ 
οὔ ὁ: 51η-ΟἸἴΈΓΙΠΡ,," δηὰ 50 μβεῖ (πὸ πιδχὶπ 
ἐς ῬΙΟΙγΥ ἰ5 Ὧη αἰοπειηθηΐ ἔογ ἴΠ6 ρθορὶ]ε." ὙΒοτε 
ΒΘΌΙΏΒ, ΠΟΥΥΘΥΟΙ, ΠΟ ΓΟΆ50ὴ ἕοσ δρδῃαοηϊηρ ἰἢδ 
ΑΟΥ. 

ΝΟΤῈ ου (ἨΑΡ. Χιν. 9. 

“ὁ ἘοΟΪΚ πηᾶῖο ἃ πιοςκ δἱ βἰη." ὉΠ νοτῦ ἴῃ 
τῆς Ηοῦ. 15 ϑιπρίϊασ, [Π6 ἡοιη ρίυγαὶ. ΚΝε Πᾶν 
{Πογοίογο δου ἴο ἀϑϑιιπηθ, νυ ἴ[πΠ6. ΑΟΥ., {86 
νυ ὶρ., Ἀοσθημλ ]οῦ, Εννα]ὰ «πὰ οἴπογθ, (δὶ 
1η6 πιπΊθοΥ 18 αἰϊοσοὰ ἴο ἱπάϊν!άιι4}1Ζ26 τ86 
ΔΡΡΙΙοδίοη οὗ {πη6 πιάχῖπὶ, οὐ, ἢ Βογῖποδιι, 
ἴοπηδκα Ὀὴὲ [Π6 5 ]οςΐ οἵ ἴπ6 νογῦ. [πη [ἢ]8 
56 ἴοο νγὰ ᾶνὸ ἴο σποοϑο Ὀεΐννεθη (4) ἴῃ6 

ΓΗΑΡΤΕᾺΚΝ Χν. 

[οοἷ8 ψῆο ἂγὸ .ἰ5 υἱςῖῖπιβ ᾽"---ος. ἀἰδαρροϊηΐ 
δηὰ τυΐη5 ἴποπι, ογ, (ὁ) {παῖ γῃ ἢ 18 Π45 ἴῃ 
1,δν. ν. 6, γ1 1 8. Υἱ. 4, οἵ ἃ ὑ' 5η-οἤεδσγιηρ,᾽" 
ΒΊΟΝ ρῖνοθ ἃ5 [6 τηθδηϊηρ, “Ἢ Α 5ιη-οἤἴξεσιηξ 
ἄοεβ Ὀυΐϊ πιοοῖκ ἴῃ ννουβῃίρρευβ θη ΤΠΕΥ 
ΔῈ ΠΡΙΠΥ ννοκοὰ." ὙΠΔΟΥ ὄχρεςῖ ἴο βδ 
Οοάβ νοι, ἀπά ἀο ποῖ ρβαίη 1 (ΒεγΒοδ). 
50 ἴδκϑη [ἴ ὈδοοΟπΊδ5 ραγδ ]οὶ ἴο χυ. 8, Χχὶ. 7. 

ὶ 

δίγυςτίοη : δαῖ ἢς τῆλε σερδγάθιῃ γαὰ- 

σοιτηοη πηοδηϊηρ οὗ [ἢ 6 ννογά, “51 τήοοκβ ἴἢ6 

αἰ κὰδ 35: “ΟΣΓΤ δληβνγεῦ τυγπεῖῃ ἌΥΝΑΥ 
δ εἰδὴ; τὰ; Α νγατα: δυξ ργίενοιιβ νγογάβ δ[}Γ 

“ΠΡ ΔΠΡΈΓ. 

ΡΙοοἕ ἰ8 ργυάεης. 
6 ἴῃ τῆς Βουβε οὗ (ἢς τὶρῃζθοιιβ ἐς 

γὰς ἢ ττοᾶϑιγο: δυῖ ἴῃ ἴδε γόνου δ5 

Τὼ 2 ΤΠ ἴοηρις οὗ τῆς νν δὲ ὑεῖ οὔτμε ν]ςκαεά 15 τγου δ]. 
δείρλεία, Κηονν]εάρε δύῖρῃς: ὄδυϊ τῆς ποῖ αὐ 7 Τῆς [ἰρ8 οὗ τῆς ννῖϑβα ἀΐβρεγβε 
ον, ἀπὸ" (65 ἐρουγεῖῃ οὐ ἐΟΟ]ἸΙ5ἢ Π688. Κηπον]εάρε: δῖ {πε μεαγί οὗ {με ἴοοἹ- 
“1003. .4 ΕἼΓΕ εγεβ οἔ τὴ6Ὲ ΓῸᾺΡ γέ ἷπ ἰβἢ ἀεί ποῖ 80. 

8 “ΤῊδς 5δογιῆςε οὗ τῆς νυοῖίοά ἧς ΕΛΑΡ ::. 
ΔῈ ΔὐοπηϊηδίίΊοη ἴο τῆὸ ΙΟΚ: δθαῖ [καῖ τ τε: 

3. 16 ῥγάγεγ οὗ τῆς ὑρπρῆϊ ᾿ς ἢΪ5 ἀε- ΣᾺ 

Φμαρ. 5. ατ. ἜΥΘΣΥ ρἷαςς, ὑεμοϊἀϊΐπρ ἴῃς εν} δηά 
ἄν το. πε ροοά, 
ἤρρτ 413... 2. ΤΑ ΨΠοΪἝβοπῖα ἔοπριιθ ἧς ἃ ἴγεα 6 νὰ 
ΤΑν ἀγα οὗ 11: θὰ ρεγνογβαποββ ἐπογείη ἐς ἃ Ἰΐρῇῆε. ΕΠ’. 0}. 
ΠΥ ΦΉ ὈΙΒΔΟΣ 'π τῆς βρί τς. : ΟΣ 9 Τ!ε ΨΥ οὗ τῆε νυ ἱοκεά ἐς δὴ 

: ς 4Α [οο]ἱ ἀεβριβείῃ ἢ18 ἐδ πεγ᾿β 'Π- δοπγιηδῖίοη ἀητὸ ἴπῈ ΓΟΚῸ: δὰῖ Πα 

᾿ππποτο παρτον, 

ΟΗΑΡ, ΧΥ. “Ζ. τε ἐποαυϊράσε αγὶσλῇ συοχαύίοι, 85 ἴα νοσγά 15 σεπάριθ ἃ ἴῃ 
Ἐδίποσ, 8 98 Κη ον Ἱθάξο ξοοά]γ. δμαϊ [454]. ἰχν. 14. 
5 πηθδηΐ ἴο Ὀδ6 56εῖ ἰογίῃ 15 {ῃὴ6 σοηϊγασὶ ὃ6- 7. ποὶ .0] ἴθπϊ!εβα νγὲ ἴᾶΚε 1ῃϊ5 ἃ5 ἃ Βα] 
ἔνθοη ἴΠ6 ροννοῦ οὗ ννῈ]]-ςοηϑιάθγοα βρέεςῃ ἰὸ 
σοπη]θΠ4 ἵγιιθ νυϊϑάοπι, δηα ἴῃ6 ρουγίηρ, ᾿116- 
ΓΑΙ, ἃ5 1 ΙΏΔΓΡ.,) “106 ὈΘὈΌΙΪηΣ ἐοσίῃ "ἢ οὗ 
ἔο]]γ. 

8. Το ἰδδοδίηρ ψ πο ἢ Ὀόραη νυν [ἢ6 
ἔθαγ οὗ {η6 [Ἁογάὰ ννουἹὰ ποῖ Ὀ6 σοτηρίεῖο νν ἢ- 
οι {πΠ|5 δϑϑοστίοῃ οὗ Η]5 οπληϊργθβοηῖ Κπονν- 
Ἰοάρο. 

4. «υῤοίξεο»}] ὝὙΠΕ 584π|6 νογὰ 85 {παῖ 
τοπάογρα ὁ βοιηά " ἴῃ χῖν. 2.οθ. Ηδστὸ αἷϑο Ὀοΐῃ 
τηθαπίηρϑ ἢί ἴη, ἴῃδΐ οὗ “ ἴγΔη41}}}"} οΥ ““ ρ]4- 
σα] 6" θην βοπιονῃαΐ (6 Ὀεδί. Α ΠοτΟ 
1ΠΠ1|6Γ8] ἀπὰ ρεγῆδρϑ ργείογα Ὁ]6 γεπάόγιηρ νου]ὰ 
Ὅς βΒοιπᾶμθ88 οὗὨ ΒΡΘΘΟΒ. 

ἐγέο ΟΣ 5] Οομηρ. ποΐς οἡ 1. 18, χὶ. 20. 
ὀγεαορ ἐπ ἐδ «ρ'γ ἢ ΜΙ τὰῈ βεηϑε οὗ 

ἸΓΟΠΙΟΔ] ϑοϊοπίηρ οὗ ἴΠ6 σδηβϑουγε, 1 ἰοσγτὴβ ἃ 
βοηθνν δῖ ννεᾶκ ἀπ 6515. ΤΠ6 νγνοτά ἴγλπ5- 
Ἰδλι θα "" 50} 15 ταἰζθη ὈΥ δου 65 1η [15 οἰ γηλο]ορι- 
ΟΔ] ἔοτγοθ 85 “" ϑίγοῃβ.᾽ “"" ἤγπι,᾽" δηδ (6 ράββαρο 
βἰδηάβ, “τῆς ποᾶατί οὗ πε ἔοοὶ ἀἐμρεγιε (τετῦ 
ΒΌΡΡΙ]ΠΙοα ἔγοπι ἴῃς ἤχϑί οἶδι156) ννμαΐ 15. ννεακ 
Δηα ιιηϑίοδαγ,,᾽, 5ς. “"(Δἰϑεῃοοὰ δηά πηννβάοπι.᾽" 
ΟἸΒοΓ8 ἀραῖϊη ἴο ον τῆ ΧΧ ’ ἰακιηρ ᾿ἴ ἃ5 
8η δάϊεςνε, “16 πεαγὶ οὗ ἰἢς ἴοοὶ 15. υπ- 
βἰοάαβι." ΤΤὙπΠῸῈ ρῇγαβθε ἰ5, ἤοννονεσ, οἵ ἔτε- 
αυδηΐ οσσυγγοποθ (Οδεη. χὶνῇ!. τ8:; Εχοά. χ. 
11; Ναπη. ΧΙ. 72), Δηα ἀοεβ ποῖ σγϑαιϊιῖγο [ἢ]5 
βίγδι ἢ ΡΟ 115 5114] ΤΠ ΔΠΙΉΡ. 

8. Το τοδομιηρ οὗ ἴπ6 ρῥγορδεῖβ, 45 ἴο 
(η6 σοπάϊτίοηβ οὗ δοςθρίδο]ο βδογῆςθ, πη 118 
σοΟυηἴορατΕ ἴῃ ἴπῸ τπαχὶπὶθ οὗ [6 νυῖϑο. 
(ΟΡ. 1 8. χυ. 22; [158]. 1. αἱ, χ]. 8, ἰχνὶ. 3. 



“7]οὉ 46. 6. 

ΖΦ ςὮδρ. 17. 
28. 

ν. 1ο---22. 

Ἰονεῖῃ Πἰπὶ [μὲ (Ὁ]ονγεῖῃ αἴζογ τρῃι- 
ΘΟΙΙ5η655. 

10 ἰ(ὑοτγεοοη :ς ργδνουβ ὑπῖο 
ἢϊπὶ τῃδϊ ἐογβακείῃ τῆς ννᾶγὺ : “μά ἣς 
(δῖ μδζετῃ γεργοοῦ 5}4]] ἀϊε. 

11 7ΖΗε]] δηά ἀδβιγυςτοη 47 Ὀείοτα 
τῆς ΓΟΚΡῸ: πον τυςἢ πποῖς τῆδη τἢς 
Ποδλγῖβ οἵ τῆς ομιὶάγεῃ οὗ τηθη ὃ 

12 Α ϑβοοσποσ Ἰἰονεῖῆ ποῖ οης (ἢδί 
γερτονεῖῃ ἢϊπι: ποῖῆοῦ Μη] ἢὲ ρὸ 
πηῖο τῆς ννϊβ6. 

11 ΦΑ πιούγυ Πεαγί ππδκεῖῇ ἃ σῃδου- 
ἔωΐΪ οουπῖοπδηςο: δυῖ ὉΥ βδοῖγονν οὗ 

τῆς Πεαγί τῆς βριγιῖ 15. Ὀγόκθϑη. 
14 Τῆς πελγί οἵ Ἀἷπὶ τπαῖ δῖ ππ- 

ἀετβίδπαϊηρ 5εο καῖ Κπον]θάρε: δῖ 
τῆς τουτὴ οὗ ἔοοϊβ ἐδεάβιῃ οἡ ἔοο] Ἱβἢ- 
Π688. 

Ις ΑἹ] τε ἀδγβ οὗ ἴῃε δῇι)οτεά αγε 
αν]: δυῖ ἢς τῆδξ 8 οὗ ἃ ΠΊΘΓΓΥ ἤθαγῖ 
ῥα ἃ σοπτίπμλ] [δδϑῖ. 

10. Βοεῖίίογ, ΏΘΣΘ 15 ἃ ΚΥΙΘνΟΙῚΒ 60Γ- 
ΣΘουΌπ, 56. “Ἢ ΠΟΙΠΙηΡ [655 ἴπδῃ ἀθδίῃ," ἴο 
ἢἰπὶ τῃδὲ ἐογϑακοίῃ [ἢ6 ννᾶγ. 

11. Αραῖῃ ἂἃη δοῦο ἔγοπῃη οὐ, χχνὶ. ὅ. 
ΤΠο 5Ξ[Γ655 15 ἰδ οῃ 186 ἀδυκηδβθϑ δηὰ ρίοομι οὗ 
116 οῃδάονγεννουά (ϑῥεοῦ δηὰ ἴῃθ δῦγϑβϑ 
(«4δαάάο"), {π| ““ ὈοΓΓΟΙΊ]655 ρὶῖ " οὗ Ἀεν. Ιχ. 
1,11, Μ Ποτα ἴῃ6 Ἡεῦτγενν ννογά 15 φίνεη, 5146 
ΌΥ 5.46 νψτἢ [15 σσθοκ δαυϊναϊεηῖ. 

18. Βοίῃ οἶδιιϑὸβ ῬγΟΌΔΟΙΥ Ὄχργοθθ [Π6 
5απὴῈὸ {τυῖῃ. Εἰπιοϊίοηβ οὗ ΟΥ̓ πα ϑοῖτον 
βῆονν {ποηηβδεῖνοβ ἴῃ ουϊννατὰ Ιοοκ δηά δςί. 
“0 1ὴ δοῦῖον οὗ ποαῦῖ ἴδε Ὀγεαΐῃ 5 ορ- 
ΡΓεβοθά." [πῖίμο ΑΟΝ. (86 ράγα} 6} 15πὶ 15 Ἰοϑί. 
ΑἸ] τοδῖ ἰ5Θ προάθά 5 ἴο ἴακε 186 ψογὰ 
ὨΙσἢ ἀπϑννοῦβ ἴο “βρὶ τὶ Ὁ 1 ἴΠ6 ΠΠ|6γ4] 56 η 586 
ΜΙ οἢ υπάεη!ε5. ἴἢ6 βρυγαῖϊνο. 850 ΗΕ. 
ἘοβοηπΊ ΠῸΓ δηά Βεσγίμδοδι,, ἤόνγονεῦ, δυρροσί 
{δε ΑΟΥ. 

16. αὔιει ἢ ΤὙὌΠα δηπεπεϑῖὶα ἢ τδαὲ 
ντογάϑ ἱπ ἴδ ϑϑσοῃά οἰδιι5θ, “Πα {παῖ 15 οὗ ἃ 
ΤΆΘΙΓΥ (1. “ροοά) διεαγῖ," 5ῆενγ5 ἴπαΐ (ῃε 
Δ ϊςτίοη τηρᾶπὶ ἰ5 1655 [δὶ οὗ οιυϊνναγά οἹγ- 
σὐτηδίδηςοβ ἴδῃ οὗ ἃ ἰγοι θὰ ἀπ ἀον ποδϑὶ 
δριπῖ, [16 ἴο [Π6 σΠΘΟΥΡΩΙ 18 85 ὁπε ρεγρείυδὶ 
Ὀαπαιιοῖ, ννμεῖμεῦ ἢ Ὀ6 ΡΟΟΥ ΟΥ̓ τίς. Ὑδΐ 
νι ἢἰςἢ ἀϊπέιγθϑ5 πὸ ξρδϑῖ 5 δηχιθῖυ, [6 “ἸΔκην 
1θουρῆϊ " οὗ Μαῖίί. νἱ. 34. 

186. Ηδετθ αἷϑο νγὲ ἴγδοε ἴῆ6 ὨδΔΙΤΏΟΩΥ οὗὨ 
υυϊϑάοπι, :.ε. οὗ ἴῃς ιν ΝΜ ογά, βρβακίηρ 
(γουρῇ πδὴγ ἀἰθεγεηΐ σἤαπηεὶβ ἀπά ἰη αἰξ- 
ἔογεπὶ ἴοποϑ. ὙΠῸ ργονογὺ ἢΔ8 ἰΐ5 σοτῃρθίοη 
ἴῃ ἴΠ6 τοδομῖηρ νὨΙ ἢ δ᾽. 5. 5 566 ἢγϑὶ “1Π6 
κίπξάοηχλ οὗ Οοἀ δηὰ Ηἰ5 τἱβηϊεοιυβη655 ᾽" 
(Μαδῖι. νἱ. 33), ἀπά Βηά5 δςῇοαβ ἴῃ ἴΠ6 ΠιΑχἹπλ5 
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16  Βείζογ ἧς πιὸ ψ πῇ τῆς ἔδαγ ἘΡΕΙ͂Ν 
οὗ τὴε ΓΟᾺΡ τῃδη ργεδῖ τγϑᾶϑιγα Δ Πα οπαρ. τό. 8 
(τοι δ]ς τῆογεννῃ. ἘΤΙΘΥΘΘ 

17 ᾿Βειῖεγ. ἐς ἃ ἀϊππεγ οὐ ἢεγθβ "εμαρ. 17 
ὙΠεῖα ἴονς 85, ἴδῃ ἃ 51δ!]ος οχ δηά ἢ 
Ὠαϊγεά τπεγενν ἢ. 

18 ΤΑ ψ ταῦθ! πάη δτιγγεῖῃ ὉΡ 3. οΒαρ. 6. 
δίχα: δυὰς δε ἐῤαῤ ἴς δἷ'ονν ἴο Δηρεγ ν 
ΔΡΡδαϑβεῖῇ 5ιγέε. 

Ι9 ΤὮΕ ννἂὺ οὗ τῃς 5] ουμ αι} πιση ἧς 
ἃ5. Δη Παᾶάρε οὗ τπογῃβ: δυῖ τῆς ὙΨΑΥ͂ 
οἴ τε τίρῃίθους "25 πηδάς ρ]αίη. ΠΣ 

20 4Α νίβε 8δοὴ πηᾶκοῖῃ ἃ ρἶδά αν α 
λῖμεῦ: δυῖ 4 ἰοθο δ πλδῃ ἀδβρίβειἢ ζομαρ, το. 
ἢὮ15 ὨλοΙδΟΓ. :- 

2᾽ι ἜΡΟΙΙΥ ἐς ΙοῪ ἴο ὀέεπιῖ ἐδαΐ ἰξ "'ομαρ. το, 
᾿ἀαβτιταῖς οὗ ννβάοῃι: διιῖ ἃ πηδῃ οὔ Ἠεῦ. 
πα ργβϑῖαπαϊηρ νγα Κεῖ ἀρτρῃτ]γ. 15 τ΄. 

22 “ΝνπΠοιζ σοιη86] ριιγροβαθ γα " 9βΆΡ. χε, 
ἀϊξαρροϊηϊεά : δῖ ἴῃ {πε πιυϊτίταάε οὗ 
σου 56]16γ8 ΤΠ6Ὺ ἅτε ἜβίδὈ ἰ5ῃ6α. 

4ἅ ἩΖ:ν. ἰς 

οὗ 186 νυν ῖϑθ διηοηρ οἴποῦ πδίϊοηβ ῆο ἢπνὸ 
υἱἱεγοά κε [που (5. 

17. ὦ ἀΐηπεν ὁ ῥεγὁ ὍΠ6 πιθα]5 οὗ ἴ06 
ῬΟΟΥΓ δηά [πε δὐβίθτηίουϑ. ΕἸεθῃ ννᾶ5 δἱ Δ]]} 
{ἰπ|ὲ5 ἴῃ6 ἀϊοῖ οὗ [ῆ6 στῖςἢ, ΟΥ̓Χ γοβοσνοα ἔργ 
5ρ6ςἷ4] οσοδϑίοηβ.0 ὙΠῸ “'β: δ ]οα οχ,᾿" 'κὸ τΠ6 
“ὁ ξαττεὰ ΤΑ] οὗ [κε χν. 23, νου]ὰ ᾿πάϊσαῖε 
ἃ 5ἰδίε!υ ππδρηϊἤσεηςθ, 

19. ΤὴΘ ρῥγονογῦ οοπάδηϑθοε ἃ ρδγδῦΪδ. 
ΤῊ ϑοῖ έν! σοθβ οἡ ἢἰ5 Ἰουγηθυ, δηά ἔογ ἢϊπὶ 
(δε γαίῃ 15 (ῃϊεῖκ 5δεῖ νυ ἢ (ΠΟΓΉ5, ὑγίατο, ἴδηςα8, 
Κλγου ἢ ΙΓ ἢ Π6 σδηποῖ ἔογοθ ἢ15 ννᾶγ. Ερσ 
{πὸ “ τὶ ρῃϊθουβ᾽ (Ὀεξξοῦ, πρσῖκἈ Ὁ), ἴπο της 
Ραΐῃ 15 ἃ5 πΠ6 Ὀγοδὰ γαϊϑεὰ σδυϑενναυ οὗ {86 
Κιηρ 8 ῃϊῆνναγ. Οὐοπῃρ. [58]. χ]. 3. 

40. Αἱ ἢιθὶ ορδς [6 .ρΑγα] 16} 15πὶ ἀοδβ 
ποῖ 566Πὶ οἷοϑθεθ, Ὀυζ ἴο ““ ἀθβρίϑθ ,᾿ ἃ πηοΐμευ ἰ5 
250 “ιείο ἴο σι 56 ΠΟΥ [Π6 ἀδερεβῖ στε, δπὰ 5 
ἐβογοίοσγε ποῖ ἈΠ ΠΕΥ σοπίγαϑι θα νυ ὁ τηδκιην 
ἃ εἰλὰ ἔλιπον." 

4]. Ηρτγε «αἷθο ἴἢ6 Ἴσοηῖγαϑβί 15 πρὶ! θἀ τὰ- 
{πε [ἤδη οἰδῖθαά. ““ἼὮΘ οπρίγ -ποατίοα, σγε͵οὶς- 
ἵπξ ἴῃ ἔΟΠγ, βοοβ ἴΠ6 ΟΠ νΥΑῪ : {86 τηδη οὗ 
υπαεγβίδπάϊηρ, το]οϊοῖηρ 'ῃ ννϑάοπι, βοθϑ [ῃ6 
τίσ ἢς γᾶν." 

22. εομημεοίϊογ ἡ ὙῊς Ηοῦγον ννογά 
ἃ5 ἰΐ 15, αἰπιοδὲ 8ἃ8 Δῃ ΟΠ. ἰα] {{|6 (χ Οῆτο. 
ΧΧΥΙ. 22; [54], 1. 26, ΧΙΧ, 11), Ὀτίηρβ Ὀοΐογα 
1.5 [Π6 ρἰσίαγο οὗ 1Π6 ἀϊνδῃ ΟΥ̓ ΠΟ ΠΟ} ]- δι 6 Γ 
οὗ Εδϑίεγῃ σου ηίγ65, διταηρθὰ ἔοσ ἃ 5ο]θΠΊΏ 
ςοπέεγθηςς οὗ [ἢ 6 ννῖδθ. 

243. ἼΠε ψογὰβ αν, ργοῦδοὶν,, ἃ 5ρϑςῖδὶ 
Τεΐογεησθ ἴο {π6 ἀεθαῖθβ 'π σουης!} ἱπηρ δὰ 
ΪΏ Ὁ. 12. ἼΤυς ἃ5 {ΠῸῪ ἃζὰ αἵ 411 [ἰτη68, 
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1 οὗ. ἐκ 
δὲς εεαεση. 

Φ ῬῊϊ. 4. 
820. 

(οἱ. 3 Σ, 2. 

» εἶδρ. 12. 
7. ἃ τ4.1:. 

Φ ἂρ. 6. 
18. 

ἙΉΣςδ. 
τυσγΐς αὐ 
ῥα αν ἔς 
μά4. 

γς 5. 
16. δὲ χ4ς. 
28. 

ΡΚΟΝΕΙΚΒ5. Χν. ΧΝΙ.. 

22 Δ πῆδὴ δαῖῃ Ἰογ Ὀγ τῇ Δῆϑβννεγ 
οἵ ἢϊ5 πηοικῆ: δηά ἃ ννογὰ «ροάεμ 'ἴὴ 
ἄμε βεάϑοη, ἤἢονν ροοά ἐς 2{} 

24 “με ννᾶγ οὗ ἰΠ{ 1: ἄδονε ἴο 
τε ννγῖδα, ἴῃαϊ ἣθ τῇδ ἀδραγί ἕτοιμη 
611 θεποδίῃ. 

25 ΦΓἢς ΓῸΚΡ Ψ}}] ἀεβῖγου τὴς 
ἤουβε οἵ τῆς ῥγοιά: δυῖ ἢς νν}}} εβῖδ- 
ὈΠ5ἢ τῆε θοτγάογ οὗ τῆς. νψιάονν. 

26 4116 τῃουρῇῃϊθ οὗ τῆς νοκεά 
γέ ἢ Δδοπλπαίίοῃ ἴο ἴῆ6 Ω.ἈὉ: δυῖ 
ἐῤέ τυογάς οἵ τῇς. ρυτα ἄγ ᾿ρἰεαϑδηῖ 
τνογάς. 

27) Ηε τβαῖ ἰ5 τὐσον 
(τοι δ] 6 ἢ ἢϊ5 οννῃ ἤουβα; 
δαῖεῖῃ ρἹ 8 5}4]] ᾿ἷνα. 

28 ΤῈ ἤεαῖτ οὗ τῆε τίρῃίεοιιϑ 
δῖπαἀ!οιῃ ἴο δηϑννοῦ: δῖ τῆς πουῖῃ οὗ 
{6 ννιοκεά ρουτγεῖῃ οὐ Ἔν} τΠ]ηρ58. 

29 ΓΒΕ ΠΟΚΡ ἐς ἔαγσ ἔτοηι τῃα 

οὔ ραίη 
αἴ ἢς τῆλε 

ἷν. 23--Δ, 

νι Κα: δας ἣἢς Βαλγεῖβ τμὰ ῥγᾶγες 
οἔ τῆς τὶρῆτεουβ. 

20 ΤῺὴς Ἰίρῇξς οὗὨ (δε εγέβ γε]οϊςετῃ 
τῆς ποαγῖ: μά ἃ ροοά τερογῖ πρᾶκετὰ 
(Πε θοπα8 ἔατ. 

41 Τῆς εαγ τῆδλς ἤεάγεῖῃ τῃεὲ τε- 
Ριοοῦ οὗ ]ϊδ δϑιάβειῃβ. διηοὴσ τδὲ 
γνΐ56. 

2 Ηε τῇαϊ τεξιβεῖῃ ᾿ΠἸπϑιγυςάοη ᾿ Ὅτ 
Ὧι πππὶ ἢ15 οὐνὴ δου]; δυῖ ἢς τῃδῖ 
ἐΒΘΆγεῖἢ γεργοοῦ ᾿ρείζεῖα ἀπάετγοιδηὰ- τς 
ἴηρ. 1:8 

23 Τῆε ἔδαγ οὗ τῆς ΓῸΚΧΡ ἐς: τῆς ἔσαν, 
ἰπϑιγαστίοη οὗὨ νυγίβάοηι; «πὰ “δθείοτε 1.5 
Βοηοιγ Ζς ὨαΠΏ]γ. 

ΟΘΗΑΡΤΕῈΒ ΧΥ͂Ι. -ῃ" 
ΗΕ “! ργεραγαζίοῃβ οὗ τῆς πεαγὶ 33: 5. 
1 πιᾶῃ. ἀπά τῇς δηϑννεγ οὗ τῆς ἹΞ ας 

ἴοηριια, ἐς του τῆς [Ὸ ΚΟ. ΤΘΙΞΝΝ 

{πὸ 4150 Ὀτίηρ Ὀδίογα τ1ι5 {Π6 ϑρεςίδὶ σῆαγβο- 
ἰογιϑίϊς οὗ {πὸ Εαϑῖ, 1π6 ἀθ! ρἢϊ ἴῃ τοδάγυ, 1πὶ- 
ΡΓον βεαὰ δηϑνύογϑβ, δο] ν]πρ αἰ ς Ὁ] 1165, τὰς 
αϑιὰθ δῆροσ. δυο 8δῃ δῆϑυνεγ, ἴο ἃ ρβθορὶβ 
ἱπηαριηδίϊνο γαίποῦ τῃΔη ἰορίοαϊ, δᾶ5 το ἢ 
πο ΜΈΙΡς (Ππλη ΔΠΥ εἰδθογαῖθ ἀγρυσηρηΐ, 
ΟοιΡ. (πε εἴδεϊ ργοάιυςοά οἡ {μ6 πληὰ οὗ [Π6 
βοῦιῦθ ψνῆο ποαγὰ οὐζγ 1 ογὰ δ ἀϊβρυῖς νυτἢ 
τς δαάδάυςοδϑ, νν ἤθη πὸ δαὺν ἴπδὶ Ηδ δά "" 8ῃ- 
δυνεγοὰ ννῈ}}.} Μαζᾷκ χι!. χ8. 

24. ΤΠ σοηίγαϑί 1165 ἴὴ (Π6 ννογάς “ἄρον, 
ὁ Ὀρηολῖῃ." ὙΠ6 ομδ ραΐῃ 158 4}} δοῃβ ὑρ- 
νναγά, Ἰοδάϊηρ ἴο {06 Ὠιρῃσβὶ }θ. [{ Σόβοιεδ 
δϊπν Όπι ἴΠ6 ΟἴΠΟΥ, νυ ὨΙ ἢ 15. 41} δίοηρ ἀοννῃ- 
νναγά, ἐπάϊηρ ἴῃ (Π6 ρ]οοσὴ οὗ 5860]. 

25. ἐῤὲ «υἱάοαυ] Ἡδετο, 45 εἰβεννῃετε (Π δαξ, 
χ. 18; Ῥ5. ΙΧΥ"]. ς), ἱῃ6 ψιάονν, 45 ἴῃε ἐχ- 
ἰγοτηδϑὶ ἴγρε οὗ ἀεβοϊδίίοῃ, βἴδπαάϑ 845 ἴῃ γερτγε- 
βοπίδίνε οὗ [6 ΏΟΪῈ οἷἶ455 σοηϊγασιθα ἡν ἢ 
{Π6 ργοιά. ὙΠΘΥ ἃγὸ ϑδίοσ 1π {ΠΕΙΓ ΡοΟυ Υ 
ἴῃ {Π6 ργοϊθοϊζίοη οὗ ἴπε [ογὰ ἴδῃ (Π6 ῥγουά 
ἅΓῸ ἴῃ ἴῃς Ὠδυσ Γη655 οὗ {ΠΕῚΓ σἰσγοηρίῃ. 

26. 
1η 114]1|65 ἀπά ἴο ἱηνογί {ῆ6 ογάου οὗ ἴδ βοοοῃά 
οἰαιδο, πσοσχάβ οὗ Ρ1θδθδηῦ η 988 816 ΡΈΏΤΘ, 
55. {πὸ ργδοίοιιβϑ νογάβ ὑπαὶ ϑθθὸῖκ ἴο ρ]6856, 
ποῖ ννουπά, ἅγὸ ἰο ΗἸπὶ 85 ἃ ρυγε δοςσερίδθϊθ 
οὔεγιην, [6 δ !τυάθ Ὀοίηρ ἴακθη ἔγοπη (Π6 
1, ,ονττς4] τυ], δηὰ (Π6 ννογὰ ““ρυγο᾽" υϑδά ἴῃ 
ἃ 4] ςογοπΊ ΠΑ] 86η56 8ἃ5 1η ΜΔ]. ἰ. 11. 

Ἷ. ΤΠε πησπίίοη οὗ “ ρ5᾽") 5ῆδνν5 (δῖ 
ἔπεχε 15 ἃ 5Ρ6618] ἀρρ]ιοαίίΐοη ἴο {πΠ6 οὔἶῆηςος οὗ 
[6 Ἰυάρε. [{15 ννογίῃ νν 816 ἴο ποῖς [δὶ {86 
ΟΠΒαὶάθο Τάγρυπι, ᾿η [5 ράγαρῆγαϑβε οὗ [Π15 ρᾶ5- 
δᾶρο, ξίνος ἴῃ6 ννογάβ ""ἢθ ψὴο ρβαΐῃμογς (Π6 
Τηδτλοη οὗ μητ]Ρ ΘΟ 8η655,᾽, υπίηρ [6 ννογάς 
ἢ σροοῖαὶ σοΐογεποθ ἴο ννϑδῖ οδίδπθα ὈΥ 

[1 νψομ]ὰ Ὀ6 Ὀοϊζοσ ἴο οὐοἱέ {Π6 ννογά 5 

τη] πὲ ἡπάρπιθηῖβ. ΜαῪ ννὲ ᾿πέογ ἰδσῖ τδε 
ΤΛΟΓΟ πηριηογαῦϊς δάορίίοη οὗ {δαὶ ρθγᾶθε 
[μ|κὸ χν!ὶ, 9) δά ἃ ροϊηί οὗ ςοπίδεϊ, τπγουξὰ 

16 νϑυβϑίοη ἤθη ΡΟΡΪΑΥῪ δορὰ ἴῃ 186 5γη2- 
ξοξυθδ οἵ Ραἰθϑίίηθ, νυ} [ἢΪ]5 ργονεγθὶ 

28. Το οπΊρἢ 8515 [165 οα 186 σοῃϊγαςί Βὸ- 
ἔν δεη ἴῃ6 “' βἰυαγπρ" οὗὨ ἴῃδ νυῖϑε Ὀείοτο ἢς 
ΔΏΒΥΝΕΙΒ δπὰ ἴῃ ΠαϑῖΥ “ὈΌ]1ηΡ᾽) οὐ δ2Ὁ- 
ὈΠῈΦ οὗ τη6 ἐοο] δῆ. ὙΤθδ ἰοδοδιηρ οὗ οὐ 
[οτὰ (Μίαϊξ. χ, 19) ργόβθοηΐβ υ5 ἢ ἃ ἀϊβετ- 
ἐπέ δηά ΠΙΡΒΘΥ ργοσορέ, σοσῖϊπρ ὕροῃ ἀϊδετοηῖ 
σοπάϊτπομβ. Δ ΠΙπ (ἢ 11π|115 οὗ Βυπιδη νῈ- 
ἄοσῃ δηά ὄχρογίεπος ἴῃ6 “"δευάνιηρ " ἰ5 ΤΡ 

29. Νὰ ΤὨΔΥ ΡΕΓΔΡ5 ἴγαςο ἃ γοΐεγοποι ἴὸ 
{Πϊ5 τιαχὶπι, ἃ ῥγοοῦ δον ἀδθορὶν ἴἴ δὰ ἴδκθη 
τοοῖ 1 τηθη 5 ̓οαγίβ, ἰὴ [ἢ6 σεδϑοηὶηρ οὗ ἴΒῈ 
ὈΠ1πὰ τηδη ἰπ [οἢῃ ἰχ. 31. 

80. ἀφδὶ οΓ δὲ ἐγρε. 1 ῬτΙΟΌΔΟΪΥ ποῖ ἰδὲ 
ουϊνναγά ρηϊ νν ἢ ἢ ἴ[Π6 δ ες Ἰοοῖὶς οη, δυϊ 18 
Ὀτ ηϊηθθς ν ΠΟ ἢ 5ῃϊποθ ἴῃ {μ6 δγδ5 οὗ οἱὸ 
Ποδ6 μοαγί δηὰ ἴλος ἃγεὲ δἰϊκε ἔῺ]}} οὗ Ἰον. 
ΘΌΘΝ 8 ἰοὸῖϊ ὈΥ ἰἴϑς} δοῖὶβ Ἱ} ἃ πολιῆς ἀπά 
4 ΚΘηΡ ρονσ. Οὐοηρ. ἴδ ρῆγαϑο “18 
ΠΡ πὶ οὗ {π6 Κρ 5 σουηϊδηδησε ἢ μι ΧΥΪ. 1ς. 

α 5οοά γέρον 5.5. ξοοά ἤδννβ. 

81. ἐῤε γεῤγοοῦ φῇ ᾿,εῚ] ὙΒῈ ςοπεοιγυςῆση 
δάπιῖϑ Οὗ ἴννῸ 56 η565, (1) ἴδε σερτοοῦ ἰδδὶ Ἰεδ 
ἴο, οΟΥ ξίνοβ ἴδ, (2) παῖ ΠΟΘ σοπιος ποῖα 
1: ἀπά ἰΐ5 ἐχρεγίθηςθ. Οἱ ἴμεβὲ (1) 5 μιὲ- 
ΤΟΥ ὉΪ]6. 

82. πάεγείαπάϊπρ) 1,1ἴ. ““ ποατὶ," [δὲ ϑγτω- 
ὈΟΪ οὗ ἃ ΤλΟΓΑ] γαῖ μοῦ ἴπδῃ τροτεὶγν ἱπιεϊϊδοτυλὶ 
νυ ϑάοπι. “ὁ Οεἰεῖη" 85 ἴπ ἴδ ἱσχὶ ἰβ δοιῖοῦ 
(δη ἴδ πλᾶγρ. “ὁ ρΡΟΞβοβϑοῖ,. " 

88. ἐῤὲ ἱπειγμοίον 9.7 «υἱτ ον] ὝΠΕ ἰΔῸ 
ψνογὰ δίδηάβ δἃ5 ἴδε βεηϊτνε οὗ ἴδε ολγεςί, 



ν. 2--τ4. 

5:--3 2 δΑ]] τῆε ννᾶγ8 οἵ ἃ πηδῃ "αγ οεδῃ 
ἰῃ Ἦϊ5 ονγ 6γ65; δυῖ πε ΓΟΚΡ νγεῖρῃ- 
εἴ τῆε 5ρ!Γιῖβ. 

357ζ- 3. “Γ(ομηηῖῖς ΠΥ ννογκβ ὑπο τἢε 
Ἢ ὁ. ΠΟΚΡ. πὰ τὮὨῪ τποιρῃϊθ 588} δὲ 
ετα δ5120]15Π6(. 
ἣ 4 ΤῊ ΓΟΚΡ Παῖὴ πχδάς 4]1} ἐῤέησε 
Β. 7 ξογ δἰπιβεὶξ: ἄγε, ἐνοη τῆς ψίςκεά 
ὕω: ἴογ ἴῃε ἀδῪ οὐ εν]. 
».( 5. Ἐνεῖγ οπς ἐῤαὲέ ἐς ργουά ἴῃ 
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ΠΟΚῸ. δε πιαίκεῖῃ ὄνθῃ ἢ18 δη ΘΠ 168 
ἴο δ8 δῖ ρεᾶςε υνιτῇ ἢ] Π1. 

8 “ Βετκῖεγ ὅς ἃ Π|||6 νυ γἰσῃίεου- κε ΡῈ 37 
Π6855 ἴπδη ργθδῖΐ γανθηιθ8 Ὑν]ΠΟῺΪ «παρ. τς. 
γίρῆς. δ. 

9 ΖΑ πιδη᾿β βϑαγῖ ἀενίβείῃ ἢ5 γνν : ὅ "6 τ' 
δυῖ τῆς ΠΟΚῸ ἀϊγεσζειῃ ἢΪ5 βἴερϑβ. 

10 'Α ἀϊνίπε βεηΐδηςε ἐς 'π τῆς Ἰἰρβ τον. 
οἵ τῆς Κίπρ: 5. πχουτῇ ὑγηβργαββεῖῇῃ ἐέσ. 
ποῖ Ἰὴ Ἰυάρῃηεηῖ. 

τι ΤΑ 7ι8ῖ ννείρῃε δηά βαΐδηςε αγε νι" 1 
[Π6 ΠΟΚ᾽ 5: 41} τῇς. ννεϊρῃϊβ οἵ τῆς ὙΑ τὴν 

8. 1... Πδαγί 25 Δη Δδογηπδίίοη ἴο ἴθ [ΟΚ: 
ἐῤομσό ᾿λῃὰ 70ο[π ἴῃ Ὠδηά, ἢς 5}]] ποῖ 

ἐὰε εἰσκεέ Ὦ. δε ᾿ππρυπηίβῃεα, 
βρῇ 6 ΒΥ πλείου δηά τγυτῇ ἰπίφυ  ἰ8 

Ρυΐρεά: ἀπά Ὀγ τῆε ἔξαγ οὔ τῆς κοκ Ὁ 
γη271 ἀεραγῖ ἔτοπι εν]]. 

η νΏδη ἃ πιδὴβ αγϑβ ρίδαβθ [ἢ68 

ὟΤΒο ἔραν οὗ ἴπε Τογὰ 5 ἔπθ ἀϊβοὶρίηθ τῆδί 
Ἰοβάς ἴο νυ Ἱϑάοτῃ. 

ΟΗΑΡ. ΧΝῚ. ὙΠῸ ργονογῦ8 ἢ ΒΙΟἢ 
{Π1Ὶ5 σμαρίογ ὀρϑθῃβ (συ. 1---7) Βᾶνα, ποσὰ ἴμδΔῃ 
ΔΏΥ ΟἴδεοΙ σύουρ, ἃ 5ρϑοῖδ}}ν σγο!ρίοι5 σμαγδος 
ἴοτ ᾿πιργοββοα οἡ {πθπΊ. ΤῈ πδπὶὸ οἵ [ϑ πμουδὴ 
85 Οἷἵνεῦ, Οσυΐάθ, Επ]ογ, οὐ Τ᾿ υάρδ, πιρεῖβ 5 
ἴῃ Θδοὴ οὔ ἔΠοπ]. 

1. Βεῖίοσ, 8 Ρ18π8 οὗἩὩ [89 πϑασχὺ 60" 
Ἰοτ δ ἴο δ, πὸ 86 πλῦθΣ ΒΘ η00 Οὗ 86 

τοιδαθ 15 ἔχου ϑϑβοόοῦδῃ. Ηστο 8190, 
ἃ5 ἴῃ ἴῃς δνθηίβ οὗ 116, ““ πλδῃ ΡτόΌροβοβ, σοά 
ἀϊξροβεδ." Ὑποιρηῖθ σοης ἂπὰ ρῸ, 45 ἰΐ 
ὑνεῖο, ϑροπίδηθοιϑιυ, δῖ ἔγαθ, ννε]]-ογάοσοα 
ΘΡΘΘΓΟἢ ἰ5 {μ6 μι οὗ Οοά. ὍΠε 54πι|6 (συ ἢ 
ἌΡΡΘΑΓΘ ἴῃ ΔΠοίμου ἔοτστη ἰῃ υ. 9. 

Φ. ΑἹΙ τηουδ]15ῖ5 ἤανο γχοοορσηϊζοα {86 {ἢ 
οὗ [Π6 ἤγκϊ οἴδυϑθο. ὅλο ἅγὸ ὈΠηά ἴο οὔν οννῃ 
ἔδυ ]ῖθ, ἀο ποῖ 866 ΟἸΥΒΟΙν 5 ἃ5 Οἴουβ 966 115. 
Ἡροτο, ποννόνοσ, ἴδβοῖθ 15 ἴπΠ6 ἰγὰθ ΓΟΙΊΘΑΥ 
δξαϊηϑὶ βοϊςάθοο. ὙΠοτο ἰα Οπρ Ψῆο {65 
ποῖ {Π6 ““ννΑ 5) ΟἾἾΥ, Ὀμυξ {Π6 “" ϑρίϊ5," ἃ 
ἐὲ ἀἸ5Ο ΓΏΘΓ οὗ ἴπ6 [που Ρ ἢ 5 δηὰ ἰηίθηϊβ οὗ [86 
Βρδπ." 

8. Ου»η»η}}) Τι1ῖ. “ ο]],᾽" 25 ἃ πλδη ἴγδῃ9- 
ἔοι ἃ Ὀυγάδῃ ἔγοπιὶ ἢϊ5 οὐ ὕδοκ ἴο οπθ 
βίγοηροῦ ἂπὰ Ῥεϊίου δ0]6 ἴο Ὀδᾶγ ἴ. ΟοιΡ. 
Ῥϑ. χχίϊ. 8, ΧΧΧΥΪΪ. ς. 

ἐόν ἐδομνῥι9] 585. ἴ86 ρἴδηςφ οὐ σουηϑοὶς οὐἱἵ 
οὗ ἢ ἢ ἴῃς γοσκϑ ϑργίηρ. 

4. ,ῶ2γν ῥί»με Βεῖζετ, δηὲὸ Τοτχά 
Βα ὙΤΟΌΑΕῦ ΘΥΟΥΥΒΊΣΕ ΚΟΥ 1085 ΟὟΣ 
θπᾶ: 55. “4(ἢ οτγάεγοα 411] {πῖηρθ ννῈ]]," 
πὰ [ἢ]5 Ἰπο]υάθ5 ἘΠ6 δρροϊηϊπιεηΐ οὐ δη “ ουν]] 
ἀδγ᾽" ἔογ “"ἴῃ6 ψιοκοα "ἡ νΠὸ ἄσϑεγνο ἢ. ΤΗΣ 
ΑΟΓΝ.., “ΟΣ ΒΙπιϑε! ἢ," 15 ποῖ ᾿υπιβεοά ὈΥ [6 
Ηροῦτενν, ἀπά βιιρρεϑίβ Δὴ ὑπίγιδ νἱονν οὗ Π6 
ἀὐνίπο σονογηπηθηΐ, 

δ. ΑΞ5 τγτεξαγὰς πὸ δϑὲ οἰδι)5θ, 566 ποΐθ οἡ 
Χὶ, 11. 

Ὀαρ; ἀγε Ἦ15 ννογκ. 
12 7ὲ ἰς ἃῃ Δροπιίπδίίοη ἴο Κίπρβ 

ἴο σοπληλῖ ννοΚαάηδδο: ἰοῦ ἴῃ τἤγοῃθ 
5 Ε5[Δ0] 156 ἃ ὈΥ τὶρτεουβη 88. 

13. ΑἸρῃίθοιιβ ἰρ5 γέ τῆς ἀε]ρῃξ 

6. Απροίδογ ρτεςερέ, [κὸ (Πα οὗἁὨ χν. 8, 45- 
ΒΟΓΌΏΡ ἴῃ6 ἸΏΟΓᾺ] 8ἃ5 σοηίγασιδα ἢ} [δ6 
τ 4] οἰεπηεπὲ οὗ σα] ρθη. “ὁ ΒΥ ΠΊΟΓΟΥ͂ δπά 
(γ᾽) ποῖ ὉΥ 5δογιῆσεβ δηᾶ Ὀιγηϊ- ΟΠ Πρ5, 
ἸΠΙΔΌΪΥ 15 Ρυγρεά, δἴοηθά ἔογ, οχριδιθα," 
ΤΠ νοῦ 15 ἴῃ6 ϑατὴθ 85 ἰῃαΐ ψνῃϊοἢ Θηΐοῖβ 
Ἰηΐο [86 ργογηίηθπὶ Ηθῦγενν ϑνογὰβ ἔον ““ ργὸ- 
ΡΠ] δίοη "ἢ δηά “' δίοπεπιθηΐ." ὍΠῈ (οδοδίηρ 
8 {86 βᾶπιῈὲ 85 (δῖ οἵ (6 ρυορμεῖβ. (1 8. 
χνυ, 22; Μι|ιοδὴ νἱ. 6---ὃ, δῃηὰ Ῥβς, }. 13,14, 
Ι:. τό, 17.) 

7. Νοῖ {παῖ ἴῃ ΘΠΘΠΊΪ68 ΔΓῸ 5 ΠΊΡΙΥ Κορί 
αυϊοῖ {ποῦ ἢ ἴπεῖγ Καονν]οάρε παῖ πὸ ροοὰ 
ΙΏΔῃ 15 υηεγ Οοὐΐβ ρῥτγοϊθοϊοη, Ὀιΐῖ τἢδῖ 
Βοοάποββ 85 ροννεῦ ἴο σῃδγπὶ δηά τνῖη {ποπὶ 
ἴο 1ἴ86], 

Θ. ἀευμεὶρ δίς «υαν} 5ς. {Π|ΠηΚ5 1 ουΐ 
ὙΠ} δηχίοιϑ σᾶσα, δπὰ γεῖ ᾿ἴ 15 τῆς [οτὰ 
δηὰ Ηδ οἷν ΝΥ Βο αἰγεςῖβ (6 βίδβαρβ.ι (οχῃρ. 
υ.1. 

10. «7 ἀμυΐπο “επέεποο] ΤῊΣ σογὰ (Ὁ) 15 
οἰϑονν ποτ υϑϑοὰ ἴῸΓ “" ἀϊνι δίῃ," “" Βοοίῃϑαγ- 
ἱπρ," ἴῇ 115 ἀδυκοὺ δϑρθοὶ 85 ςοηίγαϑιοα νν ἢ 
ῬΓΟΡἤΘΟΥ. Βοδγίηρ {Π15 1 ταϊπα ννῈ ρεῖ δὲ {πΠ6 
ἴσιο πλοδηϊηρ. Τδ {τπι6 οΥάς]θ ἰ5 ἴο 6 βου ρηϊζ, 
ποΐ ἴτοπὶ βϑοοίμβαγθιβ δηὰ ἀϊνίπεγβ, Ὀιξ “ δἱ 
ἔπε Π᾿ρ5 οὗ [6 Κιηρ," ννῆο 158 1664 }}}γ [Π6 τοργο- 
βοηΐϊδίίνε, [86 προφήτης, οὗ Ϊεμονδὴ, ἴπ Ηἰϊ5 
Βονεγηπιθηϊ οὗ τη ΚΙῃ 

11. ἴῃ ϑιθδδίδησθ [θη  ]ς 8] νυ ἢ χὶ, τσὶ δας 
ὙΠ ϑόῖθ ἀϊογθησο οὗ σἰδϊοπηθηῖ. Μϑῃη ἃγὸ 
ποῖ ἴο {ππηκ {παῖ ἰγαάς 1165 ουϊδιάθ [ἢ ἀἰνὶηθ 
ἶανν, Ηρδ Πᾶ5 σοπηπιδηάοά 411} ἰπδῖ Ὀοϊοηρβ ἴο 
ἴα δηπὰ τἰρῃϊ ἴΒογο Ασο. ([μδν. Χῖχ. 3ς, 26. 
οι. χχν. 13.) 

δὲ «υεἰψρίς οΥ ἐδε δα] [1.0ἴ, “(6 Ξἴοηςβ." 
566 ποῖδ Οἡ ΧΙ. σὲ. 

12. Αξρϑίη ἃ ρἱςΐζυγε οὗ ἴῃ ἰάθα] κίηρ ; 
Πηάϊηρ, {κὸ [ΠῸ ῥγεοεάϊηρ συοῦϑο, 8Δὴ θοο ἰῃ 
ἴδε τόδοῆιηρ οὗ ἃ ργορῃμεῖ. ([58]. χυὶ. ς.) 
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οἵ Κίηρβ; ἂπά {πεν ἶονε ᾿ἰπὶ παῖ 
δροακεῖὴ τιρῆξς. 

14 Τῆς νγαῖῇ οἵ ἃ Κίηρ ἐς ἄς π|ε8- 
ΒΘΠΡΕΓΒ οὗ ἀδδῖῃ: δυῖ ἃ ννῖβε πηδλῃ νν»}]} 
ΡΔΟΙΠῪ [τ᾿ 

Ις ἴη τῆς Ἰίρῃς οἔ τῆε Κίπρ᾿β ςουη- 
. οἤαρ. το. ἴδηαησα ἐς ΠΠ 6; δηά “ἢϊ5 ἔδνοιιγ ἐς 858 

ἃ οἰοια οὗ τῆς ἰδῖζεγ γαίῃ. 
ἀ «βαρ. δ. 16 ΤΗῆηον πγυςῇ δεῖίεῦ ἐς 1 ἴο ρεῖ 

γν]βάοπι τἤδη σοὶ ' ληά ἴο ρεῖ υπάεΓ- 
βίαπαϊηρ γαῖμεγ ἴοὸ ὕες Ἵμοόοβϑεῃ τἤδη 
βιϊνετγί 

17 Τῆς Βιρῆνναγ οὗὨ τῆς ἀρτρῆζ ἡ: 
ἴο ἀεραγί ἔτγοπὶ εν}]: ἢς τῆλι Κεερεῖῃ 
ἢ]58 ἜΜ ΡΓΕβογνεῖῃ ἢΪ5 δου]. 

- Ρτίάς σοφίῤ Ὀείοτε ἀσϑίγυςτίοη, 
-- 4η Ὠδυρ εν 8ρίγῖς θείογε ἃ (1]]. 

19 Βεῖῖεγ 1: ἐς 19 δὲ οἵ δὴ Βα μηΡ 6. 
"Οε, ἶε βρίτις νἢ τῆς ἰοννὶγ, τμ4π ἴο ἀϊν!άε 
ἀενεία,ά- ἢ 5ρο}] νι. τὴς ρου. 
ΤΠ ΕΝ 20 ΙΪΗθε ταῖς δδπαϊθι ἢ ἃ πηδίζοσ 

14. ΨΜΏΉΠΕ [Π6 ντογὰβ ἂγὸ 51}}} βροκθη οὗ 
τη. Κιηρ 45 Ὀείηρ 4}} [ῃδῖ Πὸ οὐρῃς ἴο ὃς, 
{ΠΕῪ τεπλὶ πα 5 δἰπιοβὲ ρα ΠΥ οὔ ἴῃς το τε 
ΤΑρ ἀν ἢ ΒΓ ἢ, ἴῃ [Π6 ἀδβροῖ!ς πηοπαγοἢ θ5 
οὗ τῆς. Εαϑί, ΡαΠίβμτησηΐ, ὄνθῃ ἀραδίῃ, Ὁ] ονν5 
οη ἀϊξρίοαϑιγο. 

15. «4 εἰοιαῖ ὁ ἐδε ἰαΐίεγ γαϊ"] Ἡῖοτο, ἃ5 
εἰβεννῃογο, {Π60 Ἰαϊίοῦ γαϊη 15 {παί νος ἢ [4]}5 
ἴῃ ΔΜαγοῃ οὐ ΑΡΓῚ Ἰι5ῖ δεΐοτε [πε Βαγναβῖ. 
(θεῖ. χὶ, τὰς Ἐτ. 11..3,.ν. τῷ; [Ἀπ|65 ν. 7.) 
ὝΠΘ “ οἷουά " ΨΒΙςῆ Ὀτηρβ ἰζ, αἴ οπςθ βογδθη- 
ἴῃς ΠΊοη ἔτοπὶ [ἢ6 βοογοῃὶηρ 511Π, πὰ Ὀγηρὶπς 
ΡἰοπίΥ ἀπά Ὀ]εββίηρ, ἰ5 ἃ δί ἴγρε ΟὟ Πρ μοϑῖ 
ἵδνουγ. 

19. ἀυίάε ἐδ σῥοὶΠ Ἡδρτο, ἃ5 ἴῃ [58]. 11]. 
12. ἴη6 δοῖ ἴῃδί σογηπΊΟΠ)Υ ἐοἸ]οννθὰ οἡ νἱς- 
ἴογγ 15 Δ Κθῆ 85 ἃ ΞΥὺποηγτῇ ἴογ υἱοΐογυ 156]. 

20. ὙῊε ρᾶγδ!]ε]σπι μέγ Πὰ8 ϑβοπιει ῃηρ’ 
ΟὔΠμ6 παΐαγα οὗ ἃ οἰϊπιαχ. Οὐοοά 85 [ἴ 15 ἴο 
ἐς Βηαπαά]ὸ ἃ πιδίζου ννΊ ΒΟΥ," 1 15 ἔτ Ὀοίίοῦ ἴο 
ἐς ἔγι5 ἴῃ 1Π6 1 οτὰ." ὙὍΠὸ ἐουτηοῦ 15 ΓΘΔΙῪς 
ἸΠρΡΟσ5: 0]. οχοορὲ [γου ἢ τς Ἰαιϊῖογ. ΑΠΟΙΠΘΓ 
Τοηἀογηρ οἶνος ΓΘ Ψ ΠΟ ρίνοϑ ποοὰ ἴο ἴδ6 
ννογα, " 5ς. [ἢ6 σοϊηπηαπάπιοηϊ οὗ [Π6 1, οτά. 

21. Το νογάβ ροϊπί ἴο ἴθ σςοπάϊξίοηϑβ οὗὨ 
ΑἸ] {γὰθ στον ἰπ νβάοπμ. Μογδὶ νυ Ἰδάοπὶ 
(“1δὸ νυ θα ἰῃ πεαγὲ )) 15 γϑοορηϊ θα ἃ5 {π|ε]- 
ἰεσῖυ4] αἰδο. Ηξ ψῆο 858 ἴπε μι ξ οὗ ὑξογ- 
ἴῃ; ἴῈ ἴῃ ννἹππίηρ ΒΡΕΕΟΝ ̓πογϑᾶβοβ ἴξ ἴῃ Πἰπηβεὶξ 
δηα οἴμοῦϑ. 

22. α«υοϊργὶπρ 97 175] ΤΠ βδῖηθ ψοσζά 88 
[6 ““Τουπίδιη οὗἉ 116 1ῃ χὶν. 22. (ΟΟΠΊΡ. ποῖδ 
ΟΠ Χ. 11. 

ἐδ ἱπείγμοίίοπ οΥ οο.] Νοῖ ἔδμαῖ νΠςἢ 
ΒΕ εῖνο, Ὀυϊ πὲ νν Ὡς ἢ [ΠΟΥ σεςσοῖναο. Τγυίῃ 

νν ΒΕ] 588} πὰ ροοά: δπηὰ νῇοβθο 
γι τγιβῖοτῃ ἴῃ τῆς ΓΟΚΡ, ΠΑΡΡΥ ̓ς Πα. μεϑ α 

δι ΤῊΣ ννίβε ἴῃ δεαττ 88} ὃς Κ τς “ 
ΟΔ]]εἀ ργιάεητ: πᾶ τῆς ϑυγεοῖηεβ88 ΓΤ πνς τὸ τῷ 
ἴῃς ΠΠρ5 Ἰῃογεάβεῖῃ ἰεαγηίηρ. 

22 “ἰὐπάετγβιαπαάϊηρ ἐς ἃ νγ ΟΠ ]5ρπηρ, " εἰδρ - 
οὔ ΠΠξπ απῖο Πἰπιὶ τηδὲ μαῖὰ [τ: δυῖ τῆς “ἢ 
ἰῃβγυςτίοη οὗ ἔοοἶβ ἐς ξο]]γ. 

22 ΤΕ πεαγί οὔ τῆς ννῖϑε ἐτελς με Πεο, 
ἢ 18. πηουῖῃ, δηα δά ἀετῃ Ἰελγηίηρ ἴο ἢ 5 πέρ. 
1108. 

24 Ρ]εαβϑαπῖ νγογὰβ ἄγε ὧς ΔΠ ἢοπεγ- 
σοπλὉ. ϑυνεεῖ τὸ τῆς 5ου], δπὰ ἢελϊτῇ τὸ 
ἴῃς ὈοΠδ68. 

2ς ΤΠ ετε ἴα ἃ ΨΑΥ ἴδιδῖ 5εεπιἷεῖὶ  οδαρ τὸ 
Πρμς ἀπο ἃ πιδη, δυῖ τῆς ἐπὰ τδοτος ἐεὰ σῳ Τὰ 
οἱ αγεέ ἴῃ ννδὺϑ8 οἱ ἀεδίῃ. παΡῖΝ 
26 'Ηε τας ἰδδοιιγεῖὴ Ἰαδουγεῖι ον ἔἤπτο 

Ηἰπιβο ἢ, ἔοσ 5. πλουτῃ ᾿σγανοῖῆ τἴ οἱ μετ ς Θθ 
ὨΙΠ. Ἐπ 

27 ᾿ἸΑῃ ππροάγ τπδπ ἀϊρρεῖῃ υρ 2,ιῶς 

5 Οχργοβϑοα ΟΥ̓ πλδδης οὗ ἃ ραγδάοχ. “Τὴ 
ομδϑεβοιηθηῖ, [ἢ 6 ἀϊβο!ρ! πὸ οἵ ἔοο]β ἰ5΄.. χὲ 
ἐχρεςῖ ἴο ΠΘΑΓ “ ἀεκιγυςζίοπ, 5ἤδπιε, ςουῇι- 
βίοη." Ὑνμαῖ νγὲ ἀο ἤθᾶγ (85 ἴῃ ἴπὸ ραγα!ὶ 
ἰηϑίδηςθ οὗ χῖν. 24) αδἵ ἴπὸ ζοπηρὶείοῃ οἱ 
1ὴρ ϑοπίθηςθ 15, "" 1δοὶγ ἔ ΠΥ." ὙΠδῖ ἰ5 115 οὐτῃ 
41-ϑυδῆςσϊεηῖ ΡαπἰίΞῃπιοηῖ. 

24. Το τνοτὰϑ ϑθροπὴ ἴο ἹΠΊΡ Υ ἰμδί Ποηοτ 
ἴοοὶς 115 ρίδοθ ποῖ ΟΠΪΥ ἀπιοηρ ἴδε Ἰυχυποβ. 
Ὀυΐ ἃπιοὴς ἴῃς πιράϊοὶπθς οὗ ἴῃε 5σγδοι τα. 
[Ὸ νγᾶ5 δί οποε ρ]εαβαηΐ ἴο 1ῃ6 ἴδϑβίθ. δικὶ Πελὶ- 
ἴῃ ἴο [Π6 ἀἰθοαϑοά οὔ ὀχῃδαυβῖεα Ὀοάτ. ΤΙ: 
ἰννο- ΟἹ] ι,χ56 πιδὰθ ἰξ 1} ἴηθ δί(οσ ἴο δὲ δὴ 
ΘΙ ὈΪΘΠ., 85 ἴῃ {15 ρᾶβϑαψϑ. δῃὰ Ῥϑξ. χῖχ. 1ο. 
οὔ 6 ἔτι 1 ϑάοπι νυ] ἢ 15 4150 ἔπιε οὔδά!- 
Θης6, οὔ {πΠ6 “" ρΙοδϑαπὶ ννογάς " ἴῃ ΒΙΓἢ τδλῖ 
ἊΝ Ισάοπὶ 5ρ6 85. 

26. Ηε ἐδαὶ ἰαδομγρ} 1 ΔιετΑΠγ, “Τῆς 
500}, ΟΥ̓ἀοδῖγο, οὗ πὶπὶ {παῖ ἰδθοιυγεῖῃ." Απά 
(5 ννὰ ρεῖ ἃ5 ἴῃ6 5εῆϑε οὗ ἴπθ ᾿τῇοὶς, “ΤῊ 
ἄσϑιγο οὗ ἴῃ6 ἸΔθΟΌΓΟΥ ἰαῦουτα ἔοσ διαὶ (5ς. 
ἢ6]Ρ8 Βίπιὶ ἴῃ ΠῚ5 ὙγΟΓΚ), “ὁ ἕον ἨΪ5 τοῦτ ὈΓξὲβ 
Πὶπὶ οἡ." ΔΝ δι ἰ5 πιραπί 18 ταὶ ἢυηρες οὗ 
ϑοπῖε Κἰπά 15 {πε βργίπρ οὐ 4}1} Βδασίν ἰδθουτ. 
νου ταὶ (ἢ6 τδη ψοιϊὰ σὲ ον απ 
ἴακο ἢἰβ θ.56. 80 ἔασ, [δ Ἰιἴογαὶ τθδηϊηξ ἰβ 
Ρἰδίπ ἐποιρῃ, Ὀυΐ 1ξ 15 ργοθῦ]ε 150 τμαὶ 1815 
ἴοο 5 8 “᾿ ραγΔ0]ε " δηὰ ἃ “ἀἄλτκ βαγίπρ." [ἰὰ- 
1655 [6.6 18 ἃ ΠΌΠΡΕΓ ἴῃ [86 5ου], ογανίης ἴὸ 
Ὅ6 ἔρά, ἴπῃότς σᾶῃ Ὀ6 πὸ {τ 6 Ἰδοὺ ἀδὲς 
τἰ Ἠϊεουβηθθδ δηὰ νυϑάοτη. ((οιαρ. δα 
ν. 6.) 

47. Οπςοὸ δρδίη ἰἢ6 ““τδῃ οἵ Β ἰδ] " 
πιρείθ θ5. ΤῈ ἔουγ νεῦϑεβ (υυ. 127--- 10) δἱ 
ἤδης τοροῖθοῦ δ5 βρθακιηρ οὗ [πε βαπὶὸ {π᾿ Ὲ. 
δηὰ (ἢ6 νν6}1-Κποννῃ ΟΡΡΓΟΌΤΙΟΙ5 Ὡᾶσης 5ἰδπάβ 
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Εν}: δηά ἴῃ ἢ5 11ρ5 ἐῤέγέ 15 45. ἃ Ὀυτῃ- 42 ΓΠε ἰοῖ 8 σδϑὲ ἱπίο ἴῆε ἷαρ; δυΐῖ 
ἰηρ ἢγα. τῆς ψνῇοὶς αἰδβροβίηρ τπεγεοῦ ἐς οἵ τῆς 

κθμρ6. 28 2Α ἔτονναγά πιᾶη ἰβονγείῃ βεγίε : ΓΟΚΡ. 
Ἔ: ̓  τας ννΠΙΒΡΈΓΕΓ ϑβεραγαίεῖῃ σδίε ΟΗΑΡΤῈΒ ΧΥΙΠ]. 

ων 29 Α νἱοἰεπε πιδη επτίςεῖῃ ἢϊ5 πεῖρἢ- ΕΤΤΕᾺΚ ἐς “Δ ἀγγ πιοβεὶ, δηᾷ 9 ομαρα, 
ρον ίάς Ῥοιιγ, δηὰ ᾿ελάςτ ἢἰηλ ἰηῖο τἢ6 ννῦΓ 4Ζυϊεῖηεβ5 τμεγεννῃ, τῆδη δη 

Γαΐ 'ς ποῖ ροοά. Ὦομβ6 (1]] οἵ ᾿5δογιῆςος τυἱὲῤ εἴγιίο. " ὍΝ δρῆ 
20 Ης 5Πυττεῖῃ ἢϊ5. εὐεβ8 ἴο ἀδνίβε 

ἔγονναγά τῆϊηρβ: πιονίηρ ἢὶ5. 1Πρ5 ἢς 
Ὀτγπροῖῃ αν} ἴὸ ΡΆ88. 

2 Α νυ ῖβε ϑβϑεγναπί 5Π4]] ἤανε πιὶς 
ΟΥΕΓ ἃ 80η ἴῃαξζ οσδυβεῖῃ 5}4π|6, δηά 
50}} ἤανε ρατγὶ οἵ τῆς ἱπῃεγίίδπος ἃ- 

21 Τῆς ΠοΟΑΓΥῪ Πελά ἐς ἃ σγοννῃ οὗ 
δίογγ, 1.0. ἴτ θὲ ἐουπμά ἴῃ 6 νγὰὺ οὗ 
Γὶρῃτθου5η 658. 

22 1Ἴἰ τραὶ ᾿ς 81ον)7 ἴο Δῆρεγ ἐς 

πιοησ τῆς Ὀτοίῆγοπ, 

3 “ΤῊς βπίπρ' ροΐ ἐς ἔογ βιϊνεγ, δηὰ ὁ Ρα. ὁ. 5. 
τῆς ἤιγπᾶςε ἔογ ροὶά : δυῖ τῆς ΓΟΚΡ ἀπὸ Ὁ 
{τδτῇ τῆςα ἢοαγίϑ. ἐν τὸν 

δεῖῖεγ τῇδη {πὰ τρητγ ; ἀπά ἢ τῆδι 
τυ ]εῖἢ ἢΪ5 βρίγις τπλπ ἢς ἴπαῖ τἀκεῖ ἃ 
οἰ. 

4 Α νἱςοκεὰ ἀοεγ ρίνει ἢ πεεὰ τὸ 
[156 1ρ5; σπά ἃ ᾿ἴἰὰγ ρίνειῃ δᾶγ ἴο ἃ 

. ΠΔΌΡΉΓΥ ἴοηριια. 

αἱ ἴῃς Πεοαά 45 ϑερτηδι! Ζίηρ [6 τῆδῃ ΨῇΟ 
ἀο ΠΡ ἢ15 ἰῃ οδυπίηρ ἴῃ6 πιϊϑο πιο οἵ ν ὨΙΟἢ ΠΟΥ 
ἴγοαῖ, 

ἀϊσρείδ μΡ ευἱῇ 55. ἀϊξβ Ὧπ οὐἱὶἱ ρὶξ ἔογ 
οἴδβουϑ ἴο ζ4}} ᾿Ἰπῖο. Οομρ. Κ5. υἱῖ. ἰς. 

80: Α5 ἰπ νὶ]. 12, ΜῈ ἢᾶνθ {πε ρῇῃγϑίοξ- 
ΠΟΙΛΥ οὗ (δε 5ἰαπάδγοσ, [ἢ6 πιᾶῃ οὗ Βε]14], 
Ὀτουρὴς Ὀεοίογθ ι13,---ἰἂθ ΠΑ] πο]οβθα ἐγεβ [ἢδί 
ΠΘΥΟΓ ΙοοκΚ γοιὺ βἔγαιρηΐ ἰη ἴῃς ἕδοοθ, [Π6 τεϑῖ- 
Ιεϑϑηεβ5 ΟΓ συπηΐϊηρ οὗ τνιιςῃ ὈΪΠΠρΡ ἴΠ6 1005 
18. πε ϑσυγοβί ᾿ηἀϊςαίοη. 

31. Τῆς ᾿πϑοίίοη οὗ ἴ86 “1 οὗ {86 
ΑΟΝ. (ἴο ψΒῖςοἢ {Ποῦ ἰ5 πὸ σογγεβροπάϊης 
Ραγί οἷς ἴῃ ἴμῈ6ὲ οὔρῖπ41]) μῖνθϑ ἴο ἃ Ὀγοδά, 
ξύπεγαὶ τηλχίτη ἴπ6 ἰΔΠΊοη655 οὗ οπα 5ἰδίϑα 
ψ} Ππδϊίοπα ἀπά σοπαξοηβΒ. [106 ΓΑ]ΪΥ 
(Π6 ῥγονθγ συπη8, “ὙἼἢΘ ΠΟΑΙΎ δοδὰ 15 ἃ 
σγοννη ΟΥ̓ βΙοτΥ : [ἃ 15 ἔουῃπά ἴῃ (ἢ6 ΨΥ ΑΥ οὗ 
τἰρ  ϊοουβη655,᾽) σΟΠ165 85 115 γειναγά. 

82. ἴη ἴδοϑθο ψψογάς ψγὸ δᾶνς [ῃ6 ἢγξξ τὸ- 
οοτάρα υἱζογαπος οὗ ννῆδὶ ἢ45 ϑίπςο Ὀθοοπὴθ ἃ 
γα θπη, τοροαϊοὰ ἴῃ αἰ βεγοηὶ Ἰδηρυᾶροθ 1η 4]} 
Ὀυῖ ἀσπίς] τοτῆβ. Οομρ. Ονιᾷ, “ Εριξί, 
οχ Ροηΐ." 11. ν. 75, “" ΕΟΤΟΥ ο5ὲ 40] 56, 4 
αἱ ξογεϑϑίτη νησὶ Μορηΐδ.᾽" 

33. ἐπίο ἐδε ἰαῬΡ )ὺ ὙἼῆδ φῥγοσδβϑθβθ 56 ῈΠ|5 ἴο 
δᾶνθ Ὀοοη [ἢ (δ6 ἰοΐ5 νγογε {πτόννῃ ἱπῖο [Π6 
ξαϊπογοά ξο]ὰς οὗ ἃ τοῦς, δῃά ἴμεη ἄγαννη 
οι, ᾿ 

ἀμ ῥοεη5] Βεῖϊίζεσ, [6 1πάριπιθπϊ ΟΓ 5εῆ- 
ἴομοθ δΙΟἢ ἀδροπάβ ἀροὴ πο Ἰοῖ. ΔΝ Πογὲ 
411] ΠιυπΊδη ἱηβιποηςθο ννᾶὰ5 δχοϊυάθα, ννῆογα 
Ἐνογυτ μη βοοπηοὰ [86 πηογεϑὶ σπαπος, ἔδοτε 
[π6 ἔδιἢ οὗ ἴῃ6 [5.ο] 16 ἰθδσῆοῦ σεσορηϊζΖοα 
(86 συϊάλποο οὗ ἃ πίρθεγ ΝΥ. 80 ἴῃ [Π6 
ςᾶϑε οὗ Ασβδη (7 οβἢ. νἱῖ. 18), ἀπά ]οηδίπδπ 
( 5. χίν. 37---.2}., [ἃ δά θεθη υ8ρὰ ἴο ἀοίοςϊ 
εξυϊτ. ὙΠῸ βᾶπιε ργοόςοβϑ, ἰξ νοι] βθθπὶ ἔγοτῃ 
1ηϊ15 ραβϑαβο, νγᾶ5 ἐπιρὶ ογεά ογάϊαγ]ν ἰῃ {Π415 

ὙΠογο {Π6 Ἰυάροβ σουἹὰ ποῖ ἀδοϊάθ οη [6 
ἔλςῖ8 Ὀεΐοτε πε. (ἸΟΠΊΡ. ΧΥ]. 18. 

ΟΗΑΡ, ΧΙ]. 1. «σερὶϑεε5}] ΑΞ ἴῃ νἱῖ. 14, 
[ες ἔδραϑξ δοσοιηρδηϊοαὰ ἴ86 οἤθπηρ. Ῥαγὶ οὗ 
1ῃ6 νἱοῖ πὶ νοῦ Ὀυγης ὕροη ἴἢ6 αἰΐατ, 1ῃ6 
γοβὲ νγὰϑ σοῃϑιπιεά ὈγΥ (δ ννουϑῃρροῦ δπὰ 
ἢϊ5 Ποπάθ. ὙΤῊς “ἤουϑε [}} οὗ ϑιογιςοβ " 
ννᾺ5 τδοσγοίοσγε οπα δρουπάϊηρ ἰῃ ϑιιπιρίῃουϑ 
[εδϑίβ. : 

4. ΤΠο (ἐφογνδηΐ," 1 τηυϑέ Ὅ6 ΓΟΠΊΘΠλ- 
Ὀετοά, ννᾶβ ἃ οἷανθ, Ὀὰϊ 1ἢ ἐπ ἀὔβθηςς οὗ 
σμ ἄγοη, 85 ἴῃ ἴπ6 σᾶ56 οὗ ΕἸΣ οἵ [ᾶπια9- 
οι (Οξεη. χν. 2), οὐ ΟΥ̓ ἴπε6 πηϊδοοπάιιςῖΐ, 
ΓΟΔ] ΟΥ δι ρροβθά, οὗ ἴμε ἵγιιθ ΠΟΙ͂Σ, ἃ5 1ὴ (6 
ς856 οἵ ΖιῦαΑ (2 5. χνυὶ. 4), ἢῈ τηὶρῆΐ συς- 
σρο ἴο ἴῃ ἱπῃοπΐδηοθ ὍΠ6Ὸ Ἰδίϊογ ἰηϑίδηςθ 
᾿πάθοά, Ἔνθ Ὀδίοτε (ῃς ἰγαηϑίογ ὉγῚ αν οὗ 
Μερῃιθοβη ἢ 5 τρῖθ, 15. ἃ δ ΚΙ ΠΡ ἜΧΑΙΠΡΪῈ 
ΟΥ̓ ἴ1η)6 νοι δηά ᾿πβυθησε νὨΙ ἢ ἃ τΏδΔη, 
βδίδιτηρ ἔγοπι (6 ροϑιιίοη οὗ ἃ βἰανε, πηρῃξ 
ὈΥ ρῥγιάοποθς δηὰ ἰδεῖ αἰΐδιη ἴο (2 58. ἰχ. 
10). 

8. Το αἵ οἵ Ξπιϑπρ οὔθ, νυδιοῃ πλιϑέ 
εἶᾶνα Ῥδθη Κπόννῃ ἴο ἴπ6 [5γαϑὶἴθ8 ἔγοπὶ [Π6 
{1π|6Ὸ οὗ {πεῖν ϑο)]ουγηιηρ ἴῃ Εργρῖ, Ὀυϊ ἢδα, 
ῬΓΟΌΔΟΌΪΥ, Ὀδεη Ὀτουρῃξ πΠἴο ἔγοϑῃ ργοπηηθηςα 
ΒὨτουρῇ ἱπίογοοιγϑδο νυν ἴΠ6 ῬΠα ηἰςΔη5 δηὰ 
νυ 58:6 04, ποτα Ὀδσοιηδ5 ἃ ραᾶσγαῦ]θ. ννοπάοσγ- 
ξι}} 45 15 [πη βοραγδίίοῃ οὗ [6 ριιγε πγείδὶ ἔστοπὶ 
(ἢἣς ἀγοϑ5 νι ννῃϊςἢ τ ἢδ5 τηϊηρ θά, {Πογς 15 
βοιηθίῃιηρ γεῖ πιοτὸ ννοηάργίι! ἴπ ἴΠ6 ἀϊν!πο 
ἀἰϑοιρ! ηθ νυ] ἢ ρΡυγιῆθδα (ἢ. γοοά ἰδαΐ 1165 ἢ, 
κὸ ἃ ργδίη οὗ ρο]ᾷ, Ἔνδῖ ἴῃ γου ἢ δηά σοπιπιοη 
παΐυγοβ, δηὰ ἔγοεβ [ἃ ΠτῸπὶ 4}} δάπγιχίισγε οὗ 
ον]. ὙΠῸ βδπὶθ ϑιπη] τα τηοεῖθ 15 δρδϊη 
ἴῃ Μα]. "ϊ. ἃ; τ Ρεῖ. 1. 7. 

4. Το ἔννο οἶλιι565, που ἢ Ο ΘοΙΎ ΓῸ 
86] ηρ οἀςὶὶ Οἴου, ἀδβογιθθ ἔννο ρῆδϑοβ οὗ 
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ἐπῆρ, τ᾿- ς Φοβο πιοςκεῖῆ τῆς ροογ τε- 

ΡΓοδοἢοτῃ ἢϊ5 Μακεγ: σϑπά ἣς τῆδῖ 15 
Ὴς.. ροἷλά δἵ σφ] πλ τ65 56.4}} ποῖ 6 'υη- 
λείί ἐμ- ᾿ ἢ 
κε. ΡΆΠΙ5Ποα. 
4Ρ5.127.3. 6. 4(ΠϊΠάγοη 8 ςμι]άγθη 47γὲ τῆς 
ἃ 128. 3. 

σγοννη οὗ οἷά πηεῆ ; δηά τῆς ρίογῃ οὗ 
ιηῆς. ΚΒ άτγεη ἀγέ {πεῖν ἐλ Π ΓΒ. 
Α τ 4" 7 ᾿ χςε]]επε βρεεςῇ Ὀεσοπηοῖῃ ποῖ 
ΡΥ {7.79} : ᾿ 
ΕΗεΡ. 4 ἴοο] : πιυσῇ |ε85 ἀο ᾿Ἰγίπρ 105 ἃ 
ωιο, - 
ἐγ ηι. ΡΓΙΠςζΕ. 

(ρα. τ... 8 4ΦΑ οἱῇ ἐς ἂς ἃ ' ρτγεσίοιιβ βίοῃε ἴῃ 
ε ἀϑων {πε εγεβ οὗ δῖπι τῆδλί ἤατῃ ἴ: ψῃιτῃοτ- 
ἔλασ. βοανογ ἰἴ τυγπεῖῆ, [τ ργοβρεγείῆῃ. 
Γ ΕΠΑΡῚ ΣΟ. 

9 ΖΗε ταῖς σονεγεῖῃ ἃ [γδηβργαβϑίοῃ 

1Π6 πλυΐυ 8] δβηηϊ65 οὗὨἨ ον]. ὉΠ 6ν]] ἄοοσ 
ἀεὶ ρ ἢἴ5 ἴῃ 1165, {π6 ᾿ἰασ ἴῃ Ὀδα ννογάβ. ἴῃ 186 
Ηοῦτονν, ποννονοσ, Ὀοϊῃ ννογὰβ ἀγὸ δὐβίγαςίϑβ, 
ἐς νυ] Κεάπθ55,᾽" “6 Ἰγίηρ.᾽" 

δ. δὲ δαὶ ἐξ γία αἱ εαἰα» ἢ ὍΤΠ6 
ΤΟΙΊΡΟΣ 15 σομηπίοη δἵ 41 {{π|6ὸ5 ἃ5 ἴπε πιοϑῖ 
Ὠαῖοδι! ἔοστῃ οὗ δνι], θυ. πιοϑὲ ἰδησυᾶρος ἤλυθ 
δά ἴο ἀξδοῦῦο τ ΟΥ̓ [5 εἴθοῖβ. [τ Ὀεϊοηροά 
ἴο ἴῃς Οτεοῖκ πιϊπὰ ἴπ [15 ἔθου ΠΥ ΟΥ̓ σοπλὉ1- 
ΠΑΙΟ. ἴο ΕΧΡΓΈΒ5 ᾿ξ ὈΥ [Π6 5ἰη5]ε ννογὰ ἐπι- 
χαιρεκακία (Ατιϑῖ. " ΕἸἢ. ΝΙσοτη. 11. 6), νΝῈ]]} 
τοηδογοά ὈΥ ἴπ6 Οοτηδῃ “" ϑοῃδαρηΐγειάθ "ας 
18 ποϊοννργΓ ὮΥ {παῖ ([ἢ6 51Π5 ϑβροίθη οὗ ἴῃ Ῥοιἢ 
αἰδιιδθ5 οσσιΓ ἰδοὺ ἴῃ [οδ΄ 5 υἱπάϊσδίίοη οἵ ἢϊ5 
ἰπίερτιγ (χχχὶ. 13,29). ὙΠῸ πλᾶγρ. “"5}8}} 
ηοΐ ὃὉ6 δΒοϊ]ὰ ἱπποσθης " ψῖνοβ δη δἀπγ 55ι0]6, Ὀυϊ 
ποῖ ρῥγείογαῦ!ςα, τεπάθγηρ. 

6. Ὑἢε βρεοῖδὶ ροϊπὲ ἀνγεϊξ. ου ἴ5. ἔδε 
ΤΕΟΙργο ΠΥ οὗ ροοά ἴῃ ϑιιίαιηθά ἐΆΠΆΪΥ τεῖδ- 
τἰοηβρ5. Α Ἰοηξ Ἰΐπε οὐ ἌἽμι]άγεπ᾽5 σῃ]άγεη 
ἰ5 ἴη6 βίογυ οὗ οἱά ἂρϑ, ἃ ἰοῃρ [πη6 οὗ δηςδϑίουβ 
1η6 ρἼογγ οὗ {μεὶγ ἀδϑοθηάδηῖβ, 

η. ΤῊς ΤΏΔΥΡ.. “ἸἸΡ ΟΥ̓ ΘΧΟΘΙ ΠΟΥ," “ΠΡ 
οὗ Ἰγίηρ,᾽" ἰ5 τῆοσγο ἰἰτογα]ὶ δηὰ Εν}: Ετοδῖογ δη- 
ΡὮ4515 ἴο ἴῃ6 σοηῃίΓαϑί, 

2τγίποο] Βεῖζεγ ρεγῆδρβ “" ποδὶς," ΡΥ πο ΕἾΪγ- 
ἢ ἃ (301,ΧΧ.). Μνμαῖ 15 ροἰπίοά ουξ 15 
ηοῖ {π6 υπἢίηοθϑ οὗ ᾿γίηρ ΠΠ05 ἔου ὀχαϊιεὰ γαηκ, 
Ὀυῖ [Π6 ὨΘΟΟΒΘΕΥ͂ οὐ ΠΔΙΤΗΟΠΥ͂, ἴῃ ΘΑΟἢ (856, 
Ὀοξζννθθη σμαγαςίου δηα βρεθςῆ. 

8. ΑΑ ΠΑ] ΞΔ ΌΤΙ 4] ἀδϑοσιρίοη οὗ (6 ρΟΥΤΟΥ 
οὗ ὈΠΌΕΓΥ ἴῃ Ραδοαβ δηἀ ἃπιοηρ; λι1 565. ἔπ 
ῬΓΘΟΙΟΙ 5 5Βἴο πα, ̓ ΠΠΘΓΑ ΠΥ ὁ ἃ κΐοπα οὗ ρτᾶςς," 
ῬΓΟΌΔΟΙΥ ἃ βοπὶ, ποι ῆϊ οὗ 48 ἃ ταν ὰη 
δανίηρ ἴῃ6 Ροννοῦ ἴο σοης]αῖς ἕανουσ. ὍὙΠ6 
ὑογάϑ “ἴῃ [6 Θγ65 οὗ ἢϊπὶ ἴῃαϊ Πδίἢ 11) (Π{6- 
ΤΑΪΪΥ, “" ΟΥ̓́[5 ῬΡοββθβϑου ᾽,), πιᾶν γοίοσ εἰ ΠΟΥ ἴο 
{Π6 τη ΠΟ ρῖνθϑβ, ΟΓ ἷἴο ἢϊπὶ νγῆ0 ΓΘΟΟΙνΟ5 
(Π6 Ὀγθθ, δηὰ τὴ ἡάρτηθηῖθ οὐὗἨἉ Ἰπίογργοίογϑ 
ΓΕ ΠΟΔΙῪ ΘαΌΔΙΪΥ αἰνίἀοά. Οἡ πε ΨΏΟΪΕ, 
Ποννουογ, ἰἴ 506 Π|5 δεϑὲ [0 γεΐεσ 1 ἴο {Π6 τηδῃ 
ἍΟ, Ῥαΐπε (Π6 Ροβϑοϑϑουῦ, 85 (26 βοννεὺ ἴο 
εἶνε ἴθ ΗἬ βθὲβϑ ἴῃ τῆς εἰς 4 [4]18πϊ4ὴ νι ΠΙΓ ἢ 
δ ΒΟΓΟΥΕΥ ἰἰ τυ ΓΠ8᾽) Μν1}} ΘΏΘΌΓΕ “᾿ΡΓΟΘΡΟΓΥ.᾽" 

ῬΕΟΝΈΕΈΚΒ5. ΧΝΊΤΙ. [ν. 5--14. 

θέ κεῖῃ ἰονε ; δυῖ ἢς τῇδ τερεαῖοιῃ ἐὸν 
ἃ τηλῖζογ βεραγαΐθιῃ ὑδγν τ ῈΠά5. ᾿ 

ΙΟ 'Α τεργοοῦ εηζεγεῖῃ ποτε ἰηῖο [0 τ, ἡ π 
γοο πη" 

ἃ ἍΜ 6 πιδὴ ἴπδη δὴ πυπάγεά ΒΓ ΓΙΡΕΒ ἐ εἰὰ νιρνε 
Ἰηἴο ἃ ἔοοὶ. 

11 ΑἹ εν]] σιση 8ε} Κεῖ ΟἽ]Υ τα- 
Ὀ6]]ΠΙοη : 
88}} θὲ βεηΐ ρα ηϑβῖ ἢ Π1. 

12 [,εἴ ἃ θελγ τορεὰ οὗ μεὲγ ψγβεὶρϑβ 
γτηδεῖ ἃ πΊλ1), γαῖμοῦ ἴδῃ ἃ ἴοο] ἴῃ ἢ]8 
(οἹ]]γ. 

“23 ἈΠΠῚΠ[ἔὋ, 

ἡ ίο 
φίγὶκρα 

“)]) οἱ ἀπ 

[Ππογείογε ἃ σγμα] πλΈββοηρῈΓ ἀνμάνεα 

12  Βοβο “ γεννδγάειῃ εν!] ἔογ οοά, ἢ 7 Ἀοα. τ. 

Εν] 5.41] ποῖ ἀερατγί ἔγοπι ἢΪ5 μοιιβα. 

Ὗνὲε πιΑΥῪ σοπραγο ἴδ6 πὸ ἴῃ Ον]ά, "ἀε Ατ. 
Απλ.᾽ 1Π1. ός 3, 

ΟΜ Ώπογα, σγοάθ τὶ, σαριηξ Ποιηπόϑαῖε 
ἀδοϑαμα." 

Οὐ Ριπάδτ᾽β 

χρυσὺς ἐν χερσὶ φανείς, κιτ.λ. 
Ργίῃ.᾽ ΠΙ. ςς. 

9. «φεξεῤ ἰουε) ἱ.ε. [ΆΚΕ5 ἴῃς σουγθο νυ ῃϊςἢ 
Ιεδάϑς ἴο ἢ}5 βαϊηϊηρ 11. 

ῥὲ ἐῤαὶ γεῤεαίειδ αὶ »πα 97] ὙΠῸ ν Ὡσιϊηρ 
5 ἀϊτοςιοα ποῖ ἀρδιπϑὶ [6 θη θοῦ ἴο ἴδ 
Ὁρ ἰά]ε βοδπάδὶ] δῦοιιζ ομε᾽ 8 ἔγ!επ5 ἀπ βργεδά 
1, δυΐ ἀραίπδε {πὰς ψ ἈΙΓΝ Ἰοδάς ἃ πιχὴ ἴο 
ἀνν 6}1 λυ ἢ τγπτδτηρ τογαίϊοη οἡ ἃ ραβδὶ οἴξηπος 
ἰηδιοδὰ οὗ Ὀυγγίης ἰξ ἰπ οδ]νίοη. 

“οραγαίεῖ τῆν διεπ.] ἘΒοιίοσ, 81198- 
δοῦν δῖ5 ΟὨ 67 ὕσιϑπᾶ. ΤὙἢο ἰπουγρἢϊ 5 
ποῖ 50 πηιισῇ ἰπαΐ οὗἩὨ [ἢ6 τηϑοῃ 6 τυ ῃϊςἢ [ἢ 6 
1ΑΙΘΌΘΑΓΟΙ Τα κο5 Ὀοίννθοη οἰμοῖβ, 85 οὔ (ἢς 
Ἰη)υῦγ ἢ ἢ πὲ νοσκ5 ἔου ἢ πηϑε]ξ, 

10. επίογο } ὍῊΘ πλᾶγρ. “ἀνθ ῖῃ," Ὡς ἢ 
᾿ΠῚΡ]165 ἃ ἀϊβογοηΐ οἰγπιοίορΎ ἔογ 1Π6 Ἤρθτεν; 
νετῦ, που ρῇ διιρρογίθα Ὀγ βοπλθ [ον 8ὴ ἰηϊογ- 
Ῥτεῖοισ, 15 ἰῃηδοσιιγαῖο δηα [655 ΘΧργΟΘΘΙν. 

11. ““ἈΘΡο]]ΠἸΙΟἢ 566 Κ5 ΟὨΪΥ 6Υ}].᾽) 15 ἃ Ρο5- 
5: 0]6 δἱϊθογηφῖινθ. [πὸ οἰ Ποῦ οᾶ86 ἴδ ρτγουςγὺ 
τεῖδιῃϑ 1ἴ5 ἔογοθ ἃ5 Ὄοχυργοδϑίηρ πε γενεγεηςο οὗ 
(ἢες Εαβδὶ ἔογ ἴῃε βιυργεπια δυο οὗ τῆς 
κίηρ. ῬὍῇΠὸ “ ΟΓ16] ΠλΟΘΘΟΠΡ ΘΙ" ΠΊΔΥ πιθδη ἴῃ6 

᾿ Δηρεὶ οὗ ἀδδίἢ ψῆο 15 ϑοπὶ ἔστ δραϊηϑξὲ (δ 
τοῦε]. Ὀὰϊ 15 ΠΊΟΓΟ ὈΓΟΌΔΟΙΥ ἴΠ6 Κιπξ 5 οβς εν 
ἀεδραίςδεά ἴο βυθάιϊια δηὰ ριυηϊϑἢ Πϊπι. ὙΠῸ 
ΠΧ Χ. πονγονευ δάορίβ [ἢ6 ΓΟΥΠΊΘΥ τηοδηϊηρ. ἀπά 
δῖνοβ ἼΤΗΣ Τογὰ νν}}} βεηα 4 Ρ᾽Ε|655 Δηρο]." 

12. ΤΠ ἰαγρα Ὀγοόννῃ Ῥθᾶγ οὗ δυτία, ἰπ Ποῦ 
Τῶδο δῖ. {πὸ ἰοβ8 οὗ Ποὺ ψν εῖρθ, ννὰ5 ἴο πὸ 
15γδοὶ τος [6 σἰγοηροβί ἴγρε οὗ γιὸ ἔεγοςιγ. 
ΟὐομΡ. 2 8. χυ]!. 8; 2 Κ.. ||. 24; Ηοϑβ. ΧΙ. 8. 

141, Το ἤρυγεο 15 ἴδκοη ποῖ ἕτοπι ἴδε 
βρτιηρίηρ ἔοσί οἵἉ ἃ βίγεαπι, Ὀυϊ ἔγοια ἴμὲ στοαῖ 
ΔΚ οΟΥ τόϑργνοῖγ Ἰροὴ ψηϊοὴ Ἐδβίογῃ οἰ 65 
οἴδηῃ ἀοροηάθα ἔογ {Πεῖγ ΞΌΡΡΙΥ οὗ ννδίεσ. 
ΤὨὸο Ὀεριπηΐης οὗ 5ἰσιε 15 σοτηραγοὰ ἴο ἴδε 

εἾμκα 

14 Τῆς Βορίπηΐπρ οὗ 5ἰγίξξ ἐς ἄς ἀεὶ ν9 



ν. 15---26.;} 

ννῇοη οἠς Ἰετῖοτῇ οὐἵ νναῖογ: {πεγε- 
ἔογε ἰθανε οἵ σοηϊεηπείοῃ, Ὀεΐογε ἴτ θὲ 
γε αα]εα νντἢ. 

͵ Ις 1Ηε τῇαῖ 7050 Πεῖ τῆς ννιοκεά, 
ἐμαρ. 4. ἀπά ἢδ τῇαϊῖ σοηἀειμηπεῖῃ τῆς μϑῖ, 
Ἶδλι. ς. ... να ΠΟΥ ΒοΙὴ ἀγέ Δροπηϊπδίίοη ἴοὸ 

τῆς [οΚ Ὁ. 
16 ννΒεγείογε ἐς ἐῤεγε ἃ ῥτίῖςε ἴῃ τῆς 

Παπά οὗ ἃ ἴωοὶ ἴο ρεῖ ννυϊβάοιῃ, 566! ρ; 
ῥε ῥα πο Ὠεδαγῖ ἐο 1 

17 ΤΑ [πΠεπὰ Ἰονεῖῃ δἵ 4}1 τἰπλ6β8, 
ΔΠηἃ ἃ Ὀγοῖῃεγ 18 θογῇ (ογ Δαάναγβιγ. 

18 ΤΑ πιδη νοϊά οὗ ᾿πιπἀΔεγβϑιδηάίηρ 
δ Κεῖς ἢδηάβ, σπά Ὀεςοπιοῖῇ δι γεῖν 
'η ἴῃς ργόβεηςε οἵ ἢἰβ5 ἐγιθηά. 

19 Ηε Ἰονεῖῃ {τγαπϑογαβϑϑίοη τῆδῖ 
Ιονθῖῃ βιγιίε : σπά ἣς τπαῖ ἐχδτεῖῃ ἢ]5 

"ΗΦ:δ. ΤᾺς σαῖα βεεκείῃ ἀδϑιγυςστοη. 
ἀρ γλνδθᾳ 20 'Ηε τῆαϊ ἢδίἢ  ἔγονγαγά ποαγῖ 

ἃ Ἑχοά. 2. 

. οὔὮδρΡ. 18. 
24. 

5 ςῆδρ. 6. 
ι. ἃχ τσ. ας 
ἐ Ηεοδ. 

γέ. 
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Βηάδιἢ πο ροοά: δπηά δε τδαῖ διῇ ἃ 
Ρεύνετγβα τοηραα (]]Ἔτἢ πο πὶ δα εῇ. 

21 [Ηε ταὶ δερεκίειῃ ἃ [00] «ρειῤ 133. το. 
11 ἴο ἢ]8 δοῖγονν : δηὰ τῆε ἔβῖπεσ οὗ ἃ 
ἴοοὶ δίῃ πο 10γ. 

22 “Α πιοῦν ἤεαγῖ ἀοεῖῃ βοοά "' κε οβαρ, τῷ 
᾿πξε ἃ πιεάϊοίης : θιῖ 4 Ὀγόίκαη 8ρίγιῖ ἕ, δ. 13. 
ἀγίεῖῃ τῆς Ὀοηα8. 

23 Α νψ|ςοκεα γιαπ τἈΚΕῖἢ ἃ οἹ οὐ 
οὗ τῆς θοβϑοηὶ ἴο ρεγνογ [8 ννᾶγβ οὗ 
Ἰυάρπιεητ. 

24 "ΚΝ ιβάοπι ᾿ς Ὀείοσες ἢϊπὶ ἔῆδε ἀπ ασι τὶ 
ματῖῆ ὑπάετγβζαπαϊηρ ; δυῖ πε ἐγεβ οὔ ἃ δ 
ἴοοἱ χγε ἴῃ τῆς δηά8 οὗ τῆς βλγίῇ. 

25 5Α (οοἰβῃ βοη ἡ: ἃ ρτίςξ ἴο ἢ 8 ὁ “βαρ. το. 
[ΔΊ ποτ, ἀπά Ὀἰτίογπεβθβ ἴο μοῦ ἔμαϊ θαγα Κὶ το σϑοις 
ἈΙΠΊ. 

26 ΑΪβο ἴο ριυπίϑῃ τῆς 788 ἐς ποῖ 
Βοοά, ποῦ ἴο 8:Γ|Κα ργίποβϑ ἔογ Ἔαυγ. 

π ς 

ἤγϑί Ἵτᾶοκ ἴῃ 1ἢ6 νγ8}} οὐ πιουπὰ οὗ 5υςἢ ἃ 
ΤΓΈβογνοῖγ. Αἱ ἢγβί ἃ ἔδνν ἄγορβ οοζο ουῖΐ, Ὀὰΐ 
αἰἴζογ ἃ {Ππ|ὲ [η6 ψνῃο]Ὲ πηᾶ55 οὗ νναΐειϑ ῬΡΟῸΣ 
ΠΟ ϑ νος ἢ ΕΏΓΥ, δηά ἃ 15 μαγά ἴο εεῖ 
᾿ϊπλι5 ἴο τὴ ἀοισγιςίοη γῃ] ἢ ΠΟΥ σδιι56, 

δέξογε ἡ δὲ ηριοδαϊεά «υ}}Ὁ] 1 Λτογα ]γ, κῬε- 
ἴογξ 1ἴ στο 15, Οὐ γι ϑίλοβ ἕογιναγά.᾽" 

156. Μδεη ποοὰὲ ἴο ὃς νναγποά δραδίηδὶ δὴ 
ὉΠ])051 ΔΟυ 8], πο 685 ἴΠΔηὴ δραϊηϑδὲ τη] υ5ὲ 
σοηάεοπιηδίίοη, " [ήθχ ἀδηπληδέυγ σὐπὶ Ποσθη5 
ΔὈσϑΟΪν τ." [Ιη ἴπ6 Ηδρθῦτονν 45 ἰπ {π6 Επρ] ἰ5ἢ, 
“ὁ [0 |5}γ ὯΔ5 115 [ογϑηϑὶς 55η56, "" ἴο ἀοΐαγα 
τὶ Ὠΐθοιι8,᾽" ἴο ἀοφιμῖ, 

16. Α πῖοτε ἰ᾿ἰἴοσαὶ γε πάθσηρ εῖνοβ σγοδίοσ 
Ῥοιϊηῖ: ΡΥ 18 ὉΠΘΙΘ ἃ Ῥτίο9 1 89 πδπὰ 
οὗ ἃ 7001 [5 1ῦ ἤο ξθὺ Υίπάοιι ὙΠ: 
ὯΘ6 δὨ8β Π0 Πθδσῦ 70Σ 107 Ἴδε [00], ἢονν- 
Ἔν νη, σαπηοῖ γ ν ]Ἰβδάοση. Νὸὼο ΠΊΟΠΟΥ͂ 
νν1}} ἀνδ1} ννιτῆουὲ τΠ6 ὑπάογβίαπαιϊηρ Ποαγί. 

17. Τὸ ΑΕΓ. τβουρὴ ργαπηπλδίῖς}}ν ἴδη- 
ΔὈ]Θ, πλῖ5565 ἴῃ στϑαΐῖ πιθάϑισε ἴμ6 ὈδδιΐΥ οἵ {Π6 
Ργονοσῦ. δὶ 15 πιϑᾶηΐ 15 ηοΐῖ ἃ ἀόργθοϊδ- 
ἔοη οὗ ἴΠ6 [168 οὗἉ ἔγΙΘηά5}}0 ἃ5 σοπηραγθα νυ ἢ 
ἴῆυϑθε οὗ Κιπάγοι, Ὀὰΐ ἴο ὀχαὶῖ ἴπ6 ἴγυο ποπά 
ἴο {π6 υἱϊζογπιοσί, [{ ἀθϑογῦθϑ, ἃ5 'π ΧΥΙ. 24, 
[Π6 ““ ἐγίεπὰ ἴπδὶ 5! κοῖς οἰοβοῦ ἴἤδη ἃ Ὀτο- 
ποτ." ΑἹ 811 011|08 8 ΓΣΊΘπὰ Ἰονοῦι, Ὀυϊ 
π δάνονγβιῦ  Π6 18 ὈΟΣῚ (5ς. ὈΘΟΟΣη 98) 
ἃ Ὁσοῦμοσ. Τὴ γεπάοσγίηρ οὗ ἴπ6 ΑΝ. 5, 
Ὠοννονοσ, πλδϊπίδιηθά ΟΥ̓ ΞΟΠΊΘ σοπητηθηϊδίουβ 
(Βεγίμοδι), δηὰ 5 βυρροτγίθα ὉῪ ἴῃς ΕΧΧ. 
δηά νιϊγαῖθ. ἼΤακοη 85 αὔονθ, ννὸ πᾶνθ ἴῃ ιἴ 
ἃ ῬΑΓΔ]16] ἴο {Ππ6 “Δ σι5 σογί5. ἰῇ γὸ ἱποογία 
σογηϊτ᾽ οὗ (ἱς. " ἀθ Ατηϊς,᾽ α. ό4. 

18. Τα τοαρροάγδησθ οὔ (Ὡ6 νναγπίηρ 
φαϊηϑὲ 5: ΓΘ 5} Ρ 566 Π|5 ἴο ὈῈ βιιξρεβϑίθα Ὀγ 16 
Ὀ:ενΐοιιβ νοσθθ. 445 ποϊμιηρ 15 ΠΟΌΪοσ ἴμδη [ἢ 6 

νοι, ΙΝ. 

861{-5Δοτῆςε οὗ ἴῃς ἴγς ἔγιοπά, 90 ποίμιηρ ἰ5 
τίογο σοηίοιῃρί δ ]6 ἔμδη ἴἢ6 ννθᾶκηθβο γΏΙΟἢ 
Αἰ]ονν8 ἰἴ56]  ἴο Ὀ6 5δογιβοδά ἔογ {πὸ δαί οὗ 
Ὑν Γἢ]685 δϑϑος δίθϑ. 

ἐπ 1δὲ ῥγεδόποο Γ᾽ δὶς ζηἰεμαῆ -- “οὴ ὈΟΠΔ]Ε 
οὗ," οὗ “"ἴο ἢϊ5 Πιδηα ἴῸΓ 5οπὶθ (Πγὰ ρογϑοη." 

10. δ ἴδαὶ ἐχαδοι δὶς φαίε] ΤῸ Ἔχαὶὶ {πε 
δαῖε 15 ἴο Ὀυ]]ὰ ἃ 5ἰδίε!υ ἤοιιϑε, ἐ. 6. ἴο ἰηάϊι] σε 
ἴῃ ἀγγορδηΐ οβιοηζδίοη. 

42. ἀοτρ φοοάΐ Σἐῇἶᾷο αὶ »ιρά! εἰσι] Βειίογ, 
ὙΟΣΚΟΌΣ ἃ ξοοά πο0811:8. ὙΠΕΓΟ ἰ5 π0Ὸ 
Ραγίς!δ οὗ σοπιραγίϑοη ἴῃ {πὸ Ηθῦτεονν. 

23. Αποίδογ ρῥτοῖεβί δραϊηϑὶ ἴπ6 ρογνδάϊηρ 
σοτγυρίίοη οὗ Οτθηῖαὶ ᾿πάροσ, ὙΤῆδ τνογάς 
“ἐ ἔσοτῃ ἴῃ 6 Ὀοβοπ,᾽) ἔγοπι ἴῃ ἔο]ά οὗἉὨ 16 δατ- 
πιδηΐ ταίθοῦ [Π8π ἔτοπὶ 186 Ὀαρ οΥἵ᾽ ρίγαϊθ ἴῃ 
ὙΠΟ ΠΊΟΠΟΥ 5. τ50}}}}}7 σδττγίθά, ΡΟΒΒΙΌΪΥῪ 
ΡοΙηΐ ἴο [Π6 5164} |Ππ655 νι πῃ ϊςἢ 186 διῇ ἰς 
οἴεγοά, 

24. δείογε ῥδὶ»ι)ὴ δεῖ δἴγαιρῃς Ὀεδέοσγο ἢϊς 
γξ8 85 ἴῃ6 τρᾶῦκ ἴο ““ΠΙΟἢ ΠΟΥ ἸοΟΚ." 
Οἰδμεγβ, ἔο!]οννίηρ ἴῃς ΙΧ Χ. ἀπά Ψυὶς.. τεπάεγ 
“ ΔΑ ΠΟΙ 5 ἴῃ ἴῃ6 ἔαοθ οὗ ἢὶπὶ παῖ ἤδίἢῃ 
ὑπἀεγϑίδηάιηρ,᾽" 5ς. 15. βθθη ἴῃ ἴῃ6 οἰθαγ, 5ἰοά- 
ἔαϑι Ἰοοκ οὗ ἴΠ6 νυ ῖϑθ πιδῇ 45 σοηϊγαςίοα ὑῈ ἢ 
{Π6 ννυδηάογίηρ ρᾷ7ὸ οὗ ἴῃ6 ἔοοὶ. ὍΤΠὸ ΓΟΠΏΟΓ 
τησδηίΐης 15, Ὠονγουσ, ργείογα]ο, 

25. ΑΨᾧὗ τεοροιπίοη οὗ συ. τὲ ἢ ἴο δἀἀϊτίοη 
οἵ ἃ γεΐδθηςθ ἴο ἴῃ6 σογτονν ννῃϊςΐδ {Π6 ΤΟ]]Υ οὗ 
ἃ σΠΠ]ἃὰ ὈΓΠ ΠΡ 5 5ρος 4 }}} ἴο [ἢ τποίῃογ. 

26. πο ἴο σἰγίζε ῥγίποος γον ἐφμ ἐν} Βεοῖζογ, 
δπά ἴο ΒΤ ΚΘ 019 ΠΟΌ]Θ ((μᾶγδοίεγ γαῖ ΠΟΥ 
[πῃ ΓΆΠΚ 15 ϑροίδη οὗ, ἃ5 ἰῇ ᾧ. 7, Υἱ}. 16: 
ἃπὰ [οὉ χὶϊ. 21) 18 Ῥογοπά, Ἔς. δαδι πα 
σὶκαῦ. Οοιμρ. οὐὐ [,οτά 5 τοπιοηῃϑίσδησοθ, “Ὁ [ 
ψγ6}1, ἡ Ὦγ 5πλοβὶ ἴποὰ πιὸ} (]ὁδπ χυ ῇ. 2 4.) 

ΟΟ 



ΡΕΟΝΕΚΒΘ5. 

27 Ξἢειτδδι δίῃ ἱκηον]εάρε βραγεῖῃ 
ἢΪ5 ννογάβ: σηπά ἃ πῆδηὴ οὗ ιἱπἀεγβῖδηἋ- 
ἰησ 15 οὗ 'δη ἊἼχςε]]εηῖ βρίγιτ. 
“χϑ “νεη ἃ ἔοοϊ, νγῆδεη ἢς Ποϊάεςῃ 

ἢ]5 Ρδᾶςε, [8 οοιητοά ννῖβε: απά ἢθ 
τῃδι βῃυκίειῃ 8 1Πρ5 15 εέξεπιφα ἃ τηλη 
οἵ υπάετβιληάϊηρ. 

ΓΗΑΡΤΕΚ ΧΥΠΙ. 

ΗΚΟΌΟΘΗ ἀδθβῖγε ἃ πιδπ. ἢδν- 
γα οίᾷ Ἀπ μς ἱπρ βδεραγαῖεά ἢ!πηβ 6], βθαίκοῖῃ 
ἀριττ κε. ἀπά ᾿πτατυλθά ἀ]ϑτῃ νγίτῃ 411 ννίβάοπι. 

578 
» Τατωες -.- 

10. 

ονσ, 
εοοέ εῥένι . 
Φ ]οὐ 13. ς. 

ΙΓ Ονυ, 59}ὲ 
“λα  :εῤα- 

ΠΡ 2. Α [09] μδῖῃ πο ἀεϊ σῆς ἴῃ ἀπάετγ- 
Ὧπα ἡιίφν- δἴδηθίηρ, δῖ τῆδλι ἢ15 ἤδαγῖ ΠΊΔΥ αἷ5- 
»οὐ ἰο.κ 
ἐπ ποῦ ΟΟΝΕΓ ἰἴϑο] 
ΜΗΒΙ 4 μεη τῆς ψοκεά Τσοπηοίῃ, ἐῤρέμ 

Ί. ὙΠΟ πηϑιρηδὶ γοδάϊηρ “8 ςοοὶ 8ρί γίϊ.᾽" 
8... ““ 86] -ροβϑοσϑθα, "ἡ ὁ σδ]πι,᾽" τεσσ ὕρὸπ ἴδε 
ΚἊΝ οἵ {πὸ Ηεθγοῦν ; “"ὀχοο] θη "ἡ ὑροη τδ6 
Κ . [ἢ οἴδοῦ σᾶ56 11 15 Ὀεϊίοσ ἴο ἱπνογί ἴῃ 
ΟΓἕογ οὗ {πε βυδ)]εςὶ δηὰ ργοάϊςαῖθ. Α τϑδὲ 
ΟΥἨὨ ο811ὶ (ΟΥ ποῦ ]6) ΒΡΙσις 18 ἃ τόδ οὗ 
Ὡπάρθτβίδηἀϊβ. 

48. ΑΑ Ῥείζζοῦ πηϑδηϊηρ 15 ρεγῆδρϑ οδίαϊηοδά 
ΌΥ δι ρρΙγιηρ “15᾽) ἰηδιοδά οὗ “15 δϑιθοπηθά "ἢ 
ἴῃ {ΠῸ Ἰαϊίεγ οἴλυθο, Α5 ἴδ6 νεῦβε ϑἰδηάβ ἴῃ 
{Π6 ΑΟὟ. (86 54πὶ6 ἰβουρῶς 5 γτεροαῖθαὰ στ ἢ 
ΠΑγάϊγ ΔΩΥ οὔδηρο. ΝΠ 1815 σῆδηρε νὰ βεῖ 
186 τηαχὶπὶ ἴῃδΐ 5] ποθ 15 1π ΔΩΥ͂ ολ56 ψοοά. 
Τῆς ἔοοὶ ραϊηβ {6 στορυΐο οὗ νυϊϑάοπι ὈΥ 1. 
ΤΠΟ πιᾶῃ ννΠηΟ 15 ἡδίυγα! ΠΥ τας σθης 15, ΟΥ̓ 15 ἴῃ 
[Π6 νγᾶγ ἴο Ὀθεςοπιθ, ἃ πιδῃ οὗ υπάἀεγϑίδηαϊηρ,. 

ΠΗΑρ. ΧΝΠῚ. 1. Ὑο ἰοχὲ δηὰ {πὸ πηᾶγ- 
Εἰπδὶ τοδάϊης οἵ (ἢ ΑΝ. ἱπάϊοδῖθ, ἐμοιρἢ ποῖ 
ΝΟΓΥ οἸἰδαγῖγ, {π6 ἴννο σμιοῖ σοηϑίγισί[οη5. οὗ 
1ῃ15 βδοπηθινῃαί αἰ σα} γΈΓβθ. 

"Ὁ ῊΡ τμαῖ βϑοραγαίοί ΠἰΠ1561{ βεο κοί δοςογά- 
ἴηξ ἴο ἢϊ5 ἀδϑιτθ, ἀπά ἰηϊοστηθ ἀ]θῖ ἢ 1ῃ ΘΝΘΓΥ͂ 
Ὀυ᾽πα655." ΟἸΠΟΓ γοπάοΠηρ5 ΔΓΘ 

(1) ΒΕ πο βορδσδῦθῦν Ἀ111590]7 ἔσΟΙα 
ΟΥ̓́ΒΟΙΕ ΒΟ0ΟΙΚΒ δ15 ΟὟ ἀθδίσο. δὰ ΣΌῸΚῚ 68 

ζοσσατὰ βδαϊηδῦ 811 γῖ89 ΟΟἼ86]1. 850 
ἴλκεη, {με ργεοερὶ ἰβ, ἃ85. ψγε δου ]ά 88, ἃ 
ὙΥΑΓΠΪ Πρ ἀραϊηβῖ ΞοΙαν] ἀπά πὸ βοίβεαθθοῦς 
Ὀοη νης ὀχ 5 ἴῃ αἰ βεγπρ ἔγοπὶ [Π6 γὸ- 
σοἰνοα συδίοπιϑ δΔηὰ ορ᾽ πίοη5 οὗ πιδηκιη. 80 
Ἐοσθηπλ }16γ δα Βογίδοαι. 

(1) Ηε ψο 5εραγαῖεβ ὨἰπΊβο] (55. ΠῸπι 
(δε ἔσο! ϑῃ, υπ]εαγηθά ται] 6) 56 Ὲ 8 ἢὶ5 
οὐ ἀοδίγο (55. παῖ ννῃῖ ἢ 5 νου ἴο 6 
ἀεϑιγοά), δηὰ πη ρ ει ὨΙπιβοὶ νυν ἢ 411 νν]5- 
ἄοπι. 80 ΑὈθη- Ζγ δπά ἴΠ6 [ϑνν]5ῃ σοπηηξῃ- 
ἰλίογϑ βθηογα Υ. 

(3) Το ΧΧ. «πὰ Ψυϊρ. βθὸπὶ ἴο ἤᾶνθ 
[ο]]οννεὰ ἃ ἀϊβεγεπί ἰοχί, δηὰ τεηάθγ “ἃ πιδῃ 
ὙΠῸ 566 Κ5 ὁσοδϑβίοπηβ, νυν ϑηϊηρ ἴο δεραγαῖθ ἢ]Π|- 

᾿ 561 ἔτοπὶ ἃ ἔπεηά, ᾿5}}8}} δ ΑἸνγὰγ5 ΟΡρθῃ ἴο 
ΣΟΡΓΙΌΔΟἢ." 

ΧΙ]. ΧΝΊΤΙΙ. 

ςοπΊεῖῃ α5ο ςοπῖεπιρῖ, Δπὰ νυνἢ ἱσπο- 
ΓΛΙΩΥ τεργοδοῇ. 

4 “1Ἴ:ς ννοτάς οὗ 4 πιδη᾿β τποιτὴ “ 
αγέ ας ἀεεὲρ Ψδῖογβ, σπά τε νγε βργπσ ἢ 
οὗ νν]βάοπλ 45 ἃ βοννίην, Ὀγοοᾷκ. ἐτοῖς 

ς ὁ 7ε τς ποῖ ροοά ἴο “ἀοοερῖ τῆς ρεῖ- ἵξαι 
80η οὗ ἴδε ν]οϊεά, το ονεγίῆγον τε ἃ 5 "' : νος σπαρ, ἢ 
Γιρῃϊεοιβ ἴπ Ἰμάρτηεητ. τ: 

6 Α ἴοο] 5 ᾿Πρβ εῃῖεγ ἱπῖο οοηΐεη- ἵν ἐς 
τίοῃ, 4ηἀ }}18. πιουτῃ σΔ]]ετῇ ἕογ βέγοίκεβ. 9.29 

7 5Α [οο}᾽5 πιουτῇ ἐς ̓ς ἀεβεγυςθοπ, ἐν 
ἃπὰ 5 ᾿ρ86 αγέ ἴῃε 5πᾶγε ᾿οὗ ἜΠ Ια "ἰ 
οι]. ἔχῃ 

8 “Ἴδε ννοτάς οὗ 4 ᾿ταἰεθεαγεγ στε “: αὐ 
5 ϑνοιπάβ, ἀηὰ {ΠεΥ ρὸ ἄοννῃ ἱπἴο ττσκω 
τε ᾿Ιππεγπιοβῖ ραγῖβ οὗ τῆς δεῖ ]γ. ἕν 

[ν. 2)---ϑ. 

ἐξεαννα 

ΠῚ νὸ ἢν ἴο ἀοοϊάς Ὀεΐννεθη ἐδὸ ἵντο ἱπίετ- 
ΡγείϊδιΙοηβ, οπο Ὀἰδπηπηρ δηὰ {86 ΟἴΒΟΙ οὐκ 
τηθηάϊηρ ἴδε {πξπ οὗ Ἰδοϊδίίοη, ἴδε Δ δντεσ πριεὶ 
Ὅε 1Πδὲ ἴΠ6 ἐὈΥΙΊΟΙ 15 πηοϑδῖ ἰῃ ΒδιτηοηΥ στ 
Π6 Ὀτοδά, φεηϊαὶ ἰετροσ οὗ ἴδε Ὀοοὶς οἱ Ρτο- 
νογῦσ; δυΐ ἰ 15 ποΐῖ βίγδηρε (δι Ῥμδσισδίση, 
ἴη 15 ΝΟΓΥ πᾶπηθ, βεραγαῖπρ δηά ϑεϊἐ-εχδιίης, 
δῃου ά ἢανο δάοριεα [πὲ ἰατίοσ. 

2. Οποὸ στη οὗ δροῖϑπὶ ἢδὰ Ὀδεη οοδ- 
ἀοπιηοὰ 'ἴπ {86 ῥτγεςθάϊηρ νεῖϑθθο. Τ8ι5 ὁ 
ἢ δποίδοσ, δαὶ οδαταςίοσγισθς οὗ [ἰξ 
“οοἹ]." [ἢ ““υπάογείδπαιηρ,᾽," 5ς. εἰ κποπ- 
Ἰεάρε, δὲ πᾶς ἢο ρ]εδάβιιγε; Ὀυϊ 861{-ἀϑβετῦοε, 
(ΑἸ Κιηρ δρουΐ Πίπηϑοὶῇ δηὰ ἢ]5 ονσῃ ΟΡ ποτα, 5 
ἢ18 ΠΙρ Ποϑέ ἸΟΥ. 

8. ἐφπονγιῖην} Α8 βίδηαιπρ ράγα]]6] ἴο “(δε 
το κΚοα " οὗ πὸ ἢγϑί εἰδιιϑθ, ἴη6 πηραπὶηρ πουλὶ 
6 Ὀεϊῖοεῦ ὀχργεβϑοὰ ὈΥ “1ορεῖθοσ πὰ θαθ- 
Π655 σΟΠΊ6Β ΓΟΡΓΟΔΟἢ." ὍΠῈ οὐυϊεῦ ϑιᾶπις [ο!- 
Ἰοννβ οἴοϑθ ὕροῇ {Π6 ̓ππεσ. 

4. ἴ5 ἴΠ6 ρῥγα  ο] 5πὶ οὗ 86 ἔντο οἷδιϑθο 
οπο οὗ ᾿ἀθητῦ οὐ σοηΐγαθι " ἴπ τὸ ἰστπηεῖ 
οΆ56 ννῈ τημϑῖ ἱπῖογργεῖ ἴΠς ἤγϑὶ οἴδιιϑε ὃγ τθὲ 
βδοοοηά, δηπὰ ἴαδακθο [ἢ6 "" πηδη 5 τῃουτἢ "ἢ 35 
τηοδηΐηρ ““1Π6 πιουῖῃ οὗ ἴπε τᾶ ἘπΠῸ 5 
νου οὗ {πε πᾶπιθ, νβε δηὰ ψοοά." 0 
1ῃ6 οἴπον Παπά, [ἃ πιιισὲῖ Ὀ6 τεπιοπιδετοά (δ 
ἐἰ ἦδοΡ ννδίοις " ἅτε δϑοϑοοίαϊοά ἴῃ τ85 Οκί 
Τοβίαπηεηϊ ννἢ (ΠῸ που οὗ ἀλγίκπεβο λπή 
ΤΑΥΞίογυ (ΧΧ. ς; Ρ5. ᾿χῖχ. 2: Εδς]οϑ, Υἱῖ. 24): 
Δηὰ νγὲ βεῖ ἃ πῖογε ρῥγοίουπά τβουρὶῖ 1 νὲ 
866 ἴῃ ἴΠ6 Ῥγονθγὺ ἃ σοπιράτίϑοη δεῖμεεη αἵ 
τολοῆηρ ἔγσγοση νι πουΐϊ ἂπὰ [δῖ οὗἩὨ ἴδ ᾿ξ 
πη. Το ννογάβς οὗ 2 πδηΐξ πιουῖδ δ᾿ 
ἀδτκ 85 ἴῃ “"ἄδερ ννδῖεγβ "" υξ ἃ ΡΟΟ], ογ ἵδη. 
δυϊ [86 νγῈ}] ϑρυὶηρ οὗ νυ ϊϑάοχῃ ̓ς ἃ5 ἃ βονηέ 
Ὁτγοοῖκ, ὈσΡῃ ἀπὰ οἶθᾶσ. 80 ἴδκοῃ, ἴδε τὰϑε 
Ρτοβοηΐβ ἃ σοπίγαβί ᾿κὸ (δὶ οὐ [6ζ. 1}. 1}. 

6--8. Το [Ὦγοε νοῦϑος ρῸ ἱογοῖδετ, ἴπε ἤτὲ 
βρϑακίπρ οὗ ἴῃδ ᾿τηπιοάϊαϊθ, [ἢ6 οἰδοῖβ οἱ τὲ 
τοηιοῖθ, ΓΕ} 15 οὗ ἴΠ6 “ ξοοῖ 5" ἰσπιρεγ. Εἰπὲ 



ν. 9---20.} 

9 Ἦε α͵5ο τῆαξ ᾿ἰ5 βἱοιῃα] ἴῃ ἢ 8 
νογΚ ἰ5 Ὀγοῖθθγ ἴο ἢϊπὶ [Πα 15 ἃ στεαΐ 
ννυλϑῖοσ. ᾿ 

ῥψῳ 183... 10 “Τῆς παᾶπὶὸ οὗ ἴῆε [ΟᾺΡ 1: ἃ 
ἃ τ4... 5ἴτγοηρ ἴονγεγ : τῆς τρῃζεουβ γυπηπειῆ 
δ λόρς δ Ἢ Ἰηἴο [ἴ, ἀπά 15 βαΐβ. 
Ἴεβαρ τ. 11 7 Γῆς γισῇ πιαῃ 8 νγοαϊ τῇ 15 ἢ!5 
1:5. ϑδίγοηρσ ΟἸἔγ, Δη4 485 834η ἢρῇ ννα}} ἴῃ 

ὮΪ5. οννῇ σοποοῖξ. 
τ αρτ αΣ α Βείογε ἀεβῖγαςτίοη τὰς Ἠεατγὶ 
ὃ 16. 18. Οὐ ΠΊΔη 15 ἤδυρῃτγ, δΔηά δθείογε ΠΟπΠΟῸΓ 

ἐς ἈσΠΉ]γ. 
12 Ηε τπλῖ ἰδηϑυνεγεῖἢ ἃ πηδζίεγ 

δείογε 6 ἢεαγεῖῃ ἐξ, 1 ἐς (ΟἸΪγ δηά 
βηδπ)ια πηϊο ἢ ]Π1. 

14 ΓὨε 8ρίγις οὗ ἃ πηᾶπ νν}]}] βιιβδί ῃ 
ΠΙΒ. ἸΠβγπλ τ; δυῖϊ ἃ ψουπάεα 58ρί τί 
Ὑψῆο0 σαῃ δεαγὺ 

4 «ἢν. εἰσ. 

ἩΦὉ. »»- 
Ζ»υ. “ἔλα 
τοουγίΐ. 

« ροηϊοπείοη," [θη “ ὈΙονν 5," ἴπθπ “ ἀδϑίγυο- 
το," δηὰ ἰαϑῖ, “ ννουηάσ." 

8. «Ὡομπ] ὍΤηθὸ ψογὰ 50 τοπάογοά 
5 Οσουγα ποῖα δηά ἴἢ χχνϊ. 22 ΟΠΙΥ, δηά 115 

ΤΘΔηηΡ 6 ἰπογοΐογο ϑδοπιονν αὶ ἐοιθίξῃ!, 
ΤΠ6 ΑΟΨΥ. πιατρὶη ρῖνοθ ΚΘ 45 ΨΒθη 
[Ἴ6Π ἅτε νουπάρα." ΟἿΟΣ τοπάογίηρθ 8ΓῸ 
(1) “45 ἀλίῃτιοϑ," (1) “88 ννίβροῦβ," (3) 
(5 5061 ὈγοθΖο5.") ΟΥ̓ {πεβὲ (1) ρίνεϑ, [ἃ 15 
Ὀεϊονοά, [ἢ6 Ὀδδὶ ϑεηθθ, 80 ἴδκθη, ἢ νογϑὸ 
ἀοϑοῦδε5 ἰῃς νυϊά τ νὴ ἢ ν ὨΙΓ ἢ πηδη βννδ]ονν 
ἴῃ ἰ4165 οὔ ϑδεοδπάδὶ. ΤΕΥ ἤπά {μοῖγ νὰν ἴο ἴῃ6 
ἸΠΠΟΙΠΊΟδὲ γόσθσϑθα οὗ τηδῃ 5 ὨδίιΓα. 

10. «αΓ [ἱὰς, 45 ἴῃ ἴῃ πιᾶτρ.., “ 5εἰ αἱοῆι,᾽ 
ἐχαὶϊῖοά. (οτῃρ. 8. χν]. 2. 32. 

11. ὙΠδ σοπιρίεπιεης οὗ ἴῃ6 ρῥτοσδάϊηρ 
νοῖβο. Ὅν παῖ 1η6 Νάπιο οὗ (6 [ογὰ ἴ8. ἴο 
1Π6 τρῃΐοοιι5, [πα νυθϑ] ἢ 15 ἴο (ἢς τίς. Ηδ 
Ηδθε5 ἴο ἰζ ἔοσ σείιρο 45 ἴο ἃ βἴσοῃρ Ἂν; Ὀυΐ 
ἴϊ ἰ5. 80 “ἴῃ ἢϊ5 οννῇ Τσοποοῖς " Οηΐγ. ΤὮΘ 
Ογὰ 50 γτοηάεγοά οἰρηὶῆοθ ὈΓΙΠΊΑΓΙΥ͂ 8η 
“χηδρο,᾽" δηά 50 “"Ἰπιδριπδίϊοη." 

δίσῥ «υαἰ] Τῆς δάϊοςϊινα ἰπ ἴῃς Ἡθῦγον ἰς 
(06 βᾶπηθ ἃ5 [πδῖ τοηπάοτοα “' βαΐθ᾿"" ἴῃ σ᾿. Χο, 
δηὰ ἰ5 τη δη [6501 τιδϑὰ ἴῃ γϑίθσγοηςθ ἴο 11. 

12. δεΐογ ῥομοιγ]) Ἡΐτθ, 48 ἴῃ {86 ἤτϑὶ 
εἶδιιϑθ, “" Ὀδέογο " ροϊηΐϊβ ἴο ὑυ ΟΣ οἱὨ {{π|6, 
Ὠοΐ οὗἉ νΔ]116 ΟΣ Ῥγοίεγθηςο. 

18. αηπαυεγεῖρ α »παϊεγ Βεῖζοσ [ἤδη [ῃς 
ΤΛΔΥΡ. “ τοϊυγηεῖῃ ἃ ννογά.᾽" 

14. ;:ηβγ»ρι}}}}] 55. θοάΠΥ ραΐη οὐ ἰγου]6. 
ΤῚ τῇδ ὃς ποῖορά {πδΐ “ ϑριγιῖ "" 1ὴ ἴη6 ΗδθΌ. 15 
ΠΆΘΟΙ η6 πῃ {Π6 ἤγϑί οἴδυϑο, ξεπλῖπῖπα ἴῃ 1Π6 
βοςοηά, ἃ5 1δουρἢ ἴῃ ἴΠ6 ἰαΐζεσ 1 ννᾶ5 ἰοοκοά 
Οὐ ἃ5 μανίην Ἰοϑβὶ 18 σι γεηρίῃ. 

186. Αἱ ἢγβῖ βρῆς ἴπογα ϑθο5 4 οογίδιη 
βαίηθϑθϑ 'ἴπ [Π6 ἀρρᾶγοπί 5 ΠΊθΠ655 οὗ ἴπῸ ἴννο 
οἶδιιϑεβ. [{18, ἤοννόνου, ἀρράγθηΐ οηἶΐγ. ΨΝ αΐ 
ἰ5 5δ!ὰ ἰ8 (δδΐ νὰ ἴπ6 ννῖϑα δηάὰ ργυάρηϊξ 

ῬΚΟΝΈΕΚΕΒΘ5. ΧΥΝΊΙΠΙΙ. 579 

Ις ΤῊς Πεαγί οἵ τῆς ργυάεηϊ ρεῖ- 
τε Κπον]εάσε; δηά τῆς δἂγ οὗ τῆς 
ννῖβε 8εεκεῖῃ Κπον]εάρε. 

16 ΓΑ πιδη᾿β βρῇς πιά Καί γοοπὶ ῸΓ ἃ σἤ8Ρ 17. 
᾿Βίπι, ἀπά δγίπρετῃ Ἀἰπὶ Βείογε ργεδῖ 
ἴδῃ. 

17 112 ἐῤαΐ:ς βτβῖ ἴῃ ἢ]5 οὐνὴ σᾶι88 
τόπο γυβῖ; Ὀὰζ ἢΐ8 περ ουΓ σοπλεῖῃ 
Δηα βϑαγοῃοῖῇῃ ἢϊπ). 

18 Τῆς ἰοῖ οδιιβοῖ σοηίαητοηβ ἴο 
σαᾶ56, Δηά ρατίεςῃ θεΐννεθη τῃ6 Πρ ἢ. 

19 Α ὑγοίμεγ οἤεπαςοά ἐς ῥαγάφγ ἰο 
δε τὐορ ἴλη ἃ βἴτοηρ οἰἴγ: Ὧδπὰ ἐῤεὶγ 
σοηϊδητςτοηϑβ 47,9 κα ἴῃς θᾶγβ οα σδϑίϊα. 
20 ᾽Α πιᾶη᾽5 θ6}]γ 54} Ὀς 5ατὶβῇα “ομαΡ. χα. 
ἢ τῆς ἔγυϊς οὗἩ ἢἷ5 πιοιῖῃ; σπά νντῃ τ Ὁ 
τῆ6 ἱπογθαᾶδε οὐ ἢ18 ]ρ5 8Π.4}} ῃἢς θὲ 
Π]]6ά. 

{Βεγα 5 πο ἰοϑβϑβ οὗ {ἰπ|ὸ, ““Ἡθασί" δηὰ ““οδι" 
--ἰῃὸ πιϊηπά ννογκίηρ νυ ἢ]η, οὐ αι ογίηρ ἔγοπι 
ποι πιαΐογια]βέογ [5 του ἢς---ἀτὸ, [γουρῇὴ 
[Π15 σῃδηπεὶ οσ παῖ, Ἔνοῦ ραϊπίηρ Κπον]θάρο. 

16. ΤΠ “ΡΠ " Ποόγθ, ἃ8 δἰβοννογο, 18 (Π6 
εἰ ΓΙΌ 6,,) νυ ϊςἢ ϑοουγοβ ἄνουσ, Ηδτο, ΟΥ̓ ἃ 
Ὀο]ά ρογβοπιβοδίίοη, ᾿ξ ἀρρθδῖβ 85 ἴῃ 6 ροννγοῦ- 
] ““ἔποπά δἵ σοιιγῖ," πὸ ἱπίγοάπσοβ ἃποῖπογ, 
δηἀ πιᾶκοβ ἢὶπὶ ὑνεὶσοπῆα ἴῃ δΙΡὮ Ρδςθϑ. 
ΟοτΡ. ποΐδ οἡ ΧνυἹ!. 22. 

17. ΑΚ5 [δὲ ρυδοράϊηρ νοῦθθ 88 ρίνθη ἃ 
ΑΓ ηΡ ἀραϊηϑὶ οπὸ ἔδυ]ξ πὶ ἰυάρίηρ, 80. τἢ]5 
Ρτγοίοϑίβ ἀραϊπϑῖ ἀποΐῃογ. Ηδϑῖθ 15 Παγάϊν 1655 
6ν}} ἴ[ῃΔπ σογτιρίίοη. “Α πὰϊ αἰἴογαπι ρδγίοπὶ ᾽" 
5ῃου]α Ὀ6 {Π6 τι]ὸ οὗὨἨ δνογγ διάρο. 

δὲς πεϊψῥῥομγ) 55. ἴῃ6 οἵποτῦ ραγῖγ ἴο 86 
ΉΠ Φ 

“εαγοξε! ] 5ς. 50 γΓ 1 Π|Ζ65 δπὰ ἀσίοοϊβ ἢ1 ΠῚ. 

18. Α5 ἴῃ χνΐ. 41, ἔδε φγδοΐζίςθ οὐ οδϑίϊην 
Ιοΐὶβ 8ἃ5 ἃ ἰδεὶϊξ ἄρρεαὶ ἴο {6 1λ)᾽νίπο [πάρε 
ΔΡΡΟΑΙΒ ἃ5 δ, ηρ ἃ ἔδίγεῦ ργοβροςὶ οὗ ἃ ᾿υϑῖ 
ἀδοϊδίοη ἴπᾶη 1Π6 σογτγιρίίοη τοίογγοα ἴο ἴῃ 
Ὁ. τό, οΥ ἴΠ6 ΠΑΞΕΥ οποϑι ἀοάηθϑϑ Ἰῃ τ". 17. 

19. Τῇ οχαςῖ πγοδηΐϊηρ δηά σοπϑίγαςσίοη 
οὗ 16 ἤτβί εἴδιιδε ἤανο Ὀόθῃ πηδίϊουν οὗ ἀϊβραίθδ. 
ΤΠη6 ΑΟΝ, μοῖβ ἃ πιοδηΐπρ ΟΥ̓ ἴδὸ ἰπβεγιίοη οὗ 
(Π6 ννογάβ ἴῃ ἰδ] 1ς5, αηὰ μα5 ἴπ6 ϑιιρροτὶ οὗ 
50ΠῚ6 σοτηπιοηίδίοτϑ, 35 ΚΕ Οϑοηπλ 6. δᾶ [1 πὶ- 
Ὀγοῖῖ, ῆο βῖνθ, πονύθνου, "" ἀσβογίϑα " οὐ “" Ὀ6- 
ἰγαγθα" Ἰπβίοδα οὐ “" οβξυπάοα." ΟἾΠοῖβ ἴακο 
ἴϊ, “Δ Ὀγοΐδποῦ 18 πιοτὸ οὐϑιϊπδῖα ἢδη ἃ βίγοῃξ 
εἰν" (δο Βεγίμοδι δηά Εννα]ά) ; Ὀμϊ [Πϊ5 ἴοο 
ΤΕΠΏΪΓΟΘ 115 ἴο ἰηβογί, οὐ δὲ ἰθᾶϑὲ υὑπάογοιδηά, 
δὴ οἤἴεηάοεά Ὀτγοΐμετ. Οἡ {Π6 ΨψνῃοΪ]ο ἴῃ 
Ὀαΐδησθ 1. ]Π]Πὸ5 ἴπ ἔλνουγ οὗ ἴπὸ ΑΝ. Τῇὸ 
ΧΧ. δηὰ Ννυΐϊρ. βίνθ δὴ δηΐξγεῖνγ ἀϊβδγοηῖ 
ΤΟΠΟΘΣΊΠΣ, θαϑο, ΔρΡρΑΓΘΠΕΥ, ὕροη ἃ ἀἰβεγοηξ 
ἰοχί. 

240. ῬΤῇε βϑηογαὶ ϑ6ηϑὸ 5 ρἷδῖῃ. Α πῃ 

ΟΟΖ2 



Ὁ ἢαΡ. το. 
14. 

α ΟἾλρΡ. 28. α 
6. 

580 ΡΕΟΝΕΚΒΘΒ. 
21 [εδιὴ δηά {πᾷ αγ ἴῃ [πε ροννεῦ 

οὗ τῆε τοηριιε: ἂπά τῆ6Υ παῖ ἴονα ἵἴ 
508] οαδῖ τῆς ἔτιῖς τῆσγεοῦ, 

22 ἘΠΖΡοιο ππάδιῃ ἃ νι πηάειῃ ἃ 
σοοά ἐῤίηρ, δὰ οδιδίπειῃ ἔάνουγ οὗ 
τΠ6 ΠΟΚ. 

τηυϑὲ ἴογ βοοά οἵ ον] ἕδκο ἴθ σοηβε|ιδηςα οὗ 
ἢ15 ψψογάς, 85 Ψγ61]} 25 ἢϊ5 ἀθοράβ. ὙΠΘΓΟ ἰ5 
ΒΟΥΟΥΟΥ ἃ σοιίδίη ροἰαυἕα πθ55 οὗ ραγδάοχ ἴῃ 
πὸ ἔογπι οὗ 5ἰδίοτηοσπί. ὍΤῆθ πλδη 5 ὈΘΙΪΥ 15 
ἴο Ὀο Δ]16ἀ,, ποῖ, 88 15 ιιϑυια], ὈῪ ναί ἢδ ρῥιυῖϑ 
ἱπίο ἢὶ5 πιουῃ, Ὀὰϊ ΌὉΥ ννμαΐ σοπιθβ ουῖΊ οὗ 11. 
ΟὐΟμΊΡ. ΧΙ]. 14. 

59. Ὑὴδ 96ῆ86 βθεπὶβ ἴὸ τεαυίγε, ΚΔ ΒοϑΟ 
βηάείῃ ἃ ξοοά νυ]ἕε,᾽" δπάὰ {πὸ πηϊϑϑίπρ δά]θα- 
τῖνο, ᾿πηρ] 16 τη ἴπ6 1, ΧΧ., Ναϊς., δηὰ οἴ ΠοΥ 
νΟΙΒΙΟη5, πᾶ9 Ὀδοη δοΐμδ!! Υ ἑἰουπα ἢ 50ΠῚ6 
Ομδιίάθς Μ55. οχ ἰδθ οἵπεν παπᾶ, βϑυςῇ ἃ 
τοδάϊηρ δ88 {π6 ἡδίιγο οὗ ἃ ρίοϑϑ, δηὰ 1 ννοι]Ἱὰ 
Ὀ6 ἴγὰθ ἴο [ῃ6 σμαγδοῖοσ οὗ {π6 Ῥγονογθ-νντιίοῦ 
ἴο Ἰοοῖὶκ δἱ ΠλδυτΊΑρῈ ἴῃ 115 1468] ἀϑρεςί, απὰ 566 
ἴῃ ΘΥΘΥΥ δι οἢ ἀπίοη [6 μαπάϑ οὗ Οοά Ἰοϊπιης 
ΤορθΊΠΟΓ πᾶ 8π4 νγνοπίδηῃ ογ {πε ῚΓ πιυῖΐυ] 
δοοά. Το [ΧΧ. δαάβς ἴννο πιᾶχὶπι5 ἃ5 ἃ 
σοτΟ ΙΑΓΥ, “ΗΘ ννῆο ςδϑῖβ ουἕΐϊ ἃ φοοὰ νυ]ἕο, 
οδϑίβ ἀν ἰπαξΐ νν Ὡς 15 ροοά : Ὀὰϊ δὲ [Πδΐ 

ΝΟΤῈΣ οἡ (ἬΔΑΡ. ΧνυπΠ. 

ΤΗΟ αἰ ΠΟΥ οὗ {Π6 νεῦβε 1165 ἴῃ [6 ννογὰ 

γυυ ΤΠ. ΤΠο οἱ οΥ νογϑίοηϑ, δηἀ βοπὶδ πος 
ἄετη σομπηπιοηϊδίουβ (Ὁ. Β. ΜίομδεΙΙ5, Η!1216), 
ἀογῖνδ 1Ὁ ἔτοπὶ Χ7, “ἃ σοπιρᾶπίοηῃ, " δηὰ σῖνο ἃ 
ΤΠΘΔΠΙ ΠΡ ΔΡΡΓΙΟΧΙ ΔΙ ΠΡ ΠΟΓῈ ΟΥ̓ 1655 ΟἹ βοὶυ ἴο 

ΓΗΑΡΤῈΚ ΧΙΧ. 
ΕἸἼΤΤΕΚ :ρ τῆς ροογ τῆδῖ νγαὶα- 
Ἔ(ἢ ἴῃ 5 ἱπίερτίτγ, τῃδη δὲ ἐδαΐ 

ἦς Ῥεγνεγβε ἴῃ ἢϊ5 1105, δηά 15 ἃ [οοἱ. 
2 Αἴξο, ἐῤαὲ τῆε. 8οὺ] δὲ νυιπουῖ 

Κηπονῖςάρε, “1 ἐς ποῖ ροοά; ἀπά ἢε τἢδι 
᾿αϑῖθτῃ ννιτῇ δὲς ἔδξεϊ βἰηπεῖῆ. 

2 Τῆς (Ὀο] 15 πε58 οὗ πιδῃ ρεγνεγῖ- 
εἴἢ Π5 νγαΥ: ἂπά ἢϊ8 ἤδαγί ἐγεζζειῃ 
δραϊηϑδῖ τῆς ΓΟΚ. 

σημαρ. ΧΙΧ. 1. Το “ρογνευβο" τήῇδη ἰπ 
Ἐῆ6 βϑοοοπα οἰδυδο 15 Οἰθασὶγ ἴῃς τῆς ἢ ἔοοϊ, 85 
σοπίγαοιοα ἢ [ῃ6 ῬΟΟΥ πιᾶὴ ΨΠῸ 18 ὕ}Ὁ- 
Πρ ἢ. 

Ω. 1,1ζογα ΠΥ, “’ ΑἾ5οῸ ἴῃ ἴπ6 ποῖ κπονηρ οὗ 
πὸ 5οὺ] {ῃοῖο 15 ποῖ σοοά." Βοίῃ σὺ. τ δῃά 
2 ἅΓ6 νναηΠηρ ἢ {06 1, ΧΧ. 

8. Ηδοτγο [δὸ βρεςῖδὶ ἔοστη οἵ υηνυϑάοηι 15 
{δὲ τυ ϊςἢ, μανηρ Ὀγοῦγῃς δθουΐ ἀϊπαβέευβ ὉῪ 

ΧΝΙΙΠΙ. ΧΙΧ. 

22 ΤῊὭε ροογ υβεῖῃ ἱπίγεατιθβ ; Βαϊ 
τῆς τίσἢ δηβδννεγείῃ ᾿σουρηὶγ. 

24 Α τῆδη ἐφαὶ ῥα [τε π8. πγιυϑβῖ 

ἰν. 21:---Ἴ. 

ὦ απο ̓. 

-8ῆονν ΠΙΠ1561 {ΠἸΕΠΑΪγ : πληα τῆεγα 15 μοὶ 7. 

ἃ [πἰομὰ ἐῤαὶ 51ἰοκαίῃ οἰοβοῦ τῆδη Ὁ 

Ὀτοῖδοσ. 

ΚοΟρΡΘΙΒ δη δά] γθβ5 15 ἔοο ἰϑ δηὰ ὑπροάϊγ.᾽" 

28. Τε ἕδεΐϊ, σοτηπιου ἐηοι ἢ ἰπ 1056], 
15 ἀοβοσι θοὰ ἢ ἃ φυδιηξ βαῖγο. Ηόογε ἃξδίη 
(Πογὸ ἰ5 4 ραγδάοχ. ὙΠῸ Ροοῦ πλᾶη, οὗ νῇοπὶ 
οπα τιϊσῃΐ ὀχροςοῖ γου ἢ ΠΟ655, ΞῸΠρΡΡ]οδῖοϑ: [ἢ δ 
ΤΊοἢ, ννε}}-πυττυγοά, ἔγοπι νοπιοης τη ρ ἢ Ιοοκ 
ἴογ ΠΟΙΓΊΕΞΥ, ΔΏΒΝΝΟΓΒ ΠΑΓΘΏΪΥ πὰ ὈΓΙΞΉΠΟΙΥ.. 

24. Το ΑΟΥ. [Ο] ον ἴ[ἢ6 ΨῸΪΡ. τλῖβθοα 
(ἢ6 {τὰς πιοᾶπίηρ. Α Ὀοζζεῦ σοπάθτηρ 15, 
Φ4Α ἸΏδ: ΟΥὨ ΣΏΔΏΥ ΟΟΙΔΡΘΉΪΟΣΒ 18 80 ἴο 
18 ΟὟπ ἀοδύτπονίος, Ὀυΐ ἴΠΟΓΟ 15 ἃ ἔπε 
([ῃὲ ἴπι6, Ἰἰονίηρς ἔποπα) ἴπαῖ 5[|ο ΚΘ οἱ βεγ 
ἔπαπ 4 Ὀτοίμογ." (ϑεε Νοίε θεῖον). ὙὍπὲ 
ἰοδοῦοῦ ΑΓ 5 0.5 λραϊηϑί τσ κίης ἴἢ6 σουπ- 
ἰογίοις ἕοτ {π6 ἔτι ἴγεάβθιτο [1 15 ποῖ ἐῃρ 
ταυϊ τας οὗ 950-116 ἔποπα 5. [δῖ Πεῖρ5 υ5. 
ἼΤΠΟΥ ΠΙΔΥ ΟΠΪΥ ΘπΊθΑγτα55 ἀηὰ ρογρίοχ. ΧΑ μαὶ 
6 ὈΓΙΖΟ ἰ8 ἴῆ6 οπθ ῆοβε ἰονα 15 ϑδίγοηξεῖ 
ΔΠα ΡΌΓΟΓ ἐνεη (ἤδη 4} [1ε5 οὗ Κιπάγε. 

24. 

1Π6 ΑΙ. ὍὝΠο πιδ]ου ΕΥ̓͂ οὗ τεσεπὶ στ! ἰς5 σοῦ» 
ποοί 1 ψ Π} ΜΞ δν!]}, δηά εἰτοϊξ ἃ ππθδηηρ {κὸ 
1Παἱ ρίνεη δῦουθ, Τὴ6 Ἰδίζεῦ 8, ρσοῦδΥ, {δὲ 
τιρῃς τοηάογίηρσ, δυὰς {86 ΉΡΉΝΙ νγοῖὰ 
566 Π15 ἴο ἢᾶγνθ Ὀδθη σἤοβϑη ἔου [ἢς 58κε οἵ ἴ8θ 
αγομογπαςσία ΝΥ ἰ ἢ 1Ε Ὀγουρῖ ΜΒ [ξ. 

4 ὁ ὟΝ «811 πιδίκεῖ ἢ τηδην ἐτίεπάβ; ἐν 
δυΐϊ τῆε ΡΟΟΥΓ ἰ8 βεραγαῖθα [τῸΠῚ Ηἷς ξεκὰε 
ΠΕΙΡΉθΟυΓ. ΩΣ 

ς. ΖΑ [456 νυν ᾿πε885 5821} ποῖ δὲ 'πη- ὥωρευ 
Ρυπίβῃεά, ἀπά ῥὲ ἐῤῥαὲ βρβακείῃ 1165 ὃ δι 
808] ποῖ ἐβςᾶρε. μι νὰ 

6 Μδηγ Ψ] ἱπίγεας τῆς ἕανουγ οὔ 
{86 ῥτίηςε : Δπ4 ἐνεῦῦ πΊδη ἐς ἃ ἔγιεπα ᾿ ̓ 
ἴο ᾿μίπὶ τῃαϊ ρίνεῖῃ ρ᾽ 8. ΑΗ 

7 4Α]1 τλε Ὀτεΐδτεη οὗ τῇς ροογ 60 ". 

ἰϊ5 οὐ Ῥεγνείϑεηθθβ, ἴποη ἴυγης τουηᾶ ἀπά 
ἐἐ γε 61}. ὦ. δ. ΔΏΡΤΙΥ πλυγτηιγα ἀραϊησὶ ἴδ 
Ῥτονί άξηςς οὗ σοά. 
ῥεγυεγι οι} } ὍΠε ϑἴτιςξ 8θηβα οὗ ἴπ6 στοὰ 

5 γαῖ  “" ονουτυση,᾽" “(Δ Κο ἴο [1]. 

6. 2γίμεε)] ὅς. {πε πηδη οὗἉ ΡΥ ΠΟΟΪΥ πδῖαγο, 
ὙΠΟ ρῖνοϑ πη: βοΈπεΪγ. 

ἐπέγεαὶ ἐδ ἥαυοιγ [1ϊ. “ἐ βίτοκε ἴδε ἴδσε." 

7. Το (οχῖ 15 οὔβουγο, δηπὰ {πε σγεδάϊηρ 



νυν. 8---τἡ.] 

Παῖς πῖπι: πον πιυςῇ πλοῖα ἀο ἢΪ8 
ἔπεπάβ ρὸ ἴγ ἔτοπι πἰπιὶ ἣἢς ραγβθυθίῃ 
ἐδέεηι τοι Μοτάς. γεί [ΠΥ ἄγε ννλῃτίηρ 
ο ῥίγι. 

8 Ηε τας ρετετῃ ἐνν!βάογῃ ἰοναιῃ 
᾿ι15 οὐγῇ 80]; ἢ τῆλε Κοερεῖῃ υπάετ- 
βῖδπαϊηρ 5}4}} πὰ ροοά. 

9“ἉΑ ἔϊβε νι μεβ8 514} ποῖ ὈὲῊ υη- 
Ρυμιϑῆεά, ἀπὰ ῥά ἐῤαὲ ϑρθακεῖῃ [168 
81.4]] ρετγιβἢ. 

Ιο 1) ε]ρῃτ 5 ποῖ 566 Π]}Υ ἰογ ἃ ἔοοὶ ; 
530. τις [655 “00Γ ἃ ϑβογνδηῖ ἴο ἤδλνοα σΐϊθ 
το. ΟΥΕΓ ΡΓΙΠΟΕ8. 

,. 14. 

με. 

11 ΕΠ ἐ |.ἀϊδογεϊίοῃ οὗ ἃ τδῃ ἀδθ- 
ἔειτγεῖῃ ἢ58 δῆσεγ; Δηα 20 15 ἢϊ5 Ρ]ΟΥΥ͂ 
ἴο ρᾶ85 ονεῦ ἃ ἵγδῃβρ ΓΙ οῃ. 

ἀοιιδεέυ!. ὍὙῃὰὲ Ὀόδὶ ννᾶγ οὗ γεπάογιηρ ᾿ἴ 
δοεῖης τῃαΐ οὗ ἐ]]ονίης ἴπ6 Ν υἱξαίο ἴῃ τακιηρ 
τὴς ἰαϑὲ οἰδιυιδὲ 8ἃ5 ἃ ϑδϑρηγαῖθ πηᾶχίτι, “ἢὸ 
ΠΟ ρυζγϑιιθβ ννογάβ, που σῆϊ ἄγ {πεγ." [1 
τε ἴᾶκὸ ἴδε οεἶδιιδαὸ 8ἃ5 σοππεςοίοἁ ψ ἢ [Π6 
ἵντο οἴμετβ, ἴῃ ἰδ νοι] πγθδη “ὁ 6 Ριτϑιιο5 
Δἴλογ ννογάβ, δηά {πε τὸ ποῖ." ὙΠὲ ἔδιγ 
ΞρΡθΌσΠε5 δπα ΡῥγοπΊβο5 ΟὗἃἨ περ σοπὶα ἴο πο- 
τπϊηρ. Α ναγίουϑβ γοδάϊηρ ἱπ ἴη6 Ηθῦτενν γινὸϑ 
(ς ἢ6 ΡῬυγϑιιθ5 Δἤογ ννογάϑ, ἀπ ἢ 056. ἢ 58}|4]]} 
πᾶνε" ---ος. [Πῤ56, ἀηἀ ποιδῖηρ 656. 
-ϑοπιείδιηρ 45, ΡΕΥΠΔρ5, ἴο Ὀ6 54] ἃ5 ἴο ἴῃ6 

τοδσδιηξ οἵ {Π1|5 ἀπά οἵμπὸσῦ ἅκὸ πιαχίπηβ, δηὰ 
15 ἀρράᾶγθοηΐῖ ςοηΐγαδὲ ἴο {πᾶὶ οὗ ἴδ δοίτήοη 
οὐ ἴδε δίοιηί. Τὸ ννυμβαῖ ρυτγφοβο, ἰἴ πᾶν Ὀε 
ἀϑκοά, 5 50 πηι οἢ βἴγεϑϑ ἰδιὰ οἡ ἴΠ6 5σοόγῃ δηά 
βδῆδπιε ἱποϊάθηϊς ἴο ἃ ἰδαῖο ννῆϊο ἢ ἃ δίρΠοῦ 
[ΟΔΟΠΙΩΡ δᾶ5 ργοποιποραὰ ὁ’ Ὁ] σϑοὰ 5“) νοι] 
ηοῖ {π6 οἤεςϊ ΟΥ̓ βιι ἢ πιᾶνχὶπὶ5. δ6 ἴο ἰοδα 186 
γοιπξ ἀἸβοῖρὶ6 ἴο ἀνοϊά ρονογῖυ δ5 16 ννοσβῖ οὗ 
ον δὴ Ηᾶνὸ ννὲὸ ποῖ ἤόγὸ πε σοιη56] οὗ ἃ 
ΨΟΓΙΩΙΥ ρῥγιάθηςθ ταί (μη οὗ ἀϊνὶηο 
ναοὶ ὍὕΤῃδ ΔΗΒΟΥ ἰ5 ποΐ [δ ἴο 5.6Κ. 
(1) 5146 Ὀγ 5:4. νι [Π15 τολομπρ [5 (παῖ οὗ 
στ. 14, 5οζτηρ ἔοσγίἢ ἴἢ6 πόποι οὗ Δ4η ὑρπρδῖ 

νογγ. ὍΠογὸ 15 Δ ᾿πληγοϑι γα Ὁ ]6 αἰδίδηοθ 
ϑοοη ἰἴ δηὰ ἴδ ΟΥἿ “τὸπὶ, γοῖ, 410- 

οσυπαις πιοάο, τόπὶ." (2) ὙΠῸ ἴδοϊ5 οὗ 
ΒυπΊδη Θχρογίθηςο ἀγὸ ποῖ ἴο ὕὈδ ᾿ρῃηογοά, δὰ 
{π6 τπᾶη ὙΠῸ ποῦΪγ σμοοϑεβ ρονεγγ ὁδου]ὰ 
ἀο [ἴ ν} ἨΪ5 ἐγεϑ ὁρέῆ. (3) Α,'5 ἵμέγε 18. δῃ 

. Βοπουγαῦϊο ρονεγῖυ, 50 ποῦ 8 οὐδ ννῃ] ἢ 15 
Δἰορεῖμοῦ ἱπρίογίουβ, σδυθοὰ ὈΥ 5ἰοῖἢ δπὰ 
ΟἸΪΥ, δδάϊπρ ἴο βῇδλπιθ δηὰ ἱζποιηηγ, δηὰ 
1 15 ψ ὶ}}] τῃαΐ [6 πηᾶη ννῆο νυ ίδθεβ ἴο [ἵν 
ὨΡΠΕῪ δου ϊά ἀνοϊά 118. (4) δῆτ πεεά ποῖ 
δὮΓΙΠκ ἔγοπι βαγίης (π4ξ ἴπ6 ἰρασῃίηρ οὗ ( γσί 
5 ἢιρῃεῦ τηδη τΠαῖ οὗ ἴῃς ὈοοΟΚ οὗ Ῥτονεογθσ, 
Ὀαερεά ἀροη ἃ ἔμεν τενεϊδίϊοη οὐ τῃς Ὀἰνίπα 
ΔΜ}, ροϊπέηρ ἴο ἃ δίζποῦ πὰ ἀπά ἃ ΠΟΌΪΕΓ 
δἰλπάλγά οἵ ἀυίΐίγ, ἰγαπϑοθηάίης ἴμε σοπιηοῃ 
τοοῖϊῖΐνοσ Δηὰ σοπΊπλοη ἔδεῖβ οὗ [πἴ6. 

8. ο«υδιάο) Ὑπὸ νοσὰ ἴῃ (δὲ οὔ πδὶ 

ΡΕΟΝΕΕΒ5. ΧΙΧ. 56ῚΙ 

12 ἐ Τἢε Κίπρ᾽ 5 Ὑγγδῖῃ ἐς 85 τῆ γοδτ- ὁ “ἴδ. τό. 
ἱηρ; οἵ ἃ ᾿ἴοη; Ὀυῖ Π15 ἄνους 1: 45 ἀδνν ἃ 58. 15. 
ὉΡΟῚ ἴῃς ρΓά88. 

13 ΓΑ [ΟΟ] δῇ βοη ἐς ἴῃς Τδ]απιεν τολαρ, το. 
οὗ ἢϊ5 ἔδῖῃογ: ἔλπά τῃδ6 σοπῖεητίοῃβ οὗ ἃ ιἀ7. ἘΠΕῚ 
ἃ νν]ῖα ἀγό ἃ σοητίηιιαὶ ἀτορρίηρ. ΣΦ παρ: κι, 

14 Ηουβε Δπὰ τίςμαβ γέ ἴῃς ἴη- 9. δ. 37..15. 
Ὠεγιδηςς οὗ ἐδίμειβ: δηά 48 ργπάεηϊς ἐ σβαρ, 1 
να 1: ἔγοῦλ ἴῃ ΠΟΚῸ. 

Ι ς δου] 685 σαδίθἢ ἰπῖο ἃ ἀεερ 
βίεερ; δπὰ δὴ ἰἄΪε δου! "514}} δυο Ἀ ὑφα τὰ το. 
ὈΠΡΕΓ. 
τ6 ἪἬε τῆδὲ Κεαρεῖὶ τῆς σοταπιδηά- ἤιε τι 

τχθηῖ Κεερεῖῃ ἢϊδ οὐννῃ δομ]; ὀπέ δ ὁ Μαιι το, 
(Πλ ἀεβρίβοῖῃ ἢϊ5 ννὰγϑ5 58}]} ἀϊς. ΞΞ 

17 “ῆε τῇᾶῖ δα ΡΠῪ ἀροη 86 7, 

ΧΟ, 

15 ἴῃαϊ Ὀβ0.4}}γῪ ἰγαηϑαῖθα “" ποαγί.") Τὸ γραΐῃ 
[ῃδῖ, 1ῃ {π6 Δ}} 5δθῆϑε οὗ ἴθ ννογὰ, 45 1πΊΡ  ΥἹηΣ 
{Π6 ΠΙΡ ΒΟΥ ἔΔου {165. θοίἢ οὗἩ τϑάϑοη δηά ἔδεϊηρ, 
15 Ιἀθητσ 8] νυ ἢ ραϊπίηρ νυ Ἰϑάοπῃ, ἐ.ε. {Π6 ἔδο Υ 
μδηι 566 Κ5 δηπὰ ἤιιάϑ γαΐποσ ἤδη ἴΠ6 ἰγεάϑυσγο 
μη 

10. ῬΓΟΒΡΕΓΙΓΥ͂ ΠῸ 655 ἴμδῃ δάνοτβιυ τε- 
4υ1Γ65 ννἰδάοπῃ, δηὰ ἴο 1ῃ6 ““ἔρο] ἡ ννΒο ἰδς Κ8 
τ, ἀε]ρῆϊ, μἰρὴ ὉΠ Γοϑ γα πρὶ ΘΠ) οΥ πηοηΐ, 15 Ὀμ 
ἃ τοτηρίδθοη δηά ἃ 5ηᾶγθ. ἽΠδ6 ϑϑοοῃὰ οἴδιιβδ 
ΟΑΥΓΙ65 86 τους οὐ, 85 ὈΥ δὴ 4 Ζογ)ηογὶ 
δγσιυπηθηΐ, ἴο ναὶ {Π6 ᾿ἀεβροίϊ5ίη οὗ ἔϑίοσγη 
ΓΛΟΠΔΓΟΠΙ.5 οἴδθη ρῥγοϑθηΐεα, [ῃ6 σὰ]ὸ οὗ βοπλδ 
ἕατοιιγοὰ εἰν, [ἃ τσ ὃὈα, οὗ 4]16ὴ Ὀϊγἢ, ονοῦ 
{πΠ6ὲ ρῆποι8 δηὰ ποῦ]εβ οὗ {πὲ ἰδαηάᾷ. Ηον 
Παίοξ] διιςἢ τα ΐς σου ΟΪΥ νναβ, [86 τορϑτοη 
οὗ 16 τβοιιρῆϊ ἰπ ΧΧΧ. 22 ΤΑῚ Πποῖρ ἴο 5ῃενν. 
ΟομρΡ. ΟἸδιυάϊαη ἴῃ " Επΐτορ.᾽ 1. 183: 

“μος μ6 ]υα ἰοίτγιογ α]ὰ ἐϑῖ 
Οὐ2Π1| 56Γν] ΓΑΌΪΕ5 ἴῃ ᾿Ιθθγα σο ]ὰ Πιγθη 15.ἢ 

138. εαἰα»ε}} ὙΠῸ Ηρργενν ννογά 5 ρίυ ταὶ 
(45 ἴῃ Ῥϑ5. Ἰνῖ!:. 1 Χοῖ. 3), Δηὰ 556πὶ8 ἴο ὁχ- 
ῬΓΟβ5. {π6 τ! Πρ] 1Ιοὰ δηά πιδηϊοϊ ἃ 5ΟΥΓΟΥ 
ςδιισϑδὰ ὈγΥ {πὸ ΤΟ] σἢ 9οῃ. 

εοπεμμαί ἀνορῥίη) ὙΠῸ βάπιθ ΡὮγαβθ τὸς 
ΟΓ5 ἰῃ χΧχυῇ τς, ἢ τὴς δάαϊοη οὗ “" πῃ 
ἃ ΨΕΙΥ͂ ταῖηγ ἐλγ." ἀν ῃαῖ 15 ἀδϑοσι θα 15 
τὴ6 ἱτιτδίηρ, ἀποραβίηζ, σοιπὰ οὗ [η6 []]}, 
ἄἀγοὸρ αἰτοῦ ἀγορ, οὗ νναῖεγ [γου χὰ ἴῃς σὨϊη κα 
ἴη {86 τοοῦ. 

14. «μά ἃ ργμάρφη: «αυἱ7} Βειίοτ, πῇ. 

15. εαείείρ ἱπο α ἀφῶ «ἰὴ Βείϊον, 
οδυβοῦἢ ἀθον 5166} ὕο ζ81]. 

16. ἀεεῤείδ᾽ δίς οαυρὶ “ομῇ ὅς. 18 116 ἰὼ 
186 ἐστιιδϑί ἀπά Πιρῃοϑίῖ θοῆθθ. ἜΠῸ ἢσγϑε οἴδιιθὸ 
ὈεςσοπΊθβ, [15 ἴάκεη, [86 {ππ|6 δητ Π6515 οὗ [ἴῃς 
βϑεςοηά. 

17. ΕΆΓΛ ΩΣ 45 ἴπ6 ψψογὰβ ἅγο, ννὸ αἰπιοβῖ 
Ιοϑθ ϑ'βῃῆς οὔ [6 ογίψιπαὶ σγοδίμοος οὗ (ῃς 
{πουρῃς. νὰ ρσίνε ἴο ἴπθ ροοῦ. Ηδνε ννὸ 
ἰοβὲ οὖσ σίὶ Νο, ψμδὶ ννὸ βάνθ, ννε Ὦδνο, 
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ΡοοΥ ἰεπάειῃ υὑπῖο (ἢεὲ ἴοκῦ; δπὰ 
"πλεῖ Ψ ΒΙΠΘἢ ἢς Πδίῇ ρίνεῃ νν}}} ἢδ ΡΑΥ͂ 
ἢΪπὶ ἀσαϊη. ᾿ 

ἘΡΟΡΗΣ 18 ὐμαβίεη τῆΥ 5οη γῇ ]]ε τῃεγε 18 
,Ογ, κσ ἐς ἢορα, δηά ἰεῖ ποῖ (ΠΥ 801} βρᾶγε ᾿ΐῸγ 

Ι᾿νσ, 
δὲ αἰτε, 

κα, ἮΪδ σγγίηρ. 
τὸ ζοπεέν, δ Α τηλη οὗἉ ρτγεδῖ ννυγδῖῃ 8}24]] βιις 

ἔεγ ριιπίβηπηεηῖ: ἴογ 1 του ἀε]ῖνεγ 
"Ηεῦ, δ πι, γεῖ ἴτῆου πγυϑὲ 'άο ἰἴ ἀραίη. 

20 Ηρα οἼοιη5εὶ, Δη4: γεοοῖνα ἰη- 
βίΓιιστίοη, τπλὲ τῆου τηλγαϑδὶ 6 νν]86 
ἴῃ τῆγ ἰδίτεγ ἐπά. 

“1.00. 411 Φ7Ρεγέ ΩΥέ ΤΑΆΠΥ ἀανῖςεβ ἴῃ ἃ 
μ5.,. Πιληδ8 Πεαγῖ; πενεγῃε εββ τῆς σουμηϑ8ε] 
:ο, Σ1. ἐπὰρ,τό.., οὗ ἴπε ΠΟΚΡ, τπδῖ 5}}8}} βίαπά. 

22 Τῆς ἀεσβῖγε οὗ ἃ πηδη 2: ἢΪβ5 Κιπά- 
ΠΕ58: πὰ ἃ ροογ χηᾶδῃ 1: ρεῖζεγ τἤδη 
ἃ ἰἴᾶζ. 

Τωὰ 46. το. 

ῬΕΟΝΈΕΈΕΒΘ5. ΧΙΧ. ἷν. 1τ8--27. 

22 Τῆς ἔδαγ οἵ {πε ΓκοΚ ἑσπάε 
ἴο Πἴδ: «πὰ ῥὲ ἐῤαὶ ῥα ἐξ 581} ΔὈϊάς 
β4τ:15Π6 4; ἢ 5}4]} ποῖ θὲ νἱϑιτθὰ τυῖτῃ 
εν]]. 

24. ΓΑ 5] ΚΒ Ε}] πίσπ ἈπΙοτῃ ἢ]5. ἤδηα είν ας 
ἴῃ δὶς Ὀοβοπι, δηὰ νν1}}} ποῖ 850 πρυςῇ 13, τς. 
ἃ5 Ὀτγίηρ ἰτ ἴο 8 πιουῖῇ Δραΐη. 

25. "δηηῖε ἃ βοογηεγ, δηά τῆς 5ἰ πιρὶε " εἰερ. ἐς 
ἐν} θενναγε: ἀπά γεργονε οἷς {ῃᾶῖ 9 ἢεὰ 
δῇ υπαεγβιαπάϊηρ, σπά ἢς Ὑν}}} υπ- ταις 
ἀεγβίδπά Κπον]εάρε. 

26 Ης ταὶ νγδϑῖθιῃ ῥίς ἔδίῃεγ, σηπά 
σμάβεῖῆ ΑΥ δίς τηοῖπει, 15 ἃ 80ῇ 
(δὲ σδυβεῖῃ 8πάπ|ε, ληά Ὀπηρεῖῇ γὸ- 
Ρτγοδοῆ. 

27 (ὑελ86. ΠΙΥ͂ δοη, ἴο ἤοδγ ἴῃς ἴη- 
δῖγιςστίοη ἐῤαὲ εαμεείῤ ἴο ἐγ ἔτοτῃ τῆς 
ννογά8 οἵ Κπον]εάρα. 

Ὗνὲ δᾶνθ ἰεπὶ ἴο Ομ ψγῆο ν9}]]1 ΓΕΡΑΥῪ ὑ ἢ 
ἀϑυγγ. ὕπάεεϊγίηρ [8 ]|5, ἀρϑῖῃ, 5 ἴῃ γεῖ 
ΠΟΌΪΟΣ {τι ἢ οὗ οὖν 1 οτα 5 ἰοδοῆηρ, Μαῖίϊ. 
Χχνυ. 4ο. Ηδσδ [ἀδηί θα ΗΣπ56 1 ἢ 4}} 5υ- 
ἔογοσβ. [Ι͂ἢ ρινὶπρ ἴο (δε ννὸ δᾶνθ ἄοπο ᾿ἴ 
4150 υηΐο Η!Πι. 

18. ουῤίϊε ἐδέγε ἰς βορε] ὅς. ΜΜ ὮΠ6 ἢθ 15 
51}}} γουηξ, ἀπά σάρδ0]Ὲ οὔ δθεῖπρ τοίοττηθά, 

εγγίη)] ὙΠῈ τπηαγρίπ, “ ἀδοῖγας(οη,᾽" ρῖνθϑ 
[6 ἴγι!6 πηραηϊηρ οὗ ἴΠ|ὸ ννογὰ 5ὸ τοηάογοὰ, 850 
ἴακοη, {πε βθοοηα οἰδιι56 ννοι!]Ἱὰ πηθδη ἄο ποῦ 
8δοῖ ὉῺΨ 8001] Οα 15 ἀοπκύσποιιοι, δπά 
τηδλὲ οἰἴ ποὺ 85 σου 5}! πηρῷ ξογθθάγάηςσθ ἰῃ ἴΠ6 
ἃςῖ οὗ Τἢδβιϊβοπιθηΐ, ΟΣ ἃ5 Ὀγρῖηρ τΠΔὲ 4 ἴα[5ς 
ΟἸΟΠΠ ΠΟΥ͂ 15 ἃ Γαὰὶ σγο! γ. ὉΠ ᾿δέϊευ βθηβθ 
15. Ῥγοίοσδοϊθ. ὙΠῸ ΠΟΥ 15 νναγποά (ἢδλί ἴο 
ἐογθθαῦ ἔγοπιὶ οἢδϑ 5] Πρ 15 νἰ γί Δ }}} ἴο ἜΧΡΟβα 
[ῃ6 δοὴ Ψῇῆο πεορᾶς 1ἴ ἴο ἃ ἔδυ νγοῦϑθ ρεπδ νυ. 
ΎΤΠΕ ἔογπιοσ 85, ποννόνοσ, ἴμ6 διρροτί οὗ 
ΤΑΔΩΥ σογηπηθηΐδίογβ (ΚΟΒΟηΔ}Π|ογ, τη τοῖξ, 
Βεγίῃοδιι, Εννα]α}), ἀπ πλα  Ὀ6 σοτηραγοα ἢ 
δῖ Ῥδυ} 5 ἰϑδοῆϊηρ ἴῃ ΕΡῆἢ. νἱ. 4: (ο]. 1}}.. 21. 

19. ΤΠ Ἰαϊίοσ οἴδυϑε 15 ἀϊ σι, Ὀυϊ {Π6 
9656 566ΠῚ5 ἴο δ6 ἰῃδί ἴῃς σοπποοίοη Ὀοΐννθρη 
νυγαϊῃ δηὰ ριυιη)ϑηπηρηΐ 18 50 ᾿ἸηνδγιΌ]6, {Πᾶῖ 41} 
οἤἴογίς ἴο 86 ἴΠ6 ρῥαβϑίοπαῖθ πηδῇ ἔτοπΊ ἴῃ 6 
ἀϊδαβίγσουβ σοῃϑεαυθηςσοα ῬνΏ] ἢ ΠῈ Ὀτηρ5. οἡ 
Πί5ονγῃ Ποδὰ γε πηδάθ 'ἰπ ναῖη. “1ζ ποὺ 
ἀο] νοῦ ἢ:πὶοηςο, ἴπου νν 1} μᾶνὸ ἴο ἀο 1ἴ ἀρδίη, 
ἃπά γεῖ δρδίη." 

41. ὙΠ πιρδηΐϊης ροο5 ἄδορεσ ἴῆδη [ἢ6 
{πϊ6 ράγα}16} οὗ “"Μδη ριΌροβοϑ, Οοά ἀϊξροβοβ.} 
δίγοθ ἰ5 ἰαϊἃ οὐ ἴπε »αηῦ Ριυγροβοβ οἵ πΊδη, 
Βῃ τίη, σπδηρίηρ, ἴγοτα βοοά ἴο Ῥεΐζεγ, ἔγοπὶ 
ῬδΔὰ ἴο νψοτγβο, δπὰ ἴπ6 οπὸ Ὡποπδηρίηρ τ ἢϊ- 
ΘΟΙ5 “" ΠΟΙΠ56] ᾽) οὗ [εποναῆ. Α 5ἰπιρὶς “" Ὀυ1} 
ΘΧΡγοσϑθοϑ [Π]5 σοηΐγαϑί ὑϑίίογ ἴπδη ἴπ6 5οπλῈ- 
γαῖ ΠΌΤ ΌΓΟΙΙ5. “ὁ ΠΟΥΘΙΓΊΠ61655.᾽" 

9οῷ. ὌΠ “" ἀσϑῖγθ᾽" 15. (6 ᾿ 5} ἴο ἀο ροορά, 
ΜΉΘ 5 ἸΔΚοη, ἰῃ [6 δῦϑοηοε οὗ τηθδη5 ἴὸ 

ΟΔΙΤῪ ᾽ Ϊὲ ἰῃίο εἴεςξ, ἕος ἴδε δεῖ οἵ Κιηάποβδ 
156 11. 

ΎΒΟΙΕ ἰ5 δ ἀρραγεπί τυδηΐ οὗ σοπποοῦοη 
Ὀοΐννεθη 1Π6 ἴννο οἰδυδοβ, Ὀὰῖ [π6 “ΔΙ᾽ 15 
ΡΓΟΌΔΟΪΙ (6 Το πηᾶη, ΠΟ τηᾶκε5 [δ]5ς 
Ἔχοιδ68 ἔοσ ποῖ ξινηρ, ἀπά 80 15 ᾿πίδστιογ ἴο 186 
ῬΟΟΓ τῆδῃ, ἡγΠοϑα ν}}}} 15 ἴδκεη ἔογ ἔῃε ἀδεά, 

43. «ῥα ! αὐϊάε «αἰιβεάΠ] Βεῖίεσ, ὁπ 6 τ8δῖ 
418 Βα 5ῇιοα πδῖ ἃ ΒΌΣΘ ΔΌ1411}4- 1806. 
ΤΠΟ νοζὰ ““Δ0ι1ἀ6᾽" [Π45, πιοβῖ ργοῦδΌΪΥ, Ποτὲ 
845 Οἰϑοννῆοσε, 118 ΟΥΡῚΠΑ] ϑεῆθε οὐὗἨ “ρδβϑίηῦ 
[86 πρῃῖ." Ενεη ἴη ἴῃς δουγ οὗ ἀδιίκθββ πὸ 
54}} Ὀ6 ἔτθο ἔτοπὴ ἴθδσ. 

924. βῥίάειδ ῥὶς ρβαπά ἱπ δὲἷ᾽  δοιο»] Βεῖζες, 
ἀϊρνροῖ! π18 μδιῃὰ 18 ἴ89 ἀ18}. 80 ΠΟΑΔΙΥ͂ 
411 σοπιπιρηϊδῖοτ.Ό. ΤῈ ΑΟὟ. ἔο]]οννς5 106 
ΧΧ. «πὰ Ννυὶξσ. Τῆς νογὰ οσουτβ ἰη ἴδ 
56η56 οὗ “" 415} ἢ  Κ. ΧΧΙ. 13. 

ΎΤΠΟ δοθηθ Ὀγουρῆϊ Ὀείοτο 15 ἰ5 (δὶ οὗὨ δὴ 
Ἐδϑίογη ἔασι. ὙΠΟΓῸ τὸ Π0 Κηϊνεβ, οὐ ἔυγκϑ, 
οἵ 5ρουῆ58. ΕνεΓΥ διιοδῖ Πᾶ5 ἴο μοῖρ Ὠιπιβοὶΐ, οἵ 
ΡῈ πεῖρθὰ Όγ ἴῃς οϑῖ. Οοιρ. όμῃ χα. 26. 

26. ϑ|π|ρὶθ 45 ἴδε ννογάὰϑ ἀγϑ, [ΠΕῪ δι γος 
ΠΘΑΙΥ {Π6 ΨΠῸ]6 ΤΠΟΟΥΥ οὗ ρμυπιβῃπιοηῖ. [ἢ 
Π6 πιδῃ ννῆο οἴἴδηάϑ 15 ἃ ΒΟουηεσ, 50. βαγάδηεὰ 
Ὀεγοπά 41} ορὲ οὗ τεξοιππδίίοῃ, ποθ Ῥυη]5ἢ 
Ηἶπιὶ ὉῚ νΑΥ οὗ στεϊι ΠΟυζίοη δηὰ Ἔχαπιρὶς, δηά 
οὶ [6 Ρϑπδ Υ δὲ 5Πάγρ, [μαῖ ἐνθη 16 ὈΠΥΓΔΤΥ͂ 
Δηα σΑΓοΪοθ5 ΤΠΔΥῪ Ὀόψαῖθο. [{ [μὲ πΊδῃ ἰ5 51}}} 
ἐς ηἀογϑίδπάϊηρ.," τΠδη Ἰοῖ ἴῃ6 Ρυπιϑῃιηθηῖΐ ἴδκε 
16 ἔογτῃ οὗ ἀϊϑεῖρ! πε. Αἀπιγοηίβῃ, γέργονε, 
οάἀϊιςαῖθ. Α Ιικὲ ἀϊδβει ποι Ὀεννθθη ἴΠ6 υ5ὲ 
οὗ ρῥυπίβῃτηθηΐ ἃ5 Δρρ) θα ἴἰο τειηθάϊδὈϊε οσ 
Βοροίθβϑ 6ν}} 15 ἔἑουπὰ ἴῃ Ρ͵αῖο. (΄ Οοτρῖδϑ, 

Ρ. 525, ὁ, ὦ) 

26. [Ιἰ ἰς Ὀεϊζίζετ ἴο σόνοῖβθ {π6 οἾδιιβδδ, 
Α δοῃ ὑμδὶ οδπβοῖδ ΒΏΔΙΩΘ, 8 ὉΣ1ΠΕ- 

Θ᾽ ΥΘΡΓΙΟΒΟΝ, 15 056 ὕὉ8μδ᾽ ἩΔΒΘΙΝ 18 

ΖΑΌΒΟΥ, πὰ ομδδβοῦς ΔΎΔΥ δ15 ΙΔ ΟἾΒΘΣ. 



ἘΦεξ 

νυ. 28---το.] 

8 'Απ ὑπροά]γ ννϊεπεϑβ βοογπθῖῃ 
α΄. Ἰιάρπιεηῖ : δηά τῆς τοι οὗ τῆς 

, 16. 

ἴ9. 

ν 10, 

νυνὶ κΚεα ἀενουγεῖῃ ἸὨΙ4α{γ. 
290 ΪΤυαρπιεπῖθ ἅγὲ ργαραγεὰ [ογ 

ΘΟΟΓΠΟΊ85) δηά 5[Γ|ρὲ5 ἔογ τῆς. Ὀλοκ οὗ 
ἔοοϊβ. 

(Γ(ΗΑΡΤῈΚ ΧΧ. 
ΓΝΕ ἣν ἃ πιο}ίεοσ, βῖτοηρ ἀτίπΚ 

ἐς ταρίῃρ: ἂπὰ ψποόβοσνογ 18 
ἀεςεϊνεα ΓΠεγΘΌΥ ἰ5 ποῖ ννῖ86. 

2 “΄Γἢε ἔεαῦ οἔ ἃ Κίῃρ 2: 48 ἴῇ γοδῦ- 
ἴὴρ οἔα ]οῃ: τυϑοφο ργονοκεῖῃ ἢίπη ἴο 
ΔΏσΕΓ δἰ ηπεῖῆ ἀγαΐηδὶ ἢΪ8 οννη βου]. 

2 1ὲ1Φ: Δῃ ΠΟΠΟΙΓ ἴογ ἃ Πηλη ἴο σβᾶδ6 
ἔτοπι 8ιγιίε: δυῖ ἀναγ ἔοοὶ νν}}} ὃς 
τε α]ηρ. 

4 ὁ ΤὨε 5]υρραγά νν}}} ποῖ ρἷονν ὉΥῪ 

ΡΚΟΝΕΆΚΒΘ. ΧΙΣ. ΧΧ. 583 

γεάϑοῃ οὗ τῆς 'ςο1]4; ἐῤεγεζῶγε 58.411 ἢε ἴ ον, 
Ῥερ; ἰπ Βαγνεβῖ, ἀπά ὀψσὺδ ποιΐπρ. τ 

ς “(ὐομμη56] ἰῃπ τῃ6 ἤδαγί οὐ πηδῃ « οβαρ. 18 
ἐς δε ἄδθερ ννγδῖεγ; δυιῖ ἃ πηδῃ οὗ ιπ- ἔοι, 
ἀεγϑιδηίηρ νν}}} ἀγανν 'τ ουΐ. Πϑὸ ἜΡ 

6 Μοβὲ πιὲπ ν"}] ργοοϊδί πη ἘνεγΥ 2... 
οης ἢ5 ονγῃ ἱροοάπεϑββ: δυῖ ἃ ΠΑ] ἘΡ ΣΤῈΣ 
τλη ννῆο σδη βηπάν ὑξάνονυ 

7 ΤΊ Ἰυδὲ πιαπ γα Κεῖῃ ἴῃ ἢΐ5 ἴη-- {9 14. 4. 
τερτίτγ : “ἢ 5 σμ ]άγεη ἂν 8] 586 δἴτοσ Ἐδείος 7. 
ἢϊηλ. τ Ἰοῆα Σ, 8. 

8 Α Κίηρ τπδῖ 5βἰττετῃ ἴῃ της τῆγοπε 7 ῥειι 25: 
οὗ Ἱμάρπγχεης βςοδίζεγει ἢ ἀΥΑΥ 4}1 εν]] Ἵβαρ. τι. τ. 
ἢ ἢΙ5 αγε8. Ἐν 

9 ὟΝ Βο σδη 88γ, 1 πᾶνε τηδάς πιῪ 
᾿εαγί οἰεδη, 1 Δπὶ ριιγε ἔτοπῃ ΠΊῪ βἰπὺ 1 εν, αν 

10 “])ρύίνειβ νγεὶρ 8) ἀπά ' ἀΐνεγβ ἀκ ερλαά. 

δέρης οσμά 
Ω 479γ6. 

47. Ὕε ἰγαποίδίιοη οὐ ἴθ ΑΟΝ΄. 15. οὔ- 
ἰλιποὰ, 45 ἴΠ6 ἰἴδ}1ς5 ϑῆθνν, ΌὈγ ἴῃ Ἰπϑογίίοη οὗ 
ννογάς ποῖ ἴὴ (6 Ηρθρῦτον. ακοη ΠΠς6γὰ]ΪῪ 
ΜῸ μεῖ τῃ6 τοπάουηρ, ὕὅθ856, ΣΔΥ ΒΟΙ, ἴο 
ὮΘΑΣ Ἰηδίχποίϊοι, ὑπμδὺ ὍὉΠοπ πδαυοδῦ 
ΟΥΤ ΣΟΙΩΑ [μ9 ΨΟΣάΒ οὕ Κηου]θοάρβο. ΤἪ]5 
βεοῖηβ, δὲ ἢγϑδί, οὔβειιγεα πὰ ρογρίεχίηρ, Ὀυῖ 
[Π6 ῬγονογῸ 5 ΡγΟΌΔΟΪΥ ἰο ὈῈ ᾿πιογργοῖθα 85 
Βανίηρ ἃ Κεοη-οὐγοὰ ἰγσγογ. ΨΝΠδὶ 5 ἴπ6 ἴη- 
εὐ Δ Ὁ]6 γόβυϊί οὗ σθαϑίηρς ἴο οᾶσ ἰηϑιγιςιοη 5 
ϑΒροκθῆ οὗ δ8 ἴΠ6 επὰ Ἴοηϊετηρίαἰοα, δηὰ ἴδ 
ὁ 80ῃ 7 15. σου Π56]] 6 ὈΥ 18 δανίϑογ ἴο ἀο (παῖ 
ἴο ν ]Οἢ 815 νν ΘΑ Κη655 ἰοδ5. ἢϊπὶ, νυἹτἢ ἃ ΟἰΘΑΣ 
Κπον]θάρο οὗ ἴῃ6 δν}} ἴο νυ ἢ δ 18 ἀτιίηρ. 
50 Εννα]ὰ δηὰ Βογίῃοδι. Ηρ, ποῖ βατἰϑῆδὰ 
ΜῊ τ 5. Αἰΐοσβ ἴῃς ἰοχῖ, δηὰ 50 μεῖβ ἔἕοσ ἴδε 
βγϑὲ οἴδιιϑθ, “ (δᾶϑὸ ἴο γοὐθοῖ ἰηδίγαςτίοη." 
Ἐοδεηπλ  ΠοΥ κίνοβ "' Οθᾶϑθ, ΠΥ 50η, ἴο ἤθδγ 
ἰποίγιςτίοη ΜΚ ΒΙςΟἢ 1οΔ 45 ἔπθο ἴο ογγ..." 

8. κηφοάίν «υἱἱπε..1 [ἴογα!ν, “655 
οἵ Βο114].} “6 ννογίῃ 655.) “" πίστι [ι}." 

ἀευομνεί ἱπίφιγ}) 861265 οἡ 1ἴ ΘΑ ΥΪΎ, 88 
ἃ ἀδιηΐγ, ᾿νε οἡ ἴἴ. 

249. Αρϑίῃ ἃ ρεπάδηϊς ἴο ἴπθ ἕογεροίης. 
ΤῊ [2159 νυ η655 ΤΊΔΥ “50 ογπ,᾽" Ὀυΐ ἰἴῃ 50 
ἀοίηχς 6 ἴαϊκος ἢϊ5 ρίδοθ ἰπ {6 σοπιρᾶηγ οὗ 
ἴδοϑθο νυν ῆο πενοῦ ϑβσᾶρὸ ὑπριηϑῃθά, 

σΗαΑρ. ΧΧ.1. ΜνΊπο δπὰ βίγοηρ ἀτηκ ἈΣῸ 
Ῥοιβοηϊ θα 85. [πο πιβοϊνὸθ ἀοηρ ψνῃαὶ [ΠΟῪ 
ΤΏΔΚΟ τοη ἄο. Τὸ ἴννο ννογάς, ““τπόςκοτ ἢ" 
Δη4 " ΓΑΡΊΠΡ,," ΠΊΔΥ ΡΟΞ5ΙΌΪΥ ἀσϑογιθο ἴἢς ἵννο 
ἴοττηβ οἵ ἱπίοχίοδιίοπ ργοάιισθά Ὁ. ἴδε 7ιῖςς 
οἵ [πε γζγάρθ, πὰ ""ϑἴγοηνρ ἀγιη,᾽" γεϑρθσζ νου. 
ΤΠΟ Ἰδίζοσ, ἴῃ 1156} ἃ ρεποσὶς ἴογπι, ἰ5 ΠοΙῸ, 
Ργοῦδοϊγ, ἴῃς “ ρδὶπη-ννπο " οὗὨ δγτία. Οὐοιηρ. 
Ὠοΐε οα ἴεν. Χ. 9. 

4. «ἱππεῖ ασαὶπεὶ δὲς οαση «ομ ὃς, ἀραϊηϑὲ 
ἢιὶ5 ον 1Πἴδ. 25 πη Ηδθδκ. 1}. 1ο. 

8. πε πα) ὙΠ6 ϑᾶπηθ ογὰ 88 ἴῃ ΧΥΪ,. 

14, ΧνΐΠῖ. τ. [ἸΈΟΓΑΙγ, “’ ΤΟ 5, ΟΓΥ ΤΌβμε8. ἔογ- 
γναγὰ." 

4. ὁγ γεασοπ οὗ ἐδε εοἰ 1 ΤῊΣ ρΡ]ουρμης- 
{{π|6 ἴῃ Ῥα]θβζϊπθ 18 ἴῃ Νονθηδοι πὰ Πδοοιη- 
Ὀδγ, ἤθη [6 νὰ ον 5. σΟΠΊΠΊΟΠΙΥ ἔγοπι 
[86 Νοιίῃ. 

σῥαϊ δὲ δες] ϑοῖὴθ σογπηπιθηΐαζοτβ ρῖνο {ῃ6 
ννογὰ ἃ νυ] άθυ τηθαπίπρ, “ ἢδ 5Π4}} ἀθϑῖγο:" Π6 
5041} Ἰοοῖκ ἔοτ 5 5ῆατο ἴῃ {π6 μαγνοβί δηὰ πὰ 
ποῖμπρ. ὍΠδ νεῖϑβὸ 18 {ἢ τπ|5 ρᾶγα]]6] ἴο, “1 ἃ 
ΙΔ ΜΜ}}} ποῖ ννοσκ, ποιῖμοῦ ἰοὶ Ὠϊπὶ δὶ." 4 
ἼΠο55. 1. το. Τὸ ΑΟΥ., Ποννόνοσ, 15 αυῖδ 
[Θη4Ὁ]6, δηἃ σΑΓΓΙΘ5 Π6 ΓΛΊΘΕΓΥ ἴῃδῖ ξΌ]Πον5 οα 
βϑίοίἢ γεῖ ἔυγίΠετ. ᾿ 

δ. Ἴα οοηΐοδι Ὀεΐννθεη τοίϊϊσοποθ οἡ {Π6 
ΟΠ 546 ἃηὰ ρεγί Δ ΟΥ̓ ἴῃ ϑρασοἢ οὐ ἴἢ6 οἴδμοσ 
ἰδ ΓΕρΡΓεβθηίθα 85 ὈΥ ἃ ρᾶγδῦϊε. ΤῊΘ νν6}] πιΑῪ 
δ6 νεγγ ἄδὲρ (σομῃρ. χυ ]. 4), Ὀυϊ [ῃ6 “' πιδῃ 
οὗ ὑυπαεοτϑίδηαϊηρ " ἢ ᾶ5 5Κ1}} σπου Ρἢ ἴο ἀἄγανν ρ 
ἴΠε ννᾶῖογ ἄνθη ἴο ἴΠ8 ἰδ ἄἀγορ. ΕΓ 4065- 
(ἴοη 5, 85 1 ννεγο, 4 ζυγηίηρ οὗ [Π6 υυἱπά]λ55. 

6. γοοάηε.}] ΜΝ τε ϑροςῖαὶ 86η56. οὗ 
Ὀουπίῦ, θεηεῆσεποθ. ὍΤΠὸ ροϊπὶ οὗἔὨ [πε ρῥτο- 
ὙΘΓΌ 1165 1π [86 σοηϊγαϑί Ὀεΐννεθη ργοπιῖϑο ἀπά 

τίοιπηδηςθ Ῥεγῃδρβ 4180 ἴπεγὸ ἰβ ἃ 585 ῃϊ 
ἸΤΟΠΥ ἴῃ (Π6 ἰδίϊεγ οἶδιιϑθ. Με Ὀοδϑὶ οὗ 
{Πεῖγ ΠΙθογα γ, πὰ τὸ Ιοοκ ἴῃ ναὶπ ἔοσ ἴδ 
ΓΟ] ΠΙπποηΐ οὗ δοΐυδὶ οὈ] ραϊοηβ. 

Θ. Α νψγηϊηρ νοῖσθ ραϊπϑὲ (πὸ βρίτίξ, 
ὙΠΟ, Ἱσπογαπὶ οὗ 115 οὐνὴ β]ξ, 18. ἐογνναγά 
ἴο ςοπάδπηη οἴπογϑ, “ἼΠοιυ, ἴοο, Παεῖ ποῖ 
τλδάδ ἰῃγ Βεαγί οἰθδη, ἴοι γί ποῖ ρυζγο ἔγοπι 
[ΠΥ 581η.᾽" ; 

10. ΟΥ̓ ΙΠΑΙΥ, 48 ἴῃ χὶ. τ, οὗ ἀἰβῃοῃοϑίν 
ἴῃ δοῖυ] ἰγδάθ, δαΐ μέγα ρογῆᾶρβ, ἃ8 ἃ ζουῃ- 
ΡΑΠΙΟη ἴο ν. 9, ΜΠ ἃ γε γ Δρρ]οδίίοῃ ἴῸ 
411 ἸΏ 40} {γ οὗ Ἰυάἀστηεηΐ, ἴο 4}} ἡυάίπς οπο 
ΓΑΔῃ ὉΥ τα]65 νυ σῇ ννῈ ἀο ποῖ ΔΡΡΙΚ ἴο ουτ- 
86 ΙΊγ65 Ογ ἴο δηοΐβοσ, 
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ἃ ΠῃλΡ. 11. 
τι. ἁ τ.15. 

8 ΓΆΡ 17. 
11. 

πγδλβιγεβ, θοῖἢ οὗ τῆεπὶ ἀγέ τα αδο- 
ταϊηδτίοη ἴο (ἢς ΓΟΚ. 

11 ἔνεπ 4 οι] ἰδ Κπονγῃ ὉΥ ἢ ]8 
ἀοίηρβ, ψνῃεῖμοῦ ἢ18 ννογς δὲ ραζε, 
Δῃηα ννῃεῖβεγ ἐΖ: ἐξ τρις 

12 ἐ[ἢε Βεαλγίηρ δαγ, δηά ἴῃς 8ε6- 
ἴῃ ἐγε, τε ΓΟΚῸ παῖ ηϊδάε ὄνθη 
Ὀοτἢ οἔτἢκη. 

11 ἐ]ονε ποῖ 8ἰεερ, ἰεβῖ τῆου σοπις 
ἴο ρΡοΟνΕΓ ; ορεη τἢϊης αγα8, σπά τπου 
δῆλὶτ δὲ 8λτ5ῆεά νι ἢ Ὀγοδα. 

14 1 1 πλυρῆϊ, ἐξ ἐς πλυρῇξ, βαϊτῃ 
τῆς Ὀυγεῦ: Ὀυῖ ἤδη Πα 15 ροηδ ἢ δ 
ὑνΑγ. ἴπεη ἣς Ὀοδϑτετῆ. 

ις ἼΒεῖε ἰ5 ροὶά, ἀπά ἃ πτυϊτἰτυάε 
οὔ γυδιεβ: δυῖ τῆς 1Πρ5 οὗ Κηον)]εάρε 
αγὋ ἃ ῥτεςίουβ Ἰεννεὶ. 

16 ΓΓΆΚε ἢΪ5 ραγπγεηῖ [ἢδξ 15 δυ ΓΕΙΥ 
,ῶγ ἃ ϑιτλῆρεγ: δῃά ἴὰκε ἃ ρἱεάρε οὔ 
ὨϊΠΊ ἔογ ἃ ϑἔγδηρε ὑνοιηδῃ. 

11. ΤΉςε ογὸ οὗ ἴῃ ἔθδοῆον 45 ἱγασεὰ τἢς 
υπίοϊάϊηρ οὗ σμαγασίοῦ ἔγοτη ἴΠ6 ὀδυ οϑῖ ρόγτῃ. 
Τῆς ργδσὺβ οὐ {πΠ6 ἔδυ] οὗ σΠ]άγοη ἅσγὸ ποῖ 
{γι Πο5, 45 [ΠΟΥ ἅγὸ οἴδη ἀδεπιρὰ ἴο ὕ6. “Ὁῆς 
σμΠἃ 15 ἔλίῃοΥ οὗ [6 πιδὴ :᾽" αηὰ (ἢ ϑαγοβῖ 
δοίη 5 ΔΓῸ ρΓορἤ θεοῖο οὗ (ἢς διΐαγο, νν ΒΟΊΠΟΓ 
1 Ὑν}}} Ὀ6 Ρυγε δπά τιρηῖ, οὐ αποϊόδη ἀπά ον!]. 

12. Μῖοτο 15 πιοδηΐ {πὴ πηϑεῖς [86 ϑδυύ. 
[τ [5 ηοῖ πλετοὶγ [δὲ νυ ον {Π6 ψιῖ5 οὗ διβῆϊ 
ἃηὰ πολύς ἴο [όπονδῇ, Ὀυϊ ἴῃαἱὶ Ηε, Ὀεϊηξ 
{Π6 χίνοσ, νν}}} αἰθϑὸ ς4}} ὺ5 ἴο δοσοιηΐ ἔογ 
πε. “δ {παῖ ρ᾽αηϊεά [ἢ6 Θφαζγ, 8841 πὸ ποῖ 
μεαγὴ ἢ 1ῃαΐ ἔογιηθα [Π6 6γ6, 5841} ἢθ ποῖ 
ον Ῥς. χεῖν. ο. 

ορεπ ἐῤίπο εγρο41 585. Ὅε υἱρίίαπε δηά 
τὸς μαῖ 15 (Π6 οοοσγθῖ οὗ ργοβρογίγ. 

14, παμχϑδι]) 8ς. Ὀδά, ον], ννογίῃ ]ο55, 48 1ἴμ6 
νγογά [5 ιϑϑοἀ ἰῇ  Κ.}}. 19. 

15. 1 γΑΙγ, ὁ’ ἃ νθ556] οἵ ρῥγοςσϊοιιϑηθββ,᾽" 
δς. ποδί ρῥγθοίοιιβ οὗ 4]}, “"ἂῦὸ [6 |1ρ5 οὗ 
Κηον]οάρο." 

16. ΤῊΘ ννασγηης ἀραϊπϑί βυγοι ϑῃῖϊρ δηά 
Ιυδὲ ἅγὸ ποῦε γτεροδῖθα δηά σοπηθποά, 85 δρλϊη 
ἸΏ ΧΧΥΝ]]. 132. [|η [Π6 δῦγιρι σοπιηηεποοπιδη 
νῈ δῶσ 45 ἰἃ ΨοΓο [Π6 νοῖοο οὗ ἴπ6 Ἰυάξο 
Εἰνην ϑεηΐθησθ ἴῃ ἔδϑύουγ οὗ [{Π6 οτϑάϊζοσγ, 
61] πη Ἀπ ἴο 8εῖ7γ6 ἴθ βροοάβ οὔ ἴδε ϑυτεῖν 
ψὙΠῸ Πᾶ5 Ὀδθη ννϑδκ ποι ἴο ρἰθάρο δἰ πιβοὶ 
ἴοῦ ἴΠ090 ννῆο ἂἃγὸ δ᾽ίθηῃ ἴο ἢὶπιὶ, ἱπϑοίοδα οἵ 
ἴ(Ποϑ6 οὗ 1ῃ6, δοΐίιδἱὶ ἀθθίοσ. ὙΠῸ πᾶ ννῆο 
Βδ5 πιδάδ ἢ: πο] ΠΙ4 Ὁ]6 πιιιδὲ Ὀδαγ ἴ[Π6 ρθηδ]γ. 
Ἐοίδιηηρ ἴῃ τοδάϊπρ οὗ {πὸ ΑΟΝ., {πὲ ϑοσοπὰ 
οἴδυβθὸ γειηληας 5 οὐ ἴῃθ Πιβίογυ οἵ ΤλπΊᾶσ 
(Οεπ. χχχυπ!. 17. 18). [ἢ ἃ σΟΙΠΙΤΥ ὙνΒΟΓΘ 
ΟΟΙΪΠ ννᾶ5 βοᾶγοθ, ρἰθάροβ 80 βίνθη 845 ἴῃ6 ὑΓΓΘ 
οἵ ργοβιϊειτίοη, δηὰ {ταῖς σοηπεοίεα ψνΠἢ 
{πεπλ, ννογα ργοῦ ΡΥ οὗ σοπηπΐοη ὁσσυγτεηςο. 

ΡΕΟΝΕΙΕΒ5. ΧΧ. [ν. ττ--2 3, 

17η ἐἰΒτελά οἵ ἀεςεῖς 1: ϑνγεεῖ ἴῸ ἃ ἐπρι, 
τδλῃ; δυῖ αἰζεγνναγάς ἢ15 τπηοιτῇ 5}2]} "εν 
δε ἈΠ] ψ ἢ ρτάνεὶ. ἴρκο 

18 ὁ Ευενγ Ρυγροβε 85 ἐβιδὈ }8Πεὰ ὃγ- παι 
σουΏ86]: ἀηὰ ψνἢ ροοά Δδάνι!ςε πλλῖε τὰ 
ννΔΓ. 

19 "Ἢξε τἢαῖ σοεῖῇῃ δδουῖΐῖ ας ἃ (Δ6- παρα 
Ὀδᾶγοσ τονελίεϊῃ βεςγεῖβ : τδεογείοτο ἢ 
πηεάϊε ποῖ ψψί Ὠΐτὰὶ τῆς " Ἠλιίογει ἰΟν αι 
νυ ἢ ἢ5. {|ρ8. 

20 "ἜΎΝοβο οἰγβοῖῃ ἢἰς Ἐπββε {5:5 
ἢ18 πχοῖδοτ, ἢϊ5 "]λτρ 514}] θὲ ρυϊ ουΐ ἴατ “: 
ἴῃ οὔβεοιυγα ἀδγίζη6585. ἐς νον 

21 Απ ᾿πῃθγιίδησα πηΩ} δὲ σοϊζεη ᾿ς ἤφα 
ΒΆΘΕΠν αἵ τῆς θερίπηΐηρ ; δῖ τε ἐμὰ ΝΕ 
τπεγεοῦ 5841} ποῖ δὲ δ᾽εβδθά. 

22 951γΥ ποῖ (που, ἔ νν}}} γεσοπίρεηβε ξα π 
ἐν 

Ἔν}}, κί νγαῖῖ οα ἴῃς Ιοκῦ, ἀπά ἂς πως 

56} φανὸ ἴῆοο. : ΘΙ 

23 δΙλίνοτθ ννεῖ 5 στε Δῃ Δδοπλ- νας 

ΤὨΘ Ἡρῦγον ἰοχῖ, Ποννόνεῦ, βῖνοβ "' βίγδηξτῖο, 
ἴῃ 1ῃ6 πλάσαι! πα ρἰιγαὶ, δηὰ 15 ργοῦδθὶν πρδὶ, 
(ηδ Τοπηιπίθ θείης ἴδ αἰϊογηδῖννο σεδάϊπς οἵ 
[86 πιαγρίη. (ἰομρ. χΧχυῖὶ. 13. 

17. “Τὸ οδῖ ργσανοὶ " τᾶ 4 ΗἩοῦτεν (1,2π|, 
1: 16) ἀπά 5 δὴ ΑΥΔΌΙς ρἤγαϑο ἴοσ σεαϊτηρ ἰηἴο 
ἰγουδ]θ. |κὸ τῆϊ5, ἴῃ ἴδ Ἰοῦς πιῆ, 15 ἴδε 
ἐ τρβὰ " βοΐ ὈΥ ἀροοιῖ, νυ] ἢ ἰΔϑίδθ συνε δἱ 
ἤχει, Ὀὰϊ οημάὰς. Ὁ Ἰεανυίηρ ἴπθ Ὠθαπρετ οἵ (δὲ 
501} πηϑδι]5ῆςα. ΤἼΘ σΏΕΓΑΙ 5θη86 οὗἉ ἴδε νετϑὶ 
ΓΕΟΟΡΏΪ265 {Π6 ἕλει {παῖ {ποτ 15 ἃ ρ)θᾶβυτ ἴα 
{86 ϑθηβ8ὸ οὗ οἰδνοῦηθϑς ἔο ἈΠ ΕΥ 4 Ππασγὰ Ὀατζαι 
ΟΥ̓ ἃ 5:10 6 55}}}} ἔγαιιά, ἀπά τηεεῖς τ Ὁγ μά τη 
τΏδη Ἰόοϊκ οἡ ἴῃ δἰζεσγ σοῃϑθη θηςο5. 

18. δἰπιρὶο 45 {πὸ ργεςθρὶ ἰ5, ξ 85 ἃ ϑρεζία 
ἰἸηἰεγεϑὶ ἔογ αι5 ἃ5 πανίηρ Ὀθθη ἐχρᾶηάε ἃπά 
τεργοδυσοά 'π οὐγ 1 γα 5 ἰεδοϊην. (ἰκιΐε 
Χιν. 31.) 

19. Το ᾿ἱπιγοάυςσίίοη οὗ ἴῃς ννογὰ “ χ'- 
(ογ οί." οὐ “" Θη ς οί ἢ,᾽) ἃ5 ἴπ πὸ πιᾶγρ., 
ἰογίογες ἢ (6 ρΑγα]]ο στη, ἀπὰ Ἰητόϊνο ἴδ 
Αβϑογίίοη μαΐ ἴΠπ6 πῆδη ννῆο βλδιίογθ τισὶ δῶ 
Ὀδ ἃ δοίγαγογ οὗ βεογεῖβ. 1, 11ΌΓᾺ}}} (85 ἴῃ σῖ. 
4), “1δὸ τπῆδὴ ΨῆΟ ΟΡΘ. 8 818 11} 8." πὶὼ 
ἢδ5 ὯΟ γεϊίσθηςο ; βυςἢ ἃ πλδῃ., νυν οὐ νυ Ἰθουΐ 
ἰηϊοπάϊηρ 1, ἀοες ἴῃς νγοσκ οὗ ἃ ἐδ θθεασετ. 

4Ο. [π|ογοϑεηρ 4Ἃ5 ἃ σοηποςσπρ ᾿ἰπκ δ 
ἔνγδεπ ἴεν. Χχ. ἡ ἀπά Μαῖϊ. χν. 4. Τὸ πυτίϑ, 
“ἢἰ5 ἰδπὶρ 5841} θ6 ριιῖ οὐ," ἀσβοσίος ρη- 
ΠΛΑΥΪΥ 16 ἔλι]υτε οὗ ουϊτνατὰ Παρρίηδες, κ 
ἀοϑβοϊᾳίοη οὗ 11π ἰἴ561}΄ 

οὗτεμγο ἀαγάπει.} ΤῊΘ βᾶτηε τνογὰ ἴς5 υαὶ 
ἴο ἀεβοτίδε {πο ᾿πίεπϑε οβηίγαὶ ξίοοπι οὐ ἐμή" 
ὯΘΒ5, 85 ἴῃ τἱϊ. 9. 

41. ΤΠ νογϑο 5 οἴθαγοσ τὶ πουῖ δ ποπϑ 
1η 1{4]1|55, ΑὩ 1 μοσϊδποῦ φοξῖθα ἈδΔε}}} 
(δτεθάγ βοιιρηϊ δέου ΌΥ ππ͵ιιϑῖ τδδπ6) 8) 



νυ. 24- 30.] ΡΚΟΝΕΚΒ5. ΧΧ. 

., ΠΑΙΙΟΙ απο (ἢ ΓΟΚΤῸ; ἀπά δ ἔαἾβε 
“ἰ, Ὀάδίδηςε ἢ: ποῖ ροοά. 
37: 24. 5 Μλῃη᾿β ροϊπρϑ ἀγε οἵ τῃῆε οΚὉ ; 
:6.9ς. ἢονν δῇ ἃ τὭδῃ ἴπεη υὑηάεγϑῖαπα ἢ]5 
“δ ρννῃ νναγὶ 

2ς 7ὲ|1-: ἃ βϑπᾶγε ἴο τῆε πιδὴ τῦῤο 
ἀενουτγεῖῃ ἐῤαὶ «τυὐῤίεῆ ἰς ἸοΪγ, δηά 
ἴεν νοννβ ἴο πΊΆΚα ᾿Π4ΌΪΓΥ. 

᾿ 26 ΓΑ νῖδε Κίπρ βοατίδεγεῖῃ τῆς νγῖςκ- 
Β. εὐ, δηὰ Ὀπηρεῖῆ τῆς ψνῃ θεαὶ ονεγ τἢδπι. 
ἑπιβς. 4.7 Ἴἢς βριγΓἴ οὗ πηδῃ ᾿ς πε ᾿ σδῃ- 

σδ5 

41ε οἔ τε [ἈΚ Ρ,, βεδγοῃίπρ: 411 τῆς ἰπ- 
ννΑγα ραγῖβ οὐ τῆς θε]]γ. 

28 "Μετον δηά τεὰτῃ ρτγέβεγνε τῆ Ρ5. τοις 
Κιηρ: δηά ἢϊ8 τῆγοῃμθ ἴ8 ὑρῃοϊάθη ὈΥῪ τ. ἘΠ 
ΠΊΟΓΟΥ͂. 

29 ΤΠ8 ροῦν οὗ γουηρ τπὲπ ἐς 
ἴΠεῖγ βῖγεηρτῃ : δηά ἐτῃς Ὀεδιῖγ οἱ ο] 4 “ «μαρ. 16. 
ΘΠ ἧς ἴῆ6. ργὰγν ἢεδά. τὰ 

20 ΓΠε δ᾽αεπεβ8 οἵα ννουπα ἰ οἰεδηβ- δ. ἴ5 
Εἰ ἢ ἈνΑΥ 6ν]] : 80 δ βεγῖρεβ ἴῃς ἰπνγαγα γιζιβένει 
Ραγῖβ οὐ τῆε δε] ]γ. ΠΡΤΝΕ ευζί. 

τοι. 

ἘἃΒ8ὁ6 ὈΘΑΊΒΗβ, 19 ὁπἃ ΒΟΙΘοΟῦ 888]]} 
Ὠοϊ 6 Ὀ]ο8806. ΤὍΤῃὲ νοῖὰ νῇῃϊοἢ ος- 
συριο5 πὸ ρἷαοθ οὗ “" ροϊζεῃ 4511. ἴῃ {86 
Ηδῦγενν ἰοχί, τᾶν, ποννόνου, Ὀ6 ἴαδκϑη, 85 
ἸΪη Ζεςῆ. χὶ. 8, “δὴ ἱπποπίδηςο Ἰοδί πα, ΟΥΓ 
Ψ ἃ σἰγθθ προ ἰἴ." ὕηὲ ΑΟΝ. τοβϑίβ οἡ 
πὸ τοδάϊηρ οὗ ἴμὸ Κὶ, νι ἢ Πᾶ8 Ὀδθη ἴο]- 
ἰοννεα ΌῪ 4}} νϑυβίοπμϑβ. 

Οϑοη. 11. γ. ἴη6 Πμοσ 116, ἀῦονε ἴπαΐ νυ Ὡς ἢ 
ἢδ Βᾶ8 ἴῃ σοπηπΊοη νυν] ἢ} ἰονν ον δηἰπιδ]5, σοπλὶην 
ἴο πιτὰ ἀϊτοοῖ τοὶ σοά. ϑυςῇ ἃ [ἰἴδ, ἢ 
411 115 ροννθῖς οὐ ᾿πϑιρῃϊ, σοηβοίοιιβποββ, γοῆρθο- 
(ἰοπ, ἰ8 ἃ5 ἃ ἰδαπὶρ νης Οοά μιᾶς Ἰρῃϊοά, 
{πγοννηρ 1[ἴ5 Γαγ8 ἱπῖο ἴῃς ἀδγκεϑὶ γεοεβϑοβ οὗ 
{πΠ6 ῃοα. Δ'ὸ ἃγὸ ἤοσγθ, 85 ἴῃ οἷ. υἱῖϊ., Πα] - 
ὝΑΥ ἴο ἴπ6 δίρθμογ ὑγυ ἢ ργοσ]αϊτηθὰ ἴῃ {Π6 
Ρτοϊοριο οὗ 81: 1οδπ 5 οθρο.. ὙΠῸ οσδηάῖο, 
ΟΥ ἰᾶπὴὶρ οὗ [εδονδῆ, ἀογίνὸβ [15 ᾿ρϊ ἔγοιῃ 
6 [ἰδὲ [Πα Πρ ἢεῖ ἢ Ἔνεγγ πιδῃ,᾽ ἔγοπι ἴΠ6 
Εἴογηδὶ Νν οτά. 

80. Βείϊοσ, ἰακίηρ ἴδ 84πι6ὸ ργοάϊοδῖθ ἃ5 
ΔΡΌΡΙΠσΔΌΪ6 ἴο ὈΟΙ᾿ οἰδιιθε8, πὸ Ὁ] 6688 οὗ 
8 Ὑουπάᾶ 18 ἃ οΟΙἸΘδπ δ: κΚ οὗ 6Υ]11, ΒΟ ΔΙΘ 
00:8 ΒΌΣΙΡΟΚ ὑμβαῦ ὸο ἄἀογπ ἴο Ὅη9 11- 
Ἡδτὰ Ῥᾶσὺβ οὗ ὅὴη8 Ὀ6]11Υ. 

Τῆς ΑΟὟ. Ὀγ ᾿πἰγοάιαοίηρ ἴΠ6 νϑγῦ “ἐο" 
ἴῃ [6 βϑοσοῃα οἴλιι8θ πλῖ5565 {Π6 ροϊπὶ οὗ (6 

22. ὝΠαΕ ἀξὸρ 956ηϑθ οὗ ἃ τἱρῃίθουβ οὐγάσου, 
ΔΥΓΑΓΔΙΏΡ ἴο ΘΥΟΓΥ ΟΠ6 δοσογάϊηρ ἴο ἢ]5 ννοσΚ5, 
σἤοοκϑ, 45 ποδιηρ ο8δ6 σδῇ σἤθοκ, [δ δρίγιῖ 
οὗ νιπαϊ!οζίνεηεββ. (50 Β οπι. ΧΙ! 17. 19.) Υεῖ 1 
ἴ5 ἴἷο Ὀ6 ποῖοά παῖ ἴΠε πιδῃ ἰ5 ποῖ το] ὰ ἴο νγαῖί 
οη ἴΠῸ 1,οτγὰ ἴῃ ὀχροοϊδίίοῃ οὗ βθοῖηρ νθηβθδῃσα 
ΟἹ δὶ5. Θηρθιμθ5, Ὀυς “Ηδ 5}4}} δᾶνε {{66.᾽ 
Ἴδε ἀϊβεγεπος οὗ [ῃ6 ἔννο μορε5, ἴῃ {ποῖ εβεςί 
Ὄροη [Π6 πιᾶπ᾿5 σῃαγδοίου, 15, οὗ σοιιγβθ, 1η- 
ΟΑΙ Δ Ό]6. 

24. ΤὌΠε ογάεσ οὗ ἃ πιδη᾽5 {ΠῸ 15 ἃ ΠλυβίεσΥ Ῥτόονεῦθ. ἢ οΐο, δραίη, ἴπογο 18. 4 Κκἰπάὰ οὗ 
ἐνεη ἴο Πἰπιϑεῖϊ. Ηξ Κποννβ ποῖ νυν! μοῦ ἢῈ ταγδῆοχ. “ὙΠῸ Ορδῃ βογὸβ οἵ ψουπάς ἰθῆζ 

15 Βοίης, Οὗ ἕου ψῃλί Οοά 15 δἀμοδίηρ “μϊτη. δ (86 δοουγρθ, πποϊοδη δηά ἔοι! 48 [ΠΟΥ 86 6 Π|, 
ΓΘ γοῖ 4 οἰεδηϑιηρ, Ρυτ γηρ Ὀγοσθδ8 ἔοσ ουἹ], 
50 8,50 ἃὸ ἴπ6 5ἴγιροϑ ἴ[ῃδϊ τγϑᾶοῇ ἴδε ἱπνναγά ἢ 
Ῥαγίβ οὗ {Π6 Ὀ6ΙΪν, 56. ἴη6 βδῆαγρ. τοργοοίβ, 186 
5 58 οὗὨ σοηῃδοιόποθ, νυ] ἢ ρΡοποῖγαϊς νυ ΠοΥΘ 
ΠΟ 5σουγρο σδῃ τοδοῇ, ἱπῖο ἴπδ ἴηποῖ ᾿ἴο οἵ 
τη4η.᾿" ΤΤηθ ννογάβ, “"ἰηννατὰ ρᾶγίβ οὗ ἴῃ6 
ὈΟΙΪγ.,.") ΟὈν]ΟἸΙΒΙΥ ἀογῖνθ {Ποῖγ ἰηϊογργοίβιίοη 
ἔγοπι ἴῃ6 νεσϑεὲ (υ. 272) ψνῃϊςἢ {πὲ νυτῖογ δά 
Ὀεΐογε ἢὶ5 εγόβ. ΤῸ 866 ἰῃ θοῇ οἰδιιθθθ, ἃ5 
50ΠῚ6 ἢανο ἄοπο, ἃ πηοῖὸ 1 γαϊίοη οὗ ἴΠ6 ΠλαχΊπῚ 
{παῖ 5ῃαῦρ Ἴσογρυγᾷὶ σμαϑιϑοηθηϊ 15 ἃ ΠΊΘΔ15 
οὗ τεξοσπηδίίοη, 15 ἴο ἰοβθ αἱ 16 ἀδθρῖῃ οἵ 
(Ποῖ τοδοῆηρ. ὙΝνΒαΐῖ ἰ5 βαίὰ 15 δὶ [6 
ομδϑεϊϑοπιθηΐ, ννυβδίθνοσ Ὀ6 118 ἡδίωγο, πλσὲ Ὀ6 
τοδὶ; ἴπ6 ϑοοῦγῃε τηυδὶ ἰοᾶνθ 15 πηᾶσῖκ, τὴ6 
τοργοοῦ πιυϑῖ ρὸ ἀδθερ. 

25. δειομγει δ} Βεοίίετ, Σὖ 18 ἃ 5189 ἴο 
ἃ δι ἴο ΕΥΟΙ ἃ ΟῊῪ (οἵ ζοῃβεογδί!οῃ) 
ΣΆΒΕΙΨ, διὰ ΑΥ͂ΔΟΣ νΟῪδ 0 ΘΗΘΔΌΪΓΣΘ, 50, 

ὙΠΟΙΠΟΥ 6 σδη [186] (πδ. δὸ ἴδκοη, {Π6 
ΡΑΓΑ 161 15Π} 5 πλοτο σοπλρ οῖθ, 4πα Ὀοϊῇ οἸΔι1568 
ἃγΘ ἃ ρῥτοϊοϑβι ἀρδίηϑδὶ [ῃ6 Ὀθβεῖτπηρ 5ίη οὗ γαϑῇ 
ἃπά Παςίυ νοννϑ8, 88 ἰπ ἔσς]θϑ. ν. 1,2. ΟΟΙΡ. 
Νοίοδ Ῥεϊονν. 

26. ἐῤε «υδεεΠ 5ς. ἴπὸ ΒΥ ΘΒ Β-ὟΠ991 
(ἴ8.41. ΧΧΥΙ. 27. 28), ΜΙΝ ράᾷδθθ8 ΟΥ̓ΘΓ [6 
σοῦπ Δηἀ ϑοραγαῖθϑ ἴῃ ψταίη ἔγοπι {πὸ ΠἢΔΗ͂. 
Τῆς ργονυογὺ ἵπνόῖνοβ ἰμογοΐοτγο ἴμὸ ἰΙάθα οὗ {πε 
ἀϊνϊδίοη οὗ ἴπ6 ροοάὰ ἔτοπι ἴμ6 ὃν], Ποὺ [655 
ἴθδη ταδί οὗ ἴδδ ριυιπιβῃχτηεηΐ οὗ [6 Ἰαΐζογ. 

47. {δε “ΡΙγὴ ἡ πιαπῇ) ΤῊΘ “Ἢ Ὀγεαῖ᾽" οὗ 

ΝΟΤᾺΕ οὐ (ἬΑΡ. ΧΧ. 25. 
ΤῊο ας Υ οὗ [ἢ6 νοσϑὸ 1165. ἰπ [6 ννογὰ 
᾿ς ὙΠΙΓἢ πθοῖβ 5 ἤογο ΟΠΥ, δηά ἴΠ6 πηθδῃ- 

ἴῃς οἵ νῆϊςἢ πιυβὶ ἱπογεΐογε Ὀὸ πιογθ Οὐ 1685 
ςοη]οοίυγαὶ. Οὐ τπ6 οἠς 5ἰάς, ἰξ μᾶ8 Ὀθθη 

ςοππεοῖθά ἱτ Ὁ, νυ ϊςἢ οσσυτο ἰπ ΟΡ δά. χό 
ἴῃ [6 φθῆβο οἵ “"ϑυνδί]ον ἀόννη,᾽" " ἀενουγ." 
δηά ἰς {(ἢ}5 ἴάκοη Ὁγ ἴπο6 ν υἱρ. ἀπὰ τ. ΑΟΥ͂. 
Οπ 16 οἴδοσ, πιοβῖ τεσθηΐ σοπηπιοηίδίουβ ἰοοκ 

ου ἴΐ 45 σορπδίο νυν ἢ πρ, ἢ [6 5θηβο οὗ 
ἐς ΡΘΑΚΙηΡ ΓασϑηΪγ.") [π ἴῃς σοπϑοίγαςςοη ΟΥ̓ [Π6 
᾿βδδηΐθηςθ ννῈ ἤᾶνθ ΟἹ ΠΟΥ ἴο Δβϑιιπηθ (ἢ πιοβῖ 

οἷάεγ ἱπίεγργεῖογϑ) τῃδι [Π6 ννογὰ »͵δ 1ς τῆς “τὰ 
ΡΕΓ5. ρογέ., δὴ. υπάογϑίδπα δὴ Ὀδὲ Ὀοίοτο ᾿ξ, οὐ, 
νὴ ἢ Εννα]ά, ἴο 4]ἴογ ἴπ6 ρυποίυδίοη δηά ἴ3Κ6 
ἴϊ ἃ5 ἃ ϑιιθρβίδηξζινθ, "1ὴ6 σϑἢ υἱΐοτᾶηςο οὗ ἃ 
ννογάὰ οὗ σοπϑορογαίοη." 



σδ6 

ΓΗΑΡΤῈΝ ΧΧΙ. 
ΗΕ Κιπρ᾿β πεαγῖ ἐς ἰη τε ἢαπά 
οὗ τπεὲ ΓΟΚΡ, ας τῆς τίνεγβ οὗ 

ννῖογ: ἢδ6 τὐτηθῖῆ 1 νυν τ ῃοβοονο 
ἢδς ν]Ἱ]]. 

2 “ΕνεγΥ ΨᾺΥ οὗ ἃ πΊδη ᾿ς τίρῃϊ ἴῃ 
15 οννῃ εγϑβ: δυῖ ([ἢ6 ΓΟῸΚῸ ροηάετ- 
οἴῃ τῆς Πολγίβ. 

α (ἔαρ. τό. 
2. 

δι ϑᾶπι. 15. ὁ ΤῸ ἀο υβἴίςς δηά πάρτηφηζ ἐς 22. οἴδΡ. ) )υαξ 
15. 8. ἴλογε δοςερίδθϊε ἴο ἴτε ΓΟΚΡῸ τἤδη 
ὅΔΙΙΣ ς ΕΙ, τ 

Ηος. δ. 6. 88 ῆςε. 

Ὑλδϑ νοις 4 “ΙΑ ἤιρῃ ἰοοκ, ἂδπά ἃ ρτγοιὰ 
πιι εαγῖ, σπά ἔτμε ρἰοννπρ οὗ τῆε ψῇοκ- 
Πα ρα. 6(, 1: 51η. 
ἘΜΌΣ ς ΤῊς τπουρῖ8 οὗ τὴ6 ἀ!Πρεης ἑεπά 
ας ΟΩΪΥ ἴο ρ]επιεξοιιδηθδ5; Ὀὰς οὐ Θνεγν 
τυάσά. οἠξ ἐῤαί ἰς ἈΔΒΙΥ ΟὨΪΥ ἴο ννδηῖ. 

ΟΗΑρ. ΧΧΙ. 1. γί: Γ᾽ «υαἱεγ} 5ς. ποῖ 
 π6 Ὀγοδα-βοννηρ 5ἴγεαπη, δυϊ ἴθ 5π|4}} 

ΓΠΠΟ6Ις ΟΥ δἰ γοατη]οῖβ ἱπῖο ννῃῖσἢ [Π6 νγαῖοῦ 
ἤοννβ πῃ δι ῆςιαὶ ᾿γγ δ. ΟΠ (566 ποῖς οη 8. 
᾿. 3). Α45 ἴδε ουναῖοτ ἀϊγοοῖθ [6 ϑἴγθαπη 
Ιηἴο {π6 σἤδηπο]5 ννῆογο 1ἴ 15 πιοϑδῖ ννδηίθά, 
50 ομονδῇ ἀϊγοςῖίβ ἴπ6 τπουρῆϊ5 οὗ ἴδε ἵστα 
κίηρ, [ῃδτ ἢΪ5 ἕανοιιγβ πιὰγ [4]], ποῖ δὲ γδῃαο πὶ, 
Ὀυΐϊ ἴῃ ΒΑΓΠΠΟΩΥ 1 ἃ ἀϊνπα ογάου. 

Δ. ΑΑ τερεϊϊοη ἰη 411 Ὀυΐ Ἰάδητις 8] τοστ5 
Οὗ χυὶ!. 2. 

8. Το [που ρῆς5 οὗ (πὸ ννῖϑο οὗ ἢοαγῖὶ 45 ἴο ἴῃ 6 
Θβϑθη14] σοπά! οη5 οὗἉ ἔΓιδ ννουδῃὶρ ἄρτοθ ἢ 
{Π6 ἰοδο ίπρς οὗ (Π6 ργορβεῖδ (1 5. χΥ. 22; [58]. 
ἵν ττί τό: Ηορϑ. νἱ. 6; Μις. νὶ. 6,2), Ὀὰχϊ να 
ἃ 5ρθςεϊδὶ 5 βηιἤοδηςε 85 σομηηρ ΠπΌπι {Π6 Κιπρ 
ννῃο δαά δεθη ἰδ ὈμΠάογ οὗ ἴῃς ΤεΙαρΙο, δπὰ 
μδὰ οἴἶεγοα 5Δογῆςοβ ἴπδί “" σοι]ά ποῖ δ6 ἴο]ά 
ΠΟΥ πυπηρεγοὰ ἔοσ πιαρηϊ το" (χα Κ.. νὴ}. 9) 

4. {ῤὲ ῥίοαυϊησ οΥ ἐδο «υἱεάε] ὍΤἢΘ βατὴ6 
ννογὰ νυν! ἃ σἤδηρὸ ἴῃ 115. νοννοὶ-ροΙ ἴθ. ΠΊΔΥ 
5 ΣΠΙῪ ΟἰΓΠΟΓ αν . 8ἃ5 ἅδρονε ἱπ 
ΧΙ. 21, δηὰ Ηοβ. χ. 12, οὐ (2) 1ϑ πῃ. 
[ννὲ ἴδκὸ (1), ἴπ6 πιϑαπῖηρ ΜΜ1]} ὃ6 “Τῆς 
οιννατὰ 5155 ΟὗἨὨ ρῥτγιάθ, ἴῆ6 ργουά δοαγί, 6 
Ὀγοδά ᾿ἰδπάβ οὗ 16 νν]οκοά, 41}} αύὸ δν}]}." Τῆς 
ΟΠΟΙ ρῆγαϑθο ἰ5, πονγενυθσ, Ὀειίεσ βιρροτγῖοά, 
δηὰ οσσιγτίης 85 ἰἃ ἀοδθβ 1 ΧΙ. 9. ΧΧΙ͂Ν, 20, 
δηᾷ οὉ χχί. 17, Ὀεϊοηξβ, 45 ἰξ ννεγο, ἴο ἴΠ6 
ἰδῆσυᾶρο οὗ πε {πιὸ ἀπά οὗ {πὸ Ὀοοκ. Ἔδ6 
5656 ἰ5, ΟΥ σουγϑθ, δι Ὀϑιαπί! Υ (Π6 84Π|6. 
ΎΠΟ “Ἰδὰρ οὗ πε ψὶοκεὰ" 18 (Πεῖς ουΐ- 
ννγὰϊγ ὈΓΡ ἢ ΡΓΟΒΡΟΓΙΥ. 

δ. ἴπ ργονίουβϑ ργονεγθβ αἰ] ροποθ δὰ 
Ὀδθθη οοπίγαϑιοά ἢ βοῖῃ, Ηδτε ἰἴ 15 ορ- 

ἴο ᾶϑοῖθ. Εἰχίγοιηθϑ πιϑεῖ, δηά ιπάϊι 
ὈΓΓῪ 15 45 δίδ] ἴο ϑιισοθθθ 8ἃ5 ὑμβάμπε ρῥγο- 

οσγδϑίηδίϊοη. 

6. Αἀορίηρ ἴπ6 τερεῖνεὰ Ἡρῦγενν τοχῖ, 
δηὰ αἰνὶης ἴο ἴ[Π6 ψνογὰ ἰγαῃϑιαϊθαὰ "υδη Υ ἢ" 

ΡΕΟΝΕΕΒΒδ. ΧΧΙ. [ν. Υ τοῦ. 

6 47Τηε ρεϊείηρ οὗ {γεᾶβιιγεβ. ΒῪ ἀκ 
᾿γίῃρ ἴοηρια ἐς ἃ ν ΔΓ τοϑδεα ἴο ἀπά ᾿ 
ἔτο οὗ δηλ τῃαϊ 566 ἀεαλῖῃ. 

ΤΟ τόρθετΥ οὗ τῆς τνϊοΚεά 5}8]] 
᾿ἀεβίγου τῇετῃ; Ὀεσδιιβα ΤΠ 6Υ τεῆιβε ἴο εὐ τὴ 
ἄο 1μἀρηλεηῖ. ἀτνει ίὰ 

ὃ ΤΊε ννὰγ οὗἉ τῆδλη ἐς ἐγονναγά δηά ἼΠ 
ϑέγαηρε: δυῖ ἂς ΤΥ ἴῃε ρυγε, ἢϊ5 νοῦ μων νὰ 
ἐς τίρἢι. 3 δτρσ, 

9.217 ἰς εῖτεσγ το ἄνγεὶ] ἴῃ ἃ σόγῃογ ἔμεν Σ 
οὗ τῆε Πουβεῖορ, τῃΔη νυν ἢ [4 δγανν}- σαν σ᾽ 
'ηρ; ννοιηδῃ ἴῃ 'ὰ νν]άς Βοιιβα. ; 

οΓ ςρερίν. 
οἴ ἐν]: ἢϊ5. περηθουγ ᾿βηάοτῃ ΠΟ ζιλπιεῳς 
ἔλνουγ ἴῃ ἢΪ5 δγ68. [Ἢεϑ. ἐς πο 

11 ΕΝΏ ση τῆς βοῦγπογ ἰ5 ρα 5 Πα, 2ατρανα, 
4, «-δλρ. τῷ 

πε δἰπιρ]ε ἰ8 πχδάς νγιϑὲ: ἀπά ννῆθῃ 5-. 

1ἴ5 ῬΓΠΊΑΓΥ πιδδηϊηβ, ἴῃς νεῦβο ννουἹὰ στυῃ 
ἴπ5: "ἼΤῊς ροίτηρ οὗ ἰγόλϑυγρς ὉῪ ἃ ἱνὶη 
ἴοηριο,---ἰ Ι5 4 Ὀσϑδαῦλ ἀτγίνεη ἴο δηεὶ ἔγυ 
οὗ ἴμοϑε τῆαιϊ ἅσγὸ βοοκῖπς ἀθαίῃ." Α νδγίοιιβ 
τοδλάϊης (δάἀορίεά Ὀγ ἴΠῸ 1,ΧΧ. ἀπά ἰουηὰ ἰη 
ΤΔηΥ Μ55.) εῖνοϑ ἴ0Ὁ [ἢ αϑῖ οἸδιιβο, "Οὗ 1ῃ6 
Βηδγοϑ οὗ ἀθαῖῃ." 80 ἴἀκθη, ΠΟῪ ἄγο, 1η ραγί, 
τορτοκ υσρά τη δὲ Ῥ} 5 ννογάϑ [παῖ “"ΤΠΡΥ ΜΓ ΠῸ 
νν}}} ὕς πςἢ [41] Ἰηΐο ἰοπιρίδτίοι δη ἃ τηαγε 
(α Τίπι. νὶ. 9). ϑοπὶθ σοτηπηδηΐδίοτα ἤᾶνα 
διιρροβίοα ἰΠαῖ [Π6 ““ νὰροὺΓ “ἢ ΟΥ ὁ" πιιϑοῖ " 15’ 
τὴ) τηῖγᾶρε οἵ ἴῃς ἀοϑβογῖ, πιιϑἰθαάϊηρς ἴἢοθς 
ννῆὴο0 ἔοϊςονν πι Ὀδοοπλίηρ ἃ “ πεῖ οὗ ἀεδίῃ." 
ΜῈ 1815 ΓΕ ἀΟΓΙΠΡΣ ΜγῸ ΤΊΔΥ σοτήρατγο ἃ [πκὸ 
Ργονυοῖῦ ἴθ ἴῃ Κογδῃ, ϑιγὰ χχῖν. 40, "" ΤῸ 
ἀδοὰς οὗ {86 ὉΠ 6] ονθὺβ τὸ πκὸ (ῃ6 δρογώδ 
(5ς. [86 πηῖγαρο) 1. τῆς νυ] ἀδόγιθβθ, ΤΠ (Πϊγβῖν 
ἴλκὸβ 1Ε [ὉῸΓ νι δίθυ, ὑπ Π6 ρι5ῆςθ5 οἡ ἴο ἴἴ. δπὰ 
πη 5. ποϊβίηρ." Ιἴ ἰ5 ἀοιδίι}, Βυνενοῦ, 
ὙΥΒΕΙΒοΥ (η6 ννογὰ σδη ἰδὺ (ῃ 5 πιοδηΐηρ. 

7. »κοὐῥεγυν)] Ὑπὸ ννογὰ ΠΊΔΥ πιόᾶη ΘΙ Ύ 
[ῃ6 ““ νἱοϊοπος "ἡ ΒΟ ἢ 186 νἸοκοά ργαςῖιξο, 
οΥ̓́ΪΠ6 ἀδπ' τισί η ΨΠΙΟἢ σοπλὸθ οἡ {Π6πΠ|--- 
τλογὸ ργοΟῦΔὈΪΥ {Ππ|Ὸ ξΟΥΠΊΟΓ. 

σῥαϊ ἀεείγον δε») Μοτγε ᾿ἰΈογα]γΥ, σΑΥΣΊ6 5 
ΘΙ ΔΉΔΥ. ὙΠΟΓΟ 15 ΠῸ δάσηιϊδῖθ τϑάβοη 
ἔογ δάορίϊηρ οἰ[Ποὺ οὗἉ [Π6 πγαγρῖπαὶ γοπάθγιηρβ, 
δε βΑνν, ΟΥ̓ ὁ" ἄνν}}} νυ, ἘΠ πλ.᾽" 

8. Τῆς ννοτὰ τεπάεγοεά ὮΥ “βἴγαημο " 
Ῥγοῦδο!Υ πιθδηβ " ἰδάθη νψ ἢ μι], πὰ τἢ6 
οἰδιιθα ννοι]ὰ τὰπ {Π}5, ““ ῬΟΓΥΟΓΘα ἰ5 ἴΠ6 νυΑΥ 
οὗ ἃ 5ἰπ-Ὀυτάδηρα πηδη." 

9. «4 «υἱάφ ῥομν6}] 1, 1ΟΓΑΙΥ, “ἃ Ὠουϑὲ οὗ 
ΠΟΙ ΡΠ ΟΠ 581Ρ,,) δο. ἃ ΒοδΒο δβΒβΒαᾶασχοά ψιῖ} 
ὯΘΣ. 
ΤΠ δὶ τοοῦ οὗ δὴ θαϑίοσῃ ἤοιϑε ν'ᾶ5 

οὔϊεη ιἰϑϑοὰ ἔοσ χει ϊτοηθηΐ ὈΥ ἀΑγΥ, ΟΥ̓ ἱπ 5ι1π|- 
ΤΌΡΓ ῸΓ 5]6ὲρΡ ὈΥ πιρῆῖ. Βυΐ [ἢδ σογποσ οὗ 
8 ἢ 4 τοοῦ ννᾶ8 οὗ Ἴσουῖθα ὄχροβοὰ ἴο 4]]} 
σμδηριβ οὗ ννοαΐῖμοσ, δπὰ ἴῃ ροῖϊηϊ οὗ ἴδε 
Ῥγουοτῦ 1168 ἴῃ ἰδ ἰβουραϊ (δδίῖ .811 υυϊμι!8 



«Δῖξ. χ8. 

ἰῷ}. σ7. 
ἰ 18. τό. 

ν. 12---22.] 

τῆς υνῖϑε 8 ἰηδίσγιςϊο, ἢς τεςείνειῃ 
ἱκπον)]εάρε. 

12 ΤῊε Πρῃτϊεουβ πιαη νν 56} σοη- 
δ᾽ ἀδσγοῖῃ τῆς ἤοιιδε οὔ τὴθ ννιοκοά : ὀκὲ 
(ΟΟνά ονεττῆτοννγεῖῃ τῆς ννὶοκεοά ἔοσ ἐῤεὶν 
ννὶοΚεάηδβ5. 

11 ἘΝ Βοβο βίορρειῃ ἢϊ5 δἂῦβ δῖ τῆς 
ΟΥΥ οὗ τῆς ροοτγ, ἢς 4180 5}]] ογὺ ἢϊτα- 
δε, Ὀυῖζ 5}4}}] ηοῖ θ6 Πεαγά. 

14 ΓΑ ρις ἴῃ βεογεῖ ρας ἤθε δη- 
δεῦ: ὯΠ4 ἃ γενγαγα ἰὴ τῇς θοβοῃι βἴγοῃρ; 
νντδίῃ. 

Ις 11 ἰς ἸΟΥ ἴο τῆς 1υ8ῖ ἴο 4ο 1ι40- 
τηοηῖ: διιῖ ἀοοῖγιςτοη φῤαϊ ἐφ ἴο τῆς 
ὙνογΚοῖβ οὗ ἱπΠΙ υ γ. 

16 Τῆς πιαη ἴτμαῖ ψαπάογετῃ ουἱἵ 
οὗ τῆε ννᾺγ οὗ υηάεγβίδπαϊηρ' 5Π8]] τὰ - 
ταλίη ἴῃ τῆς σοηρτεράίίοη οὗ (ἢς ἀ64. 

δηὰ ϑἰοιτῃϑν Ὡς ἢ ἃ τδη ΠΡ Ὦϊ τηθοῖ νυ ἢ {ΠΟΓῸ 
ΓΘ τηοτο δπάγαῦ]ο ἴλη ἴδ6 ἰοπηροβί νυ διη. 

11. Ὑπὸ 54π|6 σοπηραγίδοη οὗ ἴῃ6 ἔνο 
ΒΔ] σδι1565 οὗ ΡιΠΞῃηθηΐ 85 ἰῇ ΧΙΧ. 2ς. 

12. πο ΕΙκ δ θουΒ Οη6 (5:. Έῃονδῇ, 
566 ΙΟῸ χχχῖν. 17) σθξζάθ ἃ 6011 59 
ΒΟΌΒΟ οὗὨἨὨ ᾽Ὅδπο ὙϊοϊθΘά, διά τὰ ,κοῦ;; ΡῈ 
Ὑϊοκοά 7411] πο τοΐβομίοῦ. Ἴδε ᾿ΠϑοῚ- 
[ἰὴ οὗ ἴδ παπὶὸ οὗ "" Οοα " 85 ἴθ βυθ)εςξ 
οὗ (ῃς ϑεςοηά οἶδιιϑο, βου ρῇ [Ὁ ρῖνοβ ἴῃ6 {Γ16 
ΤΓΑΘΔΠΙΠΡ, ἰ5 ηοΐ ὨΟΟΟΘΘΩΤΥ, ἀπά τπδΐ οὗ “"τηδῃ 
'ἰπ ἴπθ ἢγχγϑί, οὔβεοιγεβ ἴῃ6 ϑθηβθθ. δοὸ Ἐοβϑθῃ- 
0 Ἰογ, Εννα]ά, Βογίμοδυ. 

14. Τῆς νογῦ τστεπάογεα “" ρει βϑίῃ " 18 
ἰουπά ΠεοΙδ ΟἾΪΥ, δηὰ 115 ΤΑΙ 18 σΟη86- 
4υΘΠΟΥ ορόη ἴο σοη͵θεοῖιγθ. “71ο Ὀεπά,"" 
"" ο ΘΧ Πρ  5}.,᾽) “ἴο 5{}],᾽ ᾶτὸ 411} οἰγπΊο- 
ἸΟΣΊΟΔΙΙΥ ἰεπαῦϊθ, δηὰ ϑδοῦ ρῖνοβ ἃ 530ΠἘίοϊοηϊ 
96 η56, 

16. εοπφγεσαίίοπ 9.7 ἐδε «τα ] 5ς. {ῃ6 
ἘΘρ δίπη, 8ἃ5 ἰῇ 1χ. 18. Α ὔ 5115 ἴοπθ οὗ ᾿γοῃν 
15 ΡοσθρίΌ]ς ᾿η {πε ννογὰ ἔοσυ “δι θ." “Ηδ 
βἢ!}] βηὰ ἃ γεδβιπρ-ρίδσθ, θὰ 11 5881] 6 ἴῃ 
ΗΔδάε65." 

17. ευἱηὸ ἀπά οἱΠ 56. ἴΠ6 σοβί]γ δά)ιηςῖβ 
οὗ ἃ ργίποοὶυ Ὀαπαυεῖ. Απλοηξ ποκα, {Π6 "Ὁ ΟἿ} 
ΟΥ ῥτεςῖοι8 ὑπριθηΐ ννᾶ8 δἰννᾶγϑ πιοϑδὲ σοῃ- 
δρίσυοιδ. (5. ΧΧΙΪ. ς, χὶν. 7) δηὰ ἐβρθοῖδ! }ῦ 
ὟΝ ιδά. 1. »γ.) Απὰ ννῆθη ννὲ σοῃϑίαδσ [5 ρυῖςθ, 
ἴπΠ6 100 ἀεπαγὶ οὗ ]οῇπ χὶϊ. ς, [ἢ6 20. ἀδγϑ᾽ 
ννΆξ68 οὗ ἃ βε] ἀ-Ἰαθοιγοσ (ΝΜ αἵί. χχ. 2), ννῈ δῇ 
ὙὙ6}} υπάογϑίαπαά ἤον ᾿παιι]ρόποθ ἴῃ βυςἢ ἃ 
ἸυχΌγΥ ννουὰ Ὀδσοῖηθ ἴΠῸ ἴγρὲ οὗἉ 8}} εχῖγα- 
νδξδῃςο ἀπά ὄχοθβ5. 

18. ΤΟ πιοαηίηρς [5 αἱ ἢγϑίὶ ϑρῇῃϊ βίδυι!πρ 
δου, πὰ 115 δοοπηπε σοηίγαϑδί ἴο ἴῃς ρτοδὲ 
τπ|Ὶ}} οὗ ΟΠ τγϑιίαη δ] εἴ τρακοβ 11 51}}} ΤοσΟ 
50. Δ ἼὝΒΕ νυ|οκοά 15 Δη δῖοπειηθηΐ, ἃ Ρὑγορί- 
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17 Ἧε τΠδὲ Ἰονεῖῃ ἴ ρἰδάαβιγε εφ11}Οτ, ρον. 
δφ ἃ Ῥοοσ πηδῃ: ἢς τῆδῖ Ἰἰονεῖῃ νης 
ΔΠ4 ΟἹ] 54}} ποῖ ὃς γὶςἢ. 

18  ΤῊς νιςκοά εῤαϊἑ δ ἃ γτλῃϑοῦι ΤΈΡΙΡ, ε 

ἔογ τῃς τὶρῃξθοιιβ, ΔΠἀ [ἢ ᾿ΓαπβριΈββο 
ίογ τε ὑρτίρῆῖ. 

Ι9 41: 1ς [ἴοΓ ἴο ἀννοε]] ἢ1η τὴ6 νν!]- ἐ ΥῈ 
ςῦὉ. ἐκ 
τι 9. 

ἀογηεβ8, τη υντἢ ἃ σοηῃιδητίοιιβ ΔΠα μά ἑανιά οἵ 
“14 ἐεεενί. ΔΠ ἈΠΡΓΥ͂ ννΟΠΊΔη. 

20 Τρεγε 'ς τιδΆϑυγα ἴο 6 ἀεϑιγοά 
Δηἀ 01} ἴῃ τῆε ἀννε]]πρ οὗὁὨ τῆς ννῖβε ; 
δα ἃ [ὈΟ] 158: πάῃ βρεηάδιῃ 1ἴ υρ. 

21 Ηδ τῇδε [Ὁ] οννεῖῃ δἴτεσ τίρῃτ- 
ξοιι5η688 Δη4 πηεγου Πηάετῇ ΠΠξε, τίρῃτ- 
δου 51η688,) Δηα ΠοποιΓ. 

22 ἼΑ ν1ι36 γιαμ 5.οδίετἢ ἴῃς οἰ κἜροϊοεο 
Οὗ τῆς πιρῆτυ, Δηἀ σαϑῖεῖῃ ἀοννη ἴῃ ἢ 
βίγεηρτῃ οὗ τῆς σοηδάεμςς τῆεγεοξ, 

ἰδίου (16 νγογὰ 15 ἴδ 88π16Ὲ 48 ἴῃλὲ οὗ (86 ὁ 
ΤΊΘΓΟΥ -ϑεδῖ, οὐ ἱλαστήριον) ἴογ {86 τὶ ΐθοιι5.᾽" 
ΤΠΘ ννογάς ροϊηΐϊ, ἢοννονοσ, ἴο ἃ ἰᾶνν οἵ σσοάϊξ 
ΟΥΑΙ δονογηπηθηΐ, κὸ (μδί δεῖ ἕο ἴῃ 
Χ). 3. ΕΝ ἀοεὺβ δθοπὶ ἴο ἀτγᾶν ἀἄοννη (ἢ6 
ννγαῖῃ οὗ Οσοά ὕροη {πεῖς μοδάβ, διιὰ 50 δ6- 
σοπης, 88 1[ἴ ννεγε, ἴῃς ϑοδρεροδίβ οὗ {πὸ σοπὶ- 
ΡΑΓΔΓνΟΙΥ στἰρῃΐθουβ. 8ὸ0 ἴῃ [54]. χἹ, 2 
Ἐδγρί δἀπὰ ΕἸΠΙορία ἅτε βα:ὰ ἴο Ὀὲ ἃ “"τδη- 
50ΠῚ ᾽ ἔοσ [5γΔ6], 2. ς. 1ῃδγ ἂγὲ υἱϑιϊϑα βούθγεὶγ, 
ὙΨΠ116 11 ἐβοᾶροβ. ὙΠΟ Χ Χ., ᾿ἴ πλᾶὺ Ὀδ ποῖρά, ἢ 
ΤΟΠάΘΥ5. “ὁ ΓΑΠ50Π)᾽ ΟΥ̓ περικάθαρμα, ἴπδ ννοτὰ 
υϑεἀ Όγ δ1 Ῥδμὶ] οὗἉ μἰπηϑοὶ ἸῺ τ ὐοσ. ἰν. 12. 

20. οἱ Α5 Ὀεΐογε, {πε ργεοίουβ ὑπριθηΐῖ. 
ὙΥΏΙΟἢ τοργοϑοηῖβ νυν] ἢ. 

“ρεπάοι ἐξ μ9}1 1ἰῖ, βΎ ἸΙοοῖ 1. Α5 
ἃ ΠΙΑΧῚΠῚ ΟὗἨ ὑσοποηιῦ ἴΠ6 ΠΛΘΔΠΙΠΒ 15 5|Π10]6 
ὁποιρῃ. Τ 6 ννῖϑο πηδῃ ΚΟΡΡΒ8 8 βἴοτγδ ἴῃ γόβογνο. 
Ηδ ρσϑίηβ ὈΡΓΡ ΠΟΥ, ϑροπάβ πποάθγδίεὶυ, Πϑνοῦ 
ΘΧῃδιιϑῖίβ Ὠἰπηϑε] . Βυΐ (η6 ῥγονοῦθ ΙΠΔΥ͂ 
δανα 4150 ἃ ὨΙΈΠΕΥ Δρρ]οαῖίοη. ὙΠῸ ννῖδ6 
ΙΏΔη 5δἴοτεϑ ὉΡ 4}} ““{Ἰ]δάδιτο ἴο 6 ἀεβιγοὰ ᾽" 
οὗ ννυἱϑδάοτῃ, 411 ““ ΟἹ] " οὗ ἀϊνίπθο ᾿πῆμοποο, 
ὙΠΙΟἢ δι ΓΕ ΡΊΠΘη8 πὰ γχεΐγεβῃθβ, δηά 50 ἰ5 
τεδαγ δἷἱ 4}} {{π|65 ἕοσυ ἴῃη6 ννοῦκ ἴο νης τ[Π6 
Μαδϑῖοσγ ς8}}5 τη. Οομρ. ἴη6 ῬαγδΌϊθ οἵ 186 
νν1δ6 δηᾷ ἔοο] ἢ Ὑ γρίη5, Μαᾳῖίῖζ. χχν. 1---ξ1 3. 

4]. Το γσορεί το οὗ “" τἱρῃἰεοιιβη685 ᾽ ἴῃ 
ἴο ϑοσοηά οἰδιιθὲ [5 ΟὈΥΟΙ 5] Υ θη ρῃδίς. ΤῊΘ 
ΙΏΔη ννῆο Κοερβ δαὶ νν}}} δϑϑυγοαϊγ βπὰ [ἴ, 
Ὀὰϊ π6 νν}}} ἢηά Ὀδεϑβινβ ᾿ἃ ἴῃ6 “ 1ἴὸ " δηὰ 
τὴ6 ““Βοηουγ᾽" νος Π6 ννὰβ ποῖ βϑοκίηψ. 
Οοιρ. τ: Κι. τα; Μαῖΐζ, νἱ. 212. 

22. Ηξετε δράϊῃ 1Π6 τηθδηΐϊηρ 18 δ Οὔσδ 
᾿Ἰἴογὰ] δηὰ ἤρυγαῖίνθ ἔνθηῃ ἢ ννᾶγ, σοῦ 56] 
ἀυε5 πιοῖς ἴῃδη Ὀγαΐο βιγσοηρίῃ. Βυῖ [πὲ ῥτο- 
νΟΓῸ 15. Αἰ5ὺ ἃ ραγδῦϊθ, δῃὰ τῇδ δ ἰγαδηβίοττοα 
ἴο 16 νναὐλσο ννΠΙΟἢ 15 σαγθα οἡ πη [ἢ6 ἸΏΠΟΓ 
ὈαιΕ]|6- ἤο] ἃ οἵ ἴῃ6 βδοὺ]. ὙΒοτῈ α͵80 ινϊϑάοχι 



«88 ΡΕΟΝΕΚΒΘϑ. 
δας 21 "ὍΝ Ποβο Κεερεῖῆ ἢϊ5 πιουῖῆ δηά 

ἢ!]5 τοῆρυς Κεερεῖ ἢ!5 80] ἔγοηι ἴγου- 
Ό]ε5. 

24 Ῥτουά «μά ἨΔ ΡΥ βοογπεγ ἐς 
ΤΟΣ ἐν ἮΪ5 πάπα, γνῃο ἀεδίετῇ πὶ ργουα ννγάτῃ. 
ΜΕ  Ξιῤ: 2ς 9 Τἢς ἀέκῖτε οὗ τῆς βἰοσῃίαὶ Κ}}- 
᾿ ὟΝ οαἢ ιπιὶ; ἔογ ἢ]8 πδπαάβ γεΐιβε ἴο Ϊἰδ- 

Ὀοιτ. 
26 Ηε οςονοτετῇ ρτγαςά!γ 81} τῆς ἀλΥ 

2Ῥκ τις. ἰοησ; δυζ τῆς “τγισῃίεουβ ρίνεῖἢ δηά 
βράγεῖῇ ποῖ. 

27 7 Τἢε 5δογίῆος οὗ ἴδε νοκΚεὰ ἐς 
᾿ ΔθοΟΠηΙηΔῖΟη: ἢονν πχυςἢ πλοῦς, τυδέπ 
ὃς δγίησοῖῃ ᾿τ ἐνν ἢ ἃ τυιςΚεὰ πεπά 

28 ΓΑ [μ]βς ννίϊηεβϑθ 584} ρεγίβῃ: 
δυῖ τῆς πιᾶπ τῆλ μελγεῖῃ ϑρελκεῖῃ 

"5 φοπϑίδμγ. 
29 Α ν]οκεά πῆᾶῃ Πιαγάεηειῃ ἢ15 

ἔιςε: δυῖ ἂς ῥἔγ τμὲ ὑρτίρδι, ἢς ῥἀϊ- 
γοςῖοῖῃ ἢ15 νΜΆΥ. 

φΡιε ςο. 9 
Ἑςἤδρ. τς. 
ἔνχαι. 66. Ἧ 
«τ. 6 20. 
εὐ πιὺδ 5, 22. 
"Ἥου. ἐκ 
τοίξεα- 

ἘΣ ρῶν θὰ 

5 ΠΥΙΡΗΙΥ ἴο ἴδε ““ρυ}Π}πρ ἀονη οὗ εἴγοηξ- 
Πο] 5" (1 (οῦ. χ. 4, ὕεγὸ δῖ Ῥδυὶ ιι565 {86 
ΨΕΓΥ ψογάς οὗ 6 1,0ΧΧ΄- νεγϑίοη οὗ [ἢ]5 ρᾶ5- 
5456). 4ηὰ [Π6 νγ]5ϑ6 ΠπηΔη 5.0 2]65 δηὰ κοερε ἴῃς 
οἵγ ΜΉ ἢ [6 δίγοηξ πλδη γηθὰ ἢδ5 Ξε ζεὰ 
δηὰ πιδάς ἢϊ5 ον. 

24. ΤῆΘΟ οπϊδδίοη οὗ ἴδ ςοπ]ιηςίοη κῖνδβ 
δτοδῖοσ Θη ρἢδϑι5, “ργοιὰ, ὨδυρΠΥ, ΘΟΟΓΏΘΓ, 
--ἰῃὸ πᾶπιὸ οὗ ἢϊπιὶ," ἄς. 

425. ἀμ οι δι»ε] 85. νναϑῖεβϑ ἢϊ5 βίτεπρτῃ 
δηὰ [ἰδ ἰῃ υηϑδςἰ5Ποὰ Ἰοπρίηρδ ἔογ 5ΟΠΊΟΠΙΠΕ 
ΜΠ ἢ ἢ. 45 ποῖ δποῪ ἴο γμαὶη. ὍΤῆε 
σοΟπΠΊΠΙΟη 5αυίηρ, μαῖ “ ΗΕ]] 15 ρανθὰ υυῇ 
ξοοὰά ἱπίεπεοησβ,,, οὗἵετγθ βδοπηεῖῃπρ ράγΆ]}16]. 
ΠΟ θῇ ἴο ἀο γτεαῖ 1π|ηΡ5, ΟΓΥ βοοά {Π|πρ5 
15 ποῖ ἐπουρῆ. [ἴ ΠΊΔΥ δοπΊοίπηθ5 Ὀ6 ἴλκθη 
ἴοτ ἴῃς ἀςεοά, Ὀυὶϊ ἰΕ τῆς Βιπάγαποθ 15 ἔτοπὶ 
νη. ἔγοπι ἴἢθ πηδῃ 5 ον δίοίῃ, 1 ἀοοβ 
διῖ δά ἰο ἢϊ5 ςοπάδπηπδίϊοῃ. 

46. ΤΠδουδ)]εςὶ οὗ ([Π6 νεγῦ ἢδ5 ἴο Ὀ6 βυρ- 
ῬΙΙοά, ΤΠ 5 πΑΥ Ὀὲ ἄοπο δἰἴμοσ, 45 ἴὴ ἴδε 
ΑΟΝ., ἔγοπι ἴθ ργενίοιιβ νοῦβε, οὐ ΟΥ̓ 5Ξ0ΠΊ6 
ϑ ἢ Μογά 85. “ἴπθ νυ ϊοκοά " Ἰπιρ θὰ ἃ5 ἴῃ6 
ΔΠΓΠ65 15 ἔο “16 Πρδίθουβ᾽" οἵ ἴδε βοοοηά 
οἴλυ56. [|π ΘΠ Γ σϑὸ ννὸ πᾶν ἃ 8||5 1 δηο- 
πιαὶγ, Ὀιΐ [Πδ ΓΟΥΤΉΘΙ 566 ΠῚ5 οὐ ἴῃ6 ΨγΠ0]6 
ΡΓΘίογΔθ]ς, πὰ ἰ5 ϑδιρροιίοα ὉΥ ξιθαῖεῦ 8}}- 
ἱΒοτγιῖν. 

αἰ ἐῤεὲ ἀαγ ἰομσ] Ἐεῖϊζεγ, ΘΥΘΣΙΥ͂ ἀδΥ. 
Το ν δῆ οὗ τῆς 5] Β}] πὰρ ρᾶ5505 Ἰπΐο 
Γοσῖίοςβ, ςονοίοιιθ, αἰβϑα ϑβο ἀεϑῖγο: ἴῃς 
τδίοουϑβ, [Ἐπ ἔτοπι {Παῖ ἀδβίγο, ρίνοβ που 
διυάξίπε. 

27. Μοτὸ ἴδδῃ ἃ 5ἰπιρὶθ τερεϊοη οὗ {Π6 
ἰοδοδίης οὗ χν. 8. ὙΠοΓα ἰ8 4 ἰοννεσ ἀθρίῃ 
δυο ἴμδη ἴῃς βδογῆἔςε οὗ ἴῃς νιοκοαὰ οἤογεά 
ἴῃ ἱπηρεηϊΐεσηςθ. Ηδ ΠΔΥ Τσοπηροὶ ἢϊ5 ἀενο- 

ΧΧΙἈΧΠ]. [ν- 23-- 

20 " 7 έγε 1: Ὧο νυϊδάοτιῃ ΠΟΓ υπάει- "κπ.9.. 
δε ποῦ ςουπϑ5ε] δυαίηϑῖ ἴῃς [μοκ. 

ι “ἴῆς ἤογβε ᾿ς ργεραγεά δρδὶποι Ἐν 1: 
διις "᾿βδίειυ 1: οἵ «Ἐι » ι 

τ 

(ς ων οὗ ὑδαῖῖὶε: 
τῆς [,οκΡ. 

(Γ(ΗΑΡΤΕᾺΚ ΧΧΙ]. 

τ ΟσΟΟΦ πᾶπιε ἐς: τγλῖμεγ ἴο Ρὲ ἐξαβε τ. 
σἤοβεῃ ἴπδη ρστελῖ γιςῇα5, απά ἢ 

Ε]ονίην ἔάνουγ γαῖμεγ ἴηι ϑ]νεῦ δηά ἰζ 
ροϊά, 

2 ΤΠε ποῖ δπά ροογ πιεξεῖ ἴο- "ωρ κα 
σεῖβεγ: τῆς ΠΟΚῸ ᾿ς τῆε πιλζεγ οἵ Ὁ 
τῆεπι αἱ. 

2. “Δ ργυάεπτ πιση ἰογεβεεῖῃ ἴδε « ἀαρ τ 
εν}, ἂδπά διίάειῃ μιἰπιϑεϊί: δυὰς τὰς ἢ 
δ Π}ρ]ε ρ455 οη, πὰ ἅγὲ ρυπίϑμεά. ὦ ων 

4 ΔἸΒΥ Βυπλ] Ὁ ἀπά τῆς ἔδαγ οἵ ,. - 
ΠΝ [ΚΡ ἄγε τὶς ἢε5, δηά ἢοπουτγ, δηά νετάν: “ 
[ππ. τοι 

πν 5 

“τ 

Ἐπ ἸὩ ἢϊβ ρυ 1, οὔδετ ἢϊ5 Ξδοτιβος δπὰ τὸν 
ἢϊ]5 νον" (48 πιεῃ πᾶνῦε ἀοῆθ ὑπάοσ πϑαϊμεηιοπι 
οΓ ἃ ςογγιρίοα (Π ΓΙ 514 Π|1γ} ἔΟΓ δοοεβϑ ἴῃ ἴδε 
Ρεγρεϊγαζιοη οὗ ἃ σππησ. 

28. ἐῤενπαπ δαί δεαγεῖ}} εξ “Ἐο ΒΘΡΤ 
ΒΙΤΆΡΙΥ δὶ δὲ μδ5 Ὠοαγά, νεῖ μεσ ἔγοπι ἰδς 
Ἰρ5 οὗ τῆδη οἵ ἔγοπι ἴδε νοῖςε ΒΒ η, 15 οοη- 
(ταϑίδὰ ἢ ὁ 18ὲ [αἶθε δ ῖποββ." ὙΠ ᾿ς οἵ 
ἴδε ἰαδιίεσ ροτίβηθβ, ἴῃς ἰΌΤΛΕΥ ὁ" σρελκϑ ςοῃ- 
δίδῃθγ,᾽) Ὧ15 (ἘϑΈ ΠΟΩΥ ΔὈϊά 65 ἐυεστηοσγε. 

49. ἀδϊγεειει 8] 5. τλκεβ βίγαιγῃϊς δρά 
ἤπῃ. ὝΠετε ἰ5 ἃ Ὀοϊ ποθ οἢ ὈΟΙΉ 5:65. Ὀυϊ 
ΟΠ Οπδ 5ἰάθ ἰΐ ἰ5 (6 ςδ᾽ουιβῆεϑα οὗ βοῖ, οἡ 
[Ἐε οἵδοῦ ἴῃς σοηῆάεηςε οὗ ἱπίορπῖγ. 

80, 31. Τννο σοπιρδπιοη- γονοσῦβ. Νοίδιης 
ΑνΔ1}5 δραϊηϑῖ, ποίη νθουΐϊ, σοά. τ. 11 
ἢδ8 ἃ ΡᾶΆΓΔ]]6] ἴῃ 5. Χχχῇ!. 17. ὙΠῸ Βοῖθὸ 
ΔρΡΡΘΑΓΘ ἤοΓρ, ἃ5 δἰβονν ῃετὸ ἰπ ἴῃς ΟἹ Τεκῖα- - 
τπδηΐ, 85 ἴπ6 ἴγρε οὗἉ ννδυῦκο βίτεηρτη. υποῦ 
ΠΠΙοΗΥ οὐ ἐχο]υβίνοιν ἴῃ δῖ ]θ. δϑοϊοπιοῦ 
Αἰ ΠΠΔηςε ἢ Ἐξγρί, ἀπά [πε ἰάτρε ἱτηρογίδῦοη 
οὗ ννδγ ῃοῦβοθ ἴπδλί ἐυ]]οννθὰ οἡ 1ἴ (1 Κ'. π. 
26, χ. 16--28), πλᾶγ Ὀε [Πουρῆϊ οὗ ἃ5 Βατίπε 
Εἰνοὴ οςοδϑίρη ἴο ἴδε ἰαϊῖοσ οὔ δε υσοργονετῦς. 

ΟΗαΑρ, ΧΧΙΙ.1. Ὑπὸ Ψοσγά “ βοοά᾽᾽" ᾿ς δὴ 
ἰπϑογίίοη, Τὸ ἴδ Ηδρῦγοιν [ἢϊ5 που “"" πδην" 
(45 ἰπ [οὉ. χχχ. 8 πιᾶῦρ.; ΕἘδσεςοῖϊςβ. νἱ] 1: 
Εςο]υ5. ΧΙ, 12). ὈῪ 1156} φοηνεγοα {με Ἰάεᾶ οἴ 
ξοοά τορυΐθ, 1υ5ῖ ἃ59. “δὲ πιο πιδουΐ ἃ 
πδηθ᾽ ἴῃ [οὔ χχχ. 8 ἄγὸ ἴποϑε διηκ ἴῃ ἱζτο- 
ΤΥ. Ὅδο ΓΉΔΙΡ.. ΤΔΥΟῸΣ ἰδ ὈΘΌΪΟΙ [δὰ 
5 ν  Γ δηά ρβοϊὰ, ξῖνεϑ ἃ ὑγείεγδῦ!6 τεηάθπης. 

2. Αποῖδεγ τεσορηοη, 85 ἰῃ χῖν. 21: [οὗ 
ΧΧΧΙ. τς, ΟΥ̓́ΔΠ6 ΟὨδη655 οὗ ἃ σοπηγηοη δυμπηδη- 
1γ, ονεγϊηξ 411 ἀϊσ!ποίοπ5 οὗ γαηκ. 

4. 8 διιρδγ ἀπά ἐδε “ων οΥ᾽ ἐδὲ 1 οκ0] 



Υ. 5--α. 

ς ΤΠ οΓη8 σπά 5ῃηΆΓα5 αγό ἴῃ ἴῃ ννᾺῪ 
οὔ τῆε ἔτονναγά : με τῆαϊ ἀοῖῇ Κθερ ἢ18 
801} 5}.4}} δὲ ἔγ πὶ ἴῃ επλ. 

δὸς 6 Ἴταϊη ὑρ ἃ οὨΠὰ ἴπ τῆς ὙΨΑΥ 
εν. ἐν’ ΒῈ 8ῃοι!ὰ ρο: ἀπά ννῃεη ἢε ἰβ οἷά, ἢς 
ἐς τιν. ΜΨ1}} ποῖ ἀεραγῖ ἔτγοπι [ἴ. 

7 Τῆα τίςἢ συ ]ετῃ ονεῦ πε ρόοτγ, 
δ. ν᾽ Δῃὰ τῆεα Ὀογγονναῦ 1; βεγνδηῖ 'ἴο τῇβ 
εἰν ἐριά- ἰδ ΠάεΓ. 
ΜῈ . 8 Ἢε Π88 βουγαῖῃ ἱπίψυ!εν 58}}8]} 

ΓΕΆΡ νδηϊτγ: ἰδηᾶὰ τῆς γοά οὐ ἢϊ5 ΟΝ ΣΟῚ Υ 

ὐὰ τὰς ἌΠΡῈΓ 504] ἊΠ. 
4ὁγ, σιν 

ΗΝ Ἄνα 9 “Ηε τῇῆαλι βδῖῃ ἃ δουπεα ἐγε 
ἀν οὐ ,»(, 50.411 6 Ο΄6556α ; ἔογ ἢς ρίνειῃ οὗ ἢΪ5 
11 (οε. 9. Ὀγελά ἴο ἴῇ8 ῥόογ. 
ἸΗεδιο [10 ἐ( δεῖ ουἕδ ἴῆς βοογηθδγ. δπά ςοῃ- 
05... ἴεπτίομ 584]] δὸ ουῖ; γεᾶ, 5: ἀπά 
ϑ Γεργοδοῇ 5}4]] σϑαβ6. 

11 Ηες τῇδῖ ἰονεῖῃ ρυγεηεθ8 οὗ 

ΡΚΟΝΕΚΒ55. ΧΧΙΠ 589 

μεατῖ, ἐγ τε ργᾶος οὐ ᾿ἷβ 1Πρβ τῆς "οσ, Κν 
Κίῃσ εδαὶὶ ἐδ Ἀϊ5᾽ ἔπεηα. 

12 ΤῊς δγεβ οὔ τε ἴοκΡ ῬΓΈβεῖγΕ 
Κηον εάρε, Δηα ἢδ ονεγτῃγοννειῃ ἢτἢς "ΟΣ τς 
γνογάβ οἵ τῆς ἴγδῃβργαβ80 Γ. 

11. ἐ ΤῊς 5]! »πηαη 8αϊτῃ, 7ῤεγ δ «βαρ. :6. 
ἐς ἃ Ἰίοῃ νγιτποιῖ, 1 584]} θῈ ΠΕΡ, πη ἴῃς “ἢ 
βἴγεεϊβ. 

14 “ΤἼῊΘ πιοιῃ οὗ ϑίγαῃρε ὙγΌπηθῃ βαρ, α. 
ἐξ ἃ ἄδερ ρίτ: δὲ τῇδε ἰ8 δ μβογγεα οὐ ᾧγφν 
τῆς ᾿ΟΚῸ 5}8]1 [81] τῃδσγείη. 56 23..8}. 

Ις ΕΟ ΟΙΙΒἤπμεθ8. ἐς θουπά ἴῃ τ(ἢς 
Ποαγῖ οὗ ἃ ἙἽἢ!]ά ; μὲ ἔτῃςε τοά οὗ Ἴου- 3 Ἵἴαρ. τ3. 
τεςστίοῃ 5Π4]] ἀγῖίνε ἴτ τ ἴτοπι ἢ. κὦ ἜΝ 

16 Ηςε τἴδὲ Ἠὀρργεββεῖῃ τῇς ροὸγ ἴο ἢ 39. 15 
ἱπογεαθα 15 γιός, σπαά ἣς τῆδλι ρὶν- 
εἴἢ το τῆς τὶς, ῥα βιγεὶν εορὶς το 
ψλΔηΐῖ. 

17 Βονν ἄοννῃ τῇῆϊπε εᾶγ, δΔη4 ἤθδγ 

ην ἐὰ , Ὅῃ 

ΤΒΟ. οπηιϑϑίοη οὗ [ῃ6 σοη)ιποίΐἯοη ἴῃ ἴῃ6 
ΟΥΙΒῚΠΑ] πλάγκβ ἴΠ6. ᾿ΠκΘηθ55, Δρργοδοῆίηρ ἴο 
ΙἀθπεΥ, οὗὨἨ 16 ἴννο ποιὴ5 ἴῃ δρροϑιϊοη. Α 
Ὀοϊίευῦ πηθδηϊηρ 15 ξίνεη ὈγΥ {πὸ πιᾶγρῖπα] τεδά- 
ἵπρ, Τι9 σονψασζὰ οὗ Ὠυσ Ἰῦν, ἴπΠ6 Ηδ- 
Ὀγενν ννοσά, ὙγΠΙΓ ἢ ϑοπηοῖπιοβ ΡΆ5565 ἱπίο ἴῃ 
Ῥτοροβιίοη “" Ὀγ," τοϊδ ηρ ΠΟΓῸ 115. [}} ἔογοθ 
85 ἃ διιβίδηϊϊνοαυ ὙΤὴῸ ψογάς οὗ ἴπὸ βοσοηά 
αἰδιι5θ "" ΤΠ 68, ἀπά ποποιτ, πᾶ [6 ἅγὸ {Π6 
Ριεαιϊοδῖς οὗ ἴῃς βεηΐεηςο, ἀοβηϊηρ ννμδῖ ἴδ6 
τονναγὰ 15. 

6. Τραὶπ] ῬΥΤΠΔΓΙΥ -- ἴο ῥγαβ5 ᾿πῖο, ἰπὶ- 
δίς, δπὰ 80, ἴο εὐποαῖθ. Ὅῆο πιᾶγρ. “οδἴθ- 
οΟἾ 26 " 5618 ἴο ἢλνο ογὶ ρ παϊθὰ 1η (ἢ νυ Ἰϑῃ ἴο 
ςοηποςξ [6 ρΡγονογῦ ἢ (Π6 πιοϑὲ σοπιπλοη 
Ἐπρ]5ἢ πιοϊποὰ οἔὗἉ ἱπβίπιςίίοη. 

δὲ «ὐαν ῥα «ῥομίά σ0] ὍὙΠὲ ψοτάβ 5ῃου]ὰ 
Ὀ6 τοδὰ ψ ἢ ἃ σογΐδιη Ἐπ ρἤῃδ5]5 οἡ ἴῃς Ρτοὸς- 
ποὺη. ΤῸ ἩΗἩρῦτον, δοοοζάϊπα ὅο [ἴδὩ9 
ὌΘΏΟΣ οὗὁὨ δ18 ὙΔΥ, ΠιοΔΠ5 ἴπ6 ραίῃ ϑρος4]} 
ὈεΙοη ῖπς ἴο, 5ρθεΐδ!ν Πιϊεά ἔογ, [ἢ ἱπάϊνὶ- 
ἀυλ} 5 σμδγαςοῖοσ. [ποιοδά οὗ βαποϊοηϊηρ ἃ 
ΤΠ ΞΟΤΟΙ 5 πποποίοηγ οἵ ἀἰςο! 0}: πὸ αάοτ {ΠπῸ ποὸ- 
τίοη πὲ 1 18. “τῆς ΠΡ νυν." (Π6 ργόνογθ 
ΘΠ] οἷ η5 (ἢς οἰοϑοδὲέ ροβϑί δὶ σἰυάγ οὗ δςῇ 
δι 5. ἰοπιρογαπιοπὶ δηὰ {ἢ δάδρίαίϊοη οὗ 
“ ἢϊ5 γᾶν οὗ [16 ἴο τμδῖ, 

8. ῥὲ χοά οΓΓ᾽ δ, αησογ] 5... ἴδαϊ ἢ 
ΠΘἢ Πα βιηϊἴο8 ΟἾΠΟΙ5 (σοΠΡ. [54]. χὶν .6). 
ΤῆΕ ΑΟΨ. ἀοβογίθεβ [Π6 ἤπαὶ ἱπηροΐεησε οὗ 
1ῃ6 νυγδῖῃ οὗ ἴῃς ν]οκοά. 

9. Ηε ἐραὶ δαὶδ α δομπεβμὶ ςγ61 1 ΠΟΤΑΠΙΥ, 
“““Ἠς {παξ ἰ5 ξοοά οὗ εὐθ,᾽ 8ἃ5 σοηϊγαϑῖεά ἢ 
106 “6Υ1} ἐγο᾽" οὗὨ ΧΧΥΠΙ. 22. 

11. ὙΠ σοηϑοίγιςσίοη οὗ {πὸ Ηδῦγον 18 
οὔβουγο, Ὀυ1 ἴ[Π6 ΑΟΝ΄. ρίνοβ 115 πηθδηῖπρ ἢ 
ἔαλϊ. δοσυγᾶου. Μῶοτγὸ ἰϊΐογα!γ, “" Ηδ ἰπδῖ 

Ἰονθῖῃ ρυγοποβς οὗ ποαγέ, Β15 1108 ἅτε στγαςίο 
(ἢ6 Κιῃρ 15 ἢϊ5 ἔποηά. τῆν ἐν ἐδ 

18: ΤΠ δ ϑρθςϊδὶ ροϊπί οἵ ϑδίϊγο ἰ5 ἴῃ 6 ἴηρο- 
ΠΥ ἢ νυ Βϊςἢ {πε δῖ μιϊ πιᾶη ἀδνϑο5 [ἢ 6 
τηοϑί ργοῦδὈ]6 δἰαγπιβ. Ηδ ἤρᾶγβ παϊ “ἴΠοτα 
ἰδ ἃ Ἰίοῃ ψδουῖ," 5ς., ἴῃ ἴῃῈ Ὀγοδά ορϑῃ 
σΟΙΠΙΓΥ ; ἢΘ 15 αἰταὶὰ οἵ Ὀεοΐηρ 5141 ἴῃ 16 νεσῪ 
βίγεοϊβ οὗ πε σἰγ. 

14. ὙΠ ἢἤγβθὲ ἱπιργεβείου τηδᾶὰθ ΟΥ̓ (ἢ6 
ϑεσοηά οἾἴδιιϑθ 15 ἴπδὲὶ τ οἴετγβ 4 ραγ! δὶ ἴο τῃ6 
τηράϊανα! ργονογὺ, “ Ουόη οιι5 νὰ] γοῖ- 
ἄοθγθ ρῥγίιι5 ἀδιηθηΐαι." Τῃὲ 18]] οὗ {πὸ πηδῃ 
ἱπῖο ἴῃς δπᾶγὲ οὔ ἴῃ6 δβαγίοῖ βδοπιβ ἴο ὃῈ {Π6 
σςοηπδθαϊθησα οὗ ἴῃς ΔΌΠοιτοποθς οὐὁἨ νυγαίῃ οὗ 
ἐδονδῆ. ὙὍΠα πηδῃ 15 ἰεῖ ἴο Ὠίπλβο] ἢ, ἀπά 5ἰη 

ΟΠΊ65 ἴΠ6 ΡΘΏΔΙΥ οὗ κῃ. ὙΠαῖ ΔΌΠουτεποθ 
15, λον ουοῦ, [Π6 ΓΟΘῸΪΌ οὗἉ ργονίοιβ ον}. Μοη 5 
ρἰοαδαηῖ νἱσθθ ΔΙῸ τηδάς ὑνἢ]ρ5 ἴο 5σοιγρα 
{Π 6 πὶ. 

15. “ὙΟοεῖ," γαίμον [ἤδη ““δυϊ" (Ἰ ἃ σοπ- 
ἡαποίοῃ πορὰ δὲ ἱπϑουϊθά αἱ 411), ννου]ά Ὀεῖ- 
[ΕΓ ΧΡΥΘ55 ἴῃς χτοϊδίίοη Ὀδίννθδοη τῆς ἔνο 
οἰδιιϑ65. 

16. Τα πυπΊοτγοι!8 1141155 ἴῃ τῆς ΑΟΨ. ἰπ- 
ἀϊςαῖς {πε ΟὈΒοιΓΙΥ͂ οὗ {ΠῸ οτβῖπαὶ. Α δεϊζευ 
Το ἀογηρ ἰ58, ΞΘ ὙΠΟ ΟΡῬΙΘ85868 890 ῬΟΟΣ 
ΟΣ ἈΠ8Ὸ ΟὟΠ Ὁζτοδὺ Ε10685 (}.. Μ}}}}, 1ἴπ {86 
ςοπηπίρη σοιγϑα οὗ {πίπρεο, Ὀ6 ςοπηροὶϊοὰ ἴο 
Εἶνο) ῦο ἃ ΣΟ δι, δπὰ ὑμπδῦ ΟἹ]Υ͂ ἴο 
Ἠ18 ΟὟ 1055. ὙΠῸ ΠΠ-σοιέδθη ΒΑϊη5 ἀο ποῖ 
ῬΓΟΞΡΟΤ, πὰ ΟὨΪΥ Ἔχροϑὸ ἴΠ6 ΟΡΡΥΈΘΘΟΥ ἴο 6χ- 
τοχγίοη δηὰ νἱοΐδηςσδ τὴ ἢ15 ΓΗ. 

17. ὙΠε Τδδρίοῦ τπιηβ οἡ ἰη {δα Ἡδοῦτονν 
85 ἴη ἴῃς ΕὨΡΊ 5, νν ἢ ἢ 5ισὴ ἴδ [ἢδγο οὐγῆῖ 
ἴο Ὀ6 ἃ Ὀγεᾶκ. Οὐ νυϊ]οιϑίγ, Βονγόνεσ, ννγα πᾶν 
ἤδγα ἴΠ6 σομηπιεηςοπηεηΐ οὗ ἃ πεν δηὰ δῃ ΓγοὶῪ 
ἀἰδίίποϊ ϑεςϊίοη, οροπίηρ, δῇοσ [86 ἔβϑβίου οὗ 

δῆς 
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(ἢς νγογάϑβ οὗ τῆ τν186. ἀηἀ δρρὶγ τῃϊης 
Πεαγῖ απῖο ΠΥ Κηον]θάρα. 

18 Εογ ἐξ ἐς ἃ ρἰεαβαης τῆϊηρ ΤῈ 
"ΗεὉ. ἐκ ἴῆου Κεερ τε ἵν πη τἢεα; 
“ιν δε. (δον 8584}} ννῖῖμα] δὲ βιιεά ἱπ ΤΥ 

11ρ8. 
19 Ἰμαῖ (ΠΥ ἴγιβῖ ΠΊΔΥ ὃς ἴῃ [Π6 

ΙκΡ. 1 ἢᾶνε πηδάθ Κπονῃ ἴο ἴῆες 
(ἢ15 ἀδγ, 'ενεὴ ἴο τῇδε. 

20 λνε ποῖ 1 ντιῖθη ἴο {πες 6χ- 
ςε]]εης τῆ ηρ58 ἴῃ σοιη5ε]5. δηὰ Κπον- 
Ἰεάσςε, 

2ι ΤΒαῖ 1 πιρῆς ππᾶκε ἔδεε ΚΗΟΙΥ 
τΠε Πσεογίδιητγ οὐ τῆ6 νγογάβ οὗ τγιτῇ ; 
τῆλε τποιι πιιρἤζεϑο Ἄπϑννεγ [ἢ ννογάβ 
οὗ τυ ἴτο τῇδηὶλ τπδῖ 86η4 ιπῖο 
τῃθοὶ 

22 Ἐοῦδ ποῖ [ἢε ροοσ, δεςδιιϑβὲ ἢς 

Ι ον, ἱγυςῖ 
ἑλοι αἴξο. 

Ἰ Οσ, 20 
λοις ἐλαΐξ 
ε“"α ἐζέσ. 

Ἶ1. 1, 21. ἵν. 1, Υἱ᾽ 1, ΜΠ ἃ ροπογαὶ Ἔχῆοῦς- 
ἰδίίοη (17---21) ἀπά ραϑϑίῃβ οἡ ἴο 5ρθςῖδ] ργδ- 
ςερῖβ. Ὅὲ Ὁ1|6 “6 ννογάβ οὗ 86 νυ 156 Πᾶς ἴο 
Ὀδὲ ποίοά ἴῃ σοηηδείίοη νυν ἢ χχῖν. 22. ΤΠ6 
δοπογδὶ σπαγδοίογ σις οὐ [ἢ 5 βοςίοη ἄΡρΘαΣ 
ἴο Ὀ6 (1) ἃ ͵ἰ655 οσἰοϑα δ[ίεηζιου ἴο (ἢ6 ἶανν5 οὗ 
Ράγδ 6 15π|, δηὰ (2) ἃ ἰθπάθηου ἴο Ἰοπρβεγ ἀπά 
ΤΊΟΥΘ σοιηρ]σαῖρ βοπίθηςεοϑ, (οπρ. [πῖτο- 
ἀιςοίίοη, Ρ. ς1ς. 

18. ἼΠῈ σουπϑοῖ5 οὗ {πὸ ννῖϑα βῃοιϊὰ ὃ 
ποῖ ἴῃ 1π6 Πραγί ΟὨΪΥ, οὐ οἡ ἴΠ6 ἸΠῃ5 οἡἱ]γ, Ὀμὲ 
οὐ ἴῃε 11ρΡ5 ἔγοιῃ ἴῃς δουπάδηςς οὗ ἴῃς Ποδτί. 
ν δῖ ἰ5. “ ρ᾽θαδαπε᾽)) ἴῃ {πῸ ϑβῃῖ οἵ σοὰ δπά 
ΤᾺΔΏ ἰ5 ἴῃ6 υπίοη οἵ [πε ἴννο, ὈΘΙΙΘΥ͂ ραβϑίηρ 
ἱπῖο ργοξεβϑίοῃ, ργοίθϑβδίοῃ γοϑῖηρ ΟἹ Ὀο]Ιοῖ: 

19. ευεημ ἰο {ῤεε}] 1 να τοίδίη ἴῃ Αὐ ΡΝ, 
ὙΠ ἢ κγαπηπλδί! σΑ}}} 15 ἰοηδῦϊθ, ἴῃς οἰ ρἤδίῖς 
Τοροιοη οὗ {π6 ργοποιῃ 15 πιδᾶπὶ ἴο σοηνοΥ 
186 τπουρῆϊ τὶ {ἴπῸ ψνὰ6 σϑῆθγδὶ σμαγδοίογ οὗ 
(Π6 ἰρδοπίπρ ἀοθα ἠοῖ πίπάογ [15 ὈΘΙΠΞ ἃ ρ6Γ- 
50ηΔ] τη ϑϑᾶρα ἴο ΘΝΟΓΥῪ ΟἿΘ ννῆο γοδάϑ 1ἴ. “ Ὡς 
ἴὸ ἔ4Όυ}4 παγτγαΐυτ." 

240. εχορίϊεπὲ ἐρὶποε ὙΠῸ ΑΟΝ. ἔ]]ονν5 [Π6 
ΚῪΙ οὐ τηαγρίηαὶ Γοδαϊηρ Οὗ (Π6 Ηθῦτγονν ἃ5 ἴο 
[8ὲ νοννο!- ροϊηΐβ, ᾷηὰ ἰγαηβϑὶδίεβ ἃ ννογὰ νυ ΠΟ ἢ 
Εἰ πΊΟΪΟΡΊ ΔΠΥ 5 μη 165. “ἀπὸ {ητά,᾽ 56. “16 
οδιοῖ οὔ (ἢγὸὸ νυδιτίοῦβ ἰῃ ἃ σμαγιοῖ,᾽" ὉΥ ἰΐ8 
ἀογινοὰ πηϑδηΐηρ οὐ “ Ἑπιοί, ργποῖραὶ, ὄχςαὶ]- 
Ἰεηῖ " (ςοπὶρ. ποίΐδ ουὐ ἔχοά. χῖν. 7). ὙΤδ6 
Τοπάογηρβ οὗ ἴπ6 1,ΧΧ. δηὰ ΜΝιυϊραῖς. ἃγὲ 
ςυγίοιι5 ἐπουρβἢ ἴο ἀδβοσνθ ποῖος ; (Π6 ξΟΥΠΊΟΓ 
εἰνίηρ “ν ΠῖΘ {Πποπὶ ἴοσ ΤΠγϑεὶ Τγθα {1Π|65 :"" 
ἴῃς Ἰαϊέοσ, κ1 ἤᾶν νυ τιτΐθηῃ 1 (5ς, ΤΊΥ σου 56]) 
ἴῃ [ῃγοο- ἔο]ἀ ἔογπι." ὍΠο τοδάϊης οὗ ἴπΠ6 Ηο- 
Ὀγοιν ἴοχῖ νου]ά ρῖνο Κδνο 1 ποῖ νυτἴθη ἴο 
1Π66 Ἰοπξ ἅρο δ" διὰ {ἢ1]5 ννου]ὰ ἔοττῃ ἃ παίιγαὶ 
ΠΕ 6515 ἴὸ τῆ6 “1Π15 ἀδγ" οὗ [ῃ6 ῥγονίοιβ 
ψοβο. ὙΤΠὸ (Βαϊ ἄθο πὰ ϑγγίδς νου 05 ἄρτος 
νι τ[μ6 νυϊγψαῖθ. 850. ἴακεοηῃ, πὸ ““1ῆγθα 

ΡΕΟΝΕΕΒ5. ΧΧΙΙ. [ν. 18---28. 

ἧς Ροοῦ: πεῖ ἢεγ ὀρργεβ8 ἴῃ ΔΗ): ςἴεἀ 2 Ζεςξ. 7. 
ἰη τῆς ραῖα: ἐς 

23 ἼΕοτ τε ΓῸΚΡ Ψ1]] ρ᾽ελά τῃεῖνγ 19} 3:- 
σᾶιι86, Δη4 8ρ01] {πε 8οι1}] οὗ τῃοβε τῆδί «βαρ. 53- 
βΒροΙ] δα {Πεηι. ὡ 

24. Μακε πο ἔπεπάβῃ!ρ ἢ 8η 
ΔΏΡΤΥ τηδη; Δπὰ γι ἢ 4 ἔπγίοι5 πΊΔῃ 
τῆοιι 8ῃλ]τ ποῖ ρο: 

25 [,εβδῖ του ἰδάγη ἢ18 ννᾶγϑ8, ἃπά 
δεῖ ἃ 5Π8Γ6 ἴο [ΠΥ 5ου]. 

26 "Βε ποῖ (ῃου ομδ οὔ τπετὴ τῆι ψΞΡαΡ. 
βί Κα ἢδπά5, ογ' οὐ τμδπὶ τμαΐ ἃγε βυτες 
(168 ἴογ ἀβῦθιῖβ. 

27 [{ τῆου Παβῖ ποιμίηρ ἴο ρᾷγ, 
ΜὮΥ 5ῃουὰ ἢδ ἴὰκε ἄννᾶὰὺ τὰν δεά Στ ῬΩΒΟλα 
ἔτουι ππάθγ τη δα» ἐπι βεὺς 

“ὃ 9 οπιονο ηοΐ ἴδε δηςίθηξ "Ϊλπά- τ 
᾿ ον. 

γτιλγκ, νη ϊσἢ τ ἐλῖμεῖβ ἤᾶνε 5δεῖ. ἐΦἀσαπά. 

ἘΠπλὸς "οὐ “ΤΠ γοθθ- ἕο] ἃ ἔοτπι"" αν Ὀδεη τὸ- 
[ογγοά οἵδοσ ἴο ἴπ6 Ῥγονογὸς, Εςο]οοιδϑοῖθς, {πῃ 6 
ϑοηξ οἵ δοϊοπιοπ, ογ ἴο ἴῃς ἀϊν᾽δίοη οὗ {86 
ΟἹ Τοβιαπηεπὶ ἱπίο ἴἢ6 ἀνν, ἴπ6 Ῥγορμοίϑ, 
δηὰ ἴῃς Ηδριοργαρἢδ. 

21. 1ο ἐῤογηι ἐῤαί “επά ὠϑπίο ἐῤε Ὄδὲ 
ΤλΥρίη, 8080 Ὁπδαῦ Βθπά 8:96, ξῖνοϑ ἃ δεῖ- 
ἰὸγ πιθληϊηρ δης 15 ἵἴγιε ἴο [6 ΟτΙ ΒΊΑ]; σοΙηρ. 
χ. ,ό. Τῇ τη ννδο Βδ5 ἰοαγηΐ (Π6 σογ δι ΠΥ 
οὗ {πὸ ννογάς οὗ {τὰ ΜΜ1}} Ἰοάγη ἴο ΟΌϑογνο ἵἰ 
ἴῃ 411} τῃαξ πιὸη σοτηπῖξ ἴο ὨΙΠΊ. 

Δ. ὀεεαιο ῥὲ ἰς οογ)] Ὑῇὸ ΑΟΝ., πὸ 
{πὸ Ηθθτον", 18 δι ριοῦ5, ἃπἃ ΠΊΩΥ πηθδη 
εἰἴπεγ, “Το ποῖ ὃ6 τοπιρίοα ὈΥ ἴῃς ΠεΙρ[ε59- 
Π655 οὗ ἴπῸ ρυοῦ τῆδῃῇ ἴο ἀο διπὶ ᾿νγΓΟΏΡ." ΟΓ 
εἰ Ἐρἔγαϊη ἔγτοπι ἀοϊηρ δἰπὶ τοὴρ τΠγουρῇ 
ΡΙΥ ἔον ἢ15 ΠΟΙ ρ]οβϑηθϑβ.," Μοβὶ σοπιπηθηΐδίοῦβ 
ἴᾷκο ἴἴ ἴῃ [πὸ ἔογποΥ ϑοηϑθο, Ὀὰΐ (ἢδ6 Ἰδοῦ 
806 ΠΊ5, ΟἹ ἴδε ὑνῇο]6, ργΘΙγΔΌ]Θ, 

ἐπ ἐῤδε ψαϊκ] 55. ἰὼ [6 ρίαος Ὑῃοτε [ῃς 
ΓΪοτ5 οὗ {πὸ ΟἸἿΥ 511 ἴθ Ἰυαάρτηεπί. Τῆς 
νι γάσ ροϊπὲ ἴο ἴῃς 5ρος δὶ ἔοιπῃ οὗ ορργδϑβίοη 
οὗ νι ἢ πη) υ51 υάρα5 ἀγὸ ἴΠ6 1πηδτ γα πηθηῖβ. 

26. ο9Γ᾽ τονε τραὶ οἰγίξει δαπά.} 50. ἃ5 ἴῶ 
Υἱ.1, ΧΥΪ, τ 8, 45 ἴπ6 ρἰοάρε ΕΥ̓ ΙΓ ἢ ἘΠΕΥ Ὀϊπά 
ἘΠοπΊβοῖνοϑ ἃ5 ΒΌΧΟΙΥ ἰοῦ ννλδῖ Δηοῖ Υ ΟΥ65. 

47. «υὖΡ «ῥοιμά ῥέε] ἱ.4. ἴῃ6 πιδη ἴο ἡ Ποπὶ 
[Π6 δυοῖν ἢδ8 Ὀδόῃ ρίνεπ, Ὅῆς ρῥγαςῖίος οὗ 
οαιγγίηρ αἰδίγαϊης (ῸΓ ραγτηθηΐ οὗ ἃ ἀεδέ ἴο 
[Π1|5 ὀχίθπε, ϑθθηβ, [ἢ 5ρ116 οἵὗἩ [86 Ἔχργεββ ὑτὸ- 
Βιδοη οὗ ἴη6 ἰαὰνν (ἔχοά. χχὶϊ. 27), ἴο μᾶγε 
Ὀδοοτης σΟΠΊΠΟη, 

48. ὙΠΟ ρυἰπΊΑΥΥ δρρὶἸοδίϊοη, ΡΟσϑΙΟΪΥ ουθῃ 
ἴΠ6 ΟἿΪΥ οπθ, πιᾶκοβ ἴῆε ννογὰβ. ἃ ρῥγοίεϑβξε 
ἁραϊπϑῖ ἴΠ6 ργάϑρίηρ οονεζοιιϑηθβα τυ] οἢ ἰοδάς 
τήθη ἴο δά δοιιδ ἴο ἢοιμι86, ἀπά δεϊά ἴο δεϊὰ 
([341. ν. 8), τοραγάϊοες οὔ ἴῃς τρηῖβ οὔ ἴπὸ 
ΡΟΟΥ ὑροὴ ΨΒοβο ἱπμεηϊϊδηςό ΠΟῪ Θπογοᾶς, 
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29. ϑεαβῖ ἴδοι ἃ πιδη αἰ] ροπῖ ᾿ῃ 5 Ἔ6ὅ δὲ ποὺ ποῖ τῆς Ὀτγθδά οὗ ῥέπσι 

Ὀυβίηεβ8 ἢ ἢ 5}8]] βαπά δείογε Κίπρβ; ἐῤαὲ ῥαϊῤ δὴ εν] εγβ, πειῖπογ ἀθϑῖγα 
ε!». σό- ἢδ 5}}8]] ποῖ βῖδπα Ὀείογε ᾿πηθᾶη γι. ἴδοι 5 ἀφ ΠΕΥ πιθδῖβ: 
ον 7 ἔογ δ5 δε τηϊηκεῖῃ ἴῃ ἢ]5 ἢεοαγῖ, 

ΓΗΑΡΤΕΚ ΧΧΗ. 80 5 Πα: Εδῖ δηὰ ἄγηκ, δα Πα 
ΗΕΝ ετδοιι 5ιττεϑῖ ἴο δδὲ νι 4. ἴο πε; δυῖ 5 Ποαῦῖ ἐς ποῖ ννιτῇ 
γα]εῖ, σοπδίαογ ἀΠΠρε παν νης ἴἢ6α. 

1: Ὀείοτε ἴδε: 8 ΤὮε πιοΊβεὶ τυδήεὗ ποι Παβῖ δδίεη 
2 Απάᾶ ριιῖ ἃ Κηϊίε ἴο τὰγ τἢγοδῖ, ᾿ξ 88] ἴῃου νοπαῖζ τρ. Δα ᾿οδ6 ΤΥ ϑδννθεῖ 

ἴδοι δ ἃ πηδῃ ρίνεηῃ ἴο Δρρεῖζίζε. νγοΓάβ. 
3 Βε ποῖ ἀεβίγοιιβ οὗ ἢϊ5 ἀδιίπίῖ68: 9 ϑρεακ ποῖ ἰῃ ἴδε ελΓ8 οὗ ἃ ἴοοὶ: 

ἴογ τπεν αγέ ἀδοεῖτι} πχεᾶῖ. ἴογ ἢς ψ}}} ἀεϑβρίδε τῆς νγίβάοτῃ οἵ τῇΥ 
τσ. ὁ. 4] Ἄθουγ ἢοῖ ἴο δὲ τσἢ: σθᾶ8εὲ ννογάβ. ΗΜευ τὰ 
ἐν ἔτοταῃ τῆϊπε οὐγῇ Ὁ βάοπη. το Κεπιονε ποῖ τῆς οἱά ᾿]Δπά- εἰαρ. 5." 
[εὉ. ς 'ΊΣ τῇου 8εῖ της ἐγεβ ὕροὴ τηλῖκ; δηά εμῖογ ποῖ ἰηῖο τῆς 6] 45 ἴδε, 
“ ἀὐον τῃλις ψῃῖςἢ 15 ποῖὺ ἔογ γίοφες σεγίδιγ οὗὨ τῆε ξατΒε]εβϑ: ἜΡΩΣ 
“ἈΝ 47) τλάκε τῃαπηβεῖνεβ νγίηρβ; [ΠΕ ΗῪ - 11 “Εογ τῇεῖγ γεάθεπιθσ ἐς ΠΙΡΉΥ ; ,ΦΤΝ 

ΝΑΥ 45 Δἃῃ δΔρ]ς τονγαιαὰ ἤδθανθη. 

[ἡ χχὶϊ. τὸ [ἢ]5 15 τη δη ἔσο Υ (6 ομΘ πηοδηΐηρ 
Ριοβοπὶ ἴο ἴῃ6 πιπὰ οὗ ἴπὸ ψ ΠΟΙ, 45. 1ἴ 15 
450 1η οι, ΧΙΧ. 14. ΧΧΥ. 17: Ηοϑβ. ν. το; 
]οῦ χχῖν. 2. ὙΠ ποῖ υἱποοιηπιοη ΓΘίεγοποθ 
οὗ {Π6 ννοτής ἴο {π6Ὸ “Ἰαπάπμλδγκϑ᾽" οὗ ἰβουγῆξ 
ΟΥ Εαἰιϑῖοπ), ἤοννονοῦ παίυσαὶ δηά Ἰοριτηγαῖο, 
ἰ5 ἔογεῖρῃ ἴο ἴδε ππὰ οὗ ἴπ6 νυ Ποῦ, 

49. Τῇεο ἀϊιροπε πηδη ἰ5 ἴο 6 πη ἴῃς τρῃῖ 
Ῥίαςθ. Το γι οὗ ἃ φυϊςκ δηὰ γϑδάγ ἱπίο]]οςῖ 
18 ἴο ἰοδά ἰο ὨΙΡὮ οὔοορ δῃηὰ Ὠλ]]5.Γ165 οὗ ϑἰδίθ, 
15 ποῖ ἴο Ὀ6 νναϑίθρα οἡ ἃ ψοσκ ἴο Ὡς ἢ τἢ6 
οὔϑουγο ἀπά ὈἘπΠκποντῃ ἅτὸ δάδαιδῖο. 

σηαρ. ΧΧΙΠ. 1. ουδαΐ ἐς δεΐογε ἐῤεε] 50. 
Βεννᾶγε ἰοϑῖ ἢ15 ἀδιηζ 65 ἰοταρί ἴΠ66 ἴο δχοαββ. 
11 Ι5 Ὀοίζογ, ἤοννόνοσ, ἴο ἴακο {[ῃ6 ργοῃοιῃ ἴῃ 
Π6 πιϑϑο. } ]π6, ““ σοηϑιοσ ΟΠ ΚΈΠΓΥ ὙΠῸ 18 
ὈΘΙΟΣΘ 866, {Π6 σμαγαςίογ δηά [επιροσ οὗ 
πὸ τυ θοῦ 8 ἰην1ῖ65 [ἢ 66. 

Ω. [ νε Κορ ἴΠ6 ἱπηρογαῖίνα, τς 86η596 15 
“ὁ γτεβίγαιη [ΠΥ δρρεοίῖο, οαΐ 85 1ξ ἴῃ Κηϊδ ννεσὲ 
δ Τῇγ (ῃγχοδί." ΟἾδοΥβ, μοννονεσ, γοπάογ ἰξ 
“ἢου ΜῈ Ρρυΐ 4 Κηϊΐο ἰο 1ὮγΥ ἰῃγοδῖ,᾽" ἄς.; 
“3ηάυ]ροηςο δὲ ϑυςἢ ἃ {ΠΠ|Ὶ6 ΠΙΔΥ οπάδηρογ [ὮΥῪ 
ὙΕΤῪ [Πξπ.᾽ , 

8. Δαἰπι1 Τῆς ψογὰ ἰ5 {πΠ6 βᾷπιε ἴῃ 
τοοδηΐηρ πὰ ΠρΑΥΪγ [Π6 54Ππ|6 ἰπ ἔοιτη δ5 ἴῃ6 
ἐς ΒΑΥΟΌΓΥ τηρδδῖ,᾽) οςς. νϑηΐϑοη, οὗ Οδη. χχυΐὶ. 4. 

ἀἰεεεὶγμἱ γ»ερα ] 8.5. οἴὔεγεὰ ποί πὶ ζοηυΐης 
Βοπρι δ! γ, Ὀὰῖ ἢ ϑοπὶα Ὀγσοηάϑ. 

4. εεα:ὸ ἥγονι ἐῤίπο ο«ὐπ «υμάον)] ὙΠ6 
8656 5 ἀοίειτηιποα ὈΥ ἴῃς σοηΐοχῖ. “ (6456 
ὄνοη τῸπι ΤΥ ρυπάθηςο, ΠπῸπι ἴΠ6 τι56 οὗ ψνῆδὶ 
'5 ἴῃ 156]  τροϑῖ ὀχςε]]θηΐ, ἢΓ 1 ΟἾΪΥῪ ϑογνοβ ἴο 
4.6 δον ννοδἢ, ἀπ 950 πιϊη!ϑίογς ἴο 6υ]].᾽" 
“ ΠΓ Υ τρῶς Βαπὰ οὔρηά ἔἢ6ο6, οὐ [ἴ ΟΠ, δἀπὰ 
ςϑι 1ἴ ἔγοπι [Πη66." ὝΠΕΓΟ 15 ΠΟ ϑρεςῖδὶ ϑἔγεςβς 
οὐ {ἢς οσοῃίγαϑι θεΐννθδη “' ΤΠ ΠΘ ονγη ννυϑάοχῃ "ἢ 
ἃ τμδὲ ρσίνεη ἤτοπὶ ἀῦονο, που ρἢ ἰτ 16 οὗ 

ἢ 5}4]] ρ᾽εδά τπεὶγ σδυβα νυν ἢ τῃεα. 23. 

σοῦτϑο ἱπιρ] δὰ {παῖ ἴῃ σραϑηρ ἔτοπι ἢΪ5 οὐγη 
Ρυυάθηςε ἴΠ6 πηδῃ 15 οἡ ἴμθ ννὰὺ ἴο αἰίδίη ἃ 
ἈΙΡΠΟΥ ν Ἰϑάοπι. 

5. «εἰ ἐῤίπε εγε: 1,ὑἴοτα ΠΥ, 85 ἴῃ ἴῃς πᾶ - 
Εὶπ, ννὲ σῃου]ὰ τοδά, τὰκ Ὁ} ΘΥγθ8 ὕο 
ΠΥ, 55. “5416 ΘΑ ΓΎ ὑροῃ ;,") ἀπά ἴποη ννῈ 
δεῖ δὴ δρμδῖις ραγ 6} 15πὶ νν ἢ (ἢ6 ννοσγάϑ 
1π4ῖ ἕο] Ιονν, “πον Πγ ΑΝΑΥ ἃ5 πῃ δᾶρὶβ ἴο- 
νναγάβ ἤδάνθῃ :" “ὁ σΟΓΙΔΙΏΥ πλᾶκα {ΠοΠΊβοΙν 5 
ηρ5." [1{ππογά!γ, ἢ ἐΠ6 οπρἢδ515 οὗ τὸ" 
ἀϊπιρ!ςφίίοῆ, δοςοοτάϊηρ ἰο ἨἩρθῦγονν υἰϑᾶρο, 
Ὁ ΎἼΠΕΥ τῆᾶκο, {ΠΥ πιακα ἐΠοπΊβοϊνοϑ νη ρ5.᾽" 
Τῆς νογά “τις ἢ 65," ποῖ ἰῃ (ἢ6 ΗΌγενν, 15 51ρ- 
ΡΠοὰ ἔγοιῃ (Πς δά οςεῖνο “τι ἢ Ὁ 1η (ῃς ργεσθαϊηρ 
γ6γ56. 

6. Νοῖ 8η ἰάοιηξιςαὶ ἄδηρογ ψ ἢ τπδὶ οὗ 
τ. τέ Ὀυϊ «ἰϊτοροίδοσ ἀϊβδγοηῖ. ὙΠετο 5 ἃ 
δαζαγὰ 1ὴ ἐπε Ποβρ δ! ΠΥ οὗἩ ὑῬγποθβ. ὙΠεΓα 
15. 4150 ἃ ἢδζαγὰ ἴῃ ἴπαϊ οὗ ἴ).δ ρυγθεερτουά 
τιοἢ, δνδγιοῖουβ ΟΥ̓ σ»τυάρίηρ, ὄνεὴ ἴῃ 5 
᾿θαπαιμείϑ. 

εὖἱ .γε] Νοῖ ν ἢ Πὸ Ἰαΐεῦ δϑθοςϊδίίοηςϑ οἵ 
ἃ Τηγϑίογιοιβ Ροννοῦ ἔοσ πλιϑοιθῖ, Ὀυΐ 5] ΠΊΡΪΥ,, 
85 ἰπ ει. χν 9: Μαῖί. χχ. τς, ἴῃ ἴῃ6 86ῆηϑ6 
οὗ ““ αγά, σγιάριηρ, δηνιοιβ.᾽" 

7. αἂε δὲ ἐδίπλε! δ] ὙΠῈ Ηδῦγονν νογῦ 15 
ἔουπὰ πεῖ ΟΠΪΥ, πὰ δδ5 γϑςεϊνθαὰ τΔΠΥ ἴῃ - 
τἐγργείδοηβ: (1) “85 ἢθ 158 41] δἱοπρ ἴῃ ἢ Ϊ8 
μοατῖ, 90 15 ἢδ (5ς. δῖ 1451) ἴῃ δεῖ; (12) “" 85 
6 γϑοκοηϑβ ἰη ἢϊς ποαγί, 50 15 ἢ6.᾽) 55. ἢ6 σοιυηῖβ 
{Πε οοβὲ οὗἉ δνογγ τηογϑοὶ ἴπου οδίοβι, δηά ἢδίοθβ 
166 ἴῃ ργορογίίοη ΟὗὨ {μ6ϑ6 (1) 56θπὶ5 ἴο ὃὈ6 
διεβκῖ, 85 βιρρογίοα ΌὉῪῚ Ασδῦὶς υὑϑᾶρε. 

9. Το ““[00]᾽" Βεσὲ 5 ποῖ, {ἰκε 186 “"51π|» 
Ρἰ6᾽" οἵ ἱ. 22, νἱῖ, 7, ὀρθὴ ἴο ἰπϑίσυς(ίοη, ὑυξ 
οὔθ ΠΥ δηά ρουϑιϑίθη!γ ἀεαῆ ἴοὸ 
Ἰάδηῦο2], αἰδόθει 1 ποῖ οπιγεῖγ, ἢ (ἢ ς 
ΒΟΟΙΤΙΟΓ. ᾿ 

11. Ηετζγε ἃ τϑᾶβοῃ ἰ5 ξίνεη ἔου ἴπο ρσγεοερὶ 
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α΄ ΠΑΡ. τ. 
24. ἃ τς 18. 

22. 15. 

12 Αρρὶν τῆϊηε ἢδαγ ππῖο ᾿ἰηϑίγυς- 
το, ἈΠᾺ τῆϊ]η6 σαγβ ἴο ἴῃς νγνογάς οὗ 
Κηονίεάσο. 

12 ὙΠΟ] ἀ ποῖ σογγεςείοη ἔγοπι 
τῆς ςἢ1] 4: ἔογ ἡζίδου θεαϊεΐτς ῃἰπὶ νυ τῇ 
τε τοά, ἢδ 5}4]}] πηοῖ ἀϊδ6. 

14 ΓΠου 5ῃαϊς Ὀεαῖ Πἰπὶ ἢ τῆ 6 
Γοά, δηὰ 58.411 ἀδ] νοῦ ἢ 15 500] ἔγοπι ἢ 6]]. 

15 Μγ οη, τί τῇϊπε ἢεαγῖ Ὀὲ νν͵βε. 
"Ο τ, σύοε ΤΥ ἤδαγῖ 5}2|] γε]οῖςς, ἔφνθη Π11Π6. 

" : 
τοϊοῦοα. Ι6 Ὗεδ, ΤῊΥ τεὶη8. 54}} γε]οῖςε, 

νν ἤθη ΤΥ ἰἰρ5 ϑρθὰκ τίρῃτ {Π]ηρ5. 
17 4],εἴ ποῖ τῆϊης ἤδαγῖ δνγ βἰη- ἐἕὃῬ-. 37γ.1 

δὶ ,. Πεῖβ: δυῖ δὲ ἔῤομ ἴῃ τῇς ἔβαγ οὗ ἴδε 
δα. [Γ[ΟΚῸ Δἃ]] τῆς ἀδν ἰοπρ. 

Ὑ ἘΠΑΡῚΒΕ 18 “ΕοΥ ϑυγεὶν τπεγε 185. δὴ ᾿επά; 
' ὅτ, δηά τῆϊηὲ ἐχρεσζδίοη 5Π8}} ποῖ δὲ ουϊ 
γοτυαγίς. 

οὔ. 
19 Ηελγ ἴδοι, ΠΙΥ 8οη, δηἀ δε ννῖβα, 

ς Ἄοπι. 13. Δῃη4 ρι]46 τῆ ϊπῈ ᾿ιραγῖ ἴῃ τῇ8 ννΑγ. 
Ῥβ. δ 18. 

Φ ΓΒΕΘΗ: ἐλοῖν στα. ΔΙΏΟΠΡ' 4 Ιοῖοιι!ς Θλῖογς ἢ Ο [Ὁ] 
Ν 

20 Βε ποῖ προ " ν ΠΟΘ ὈΙΟΌΘΓΒ ; 

ψΥἢϊςἢ ἴῃ ΧΧΙΙ, δ βιοοά ὃὉγ 561, ““ὙΤ Βεὶγ Ἀθ- 
ἀθοπιοῦ 18 ΠᾺΡ ἢ γ.") Ὅῆο ϑνογά ἰ5 ἴῃ6 βᾶπηδ 85 
ἰῃ Ἰοὺ χῖχ. Ὡς (νΒΕΓῈ 566 ῃοΐε), πὰ ἰ5 υϑεὰ ἴῃ 
115 ΘΑΥ ΘΓ θα η]ηρ. [ἴ ννᾶ5 [ἢ ἀιϊγ οἵ ἴῃ 6 Οοεί, 
106 ποχῖ οὗ Κίη, ἴο ἴδῖκα οἡ δι πηϑοὶε, ἴῃ οᾶ56 οὗ 
τυ γάθγ, (ἢς ΟΗ͂ςΘ οὗἩ ἀνεηρεῦ οἵ Ὀἱουὰ (Ναπι. 
ΧΧχν, 190). ΒΥ Δ 5]158πϊ οχίθηβίοη ἴῃ6 ννογὰ 
ν 85 Ἀρρ]|οα ἴο οὔθ ψῆο ἴοοϊκ οἡ δι πΊϑοὶ ἃ Κὸ 
ΟΠ “6 ἴῃ σᾶ865 5ηῃοτ οὗ Βοσηϊοιο, δηὰ 50 ραϊποὰ 
ἘΠ ΠΊΟΓΟ ΚΣΟΠΡΘΓΙΑΪ πο ΠΙηξ᾽ Οὗ ΓΕ ΘΟΠΊΘΓ, ΔΥ̓ΘΠΡΌΥ, 
ἀοξοηάογ,. Ηδστο, τπογοίοτο, {πὸ τπουρΡἢϊ 15 τῆδί, 
ἀοϑετυϊο 8ἃ5 [06 δ᾽ ΠΟΥ 655 ΠΊΔΥ 566, ἴΠΟΓῸ 5 
Οπο ΨΜῈΟ οἶδιπὶ5 1ῃδπὶ 45 ΗἸ5 ποχί οὗ Κίη, 
πὰ ν}}}} ἀνεπρὸ πο. εποναῇ Η]πη56]Ε 15 
ἴῃ 815 56η56 {ΠῸῚῚ Οοεί, Ἐμοῖγ Β ΘἀΘΕΠΊΟΥ. 

13.14. Απ εοχρδηβίοη οὗ {πὸ ἐπουρῃῖϊ οὗ 
ΧΙχ, 8. Υόου Ψ}Π] ποῖ Κι} γοῖσ δοὴ ὈΥ 
50 ΓρΊηρ᾽ Πίπὶ, γοιῖ ΠΊΔΥ ΚΙ] πη Ὁ ψῈἢ- 
Βοϊάϊηρ ἴΠ6 βδοουγβε.᾽ 

14. ,ονι ῥεϊ 5ς. ἔτοτι 5860], δὰ τῃε 
νου]ά οὗ ἴῃ ἀοδά, 

15---356. Αποίποσ σοπεϊπιοιβ εἰ χοναίιονν 
ἴῃ [Π6 5841η6 5ἰγαὶῃ ἃ5 [6 θυ! δῦ σῃαρῖοῦβ, ΡΝ, 
[Πδῃ ἃ ςοἰϊοσξίοη οὗ πηᾶχιπΊ3. 

15. ευεπ πιϊπε} Εταραϑὶβ οὗ γερϑιτίοη, 845 
ἴῃ ΧΧΙΪ. 19. 

16. αγα]]οὶ ἴο σ. τς, δυῖ Τσαγγυης ἴδ6 
(Ὠουρῆς ἔασῖποσ. ὙΠδ [εάσῇογ σο)οῖσθϑ ννῃθη 
(ἢ ἀἰϑοῖρ]εἾ5 πραγ σϑοεῖνεϑ νυ ϊϑάοπι, γεῖ ΠΊΟΓΟ 
ΨΠΘη ἢ5 11 Ρ5 σδῇ υἱΐου ἴἴ. 

γεν] Ηετε, ἃ5 ἰη ]οὉὺ χῖχ. 27; 55. ΥἹ!. 9, 
ΙΧΧῚΪ. 21, δηά οἰσούνμόγο, [Π6 “Το η5,᾽᾽ 25 θείῃ 
ΔΙΏΟΩΣ δε πιοϑῖ ἰηνναγὰ οὐ πὸ “ἰηνγᾶγὰ ρᾶτῖβ᾽" 

ΡΚΟΝΕΚΕΒ5. ΧΧΊΙΠΙ. [ν. 12--27. 

21 ἔογ τῆε ἀγιηκαγά δηὰ τῆς ρ]υῖ- 
ἴΟΒ. 504] σοπΊθ ἴο ρονεγίγΥ : δηά ἀγον- 
51Π6585 504]}] οΙοῖῃε ὦ“ γιαη νι ἢ ΓᾺ 

22 Ηελγκεη υηΐο τὴν ἔλτμεγ τῆδῖ ἢ ςβαρ. 1.5 
Ὀεραῖ ἴΠες, πὰ ἀεβρίβε ποῖ [ΠΥ πιοῖδοῦ 
ννῆεη 8ῆε ἰβ5 οἷα. 

23 Βυγ τῇε τγυτῃ, δηά 561} 1} οοῖ ; 
αίρο νγιβάοηγχ, δηά ᾿πϑιγισζίοη. δηά υΠ- 
ἀεγβίδηαίησ. 

24 ἐΤῊς ᾿ῖμογ οἵ τῆς ΓΙσἢϊθοι5 ἐαῖαΡ. τα, 
5ἢ8]] ρσγεδν γε͵οῖςε : πὰ ἢδ τῇδε θε- 
σεῖζοῖῃ ἃ ννῖϑὲ εήά 5}.4}} πᾶνε Ιου 
οἵ ἢιπι. 

2ς ΤῊΥ ἔλῖμεγ δπὰ τὴγΥ τποῖδεγ 
504}} Ὀ6 ρ]λά, δηά 58ῆ6 τῆλ θᾶγε τῆ 66 
58[0}] τε]οῖςβ. 

26 Μζ 8οη, ρἷνε πι|6 τῃϊπε ἢελτγῖ, 
ΔΠΔ ἰες τῆϊηθς αγεβ οὔβεγνε [ΠΥ 
ννΆγ8. 

27 ἔἔογ ἃ ψῆοτγε ἐς ἃ ἀθὲρ ἀϊτςοἢ ; ἃ εἰν. «-. 
Σ 

ΔΠὰ 8 5ἴΓΔΠρ6 ὉΨΟΠΊΔη 15 ἃ ΠΑΓΙΓΟΥ͂ 

Ρίτ. 

οὗ {πε Ὀοάν, ἂτὸ Ἰοοκεὰ ὁπ 845 ἴῃς 5εδέ οἵ [ἢε 
ἀθερεβῖ πὰ βίγοπρεοϑί ἐπιοίίομβ. 

17. “πΌν οἰημεγ ΑΒ πὶ 85. ΧΧΧΥΙ͂ΙΟ ΟΣ, 
Ιχχῆ!. 4, [86 το] της νυν] ς ἢ ΙΟΟΚ5 Β4}} ἸΟΠΡΊΠΡΙΥ 
αἱ {5 ργοβρεγ οὗ δν}] ἀοοῖβ. 

ὅσ ἐῥοι ἱπ ῥο γἕαγ οΓ ἐδ 1ογ ΤὮε ΑΓ. 
[οἸ ονν5 τῆς ΧΧ. δηὰ ψυϊραῖο τη δεράγδῖιηρ 
(6 ἵννο οἰδιιϑθ5 δηὰ ᾿ηβϑογίηρ [Π6 ᾿πηρογαῖϊνο 
νογῸ ἴῃ ΟΥάογ ἴο σοτηρὶοία [6 ϑοοοπά, δηὰ ἢδς 
{π6 διρροτὶ οἵ ἘἈοβοηπθ]]ογ, Βογίῃοδαι, ἀπά 
οΟἴδμογ σοπηπηοηϊαΐογθ. ΟΥδοῖβ, ἤόννονεσ (|8Γ- 
οἢϊ, ὕπιθγοῖ, ΗἰΖιρ), σοπποοῖ ἴῃ6 νοτὺ 
ἐρην" ἢ ΟΙἢ οἰάυ 565, “ΘηΥΥ Ποῖ 5:ΠΉΏΘΤΒ, 
Ὀι ΘΩΥΥ, 56. δπλυ δῖε, {πὸ ἔδαγ οἵ ἴη6 [ἃ,οτά." 

18.Ὀ ΤῊ ννυοτάς αγὸ Ὀοιίου ἴκθη 88 ἃ ζοῃ- 
ἀἰ!οπδὶ οἶδιιϑθ. ΡῸΣ 17 ὕποχο 185 88 θηἀ 
(5ς. Πογοδῆῖοσ), δ 1η6 ὀχρϑούδ᾽υϊοι 8881] 
ποῦ ὯΘ οσυὖ οΥΖ. [|π ΟἸΓΠΕΥ οᾶ56, 45 ἴῃ6 ἢορδ 
15 γοίογγοα ἴο ἴῃ δηὰ οὗ [16 {ΠπΟΥῸ 15. 8η ἰπὶ|- 
Ρ]Ιθά σοηβάδηςε ἴῃ πη πλοτί δ! γ. 

20. γπίοέοι εαΐθγ: οΥ 3.42] ΒΥ βοπιὸ ἴῃς 
τογάβ ἤᾶνα Ὀδθδη χείογτοα ἴο 5ἰη5 οὗ ἰιιϑῖ, Ὀυϊ 
[86 τοπάοσηρ οἵ ἴῃς ἰεχί ἰ5 ργείεγα θα. ὙΠε 
γὙγοΟΓὰ 15 ἴῃ6 5Δπὶ6 ἃ5 “" βἰυϊτοι " ἴῃ τ. 21 δηὰ 
Πειῖ. χχὶ. 2ο. 

2]. Ηξετε, δραὶη, {μὸ ἴπγεθ ἔοστηϑ οὗ 6δυ]]} 
(ῃαῖ ἀδϑίγου τερυϊαίϊοη δηά τεπιρὶ ἴο νᾶϑῖς 
ΓΕ Ὀγουρῆῖ τορείμου. 

ἄγοκυείπε.. ϑΡΘΟΙΔΙΥ ἴδε ἀγυπίκθη 5]|6Ὲρ, 
ἤρᾶνυ δηά Ἴοηξιβοά. 

26. ΤΠο Ἐπ 53 νογϑίοη ἄρτος τῇ ἢ 
.ΧΧ.- Δπὰ ΨΝυϊξαῖς 1π [ΟΠ] ονσίηρ [Π6 ΤλδΔΥΡΊ Δ] 
τολαϊηρ οἵ τῆς Ηφδῦτονυ. Τὸ οχισθηρν ΗἩθῦτενν 
τοχί σχῖνϑϑ, “" ἰδεῖ {ΠῚπὸ ογεβ ἀεί δὲ ἴῃ ΠΥ νυ ᾶγ5.᾽" 



ΡΝΟΝΈΕΝΒ5. 

ἤαρ. 7. 248 ἴ58ῃε «4͵'50 1Ἰεῖρ ἴῃ νγαῖς ᾽ὰ5 3 γ 
"" τα Ἀ ΡΓΕγ, ἀΠᾺ ἰπογθάβοίῃ τῇς τΓΔηθρΓεβ8- 

Ι ΟΥΒ ΔΠΊΟΠρ᾽ ΠΊ6η. 

29 "ὟΝ πο Βαῖῃ ψψοοὺ ψγῆο Βαῖῃ ογ- 
τον ἡ ψ»Ἐῃὺὸ δαῖῃ σςοηϊεοητίοηβ Μ͵ηο 
τ ὈΑΟΌΠηρὺ ννῆο παῖῃ ννουπάβ 
σῆουτ σάυϑε ἢ γῆ. Παῖῃ τεάπεβ8 οὗ 
ΣΝ 

30 ΤΟΥ τῆλῖ ΑΛΓ ἰοπρ δ τῆς 
ὙΠ ; τῆν τῆαδϊ ρῸ ἴο 566Κ πηιχαά νης. 

21 ΓοοΚ ποῖ τῆου ὑροη τῆς ψ]ηα 
ψἤεη ἰτ 15 γε, ψψῃεη ᾿τ γίνει ἢ]5 
ςοΐοιγ ἴῃ τῆς σὺρ, τὐὐδη τὸ πιονοῖῃ 
[1521 ἀγῖρῃτ, 

22 Αἱ τῆς |αβὲ ἴτ διτοῖῃ [Κα ἃ 56γ- 
ΟΝ ας. Ρεπῖ, απ δῖ προῖῃ [Κα 'δῃ Δα αεγ. 

ν. 28---τ.} 

Ϊϊςλὶ. 1 Ὶ, 

Χ ΧΙ Π. ΝΧΧΙΝ. 

12 ΓΗΪΠΕ αγοβ 501]}] θεΠο] 4 βἴγλησα 
ννοπλθη, ἀπά τῆϊης Ποαγί 5}4}} υἱοῦ 
Ρογνοῦβα τΠ]Π05. 

24 Ὗελ, ἴῆου 5ῃλ]ς Ὀ6 28 ἢς τῆλ 
Ποῖ ἀοννη ἐἴπ τῃς τάδε οὗ τῆς 5εᾶ, οἵ ἐ φῦ. ἐμ 
ἃ5 Ὧε τῆλϊ ες ἢ ἀροη τῆς ἴορ οὗ ἃ πγαϑῖ. φ' δε “κα. 

4ς ἼΠΕΥ Πᾶνε 5τγίςκεη πιο, «ῥα 
ἐδομ ταν, σπά 1 ν)λ85 ποῖ δςκ; {πεῪ 
ἤανα Ὀοδίθη π|6, σμά 11 δ] ἐξ ποῖ: "Η:ν. 
ἤδη 5881} 1 ἀνγακεὺ 1 Ψ|] 8θὲκ ἰ το 
γεῖ δρδίῃ. 

(ΗΑΡΤῈΚ ΧΧΙΝ. 

Ε ποῖ ἴδοι “εηνίοιιβ Δραίηϑβζ ς 5.37.1, 
ΕΝ] πιδη, πειῖποῦ ἀδβῖγα ἴο ὃς 3. π 

: σἤαρ. 23. 
νυ ἢ ΤΠ 6 πη. 17. νογ, το. 

5992 

28. ὦ: νυ α ργω) Τῆς Ἡρῦγον οσςΓβ 
Βετθ οηἱἷγ, θὰῖ [6 πιργρίηδὶ σολάϊηρ, 88 ἃ 
ΣΟΌΌΘΙ, ἰ5 ΡΓΘίογδὉΪ6. "ὃ 

ἐπεγεασοιδ 169 ἰγαπορνδ50 741, Βεῖζονῦ, 85 εἾ58- 
ψΠΟΓΟ, “ἴη6 ΤΓοδοῃογυὶ8 ;)) ΟΥ ρεγῆαρϑ, “1ἋΠο86 
1μδῖ αἰῖδοκ τθη ἴγθδοῃογοι5}γ." 

429. ἢρο δαὶ «υοτῦ «υδο ῥαὲῤῥ “ογγοαυ 3) 
Τῆὸ ννογά8 σογτοβροηάίηρ ἴο ἴΠ6 ἵννο 5ι: 5: Δῃ- 
{{ν65 ἅτ, Ξ: ΠΟΥ ϑροδτῖηρ, ἱπιογ] οι οη5. ΚΝ ΠΟ 
Ββδῖῃ οὐδ, ννῆο παίῃ αὸ;᾽" ἃ ννυγτάὰ ποῖ ἑοιιηᾶ 
οἰϑρυνῃοσγθο, Ὀὰϊ ΡγοῦΔὈΪΥ δῃ ἱπίοτ)εςοίοη, 6Χ- 
Ῥτοβδίης αἰσῖγοθθ. ὙΠῸ ϑῃδγρ τοις οὗ ἴδε 
δαιτιϑσῖ τοργοάϊιοεβ ἰῃ6 δεΐυδ] ἱηδγιςυ]αΐς 
Ὀϊεγάποο5 οὗ ἀγιπ ΚοΉ Π655. 

γεάπε:: 97, 551] ΤῊΣ οἰΤΛΟΪΟΡΎ οὗ ἴπ6 ννοτὰ 
5 ἀουδῖπη. δοῦηα σεηάογ 1 ΌὈΥ “ὁ αἰ ΠΊΠ655 ᾽ 
ΟΥ “᾿ ςοηξδιδίοη." ὉΠ ννῇο]α ρᾷβϑδαρε πιΔΥ Ὀ6 
ςοπηραγεά νυ ἢ {{,|Ογϑί 155 Ριοΐυγο οὗ ἀγιιηκοη- 
Πδ55: “1)ὲ Κογ. Ναί. Π|. 478. 

“ (ὈποδηΓ ργαν 25 ΠΊΘΠΊ ὈΓΟΓΙΙΠΊ, ρΓΡΟ- 
ἀϊυπίυγ 

σιγᾷ νᾷς} }]}4π|], ἰΑγάσοςϊξ ᾿πσυδ, τηδάδῖ πιθη5, 
Νδηῖ ος]}; οἰάτηοτ, 5η α τι15,} τρία ρ] ]ϑουηϊ." 

80. »πίχεά «υἱπε 55. βανουγοὰ νη ἃγο- 
πλδῖϊς ϑρίςθβ, ἔμαῖ ᾿πσγεα86 115 5Ε1π|0]Δε]πρ ρΓο- 
ΡΕΓ[Ιε5 ([54]. ν. 22). ὙΠεΓΕ 15 ἃ ἴουςἢ οὗ 
ΒΑΓΟΆ5ΤῚ [ἢ “ὁ 5Ὸ ἴο 8661.᾽ ὙΠ ννογὰ οἰϑοννῇογο 
υιϑοὰ οὗ ἀΠΠΠροηϊ ϑοαγοῦ αὔογ Κπον]οάρε (οὉ 
χὶ. γι Ρ5. σχχχίχι; Ρύονυ. χχν. 2) 15 ἤεσε ιιϑϑὰ, 
85 11 ᾿γοῃίσδιὶν, οὗ {πὸ ᾿πνοβι ραῖοη5. οὗ σοῃ- 
ΠΟΙ55611Γ5 ἢ ΨΝῚΠ6 πο της ἴο ἴοϑῖ 18 4118}1{|65. 

381. Το νἱὴθ οὗ ᾿ρῦδποῃ 15 διὰ ἴο Ὁδ 
οὗ 4 τιςἢ ροϊάϑθη σοϊοιυτγ, ἱκὸ Μαΐᾷρα, οσ {ῃ6 
ἀλυκοῦ βῃογγιθβ. ϑοιηθίηθα ἴἢ6 ςοΐουσ ἰ5 
πο ιοηοαὰ ὈΥ 5Ξαβτοη. 

«υδὲπ 11 γίνει ὁ δὶ: εοἰοιγ 1ἰ1ῖ, “6118. ἐγς,᾽" 
186 οἶοασ Ὀσι Κ᾿ 6858, οΟΥἩΘ Τη6 Ὀοδαάςεῖ ὈυὈΌΪ65 
οὐ νὩιςἢ ἴῃ6 νυν] πο ΓΙ ΚΟΥ Ἰοοκα νυ ἢ Ομ» 
οἰδοθπου. 

«υὐη ἡ »πουειδ ἱΠπεἰῇ αν σῇ ὙΠῸ ἘΠΡΊΙ5ἢ 
διιξεεϑίϑ ἴΠ6 τΠουρῆϊ οὗ ἃ ϑραγκίηρ νυῖπθ, Ὀὰζ 

νοι. ΙΡ. 

(δ6 Ηρῦγονν ννογά, ἤοῖο δηὰ ἴῃ 5. οὗ 8. νἱ!. 
9. ΠΟΙ 18 15 τοηἀογρα, “ροοιῃ ἄοννη ΑΟΣ ΩΝ 
ἀοβογιθθς σγαῖποῦ πὸ ρο]]υς!ἀ σἴγοαπι βοννηρ 
ΡΙΘΑΘΑΠΕΥ ἔγοπι [ἢ6 νυιηθ-ϑκίη οὐ [0 ᾿Ἰπῖο τ[Π6 
βοθὶεῖ, οὐ ἴδε (ῃγοαδί. 

82. ΤὮθδ ςοοοηήῆ νογά, ““δάάογ,," 15. τῆο 
ΤΏΟΓΕ βροοϊῆς, δηὰ ἰ5 σαἱϊὰ ἰο Ὀ6 ἴπὸ (ὐογαϑῖθϑβ, 
ΟΓ Ὠογηδα δηᾶκθ, ἴῃς βγϑὶ ΠΊΟΓΟ ΡΌΠΟΙΙς. 

33. “ἰγᾶησε «ὐ0᾽»6}} ΗἈῪ 5οπὶὸ ἴῃ ννοτὰ 
Πὰς Ὀδθη ἰδκοη νἢ ἃ πουῖοῦ οἰρηιβοδίίοη, 
εἰ ΒΈΥΔηρΡῸ {ΠῚηρ5,᾽" 25 ρίνιηρ 4 ὈδιζοΥ ρΑΓΔ] [Ὁ 151 
ἴο ἴπΠ6 ϑεσοπά οἷδιιδθ, Ὅς ἔγοφυθηξ οσουγ- 
τοηςς οὗ ἴδε νγογά, ἢοννονοσ, ἴῃ {15 Ὀοοΐκ, 45 

. ΔΌΡ Ιοὰ ἴο Παι]οῖβ, }ι15118Ώ 68 [6 ΕΠ 8}. νεγβίοῃ, 
ὙΓΒΙΓἢ 15 βυρροτγίεα ΌὈγ ποσὶ σοπηπιθηϊδίουβ. 

84. Τδο ρᾶϑϑαρο 15 ᾿πίθγοσζίηρ, ἃ8 σϑῃουνίηρ, 
γαῖ 85, οἷν. 2ς, 26, ον]. 2.1---10 450 5Π6Ψ, 
(ῃ6 ᾿Ἰπογοαϑοαὰ ἐπ] ΓΙ οΥὗἩἨ [8γ6} 1165 νὰ [Π6 
ἜΧΡΟΙΘΠς65 οΟὗἨ 568-}}δ. 

ἐπ δὲ γάσέ οὗ δε “44 Τιλῖ. “εἴπ {π6 ρα: 
55. ἤθη 1Π6 5810 15 1η. ἴῃ6 ἴγουρὴ οὗ {Π6 554 
ΔΠὰ ἴδ πηδη ἰ5 οὐ ἴθ ἄδθοῖ. ὍΠὸ βφοσοπά 
οἴδιιϑα ναγίες [π6 ἔογτη οὗ ἀδῆροσγ, ἴῃ6 πιδῃ 18 
ἴῃ {π6 “ σγδά]ε" δὲ 186 ἴορ οὗ {πὸ πηαϑῖ, δαπὰ 
βίθθρϑβ ἴπγα, γεραγάϊοθβς οὔ ἴΠ6 ἀδληρου. 

ΤΠΟ Νυὶς., ΓΟ] οννίηρ. ᾿ξ ννου]ὰ 5θθη, ἃ ἀϊξ- 
ἔογοῃς σολάϊηρ, ρῖνεβ [6 ϑιγικῖπρ νδγδέοη, 
“85 ἃ Ρίϊοὶ ὙΠΟ [115 45]6θρ, μανιηὴρ Ἰοϑὲ ἢ 5 
τυάάετ," Τα ἰοχί, ἃ5 1ἴ 15, 18 σουγοςΠ  τρη- 
ἀογρὰ Ὀγ {πὸ ΑΟΥ. 

3856. Το ροἱςΐυγο οπὰβ ἢ τἢ6 ᾿νοτάς οὗ 
ἴη6 ἀγυηκαγὰ οὐ ννακίηρ ἔγοπι ἢ15 5ιθθρ. Ηδθ 
Πα5 Ὀδθη τἰπσοηϑοϊουϑ οὗ [ἢ6 ὀχοθβϑοβ δηά ουῖ- 
ΓΑξε5 οὗ 1Π6 πρῃῖ, ἀπά ἢϊ5 ἢσϑι {που ρῆξ ἰς ἴο 
τείυγη ἴο ἢϊ5 οἰὰ Παδιῖ. 

«υδέη “ῥαΐ 1 ατυαλε3 Βοῖζογ, οὐ ηρ [6 
ἰηϊογτορδίίοη, ΤΘΩ 1 5881} ΔΎΔΙΚΟΘΙ Ὑ11] 
8001 11 νοῦ 8481}. 

ΟηαΑρ. ΧΧΙΨ, 1. Αοροδίβ ἃ ᾿Ἰοβϑοη ρίνθῃ 
Ὀείογο, Ὀιῖ σομδιπ. 5 ἃ ἢ δποΐμογ. ΤΟ 
ἴσια ἐΟ]]Ον 5. δΕΟΓ νυ ἰδάοπι νν}}} δά πα ποι ἢ οΣ 

ῬΡ 
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ἘΡΞς.1ο. 7. Δ δ Ὸγ {πεῖν ἢοαγῖ 5ζυἀθῖἢ ἀσοίγις- 

τίοη, ἀηἀ τἢεὶγ 105 τὰκ οὗ πιϊβομιεῖ. 
ΤΠ γουρἢ νυ ]βάοιῃ 15 δὴ Ποιιβε 

δυ]4εἀ; «πὰ ΌΥ υπῃάεγϑίδηάίηρ ἰ 18 
Θϑ ΑΒ 5 μεά: 

4 Απὰ ὃν Κπονίεαάρε 5}4]1] {πε 
σμδιλρθεῖβ δὲ Π]1εἀ νυ τἢ 411 ργεςίουβ 
ΔηἋἀ ρἰοαβαηῖ γιςἢεβ. 

ΓΗερ εν ς Α ΨψγΙ56 πᾶ ἰΐς βίἴγοηρ ; γε, 
ε΄»εμρίλ. . 
Ηεῦ. 4 πΊὰὴ οὗ Κπονίεάρε ᾿ἰπογεαβείῃ 
παρε διγεηρτῃ. 
μας. 0 ἘοΥ ὉΥ {8 ςουη861 τῆου 564]: 
14. ἃ τ56. ΠΊΑΚΘ ΤΥ νναῦ: δηά ἴῃ ταυϊταἊς οὗ 
“5.8 5ο.18. ΠΟΙ Π56]]6γ5 ἐῤδγ ἐς δϑέειγ. 

7η ΔΝ ̓Ιβάοπι ἐς ἴοο Βιρῇ ἔογ ἃ [09]: 
ἢ ορεπαῖῃ ποὺ ἢϊ5 πιουῖῃ ἰπ [ἢ ραῖεα. 

ὃ Ηε τῇαδϊ ἀενίδειῃ ἴο ἀο δν}] 5}4]] 
Βα ς4]1]ςἀ ἃ πιϊβεῃίενοιιβ ρεῦβοι. 

9 ΤΠε τῆουρῆς οὗ Ὀο βῆ π6 85. ἐς 
5 : 8Ὧ1πΠ4 τῆς βοογηοῦ ἡς δ)η, Δθοπληδ- 
τ'οη ἴο πΊεη. 

εἶς ς Ιο 7 τῆου ἰπε ἴη ἴῃε ἄγ οὗ δά- 
κανοῦ. ΕΙΒΘΙγ. [ΠΥ δίγαπρτῃ 19 ἰ518]}. 

ΘΩΝΥ Οἡ ἴἢ6 οὔθ ᾿δηᾷᾶ, πού δάπιριγαίίοη οὐ 
[6] ον 8}10 ἢ ον] οἡ {86 οἴδποτῦ, 

4. ΑΞ.Π6 “Βου56 οὗ τ. 2115 βρυγαῖϊνο οὗ 
1ὴ6 ΠΟ 16, 80 τὸ (6 “σΠαΙΌΟΥΘ ἡ ἤΟΓΘ 
οὗ 8}} τοριοηβ, ἱηνναγὰ δηὰ οιιννασγά, οἵ 1. 

5. ἐς οἰγοη) [1Δῖ. “615 π᾿ δίγθηριῃ " -- 
γοοίρα δηά δοιὈ 9Πῃ θα τη 1{. 

6. Οομδίημε ἵἴνο δαϊξοργονογῦ Ὡς ἢ 
ἢᾶνα Δρροαγρὰ Ὀδίωγο, χχ. 18, χὶ. χ4. 

7. πε σαί] ΟΟπΠΊΡ. ποΐς οἡ ΧΧΙϊ. 22. 

11. Τιζογα! ν τΠ6 ννογάβ συ (διι5: 

“ Ὁρ]νοσ τόσο παῖ ἀγὸ ἄγαν ὑπίο ἀραίῃ, 
Απὰ ποβϑθ πὸ ἴοϊίοεῦ ἴο 1Π6 5ἰδιιρῃῖον--- 

1 του τ πάγανν,,.." 

Βυὲ 1Π6 “16 ἰβ Ἐμαϊ οὗ Βίγοπρ ἄθδίγο, δηά [ῃ6 
ἰαϑῖ οἰαιι56 γοιογαῖθβ {ΠῸ δηϊγοδίυ οὗ ἴπ6 βγοῖ, 
“Ὁ. τὰὔὰᾶὰὔϊμάτανν {ποη,᾽" ἐν 6. σαν {ποῖ ΠῸΠῚ 
{Π6}|Γ ἀοοῖη. 80 ἴδκθη, 16 ννογάς ρτγοςοηΐ 
ἃ σοηίγαδί ἴο Ψ. 1ο. [πβίϑδα οὗ ζαϊητηρ ἴπ 
{πὸ ἄφγ οὗ δάνογϑιυ, 106 ΙΔ 15 ἴο ΠΕΙρ 
οΟἴποιβ ἴο ἴπ6 υἱζεγπιοϑὲ οὗ 15 ροννοσ. ΤΠῃῸ 
ΒίΓΙσΙΌΓΟ πὰ πιοδηϊηρ ἀγὸ Ὀοῖῃ δοπιεν μαῖ 
οὔοςιτο. Οἡ οπθδ ροϊηῖ, ποννένογ, 4}1] σοπλ- 
Γηδηϊδίοιβ Ἄρρθῶσ ἴο Ὁ6 ἀρτοοά, 5ς. {παῖ {86 
ϑρηΐθησο 15 οι ρ]οῖθ 1 Ὰ501Ὲ, ἃπά 15 ποῖ ἃ 
ΤΆΘΓΟ ΠΥροίΠοΕσ ΑΙ οἰδιιθθ νι Οἢ ἢδ5 115 σοη- 
αἸυβίοη ἴῃ ἴπῸ ζΟ]] ον» νόγβοϑ. 

12. ΤΠ ῖ5, πκὸ {Π6 ἔουτηοῦ γοῦβο, ροϊηΐβ ἴο [Π6 
810 ΟὗἩἨ ΤηΘη υΠοη (ΠΟΥ ἀγὸ Ὀγοιρδὲ Ἰηπΐο σοη- 
ἴαλεῖ ἢ ἴπο56 ΠΟ ἅτ ὉΠ᾿ῚΙ5ΕΪΥ δοςσιιϑοά, 
Α5 παῖ νναγηθὰ {πθπὶ ἀραϊπϑὶ δοαι θοςοῖηρ ἴῃ 
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11 ΙΓ Ίδου ἰογθθδγ ἴο ἀοἰϊνοσ ἐῤεηι 4 Ἐς. δι. ς. 
ἐραὶ αγὸ ἀτάνγῃ απῖο ἀδαῖῃ, δηὰ ἐῤοιδ 
ἐδαΐ αγὸ τεᾶαγ ἴο δε ἰδίῃ ; 

12 [Ἐτῆοιι βαγεϑβῖ, ΒῸμο]ά, ὕνε παν 
1 ποῖ; ἀἄοῖῃ ποῖ ἢς τῆδλϊ ροπάεγειῃ 
16 Πεοαῖῖ σοηβϑίαεγ τ δηά ἢς τῃαῖ 
Κεερεῖῃ τῇγ 580], ἀοῖῇ ποὲ ἣθ Κπον 
ἐξ Δηὰ 5}4]} ποΐ ἢθ τεπάεγ ἴο δύδῦν 
ἸΏΔΠ “Δοςογαΐηρ' ἴο ἢΐ5 νγογκϑβ ἢ “2.0 ν΄ 

12 Μγ 80η, εαἴ ἴποιι Ποπαγ. ὃ6- Ἐς 62... 
σδυδο 1295 1: βοοά; αηὰ τῆ6 δοηεγ- γξδοιο ἃ 

σοηὶῦ, τυῤίερ 1: ϑνγεεῖ 'ἴο τῊγ ταβῖε : ΝΕ τώ τῈ 
14 χϑο «ῥαὴὶ ἔπε Κπονςάρε οὗ ννῖϑ5- βρα ΑὲΣ 

ἄοπιὶ ὁ ὑπο τὴν 80]: ΠῚ τβου Κξβε τὸ 
Παβὶ ἰουηά 1, “τῆδηῃ τῆδγα 588}1} δὲ ἃ το... Ὁ 
γενγαγά, δηά ἸὮΥ ἐχρεςιατίοῃ 5Π8}} ποῖ 26 832. 53: 
δ6 οὐς ΟΣ 

Ις [ὯΥ ποῖ νναῖῖ, Ο ψίοκεὰ πιαᾶπὶ 
Δρδηϑῖ τῆς ἄἀννε!]ηρ οἔ τῆε τὶ σῃῖοουβ ; 
8Ρ0 1] ποῖ ἢ5 γεβεῖπρ ρίαςε : 

16 ὁ ἔογ ἃ Ἰυβε' ὑπαη [Ἀ]Πετἢ βενοῃ Ἐν Σ τὰ 
{{π|685,) 4Πη4 τίβοιἢ ὑρ ἀρδίῃ : δὰ τ86 ἃ 37. Ἡ5 τῶ 
νυνὶ Κοά 5}4]1 [41] ἰἸῃῖο τιβοῃιοῖ. 

8ῃ υητὶρηῃϊθουβ ΕΥΥΔΠΠΥ͂, 80 {π|5 ἀεποιηοθβ 
1Π6 ἐδηάθηου ἴο 5 ὰτρ 4 γοηρ ἢ [Π6 
12 ΡΙεα οὗἩ ἱρπογᾶηςθ, “νε Κπεὶν ποῖ ὶπρ 
οὗὨ 11. δῃηά τοπιὶπάς (6 1άχοα (παξ ἴΠογε 5 
“Ὁ η6 ἢσμοΥ πη {δ6 Βιρμοβῖ, ΚΝ το τοραγαὰϑ 
Ὁ Οοιμρ. Εσοϊεβ. ν. 8 ΤΠ ἴῆγθΘ νοῦϑοβ 
ἴῃιι5 ἔογτῃ ἃ σοπηρίοῖο δηά σοπηθοίδα ἡγΠΟΪο. 

18. ῥομς}} Δὲ βοὲπὶ ἴο ἤθᾶὰγ δῃ δςῇο 
οὗ ᾿ϑ. χῖίχ. το. ΑΓ ροῦμᾶρ 6 ἤροΓο 
τίβος ουξκσοῦ ἴπο ἕαςξ (ἢδξ ΠΟΙΟΥ͂ Θηϊογθὰ ἸΑΓΡΟΙΥ͂ 
ἰπΐο ἴδο ἀϊοῖ οὗ Ηθῦγοινν σμι]άγθη (1541. ν1}. 1), 
50 (Παῖ 1 ννᾶ8 85 δίαγαὶ δ ἘΠΊ ]οῖ ἴοτ {πὲ 
Ρυγοσῖ δηά ϑἰπιρ]οςξ νυ ϑάοτῃ, 85 1ῃ6 “5 ΠΟΟΓδ 
ΤΩΙ Κ οὐ {πὸ ννογὰ " ννᾶ8 ἴο {πὸ Νεὲνν Τοβῖδ- 
τηθηΐ νυτιοῖθ. ὙΠῸ Τσοπηραγίϑοη, ἰδ ν}}} Ὀ6 
ΠΟΙ ΘΩ͂, 15 ποῖ δ ἢγδῖ ἔουτη}}ν ΘΧργοβϑρα, 
ΤΠο ἰρᾶγπον ΠρΑΓβ ὙΠ 566 ΠῚ5 ἃ Γα]8 Οὗ ἀἰεῖ- - 
{ποη τῆ6 ράγαῦ]6 5 θχρ  δἰηθά, 

14. ἐῤῥε ἀποιυίράσε 97 αυἱφάο»] [ἰ 5 ὑετος 
ἴο ἴακο {π6ὸ Ηθῦγονν 45 δὴ ἱπηρεγδῖϊνο, ΚΠΟῪ 
Ὁπδὺ Ὁ .8 (80. πκὸ 16 ΠοΠΟΥ) 185 ψίβάοτα 
ο ὍΔΥ δΒο01]. 

15,16. ὙΠ Ἰαΐζογ οὗ [ἢ696 ἴννο νϑυϑος 18 
50 Οἴξῃ σαγο οσϑῖν θὰ ΓΟΠΡΙν αιοίοι 45. ἃ 
ΠΑ Γ-ΔΡΟΪΟΡῪ ἴογ ϑη, “ὙὉὙΠ6 τἱρῃΐθοι5. ἔα] ἢ 
ἐ. δ. δι πηθίῃ, βόνθη {{π|695 ἃ ἀδν," {παῖ τἴ ᾿5 
ὨΘΟΘΘΘΑΤῪ ἴο ̓ ραΐ 115 {τπ|ὸ τηδδηΐϊηρ ἴπ ἴηδ οἸθαγ- 
δοῖ ᾿ἰρμΐ ροββίθῖθ. Ὑπὸ Ηδῦγονν ψοσγά ἔογ 
“ἐ (Δ]]6 1 15 Πδνοὺ τἰϑορὰ οὗ (Δ}Ππρ’ πο 31π.| πὰ 
[86 τολοδίηρ Οὗ [Π6 ργονογὺ 15 5 ΠΊΡῚῪ [Πλὶ πηθη 
τ νναγποά ποῖ ἴο αἴίαςκ οὐ ρἷοῖ ἀραϊπϑῖ 
16 τσῃΐθοουβ. ὙΠΟΥ ΨΜ1}} Ιοβὸ ποῦ ἸαθΟυΓ, 
“ὙΒοΟΙΡΆ ἴδς 78ὲ πιδῃ [4}} (μοΐ ᾿ηῖο 8β'η, Ὀυΐζ 



γν. 17--- 27. 

Ὁ 31. 17 ᾿ ε]οῖςε ποῖ ἤθη τῆ] 6 ΘΠΘΠῚΥ 
5. το. ΓΔἸ]]οῖἢ, δηάὰ ἰεῖ ποῖ τῆϊμα ἤδαγι δὲ 
ὑΆ719. σἰδά ννῇθη δ βίυπι 6 τ : 

ἐδ. ἐ 18 [,ε5ῖ τῆς ΓΟΚΡ 866 2, δηά τ 
υἱ ἐπ ὃ : β 
γε. αἰβρ|6δβα ἢϊπι, ἀπά ἢθ ἴὰγη ἈΝΆΥ ἢ 8 

συτγατῃ ἔτοι 1π|. 
19 τες ποῖ τῆγβεὶ θεσδιβε οὗ 

αν} χιόπ, ποιῖῆογ θῈ τῆοι δηνίοιιβ8 δὲ 
τς νιίςκεα: 

"τ 0 ΕὸῸΓ τῆθτα 58}ῃ8]} ὃς. πο τοννγαγά 
τοϊρδρφέ. Ν 

θ51τ..7. ἴὸ [86 6ν]] γπαρ; τῆς ἴσδπηα]ς οὗ πὸ 
τανε, ννἸΟἸἰΚ αἱ 5}8}} Β6 ρα οαυξ. 

21 Μν ϑ8οη, ἔξαγ τῇοιι τῆε ΓΟΚΡ 
δηὰ τῆς Κίηρ: σηπαά πο 16 ποῖ νυν 

Ὁ. Ττῆστῃ τῆδϊ γα ρίνθη ἴο σῆδληρα: 
χες, : . . 

22 Ἐογ {πεῖ σαἰδηλ  5}.4}} γίβ8 

. 

Ὃ 

5.27. 10 
Β. 23. 

, ΑἸ ῥεῖ 
(ΟἿ - 

ἴηῖο σ4]4ΠΊ1{165). γεὶ 6 τίσει ἢ τιρ. ὙΠῸ ροϊπέ 
οὗ ἴῃ [ϑδοδιηρ ἰ5 ποῖ ἴΠ6 140} } ΟΥἩἨ ονὸη βοοά 
τήθη ἴο εττ, Ὀυ. (οα 5 ρῥγονι ἀθης 8] στὸ ΟΥ̓ΟΓ 
1π6πὶ. ἃ5 ἰῃ Ῥ5. χχκῖν. 19. “" ϑένθη {{π|65 15, 
ΟΥ̓ σοιιγβ6, ἃ σογίδ!η ἴῸΓ 8ῃ ὑποογίδιΠ ΠιΠΊΌΘΥ, 
ἃ5 ἴῃ ἴῃ6 ρδγδ}|]6 1] ραβθαρα οἵ ἴοῦ νυν. το. ἴῃ 
ςοηῖγαϑί νυ (15 15 [86 ἕδῖε οἵ {πὸ δν!] -ἀοογβ, 
ννῆο [4}} αἱ ΕΥΥ ὄνεη ἴῃ ἃ ϑιηρὶο ἀϊδίγοβϑ. 

17,18. Τα ἤγϑϊ ᾿πηργοϑϑῖοι) πηϑο ΌὈΥ [Π15 
Ῥτοοορέ 15 ὁη6 οὗ Θϑε πη ἱποοηϑιϑίοσπου, Κα 
ΑΥ6 ἰοϊὰ ποῖ ἴο τοϊοϊςθ ἴῃ [ἢ6 πιλιϑίοσίιποβ 
οὗ 84Π ΘΠΘΙΆΥ, ἰοσὲ ἴῃ 50 ἀοϊηρ νὰ ϑῃοιυ]ά, 
ἀραϊηϑὲ οὐ ὙὙ1]}, ἀπ Πἰ5 ἢ ΤΠΘΙΓ ῬΥΟΘΘ ΣΟ. ΟΥ̓ 
{πεῖν ἀπγαῖϊίοη. Χνε ϑϑοῦι, (Παϊ ἰ5, ἴο ἢ Ἰοὰ 
ἴο ἃ δι᾽ -5:ῃϊεα σΑ]ου]ϊδίϊοη ἤον νΓῈ τλαν ρσο- 
ἴοπρ ἴπ6 ἸΟῪ ψϊςἢ νγὸ ἀγὸ το]ὰ 15. Ψσοηᾷ. 
Τῆς δὀχρ δηδίίοη οὗ [πὸ ραγαάοχ 15 ἔουπά ἴῃ 
[η6 ννοτάβ, “1,6ϑὲ 16 Ἰ,οτὰ 566 ἴἴ, δηὰ ιἴ 
Θ 9711] 1π ΗΙ8 ΟΥ05," 55. “ΤῊΝ ἸΟῪ ν»]] 
Ὀ6 5υἱςοϊ 4], (ῃ6 ννγαῖῃ οὗ ἴῃς τἱβίθοιι5 [πάξ6 
ΜῊ] δ τιγηθά Ὄροὴ ἴπθθ, ἃ8 [ἢ6 ψγθδίογ 
οἴΨοπάογ, δηὰ ἴδοι νὴ ἤανὸ ἴο ΒΟΥ ἃ νγοῦβὸ 
Εν} [ΠΔη Παϊ νυ Π]ςἢ ἴδοι ΘχυΪθϑι ἴῃ." 

19. Ὑπὸ ψοτας ἄρτϑο δἰπιοϑῖ νου} ἢ 
[Ποβςε οὗ Ρϑ5, χχχυῖο , σροακ οὗ [Π6 5416 αἰ Π- 
ΟΥΪΥ δηά φυρροϑὶ ἴΠ6 5ΔΠ1|6 Δηϑννοσ. 

20. ἐβόγε «ραὶ δὸ πὸ γεαυαγιἢ [,ἰῖοτγα! γ, 
ἢ 6γα 5}4}} θ6. πὸ ἰαἴυτο," 85. πὸ 16 νυν ἢ 
ἴο 6 ς]]οὰ 1, ἢὰ ὈΪοβϑίηρ. 

21. ἐρορ ραὶ αγὸ ψίποη 10 σραησο] 55., ἃ5 
ἀεβηθά Ὀγ πε ργθοοάϊηρ οἰδιισο, τπο5οὸ (λέ 
560 Κ ἴο 5εῖ αϑιο ἴῃη6 νόουβῃῖρ οὔ τῆς ἴσαις Οοά, 
οὐ ἴπ6 δ ΠΟΥ οὗ {π6 ἴγιιο Κἰηρ, γΠῸ τορτο- 
βεηῖβ ΗΙ πὶ. 

22. «υρο ἐποαυεί ἐδὲ γεὶπ ΟΣ ἐδό»ι δοῖῷ 3] 
80. Π0 Οὔ Κπονβ, 11 011} σοιλο ϑιιἀ  η]γ 
Ὅροη (ἢ6 ἴννο 4Ἰ1κθ, προ {πΠοϑ6 τπαΐ ἔρατ ποῖ 
Οοά, ὕροη {Πἢοϑ6 ννῆο ἔδαγ ποῖ {Π6 Κίπρ. 

43. δείοησ ἰο δὲ «υἱῈ6} ὙΠῸ Ηδθθγονν 5 
Διο ϊσύυουβ, ἀηἀ ΠΊΔΥ πιθδῃ οἰΐποσ ὁ ἀτὸ Πτίης 
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ΒΦ Ἃς η]γ ; απ ννῆο Κπονγείῃ τῆ6 τυ] 
οὗ τῃεπὶ Ὀοτἢ ἡ 

22 ΤΠσβε ἐῤίησε αἶδο ὀείομιρ ἴο τΠ6 
νγ]56. "71: ποῖ ροοά ἴο ἢδνε τεβρεοῖ " Ίαν. το. 
οὗ ρεῦβοῃβ [ἢ Ἰυάρστηξηξ. Τϑυξ. τ. 17. 

24 "δε τῇῆλϊξ βατῇ υηΐο ἴῃς ψιοΚεά, δ πηϑι ΟἿ 
Του αγί τἰρῃΐεουβ; ἈΪπὶ 3}}1 τῇ ἃ 28. ::. 

: 5 ἢῃ 7. 24. 
Ρέορΐςο συγβα. ΠδίοηΒ 5641] ΔΌ ΠΟΥ ἢϊπι: ρὸν ἐυ τ 

2ς Βυῖ ἴο τῆεηλ τῆδῖ γεῦυκα δὲηὴ γι. ς. 5... 
86.4}} θὲ ἀοἸΠ σῆς, ἀπά ᾿4 ροοά δ]εββίηρ "Η6ν. α 
50.4}] σοπλε προη τἤδηλ. ἢ 

26 ἔνενγγ γνιάαη 504}] Κιβ8 δὲς 1108 
ἐδ ρίνοιι ἃ τιρῃξ δῆβννεγ. ἘΠΕΡΕΓῸΕ 

27 ΡῬτεραγε τῆν σγογί νγϊτῃουῖ, ἀπά γίγας 
τηακε ἰε δὲ ἰογ τῆγϑβεϊ ἴῃ τῆε βε]ά ; “Ὁ 
δηὰ δίτογνγαγάς Ὀ0114 Γἢϊη6 ἢοιιδ6. 

ἔογ τῆ6. ννῖβο, δάἀάγοθεοά ἴο {ῃοιῃ,᾽) οἵ ((ῃς 
ΡΓΘΡοβιίίοη Ὀεῖηρ ἴα κθῃ ἃ5 {86 εὖ αμείογὶ:," 
8ἃ5 ἴῃ [ῃ6 ϑ. ΡΟ βου ρ[Ιοη5. Οὗ ΤΔΗΥ͂ ΟΥ̓ ἴΠ6 
Ῥ541π|5) ““ἀγὸ νυττθη Ὀγ ἴΠ6 ννῖ56." Μορί γὸ- 
οοηΐ ςοπηηθηϊαίοτβ (ΗΠ Ζὶρ, Βογίδοδι, Εἰννα! ἃ) 
ἴΚ6 1ἴ ἴῃ ἴδ Ἰατῖοσ βοῆϑθο, δηά Ἰοοῖὶς οῃ ἱἰΐ 85 
ἱπάἀισαίηρ [6 ὈΟρΙΠηηρ ΟΥ̓ ἃ ἔγοϑῃ βοσοῃ, σοη- 
ἰδιηϊηρ ργονογῦς ποῖ ἀϑογι θα ἰο δοϊοπιοπῖβ δι:- 
[Πούϑῃρ. Οὐογῆρατγο ἴδ [πἰγοάπςξοπ, Ρ. ς2 5. 

25. Τα σουπίογρατε οὔ ἴπε ἔογεβοίπε. 
ΎΠΕΓΟ 15 ΠῸ 5ΌΓΟΥ ραῖῃ ὄνθὴ ἴο ἃ ννἱάθ ρορι- 
ἰαγιγ (ῃδπ 4 τἰρῃίθοιις δονοσ τυ ἴῃ ΡΌΠΙ5 ΠΡ 
δηά χοργοϑϑιηρ σι. 

46. Βοίίογ ἴπι35, ΗἨφθ 58}}8}]11 ἘΠῚ5Β 11}ὃ}8 
ταῦ εκἰνοῖῃ ἃ σὶρ ΒΏΒΜΘΙ, 56. 5})4]} 
βαΐῃ ἴῃ6 Πραγῖς οὗ πιο 8ἃ5 πιο 845 ὈΥ͂ Δ]] 
ουζινατά 5 π5 Οὗ βυπιραίῃγ δηὰ ἔανοιισ 50 
θη ΑΡβδοπὶ “5ἴοϊθ ἴπ6 ποατί5.") οὗ ἴῃ6 
τΆθη, οὗὨ 5γᾶ6], ᾿ξ ννᾶ5 ραγῖν ὈΥ τῃ6 “τες 
ΔΠΒΥνΟΓ5,) ΡΑΓΓΥ ὈΥ δοῖι4] βαϊαϊδιίοη. 25. 
χν, χ--ὄ. : 

7. ὙὝδε ριδοθρῖ βθθπὶβ αἱ ἢἤτθξ ἴο δὲ 
δσοπο τη α] γαῖμοῦ Ἐπ4η δἰ Πρ 4]--- Ατσ] ΓΕ 
Ὀοίογε δυΠάϊηΡ, ρσοϊτης πη οβίδϊα ἱπῖο βοοά 
οΥάοΥ Ὀοΐοτο ογοσίηρ 4 Ὠοιι56 οἡ 1, ἘΠ15 566 5 
ἴο Ὀ6 γΥδοοπηηθπαθα 45 [ἢ6 ἔτι ογάθσ, ΤῸ 
εἰ δ ]ἃ 4 ΠοιιθῈ ἡ Π48, πονγονογ, 4 ἤριγδίϊνο 
85 ΜῈ] 45 ἃ ΠἸἴογα] πιϑαπῖηρ, ἃπὰ πᾶν δὲ 
εαυΐϊναίοπξ ἤεγα, 85. δἰβεινῃοσε (Εχοά. 1. 21. 
Ἰευῖ. χχν. ἡ; Κυτῃ ἵν. 11), ἴο ““ἐουπάϊηρ 
ἃ [ἈΤΆΠΥ." δ0 [ηἰογρτεῖθά, ἴῃς ννογὰὰ5 ἃτὸ ἃ 
ὙΨΆΓΠΙΠΡ ἀραϊπϑί ἃ μαϑῖΥ δηὰ ἱπιργιθπί τηλγ- 
τίαρθ. ὍὕΠο γοιπρ τηδῃ ἰ5 ἰδιιρῆϊ ἴο συ] τἰναῖθ 
ἢ5 Ιαπὰ Ὀοΐογθ πὸ ἢδ5 ἴο ὑθαγ ἴπ6 Ὀυτγάδῃς οὗ 
ἃ ἔλΙΪγ. ῬβϑιθὶΥ, δονγόνοσ, ἃ ϑρί για] 
ΤΛΟΔΠΪΠΡΣ ΠΟΙ, 45 Εἰδόνσῆογο, 115 Ὀθηθαίῃ τἢ6 
ΡγΓπιάθητ αὶ πιαχ. ὙὍὙῈΘ “ βε] " πᾶν 6 
{Π6 πηδη 5 Οἴου σοπιπιοη ὑνογκ, [π6 ““ἤοι50 
τῆς ἀν! ρορίαςθ οὐ ἢἷ5. πίθον ἴθ, Ηδ 
τηιιδὶ ἀο [πὸ γιοῦ ΔΙ ΠΆΙΪΥ ἴῃ ογάεγ ἴο 
αἴῖδίη ἴΠο ἰαϊίοι., Νορίθοϊς ἴῃ ομθ 5 ἔδίδὶ ἴο 

ΡΡΏ2 



Ξ96 ΡΕΟΝΕΒΒΘΞ. 

28 Βε ποῖ ἃ νἱζηοβθβ ἀραϊηβέ ΤΥ 
πεῖρῃδουγ νντῆους σαιι8ε ; δηὰ ἀξοεῖνε 
ποΐ νγτῇ τὴν [1ρ8. 

᾿φμλρ, 0... 20 ΦΑΥ ποῖ, 1 νν}}} ἀο 80 ἴο 
ὮΠῚ 25 ἢδ δαῖῃ ἀπ ἴο πιὸ: 1 ν}]} 
ΓΕΠάεγ το [6 τηλη δοσογάϊηρ ἴο ἢϊ8 
ννοσκ. 

20 ἐ νεηΐξ ὃγ (ἢε βεϊά οὗ τῆς 5]οτἢ- 
[ι], δηά ὈΥ τῆς νἱπεγαγά οὗ εἴθ πιδη 
δι οὗἉ υπάογβίδπαϊηρ ; 

21. Αηά, ἰος ᾿ξ ννὰβ 411 σγοννῃ ονθγ 
ννἢ τῆογηβ8.0 ἀπά ποῖτ]ε5 δὰ Τσονετγοά 
τῆς ἴασος τπούθοῦ, δηά τῆς οἴοῃηθ ννδ]]} 
τΠογοοῦ ννγᾶ5 Ὀγόκοῃ ἄοννη. 

Ηε. ὦ’ 232 ΤΠεηΙ 8κνν, σπά ᾿ς οηϑίἀετεά 2 
“»} ἀνα γέ, 

 ς«ἤλρ. 6. 
ο. ἀς. 

ννο]} : 1 Ἰοοκεά ὑροη 2ὲ, “μά τεςεἰνεά 
ἸηϑτΓυςτοη. 

2  Υεἰ ἃ ᾿τι|6 5] εθρ, ἃ {π||6 531πὶ- 
δοῖ, 4 {π||6 [ο]άϊηρ οὐ τῆς ἤδηάβ ἴο 
ϑίεερ: . 

34. ὅο 5}4}} ΤΥ ρονεγγ σοπὶα ὧς 

(ἢ6 οἴποτ, ὅ80 ἱπίεγργοιθα, {πὸ ἰθϑϑθοη ἰ5 {π6 
δᾷπὴὸ 85 ἰπ [κ6 ΧΥΪ, ΙΟς 11. 

28. απά ἀεοσείυε ποί κυ ἐδν 951 Βείίεῦ 
ἸπτογΓορ ιν οΙγ, τ110 ποὺ ἀθοοθίνο τι 
ΔῺΥ 11}»87 

29. οι ἢᾶνθ σοπποοϊορε {Π15 ἢ (ἢ6 
ΡΓΟΟΘ ΠΡ νοῦβο. ὁ Πὸ ποῖ ἰοῖ ἃ βριγῖϊ οὗ γτὸ- 
τὰ ]Παϊοη 6 ΤΥ πιοῖϊνο ἴῃ σινὶπρ ον θηςθ,᾽ 
[15 Ὀεϊῖοτ, ποννόνογ, ἴὸ ἴακο [ἢὸ ἴννο 56ρᾶ- 
γΓαῖοὶν, δ ἰθάςῃοῦ δηΐϊοεγϑ 5 ργοΐοϑι ἀβδίηϑε 
ΝΠ γ Θη6 55 ἴῃ ΘΝΟΤῪ ἔογπι, δὰ (ἢ5 ἴοτο- 
βδῃῆδίον 5 {π6 γεῖ ΠΙΡΉΘΓ ἰοβϑοῃβ οὗ ἴῃ6 δουῆοῃ 
οη τ Μοιιηῖ. 

80. Τὸ σπαρίογ οπάς ν ἢ σοσηδιίηρ Κὸ 
Δ) ΔΡΟΪοσιθ, πιοτὸ νἱν! ἃ ἀπά βοθηὶς ἴῃ οἢᾶ- 
ΤΆΓΓΡΥ (ἤδη πιοϑῖ οὗ [ἢ οἴου ργονοῦῦ5. Απὰ 
᾿ογὸ αἰδὸς ΟΡ δίς 85 {πὸ ἀϊγοςῖ τος! ἰ5, 
ἰ ᾿πᾶγ Ὀ6 ἴλκΚ 85 4 ράγᾷθ]ο οὗ βδυπιοῖδιηρ 
γεῖ ἀθόρεῦ, ΤῊΣ βοᾷ δηὰ ἴῃς υἱπεγατά γα 
τΙοτ {πη [6 τη 5. ΘΑΓΓΠΙΥ ΡΟ ϑϑο ϑΙ ΟΉ 5, 
Η!:ς5 πόρ]οσξ ὈΠηρ5 ὑδγγεπηθδα οὐ ἀδϑοϊδίϊοι ἴο 
1π6 μαγάφη οἵ [ἢθ δοιὶ]: 

ΕΓ Ρ»5 γδὴκ δηὰ ργύοϑα ἰῇ ΠΔΙΠΓΟ 
Ῥοβϑοθς 1 τ θγεὶγ.᾽" 

ΔΑπά, 45 ἴῃ οἴἤογ ραγαῦθθ, 50 ἴῃ [ἢ 5, θύϑῃ 
[Πδ6 Δοσοβϑουθ5 ΔΓ δρῃιηοδηῖ. ὙΠῸ 6. {ΠΟΤ 5 
ΔΓΕ εὐ μαῦιῖ5 {παΐ ποκὸ ἴΠῸ ροραᾷ σοι, δηά 
[π6Ὸ ““ποῖτ|65} ἃγὸ ἴποϑὸ ἰῃ4ϊ ἃΓὲ ΗΝ 
δυσί} απὰ οβρηβῖνο ἴο οἵποιβ. ὙΠῸ “0 νν8}}}} 
156. {πὸ ἀοίοηςθ ν ίο ἢ ἰαννθ5 ἀπὰς σὰ ]θ5. ρῖνα 
ἴο ἴῃς ἱπνναγὰ [Π0. αἀπὰ ἢ {Πὲ 5]ιρ- 
ξαγὰ Ἰθᾶγῃϑ ἴο ἀἰξιοραγά, δηά [Π6 “"ρονογίγ " 
ἰ5 ἴπΠ6 ἰ055 οὗ {πὸ ἴσγιιϑ τσ πο. οὗ τῇς 5οιὶ], 
Ἀγαηα ΠΥ. πὰ ροᾶςθ. δὰ τ ρ μθου5η655. 

853, 34. ΤὝΠὸ τολοδιηρ γοργοάιϊοθϑ [πδῖ οὗ 
Υἱ. 10, 11. 866 ποῖοϑ ἴπογο, 

ΧΧΙν. ΧΧν. [ν. 28 ---. 

οηβ παῖ τγανα]]θῖῃ ; ἀπά ΤΥ ννᾶπί 45 
ΓΔη ἀγπγχεά πηδῃ. ἐπε 

(ΗΑΡΤΕῈΚ ΧΧν. ἐγ θα 
1 Οὐτεγσαίονις αὐοι ξέγισε, 8 ἀπαὶ αδονέ στο ἶπσ' 

καμϑές οὗ γμαγγείς, σ»α σιερεα»} ζαμ δὲς ΝΑ 

ΗΈΕΘΕ, ἄγε αἶδο ργονεγθβ οὗ ϑοΐο- 
πιοη, νη ϊςἢ τῆε πιεη οὗ ΗεζΖο- 

Κιδῃ Κιηρ οἵ [υάδλῃ ςορίεά οὐ. 
2 1ὲ ἰς τῆε. βίου οὔ (σοά ἴο Ἴςοη- 

οδαὶ ἃ τῆϊηρ : Ὀυῖ τῆς Ποπουτγ οὗ Κίηρβ 
ἰς ἴο βεδγσῇ ουκ͵. ἃ πιδῖζε. 

2 ΤῊἼε Ποάνθη ἔου μεῖρῃῖ, δπά τῆς 
δΑΓ ἢ ἴογ ἀερῖῃ, δηὰά τῆε ἢεαγῖ οἵ 
Κιηρβ ᾿ς ἀηβδαγοῆδθ]α. ΕΗςΒ. 

4 ΓΑΚε ἅννὰὺ ἴῃς ἀγοββ ἔγοπι ἴδε Αολθ τἰρα 
ΒΙ νοῦ, διά τἢεγε 8Π4]} σοπὶς ἴοπτῇ ἃ 
ν6556] ἔογ ἴῃς δηεγ. 

5. “ΚΕ ἉΑΥ ἴμε νγῖςΚεά ἥγοσι δε- 5 ομαρ. 90. 
ἴογε τῆε Κίηρ, δηὰ ἢΪ8 τῇγοῃς 5}]} δὲ 
Θ5ΙΔὈΠ5Πῃ δα ἴῃ Τὶ σἢτεοιιβη 688. Ἧς. 5: 

6 'Ριυε ποῖ (οστῃ τἤγβεῖε ἴῃ τῆὲ δρι κ ΤΑΣ 

σηαρ. ΧΧΥΡ. 1. Τηρ νοσγάς ἱπάϊεξῖο, 
85 ᾿ᾶ5 Ὀδθη ϑδαϊὰ ἴῃ ἴπῸ [πιτοάπςτοη, Ρ. ς2ς, 
1η6 Ὀεριπηϊηρ Οὗ ἃ ἢὸνν βθοίίοη. 

εοῤίεά οἷ ὍὙΠῈ ψογὰ ἱποϊυάος [η6 Ἰάδας 
οὗ ἃ ἰγδηϑέευ (1) ἴτομι οὐ] ἰγδάϊμ!οη ἴο νυτιῖ- 
ἰηρ: (2) ἔτοπιυ οὔθ νυυπηρ (0 Δηοίβοῦ; (3) 
ἔγοπι οης δηριιασο ἴο ἀποΐμου, Ηξεστσο, ργοδα- 
ὈΪν. 1Π6 ἢγϑί πηθδηϊης 15 ἀοιηϊπδηῖ. ΤΠ ἰδϑοῖ 
ἰ5 Τ᾽ αἰπχυάϊς γαέμοῦ ἤδη ΒΙΌ]1ς ΔΙ. 

2. ὙΤΠθ οαγ]Υ πλοπάσο πιρῃς 6, ἴῃ 
5016 γοϑροςίβ, ἴἢ6 ἴγρε οὗ ἴδε μοαυθηϊν, δὰ 
Ποῦ ἴπεγὸ ἰ5 ἃ πιαγοά σοπίγαες. Ὑπὸ Κιπα 
ΡΓΟσϑὸ5 ΓΟΥΓΠΟΥ δηὰ ἐγ ΠΟΥ ᾿πῖο 4}}] Κποινν- 
ἰεάρο : Οσοά Ξυτοιπάβ Η ΠΊ5617 45. 1ῃ ὁ" (Πϊο Κ 
ἀλγκηθβς,." δηὰ [Ποῖ ἃγὸ βϑογεοῖβ υηγουσδι 
δνθῃ δῇοσ [86 ἔ 165 γονυθδίοη. 

38. Ηδρτχο [ἢς οἵπεογ σάς οὔ ἴπῸὸ τπουρπὲ ἰ5 
Ρυϊ ἐογιναγά. ἜΠΕΓΕ 15 Δῃ ΔηαΟΡΎ 85 ΜνῸ}} ἃ5 
Δ Γςοπῖτασί. νας τῃ6 πιπὰ οἵ Οοὰ 5 ἴο 
(ΠῸ σϑδύσῃοῖβ δεγ Κπον ]θάρο, τῃαι (ἢς Ποαχί 
οὗ [86 {τι δηὰ νν186 Κιίηξ 15 ἴο ἴῆο86. 80 
Ἰοοῖκ Ρ ἔγτοπι δϑίονν γγίηρ ἴο διιο58 185 σου - 
5615. 

4, δ. ΤὮε ρῥγονεγὺ δηὰ 115 ἱπέογργοιϊδίοη 
ἃ΄Ὸ Βεῦθ ὑὈγοιβμξ ᾿πῖο οἷοθο ςοπῖδςῖ. ὙΤΠὴῸ 
{γὰθ [464] οὗ ξονογῃηιηθηΐ 15 {παῖ οὗ 4 ννδίςδέιὶ 
ΤᾺ] ϑοραγαῖίηρ {Π6 δν}] ἔγουῃ ἴΠ6 ροοά. ΤῊς 
Κίηρ ΒΒ 01. πκὸ τῃ6 Ἰνοτὰ Δ Ποῖ ἢ τορτγὸ- 
βθηΐβ, ἰ5 ἴο 51 85 “ἃ ΤΌΠΠΟΙ οὗἉ 5] γογ," δ4]). 
1, 2. 

6.7. ΑἈποῖδογ νἱος οὗ ςοιιγῖβ πιεοῖς ὑπ ἢ 
15 τόῦικο. ὙΠῸ ρυβῃίηρ, Ὀοσϑίδι!} [ΟΠΊΡΟΥ 15, 
ἰη τῆ Ἰοηρ στιιη, δυϊοϊ δ]. ῬΙάδ πα5 ἃ [8]}, 
δηὰ 1 5 ΜΊΒΟΓ 85 06} ἃ5 ΠοῦΌΪΟΓ ἴο ἴακε [86 
Ἰοννεῦ ρίδοθ δ ἤιβὲέ ἴθ Ὠυπγ, [Δ ἴο 
ἴδλκο τ δἴϊεγνγάβ νυ ἢ 5ΠΑΠΊΘ. 



αὶ πε ΡΕΟΝΕΕΚΒΞ5. ΧΧΝ. 597 
10 [,ε8ῖ με τῇδε μβαγειῆ Ζ ρυΐ τος 

ἴο 5ῆδπηθ, δηά τῇϊης ᾿ΠΓΔΩΥ ἴαγη ποῖ 
ΔΥΆΥ. 
ΙΑ νψογά ᾿βΕΪγ βροίκεπ ἐς ἐάε πεν 

ΔρΡΪεβ5 οἔ ρο]ά ἴῃ ρίςζιιγεβ οἱ 5]νεσ.  ὠῴ«βοη λὲς 
12 4: λῃ δλύτηρ οὗ ροϊά, δηά δῃ ἷ 

ογηδηγθηῖ οὗ ἤἥπε ροϊά, “0 ἐξ ἃ νγῖδε 
τερον ὑροη Δη οὐδβάϊεηϊ ΘΆγ, 

13 4'Α58 τῃε ςο]ά οὗ βϑπονν ἱπ τῆ 4 Ἵβαρ, -» 
εἶπε οὗ Βαινεβῖ, .9 ἐς ἃ (τῆι 7 

Ῥγεβεηςς οὗ τῃε Κίπρ, δηά βἰδηὰ ῃοῖ ἴῃ 
τῆς ρίαςε οὗ σγεδῖ 216). 

7 ΦΈΕογ Ὀεζῖογ τ ἐς τῆλε ἴτ δ6 5414 
ὑηῖο πες, (ὐοπιδ τρ ΒΙΠοΓ; ἴἤδη 
ἴηδτ του βῃου!άεβε θὲ ριυιῖ ἰοννεῦ ἴῃ 
τῆε ργέβεηςε οὗ τῃε ργίηςβ ννῇοπη [ἢ]1Π6 
αγε8 ἢᾶνα 86β6ῃ. 

8 (ὐο ποῖ ἰογιῇ ΒδβΕΪΥ ἴο 5ἴἊϊνα, 
Ιοβὲ ἐλομ ἐμποῦν ποὲ νας ἴο ἀο 1π τῆς 

«Μᾶτε. ς-. δπηά τῇεγεοῦ, ννῆεη τῇγ πεῖρῆδουγ μαι 

ΛΊρυϊεα ᾿4. 
το. 

15. ὅξ χϑ.. ρῃτ [ῃ6ε ἴο βῃδπιε. ΤΊΘΒΘΘΠΡΘΓ ἴο τῃεπὶ τῃδῖ 5εηα ἢϊπι: 
νοτ,., 9.1) εραῖε τὰν σάυϑε ψνΠἢ τὴν πεῖρῃ- ἔογ 6 τεϊγεβῃειῃ τῃῇ6 δο] οὐ 18 

τηλϑίεΓβ. ἘΉ Ρ. ἐκ 
14 ΝΒοβο δορβέειῃ ἢ πιβε] ' οὗ ἃ ἐς 

- 

"σός ὈΟῸΓ ἐδπσιφεῦ; δηὰ [| ἀἴϑοονεσ ποῖ ἃ 
Ζ 

πγεξῳ ςρργοῖ ἴο Δποῖδεγ: 

Οἷἷἦε ΤἸοτάϊς τοΐογορηςσθ ἴο {π656 ννογάϑβ, ἰῃ 
{Π6 ράγᾷῦ!οὸ οὗ {{|κ6 χῖν. 8----το, 15 ἱπῖογεϑίϊης 
ἃ5 Οὐδ οὗ ἰδὸ ἔονν ἰπϑίδησοβ. ἴηὴ δῖος Ηἰβ 
ΚΟΔο ίηρ ννὰ5 [Ἀϑῃιοποά, 845 ἰο 115 οιξνναγὰ 
ἔστ, ὕροη ἐπαῖ οὗ [Π15 ὈοΟΚ. 

8. Τίμα ροπογαὶ πιϑδηΐϊῃρ 15 οἷο Θηουρῃ. 
[{|15 ἀδηρόζοιιϑ ἴο ρίυηρε ᾿ηἴο ᾿πραΐίΐοη. Αἱ 
4}} {π165 ἴΠοΓΟ ἰ5 ἴπ6 τοῖς οὗ ἔδιυγο, δηά ἢ ννο 
ἔαι], οὗ Ὀεϊηρ αἵ 6 ΤΉΘΤΟΥ οὗ δὴ ἱπΊιαϊοά 
ΔάνοΥβαυΥ. 16 σοποίγισίίοη οὗ ἴπε νογάβ 
15, Ὠοννθνοσ,. ποῖ ψ που ἀϊς 165. ὙΤἢ6 
ΑΝ. ρεοῖβ ἃ πιοδηϊηρ ὈΥ ἰπϑογίηρ ἴΠ6 ννοσα 8 
1η ᾿ἴα]!ο5. ΜΝ Βουϊ τπόπὶ, [π6 οἰδιι56 δάτηϊβ 
οὗ 4 σαϊςίδοϊοσυ γεηάογης, “Ὃ ἰεβξ μοι ἀο 
Βοηθίιηρ (.6.. ΌΥ ἃ Κιπά οὗ δ ΡΠοιη 51), 
βοιηθίμηρ ὨυπλΠἸΔτης δηὰ νοχδῖίοι5) δ [6 
εηά {Βεγροῦ" : 

9. Ηρστγοε δραίη ψ͵ ποῖθς ποῖ ΟΠΪΥ ἃ δίρῇ 
οἰαηάατγα οὗ οἵιςοδὶ τοβηοιηθηΐ, Ὀιῖ 4ηῃ δηξὶςὶ- 
ΠΠΠ ον οὗ {Π6 διρῃοϑῖ. “"ἼῸ}}] Πἰπὶ ἢϊ5 ἔδυ!ξ 

ἔνθθη [ἢδ6 δηὰ πίπη δίοης " (Μαῖῖ. χνηΐ. 
152). ΥὙεῖ {ποτ ἰ5 ἃ ἀϊβόγεποθ ἴο 6 ποίϊςθά 
845 ΜΥῈ}} ἃ5 ἴῃ6 ἀργοοηεηῖ. Ηδθγα [Π6 πηοίϊνα 
15 ργιυάθπιαὶ, ἴῃς τιϑὶς οὗ βῇδπιθ, (πΠ6 ἔδασγ οὗ 
(6 ἱγγοι γον δῦ] ἱπίδτμηυ οὗ {πὸ ὈΘίΓΔΥΘΥ οὗ 
βοογεῖβ. ἰπ ἴδ τθδοῆηρ οὗ Οἢγιδῖ 16 ῥζγο- 
ςορὶ τοϑίβ οὐ ἴπ6 Ὀινηθ ΑἸΓΠΟΠΥ δπά ἴ86 
Ρετίεςϊ Εχαπιρίδ. 

11. αρῥίε: 9 σοί] ῬτοῦδΟϊΥ ἴπῸ ροϊάθη- 
σοἰουγεά ἔγυϊε (σοπιρ. “ἀὐυγεα πιδ]α," ΨΊγρ. 
“ Ἑεϊοξ.᾽ Π|. 721) 561 1ῃ Ὁ 8.5]. 0ῦ8, 2.4. σῃαβοά 
νοϑϑοὶϑ οὗ ορεη-ψογκοὰ δ νοῦ, 50 15 ἃ οσά 
ΒΡΟΙ ΘΗ ὌΡΟΣ 108 Ὑἴ6618 (ἰ. Φ. ΠΊΟΝΙ ΠΡ 
4υ ςΚἸῪ δηά 4υ!θ]Υ οἡ 115 ννΑγ). 

ὝΠΟ Ῥγονογὺ τ ννῈ}] 6 ἱπουρῃϊ οὗ 85 
πανπρ Πδὰ [115 ογἱρίῃ ἴῃ 580π)6 Κἰποὶν φοἱδᾶ 
ἴο ἴπμ6 δοὴ οἵ αν, ἴΠ6 ψοῦκ οὗ Τγπδη 
Δτι5᾽5, κὸ Ηἰγᾶπὶ δηᾶ ἢ15 {ο]]ονν85. ΟἾΠΟΙΒ, 
88 ΦΥ͂ ραζοά οἡ (ἢδ ργοςίοιι5 πηοῖδ]5 αηὰ [ἢ6 
Οὐπηϊηζ ΜΌΓΚ, ἔδυ Ὀεγοπὰ (ἢ6 5Κ}}} οὗὨ τΠεῖγ 
οὐνη σουπηίτγγυπιεπ, της ὨΙΡΏΪΥ δάπιγο, δῖ 
[Π6 ν»156 Κὶπρ 5ανν ἴῃ ἴΠ6 σοϑίΥ σαυν ἃ Ραγα Ὁ Ϊ6 
οἵ Ξοπιεῖμιης Π ογ, “6 Α ννοσγὰ νν8}]} 5οῖ τροη 
ἢ 6 τυβοεὶσ οὐ βρθθ " ἐχςοι θὰ τ, [1 [5 βίηριι- 

ἰατ {δἰ ογπαπιεηϊδίοη οὗὨ [8 Κιηά ἴῃ 1ῃ6 ργθ- 
οἴου πρϑί8]5 νν8 Κηοννῃ, θύθῃ 85 ἰδίθ ἃ5 ἰῃ ἴῃ6 
ται 16 ἀρθ5, 85 σύγε ἐς διαἠ]ονονι. 

12. Το {Ποπιὸ οὗ [15 ργονογὺ 15 οὗ σου γϑθ 
(ῆς βαπὶὸ 45 ἰῃαΐϊ οὗ σ᾿. σἱ, δηᾷ 158 ὁσσιοησθ 
ἴῃ οἷοθθ φοπιθιηδίίοη ἢ ἰἴ δυρρεθῖα 186 
τπουρῃς [Πα τηρδ 564 45 ΟΥ̓ΠΑΠΊΘ 5 ἔῸΓ ΑΓΒ, 
ΟΓΥ ΠΟΘ6, ΟΥ̓ ογοῃοδα, δηὰ οἴου {τη κοίβ ξοστηρὰ 
Ρατί οὗ ἴῃς ννογκϑ οὗ τί ϑδροίκθδη οὗ ἰη [ἴῃ6 ἔογο- 
ξοϊηρ ποῖρ, δηὰ τἢδι ἴΠ6 Κιπρ' Βδὰ ϑοπιοι ΐπρ δὲ 
ΟΠςδ ρΡοϊηῖοά δηὰ ννῖ86 ἴο 584 οὗ δδςὴ οὗ {ῃειη. 

18. Ηεῖὸ ἃραῖη γγὸ ἢᾶγθ ἃ ρὶοίυγο οὗ (6 
δτοννῖηρ ἸυΧυτΥ οὗἉ {πὸ δοϊοπηοηῖς ροτοά, ΤῊΘ 
ἼΘΉΟΥ͂ [ἴῃ Παγνοϑῖ᾽" 15 ποῖ ἃ ϑῇοννοσ οὗ 5ποὺν 
ΟΥ δαὶ], ννῃϊςἢ ννου]ά (η ἕδεϊ σοπὶς 45 ἴοστὶ- 
ἔγιηρ δηὰ παῖ] ταῖμογ {πη γχοίγοβῃϊηρ 
(εοπιρ. 1 8. χὶ! 17, 18, δῃὰ γοῖ πιοῦὲ {ῃ6 
Ργονοτῦ ἰη {Π6 ποχί σμαρίεγ, χχυῖ. 1); Ὀαΐ, τὰ - 
ἴπογ, ἴῃς 5πονν οἵ 1ράποη οὐ Ηδπηοη ρυΐ 
Ἰηῖο υνῖηθ ΟΥ̓ ΟἴδΕΥ ἀγίπκ ἴο τῇᾶκα ᾿ἴ πιοτὸ 
ΤΟ ΘΠ ηρ ἴῃ {πε ϑοοσοῃίηρ ποαΐ οὗ ΜΑΥ οὗ 
πὸ. Τὸ Κιηξ᾽5 50 ΠἸΠΊ Γ ράσο οὐ 1] 608- 
Ὠοῃ (1 Κ. ἴχ. το; 8. οὗ 5. νἱῖ. 4) ννοιΠὰ 
τάκ δὶπὶ ἀπὰ 5 σουγίογβ ἔα] τ ἢ 4 
ἸΌΧΌΓΥ νυν ἢ σου ΠΑγαϊν ἤανθ Ὀδθη δοςδϑϑὶ- 
Ὁ]6 ἴῃ [ογιβαϊθη. Απά Ποῖα αἷϑο πὸ ἤπάβ ἃ 
ΡαγΑΌ]θ6. Μίογθ τουϊνίηρ ὄνθὴ ἴπδη ἴῃς ᾿ἰσρὰ 
Ὑγ]ΠΘ ΟΡ ννᾶ5 ἴπ6 {δι Π 0]. Πλοϑϑοηροῦ. Ὑδδῖ 
1π6 οσυπίοιῃ ἴἢ18 τοίεγγοα ἴο ννᾶδ σοϊητήοῃ ἰῇ 
δησϊοηξ 85 ννῈ}} 25 πιοάθγῃ {πιὸ νγὲὰ Κποιὶν 
ἔγοπι Χοπόρβοη (' Μεοπιογαῦ. 11. 1, ὃ 20, πὰ 
ΡΙΩΥ (' Ηἰβι. Ναῖ.᾽ ΧΙΧ. 4). [πη χ. 26, τ 
ν}}}} θ6 σοπιοπιογοά, ννο ἢδνε ἴπ6 οἴδοῦ 546 
οὗἩ [6 ρίοΐυτγο, [η6 νοχδίΐοη δηὰ Ἀππογδηςο 
σδιιϑδοὰ ὈΥ ἃ ΠΊΘΒΘΘΏΡΘΥ γηῸ σᾶπηοῖ ὃς ἵγιιδίοα, 
ςοπιραγοα ἴο {πΠ6 5οὺγ υνἱπὸ [δὶ 5οῖ5 {π6 ἴθ 
οη δάξο. 

14. Ηρτο ἀρδῖη ννὸ ᾶνθ ἴο ὑτπρ Ὀοΐοτγο 
ΟἿΣ πηϊηἀ8 ἴΠ 6 ῬΠμοηοΠΊθηα οὗ 8η δαϑίογῃ οἷ - 
τηδῖο, {πὸ ἀγοιῆϊξ οὗ δι πη πιογ, {Π6 ἐαροῦ ἐχροςοῖς- 
δἴϊοη οὗ πιθὴ ννῆο ννδίςῃῃ [ἢὸ τιδίηρ οἱουάβ, 
δηςᾷ (ἢ ἔγοϑῃθηίηρ Ὀγθθζεα, ἰῃς Ὀἰζέοτ ἀϊδαρροίηϊ- 
τιθηΐ ἤθη (Π6 Ὀγθὸζο ἀϊο5 ΟΥ̓, ἀπά (ἢ οἱοιιάβ 
ρΡᾶ55 ἅννᾶν, δηὰ 16 ν]8ηρα - ἰοῦ τὰ ἀοθ5 Ὡοΐ 
σοπιθ. {κὸ 1}18 15 ἴπ6 ἀϊδαρροϊπίπιοηϊ ςδυβεὰ 



5ρὃ 

[αἾ5ε οἵ ἐς ξε οἱοιἀ5. ἀπά τν]ηα νντἢ- 
ουξ͵ τη... 

ἐεὰ 3. ῖς “ ᾿" Ιοὴσ ἐογθεαγίπρ 15 ἃ ργίπος 
1 ϑαπι, “5. ΡεΓβυδάδα, δηά ἃ 30Έ5 τοηριια Ὀγαδιεθτῇ 
24, ὄζς. 
ΠΠΔΡ. 15. Σ. τῆς Ὀοῃα. 

βιός Οχθ Ηξβῖ τῃου ἐουπά ΒομποΥ ὃ εαῖ 80 
"γι! δὲ ΙΓ ἢ 45 15 βιῆοίεπτ ἰοῦ τῆδδ. ἰεϑβῖ 
τὰν κεικά- ἴδοι ὃς 164 τπεγενντῃ, ἀπά νομαῖς ἴἴ. 
"ΠΣ 17η ΜΗ Πάγανν τὰν ἴσοι ἔτοπὶ [ὮγΥ 
ΩΣ Με ὙΕΙ͂  Βου τ᾽5 Ποιιβ8 ; ἰαδῖ ἢ6 δ6 ἴ ννεΑγΥ 
7}Ὀε. 120... Οὗ τῆ 6. Δηἀ “0 πες 1ῆ66. 

δἰ τς 18 ΧΑ πιδῃ ἴῆαϊ Ὀεδγεῖῆ [2156 ννῖϊ- χ8 

ὈΥ δίπὶ ΠΟ ῬΓΟΠΊΪθ65 πη ἢ δηά ΡῬογοΟγΠῚ5 
ἸῈ|6, οτ, 11 πηᾶῪ Ὀ6, ποϊῃϊηρ. 

15. ὙΠ βοηογα] τρθαπίΠρ᾽ ΓΟΠΊΪ 5. τ15 οὗ 
1π0 [απ ὁ“ σι σαναῖ ἰαρίάἀοτα:" τῆς 5οῖ 
ἴοπριιθ, 5ς, νυ ηπΠΙηρ Δηά ρθη Π])6 ϑροθςοῇ, ἀοθβ 
ΠΑ 1ἴ 5θθι5 δῖ ἢγϑδὶ ἰθαϑὲ σάρϑῦϊα οἵ ἀοίηξ, 
πὰ ΤΟνεγσοπΊοα ΟὈϑβίδοϊθα γ ΠΟ ἀγὸ 5. ὈΟΠ165 
παῖ [πὸ σίγοηροβϑί ᾶῖνβ ννοι]Ἱὰ [411] ἴο οτιιδῇ, 
1 15 ΡῬοϑϑιθ]ο (δὲ (86 1]Ἰυϑί γαῖ οη πλὰγ δ 
ἄἀγάννῃ ἔγοτῃ [Π6 186 τηλὰθ οὗ {πε ἴοηζὰθ ὈγῪ 
᾿εδϑίβ οὗ ὈΧΓΘῪ ἴπ ἀδνουγίης {πο νἹς 1 Π15, 

16. Ηκεῤ ἐῤοι γομπά δοηον ἢ ὙὝΠ6 ννογάϑ 
Ροϊηΐ ἰο 8η ἱποιάθηΐ {κὸ ῃμδΐ ἰο]ὰ οὔ ϑαπιδοη 
(1]υἀς. χῖν. 8), ἀπά οὗ [οπαίμαη (1: 5. χίν. 

ΐ ἽΝ Τ|6 ργεςερί, [ἃ ποοὰ μαγάϊγ Ὁθ δα, 
Θχίθπαβ ἴο {Π6 ρἰθάβαγε οὗ ΥΠΙ ἢ ΠΟΠΟΥῪ 15 186 
ΒΥ 100]. 

17. ὙΠῸ ργονοῦῷ οὗ υ. χό τϑσοῖνεβ ἤθγθ ἃ 
ῬταςτςΑ] ἀρρ)οδίίοη, ᾿θὺ ὉΔῪ ζοοῦ Ὀ6 856]- 
ἄοτῃ ἰπ ὑπ ΒΟΙ1Β56 ΟὗὨ ὑῺΥ ὕχϊοπά, ὙΠΟΙῸΡΉΏ 
ΠΥ νἱβι 5. ὙνΟΓῈ βυνθαῖ 88 ΠΟΏΘΥ͂ Π6 ΙΠΔΥῪ 500η 
Ιδάγῃ ἴο Ἰοαῖμο ἴπϑτη. 

18. »αμῇ ἦε. ἃ ἤρανυ 8] θάρε- ΠΑ ΠΠΠΊΟΓ. 
Τῆο νοτζὰ 15 σοπποοῖδα υυἱτῆ “6 χη] 6118) ἀπὰ 
[Π)6 νοῦ ὁ" ἴο πλ81}}: 115 ἀϊταην6 “Ὁ τ 4116.» 
15 5{1}} Ἰῃ 156. 

19. ϑίγοθς 18 ἴο Ὀδ ἰδ]! ἃ οὐ (Π}6 τ1560]Θβϑῆθϑϑ οὗ 
1{Πὴ6 ““Ὀγοκοη τοοίῃ ἢ δηὰ ἴπὸ ““οοἱ οι οὗ 
Ἰοιπί,") οὐ τοὐῦϑοσίδκ, γαῖ μοῦ ἴδῃ οἡ [ἢ ραΐη 
ςοπηοδοϊεα ἢ {πόπὶ, ἱποιρὶ [Π15 15, οὗ 
σουτθο, ποΐ ἴο δ6 δχοϊιάορά. Τὴθ ΑΟΥ. Ἰοϑβθϑ 
{116 ΘΠΙρΗΔϑίϑ Δηἀ ροϊπὲ οὔ πὸ Ηθργενν ὉΥ͂ 
ἱπνογτπρ [Π6 οὐἹρίηδὶ ογάθσ, ᾿ν ΒΟ ρῖνθθ ρτὸ- 
σράσθηποθ ἴο ἴῃἢ6 ἴννο Πα γαϊίοηϑ. 

20. ἼΤνο ᾿ΟΧΑΠΊΡΙ65 οὗ υηννιϑάομη δηά ἴη- 
σΟΠΡΤΙΠΥ ἀγὸ Ὀγουρἢϊ ἰοροῖΠοΓ ἴο σῃαύρθη [Π6 
Ροϊηῖ οὗ ἴΠ6 ργονθγρ δρϑιηϑὶ ἴἢδὲ οὐἨἁ νυ ῃ] ἢ [Π6 
{πιγά οἰδιιδα Βρεᾶκδ: (1) {παῖ οὗ ρυτζίπρ ΟΥ̓ ἃ 
ξϑττηθηΐῖ νΏΘη 1ἴ 18 πιοδῖ πρεάβα ἢ (2) ἴῃδῖ οὗ 
ΡΟυγίηξ; ΥἸΠΟΡΑΓ ὩΡΟῚ ΠΙΕΓΕ ΟΥΓ ῬοίΆ5Η, Δηά 50 
ὉΠΈΘΓΙΥ Θρο  ηρ [1. ΤῊ εἰεγνοβοθηοθ σδιιβοά ὉῪ 
(Π6 ΤΙχίαγΟ 18 ΡΟΓΠαρ5 ἔα ΚΘὴ ἃ5 ἃ ἴγρε οὗ [6 
ἱττι δου ρῥγοάιιςεά ὈΥ [6 ““ βοηρ8᾽) βιὰηρ οὐξ 
οὗ ϑϑᾶβοῃ ἴο ἃ ΠρΑυΎῪ ἤδαγῖ, ΒΥ ϑοπὶὸ ςοπΊ- 
τηθηϊδίουβ (ϑομιυ επθ δη Ἐννα]α) ἴῃς ννογὰ 

ΡΕΟΝΕΕΒ5. ΧΧν. [ν. 15---2τ. 

655 ἀρϑίηϑδί ἢ5 ΠΕΙΡΏΟΙΓ ἐς ἃ πιδυὶ], 
Δ ἃ ϑυνογά, δηά ἃ 5ῆδγρ αὔγον,. 

19 (Οσηδάεπος ᾿π 4ὴ πη Έ δ Πξμ] πλδῃ 
Ϊπ τπι6 οὗ τγουῦδὶς 1. Πάες 4 Ὀτόίκοη 
τοοῖῃ., Δπ4 ἃ ἔοοϊ οι οὗ )οἰπέ. 

20 “4: ἢς τῇδς τακεῖῃ ἀννὺ ἃ ραγ- 
τηθηῖ ἴῃ οοἷά ὙγελῖΠεγ, σα ας νἱΠΕΡΆΓ 
ἹΡΟη γα, 80 ἧς ἢ τῇδε δίμρεῖῃ βοῃρϑ 
ἴο 4ὴ ἤξανυ ποδί. 

21 Ἰ  τῆϊπε ἐπεῖην θὲ ἤυηρτν, ρῖνε Φ Ἐκοθ. 5 
Ηἰπὶ δτεδά τὸ δαῖ; δπά ἐξ ἢδ δὲ ΠΟ 9 Ὁ ἔοαι. τ. 
σῖνα ἢϊπὶ νναῖεγ τὸ ἀγηκ : 

ἰγδηϑιαῖοὰ ὁ ΓΕ" 15 ΤΟΠΖογοα “ ψουπηά,Ἶ 
ΡΑΓΕΥ οη ἴπ6 ρτουπα {π4ΐ πὸ ΠΧ Χ, 50 ἴχκὸβ 
"ἴ, ραγίγ Ὀδοδιιδο ἃ σορηαῖθ Ἄταδις νοσά Πᾶ5 
(ῃδὶ πηδβηϊηρ. ΠΟΙ 5ΘΟ 8 Π0 γΓδαβοῃ, Πονν- 
ΘνΘΓ, ἴοῦ ἀϊδέυιγθιηρ ἴπὸ ΑΟὈ Κ΄. ΥΒΙςἢ τοϑῖβ οἡ 
ἴΠς πιδαηίηρ οὗ {πὸ ννογὰ ἴῃ [6γ. 1. 22. δπὰ 
ῖ5. Βιρρογίοα ὈΥ {86 ΝΡ. δηὰ τποϑὲ τγτϑσοπὶ 
ςοπηπιεηΐϊδίοῦϑ. 

ἼΠ6 νοῦ τεηάογεὰ “τἀ Κοῖ ἢ ἀννᾶν "ἢ ΤΠΉΔΥ 
δανε [86 δθῆβθ (85 1ὴ Εζεκ. χυὶ 11) οὗ "" 8- 
ἀογηὶπρ οΟπρ᾽5-55. Αϑϑυπηηρ {Π|5 8ἃ5 ἅπ 
ΔΙΓΟΓΠΔΕνΟ γϑηάογιηρ, ἀπά ἴακίηρ ἴἢ6 ννογὰ 
ἐς σΑΓΠΊΘηϊ ἢ 85 Τηραηηρ ἤπο, 45 ἀϊδίηςΐ ΠΠῸΠ᾿ 
ννάτγτη οἰ ηρ, νγ6 μοῖ, ΡΟΓΠΑΡ5, ἃ ἸπΟΓ ἀρρο- 
διἴθ 1] σγαῖίοη. ὍΤὸ ρὰΐϊ οἡ βιιςἢ 4 ραιτηθηῖ 
ἴῃ {ἰπ|6 οἵ οοἰά 5 πηϑραϑοηδῦϊθ, 580 15 16 
ΒΙΠΡΊΩΡ ἴο ἃ ΠδΑνΥ ἢοαγί. 

21, 22. Ὑπὸ ρῥγθοὸρί ἤοτὲ ἢδ5 ἴΠ6 ξρϑςῖδ]ὶ 
᾿πτογοβῖ οὐ μανιηρ Ὀδδη τορτγοαιιεα ὃν δὲ Ῥδιὶ] 
(Άοπι. χὶϊ. 29). Βιῖ 1Ε Π85 αἰ50 ἃ βρθεῖδὶ ἀ1Ἠ}- 
συγ. ΔΚ ΠΠ6 [ἢε ἢγβί οἰδιιδὸ γδοσ ἴο ὅπ Ἰονοὶ 
ΟΥ̓ Π6 τοδομίηρ νυ ἢ Ὀϊάδ5 τ18. “Ἰονθ ΟἿιγ ὁπὸ- 
Τηἶθ5 δηᾷ ἀο βοοά ἴο {πξιὴ (μαΐ παΐῖθ α5:᾽ (ἢ 6 
Βοοοης 566 15 δὲ ἢϊϑι ϑσδί ἴο δυρροϑδὶ ἃ πιοίϊνο 
Ἱπσοιρδί]6 νυ ἢ 4 ἴσγιθ σμαῖγ. ΔΘ ἃγὸ 
το]ὰ ἰο δϑά οἷ ΘποΠῚΥ νυ ἤθη ἢδ 15 ΠΙΏΡΤΥ, Ὀ6- 
σδιι56 ἴῃ 80 ἀοίπρ ννυδ 5Π4}} ““ἤθᾶρ ςοδὶβ οὗ ἤγε 
Οἡ ἢὶ5 ποδά," 2.6. ἴῃ οὐγάου. ἴο ᾿πηῆϊοϊ οἡ ἢἰπὶ 
(Π6 Ξῃαγρϑϑδί ρᾷιη, οὐ ὄνθὴ ἄγανν ἀόν οη ἢ 
[δὲ ἀϊνίπὸ Ἰπάρπιοηξ (σοπῃρ. “ Πο4]5 οἵ γε" ἴῃ 
5. οχ]. το). Βεπδνοίθηςσε Ἰῃ βι ἢ ἃ σᾷ55 566ΠῚ5 
ΟΠΪΥ ἃ ἔατ- οἰ το σ]συ δτηρ᾽ τ] !σηγ. ὙΠ 
ΘΧρ᾿αηδίίοη βίνθη ΌΥ ΠΊΔΩΥ σοΟμηπδηϊδίοῦβ, δηὰ 
ἴη Ρατγί δὐἀορῖοδά ὈγῚ Αὐυγυπβίης (' θὲ ἀοςεῖγ. 
Ομτβι.᾽ 1. τ6). τὲ {πὲ 8658. οὔ βῆᾷπιε ν}"}}} 
Το ἴπὸ χεςσριοηΐ οὗ ιἱπἀοβογνοά πὰ ὑπεχ- 
Ρεοϊοα θουπῖΥ σον ν ἢ ὈΠιι5Π65. {1} 158. ἕδος 
15 'ἴκὸ {πΠ6 τρά-ἢοξ σμαγοοαδὶ, δηὰὰ ἢ18 πραῦί 15 
Ποῖ 45 ἢ ἴη6 Ὀυγπὶηρ πα Ρβϑιομδῖο σου" 
Ῥ᾽ 5 οὗ ροηϊΐθηςο, {που [ἢ ἀνοϊἀ5 τῆς 61 }1- 
4] ἀϊβηςσι!ν, 15 ΒΑΓ] ϑαςϑέδοϊοσυ. ὍΠ6 τι86 
τηδλάθ οὔ ἴπ6 ννογάϑ “ σοὐ]β οὗ ἤγο᾽" τὴ 1 Ἔν. χυὶ. 
11 560 ΠῚ5 ἴο [ῆ6 ργέβοηξ ΨΓΙΙΟΣ ἴο ϑιιβροβὶ ἃ 
Ὀοϊζογ ἱπιογργοίδίίοπ, ὙΤΠῈ ΗἰρῃσΡρΙΘβῖ οἡ ἴῃς 
ἀλγ οὗ Αἰοηπθπιθηξ ννᾶβ ἴο ἴφκε ἢ]5 σθῆβοσ, ἴο 
811 τ ἢ “σοα]5 οὗ ὅσο," δά ἴδῃ ἴο ρυΐϊ ἴδ6 
᾿ποθηθ6 {Πογθοη ἔῸΓ ἃ βυνθοῖ- 8Π16 1 ρ ΞΒΑνΟΌΣ, 



ΡΕΕΟΝΕΚΒΘ. 

22 ἔογ τῆοιι βῃῆδλϊς ἤδᾶρ Ἴοαδὶβ οὗ 
ἢγε ὑροη δὶ5 Πε4, δπὰ ἴῃε ἴῸκ 
8[8]} γενναγὰά τῆεε. 

ν. 22---τ. 

τ, ΤᾺ’ 4121} 1 πογῖῃ νη ἀπνοδῖῃ ἀννἊΥ 
ἈΦ ταῖΐῃ: 80 ἀρίβ δῃ ΔΠΡΤΥ σομηϊεήδης ἃ 
ἐπξεί ὈΔΟΚΟΙτίηρ τοηρια. 
πρδας 84 ὁ. 7ε ἰς Ὀεῖζτεγ ἴο ἄννεὶ! ἴῃ τῆς 
πρώδαν ΓΟΥΓΠΘΓ Οὗ ἴῃς Ὠοιδεῖορ, τῆδη νντἢ ἃ 
δῶν. Ὀγανν ]ηρ νχοπᾶηπ Δηὰ ἴῃ ἃ ν]ὰ6 
βξαβμιη ΤῈ Ποιιβ6. : 

μ ἃ χν.9. 25 “1: ςο]4 νναῖετβ ἴο ἃ {Π Γ5ΌΥ 508], 

ΧΧΝν. ΧΧΝΥΙ. 

80 15 ροοὰ πεν πὶ ἃ [ΔΓ Τοισ- 
ἴΓγ. 

26 Α τιρῃζθοιιβ τηδῃ ξΔ]ΠΠ|πρ ἀοννη 
δείοτε τῆς ννιοκοὰ ἐς ἂς  τγουδ]οά 
[ουσΐανῃ, Δηἀ ἃ σογγαρῖ ΒργηΡ. 

27 41ὲ ἰς ποῖ ροοά ἴο δδῖ πιιςῇ 
ΠΟΙΟΥ͂: 80 ΜΡ πιέθ ἴο δϑδγοἢ {Πεὶγ 
ΟΥ̓ ΡΙΟΓΥ͂ “5 ποΐ ρίογυ. 

28 'Ηε «δῖ ψαΐᾳ πο τιιϊα ονογ ἢϊβ ὁ ὉΠΑΡ, τ 
ονγῃ 5ρί τις ἐς {δ ἃ οἰἴγ ἐμαὶ ἐς Ὀγοκεη ὁ 
ἄἀοννῃ. αμά υνὶτῃουζ ννδ]]5. 

599 

80 ἴἴ 8 Πεγο, ὙΠὸ ἢγϑι οἽπιοίϊΐοη σδυϑοά ὉΥ 
1Π6 ζοοά ννὲ ἀο τηᾶὺ Ὁδ οπὸ οἵ Ὀιγηϊηρβ 5ΠΑΠΊΘ, 
Ὀυΐ ἴΠη6 5ῃδτηθ νν}}} ἀο 1158 νγοσκ δηὰ 186 πραγί 
4ἰ5οὸ ν}}}} Ὀυστι, ἀπά Ρσάυοῦ ἀπά σοηΐοβδίοη δηά 
1Παηκορίνιπρ νν}}} Γ56 45 'Ισθηϑο ἴο ἴῃ6 [χοπο 
οἵ Οοἀ. Τῆι, 45 ἰπ (ἢ ννογά8 νν διςἢ 81 Ρδὺ] 
δακς ἴο ἴπΠ6 ργονεγθ, ““ νγὲ 584}} ονεγσοιηβ οΥ]] 
ἢ ροοα," 

438. ὙΒε Α. . (οἴϊοννβ [86 ψυϊραῖς, Ὀυΐ 
[δ πιᾶγρίηδὶ γοδάϊηρ, ὈσΊ π ΚΟΌΣ ΤΟΥΤῚ σδίπ, 
5 ἔδυ πιοῦγὸ δοσυγαῖς "δηὰ ρῖνεβ ἃ Ὀδίϊου 86η86; 
“(380 ἀοίῃ ἃ Ὀδοκθιηρ ἰοηριιδ Δῃ ΔΉΡΤΥ σουῃ- 
ἴοηδηςο." Οἡ ἴἢε οἴδεσ Παηά, ποῦ 15 τῆς 
ἕλςοῖ {πδξ [Π6 πουίῇ 18 δἰϑοινῆογο σοηποςοίρά, ποῖ 
ψῈ ταΐϊη, Ὀὰϊ ΠΠ πὸ ννοδίμογ ([οὉ. ΧΧΧΥΙ͂Σ. 
22). [ἴ 15. ργόῦθαῦὶθ οπουρῆ, πμοννενογ, {μδῖ 
ἴΠ6 5384Ππ|6 ΄υλιίογ οἵ ἰδὸ νἱπὰ ταϊρῆϊ δὲ οὐδ 
βδϑάβοῃ οὗ ἴπὸ γϑᾶγ Ὀσγίηρ σοι 8 δηὰ ταὶπ, δηὰ 
αἴ ἃποίπογ οἶθασ [6 βΚῪ ; οὐ ἰῃαΐ ἴῃογο τῖρἢξ 
Ὀ6 ἀϊθεγοηῖ ὑῃοποπΊθη8 ΟἹ Ορροϑιΐς 5ἰάθ5. οὗ 
16 54πι6 πιοιιηϊδίη-γαηρο. ὙΠῸ Ν. ΝΨ. νἹπὰ 
ἴῃ ΑΙ ΒΕ] 6 ΠΟΓΩΠΊΟΠΙΥ ὈΓΏΡ5 Γαη, δηᾶ [ἢ 15 
νγ5 ῬΓΟΌΔΌΪ ἴῃ πὸ ἰῃουρῃϊ οὗ ἴμ6 νυ Πΐοσ, 
ΟΥΠΟΣ δησιοπὶ νεογβίοηβ, ἴῃ ΧΧ΄ἅ Ααηιϊ]8, 
δηὰ (αι άθο, δῃὰ ποδί τηοάφγῃ ςοπιπηθηϊδίογϑ, 

ΒρΡρογί {Π6 γτεπάογηρ ρίνθη δῦουθ. 

24. (ὐοπιρ. Νοῖθ οῃ χχὶ. 19. 

256. Τε ψογάβϑ τοτηϊπὰ 18 οὗ ἴῃ βοδηίυ 
Ἰηϊογσοῦγθα ἴῃ ἴΠ6 οἱὰ ννοτ]ὰ Ὀοῖννθθεη νγδη- 
ἀοτοτβ δηὰ ἔθ ἤοπηθ ἵπου ἢδὰ ἰεῖῖ. ὙΠῸ ογᾶν- 
ἱῃξξ ἕο [ἰΙἀἰπρδ ἴῃ διιοῆ ἃ οἂδα τηϊρῃϊ Ὀ6 85 
ἃ Ποηϑιπηληρ ΤΠ ϊγβί, [Π6 πονν5 (μδὲ φυδηςποὰ τἰ 
85 ἃ Γογεβῃϊηρ Γουπίδιη. 

26. Με) )[ὃπν ἄοᾳυη ὀφζογε] 8ς. γιοιἀΐης «πὰ 
σπηρίηρ, Τὸ 566 [ἢ ϊ5, υπό νγὰ ὀχρθοΐϊεά ἴο 
566 5ἰθα Ἀβίηθββ, ἰ5 ἃ5 δυίθνοι 8 ἃ5 ἔοσ ἴπ6 ἰγᾶ- 
ΕΠ 16 γ ἴο ἤπά {πΠ6 βργίηρ δἱ νν ῃϊς ἢ μὲ Βορεά ἴο 
4αδηςσἢ ἢ]5 {Π|τ5ῖ τυγθϊά ἀπά ἀρῆ]οά, 

27. ὝὙΠε ἤγϑί οἴδιιδο γοροδῖβ {ῃ6 νγγπίηρ 
οὔ . 16 δραϊῃϑδί Ὄχοδβθ 'π δηυτπίηρ, δοννονοῦ 
Ρἰεαϑαηῖ. Ἴδα ϑοσοηὰ 5 πλοῦ ἀ!βἔ[Ὲειϊ δηὰ 
{Ππ6Ὸ ἰοχί 5 γοῦν ἀοίοςτίνο. ὙΠῸ ΑΟΥ. 
ξεῖβ ἃ τπῃϑδηϊηρ ΟΥ̓ ̓ ηβογτηρ ἃ πορξαῖνο ϑνῃ]οἢ 
'5 ηοῖ ἴῃ ἴπε οὔ ρίπαὶ. ὙὌΠδ ἐο]]οννίπρς τοπάοτ- 
ἴηρ, δάορίεἀ ΌΥ ΠΊΔΠΥ σοπληεπίδίοιβ, ρῖνοϑ ἴῃ 6 
Ὠραγεδῖ Δρργοδοῦῇ ἴο ἴῃθ οτἱρίηαὶ: δὸ ὕο 
ΒΘΔΙΟΝ ἰπῦο ψΑΙΚΕΪΥ τηδῦϊοτβ 18 1080] 
8 ΟΙκδῦ, 1.Φ. Ιδἢ 500 Ὀεσοπηα 8α(ἰαιοὰ 
ὙΠ 11 85 ἢ ἤοηογ. ϑ86εε Νοῖδ νείονν. 

ΝΟΤΕ οἡ (ΗΑΡ. χχν. 27. 
ΎΠΕοΙΟ 5, Πονγονοσ, ἴῃ (6 οΟΥΡΙ Δ] ἃ ραγο- 

πονιασα, ΝΥ ιςἢ τ 15 ποῖ δαϑὺ ἴο γοργοάυςθ ἴῃ 
ἃ ἰγδῃβίδίίοη, ὙΠῈ βάπὶα τοοῖ (23 -- ο ὃὉἊῈ 
ἢσᾶνυ) Ὀγδησδ ο5 ουἱἵ ἱπίο ἴδ ἵἴννο πλθδηϊηρ8, 
εἰ Βιγάοη᾽" δηά “ βίοτγ."» Απά 50 νῈὲ γεῖ ἴῃ6 
ΘῇΔΓΡ βαγοδϑπὶ, ἴμαῖϊ ννπδΐ 15 ννοῖβΥ 1π ἴῃ 6 
ΟΠΘ 56η56 Ὑ}}}} 6 ἰουηὰ νεῖ Ὑ 4150 ἴπ 186 
οἴμεσ. ΟΥδποσ σεπάεγηρϑβ (50ΠΊ6 ἱπνοϊνπρ ἃ 
νΔΙΊΟΙ 5 ΓΟ 5) ἄγε, (1) ““ἴο ἀδϑρίϑθ βόποιΓ 
15 Βοηουγ" (Εννα]ά); (2) ““ἴο ἀδβριϑθ Βοποὺγ 
8 ἀῦονε Βοηουγ" (Ηἰ 215); (3) “ἴο 56εἰκ 

ΓΗΑΡΤῈΚ ΧΧΥΙ. 

: Οὐ-τεγυαίϊσης αδοιέ γοοῖς, 13 αδομξ εἰ Ια, 
17 αμα αόοιμέ εογρίεροις ὀμεγδοαϊές. 

ΠΟΠΟῺΓ ἰ5 νι Ππουϊ Βοποιγ᾽" (Οεβοηΐι5). ΤΠδὶ 
Εἴνθῃ αῦονθ 5 βυρρογίοεὶ ὉγῚ 1 ΠῸΓ (ὁ ΜῸΓ 
βοῆννοτο τηρο ἔογϑοβοῖ, ἀδπὶννΓά5Ζ σα ἤννογ ᾽), 
ΒΕ ΟΘοηπ}]1οσῦ, πὰ Βογίμποαυ, ΤῊ6 ἰδίου, ἀννο}}- 
ἱπηξ οὐ ἴῃς 5ρεςῖα] ἔογοθ οὗ ἴῃ6 ννογὰ “" βοδσοῃ᾽ 
ἴῃ [0Ὁ ἰχ. το, χὶ. 7: [541]. χ]. λϑ, 25 ἀρρ]!δὰ ἴο 
ἴῃς ἄδορ {πηρ8 οὗ Οοά, ἴακοβ [ῃ6 ῥσγονεσγὺ ἃ5 
ΔΨ ΔΓΠΙΗΡ ἀραϊηϑὲ Δῃ ον θυ. ΓΟ 5 ϑοαγοδίηρ ἰπῖο 
[Π6 πηγδίεγιοβ οὐ Οοά β ννογά οσ οῦκβ, ΤῊΘ 
νι ΐΪξ. “" βογιιίδῖογ πια]εβῖδτ!β Ορργιπιοίυγ ἃ ρίο- 
ΓΔ 566 Π15 ἴο ἱπΊρΡῚ Ὁ διιςἢ 8η ἰηἰεγρσγεϊδδοη, 

5. 5ΠΟΥ ἰἴπ 5ὈΠΊΠΊΘΙ, ΔΠὰ 25 γδίῃ ἴῃ 
Παγνεβῖ, 80 ΠυποιΓ 8 Ποῖ 566 ΠΥ 

ίοσ ἃ ἔοοὶ. 

αηαρ, ΧΧΝῚ. 1. Οοπημοη ἴῃ ῬΑ]οβῖῖ πη 
ἔτοτη ἴῃ δασὶγ 5Ξἤοννεῖβ οἵ βργίης ἴο Οςῖοῦεῦ 

1ΠΕΓΟ 15 ΠΑΥΟΪΥ ΔΠΥ ταϊῃ. ἘΣ [ἢ]15 γεᾶβοῃ 
ὁ γϑ ἴῃ αγνεσῖ ἡ ὈΘΟΔΠῚΘ ΘΟΠΊΕΏΠΊ65, 85 ἰδ 



όδοο 

2 ΑΞ τῆς ὈΙγὰ ὈγΥ νγαηάοτγίηρ, 45 ἴῃς 
δνναίίονν Ὁγ βγίηρ, 580 τὴ6 συζδε ςδιι56- 
Ιε55 581} ποῖ σοηλεα. 

ὙΡκι35.9,, 32. 4Α ΨΠΪρΡ ἔυγ τῇς Βοῖβα, ἃ δίας 

τὴ Γ τῆ 458) Πα ἃ τοά ἔογ τῆς ἔοο] β 
ὈΔςοκ. 

4 Αμβννεῦ ποῖ ἃ ἔοοὶ δοσογάϊηρ ἴο 
ἢ15 (ΟἸγ.. ἰεϑὲ τῆου αἷἰδο Ὀεὲ {κὲ υπῖο 
ἈΙΠΊ. 

5. Αμδνεγ ἃ ἴοοἱ δοσογάϊηρ τὸ ἢ 18 
ΙΗςν. λὲς [0Π]}γ. ἰεβὲ ἢ. 6 ννῖ86 ἴῃ ᾿ἢῚ85. οὐ 
οι ρρῃρεΙτ. 

6 Ης τας βεπάςξςἢ ἃ πιδϑϑαρα ΟΥ̓ 

1 5. ΧΙ. 7, ἃ 5 ρογηδί! ΓΔ] 51τι, ΒΟ Θ  πιτο, ἃ5 
1 1ῃ15 ρίαςθ, 4 ργονογὺ ἴογ νν βαΐθνεγ 15 βίγδηθα 
Δηά ἱποοηρτιοῦβ. 

2. Το ΑΟΥ. ἔοϊϊδοννα ἰῆς Ἡρῦτγενν τοχῖ, 
δηὰ (ἢὸ εοησόησς Οἵ πιοβϑῖ ᾿π ογργοῖογθ ρῖνὸϑ 
{Π6 5460 πιοδηῖηρ. "ἡ αριθ 45 {πὸ ΠΙρῃΐ οὗ 
{πὸ ϑβραιτονν, δἰπλ οθθ 45 6 ᾿νΠΘΟΠ ηρ5 οἵ {6 
σδινδίίονν, 15 [6 σδιιϑοίεθς σι γθθ. [ἴ }}}} ΠΟΥΘΥ 
τόδ ἢ 115 ρβοαὶ]." ὙὍΠὸ ΠιαγρΊΠΔ] τοδάϊηρ τη 1Π6 
Ηδεῦγονν, Ὠοννόνουῦ, ρῖνθϑ ἃ αἰ ογοηῖ δηὰ ρογ- 
ἢδρ56 ὈΘΓΕΥ 56 η86, “ὙἼἢδ σδιιβοῖθϑθ ΟἰΓ58, 
{ποι 1 ΤΔΥ ρ455 οιιἱ οὗ ουγ Κοη, κΚὸ ἃ 
θιναἶ ἴγοῖκ ἴῃ [6 δἱγ, νν}}} σοπλθ οὐ ἢ! πη, 56. 
ΟἿ ἴη6 πᾶ ννῆο ιἰἰἴοτο 1.7) ὙΠ05 (Δ ΚΘη, κν6 
ἢδνὸ δὴ ϑχᾶςὶ ρϑγδ}]θὶ ἴο {π6 ΕΠΡΊ5ἢ Ργονογῦ, 
“ γθ65, κὸ γουηρ δ ΚΘΙ5, ἰννᾶγϑ σΟΠπὶα 
ἢοπὶθ ἴο τοοϑῖ." Ὑπὸ ἕαςϊ {πὶ ἴΠΕΓῸ νν5 ἴῃ 
ἰδῖθυ τἰπ|65 4 ΗἩ ΘΌγον" ργονογῦ ἜΧργ σον ΟΧΔΟΙΥ 
[Π6 58πι6 {ΥΌ1} (ὁ ἃ σαι 501655 σι γ86 [4}15 οἡ 1Π|6 
ποδα Οὗ {Ππ6 σα γβοῦ 7), Ρὰ νι μουΐ ἴῃ σοτηρδ- 
τίβοη, σοηιπηβ {π6 νΐονν ΜΠΙςἢ 5. πογὸ ἴάκοη, 
(Βυχίοτί, ' ΕἸοΠΪορ. ΗςρΡτ. Ρ. 184.) 566 Νοίς 
Ὀθίονν. 

4 πὰ 5. Ἷνο 1:465 οὗ ἃ {γἢ ἅγὰ δεῖ 
ἔουτἢ ἴῃ {πὸ ἔογπὶ οὗ ἃ ραγδάοχ, 50 ϑᾶϑυ δηὰ 
5:ΠΊρΡ16 45 μαγαϊΥ ἴο το] οχρίαπαίίοη. ΤῸ 
ἐΔΉΒΝΚΟΓ 4 ἴ00] δοσογάϊηρ ἴο ἢ15 ΟΠ} 1 
τ. 4 15 ἴο ὑὈδπγ ἡ ογάβ ἢ ἢϊπι, ἴὸ ἀῤδοθηὰ 
ἴω 5 Ἰόν6] οὔ σοᾶῖδο ΔηρῈῦ δὰ νυ] αθιι86, 
δΔηΐ ἴῃ τ. ς [15 ἴο 5ΞαΥ ἴῆς τρῃῖ ννοσγὰ δί ἴῃς 
γίρς ἔτηθ, ἴο ὀχρόβο ἢ15 υπινῖϑδάομη δηά τπ- 
ἔγιἢ ἴὸ οἴποῦῖβ, δηαὰ ὄνοι, 1Γ Ὁ τλᾶν Ὀ6. ἴο 
ἢ 561, ὍῊ5 15 Ὀ65ῖ ἄοηπθ, ποῖ ὈΥ ἃ ἰοδομιηρ 
Ὀεγοπά Πὶ5 τόδοῃ, Ὀὰϊ Ὁγ ννογβ ἐπαΐ ἢς ἰ5 1:15. 
ΔΌΪΘ ἴοὸ ἀρργομβεηά. 80. ἴαδκοῃ, ἴῆ6 πηλχὶπὶ 
βίδηπαβ ραγδ οὶ ἴοὸ τηδὶ οὗ δίδε νι. 6, “ΝΟΙΙΠΟΥ 
σαϑὶ γὃὲ υοὰγ ροδγὶ5 Ὀῤέογε ϑυνηο." [Ιἰ 15 
νου οἵ ποία (1) παῖ (Π6 ἀρρᾷγοηΐ σοηΐϊγα- 
ἀϊσίίοη Ὀοΐννεθῃ 1Π6 ἴννο υϑῦβθϑ ἰδ βοπλα οὗ 186 
ΒΑΌΡΙ5 ἴο φιιοσίίοη τπὸ οἀποηῖοδὶ δι που ἐγ οὗ 
πε Ὀοοκ, δπὰ (2) {παῖ τἢῸ ῬυΓΠαρογθόδηβ Πδὰ 
τηλχὶπιϑ {πὸ π΄ (ΟΥΠ. “" Δ ΑἸΚ," δηὰ “ὁ ννΑ]}κ 
ποῖ ... 1ΛἋ06. ἴῃ6 Ὀτοδὰ τοσὰ δ πὶ νυ ῃι ἢ ἃ ἴσαι] 
ψγΔ8 ΘΧΡΓΟΘΘΘα ἰὴ ργδςορίθ ΘΘΟ ΠΡ ΙΥ Οοηΐγα- 
ἀϊςίοτγ. 

ΡΚΟΝΕΆΚΒΘ5. ΧΧΥΙ. ἶν. 2--Ἰο. 

ἴῃς Βαπά οὗ ἃ οοὶ οὐυτίεῖῃ ΟΕ τῇς 
ἴδει, σπά ἀπηκεῖῃ ἰ ἀδληιᾶρα. ΙΟς, 

7 ΤΕ Ἰερβ οὗ τῆς ἰδπιεὲ ᾿δγε πον το; 
6414] : 80 ἐς ἃ ραγᾶδ]ε ἴῃ τῆς πηοιτῃ οἱ ἰὕέε μϑ. 
ἔοοϊϑ. 

8 [Α5 ἢς τῆλε διηάςιἢ ἃ βἴοπε ἴῃ ἃ ᾿κεείους 
5Πηρ.,5075 Πετἢδεριν εῖῃ Ποπουτγτοδίοοί. ἊΣ τὰ 

9 “1: ἃ τβογῃ ροεῖμβι ᾧρ ἱπῖο τῇς ρδν 
Παηά οὗ 4 ἀγιηκαγα, 80. ἐς ἃ ρᾶγδθ]ε ργεαν πα 
Ϊῃ τῆς πιοικὴ οὗ θοίδ. ἀρ λῤῶνν 

Ιο 'ΤἼε ρστγεδῖ σοά τῃδὲ ἐογπιεά ]} ἀξ αὐτῆι 
ἐδίπσε Ὀοτὴ τα οι τῆς ἔοοὶ, δπά Π ΠΣ 
ταυναγάθετῃ ἘΓΔΠΒρ ΓΘ580 08. ῥάριολένα 

Θ. εμέεῖδ οὗ ἐδε βε 55. ταῦ] αῖεβ Ὠἰ πὶ, 
ΤΩΔΚΟ5 ΠΙΠῚ ροννογ θββ, 5ρ00115 [πΠ6 ννοσκ ΜΒΙοἢ 
1Π6 πη σϑοηρογ ΟΡ ἴο [16]. 

ἄγίπάει δ ἀαριασε] 565., ἃ5 ἰῃῆ ἰοῦ. χυ. τό, 
πὴ: α5 ἴο ἀτγίηἰκ [1] ἀγαυρῆϊβ οὗ 5ῃᾶπιεὲ δηά 
ο085.᾽ 

7. Τῆς ννογάϑ δάπηϊῖ οὗ ναγίοιιβ γε ἀθγίηρβ, 
[τ Ι5 δεβῖ, ρεγῆαρβ (ΜΠ ἴθ6 ΠΧ Χ.}, τὸ ἴδξε 
{86 ΜΕΝ 85 Ἰπιρογαΐίϊνο, ΤῸ ΔΎΔΥ [89 
10.185 οὗ Ὅπ 184110 1814, 8δ)ηπηά ἢ: ΔΧ8- 
16 ὕὉπδὺ 181πῦ 89 ΠΟῸ ἢ Οὗἁ ζ00186. ο΄. ἢ 
Αγ ΑἸ ΚΘ ι156655 ἴο {ΠΕΙΓ ροόβϑόβθοῖβι Κορρίηξ 
πε ᾿Ἰπαϊσδίνο ννα σεῖ, δεσοσζάϊηρ ἴο ἴῃς πιοβη- 
ἴῃ ξίνθη ἴο ἴπ6 νοῦ, δἴοσ (1) “ὙἼΒὸ ἰορϑ οὗ 
(ῃ6 ἸΔΠΠῚ6 ΤΔΠ ἃ1.Ὸ [66 Ό]6, 50 15 ἃ ραγδῦϊθ ἴῃ 
ἴ8ε πιουῖῃ οὗ ἔοο]5;} οἵ (2) “Ὅς Πιηρ ῸΡ οὗ 
1π6 Ἰἰερβ οὗ ἃ ἰᾶτηε ΤήΔη, 55. ἢὶ5 αἰζοπηρῖβ δἵ 
ἀδῃςοίηρ, τὸ 8ἃ5 ἴῃδ Ραγαθ]ο ἴῃ 6 ᾿ποιῃ οὗ 
ἔοο!5.) (οϑεπηλ ]1εγ, ἐο] νης [υπό γ.) 

8. ΤΠΘ ΑΟΝ. (ΟἸ]ονν5 16 1 ΧΧ., 4πά ρῖνοβ 
δΔη δάθαιιδῖθ πηθδηΐϊηρ: “ΤῸ ξῖνε Ὠοποιγ ἴο 
(ἢ6 ἴοο] 15 πκ Ὀϊηά!πρ ἃ ϑἴοῃς ἴῃ ἃ δ] ηξ. 50 
(παῖ γοιι σδηποῖ ἴπγονν 11. [πὶ δαςἢ οδεθ γοὺ 
ΓῊΙΒΑΡΟΪΥ δηά 50 ντνδϑβίϑ. 

δὴςε κῖνε ἃ βῇδγρεγ ροϊηξ ἴο ἴδε εἐρίξταπι 
(που ἘΠ 5οπλε βίγαϊπἰηρ οὗ (Ἐς Μοτγα) 
ὈΥ τακίηρ “᾿δἴοῃθ "" 45 πλοδηίηρ ὁ“ Βοπ)." ΤῸ 
1156 ἃ Ριθοίοι5 βίοηθ ννῇογο ἃ ρεΌδ]6Ὲ νου]ὰ 
Ὀ6 ϑυδιὶοϊοηῖ 15 ποῖ 1655 Του δῆ τῃδη ἴο ξῖνε 
ΒοπουΓ ἴο ἃ ἔοο]. 866 Νοίο θεῖον. 

9. νμοείδ 9 Βοιζου, “845 ἃ ἱβοόογῃ τ Ὡς ἢ 
18 7094 ἂν ἴῃ ἴπ6 Πδηὰ οὗ {πῸ ἀτγιπκαγά." 
Α5 500ἢ ἃ ννΈΔρΟΊ 50 τιϑοὰ ΠΊΔΥ ἀ0 πη 5Ο ιο  ἴὸ 
[ῃ6 πιδη ὨΪΠΊΘΟΙΓ ΟΥ ἴο ΟἴΠΕΟΙΒ, 580 πᾶν ἴδ 
βῆδγρ, Κοοη-οἀρεὰ ργοόονεγὸ ἤθη ϑοὰ ὈΥ οὔθ 
0 ἀοο5 ποῖ ιιηἀεγοϊδπα 11. 

10. Το γοπάθπηρ ἴῃ ἴἢ6 ἰοχὶ γοϑίβ οῇ ἃ 
Βαθυιηῖς ἰγδάϊτῖοη, Ὀι σαπηοῖ Ὀδ πιαϊπίαἰπθὰ. 
ἼΠ6 ἰἴα]ο5. σμενν {παῖ ἴ86 νογὰ “" Οοά " ἰς5 
ποῖ ἴῃ ἴῃς ογρίπαὶ, ἀπά ἴῃς δαϊθοῖὶνο ἰγᾶῃ5- 
ἰαϊοὰ “ρτραῖ ἡ 15 ΠΟΥΟΓ ξοὰ οἸσονν ποῦ δὸ- 
50 {6 ]ν τη {Π4ΐῖ δοη8ὸ, 

ΤΠΟ νογβ ἀγὸ ἀπ ῇςσιξ, απ ἤανο τοοοϊνοά 
ΠΛΔΩΥ ἰηογριοϊδίϊυηθ, ὍΤΠδ διπιρίοβὶ πὰ θοσῖ ᾿ 
18 ἴΠ|5, Αϑ ὕὍπ8 ΔΙΌΒΟΣ ὑμπδῖ σουπάθσιδ 

Ν 



ν. 11---28.] 

δ ει... [Ι11 5458 ἀορ τεϊζυγηετῇ ἴὸ ᾿ἷ5 νοπλῖτ, 
ΤΉ. 5498 ἴὉ0] | τοϊταγποῖῇ ἴο ἢΪ5 (ΟἹ ]γ. 
Ἀν τὰ 12 ϑεαδῖ ἴποιι ἃ πιᾶῃ ννῖβε ἰῃ 8 

οννῃ σοηςεῖς ἡ ἐξόγο 5 ποσὰ ἤορε οὔ ἃ 
ἔοο! τῆδη οἵ ΠΙπ. 

“ εμαρ. . 132.“ [6 5ἰοῖῃ[μ γάρ βατῃ, 7 ́έγε ἰς 
ἷὰ Δ Ἰίοη ἴῃ τῆς ννᾶνὺ ; ἃ ᾿οη ἐς ἰη τῆε βἴγεεῖβ. 

14 “΄: τὴε. ἀοοΥ τυγπεῖῃ ἀροη ἢ Ϊ5 
Πίηραβ, 80 δοζἠ τῆς δοι μ1] ἀροη ἢΪ5 
Ὀεα. 

ἄςμαρ, 19. Ις 4 ΤῊς 5] (0 }.] ΒΙἀετἢ 5 παπᾶ 
ἐν, ε ἴῃ ἡὶς θοβοιὰ; συθνοῖῃ ἢϊπὶ ἴο 
Κα. Βγηρ ἰξ ἀραίη τὸ ἢϊδ πηουτῇ. 

16 Τῆς 5]υρσατά ἐς ννΊ5ῈΓ ἰῃ ἢ]5 
οὐνῃ Τσοηςοῖζ ἴδῃ βενθῃ πλθὴ ἴῆαϊ σΔῃ 
ΓΟΠοΓ ἃ ΓΟΆ53οῃ. 

Ι Οτ, ἐς 17 Ηε τῇλϊ ρβββεῖῃ ὃγ., αμά 1 πιεά- 
“παρά ]Θτἢ ψίτ ϑεγίία ὀείοηισίηρ ποῖ ἴο Ἠἰπι, 

ἐς ἱές οὴβ τῆας τακεῖῃ ἃ ἀορ ΟΥ̓ τδε 
ΕΔ Γ8. 

18 Αβ8 ἃ πιδά μιαη Μῆο σδϑίειῃ 
ΤῸΝ ΠΝ ᾿ Ἀγοδγαπάβ, ἄγγονν8, Δηα4 ἀςδίῃ, 
“ῥὰ Ι9 50 ἦς ἴῇ8. τὴ ἐῤαΐ ἀεςείνειῃ 

5 πεῖρῆθουτ, Δηα 5αἰτῆ., Απὶ ποῖ ἰ ἴῃ 
ΕΗςῦ. ϑροτγιὴ 
᾿ πλσέ 20 {ΝΈΟΙ πὸ ννοοά ἰ5, ἐλόγὸ τῃε 

ΡΕΟΝΕΚΒ5. ΧΑΧΝΥΙ. 6οΟΙ 

ἤτο σοοῖῃ οὐ: 80 ἔννῆεγε ἐδεγό 15 ΠΟ “ομαρ, 58, 
Ε Δ] θΕΔγΟΓ, τῆς 5ιγα ̓  ςοδβοῖῃ. ὯΝ 

21 741: ςο1]5 αγε ἴο δυγηΐηρ, ΠΟΔ]8, ᾿ἰληνά 
Δηα ννοοά ἴο ἤγε ; 80 ἐς ἃ σοῃϊδθιῃτοιβ ἐς τἰμοπέ. 
τλη ἴο ΚίπαΪα 5τγιἔα. “ν 

22 ΕἼ ε νγογάβ οὔ ἃ τ] ερθᾶγευ ἄγ αὶ ἀν τς 
45 νοι η45, Δηά τ γ ρὸ ἀοννπ ἰηῖο ἴῃς 8. 
᾿ἸηΠαγπιοβῖ ραγῖβ οὗ τῃε δε ]γ. ΒΗεὸς 

22 Βυπιίηρ Πρ5 διά ἃ νγίοκεά ἤεαγὶ κλΠ 
αγό ἱάε ἃ ροϊϑῃεγὰά σονεγεα υνὶτἢ δι] νῈγ Ἵ 
ἄγοϑβϑ. 

24 Ηε τῆαῖ δῖε ’ αἰ 85επι ] ἐ(ἢ 1 ον, μου. 
νν ἢ 15. 1ρ5, ἀπά ἰαγεῖῃ ἃρ ἀεςεῖς 
νυ πη ἢϊηι ; 

25 νΒεπ ἢς ᾿βρεάκεῖῃ ἔαίγ, δε- ἘΗευ, 
Ἰΐενε ἢϊπὶ ποῖ: ἔογ ἐδέγέ ἄγὸ βΈν θῇ ἀΐς τρίκε 
ΔΟΟΙ ΠΔῖΙΟΠ 5. 1 ἢϊ5 ἢδαγῖ. ΣΤ ΚῊΣ 

26 ἤζῥοτο " μαϊγαά 15 ςονετγεά ὃν ἀ6- ΓΟ τν 
ςοἷῖ, ΠΙ5. ννιοκεάποϑα 541] Ὀς βῃεν δά μς 
Ῥοϊοτδ Ἐπὲ ἐὐλοὶν ςοηρτεράτίοη. ἀμ ὼ 

27 ὟΝ Βοβο ἀΐρρειῇῃ ἃ ρὶτ 5ῃ4}] {8]] ἃ Ῥε. 7. 
τπογείη : ἀπά ἢε παῖ σγο ]θῖῃ ἃ βἴοπα, κν, ες. 
1 νν}}} ἐδίαγῃ ἀροη ΠΪπι. πού να 

28 Α ᾿γίηρ τοηρὰς Πῖοῖῃ ἐλοε. ἐδαὶ 
γέ αἰδιοῖεὰ Ὀγ Ιἴ; ΔἍπᾶά ἃ ἢλδζζεγηρ 
τοι ἢ ννογκοίῃ τυϊῃ. 

ΘΥΘΥΙΥ͂ ΟΠ0, 80 18 ἘἢΘ ὙΠΟ ὨΙΣΘΙΩ ὑδ90 
001, δμᾶά ἢΘθ ὙΠ0 ΒΙΣΘΌΝ ΘΟΥ̓ΘΥΥ͂ Ὁ88861- 

Ὦγν. ΤὍΤΠ15 δοίηρ δῖ τα! οπΊ, οπίγιιϑίϊηρ τηδῖ- 
ἴογβ οὗ ξύανε ᾿ηοπλοηΐ ἴο πηθὴ οὗ ὑδὰ τεριιῖθο, 
ΟΥ̓ ἴο ΔΠΥ͂ σΠδηοδ- ΟἸΊΟΥ͂, 15 48 ΚΟΥ ἴὸ ἀο 
ΤῊ σο Ποῦ ἃ5 πο ηῸ 5ῃοοῖβ ἅγγονν8 δῖ ΘΥΟΓΥῪ 
οτθ. 866 Νοῖο Ὀεῖον. 

11. Ὑπὸ φργονεγῦ 5 στοργοάυςθα, ἱπουρῇ 
ποῖ ΠΠΓΟΓΑΙΪΎ, ἀπ ἴῃ σοπιὈΙπαϊοη νυ οτθ οὗ 
Ε|κὸ σμαγασίογ, ἴῃ  Ῥοῖ. 11. 22. 

18.,.0;Ε0.Α τεργοάἀιποζίοη δἰπιοβὲ ὑεγδαΐί»ε οὗ 
ΧΧΙ. 121. Ηδοτο, ποννόνου, ἴΠογῸ 15 ἃ βγοδίογ 
ἀγαπιαῖῖς νἱνίάπθθα ἴῃ 1π6 ἵννο ννοτάβ ψ ἰςῇ 
ἴῃς 5ἰοῖ ἢ] πιᾶμ ι1ι5ὲ5 ἴῃ 8 ἴεσγοσ, (1) Α 
ΤΟΛΤΙΠΡ ΟΠΘ, (2) ἃ ΠοΠ, πλογς βροο βολ Ϊγ. 

15. ἐΐ χγίευειὁ ῥὶ»ἢ] Βεῖζογ, 10 τοαχιοῦδ 
μι. ΟΟΙΏΡ. ΧΙΧ. 24. 

16. «“εὐέπ »ποῦ}] Τῆς ἀοβηϊία ΠΠΊΌΘΓ ἰ5, 85 
Εἰβόννθογο (ν]. 41.) Χχῖν. χ6), υϑρὰ ἴογ ἴῃ 1η46- 
βηϊῖο, 

γεασον] Βεοίζεγῦ, ἃ στ καῦ υδειιθδῦ. 

17. ΤῆΘ [1,φτη ργούὔύθγοιδὶ ρἤῆγαβθ, “" δυγ 5 
ἰπριυπὶ ἴόπογα,᾽"" τηδῪ ὃς ποίσοὰ ἔοΥ [5 συ γοι!8 
ΡαΓ4 6] σι. 

18.190. Το (θλοΠο τ οἰιῖ8 ΟΥ̓ ἴΠ6 ρῥ͵θ4 πιθη 
ΑΓ 80 ΓΟΔΑγ ἴο πηάκὸ ἔογ {ποιηβοῖνοσ νιἤθη ΠΟΥ 
μανο δυσὶ {Ποῦ ποιρβθοιγ ὃν ΤΠοΙΓ 1165, {Πδῖ 
{πον “αἸὰ ποῖ πιόδῃ πη]ϑοῃϊοῖ, ἡ παῖ ΠΟῪ 
ὙΕΓΘ ΟἾΪΥ ἰῃ ἤμη.᾽" διςὴ οβίηρ 15 πκὸ [πδξ 

οὔ τῆς τηδάπιδη διηρίηρ βγεθγαπάϑ οὐ'. ἃΓ - 
ΓοΟνν8, 

41. εοαἰςἾ Ἡργο 85 οἰβοννἤθγε ἐἐσῃαγοοδ],ἤ 
Οοπιρ. πε Αταῦὶς ρτονετὸ: “Ηδ ψβὸ ριι8 
ἤο ννοοά οἡ ἴδε γε δῖορβ 15 Ὀυγῃίηρ.᾽" 
(Εγρθηῖι5, 25.) 

242. Οὐομρ. ποῖθ οὔ χυῆ!, 8. 
28. Βιγπίης ἐι] 50. “ βίον πρ ψἸ ἢ δῇς 

ξδοϊίοη, υἱϊεγίης τνάύτῃ ν ογάϑ οὐ ἴονο," ἡ)οιποά 
ἢ ἃ ΤΑ] ρηδηΐ Ὠοαγί, ἀτὸ κὸ 4 ρίθοθ οὗ 
Βτόκοη ϑαυΒοπννᾶτο ἔγοπὶ ἴῃ ἔιγηᾶςο, νυ Π ἢ 
ΕἸΠτἴογβ ὙΠ ἢ {πε νοῦ ἀγοὸρβ {ῃδΐ ΞΕ ἴο τ, 
Ὀυΐ 15 1156} σοπίθγαρτ]6, ννουῖ ἢ ]655. 

25. βδευεμ αδο»γιδηαι1ο7.} τ ΠΡ: ποῖθ οὐ 
α. τ6. ΗδεΓζο ἔβοῦο πιαΥ, ρογῆδρϑ, δ 4 ἀθθροῦ 
το Πησ. “ϑϑνθῃ " γχείδιη5. 115 5 βηΙβοᾶποο ἃ5 
{πὸ ϑσυγηῦοὶ οὗ σοπιρΙοΐθηθθθ, Εν] Πᾶ5, ἃ5 ἴξ 
ψγΟΓΟ, οηθ (Ὠγοι ἢ 41} [15 ννοῦκ, δπὰ ἢο]άς 
115 ἀοσιιγοοά ϑαῦθαιϊῃ ἴῃ {πὸ Ὠραγΐ ἴῃ ν  ϊςἢ Δ]]} 
{ΠΙη}5 ἃΓῸ “ὙΘΓῪ 61]. 

26. Βείϊετ, “ΒΗαεαῦσϑα 18 οοὐθχϑθὰ ὉΥ͂ 
ἀοοθίῦ, Ὀπῦὸ 1π 80 πιϊᾶπβὺ Οὗ Ὅ: 8 608- 
τοξαϊοι 85 ψὶοἸκθάπ 988 Ἧ111 ὍΘ 86 

ταδὺἰζοβῦ," 5ς. (Ώση, 1ῃ ἴπὸ {ἰπὶ6 οἵ ποοά, τῃ6 
εϊρηθα ἐγιοηάϑῃ!ρ Μ}}} ρᾶ55 ἱπῖο ὀρθὴ 6Π- 
πιῖγ, ὍΠθ Ροβϑοβϑῖνο ργοποιῃ, ν᾽ οἢ ἢᾶ5 πὸ 
Απῖοσράθηϊ ἴῃ ἴΠ6 νόῦθὸ [156}ἰ| σάΥΓΙ 5. τι5 Ὀδοκ 
ἴο “6 παῖ Ὠαιοῖἢ " οὗ ν΄. 24. 

27. γχοίει α σ'Ἰοπε]ΐ ὍΠα ἢγδι ΠΠυσἰγαῖίοῃ 



6ο2 

οὔ τἱρδίθοιιβ Νεπηδϑὶβ 15 [ἈΓΊ]]ΠΔΓ ἐπουρῇ (5. 
Ὑ] 1.0 ΧΟ ας, ΧΧΧΥ, 8: Εςο]θ5. χ, 8; Ἐς] 5, 
ΧΧΥΪΙ. 26, 22). ὍΤΠα βεοοηα γρίογϑθ, ργοὈΔΌΪγ, 
το [86 ι,86 τηδάθ οὗ βἴοποϑ ἴπη ἴἢ6 γου ἢ νναγίλτΘ 
οὗ δῃ δαγ ον ἀρὸ. (Οὐομρ. [6 σ455 οὐ ΑὈΪϊπιθ- 
Ἰοςἢ, [υἀξ. ἴχ. ς2, δηά {6 ᾿ππργοββίοη ἰξ πιδάθ 
οη ἴῃς πιηὰ οὗ ἴδΠ6 5ο]άϊεγϑ οἵ ἰϑγας], 2 8. 

ΝΟΤΕΘ οἡ (ἨΑΡ, 

2. ὝΜιε βθῆϑθε ρίνθη ὃὉγ ἴῃς ΚΠ, Ἷ2 ἔοσ Ν2 
((πουρὴ {π6 τοδάϊηρ 15 ννδπίηΡ ἴῃ πιαηγ Ηεὸ- 
Ὀτὸν Μ55.), 15. προ ἴῃ ἰῃς ΜΝυϊραίο, 
“ἐ χῃδ]οάϊσί απὶ ἔγυσίγα ργοϊαδίαπι πῃ ΠΙΘΙΊΡΙ ΠῚ 
ϑιρογνοι οί," δηᾶ ἴῃ ἴῃ Αταρῖς, ὙΠΟ ΧΧ, 
ΤΟΟΟΡ 565 {πῸ ποραῖῖνθ. Αὐλοπρ τηοάθγῃ σΟ0Π)- 
τηρηϊδίογϑβ 1ἰ ἢδ5 ἴΠ6 βξυρροτί οὗ ]. Ὁ. Μ|ΠΊςΠ46115. 

8. ΓΠο γϑηάογηρ “ὁ 511η5 Ὁ ΓΟΥ [86 ΗδΡτοινν 
ΠΣ (πη ἅπαξ λεγόμενον) δᾶ5 ἴῃ Ξιρροτί 
οὗ ἴπὸ ΧΧ. (ὃς ἀποδεσμεύει λίθον ἐν σφεν- 
δόνῃη). [ἢ οτγάοσ ἰο ρεῖ {πὸ ποίϊοη οὗ Ἰηςοη- 
διυιν, ἡ ΒΙΓ ἢ 15 παρ !Ποὰ 1 ἴΠ6 ράΓΑ]16] οἸλα58 
οὗ [ῃδ ῥγονοῦῦ, ἰξ ἰδ Ποοθββαγ Εἰ ΓΠΘΓ, 45 ἀῦονο, 
ἴο ἴακὸ “" Β[ΟΠΟ " ἃ5 ΠΊΘΔΠΙΠΡ ὁ ΡΓΙΓΘΟΙΟΙ5 5[0η6᾽ 
(ἴον ννῆϊο ἢ! {Πότ 15 τὸ δάδαυδίθ δι [ΠΟΙ Υ}), ΟΥ̓ 
ἴο ΙΑ΄ 5ἰγεβδϑ Ὡροὸῃ ἴπ6 ΤῸ] οὗ ““ ὈΙπαἸηΡ" ἃ 
βἴοῃϑ 1ῃ ἃ 5|1πῷ, ἀῃὰ 50 τρδκιηρ ὈΟ(ἢ 8᾽1ηρ δηὰ 
δίοῃθ 801655., ὙΤΠ6 ΨΝυΐρ., τοργοϑθηϊηρ [Π6 
Ῥα]οβίιπο ὄχοροϑὶβ οὗ {πὸ ἔουγίἢ σοπίυγγ, βῖνοβ 
1Π6 δίγδηρε γοηάογίηρ, “"δίσις 40} πὴ ΠῚ Ἰαρί- 
ἄθπι ἴῃ ἀοογνυτη ΜοΥΟυΣΙ,, 4 αὶ {δ} 1η51- 
ΡίεπΕ Ποπογοῃ ;᾿ δηά, 50 δ 85 {Π6 "“δοοῦν5 
ϑοββ, 15 ξο!]οννοὰ ΟΥ̓ πᾶηΥ Θοπηπιοηΐδίοῦβ 
(οβεηπλ Π1εγ, Βεγίμοαα, ὕὔηγοι). Ενθη 
ἴποη, Βοννόνου, ἔπογο [Ο]ον 5 ἃ 6 ἀἸ  ΟΥΘ ΕΥ̓ 
οἵ ᾿πἰογργοϊδίίοη, ὙΠῸ [ΟἿῪ οὗ ἴΠ6 δἂςῖ ἰ5 
Γουηά ἴῃ Βιηρίπρ ρυθοίοιι5 ϑίοποβ οἡ ἃ τοδά- 
διάθ. ἤθὰρ (αἰποῦ, ΒΕ οβοητλ  Πογ, Εηθιοῖ), 
ΟΥ {Π6 ργϑῖϑα. ρίνθη ἴο ἃ ἴουϊ 15 σοϊηραγθὰ ἴο 
{πὸ βἴοηθ ὑΠ]οἢ ἃ πιᾶὴ Πίηρδ5 αἵ ἴπ6 ἤδδρ 
Αἰγοδαγ ἤπηρ αἱ ἃ οὐ πλῖπ8] νν ΠΟ 15 βδἰοηεά ἴο 
ἀδδίῃ, 2.6. 18 ἀοοβ δὲ δά ἴο ἢϊ5 5μδπιὲ (Οιι5- 
βοίι5, υοίϊεά ὈΥῚ ἘΟΒΘηΠΊΠ116γ). ἨἩΗϊσὶς 
δίΓΙΚος οἱ ἃ Ρϑίῃ ἔοσ ΠΙπλϑο]ῖ, ἃπὰ ρῖνεβ ἴὸ 
ΓΙ 186 5θηδὸ οὗ 186 Ὠογίζοηΐαὶ ὕδατι οὗ ἃ 
Ραϊγ οὗ βοα]5. Ηδ νῃο ρῥ͵δςεβ ἃ βδἴοῃθ οἡ 115 
τοηἄογα {πΠ6 απο ὑπϑαυδ], Ηδ ν 0 γξῖνεβ 
ΤῊΣ ἴο ἃ ἴοοϊ ἴῃ κὲ πιάηποσ αἰδίαγ 5. {Π6 
αἰδηςθ οὗ ἃ τί ῃΐ ᾿υἀρπιεηΐ. 

10. ὙΠῸ ναγιθῖυ οὗ ᾿πιεγργοίδ! 5 15. 50 
δτολῖ {πᾶ ννὸ πλΔῪ δἰπιοβῖ 5ΑΥ, φμοί βοϑριέπθ: τοὶ 
“ορ!οηίς. ὙΏ6 πιοτὸ ποῖ 6 ἄγὸ 8ἃ5 ἔο ]οννδ: 

ΡΕΟΝΕΙΕΒ5. ΧΧΨΥΝΙΙ. [ν. τ. 

ΧΙ. 21. ΤῊΘ πηδη 15 βΒρροϑϑά ἴο ὃὈδ6 σο]]ηρ (ἢ 6 
δίοῃμθ Ὁρ ἴο {πΠῸ ΠεΙβϊβ. 

28. ἼΠῈ ἤτγϑι οἰδι8ὲ σοτγγεθροηάς ἴῃ 115 
Τηδδηΐπρ ἰο {πὸ τηαχίπη ““Ῥγορτγιιπὶι Πιπιδπὶ 
δεπο5 δὲ οὐἶββθὸ 46ΠῚ ᾿πϑογῖ ἡ (Τὰς 
"ΆΑΡρτς, ς, 42). Τῆς Ἰγίηξ ἴοηξὰθ μαῖο5 115 
ΥἹΟΙΠΊ5, 

ΧΧΥῚ. 2, 8, 10, 28. 

(1) 2 5 ἴδκοῃ ἃ5. ““ρονγῆι," ΡΠ 85 
“ἐγ 65 ἴο {γολὉ]6." ὙΠΘ τ μν τηδῃ σδιι5ὲ5 
ἴΟΓΓΟΥ, 50 ἀοε5 ἢδ ννῆο ““ ὨΙΓδ5,᾽) 2. 6. ϑηρίον 5, 
π6 00] δηά {π6 ἵγδηβρσεβϑοσ, ἰῃ δῇδισθ οὗ 
τλοπιοηΐ. (οβθηπλ]]6γ.) 

(2) ΔῊ ἰ5 ἴακθῃ 85 “" πηδϑίοσ, [ϑδσπογ," Δπὰ 
[Π6 ραγίς!ρ]ο 45 “"ογάουϑ τρ ΜΕΥ, δὰ ἴδ τοΪα- 
(οη Ὀεΐννεθη [6 ἔννο οἸδιι565 15 οη6 οὗ ςοηῖγεαϑί. 
80 ΓΒ ὸσ, “ ΒῚη ρσαίεῦ Μειβίοσ πηδομεῖ εἰπ 
Ἀιηρ τοοῆῖ, ἀΌΘΥΓ ΜῸΓ δἴπθη Ημρὶες ἀϊπηρεῖ, 
ἄριη νι γα. νογάεγθεϊ," οὐ, πῖογε ᾿ς γα ν, ὁ" Α 
Τηδϑῖου ογάουβ {ΠῚΠΡ5 στρ Ϊγ, ὈμῈ ἢ6 Μ]ΠηΟ 6πὶ- 
ΡΙογ5 ἃ ἴοοἱ] ἰ56 ἃ5 πὲ ΨἯὮΟ ΘπιρίοΥ5᾽ οἰ Πετ 
ὁ“ ἘΠ6 ρδϑβουεῦν  ΟΥ̓́ΤΠΘ ““ [ΓΔΠΒΡΤΕΒΒΟΥΞ," δο- 
σογάϊηρ ἴο (Π6 56η56 ρίνεη ἴο ὮἼὩ. 

(3) 2 15 ἴακθπ 85 "τυς ἢ, δηὰ {πὸ νογὺ 
85. “ΤΊΔΚΟ5" ΟΥ̓“ ρῥγοάιιςο5,") δηὰ 186 ργονεγθ 
ΤὰΠ5 “ Μυςῇ ρτγοάυςεβ 4]},} ὦ. ε. ἴη6 τ ἢ πλδη 
ὈδΟΟΠΊ685 γσῃμοσ, δὰ “6 γὙΠ0 ΘΠ ΡΙΟΥ5 ἃ ἴοο!... " 
[45 ἴῃ (2)]. (ΗΠ Ζὶς δπὰ ὑπιῦτγει). 

(4) Δ ἰ5 ἰβκθῆ ἃ5 ὁ" ἀυσΠεΓ" (45 ἴῃ 6. 
Ἰ. χο; ]οΟὉ χνὶ. 132), δπὰ {π6 ραγίϊςῖρ]» 45 
ἐς νΟ Πα (85 ἴῃ [84]. 1]. 9). ἃπά 50 ΜῈ βεὶ {[ιὸ 
το ἀθπηρ ξίνεη ἀῦουθ (δου ίθηδ, Ενν δ], ἀπὰ 
Βογίῃθαα.) 

ΎΤΠΕε ἀπ Ππσυγ οὗ 1Π6 γϑῦβθ νν85 οἰθατὶν {εξ 
ὈΥ οί {Π6 1,ΧΧ. αηὰ ΨΝυΐϊς., νν ἢ ς ἢ τῆτοιν 
ῃο0 ἸΙρῃξϊ οὐ {πὸ ἰοχί, δηά ἄγὲ Βορεεβϑὶν υπιη- 
1611 610 ]6. 

28. ὙΠῸ ρᾶβϑϑθαρα ἰ5 ποίου Γ ΠΥ 85 8η 1π- 
βίδηςθ ἴῃ Ψ ΒΙ ἢ ἴῃς ἰγαπβίφίουβ οὗ ἴῃε ΑΝ. 
πᾶνε ἔο]]οννοαὰ πϑ Ποῦ {πΠῸ Χ Χ. ποῦ πο ψ υἱρ.. 
ΠΟΥ ὄνθη [πο γ, ἀπά ἤᾶνθὸ βίνθη ἃ Ὀεΐϊζοσ δτὰ 
ΤΏΟΥΕ Ροϊηίθα τηεδηΐηρ. Βοῖίῃ [86 ἔΟΥΤΛΟΓ νοτ- 
βίοῃϑ ἴγοαὶ ἴδ6 ννοσγά "5 45 τπουξὴ 1 νϑτὸ 
σοπηρεοϊοα νυ ἢ ΤΊ- ρυζΓθ, Ἱπσοσγαρῖ. 850 186 
1,ΧΧ. εἰνος γλῶσσα ψευδὴς μισεῖ ἀλήθειαν, 
[6 ΨΝυϊρ. “Ἰηρὺᾶ ἔα] ]αχ πο ἃπλδῖ νετιῖᾶ- 
τοτ." 11 Υ ἴα κοβ ἴῃ6 ννοτά 85 δεῖϊνο, "" ΕἸῃς 
ἔλ]ϑεμῃο Ζυμρσο ᾿ιαβϑοῖ, ἀθσ μη βίγαῖει," διὰ ἰς 
ἔο!]οννοά ΌὈΥ Οεβεπ5. ὙΤμῈ ΑΟὟ΄. 5 βὺΡ- 
Ρογῖθά ὈΥ πιοβῖ τεσθηΐ σοχηπηδηϊδίουγϑβ. 

4 ΟΑΘΤ᾽ ποῖ {πγ561Ὲ οὗ ᾿το πιοῦ- σ "πεὶς 
τονν ; ἔογ του Κηοννεβῖ ποῖ νν ἢαῖ : Ἦ εὑ. 

ἃ ἀΔΥ πΊΔΥ Ὀτίηρ ἔογίῇ. ΤΟΣ 

ΓΟΗΑΡΤῈΚ ΧΧΥΙ͂Ι!. 
1 Οὐτεγταίϊονις οὕ σε βσυο, 5 οὐ ἵσπέ ἰσυδ, τι οὗ 

ἐαγὸ 10 ατοϊα οδέρμειΣ, 23 ἀπά οὐ Δὲ ἀομσελοία 
ἐα7έ. 

σπαρ. ΧΧΥΤΙ. 1. ὙΤῆδ νναγηΐηρ μᾶ5 ΠΥ πϑιίοπβΌ ΤῊ [,αἴΐπ ργουεγρ, “ Νεβοῖο ιηᾶ 
οςἤοοϑ Ὀοῖἢ ἰπ {πὸ ἰοαοίπρ οὔ δοτίρζατο (1Πὰκὲ 56Γι5. νοβροῦ νϑῃδῖ," 15. ὑνογίἢ ποίϊςα, ἃ5. Ργὲ- 
Χἰϊ. λο; [ἅπ|65 ἵν. 13---16) δηὰ ἴῃ (παϊ οὗ οἴμοι ϑ6πεῖπρ 11 ἰπ 8η ἰητθηϑιπεά ἔοιτῃ, 



νυν. 2--ατ. 

2 ἴ,εἴ Δποίδεογ πηδλη ργδίβε ἴδες, δηά 
ποῖ {Π]|ὴ6 ον πιουῖῇ ; ἃ βίγδηρετῖ, δηά 
ποῖ [ἢϊη6 ονγῃ 1108. 

Α 5εἴοῃβ ἐς ᾿ἤθανυ, δηά τε βαπά 
᾿ ΜγΕΙρΡΉτΥ ; θυζ ἃ [00]᾽5 ννγατῃ 1: ἤδανὶθγ 

Ἃ[}4η τπεπι Ὀοτῇ. 
4 ᾿ Ννταῖῆ :ς οτὰεὶ, δηά Δηρεῦ Ζ: 

δυῖ γνῆο ἐς 40]6 ἴο βίδπά 

ΗΘ. 
ἀσαυΐμέες 

τ δ. 
Ἡ γε ὶς 
«γποΐ 
ἐξηεν: ΕΗ ΕΒ τνοῦδο, οὐ ένπες, Ἢ 

“0 - δείοτε ' εηνγὴ 
. ἴον, ς Ορεη στέρυκε ἐς δεῖτεγ τῃδη 86- 
π ογεῖ ἰονδ. 
ἐεῳ ΒΝ] 6 ὁ ΑΙ] αγε τῃ6 ννοιλη 8. οὗ ἃ 
οτνδον Ε]δη4; δυῖ τῇς΄ Κί58ε5. οὐ ΔΠ ἘΠΕΠῚΥ 
Ηε. ώγέ ' Δεςείτῆι,. 
ὐβ εν ΩΝ 7 ΤΕ Ἀ1]] 8οὺ] "Ποδιμετῃ δη Βοπογ- 

Ὡ. απο δεγ) ΤὨΘ οτξιηδὶ νογὰ σΑΙ165 ΜῈ ἢ 
1 τ1Π6 ἔογοθ (ἸΚκὸ ᾿ΒΕΓΔΠΡΟΓ᾽" ἴη ἴΠ6 ρδγδᾷ]]εὶ 
οἰδυ56) οἵἉ ““ αὐἰϊεπιι" ταῖοῦ (ἤδη “αἰμα." ὝὍΠε 
ὈΓΑῖθα ἴο Ὀ6 νου Δηγίθιηρ πλισδῖ ὈῈ αἰΐο- 
ξοῖΠοσ ἱπάθροπάοηϊς, 

9. Οομρ. Εσο]ι5. χχ]ῖ, 1ς, 85 ἀγαννῖπρ ἃ 
1|Κα σοπιράγίδοη Ὀεϊινθθη {π6 Ὠραν οί τηδίθγίδὶ 
Ὀυγάδηβ δηὰ (6 τόσο ἱπιοϊογαῦϊο Ἰοδά οὗ νἱο- 
Ἰεπῖ, υπυθαϑοπὶηρ ραϑϑίοῃ. 

4. εὦ}] Βεοίζεσ, 9810 087: ὙνΠ4ΐ [5 
ἀεςοδεά 18 ἰῃ6 νιοΐεπος οὗ ραβϑίοῃ ἰπ ἴῃ6 
δυβθαηά ννῆο {πη Κ5 ΠΙ ΠΊΕ τοηρθά, 85 ἴῃ 
ΥἹ. 234, ποῖ {Π6 5] οννοσ, σοστοάϊηρ νοχαίΐοη οὗ 
ΟΠξ ὙΠΟ 15 δῃν!ου5 οὗ ἀπο Γ 5 ργοθρογῖγ. 

δ. Το ἀυζγ οὗ ἤοπάς ἴο βρεᾶκ {δι Πέι] 
τνογάβ οὗ τοῦ κὸ ννπθη γόρυκο 15 ποοάρα ἢ85 
Ὀεσοιηθ ἴῃς σοχπηπῖου ᾿πποΠἴδποο οὗ 4]] τλογ8]- 
1515. ““8:ς δβαδοηά πὶ ὁσῖ, πι}}] πὶ ἸΏ ΔΠηῖςο 115 

ἰ6πὶ 6556 ΠΙΔ] ΟΥΌΤΗ, 4ι8πὶ Δαἀυ]α[οποπι, 
Ἰδη "Πα πὶ, Δ5ϑοπίδι  οπθιη." Οἷς. “Π)6 Ατηϊς." 

ς. 2ς. “Νοη ἅπιοὸ "ΠΠππὶ (5ς, δηλ] 1), πἰϑὶ 
οἴη άο." ϑόεπες. " Ερ.᾽ 2ς. 

ἐς ϑ6ᾷ ἴιϊ ΕΧ ΔΠΊ1ςἷ5. σΟΥΓ15 ΠῚ} 681 ΠΟΤ 55: Πγ115, 
851 4υϊά 5.15 Πη6 (δςῖ556 150 116 Δ ΡΓΟῦΟ, 
81 14 τη πο δοςιι585, [6 1ρ56 ΟὈ] υγρδηάιι 65. 

Ριδυῖ. ΓΙ Π.᾽ 1. 2). 57. 

σεογεί ἰοπο] Βοίζογ, 1ονθ ὑμδῦ 18 π1ἀ- 
ἄθπ: 9ος, ἰῃαῖ ννῆϊ ἢ, Πονογ ϑῃοινηρ ᾿[561Ὁ Ἰῃ 
[8158 ΟΠ6 ὙΥΔΥ οὗἉἨ τοι κίπρ ἴδι {5,15 ΓΟ ΠῪ ἢ ϊησ 
56}  νῇοη [15 ργέϑθηος 15 πιοϑὲ ποοάρα, δηά 
τηιισὲ Ὀ6 ἰγοφίθα {πογοίοσε 45 ποη-οχιϑίοηῖ, Ἀθ- 
Ὀυκο, τυΒοῖθοῦ ἔγοιῃ ἔτθπὰ οὐ ἔος, 15 Ὀδζζογ 
[Πδη 500 ἢ ἸΙονθ. ᾿ 

“76, Ἴδε νογά στοηάογεά “ ἀθοθίῇι] "ἢ 15, 45 
[ἢ 6 τηγρίηδὶ γοδάϊηρϑ 5μονν, οἵ ἀου [1 πιοδη- 
ἴῃ. ΑὐἰΒοῦ τ ρῥγοδοπηηδῖοθ ἴῃ ἔδνοισ οἶ 
ΔΌσυπάδηϊ, Δπά ννὸ {Πὰς μοὶ ἃ ἀο]οαῖο ἰοιςῇ 
Οὗ ἸΓΟΠΥ͂, Ὑν ΒΙΟἢ 15 νης τη ἴῃς ΑΝ, ΨΈΕΥΥῪ 
Ἰλν ἢ 15 1η6 ΘΠΟΙΏΥ οὗ ἴΠ6 Κιβϑθὸ5 {Ππ4ΐ σΌνοῦ 
Ρεγάγ, θυΐ Ἰαν 5} οὗ ἴῇθπὶ οη]ν. Ηἱ5 σοιιγίεϑυ 
ξοθ5 ῃ0 ἄδοροσ. (οπρ. Νοίθ Ῥεῖονν. 

7. ὝΠε 5ρθϑοΐαὶ ᾿ηϑίδηςθ σονοῦβ, οὗ σοιγϑο, 
[86 ζοποσαὶ ἰανν δῖ ᾿ηἀυΐσοηςο ᾿ῃ οἰθαϑιγε οὗ 

ΡΚΟΝΕΚΒΘ. ΧΧΨΝΊΙ, 

ςοπὶῦ ; δυῖ “ἴο τῆς ὨΌΠΡΤΥ 5011} ἜνΕΓΥ 4100 6 λ 
Ὀιζτοῦ ἰπίηρ 15 δυνδεῖ. 

8 Α5 ἃ ΤΡ [ἢ ννγαπάθγοιῃ ἔτγοπὶ 
Ποῖ παβῖ, 80 ἐς ἃ τηδῃ τῆδι νγαπάογεῖῃ 
ἔτοπι ἢΪ58 ρίαςδ. 

9 (Οἰπίπιεμηῖ ἀπά ρεγίμιπις γο]οῖςς 
(ἢῆε Ὠδαγῦ: 80 Ἅοέλι τἴὴ6 βυνεοῖηθϑε οὗ ἃ 
ΤΔΠ᾽ 58 {πἰεηὰ ΌΥ Πεαγίγ σουηβεὶ. ὼς 

1Ιο ΤὨϊηε οὐχ ἔπεπά, ἂπὰ (ἢγ ἴ- ἐγὼ οἴ ἐῇ 
1 Πογ᾿ 5 ἔπεηά, ἔογβακε ποῖ; πειῖῆογ ἀμνοὶ 
θο ἰηῖο τῆγ πγδετδι Ὁ ἽΞΗΜΑ Ϊη [δ 
ἀἄΔγ οὔ τὴν ΠΑἰΔΠΆΪΥ : ,ῶν 4Ὀειῖεγ ἐς ἃ ΕἸΣ ΔΑΊ 
ΠεΙρῆθοιγ ἐῤαΐ ἰς πεὰσ τῃΔη ἃ Ὀγοῖμεῦ ἀὐϑωυ 

ἔατ ΟἹ. Φ ςὮλΡ. το. 
[1 ΜΥ 8οη, θὲ ννῖβε, δηά πηλκε Φ γος 

6ο3 

ΔΩΥ κὶπα Ὀγηρ5 οὐ 58:16} δηὰ ὑγϑδγηθ55, (παῖ 
561 {-γεϑίσγαιηϊ τ] 1 Ρ}165 1ῃ6 ϑοῦγοθθ οὗ 6ῃ]) Υ “- 
πηδηῖ, 

8. Οἤδηρεο οἵ ρίδοθ ἰ5 ἱβοιιρῆξς οὗ 45 ἴῃ 
1501 δὴ δου], [{ 15 ποῖ δΑϑὺ ἴοσ [6 τήδη ἴο 
βηαὰ δποίπον ἤοπὶθ οὐ 1ῃ6 ὈιΓά Δποΐμου ποϑί, 
ΤΠ 56η56 οὗ 5ϑΟΌ ΣΕΥ 15 ἰοδί πὰ σᾶπηοῖ ΘΑ5}}7 
Ῥε γοραϊποά. Ὅῆε πηαχίπι, ᾿ξ πιὰ δὲ ποιϊορά, 
ἰ σμαυποίουι σεῖς. οὐ [86 δάγ!οσ βίδρϑ οὗ Ηε- 
Ὀγὸνν ΠΙδίογυ, Ὀεέογε Ἔχῖ]ο δηά ἔγανοὶ μδὰ πλδάθ 
οἰἰαηρα οὗ σοι ῃΓΥ ἃ ΤΟ ἔδπλ]αγ {πὶπρ. 
ἍλΓΡ 5061 ἴο ΠΟΥ 8ηὴ δςῇο οὗὨ ἴπ6 ἔρεϊηρ νυν ἢ 
ταδάθ {Π6 (Βουρῃὶ οὗ θείης “4 ἔιρίτεῖνε ἀπά ἃ 
νδραῦοη" (Οδη. ἵν. 12, 13} ἴΠ6 πηοβὲ τογγθ]α 
οὗ 4] ριιηϑῃτηθηΐ5. 

10. ὙὝΠοΙΘ ἅγὸ {ἰπ|65 ἤθη ψγὸ σοὶ ἔγοπι ἃ 
[θη (Π6 ϑυιηραῖῃυ ννῖςἢ ἃ Κἰπϑιηδῃ γοξιιϑος 
ἴο 05. (ὐοπρ. ΧΥΪ. 17, ΧΥΠ]. 24. “ Ἐπίοῦ 
ποῖ," ες. “1Ἶἢοι Μν1}Ὸ ἀο νν6}} ποῖ ἴο δηΐου... 
“Βεῖῖεγ 15 ἃ πεῖ βῃθουγ" ὙΠΟ 15 ΧΘΔΪΥ “ ΠΟΔΓ,"" 
55. ἴῃ Ποατὶ δηά ϑρίΐ, (μᾶη ἃ ὈΓοΟῖμΟΥ ὙΠῸ 
{που ἢ ΟἸΟΘΟΓ ἰός! ]ν, ΟΥ̓, ΜΥ ΒΙΠΘἢ 15 ϑνοτεθ, ὈΥ 
ὈΪοοά, 15 “ἴᾺΓ ΟἿ᾽ τη [δο]ηρ. Οουηραις ἴΠ6 
ΓΟ] πρ ράβοαρμο ἔγοσῃη Ἡδϑοά, ὁ  ογκβ δηὰ 
Παγ5,, ΝΥ. 341: 

Τὸν δὲ μάλιστα καλεῖν, ὅς τις σέθεν ἐγγύθι 
ναίει" 

Εἰ γάρ τοι καὶ χρῆμ᾽ ἐγχώριον ἄλλο γένηται, 
Τείτονες ἄζωστοι ἕκιον, ζώσαντο δὲ πηοί. 

εἰ ΟΠΒΙΘΗ͂Υ ὈϊΙὰ ἴο Τὴγ [ρά5ῖ ἴῃ6 [οπὰ (Πα 
ἀν] [ἢ Βατγὰ ὃν {Ππ66: 

Ἐοτ 5ῃοι)]ὰ {πόγὲ σἤδποθ ἴο σΟΠῚΘ ἃ στηδίϊοῦ 
(ἢδὶ τουσποῖἢ (Π6 ν]]αρο, 

ΝεΙβῃθουΓβ νν}}} σοπῆθ ἴῃ Ὠδδίθ, ψν 816 Κι 8- 
ΤΏΘη ΘΙ ΊΓΟΙΥ σιγά {Ποηλ." 

11. Μ ἼΠῚ ΤΠῈ τηδὶη Τπουρῆς 15 (ῃαῖ 
[ἢ6 νἱγίιιο5 οὐ ἴῆς 500 ἃγὸ δὴ ΠθννοΥ ἴο ἴΠπος6 
ὙΠῸ σἤαῦρο (ἢ6 ἔδίποῦ ὙΠ πορίεςξ, οὐ νἱςο, 
Βυΐ τῃ86 ἔτοηιθηῖϊ 56 οὗ ἴπΠ6 ννοσγάβ ἴῃ πὸ 
ΘΑΥΟΓ σμαρίογβ (1.---ἰχ.) οὐρῆξ ἴο ἴθδςἢ ιι5 
1ῃαῖ ΠΟΙῸ αἰϑὸ νὸ ἤδῶγ {ἴῃ6 νοῖςθ οὗ (Π6 
ἴδᾶσῃοῦ ἴο ἢ5 ἔτι ἀϊβοῖρὶθ, Ηδ ρ]οδάς νι ἢ 
ὨΙΠ ἴῃ Δ Δρρθα] ἴο ΜΝ ἬΙΟἢ ΠῸ ΚΘΏΘΓΟΙ5 ἡδίιιγα 



6ο4 ΡΕΟΝΕΕΒ5. ΧΧΥΙΙ. [νὲ εὐ εσιϑα. 

ΤΥ πελτὶ ρἷδλά, ἴμᾶὶ 1 ΠΊΑΥ ΔΠΒΥΨΕΓ 
Ηἰπὶ [Πδῖ γεργοδοῃεῖῇ πε. 

7 ομλρ, 8... 12 ΧὉΑΔᾺ ρτγυάεμς "πα ογεβθεῖῃ τῆς 
ον], «πα ὨΙάδτῃ Βἰπιβεῖε; ὀκέ ἴδε 
5 ΠῚρΡΙ6 ρα85 οῃ, “πα ἅτε ρα πὶβῃςεά, 

τ οπαρ. 9. 124 ΓλΚε ἢΪβ ραγπιειῖ [Π δῖ 15 5 ΓΕΙΥ 
[ογ ἃ βἴγαηρεγ, ἀπά τάκε ἃ ρὶεάρε οὗ 
ἢϊπὶ ἔογ ἃ βῖγδηρε νγοπηδη. 

14 Ηε τῇας δ] εβ8εῖῃ ἢΪ5 ἔγτεπα νντῇ 
4 ἰουὰ νοῖςε, τἰϑίηρ εἀτὶγ ἴῃ τῃε πλογη- 
ἴπρ, ἰτ 5841} θὲ σουμῖοα ἃ ουγβθ ἴο 
Ὠϊπ,. 

Ἀναρ. 9. Ις ἦᾳ ρςοπείϊηυα! ἀτγορρίπρ ἴῃ ἃ 
ω ΨΟΓΥ ΓΑΙΠΥ ἀν ἀπά ἃ σομῖεητίουβ τνο- 

ΤΠ ἃγα ἃ[1Κα. 

ι6 ΨΝΠοβοενοσγ πάει δεγ πιάσῃ 
(ες νυ πὰ, δηά τῆς οἰπίπιεπι οὐ 15 
τίρας μβαπά, τυλίεμ Ὀεννγαγεῖῃ ἡμεῖς 

17 ἴτο 5ῃαγρεηδιῇῃ Ἰγοη ; 80 ἃ πῦδῃ 
Βηδγρεποῖῃ πε Τςουηΐδηδηςε οἵ Ἀϊς 
ἔπεηά. ᾿ 

18 Ὅν οθο Κεερεῖ τῆς ἢρ ἴτγεε 
804} οἂδὲ τῆε ἔτυαϊ!ς τῇογεοῦ: 50. δε 
τὲ ννδιτεῖ οὐ ἢΪ5 πχλβῖεγ 5}}} ὃὈς 
Βοπουτεα. 

19 Αβ8 ἴῃ νγδῖεγ ἔδλςε σηοτυεγει ἴο 
ἔλεος, 50 τῇς Πεαγῖ οἵ πηδῃ ἴο πιδη. 

20 Ηδεὶ! δὰ ἀδβιπιστίοη ἀγὲ 'πενεσ 
ΔΙ]; 80 τῆς ἐγεβ οὗ πιᾶπ ἅγε πέγεῦε 
βδτ|586ἀ, 

ἰς ᾿μϑδηβιΌ͵6, οπίγοαῖηρ πὶ ἴο Ἰεῖ ἢ15 118 ἴε5- 

(Εν ἴοὸ (86 τεδομίης οἵ 15 τηδβῖεσ, ὙΠ ὑρ- 
τὶ κηϊηθθ5. οὐ {6 ϑδομοαγ νν}} δὲ ἴδε τγυσδῖ 
ὐοννοῦ ἴο 41} δἰϊαςκβ οὐ ἴδε οἽμαγδοῖοσ ΟΥΓ 
τολοδίηρ οὗὨ [Π6 πιδϑῖου. 

12. [ἀσπίοδὶ Ἡν ΧΧΙΪ. 2. 

13. Οοπιρ. χχ, τ6. Ηετε να μᾶνε ἴῃ {πε 

ἰοχῖ 561Ὲ τῆ6 τοδάϊπε “βίγδηρε ψοπίδη," 
ψ ποῖ ἴπογα (ῃ6 ΑΝ. Ὀογτονν5 ἔγοπι [6 πλδΓ- 
εἰπαὶ σογτγθοϊίοη οὗ {πὸ Ηθῦτενν. 

14, ὙΠΟ ρἱοΐυγε ἀτγάννῃ ἰ5 {μα οὗ {Π6 
οΞςἰοπζαϊϊουβ ἢδιίζογογ βοϊπρ δὲ ἀδυθγόακ ἴο 
ΡῬουγ οὐξ͵ Ὀ᾽οβθίηρβ οἡ [5 ραίγοῃη. ΕὌΓ ΔῃΥῪ 
βορὰ τῃαῖ ΒΘ ἀοο5, ἔθου Δηγ ἴμδηκβ Π6 βεῖβ, πε 
πὶ μιϊ 85. 06 }} υἱΐοῦ οὐτθοβ. ὙΠῸῈ ΡΈΓΑΘ6, 
ἐγ 55 ΘΑΥΪ ἴῃ ἴΠ6 ΤΟ ΠΡ." πᾶν Ροϊπί 
Εἰ ΠοΥ ἴο ἃ σπδίοτη οὗ ραγὶπρ πΊουπῖηᾷ νἹδι 5 
οὗ γτεβρθοῖ, {κὸ τῃαξ ἡ ΠΙΟἢ ργονδ θά δ οσηα, 
Οὐ ἴο βοιποῖμίπρ αἱ ναγίδποθ νυ ἢ ουδίοπι, πὰ 
(Ππογοίοτγε ϑἰατ τ Πηρ; ΟΥ Τ]ΔΥ δ υυϑοά 85 5] ΠΊΡΪΥ̓ 
ἱπηρ  γπρ Ζ68], δαροῦμο55, Ἱπιροι 5 ]{γ. 

15. εοπί ἐμαί ἀγοῤῥίησ] ἩδρτΓρ, 85 ἴῃ Χῖχ. 13) 
{π᾿ 4 φαυγίποη τοοῦ οὐ ὀδϑίθγῃ ἤοιιϑθβ, αἰννανδ5 
ἸαΌϊς ἴὸ ογᾶςκβ πὰ Ἰοακαρθ, βῈΡΡ] 165. Ἐῃ6 
εἐτουπάς-νοΥκ οὗ {πὲ ϑτα ταάε. 

186. ὙΠΟ ροϊπὶ ἴῃ ΟῚ 5 πη] τ 465 15. {Π6 
ἱπηροβϑι ὉΠ Υ (Δοςογάϊπρ ἴο {π6 πιοδηΐηρ βίνεη 
ἰὸ πὸ Ηοδτονν νογ ἴῃ τῃ6 βοσοηά οἶδι156) οὗ 
συμοραἰ πηθηΐ ΟΥ̓ γεβίγαϊπί, Α πη σδηπηοΐ [46 
(πὸ νἰπά, ΟΥ̓ οἴαθρ ἃ ἴῃ 5 μαπάβ. [ ἢθ 
ἰακὸ5 δῇ πηριθπῖ ἴῃ ἢ]5 τίρῃῖϊ μαηά, [δε 
οἄοιγ δεῖγαγϑ Πΐτη, οὐ ᾿ξ 51105 οὐδ. 80 ἴῃ 
Ἰκὸ τρδηποῦ. [86 “ σοπίσηϊοιιθ, ΜΌΠΙΔΗ "ἢ 15 
οπὸ ΨΏοβο ἔδυ 5. 1 18. ἸπηρΟβϑὉ]6. ΘΓ ΠΟΥ ἴο 
ΠΙάθ οὐ σβοοκ. ὅ66 Νοῖθ Ὀεῖονν. Τῆς ἀἰϊβῇ- 
σαν οὐὗὨ 1π6 ῥγόονθγ ϑθθπὴ5 ἴὸ ἤᾶνε ἰθὰ [6 
ΧΧ. ἰγαπϑίίου ἰο ἃ ἀϊβογθηξ τοδάϊηρ, “ΤΠ 
πο νυἱπὰ 15 τουρῆ, πὰ γοῖ ἰξ 15 σδ] θᾶ 
Ῥγορ του," ΜΠ σἢ ἰ5 δάοριεά 4150 ὈΥ ἴῃς 
Αταῦῖς, Ομαϊάδθο, δηὰ ὅϑντίας. νθγβίοη8. 80 
ἴδλκοη, ἰἴξ ργεβοηῖβ ἃ σΌΓΙΟΙ5. ΡΑΓΆ]16] ἴο ΟἿΓ 
ΠΟΠΊΕΙΥ δαγίπρ, “ὁ [ἴ [5 8Δη 1} πα {παῖ Ὀ]ονν8 
ποδοὰγ ρουά." Ενεηῃ ἴῃ6 ποῖ, ΜῈ 8}} 115 

τουρῆποββ, οἰθᾶγβ ΟἹ ([Π6 οεἱου 5 δηά ὑτίπεϑ 
ἤπο ννϑδίῃοσ. 

117. τ βρβν. ὙΠΟ ΡτονοΓΌ, 45 σΟΠΟΠΪΥ͂ 
υπάοτβίοοά, δχργοβθος ἴπ6ὸ ραὶη οὗ πιυῖυδὶ 
ζΟΙ 56] 85 Ἰοιπὰ ἴῃ οἰδδτ, νυ ο]]- ἀοῆπεὰ [μουρῃῖβ, 
ΤνῸ τηϊπά5, {μι15 δοίην οὐ δαςῇ οἴμεσ, θεζοπιε 
Τλοτο δοιῖο, Αποίδογ, Ὀυῖ 655 βϑδῃξίοοῦσ 
ἱπίογργείδιίοη (βδυρρογίεα ΟΥ̓ ἂἃπ Ατδῦδὶς ργὸ- 
νοῦ, ἀπά δάοριοά δγ Ἀοβεοηπιθ!εῦ ἀπά Βεγ- 
(ἢδ4:}) 5665 ἰπ ὁ Ξῃδγροπηρ "ἡ ἴῃ ἰάεὰ οἵ 
Ργονοκίηρ, γι δίηρ, δὰ ππάὰβ τμὸ ροϊπὶ οἵ 
1Π6 πιαχὶπὶ ἰπ {π6 ἕδαςϊ (μδὲ πὸ αυδιτεῖὶς οἵ 
(δο586 νγῆο βᾶνθ Ὀθθὴ ἐπεηάβ ἅγὸ ΟΕ ἴῃ 
Ρτοροπίοη ἴο {ΠΟΙ͂Γ ὈΓΘΥΙΟῸ5 ἹΠΕΙΠΏΔΟΥ͂. 

18. «υαἱϊε! }} 1,Δἴογα! ν, “Ὃ Κεοροῖδ," ὁ" οὔ- 
ϑογνεῖῃ." [|1Κ6 ἴῃ πιραπίηρ ἴο ἴπε ρῥτοτνετῦ 
αυοΐϊοα ὈΥ δῖ Ραὺ] (2 Τίπι. 11. 6), θὰϊ ππὰ 
ἃ 5ρ6614] γείοσθηςθ ἴο {86 δίἰοπάδηςε οἱ 5ἰᾶτὲβ 
οπ ἰποῖὶγ πηᾶϑῖοσ. ἈΑἋ5 ἴπθὸ ἤε-ῖγες γϑηλγὲβ 
σοηπϑίδπε σᾶγὸ Ὀυϊ γιοϊἀ5 δρυπάδηϊ στορε. 50 
1ῆ6 τηϊη!βίγαιοηβ οὗ ἃ {21 {ΠΠ|}] βεγνδηΐ νι 1}} ποῖ 
06 νἰουῖ {ΠΕ ἀὰδ γονναγά, 

19. ρει πὸ ϑἰπιρίεδὲ δῃὰ πιοϑδῖ παίυγαὶ 
ΤῊΘΔΠΙΠΡ ἰ5 4530 {ἴπ6 {πι|οϑ. ΑΔ45 ΜῈ 566 ΟὔΓ 
οννὴ ἴδοθ ἤθη νῈ Ἰοοῖὶ οπἡ {πε τηΐγτογ- ἴκὲ 
δυγίδοθ οὗ ἴΠ6 τυυδίοσ, 50 1ὴ δνοσυ πεατῖ οἱ τρϑῃ 
Ὑ6 ΠΊΔΥ 566 ΟὟΓ οὐ 1 Κοπεβα. [ἢ ϑρῖ1ε οἵ 4} 
ἀϊνουβι 65 νγ6 σοσὴθ θροη ἴΠπΠ6 σοτηπιοη Ὠυπιδη 
πᾶΐιισο ἴῃ ΨΏΙΟ 6 4}1} αἰῖκὸ σατο. ΤὴςἊ 
οσοπάοσηϑαϊίζοη οὗ ἴδ φγόνυετῦ, Βονθονοσ, τηδκεθ 
ΔΠΟΐΠΘΓ ἱπιοτγρτοίδιοη ροβϑιὉ]6. δηθὰ 50 ΤΔΔΠΥ 
ἢδνθ βθθῃ ἴῃ ἴπμο τοίδγεηςα ἴο {πε γοβεςίοῃ τα 
[86 νναῖογ τῆς ἐπουρης δαὶ ψὸ Ἰυάρε οἵ οἴει 
ὃν ουγϑοίνεβ, πὰ ὑμοπὶ ἔα] οτ ἴῃς τένεῖβε,. 
85 ΜῈ ΟἼΓΞΟΙνο5 ἃτθ. ὙΠΕῚ,Χ Χ, (δϑιιπηηξ ἃ 
ἀ!ἔογοηῖ τϑδάϊηρΡ) ἰγαπϑίαῖθθ, ΟΥὁἨ ΓΑΙΪΠΟΙ ρᾶγᾶ- 
Ρἤναβοα ἰϊ, ἃ5. {που ρὴ {Π6 ἕᾳαοϊ ΙΓ Β ἱ ἐα- 
ΡΓοβϑοὰ ννΌγα ἴΠ6 αἰ εγθποεβ οὐ Πυτηδη σΠλγλ- 
ἴογ5, “Α5 οης ἔδεθ 15 ποῖ {ἶκὲ δηοίΐδεσ, 50 
ΠΘΙΓΠΟΥ ἂγὸ {Π6 Βοαγῖβ οὗ τηθη. ἢ 

20. Ἠδάσδϑ, ἴδε τνογτ]ὰ οἵ ἴδὸ ἀεαά. ἀπά 
Ποβιπιοίίοη (ρδῖμ, 186 ἀἀθβίγοΥ  ῬΟντΕΣ, 
Ρογβοη θα) μάνα Ὀδεη δ 81} {ἰπλ65 ἀπά ἴω δἷ 

Ι 

ΉῊΣΞΣ αὖ. 

Σ. 



Υ, 21--27.] ῬΒΟΝΕΕΒ5. ΧΧΝΊΙΙ. δος 

ἂρ. 175. 21 Με τῇς βπὶπρ ροῖ ἔογ βιΐνεγσ, δηά ἀοίῃ ἴμ6 σγοννη ἐπάμγς ἴ ἴο ΘΝΕΓΥ ἘΣ ΩΝ 
δηὰ τῆς ἔιγηδος ἔογ ροϊά; 80 ἐς ἃ πὰὴ ρεμεγατίοῃ αὶ αι μόμς 

2ς ΤΠ ΠΑΥ Δρρϑάγεῖῃ, δπᾶ ἴδε ἴεπ- 
ἄεν ργαβθ ϑῃοννειἢ [156], ἀηα Πεγρ5 οὗ 
τῆς πιοιητδί 5 ἅγα ρσαῖπετγεά, 

26 ΓΕ ἰαπὶῦβ αγ ἔογ τ οἰοτῃίησ, 
αὐτιὰ τῆς ροδῖϑβ γε ἴῃ 6 ῥτῖςε οὗ τῆς δε]α. 

27 Δῃὰ ἑδοε τἠαί βαὺε σοαῖθ᾽ ταῦ 
ΘΠουρΡἢ ον τῆγ ἰοοα, ἔογ (ἢ ἰοοὰά οὗ 
ΤΥ Πουβεῇῃο] 4, ληάὰ 207 τῆς ᾿ πιαίη- "Ὁ. 10. 
ἴδηδηςς ἰοῦ ΤΥ πιδίἀθη5." 

ἴο ΠΙ5 ρΓαΐδ58. 
22 ΓΒΟΙΡῊ ἴῆου 5μουϊάεθς Ὀγὰν ἃ 

ἴοοϊ ἴῃ ἃ πηούῖδγ δπηοησ ννῆθαῖ νντῇ ἃ 
Ραβῖῖα, γε νν}}} ποῖ 8. ἐοο βῆ π655 ἀ6- 
Ραγῖ ἔγοτῃ ἢ]Π]. 

22 Βςε τοι ἀΠρεπ ἴο Κπονν ἴδε 
Β. «σῇ βἴδῖ οὗ ΤΥ ἤοςκβ, σημά ᾿Ἰοοκ ννε]] ἴο 
ἐμ 2 τῆν ᾿ιεγάϑβ. 

᾿» . τὰν ἢ 
πο: 24 Εογ ᾿τίομε8 σγέ ποῖ ἔογ ἐνεγ: 

ςοιιπῖο5 που ῖ οὗ 85 41-ἀδνυοιτίπς, ἴη- 
50ΈΔΌ]6 (ςοτρ. χχχ. 16). Υδῖ οπὸ [πΐηρ, ἴδε 
ἴοδσβοῦ 16}}5 ι15, 15 ΠΊΟΓΟ 50, ἴπ6 ᾿υ5ῖ οὗἩ [86 δγθ, 
[6 γοϑί]εϑς σγανίης ὙΠ] ἢ σγον8 ἢ ννδδῖ καἰ 
[εεὰ 5 οη (Εςεϊδ5. 1. 8). 

4]. [ἰ 15 Ὀείζοῦ ἴο ἴακο [6 ϑϑρῆϑο 88 ἰπ|- 
Ῥογδίίνο, 80 190 ἃ ῶδϑῃ ὈΘ ἴ0 Ὠ18 ὈΓΣΒ189, 
Ἰθὲ πὶ ρυτιν 1 ποπλ 4}1} (Π6 ΠΟΥ οὗ ΒαίογΥ 
δηἃ Ὀάθθηθβα ΜΠ Ἀν ΒΓ ἢ ΙΕ 15 ἴοο ΡγΟΌΔΟΙΥ 
ΤΩΙΪΧοὶ ὉρΡ. δὸ Οσβοηΐιϑ5, δΥ Ίπεγ, 6 Δ ῖῖο, 
Ὀπιργεῖῖ. ὙΠῸ ΔΟΝ. βυρροϑῖς ἴῃς τηραπίης 
([π 1156] 4φυϊδ [6 π4Ὁ]6) {πὶ ργαΐθα ἰἴϑοὶ δοῖβ 
8ἃ5 ἀυε5 ἃ ἔηγπᾶσο Ὡροη πιοίδὶ, δηὰ {γῖε5. (86 
πλδη οὗ ννηδῖ ϑογί ἢ6 15. 

22. ὄγαν) 5ς. ἴο ροιπὰ ψνῆδθδὲ ἰῇ ἃ 
ταοτῖασ ϑἢ ἃ ροϑῖ]θ, 15 ἴο ρὸ {πγουρῃ 186 
τηοσί οἰαθογαῖθ ργοσεβθ, 2 πιο {πη {ῃγοβῇ- 
1Π8, ἴῸΓ ἔρον [86 νυῆλοδὶ ἤτοσα [15 ἢιισκ δηὰ 
ἸπρΡΌ ΓΙ Ι65, Βιῖ 1Πη6 ΠῸΠῪ οὗὨἨ [6 ἔοοϊ 15. ποῖ 
ἴἢιι5 ἴο Ὁ κοὶ τὰ οὗ [ἰ 5:|ςΚβ ἴο Ὠἰπὶ ἴο {Π6 
αϑῖ; 411} αἰδοῖρ! πο, οδοίηρ. Ἔχ ρουίθηοδ βθοπὶ ἴο 
ὈΡ ν'αϑίθα οὐ ἢϊπι. ὙΠΟΙΟ 15 ΠῸ γϑάθοῃ ἔοσγ 
ΞΕΡΡΟΞΙΠ  ΔΗΥ͂ ΓΟογθησθ ἴο [Π6 ριπΙΞῃπιθηΐ οὗ 
ΡοΟυΠαΙΠΡ 4 ΟΥΙ ΠΆΠΑ] ἰο ἀθαίῃ. δυςῇ ἃ πιοάθ 
οὗ ἰογίαγο 85 Ὀθεη τηεΐ νυ ἢ ἴῃ πιοάθγῃ {ἰΠ|65 
ἵπ ἴΠ6 Εδϑί, Ὀυΐ ΠΟΙ ἃγὸ πὸ γδοθϑ οὗ ἰΐ ἴῃ 
[Ἐνν 5} ΠΙΚΊΟΥΥ. 

23-- 27. ΤὙῆῇδ νοῦϑθϑ ἈΓῸ Οἱ ϑεὶν σοηπηροίθα 
δηὰ ἔοτπι οπθ σοηζησοι5 σουηθεῖ, ἼΤάκοη 
ἘΠ ΟΓΑΙΥ ΠΟΥ δηρ 186 ῥγδιθθ5 οὗ [Π6 θαυ! ογ 
ΡΑΙΓΙΔΥΟΒΔΙ] [1ἴρ, ἢ 118 ἤοςκΚβ δηὰ πογάσ, απὰ 
ἘΠαρε οὗ ἴπῸ φγοιμπά, ἃ5 σοπηρατοὰ γῇ ἢ [ἢ 

ΠΟΙ ΠΊΘΓΟΘ οὗ ἃ ᾿δἴογ {{π|6, νυν] ἢ ΠΠΟΏΘΥ 845 [15 
σδιοῦ οὐ ΟἿΪΥ νυ δ] ἢ. 

238. ἔἄμοαυ ἐξό «ἱαΐες οὗ ἐδγ ,οοξ: Βεῖίοτ, 
ἔαοθ, δηὰ 950 ϑ:ρρ Υη δὴ 1ΠΠπϑἰγδίίοη οὗ 
[68ὴ χ. 3, 14. 

24. ον γίδο)] ΤῊΘ ΠΊΟΠΕΥ͂ ννἢ]ο ἢ τηθη 
ΤΩΔΥ 5ἴ6Δ], ΟΥ ννϑῖθ, 45 σοηϊγαςῖοα νυν ἢ (ἢ6 
Ἰαηά οὗ νη ἢ (86 ΟΥ̓ΤΙΘΓ ἰ5 ποῖ 50 ΘΊΞΙΥ 
ἀορτινρά. 

αγὸ πο ζ0. εὐεγ] Νοῦ 1] [6 στόονση (16 
ννογά 15 δορὰ οὗ [ἢ ““στοννῃ οὔ ριιγὸ βοϊὰ " 
ὑνΌΓη οὐ {ΠεῈ τηϊῖγε οὗ {Π6 ΗἸρἢ -ρυιοοὶ (χοί. 
ΧΧΙχ. ό, χχχῖχ. 20), δηά οὗ Κἰηρῖγ ἀϊφάστῃ, δὶ ἢ 
50 Ὀαδσογηθθ ἴΠ6 ΞΥΠΊθΟΪ οὗἨ ρον ῈΓ βϑῃογα]]ν) 
Ὀε ἰγδηβπητοἀ (45 ἤοοκβ ἀπὰ μειὰβ ἢδά Ὀθ:η) 
“τοπὶ ΟΠ6 βεπογαδαϊοη ἴο δηοίδπογ." 

25. αρρεανγε: ὴ Βεῖζον, ὕἽΈ οπ ὴ9 51888 
ἀΙΒδΡΡθασθῦ, ἴπ6 ἴοπάοι ργᾶθς ϑἤθινοίἢ 
1561. διέτθ55 15 ἰαϊἃ ου [Π6 ὙορΊ ΑΓ ϑυσοθβ- 
βίοῃ οὔ ἴμ6 ργοάιοῖβ οὔ ἢ ϑρασί ἢ. ΤῊΘ “" ργας5" 
οὗ [η6 ἢγβῖ οἴδιιϑα 15 (παῖ ννὩοἢ ἰη 55. χχχνυὶ. 
2, ΧΟ. ς, ΟΠ]. τς; 2 Κ' χίχ. χό ἰ5 υϑρὰ 848 ἴῃ 
ΡτΟνοΓΌ4] ἴγρε οὗ ψῆδὶ 5. ρογίβϑῃδϊο δηά 
Βεεῖϊηρ. ὙΠῸ νεῦβθ ρῖνοβ ἃ ρίσϊυγο οὗ 16 
ΡΙεαϑδηΐποβ5 οὗ ἴπῸ Πυποαπάπιδη᾽ 5 σδ]]Πηρ. ΝΥ ἃ 
ἃ.Ὲ Γεπιϊπάθά οὗ (Π6 “" Βεδίιι5 116 χυΐ ῥγοςι]} 
ποροῦ! 5" οἵ Ηογᾶςο, “ Εροά. 11. 1. ΤΠΘ 
[ΘΔ ΠΟΥ ΘΘΘΠῚ8 ἴθ 5ΔΥ, ““ΤΉ656 ἅτ ἴῃ ἀο! Ρἢ15 
οὗ {πὸ ϑῃορῃογα 5 [πἶ, ἀπά ςσοπιραγοά ψἢ 
{Πε86 ννῃδῖ σδη ννϑα ἢ οὐἩ τὰπκ οθυ ᾽" ΧΝΊΉΝ 
[18 ΤΠ 6ΓΘ τηϊηρ 65, ᾿ῃ σοπποοίοη νυν ἢ Ὁ. 25, 
{πὸ που ρης τπαΐ ΘΟ ἢ οἴδρο οἵ ἴδαῖ 1 Ἰη 115 
56Ά500 ΓΡΉΠΪΓῈ5 ΑΓ δηά νυ δῖς ΠῚ] Π685. 

ΝΟΤΕΘ οἡ (ἬΑΡ. ΧΧΥΙΙ. 6, 16. 

6. Το ἀ βΠσ ἐγ 1165. ἰπ [Π6 ννογά ΠῚ"). 
Α5 ἀεηνεὰ ἴγοπὶ {πὸ ΝΊΡἢ δὶ οὗ ἽΠΨ), ““ἴο ῥγδυ," 
1 Πᾶ5 Ὀθθη ἴάκοη εἸ[ΠοῚ ἴῃ 1ῃ6 56Πη56 οὗ “1Πϊημ5 
ἴο δ6 ργανεὰ ἀρδιηϑί," οὐ "" {πὶηρς ργαγθά ἔοχ," 
δηΐ {παῖ ΟἸΠΟΙ 45 πηθδηηρ ὁ ἰανϑἢ δηὰ δθιιη- 
ἀλδῃϊ," ΟΥἨἕ“᾽ ςοπϑίγδιηθα, πηγοδὶ," 845 1Π ΟἿΓ 
ι.56ὲ οὗἉ {πὸ νυογὰ ὁ" ργεοδγίουβ." ΟἾΠε ΓΘ. σοη- 
ποςὶ ἴ ΜΠ δὴ Αγαῦϊς τοοῖ, νος σοηνογ5 
της ἸΙάρα οὐ ““5(απΊ Ὁ]. ἀπά 50 ([ο]ονης 
ἴῃ6 Ψς. ““Ττδυάιυ]οηῖα ̓ τοηάογ 1ῃ6 ννοτά, 
ἃ5 1Π6 Δη[ 6515 οὐ “811 ἴῃ τΠ6 ἢγοῖ 
εἶδλυβο οἵ {π6 νεσϑθ, “" ἀθςθιίμ!, 825 ἴῃ 186 

ΑΟΝ. 80 Βοβοηπ]Ποσ,. ΗΠ Ζῖρ, Εν α]ά. ΤῊ 
τοπάετίηρ βίνεπ ἀῦονθ 15 βδιιρρουῖοά Ὁγ Οοβθ- 
ηἶι5, δνΊ ποῦ, 6 νοῖίο, {πιργοϊῖ, Μδιγοῦ, 
δηἀ (ουρῆ οἡ [86 ρτουηὰ οὗ ἃ ἀϊβοιοπξ 
ἀογινδίοη) Βογίδοδι. 

16. Τα ροϊηΐϊ δὲ ἰβϑθὺ 5 ὑυβεῖποῦ (6 νογῦ. 
ἐδ, οὕ ψνῃΙΟΒ “1ῃ6 οἰπίτηθπξ οὗ ἢὶ5 τἱρδῖ 

Βαηὰ ἢ 15 (86 βυ]εςξ, 15 ἴΆΚθὴ 85 σοπηὶηρ ἴτοπὶ 
ΣῊ Ἰὴ 115 υδιιδὶ βθῆδθ οὗ “"ςδ][Ρ οὐΐ,᾽" ““ρτο- 
οἸαίπη, "ἡ δηά 80 “ ὈΟνΓΑΥ, ΟΥ̓ 85 ἰἀδηξῖςδὶ ἰῃ 
τιεδηϊηρ "ἢ ΠῚ, "ΠάρρΡοη," “ Ὀ6(1}1.» νν τὰ 



6ο6 

{ἢ Ἰαξῖοτ πηραπίπηρ ψτὸ μοὶ (1) "" ἢ]5 τρῃῖ παηὰ 
τηρεῖ Ἰἢ οἵ], " οὐ (2) “ ΟἹ] πηοοεῖβ. ἢϊ5 τὶ ἢΐ 
Βιαηά," 5ς. 51105 ουξ ἔγοπι . ὍΤΠὸ ΑΟΝΥ.., νῃϊςἢ 
ἴφκος [Π6 ἔουτηοσ 5656, [5 βϑιιρροτγίοα Ὀγ οβθη- 
ταῦ Πογ. Ενναϊά, Βεγίμοαδυ, Ηρ, ἢ ϑοπλα 

ΟΗΑΡΤῈΒ ΧΧΥΠΙ. 
Οονεγαί οὐφο;ναίίονις οὐ ἐριῤέείν αγπαὶ γεσίοες 

ἡ ν71γ. 

ΓΈ. ΗΕ “υνἱεκεά ἤεε ψ ἤεη πὸ πδῃ 
᾿ Ρυγβδαδίῃ : Ὀυῖ τΠ6 τρῃϊθοιϑ ΔΓΕ 

ὈοΪ]ά 45 ἃ Ϊοη. 
2 ἔογ τῆε {γαπβργεββδίοη οὐ 4 ἰχλπά 

ΤΏΔΩΥ αγέ ἴῃς. ρῥγίηςεβ τῇῆθγεοῦ: δῖ 
ἸΌΡΩΣ ΓΌγ ἃ πηδη οἔιιηἀεγβιδηάίηρ σπαά Κηονν- 
πάν. ἰεᾶσα τῆς 8ἴαῖε ἐῤδγεο 564}} θ6. ρτγο- 
ἐπ παῖπΕ Ιοηρεά. 
ςςς.4.Α ροοΓ πΊδη ἴῃδῖ Ορργϑββεῖῇῃ [ῃε 
ΠΡ ΡοΟΟΓ ἐς ἐξέ ἃ ϑυγοορηρ γαίῃ ἦν ]ςἢ 
ΤῊςΘ: ἰοανεῖῇ πο ίροα. 
Ὁ" 4 ἼΠεν τῆαλῖ ἔόγβακε {6 ἰανν ργδῖβε 

τἢε ννίςΚεά : Βυιῖ βιςἢ 48 Κεερ τῆς ἰανν 
σομίοπα νυ ἢ τΠ πη. 

ς Εν!] πιεὴ υπάετβίαπά ποῖ Ἰυάρ- 
πιεηῖ: διῖ {πεν τῆλ 5εὲκ ἴῃ6 ΓΟΚῸ 
ὑπαεγβίδηά 4}} ἐδίπρε. 

ΡΕΟΝΕΚΒ5. ΧΧΝΊΙΠΠΙ. [ν. 1---τὸ. 

ἀϊβεγοηςθς οὐ ἌΤοησίγυςίοη, δἄορὲ {πὸ ᾿δίογ. 
ΜδΌτοΥ σίνος (6 βοιηθυν δι δοσοηίγις γεπάοτ- 
ἰηρ ““ἢἷἰ5 τς Παπά (4115 ἔογ οἰπίπιοηϊ," 8ς. 
Ὑ}}}} θῈ 50 ἴογῃι Ὁγ ἴπε σοπίδηςουβ. νγνοπίδη 85 
ἴο τρηυῖτα ἃ Ρ] 4! ϑἴογ, 

6 ὁ Βειῖεγ ἐς [6 ροοῦγ τῇδε ννδι κει ἢ “μ3Ρ. τῷ 
ἴῃ. 8. ὑρτρμίπεβθ, τη δέ {δαὶ ς΄ 
Ρόύνεῖβα 1π Δ ννᾶγ85.) τπουρῇ ἢθ ὁέ 
Γςἢ. 

γ “ἍΝ οβο Κεερεῖῃ {μὲ ἰανν 1: ἃ “3ββρ. "9 
τνῖβε βοη : δι δε τῆλ [15 ἃ Ἴσοπη- [οτι κω: 
Ραηΐοη οἱ τίοτοιιβ γῖδη 5μαπιεῖῃ ᾿ΐβ ΚΑ τα 
ἔλτῃετγ. 

8 “Ης τῃδϊ ὈΥ͂ υϑυτγν πα ἰμη]ιι5ῖ 5 «βϑρ. ιν 
σϑϊη ἰπογθαβεῖῃ 15 βυδδῖδηςε, ἢς 5}1]] Ἑσαιες. ̓- 
ΡΆΚΠΘΓ ἴξ ἔογ μἰπὶ τῆαῖ ψν}}} ρὲ! τῆς ἐΉ εν. 

ΡοοΥ. ἐδΩΣ 
9 Ηες τῃαϊ τὐγπεῖ ἀνγαὺ ἢ 5. ΘΔΓ 

ἔτοτη ἤεαγίηρ [ἢς ἰανν, Ἔνεη ἢ 5 ργάυεῦ 
“λα ἑ ἐε ἀοουαϊπδιίοη. 

10 “ οβο σδυβείῃ (μῈ τίρῃτεουϑ 5 οβΑρ. 56. 
ἴο ΡῸ ΔΒΙΓΑΥ ἴῃ ΔΠ ΕΝ] νγαγ, ἢς 5}4]]} 
[Δ}1 ΠΙπιβέ! ἴπτο ἢ18. οννη ριῖ : δῖ τῆς 
ὈρΓΙΡῊς 584}1} ἤᾶνε ροοά ἐῤίηρε ἴῃ ροϑ- 
96 5510}. 

σηαρ. ΧΧΝΠΠ. 2. ἐγαηεσγεηοπ} Βεῖίοῦ, 
ῬΟΓΠΑρ5, ΣΘὈΘ1110π, (80 ἘοβοηπΊ]Π ον, Η!- 
σὶρ, Μίδυγογ) Α τονοὶς ραϊπϑε ἃ τυ ]οσ Ἰοδα 
ἴ0 ταριἃ εὔδηρεὲβ οὗ εἀγπαθίυ (ςοπλρ. ἴΠ6 
ὙνΠο]ο Ὠἰϑίοσυ οὗ ἴπ6 Κιηράοιῃ οὗὨ [5γὯ6] ἃ5 ἃ 
Ρτγοοῦ οὗ (815), Ὀκ “ἐν  τηθη οὗ υπάογοίληά- 
ἵπῷ ἀπ κπονθοάρο ἴπιι5 5.4} ἢ6 (ἴῃς ργίηςθ) 
σοπίϊηι6.") ὍὙστιδ τυϊϑάοπι ΜΜ}}} Ιοφὰὰ τῇοη ἴο 
ΠιΔΙ πίη 8η Οχίϑιϊπρ οὐάογ, ΤΠ ΑΟὟΥ᾿., ον- 
δνοῦ, ἰς πὶ ΠΔΙΤΉΟΠΥ ἢ [Πῃ6 σΈπογΔ] πηθαπὶηρ; 
οὗ [Π6 ννογά, δπά ἱπιρ! 65, νν δὲ 15 1ἢ [56] {τπι6, 
{παι ρος] αἰδογάθγθ ΤΑΥ͂ σΟπΘ ἃ5 (ἢ6 
ΡυΠΙΒμθης οὗ ΔΥ πδίϊομδὶ 5ϊη, ἰάοἸδίγγυ, 
Ιυχαγγ, οὐ ἴΠ6 [πΚ6.Ψὕ 

ἐρε «ἰαἱό ἐδέγεο  Τη6 ΑΟΝ΄. ἴακοθ 1ῃ6 13, 
Ὀ5ΈΔΠΎ 1η δάνογ οἵ σοιηραγίϑοῃ, ἃ5 ἃ ποιιην 
Δ  πιᾶκορ ἴ ἴῃ διδ)]οςς οὗ [Π6 νοῦ (50 
ΚΟβοηγλ }16γ). [Ὁ 15 Ὀοϊ(οΓ, ρογπαρϑ, ἴο ἰακο 
ἴἴ 8. ἃ 4ιλΠγιηρ δάνεγο, Ὁ (5ς. 1ῃ6 ἰαηἀ) 
ΒῺ811 ΒΌΓΟΘΟΙΥ ΥὉΣΧΟ]οη 058 ἄἀδνβ 1π 

Βι ΔΌΪΙΣΌΥ. 

38. Αποῖμοῦ ρο] ἶσα] πιαχὶπι. Με ταῖβα 
ἃ τηλῃ οὔ πε ροορῖίο, ροοῦ {6 {Πϑιβοῖνοβ, ἴο 
ΡοΟΜΘΥ. ὙΠΕΥ πα Πϊπὶ {Π6 νλοΥβί ΟΡΡΥΈΞΘΟΥ 
οὗ 811, Ρ᾽ πάθους {πὸπὶ ἐνθη ἴο {πεὶγ ἰαϑὲ 
τιοῦβοῖβ. {κὸ ἴῃ ϑἰουπησγαῖη υν δι ἢ ϑννεθρβ οἵ 
{πε ϑοθά-ογῃ Ἰηϑίοδα οὗ Ὀσηρῖηρ ἔογΌ ΠΥ, 

δ. Αϑπϑογίβ [ῃ6 ἄθορ ἱπίεγ.ἀεροπάθηςθ οἱ 

ΤΏΟΓΑΙ ΠΥ δηά ἱπίο!]οςῖ, ΑΝ Ἰοβα δἰ ς 4] κ}5- 
ΠΟΓΠΠΊΘΙΗΣ [Π ΡΓΟΡΟΓΈΟΠ 85 ννὸ ἀ0 ον]. δὴ 6 πᾶν 
ἃ Υἱρῆϊ Πυάσηιοηΐ ἴῃ 41} [ΠῚ σ 5 ἴῃ ργορογζίοη ἃ5 
ΟΥ͵Γ ἢρατὲ 560 15 ἴο Κπονν σοά. (Δοπρ. [1Π|65 
ι; Χἢ, 24, 

Θ. ρῥεγυεῖσε ἱπ δίς «υα9}] ΤΠς Ηεῦγοιν 
5 ΒΡ: ΠσΔΠΕΪΥ 1565 πὸ ἄἀπ4], ποῖ {Π6 Ῥίιγαὶ), 
οἰ ΡΟΓνΟΥΘ6 ἴῃ ἢΠ15 ἐομδίο ννγ8." Οὐοπιρ. ΕςοΙυ5. 
11. 12. Δηα δ. [π|65᾽5 γϑίογεηςθ ἴο {πὸ “"ἀου]6- 
τ ηὐδα τηδη,᾽ ΔΠ|65 1. 8. 

8. κηὐαὲ κα] ὙΠῸ Ηδθγειν νογά ἀοος 
ποῖ ἴῃ 1156] ἸΠΔΡῚΥ 1Π}τ|5Ε]|ς 6 : ““ ὨΞΌΓΥ ἀπὰ ραὶπ 
Τα Κ6 αρ πὸ ποΐϊίοη οὔ “ρα ἀεπνεὰ ἵτγοπὶ 
διιγν." ὙΠο ἰὰνν οὗ σοάβ ονεγηπηοηΐ ἰ5 [Πδῖ 
11-οϊΐθη ραίῃβ ἄο ποῖ ργόβροσ, ὑπαὶ δήογ ἃ 
{Ππ|Ὸ {ΠΟΥ ρᾶ55 ἱπῖο ἤδη πα Κπονν ἢον ἴο 
1156 ἘΠ6πὶ Ὀεζίον. 

10. Νοὸ ἔοιπῃ οὗ 6δυ]] 5 πιο μαΐοξιϊ, πο 
τοβα] οὗὨ εΥἹ] Ξδάάοτ, [Πλῃ [Π6 τετηρίδιϊοη ὈΥ͂ 
τῆς ψ]σκοα οὗ ποθ πὸ μᾶνο Ὀθθη σὶρ ἴθοιϑ. 
ψιςδ ΙΠ 500 ἢ ἃ οσᾶ56 βθϑῃβ ἴο ννυΐῃ ἃ ἰννο- ἕο] 
{ΠΠΠΡἢ. [{ ραίηβ [15 οὐ ὁπάϑ δης ὀχυ]ῖα ἴῃ 
ἴῃς ἀοννηα!} οἵ ἴπΠ6 ροοά. Βιι Ποῖὸ αἷοο {88 
{ΠῸΤΊΡἢ 5 συ! ο 4], [ἢ ΔΠΥ οᾶδὲ ἴΠ6 ἰσπηρίοῦ 
Ὑ}11 δον (6 Ρυπισῃτηθης ἢ6 ἄἀοβογνοβ, απ 
1π6 Ὀ]Α πη 55. 1 ἀτὰρ ἴο {Πποηλβοῖνοϑ, 1} δ6 
βΒίγοηριΠεποα δηάὰ θηπο ]οα ὉΥῚ {π6 ἰεπιρῖδ- 
σοῃ. 



γ. 11--21.} 

εὉ. 11 ΤΠῃε ΤΟΝ πδη ᾿ς ννῖ86 ἴῃ ἢ 5 
ἐ:ς στιν ςοηρεῖς; δῖ τῆς ροογ τῆλ μδῖῇ 

πη ἀογϑῖδηάϊηρ' Βδαγοῃοῃ ἢ]πὶ οὐ. 
Ἄν τὸ 12 ΤΥ θη τὶρῃΐθοιιβ μέρ ἀο τα- 
:  1οῖςς, ἐδόγε ἰς στελῖ δίοτγυ : δυῖ ψἤεη 
ἀν Ι 

“Ἴδα νι ὶοκεά γῖβε, ἃ πᾶ ἴβ ' δίάάεη. 
εν. 13 4Ηξπ τῆαῖ. σονεγεῖῃ [5 518 
ετν 51.8}} ποῖ ργόβρεῦ : δυΐ ννῇῆοβο Ἴοη- 

ἢ ξρβϑοῖῃ ἀπά ἐογβακεῖῃ ζψέρπ 58.411} ἢανα 
ΠΛΕΙΟΥ. 

14 ΗδρΡΡΥ 1. [λε6 πδη τῆλ ἐξαγειῃ 
ξοπι. τα. αἶνγαν : ἔθυς πε τῇδε ἤδγάθβηθιῃ ἢ]5 

ἢοαγῖ 504] (211 ᾿πῖο πιο θοῦ, 
Ις “7: ἃ τοαγῖπρ' ᾿Ἰἴοη, δηά ἃ γπηρίὶηρ 

Ὀθαγ, 9 ἐς ἃ νι ιςκοὰ συϊοσῦ ονοὸσ τῆς 
ΡοΟΓ Ρεορΐς. 

16 Τε ρτγίποε {δῖ νναπίειἢ πὑπάετ- 
ΒΔ Πα Πρ 15 4150 ἃ ργϑαΐῖ ὀρρῦαββϑοῦ : δα 

11. ὙΠΟ ορΙ ργαπηπιδίὶς ροϊηξϊ οὗ ἢ ργουοτὺ 
5 Κοθη δηὰ ϑ!αγρ. ὙΠῸ τίσ ἢ ΠΊΔη 5665 ἴῃ ἴΠ6 
τι ἢ 8 ἢ6 [5 ραϊπθά ἃ ργοοῦ οὗ ἢϊ5 'νΊ54Ο ι, 
Ὀωῖϊ ἃ11 τ1Π6 νυ Ώ1|6 15 ΡΟΟΓΕΓ ΠΟΙΆ ΡΟΙΓ 5665 
πὶ 1ΠγουΡἢ δπὰ τγουρῃ. ιν εδιΐη Ὀιαηίδ, 
ΡΟνΝΟΥΥ ϑθάγρθηβ, {86 γος] ρόννοσ οὗ 1η- 
6 ]Ποςῖ, 

190. ΤΉΘ 6θηϑὸ οὗ ἴῆ6 ψνῆοΐθ 15 οἶθαι, δι 
{παῖ οἔἹἁ 5'ηρ]ε ννογάβ ἀουθί ἢ}; 

ἐδεγε ἰς σγεαὶ φίογυ) 55. τῇϑῇῃ ΔΙΤΑΥ {πεπὶ- 
αν 65 ἴῃ ἐθϑῖίνα Δρραᾶγοὶ, σπονν {ΠΟΙΓ ἸΟΥ͂ σοη- 
5ΡΙσΠἸΟΌΒΙΥ, μᾶνθ πο πϑεὰ ἴο ἢϊάὰδ [ἴ, 

ΩΑ παῆ ἷς ῥιίἀη)] Ἐειίοσ, τῶϑὰ Ἀ149 
ἘΠΘΙΔΒΘΙΥΘΒ, 55. δ ΠΠΚ δηᾶ σον ῸΓ ἴον ἔδαγ, 
Δηὰ γεοῖ ἂτὸ μυπίοα οὐ. 

18. Ιξ ψνγοπβ Πᾶ5 δθθῃ ἄοη6, {Π6 σουγϑδ 
ὙΓΠΙΟΉ πλδῃ 15 δία γα γ ἰοτηρῖοα ἴο ἴακο, (Πδΐ 
οὗ πιάϊΐπρ, δυισηϊπν ὉΡ.. ἄοες Ὀϊΐ ̓πογθαϑθο ἢ 5 
ΠΆΘΟΓΥ. Το Ὀυγάσῃη ἰ5. 511] οὐ πῖπι. ὍΤΠο 
σοηάϊοπ5 οὗ ἔγοοάοιη ἂὸ Ἴσοηζοβδίοη πὰ 
Δτλθπάμπηρηϊ, ροηίοβϑίοη ἴὰ Οοά οὗἉ 51Π8 αβδίηϑί 
Ηΐ πὰ, ἴο πιθρῆ οὗ 51π5 ἀραϊηξῖ ἴθ. ὍὉΠδὸ 
τοαςἢίηρ οὗ οἴμιςδὶ νυϊϑάομη οὐ [815 ροϊπί 18 
ἀσπίς! ἢ τραῖ οἵ Ῥϑαϊπηδῖ, Ῥτγορμεῖ, 
ΑΡροβίῖθβ, δπά οἷ [οτὰ Η πιϑοῖ. 

14. Τῆς “ἤρα ἡ" ΠΟΙ ϑρόκθϑη οὗ 15 Οχργοϑϑϑα 
Όγ ἃ ἀϊβογοηῖ ννόογὰ ἔγοιῃη τη υϑοα ἴῃ [ἢ 15 
ὈΟΟΚ ἴο ΘΧΡγοσΘ5. “16 ἔραν οὗ ἴῃε [1 οτὰ,᾽" δηὰ 
ἀφποῖθβ, ποῖ 50 τ οἢ τονογθηῖ αὶ ἅνθ, 845 
δηχίοιιϑ, οὐ, 88 ψὸῸὸὶ ϑῃοι)ὰ ΞΑὺ, “" Πποίνοιιδ᾽" 
ϑρῃϑι τ νθηςε8. οὗ σοηϑοθηςθ. ὙΠῸ τρασοης 
ἴλκο5, 45 ὁοξζεη δἰϑδθοινῃεγο, {πὸ ἔοσπῃ οὗ ρᾶγδάοχ. 
Το πιοϑδὲ πηδη {115 ἰθιμρογαπηθηΐ ϑοοπὶ ἢ δὶ 
οὗ τπὸ ϑοϊ ἐπ τοστηοηΐοσ. Τὸ δὰ ννῃῸ Ἰοοκ5 
ἄδοροτ ἰἴ 18 ἃ ςοπαϊτίοη οἵ Ὀ]εβϑθάμεξβ, ἀπά ἴῃ 6 
ΔΑ] ουιση685 ΜΏΙΓἢ 5 ορροβοὰ ἴο ἴ οηάβ ἴῃ 
ὨΛΙΘΕΓΎ.. 

16. ΤῈ ἴοιπη οἷ ρο ἶσα] νυγοι θά Π6858, 
φοη (δ6 ρονογῖγ οὗ ἴπδ ορργεββοά Ξιδ] οοῖ8 
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ἢς τῇαλϊ μαΐβιῃ οονεΐοιιϑη685 5}|4]} ργο- 
ἰοηρ ϊς ἀλγϑ. 

ΓΑ τῆδη τῇδε ἀοείῃ νίἱοίεπος ἴο 31 9.6 
τῆς Ὀϊοοα οὗ 4“ην ῥεΐβϑοῃ 5}4]1] δε ἴο 14- 
τλ6 ρῖε; ἰδεῖ ἢο πηδῃ 8.  ἢἰΠΊ. 3 

18 ΕὝΨΒοβο ψαϊκειῃ ὈΡΓΙΡΉΕΙΥ 58}8]] ὃς, ἀρ να 
θεὲ βανεὰ: διιῖ ἦδ ἐδαΐ ἰς ραγνεγβθα :π 
ἀὶς ννὰγϑβ 5}4]] [1]] δῖ οπςβδ. 

19 .ξε τῆλε {|Π|6ῖ ἢ μἰ5 δπά 5081] 1ομ8ρ. τα. 
ἴανα ῥἰεπν οὐ Ὀτγεδά : δυῖ ἢς τῆδι (0]- 
ἰοννεῖῖ δἴζεγ ναῖπ ῥεγϑοης 58}8}} ἤανβ 
ΡΟν ΘΓ Ἂπουρῇ. 

20 Α (ἈΠ |] πιᾶπ 584]} ἀφδοιπά νν τῇ 
δ]εβϑίηρθ: πθας Πα τῇδε πιακαῖῇ ἤαβίς Τ οἶαρ. 13, 
ἴο δε τις ἢ 384]] ποῖ δὲ ᾿Ἰπποςεξηῖ. 

21. "ΤῸ Πᾶνε τοβρεοῖ οὐ ρείβοῃβ ἐξ ΕΠ 
ποῖ ροοά: [ογ ογ ἃ ρίεςε οὔ Ὀγελά ἐλαί ἴ ΡΣ 
ΓΔ ὙΨ}1} [ΓΑ ΒρΓ688. 

Ποῖ ΟἾΪΥ οπλ ϊἐἕογς {ΠΕ συ τίη 8, ὈὰΣ 6Χχᾶ9- ᾿ 
Ῥοσγαΐες [ἢ Ὀσγυΐαὶ ἐογοςιγ οὗ {Π6 του. 

16. ὝΠα Κιπρογαῆ ψνὩ] ἢ σἤθνν8. [5618 ἴῃ 
ὈΡρυθβϑίοη Πᾶ5 15. γοοῖ ἴῃ πυνίβάοπι; πιίβγιι]8 
15 ἐῤτο γπείο ἃ ρτοοῦ οἵ ννᾶπὶ οὗ ᾿πάοιϑίδπάϊη 
ἰδ [6 ΓΆ]ΟΥ, 

17. ὍΤῆδ οᾶϑ6 βιιρροθδα ἴ5, οὗ σοιιβο, {παῖ 
οὗ νὴ] 1 πιυγάογ, ποῖ [ἢ 6 6556 στ πιο οὗ τὰδῃ- 
ΒΔ ΠΙΕΓ ἔογ νΠ ἢ [Π6 οἰεἶο5. οὐἨ τεσ ννογδ 
Δρροϊηΐϊθά. Οπε ννῆο 566 Κ5 ἴο ἤδϑ, νυ τηδὲ 
Βυ}Ὸ οἡ 5 5011}, 15 ϑ  ΠΊΡῚῪ μαϑιϊηρ οἡ ἴο 8 
ΟΜ ἀσοβοίγυςϊίοη. ὙΠοϑο γῆο 8366 ἢϊπι πιιιδῖ 
5 ΠΊΡΙΥ Ξἰδηὰ δἱοοῦ, δπὰ ἰεῖ σοάξβ 1 πιοηίβ 
[16] {ΠΟβοῖνο5, 

18. ῥέγογες ἐπ δις «αυαγ5] ἘΔΙΠοΓ ““ἴη ἢ 
ἀου]ς ννα 5) (85 ἴὴ υ. 6). ΜΙ μαΐ 18 βρόκοπ 
οὗ 15 (ῃ6 οΥ1} οὗ νας]]δίίοη, γαῖ ποῦ τῆδη (δ 
οὗ ογαῆ: Ὀυΐϊ ἃ5 γαοΠΠ]αξίοπ {56} τίϑος ουΐ οὗ 
τνδπί οὗ ἴῃ6 οπα ρυϊάϊηρ ργϊποῖρὶο οὗ τιρῃξ, 1 
ῖ5 συηςΓασρῖθα ἢ [Π6 σιγαι  μ οι απ ποβ5 οὗ 
{Π6 τῇδῃ ἴῃαΐ ““ ννδ! Καῖ ἀρτρΒγ.᾽" 
“ῥα Καὶ αὐ ομεε]ῇ Ἐοιζογ, 858}}811 ζ811 πὶ. 

916 οὗ ὕπο. ὍΤΠδ αἰϊεπιρὶ ἴο σοπιθῖης 1η- 
σοι ρ δι ὈΠ}11|65. 15. βιιγα ἴο 41]. γνὲ ςδπποῖ 
5οῦνο Οοὰ δηὰ δίδπηποῃ. 

20. Νοῖ ([(ἢῤ ροβϑοβϑίΊοη οὗ νυ οδί ἢ, ποῦ 
δνθ [Π6 Δοηυ ϑοη οὗὨ [ἴ, 15 ΘΥ}]}, Ὀὰ [6 ΘΑροῦ 
μαϑῖθ οὗ ἘΘλΕ θηϑηεξο: 

“ςΟ ᾳ5 γονθγθηζα ἰΘφΊ ΤΩ, 
Οιι15 πγϑίιι5 Διιῖ ρυάογ ἐϑῖ ἀπαυᾶπι ΡγΟρΕΓ- 
Δη5 ΚΑΙ ̓" --- [ἀνϑη, " 5841. ΧΙΝ, 177. 

σβαδὶ "οὶ δὲ ἱππιφιεη] Βοιζογ, 5 ἴῃ [6 ΠΊΔΓ- 
δίῃ, 88811 ποῦ Ὀ6 ὈΠΡῸΠΙ ΒΘ, ἰῃ σοη- 
{γαϑῖ ΜΠ [Π6 ΠΊΔΩΥ ὁ" ὈΪ βϑίηρο ᾿" τῆλε αἰἱοηὰ 
1ῃ6 σουγϑο οὔ {Π6 ““ [Δ 8}. 

41. νμαῖ 5 ἄννοὶϊξ ου Ἑςπἰ οΗ. 15 [6 Παδιξ 
οὗὨ ἀϊβῃοποβὶ ραγι λιν, νΠΙΟἢ Ἰοδά5. πγοη τνῆο 
μάνα εηϑίανοαὰ {ποπιβοῖνεβ ἴο ἴἃ ἴο {γδηϑγεβα, 



6ο8 

ΕΟ τ, 276 21 ΙΗ τῆλ ἢδϑζοῖῃ το δὲ τὶςἢ 
μα Π ἤαΐλ Δρ εν] ανε, δηά ςοπβιάεγειῃ 
ἀμ 9 πρῖ τῆλ Ρονεγ  5}}}] σοπὶεὲ ὑροῃ 
νετ. 20. ὨΙΠπΊ. 

“ οἶαρ. 2.7. 22. 9Ἧε (δῖ γεδυκείῃ ἃ πιδὴ δίζοι- 
- νυν τ 8 5Π84}} πὰ πιογε ἔάνουγ τῆδη ἢδ 

τῆλε βδχίθγοῖῃ νὴ τῆε τοηρσαα. 
24 δνθοβο γοδϑεῖῃ ἢ5 ἐλ ΕΓ ΟΥ̓ 

Ἦ]5 πιοῖμεγ, ἀπά βατῆ, Ζ1ὲ ἐς πὸ {γᾶπ8- 
σγεβϑίοη ; τῆς βάπηε ἐς ἴῃ6 ςοπιραηῃίοῃ 

.Ηεῦ. οὔ ἀεβίγουεγ. 
ΜΡ ΝᾺ ὡς ΦΗε τῇλι [8 οὗ ἃ ργουὰ ἢδαγῖ 
κἥμωρ. ... δι ΠΓΓΟ ἢ ρ 5{γξε : δυῖ ἢς τῆς ρυῖ- 
το. ἴοῖ 18 {τυϑῖ ἴπΠ ἴτἴῆε ΓΟΚΡῸ 514]}} ὃς 

τηλας (Δι. 
26 Ης {τδαὲ τγυβκῖεῖῃ ἴῃ ἢ 8. οννη 

Πεαγὶ 8 ἃ ἴοο] : διυιῖ ννῆοβο ννδἰ Κεῖὴ 
ννΊβεὶγ, ἢς 504} Ὀς ἀεἰ!νεγεά. 

9 ευϊ. 15. 27 ἢε τῇλῖ ρίνεῖῇ υπῖο [ἢ6 ΡΟΟΓ 
τ αρ, οσ.9. 5Π4}} ποῖ ἰδοκ : δὰῖ Βα τῆδῖ Ἀἰάσι ἢ ἢ Ϊ8. 

ἷ Εγεϑ5 5}4}} πᾶνε ἸΠΔΠΥ ἃ συΓδ6. 
ἀρ... 28 "ΜΒεη τῆς νυ οκοα τίβα, πῆθῃ 
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ἢιάς τῇεπηβεῖνεβ : δυῖ ψψΒεη {ΠΕΥ͂ μο- 
τβῆ, τῆς τρῆτοοιβ ᾿πογδᾶβδ. 

ΓΗΑΡΤῈΒΚ ΧΧΙΧ. 
ι Οεοτα σης οὐ μόδεξ ροτέγησιον, τι σπά 
Ο᾽ ῥγίιιαίφ. 22 ΟΠ ἀπϑὸρ, ἡ γίάς, (ἀξ σῃ, 
εσιτυαγ τές, πα ἐογγμ δέον. 

! Ε, τῆδλιῖ θείπο οἴζεπ τεργουεὰ' Ηὶ Α 
Βαγάδηςθιῃ λὲς πϑςκ, 9}4}} τυά- προς 

ἀσηὶγ ὃς ἀεδίτογεά, ἀπά τας ἐν ΘῈ Κδς 
γΓεπηςαγ. 

2 αἼΒεη τῆς τίρῇϊεοιβ γε ᾿ΐπ τος ΤῈ 
Δυτἤογγ, τῆς ρεορὶε τε]οῖςε : δυῖ Ἐκείε.. οι 
νῃοη τῆς νυ οκεά Βεάγεῖῃ στὰς, τὰς ἴο-. 
ΡέΟρΡΙς τποιγη. τος 

4. ὁ οβο ἰονεῖῃ ννἱβάοπι τγε]οϊςεῖῃ Ἔ ̓ 
Ὧ15 ἔλτπεγ: ἐθαῖ με τητ Κεερεῖῇ οοπι- ὁ ὅτ ας 
ΡΆΠΥ ἢ Παγὶοῖβ βρεπάσετῃ ἦι: βυδ- Κτὶν 
βῖδῃςα. 

4 Τῆε Κιπρ ὃγ Ππάσπγχεητ εϑιδ] 15ἢ- 
δα τῆς ἰαπά : Ὀυῖ [ἢς τῆδτ τεςεϊνεῖν "πὰ 
ρ᾽ ἴθ ονεγι γονγεῖῃ ἴτ. κϑδευδὶ δῴένατεσσ. 

ἈΦ α3 ἣν 

ὄνθὴ θη {ΠπῸ6 ἱπάιιςοπιοηΐ ἰ5 ΔΙ Ορ οί ΠΟΥ ἀ15- 
ΡῬτγοροπίομδίθ. ὙΤΠΘ " Ρίθοθ οὗ Ὀγεδά," ρῥτὸ- 
γοΓΌΙ4] δ 4᾽} {{π|65 ἃ5 ἴΠ6 ὀχίγοπιγχοβὶ Ῥοϊπὶ οἵ 
ῬονεγΓγ (τον, νἱ. ,τό; τ 5. ᾿. 26: Εχεκ. 
ΧΗ, 19), πά8. ἴῃ {Π|5 σοπποςσίίοη ἃ 5: Πρι 8 Γ 
ῬΑΓΆΪ16Ι πὶ πὸ ψογάβ οἵ (λῖο 45 ἴο ἴπε ἀ15- 
Βοποϑῖυ οὔ Μ. σ]5: “ Εγυδῖο ῥϑη!5 σοπ- 
ἀυςὶ ροίεβξ, νεὶ υ{] διϊεδῖ, γθ] υἵἱ Ἰοχιιδῖαγ, " 
Αι]. σοὶ]. “Νοςῖ. Ατι.᾽ ᾿. τς. [ 15 Ὀεῖζεγ, 
ψἢ ἴῃς ΑΌΝν. ((δουρῃ {πε Ηρφῦγονν ἢα5. πὸ 
ἀοπιοῃοίγαι να ργοποιῃ), ἴο τοΐοσ {Π6 ϑϑσοῃά 
αοἴδιιδο ἴο ἴῆ6 51Π|6 ρΡϑύβοῃ 85 πὸ ἤγϑοῖ, ἀπα 50 
ἴο ἢπά ἰπ ἴξ π ἰπείδηςθ οὔ ἴμ6 “ ἔβο 5 ἀδ- 
ΘΟΘΉ8115 ΟὗἉ [6 510 νι ἢ 1Π6 ἰοΔοΠ Γ ΓΕργον 68. 
Οπιΐείηρ ἴθ6 ργοποιῃ, ἴπ6 τπηᾶχὶπὶ ϑίαϊοβ ἃ 
σοπηπιοη ἔδεϊ βοπιονν δαὶ ἴοο ΟΠ Αγ. 

22. ΔηοΙΠΟΓ ἁϑρεεῖ οὗ ἴῃ σονδοίοιιβ [6Π1- 
Ῥετ. [τ]εΔὰἀς ποῖ οἷἱγ ἴο «ἰἰ5ῃοποϑδίυ, δι ἴο 
ἴΠπΠ6 “Ἢ 6ν}] οΥγο" οὗ ϑῆνυ; δπὰ ἴΠῸ πιᾶῃ, θηνγ- 
ἱπρ ἴπ6 μαὶπβ οὗ οἴποῖβ, ἄοοβ ποῖ 566 ἴῃ (Πα 
ὙΘΓΥ [οΙΊΡΟΓ οὔ στυάξιης, σαγκίπς σᾶΓο, 15 ἰοΔ4- 
ἱπρ πὶ ἴο ρονεγῖγ, Ὑ8ὸ τοδήϊηρ οἵ 186 ἰοχί 
15 ὑγοίογδθ]α ἴο (Πδὲ οὗ [Π6 τηλγρΊη. 

24. ᾿ς ἐῤὲ κορηραπίοι 97, α ἀφείγογογ )] 5ς. 
οἰδπάς οὐ {Π6 βάπιὸ ἐοοϊϊηρ 85 ἴπΠ6 ορϑη, ἰδνν- 
685 τοῦ θου. [{ 18 ᾿πιογθβδίίηρ ἴο [Π1πκ οὗ 1ἢ|5 
ἴῃ σοπηροῖοη ἢ οὐ ἰοτγαά 5 τος ἢ ἃ5 ἴο 
(6 (ογθδη. ΤῊ σαϑιϑῖγν οὗ {Π6 ἸΔΊΘΓ ΘΟ Υ Ό65, 
τ νοι] ϑθοπη, παὰ ἔουπά οὐυΐδίέία νναΥ, ὈΥ 
ψΉΙΓἢ, ὀνθὴ ΜΓ {Π|15 ϑναγπηρ Ὀοίογο ΠΪπΊ, ἃ 
τάδ τρῆς “’τΟῦ ἢϊ5 ἔλΊ ΠΟΥ ΟΥ 5. τποῖδου,᾽" 
Δη4 54Υ ποῖ ΟΥΪΥ ἴπαῖ ἃ νὰ ““Ὧο ἴγδηϑργδδ- 
8:0η,") δυῖϊ {παῖ Ιἴ ννᾶ8 ἃ ΠΟΙΥ δηὰ τιρδίθοιϑ 
δεῖ. 

25. «ρῥα]} δὲ »ιαάε γ}α1] 5... 85 ἴπ χὶ, 1: 
54} Θπ͵ογ πὲ ἴνγο- ο]ὰ Ὀ]οσβιηρ οὗ αρυπάδηςε 
δηἀ τγαπα}}}}{γ. 

26. Ὑπὸ νογὰ “ ἔγυσε " ἴῃ ἴδε ῥτεσεάϊηξ 
ΨΟΙΘ6 βυξμοϑδῖβ ἴπΠ6 σοπίγασὶ Ὀεΐϊνθεη ἴδε ν|5- 
ἄοτῃ οὗ ἢϊπὶ Ψηο τγιι8ῖ5 ἴῃ ἴῃς [,οτὰ, θά τἰς 
ΟΙΥ οἵ βο]ξεϊσυϑί, Δ 50 ϑέγνδϑ 85 ἃ σοῃῃςοης 
ἸηΚ, 

27. δίάειδ δὶ σοι Α5 ἴῃ [58]. ἴ. τς, ἴοτ 
ζυγηϊηξ ἀνν αν ἔΓοπΊ, ἀἸσγοζαγάιϊης, γεδιβιηξ. 

Οηαρ. ΧΧΙΧ. 1. ἢε, ἐδαὶ δεὶπφ οὔτα 
γῤγουε] 1 ΔΕΥΑἸ]Υ, ἃ5 ἴπ ἘΠ|6 ΠΠΔΓΡΊΠΔ] τεδά- 
πη, “8 πιδη οὗ γορτοοῖξ." 

“ῥα}} δε ἀεελγογοα 1,1ἴ., 45 ἴῃ Υἱ. τς, κ᾽ 511] 
6 Ὀγχοίοη.᾽" δῖἴγοβϑ ι5 ἰαϊὰ οἡ ἴῃς ξι σπηδθβ ἴῃ 
5. 0ἢ ἃ οδ56 οἵ {πὸ Ἰοηρ -ἀεἰαγοὰ τεῖ ΠΡαῖοη. 

2. αὐῤὲπ δὲ αυἱεοξεάδ }ίῥεαγει γεΐρ] ΤΙΣ 
ποι, {που ἢ τη ἰῃ 6 ϑηρι ατ, 5 υϑεὰ ρεπεῦ- 
ΟΔΠγ, δηὰ ἴλ5 σογτεϑροηαβ ἴο “1πὲ ΤΡ ἐν 
Οὐ5᾽ οἵ [Π6 διϑὲ οἰδυδο. 

8. ὝΠΟΙΟ 5 ἃ "ρῃϊ βῆδάο οὗ ἸΣΟΩΥ͂ ἰπ {πὸ 
ϑοςοηά εἴλιϑο, ΤΠ6 Ἰᾶνν5 οὐ ραγϑ οἰ στη τνου 
Ιρδὰ ὃ5 ἴο οχροεῖ “Του ἢ ἢ5 δῖε 9 
8011}, ὈιΠ, ᾿ηϑῖοδά οὗ 1, 1ηδὶ 15 ἰϑᾷεη [ὉΓ 
αταηϊοά, ΟΥ̓ Ῥᾷξϑβθά ΟΥ̓ ἃ5 ἃ {πῖπηρ δϑουΐ νπ κῃ 
{π6 φτοβιγχαῖο τνουἱὰ ποῖ σᾶγο, ἀπ ΒῈ "5 
τοηὐπάεά οὐ ψνμδῖ σοπιεβ Βοπιὸ ἴο Ἠίπι. 1} 
{ἢ ἀραιποῖ νΒΙΟἢ ὄνθη 6 σαπηοῖ οεἶοβε δι 
ογοβ, {παῖ Π6 15 οη ἴΠ6 τοδᾷ ἴο τι!π. , 

4. Τρε ἀϊισ]Ὶ Ὅς τυ ]εῦ 15 μου ρηϊ οὗ ὃ 
{π6 διιργοπιθ οιηίαϊη ΟΥ̓ 41} ὑιι5ῖῖοο. δ πιθ! 
ῬογβοηλΠν Μά ρίηρ, δηὰ 45 {ΠῸ τἀδὰ] ιάξε, τα: 
τταϑῖθαὶ νν ἢ ἴῃς ἴάκοῦ οὗ Ὀγιῦε5, 



ν. 5-τ8.} 

ς Α πιλη [δι ἢαδτεγεῖῃ ἢϊ5 Πεῖρῃ- 
ὈοιΓ Βργεδάθτῃ ἃ πεῖ ἔογ ἢΪ8 ἔξεῖ, 

6 ἴη τε τταπβργεββϑίοη οὐ δὴ εν]] 
ΤΏΔΠ ἐῤόγο ἰς ἃ 5πᾶτα : δυῖ τῆς τὶρῃϊ- 
Θοιι5 ἀοτῇ 5'πρ' ἀπά τε]οῖςβ. 

η 4Τῆε τιρῃίεοιιβ σοηϑβίἀθγεῖῃ τῆς 
σδυδε οὗ {πε ροογ: δμξ τῆς ψιςκεά 
γεσδγάθιἢ ποῖ ἴο Κπον ἐΐ. 

8 ϑοογηῇι πηθη δ γίπρ ἃ ΟΥ̓ ἰηἴο ἃ 
5ΠΆΓΕ : διιῖ ννῖϑε σιδη ΠΓῚ ἀννΑΥ ννγαῖῇῃ. 

9 1 ἃ ννῖϑε τηδη Ἴοηεηάειῃ νν τῇ 
Δ ἰοο ἰβῃ τῆλ. ψῃεῖθεγ ἢ6 γὰρθ᾽ οὐ 
ἰλιισῃ, ἐῤόγε ἰς ὯΟ ταϑῖ. 

4 7γ)0:0.16. 

1 ΟΥ, “9 α 
᾿ γἵξγ ον ἔσο. 

Ἐ ΗΣΡ. 10 ἐΤΒε ΒΙοοάτ γθῖγ ἢδῖα τῆς υρ- 
ιν πῆρε: δῖ τῆς μβὲ βεεὶς ἢΪ5 βου]. 

11 Α ἴἰοοϊ υἱζογοῖῃ ἃ}}] 15 πηπά: 
δυῖ ἃ νγῖϑβε πιᾶῆ Κεερεῖῃ ἰξ ἴῃ [1] 
αἰτεγνναγάξ. 

ῥε ἐβραὶ γερεϊυεῖρ 1] 1 ἀἴογα!γ, “ἃ πδῃ 
οὗ εἰ[5, οὐ οἤθυιηρβ." (Οὐοπρ. “" πιδῃ οὗ το- 
ῬΙοοῖβ ἴῃ τ. 1. 

Θ. Τμὸ τπουρῆϊ σθοπι5 ἴο Ὀ6 ἰῃπαὶ νν}}]6 τὴ6 
οἤξποθ οἵ (πε νυ οκοά, σχίϑηρ ουΐ οὗ ἃ σοη- 
Βγιθα δαῦϊῖ οὗ ον], Ὀδοοπθα ἃ βῆαγο ἴογ ἢΙ5 
ἀεπισιοίίοη ; {Π6 τιρῃΐθοιιϑ, ἐυθη 1Ε πὸ οἤθηά,. 
ἰ5 ἐογξίνθη δηὰ σδὴ 51}}} γεϊοῖσθ ἴῃ ἢ5. ἔγοθάοπη 
ἔτοτῃ σοηάἀεπηπηίίοη. ΤῊϊ5. ᾿Ἰηἰογργοίδι οη 85- 
511Π|65 {Πα [Π6 Ορεπιηρ νογὰβ “ἢ [ἡ (ἢ οἤδηςο " 
ΔΡΡΙΥ ὈΟΐῈ ἴο {Π6 δΥ} πῃ δηά ἴο {πὸ γἱρῇῃϊο- 
οὐυβΒ. [ἰἢ, νν ἢ ΒϑοητλΠ1|6γ, να Ἰἰοοκ αἱ (ἢ 
βορΟ Πα ΟἸδιι56 ἃ5 ἘΠΕ ΓΕΙΥ ςοηέγαβίοα ψτμ [ἢ 
ἢγϑί, 1 Οχργθββοβ {Π6 ἸΟΥ οὗὨ ὁπξ 'νῆοβε Ἴςοη- 
ΒΟ ης6 15 νοϊά οὗ οἴξηςθ, δῃὰ ννῆο 15 ἴῃ 0 
ἀδηροῦ οὗ ἔξ ]]ΠἸηρ ᾿ἴο [Π6 5πᾶγθ. 

4, δεογηεί »εηῆῇ ἨἮδετγο, ἴπῸ πιθὴ 80 
μαπα φρο σαὶ οὐ το! ρίοιι5. γονο] τ] οἢ8, ννῆο 
Ἰπηῆαπιθ (Βϑῦ οἱ ΖίΣΘ, 85 1π ἴΠδ ΠΊΔΓΡΊΏ, ΟΥ̓, 
ΠΊΟΓΟ 51ΠἸ ΠΥ, ἔδη ἰηἴο ἃ ἤδιηθ: σομρ. ΕΖΟΚ. 
ΧΧΙ 21: [00 χὶϊ. 20) ἴπ6 τιμὰς οἵ ἴῃ6 ρθορὶβ 
ἀραϊμϑῖὶ [Π6 ροννογβ [Παϊ Ὁ6. 

9. ΑΙ] πιοάς5 οὗ ἰϑδοῆιηρ ἃΥῸ ἃ[}κῸὸ ᾿1.5616855 
ἔου ἴΠ6 πῆᾶπ ΠῸ ἢα5 ἰοβὲ 4}} γϑσθριϊνν [ῸΓ 
νυ]ϑάοιη. Υοιι ΠῚ του ΚΘ ἢἰπὶ βίο] Υ, ΟΥ̓ 
ΒΡΟΔΚ 5ΠΉΠΏΡΣΙΥ, 5111} {Π γα 15. ὁ" πὸ τεοϑῖ." ΤὍΠ6 
σοδσ0] 055 ΠΥ ]Πηξ βοο8 οἡ 811]]. 

10. «τἀ ῥὲὶ; “ἢ ὍΠδ ρἤγαθθ ἰ5 ΠΟΤ ΠΟΠΪΥ 
Ἰοῦς 48 1Π1 5. Χχ. α; 2 5. ἵν, 8; 5. Ἰϊν. 2, 
οὗ. Βοϑί!!θ ἀεϑιρηθ δραίηδὲ ἴρ, Ηδοτο, μὸν- 
ΟΥΕΥ, ἃ5 ἴῃ ἴῃ6 δηδίοξοιιδ σοι! παῖ οη ἰπ 
Ῥϑ, ΟΧΙΠ. 4, 1 ἀρρϑαῖθ ἴο 6 ἰακοπ ἴῃ ἃ 
ξοοά εθῆηϑθ. “ὙΠ ᾿υ8ῖ 560 Κ, 2. δ. σᾶγθ ἔργ, 
τυδίς ἢ ονοσ, ἢϊ5 10.) 8δὸ ΒοϑθημΠ|6γ, Βογ- 
πολι, Εσγϑῖ, Ἐννδ]ά, 

11. αἱ δίς ὙΠ ΎΠῸ Ηρθγονν ννοσά ἰ5 
{παῖ σοπηπΊ ΟΠ τοπάογοα ὁ’ ϑριτ,᾿) ἀπά υϑρὰ 
ΒΟΙΊΘΓἾ 65 ἴοστ “" πη ΟΥ̓ ὀἔ Γρά5οπ," 50πιθ- 

νοι. ἵν. 

ΡΕΟΝΕ ΚΒ. ΧΧΙΧ, 6ο9 

12 [ἃ τυΐϊογ βδαγκδβη ἴο 1165, 4]] 
ἢ18 βεγνδηῖβ γέ ννὶοΚαά. 

12. “Ἴἢε ροοτ' δπὰ "τῆς ἀεςεῖτβι] “ ομαρ. οα, 
ΤΏΔΏ πιεεῖ τορεῖμεῦ: τῆς ΠΟᾺΡ Ἰίρμι- ἢ 1 Οτ, “4 
δηθίῃ δοῖἢ {ΠΕ6ῖγ αγεβ. οὐχ χα 

14 Τῆε Κίηρ τμδὲ (ΠΑΙΠΪΥ 7 ρ- Λομαρ. 20. 
εἴν τῇς ροοσ, ἢ8 τἤγοης 518}1 ὃς ε8- Ὁ 
τΑὉ]ΠΙ5εἀ ἔοΓγ Ὄνου. 

ϊς 4 ἢςε τοὰ δπά τερτοοῦ ρῖνε ννῖβ- δ νεν. 17. 
ἄοπι: δυῖ ὅδ ολ]ὰ ἰεῖς 19 δέ,εο Ἀ οθαρ. το, 
δγιηρεῖῃ 5. πλοῖθοῦ ἴο 8ἢδπς. εἸκα τμο 

Ι6 εη τε νίςκεοά γα πιυϊῖ- 
ΡΙΙεἀ, τγαπϑργεϑβϑίοη ἱπογεαβεῖῃ : ἡ δα 05.37.36. 
τῆς τρῆτεοιιβ 868} 5εα {πεῖν (8]]. ἅ " τ 

17 ἐ( ογγεςῖ [ΠΥ 5οη, δληά ἢε 5}}4]] δ τιόρ, ἐς 
Εἰνς ἴπε6 τεβῖ ; γϑᾶ, ἢδ 8}4]] ρίνε 46- τ5. ἃ 53. 
'σῃτ ὑπο ΜῊΝ βουΐ, θῶ 

ι8 νμεγε ἐῤεγε ἴς πὸ νἱ᾽βίοῃ, ἴδῃς 

ἘΠΊΕ5, 48 ἰῃ [0Ὁ χν. 11; Ἐςοΐθβ. χ. 4; Ζεςῆ. 
ν]. 8, ῸΓ “ραβϑίοη," οὐ. ““νγαί ἢ." ΕἸΓΠοΥ 
ΠηεΔηΪης ἢἰ5 ἴῃ μεγε, Ὀὰϊ {π6 τοτίσεποθ ΙΓ ἢ 
1Π6 ργουθγὺ ςοπιπιοπὰς ἰ5 ΡΓΟΌΔΟΌΪΥ τηθδηΐξ ἴο 
ἰησϊάο. θοΐῃ. ὙΠ νοῦ “" Κεοροῖθ ἴἃ 1η,} 
Εἰβεννθεγε (25 ἰπ 5. ἶχν. 7) τεπάθεγοά ““ ἱξ 
816 1},.) 15, ΡΟΙΠΔΡΒ, ἘΠΕ ΜΩ ἴῃ ἕδνουσγ οἔ 
6 δοοοπά οὗ ἴπ6 ἔνγὸ βθῆβεϑβ. 

19. αἱ ῥὶς “ορυαη. ἄγ «υἱεζε] ὙΠΕΥ 
Κπονν ννηδὲ νν}}} ρίθαϑθ, Ὀδσοοπὶθ ᾿πἔουτηθ 5 δηὰ 
ὈδοκΚΌϊοτθ. ἘνΟΥΥ ἀενιδίίοη ἔγοπη ἰσυϊῃ οα 
(πὸ ρατί οὗἉἩ ἴΠ6 συ ]οῦ 'ἴ8 πλυ ]ρ]εἀ ἰδπέο]ὰ ἴῃ 
Δ15 ὨΔ ΠΙ5Ὧ6Γ5. 

18. Βοίζογ, ΤΠ Ροοῦ δηά {ῃ6 ΟΡῬΥΘΒΒΟΣ. 
ἐἰ ΤἼ βυγεῦ, "ἢ 85 ἴῃ [ἢ6 ΤΔΙΡΊΠ, ΟΧΡΓΘ5565 {Π6 5ρΡ6- 
οἶδ] ἔογπι οὗ ορργοβϑίοῃ ἔγοπιὶ νης ἢ (Π6 Ροοὶ 
ΞΠογ τοδὶ δἵ πὸ μαπάβ οὔ ἴῃε τίςῃ. ὍΤῇο 
(οδο πρὶ ἰ5 [Π6 5Δ 6 48 ἰῃαϊ οὗ ΧΧΙΪ. 2. Μϑη αἱ 
[Π6 ορροϑπὶῖθ οχίσεπηθϑ οὗ || ϑἴδι ἃ 50 ἔδυ οἡ 
1ἢ6 5απὴς ἐοοϊίηρ. Οὐοἀ δδ5 τιδάθ ἴπεπὶ ὈοΓἢ 
δηὰ Ὀεσίον" 5 ΗΠ 5 Πρηϊ δα Δ} οἡ Ὀοΐῃ, τᾶ ῖκθ5 
Ηἰϑ βὰπ ἴο 5ῃΐπθ οἡ 186 εὐ] δῃὰ οὐ ἴῃ6 βοοά. 

16. μι 1Ἰ΄ο ῥί»ε ἢ ὙΠῸ ννογάς ἀθβογιθο 
{πῸ σοηάσϊίίοη ποῖ οὗ ἴῃ6 ογρῆδηῃ οὐ ἀοβογίθα 
σμΠ4, θυ οὗ οπθ ΠΟ 45 Ὀθθη ραπηρογοά δηὰ 
ἱπάυϊξεά. ὙΤὨΘ πιοῖμογ ν᾽ ηῸ ἴΠῈ5 γε] 45 ννε Δ Κ]Ὺ 
ἴο ννῆδῖ 15 τϑδ] ]ῦ ἃ 501{-᾿πἀ ]ρθποσ, 15 85 σα ΠΥ 
οὗὨἁ ἀραπάοπίπρ της “ἃ 506 5ρο ]β, 45 1 586 
οαϑὶ Ὠἰπη ἕοσγίῃ : πὰ ᾿πασπλις ἢ 5. 6ν}] πορίθςξ 
ὯΟ 685 1πᾶπ ον] δοὲ ὑρογκβ ουΐ [ἴ5 οὐνη ρυη- 
Ἰ5ῃπιδηΐ, {πο τὸ 5}8]] 4}} τροπ ΠΟΥ {86 στρ ϊοου5 
Ῥαηβητηθηΐϊ οὗὁἩ 5Π8Π16 Δη ἃ ἸσΠΟΙΏΙΠΥ. 

16. αὶ! “εεὸ ἐῤεὶγ μιῇ Βεῖίζεγ, 8881] 
Ἰοοῖς Ἴρου. ΤΠ15 σοιηθ!πδίίοη ἴπ {π6 Ηε- 
Ὁτενν οὗ ἴπ6 νοῦῦ ἢ ἃ ργοροβίςοῃ [Π1ρ]}165 
Ἰουκίηρ οἡ νυ ἢ 534 |5ἰασζίοη. 

18. ἤρῥογε ἐξρεγϑ ἰς πὸ οἱσἰοη}] ΤῊΘ ννογὰ 
ῖ5 {πὶ σοιηοηΥ υςοὰ οὗ [Π6 τονεϊδίίοη οὗ 

ας 



6το 

10ι, ε ΡΞορῖς "ρεγίβῃ : δας με τπαξ Κεερείῃ 
μηδ τ λνν, ΠΔΡΡΥ 1: ἢς. 

Ι9 Α 58εγνδηΐ ψ}}}} ποῖ δ6 σοτγοςοϊοά 
δγ ννογάβ : ἔογ τπουρῇ δε πηἀογοῖδηά 
ἢἣδ6 ψν}}]} ποῖ δῆβννου. 

20 ϑεεβῖ ἴῆου ἃ πιδῃ ἐῤαὶ 'ς ἈλϑῖΥ 
! Οτ, ἐπ ἀἰς ἔῃ ἢ]9 ννογάβ ἡ εβδγδ 15 τῆοσε ἤορβ οὗ 
ΓΟ ΖΩΙ πο. 

ἃ ἴοοϊ ἴλη οὗ ἢΙπι. 
ὦ εἴαρ. 1. : .- ἐαρ Σ 21. Ηε τῇαῖ ἀε]]ολτεῖν ὈγΠρΘ τῆ ὰρ 
21. ἢϊς βοήνδηζ ἔγοπλ ὦ Ἂἢιϊά 508}}] αν 

Ὠϊπι θεσοπηα ῥὲς 5οη δῖ [ἢ ἰδεηρτῇ. 

οὐ 5 22 [ΑΠ ἈΠΡΙΥ πάῃ 5{|γγεῖῃ ὉΡ 
ΕΗΒ ΒΓΙ[6, απά 8 διτίοιβ πᾶ δρουπάειῃ 
τᾶ. ἴῃ ἰγαηϑργαββίοη. 

παλυνὰ 23 ΓΑ πιδλη᾽ 8 ργἀβ 5841} δγίηρ ΒΙΠὶ 

σοῦ β ̓ν] πδάο ἴο ργορδεοίβ, (ογῃρ. [531.1.χ: 
Ναδῆῇ. 1.Σ. 

2εγ.2}] Ὑῆθ σοπηδοίίοη Ὀοίννθοη {πὸ ἴννο 
οἾδιιϑεβ 15 αι ννῆθη ργορμοίϊς νἱβίοῃ ξ4118, οὔὐδ- 
ἄϊοηςε ἴο (ῃς ᾿ανν 15 1π6 Ὀδβί ΟΥὁ ΟΪΥ βυρϑείαξα 
ἔοτ τἴ, θοἢ Ὀεοὶπρ ἔοστηβ {πγουρὴ νυ ς ἢ ἀϊνίηθ 
νυ Ἰἰϑάοπι 15 γενθαὶθά, ΨΟΓΥ ϑισγι Κιηρ τη ἴῃς πα 8ὲ 
ΟΥ̓ Εἴ ΠΙς4] ργεοςορῖβ, ΠΟΙΥῪ ἀπά υ5ῖ ἀπά ρβοοά, γεῖ 
βροιηϊηρ ἴο τεῆθοϊς σΠΙΘΗ͂ν πὸ τοϑι] 8 οὗ νυ]ὰθ 
ὀχροηθηςθ, ἃπά Ἂπιδοάγιηρ {πδπὶ ἴῃ τι] 65. οὗ 
ςοπαμπςοῖ, 15 115 τεσορηῃτοη οὗ {6 προὰ οὗ ἃ 
γοῖ ΠΙΡμοΥ τοδοδίηρ, οὗ ““{ΠπῸ νἱβϑίοπ δηὰ {Π6 
δου] τγ ἀἰνῖπθ,᾽" ψἱῃοι νυ δ οἢ τλογΑ} ΠΥ Ρᾶ5565 
Ϊηῖο ννογ]ϊγ ργιάθηςθ οὔ ἀθροηεγαῖοϑ ἰηῖο 
ςδϑιι ϊϑῖσγυ. ὙΠῸ ὁ“ νν]56 τῆδη," [Ππ6 βοὴ οὗ 
᾿ανιὰ, ννῆοϑο ννϊϑάοπι ννῶβ 85 ἴΠπ6 βᾷαπᾶὰ τροῃ 
106 964 -5ῆοτγθ, 85 Κπὺπονη ργορμοῖβ δηὰ ἢδ5 
866 ἴῃ {ποπὶ δηά ἴῃ {Πεὶν νου κ [Π6 σοπά! τ! οη 
οὗ τὸ παϊίομαὶ Ὀϊοβϑοάποσθ. Τῆς ἀδύκεβί {πὶ 
πη (Π6 Ὠἰδίογυ οὗ [5γαθὶ δά Ὀθθὴ ψῃθη ἴπογὰ 
(γγᾺ58 ΠῸ ΟΡΘῃ ΥἹϑβίοη " (1 5. 1. 1), Πθη πὸ 
ΤῊΔῃ βδροκθ “16 νοι οὔ {πὸ 1 ογά," δηὰ 
τοπλϊπάθαὰ {πθπὶ οὗ {πεῖγ ΠΡΟΣ 116. ὙΠοΥΘ 
ὙΓΔ5 ΠΟ βΊΘΔΙΟΥ ῬΡΟΠΔΙΥ ἴον μι 5 πιϊσιιδοὰ {ἤδη 
[παι {Π6ῚΓ ““ργορῆεῖβ᾽" δῃου ἃ ““Ὀ6 σεπιονοά 
ἱπῖο ἃ σογηεῦ." Αἴ διοῇ 4 ἴἔϊππὸ ἴῃς ῥθορὶς 
(ἐ ΡΟΥΙΞΗ,," ΤΌΤ Δοσι Γαίου, Δ.Θ 10΄ 100869, 
“(6 ἴο τη νυ]. 

19. “ἐγαη] ἰ. 5. ἃ 5ἴανβ, ννῆοβο οὐθάϊ- 
δῆς 5 σεϊυςσίδηϊς. [1 ὄνθὴ [6 δὸη ποοᾶϑβ [6 
ἀἰδβεοιριηα οὗ τπ6 ϑοοῦσρθ, τπιισἢ τότ ν᾿] 
ΤΓΆΘΓΘΟ ᾿νογάβ [21] ἴο σογτγοςῖ [6 5]ανθ, οἵ, νγ6ὸ 
ΤΥ δή, [6 5ἰανθιῖκα ἰθσηρεῦ. Ηδς ΠΙΔΥ͂ 
εἰ μηπογϑίδηα "ἢ {Π6 ννογάϑ. θαΐ ΠΟΥ 116 οὐ {ῃ6 
βιιγίδοθ οὗ ἢϊ5 ἡδίυσε ἀπά ὑγοάϊοθ πὸ ροοά 
οἴεςος, ἼΠΟΙΘ 15 5.}}} Ἰδεκιηρ {πὸ ἵππιθ “" φησννογ"" 
οὗ οὈδαϊδηςθδ, 

21. ῥα} ῥαύυε᾽ ῥίγει δεεονιε δίς «οὐ ὍΤἢΘ 
Ἡεῦγον ννογά ὁσσιγβ ἤΟγΟ ΟἿΪΥ ἀπά 15 {ῃογθ- 
ἔοτο οὗ ἀοι θέ} πιραπίηρ, ἀπ Εννδὶ ἃ οὐ 16 
δἰγοηρίῃ οὗ ἃ βιιρροϑξεάὰ Ατδαῦὶς δυο] ΟΡ Ὺ 
τοηάεγς [ 666, 1Π6 αν, νν]} Ὀδοοπὶθ τῇ - 
εταῖθ}.᾽" 850 4150 Ε{γϑῖ, ῈΟ γϑηάθγβ [Π6 ννογὰ 

ΡΕΟΝΕΈΒ5. ΧΧΙΧ. [ν. 19--27. 

ἴονν : θυ Βοποιγ 54}1 ὑρῃο]ὰ τῆς 
Ἀπ π18]6 1η 8ρ Γιῖ. 

24. Ν οβο 15 ραγῖπεγ γῇ ἃ τῆϊεΐ 
Παῖοιἢ ἢ]5 οννῃ 50] : ἢς ἢςαγεῖῃ συΓθ- 
πη. πὰ Ὀενγγαγθῖῃ 1 ποῖ. 

ὡς πε ἔδαγ οὔ πιδῃ Ὀτγηροιῃ ἃ 
ΒηΆγο: διιῖ νγνῆοβθο ριυζίειἢ [15 {Γιιδῖ 
ἴῃ ἴῃς ΓΟΚῸ ᾿58}4}] θὲ δε. δα 

26 "Μάδῃγ 5εεῖὶς [τὴς γυ]εγ᾿ 5 ἔἄνογ; δὲ ἀὐχά. 
Ῥυῖ δυό» πιᾶπ᾿ 5 ἡπάρτηεης εοπεῤ ἔτοπι ἐς. ἢ 
τμ6 [,ΟΚ. Πὰς 

27 Αἰ υπ]υ8ῖ ΙὩΔΠ 15 824ὴ ΔδοΙη]- α "πάν. 
πδῖίοη ἴο πε [ι5ῖ : δηά ῥὲ ἐῤαΐ ᾿ς ὰρ- 
γρς Ἰη [6 ῬΨᾺΥ ἐς δροιπηπαῖίοη ἴο ἴῃς 
ννςΚεά. 

Ι 

εἰ χρέγαοίογ." ὙΠ ἴοχὲ ρῖνοβ, Βονζενεσ, ἃ 
ΡΓΘΙογΔΌ]6. 56η560, ἀπά 5 ϑιιρρογίθά Ὀγ πιοσῖ 
ςοϊηπιρηίφίοτβ.Ό. Τῃ6 ἵδνοιγοά 5ϊανθ, ροίιθὰ 
πὰ ραπιρογεά ἕγοπιὶ Ὀουποοά, ν1}} οἰδῖπὶ δὲ 
ἰλϑσῖ {Π6 ρυιν!θρο, ρογθαρα [Π6 ᾿πῃπογϊίδηςθ, οὗ 
50Π 5810. [10{Π 015 ΣΟ ἀθγιηρ, δὸ αὐὐδ] δΓ τῖι- 
ἰείπσὶ υμπζοῦ “ογπ, 156. ννοτίῃ αυοίϊηρ ἴογ 115 
ςοἸ]οφαΐδὶ ροϊηΐ, 

23. ῥομομγ σῤα]! μῤῥοϊά ἐδὲ ῥωριδίρ ἐπ ρίγι 
{15 Ὀεϊῖοσ, Π τηοϑί σοπιηθηϊδίουτς, ἴο 1Π- 
γογί ἴΠ6 ογογ οὗ 16 δι θ)οςὶ ἀπά οὈ]οςΐ οὗ {π6 
ΜΟΓΌ; ὉΠ9 ἸΟΨῚΥ 1π ΒΡΙσ ῦ 8881} 180 πο] ἃ 
ΟἿ ὩὨΟΠΟΌΣ. 

24. ΤΠ οχρίαπαϊςζοη οὗ ἴπΠ6 Ρῥγονογθ 15 
ἔοιιηά ἴῃ ἴπ6 [Θννδἢ πιοιῃοά οὗ ἀσα]πρ ΜῈ ἢ 
{με Οη {πὸ ἢγϑί ἀϊβοονογν οὐ 1πῸ ἕαςῖ, τῆς 
Ρόσβοη ψτοηροὰ (85 ἴῃ [πάρ΄. ΧΥΠ, 2), οσ ἴπ6 
}ιάρο οὔ {πε οἷν ν ἴῃ 1(δν. ν. 1.). Ργοποιιποεά 
ἃ 50[6 ΠῚ ΟσἰΓ86 ΑἸ Κ6 οα ἴπ6 {ΠΠ6Ὲ ΠΙπ 5 ΙΓ ἀπα 
Οὔ 8} ῃῆο, Κποννηρ ἴΠ6 οΟβδηάθγ, νοῦ υπ- 
ΨΊΠΠῈηρ ἴο ρβῖνο ονϊάθηςθ ἀραιηβὶ μη. Τἢδ 86 - 
σοιηρῆςς οὗ 186 {Π|6Γ ποᾶγβ [δξ σιγϑα, δπὰ γε 
15 51δηΐ, δηὰ 90 [1}15 ὑπάεγ ᾿ἴ, ἀπά “" ἀεξῖσγου 8 
[15 οὐνῇ 5011}. 

25. Τὴ ἔραν οὗ ψνῆδξ πιὸπ σδη ἄο υπῖο 
ι.5, ἢ 411 τῃ6 σοπἤιϑίοη δπὰ νυ τοις ποάποςς 
1ῃ ὙΠ ἢ ΙὉ Θηδηρ]65 ι.5, 15 σοηίγαςίοα ἢ {πὸ 
ΒΟΓΘΠΘ6 ΒΟΟΌΓΙΥ οἵ ομθ, ἼΟ ποῖ ΟἾΪΥ ὁ ἴδασβ " 
ἴη6 Τιοτά, 580 45 ἰο ἀνοιϊὰ οβεπάϊμηρ Ηπα, Ὀυῖ 
{τιι515 ἴῃ ΗΪπὶ ἃ5 ἢϊ5 ργοϊθοϊοῦ δηά σιϊάθ. 

26. Τῇ σοτηρίοπηεηξ οὗ [Π6 ῥγευϊουβ νϑσξθ. 
Το τὲ ἴπ τῆς νοι οὗ ργίηοθβ 15 ἴο θυ) 
ὌΡΟΠ [Π6 81ηἀ5. ΤῊ μάρτηλθπί ἸνΠ]ς ἢ νν}}} 5εῖ 
4}} ψτοηρ Τρμς νν}]}} σοπλθ, ΒΟΟΠΟΓ ΟΥ ἰδῖοσ, 
ΒΌΓΟΙΥ ἰ{ ϑ]ονΥ, ἔγοσα {π6 Γογά. [ἰ 15 Ὀοίίοσ 
ἴο νναῖὶ ἔοῦ πα ἴδῃ ἴο τιὶπ ἈΠ ΠΟΥ απὰ {Π| 1 ΠΟΥ, 
σληναβϑίηρ, ὈΓΙΌΙηρ, Παίογηρ. 

27. ὍΤΠο τυογάς ροϊπξ οὐὖἱλΈηοΐῖ ΟΠ ἴδ6 
ἀηϊλροηϊσα Ὀεῖννοθη {ΠῸ ἀρεῖς οὗ ροοὰ ἀπά 
6.1}, δι (ἢς ᾿ηϑτησῖίνε δηςραῖθΥ, ὙυΒῖο, 
δνοη ἴρόξογο μ6 σδὴ δχρίδιη 1[ἴ, [6 οὔθ ἔδεϊς ἴο- 
νναγάβ ἴῃ6 οἴου. 



ν. τ--Ὁ.} 

Γ(ΗΑΡΤῈΚΝ ΧΧΧ. 
ε σις ἐρηγέσσίον οὗ Δὶς αι. 7. Τάς κύο 
2λο! "ἐς οὗ ἀξ »γανῶ. τὸ 7}ε νιεαν οί αγ νγιοῖ 
ρ δὲ τυγοι σε. τι 70:7 τοίρξεοα φερογα οι. 
15 Ζομν {ἀΐμρε Ἱἱηπραζαόίε. 1ῦθ͵7 ἐαγέρμές αγέ 
»οΐ 10 ἐξ ἀἰἐεδίσκα. τ8 ρη» ἰλύος λαγα 10 δέ 
ἄποιση, τα δῸ πη’ {λήμρε ἐπ ολογαῤίφ. χ4. ΟΜ 
ἑάζηιρς ἐχεοραάἑην τοῖσς. 20. 20" ἐλίμρε σἰαίείγ. 
3: γα ἐς ἰο ἐὲ 2γενερίκά. 

ΗΕ ννοτάβ οὕ Αρυγ τῆς 5οη οὗ 
]ΆΚεἢ, δυό τῆς ργορῆεογ : τῆς 

ΤΏΔῃ βϑρᾶκε πο [τῆ1ε], Ἔνθ ππῖο 
11} 16] «πὰ ἴα], 

2 δυγεῖὶγ 1 κ»π τότε Ὀγυτίϑἢ τῆδη 
ΩἽ τῆλῃ. Δπὰ ἢανε ποῖ τῃ6 ππάετ- 
βδπαιϊηρ οὗ ἃ πδη. 

παρ. ΧΧΧ,1. Ῥὸγ ἴδο αιιϑίοησ σοηποοῖ- 
οὐ νυ (Π15 νοῦβθ, 566 (δ [πιγοάαςοίίοη, ἢ. 518. 
Ἡδτο τῷ Μ}} 6 δϑϑιπιθὰ τηδὲ ννὸ πιοοῖ ἢ ἃ 
ἔγαρτηοπΐ οὗ (η6 τεδομίηρς οὗ ἃ ϑᾶρμδ οἴπογνν:56 
ἀπ Κηοννὴ ἴο 0}, ἴπαΐ 1ἴ 5 βροόκθη οὗ 45 ἴῃ6 
δ ΡΓΟΡΉΘΟΥ "ἢ 85 Πανὶπρ ἃ ΠΊΟΙΟ ροείς, εηϊβ- 
πλαῖϊς σπαγδοίογ [δη {πὸ τοϑὶ οἵ ἴῆ6 θοοΐ, δπὰ 
1Π 41 15 Δα ἀγοσϑοά ἴο ἴννο 04] οὗ [ἀθ4] ἀ!5εῖρ 65, 
ΏΟΚ56 ΠΑΠΊ65 ΠΊΔΥ Ὀ6 5 σηϊβοδηΐ ὈΓΓΠοΙΓ σῆαγδο- 
ἴογϑῖς (οπΊροτθ, {{π|6], “ΚΠ ΕΠ «τὴὸ- Οοά,» οὗ 
ἀορεπήοησο προη Οοά; ἴἶς4], “δίτοηξξ ἃπὶ 
Ι, οὗ 5:1 λϑϑογίηρ 5ἰγοηρίῃ. ἀἀσςογάϊηρ 
ἴο ἃ αἀἰβοτγοηϊ γοδάϊηρ, μοννόνοσγ, [6 Ἰηβογιρ- 
ἘΟῚ πα 5 ἢ, “Π6 πιδη 5ρᾷκο," δπὰ [ἢ6 
ννογά5. (δ (ο]]ονν, ᾿πϑίοδα οἵ ψινίηρ τ15 ὑῬγο- 
ΡΟΥ ΠΑΠΊ65, ἃγὸ {Π6 ὈΘρΊηπηρ οὗ [Π6 σοη οβϑίοῃ, 
ἜΤ ἢν νραγιθὰ πλγ 861 αἴτογ Οοά δηὰ δᾶνὸ 
ἑαϊπιοά.᾽" 

“ραζε] ΤΠ Ηδρῦγονν ὑγογά 15 [(ἢδξ σοΠΊΠΙΟΠΙΥ͂ 
υϑοὰ οἵ [πὸ υἱίογδηςσα οὗ ἃ ἀϊνιηθ οὐδς]θ, δῃηὰ 15 
(πογοίογα ἴῃ Κορρίηρ ἢ τ86 {Ππ|6 οὗ “'ρτο- 
ΡῬΠΟΟΥ" 8ἃ5 Δρρ!!οὰ ἴο {ῃ1]5 σδμαρίογ, Οομηρ. 
Νιιπλ. χχίν. 3; [54]. 1. 24; |6ζ. 1. 8. 

ῶ. Το ἢἤτγϑε ννοτὰς ϑὲ (Π6 ἰθησῆοῦ ἅτ ἃ 
σοηΐξοβϑίοι οὗὨ Ἰρπούδηςθ, νν ΠΙΌΠ τοπηηες τι5 οὗ 
{πὸ βαυηρ οὗ ϑοογαῖθϑ ἴα! δ ννᾶϑ ννῖϑθ ΟΠ] 
580 ἴατ 45 ἢ6 Κπὸνν παὶ ἢ Κηδν ποίῃίης 
(Ὀίορ. 1 ,4ογῖ. 11. ς, 8. 2), οὐ οὗ τδαῖ οὗ Αϑδρὴ 
(5. Ιχχῆ!, 22) {Π4ι Βὸ δά Ὀδὸπ ““ζΟΟ] 58 
Δηἀ Ἱρπογαηΐ, 85 ἃ Ὀθαϑί." 

8. ΤΠἼο ροιπῖ οὗ {Π|5 δά ἀϊξοη ἴο ἴῃ ργον!- 
οἱιβ σοηξεσβιίοη [65 [η 115 σογηῖηρ ἔγοπὶ ἃ 8256 
οὗ μιρὴ γορυῖθ, ἴο ννἤοπη πηθῃ ννογο Ἰοο ΚΙ Πρ 85 
ΔΏ οΥαοῖθΘ. Ηδ ἐοιιηά, ννβόοη πὲ ἰοοκοὰ νυ ]η, 
{δαῖ 4}} ἢ]5 ᾿Ἰδαγπὶηρ ννᾶ5 45 ποϊῃίηρ. Ηδ δαά 
Ποιλγά οὗ (σά ΟὨΪΥ ““ὉγΥ {πε Πεαπηρ οὗἉ [Πη6 ϑαγ ̓ 
(οὐ χἱ!. ς), μὰ πον 6 ἀϊδοονεγεά μονν {π||6 
παῖ ἀνα]εά, 

δε ὑον»]Ὶ ὌΠὲ Ηδθθτγενν 15 ρ᾽ ταὶ ἤοΓα, 85 
ἵπ ΙΧ το, δυξ 15 υδοὰ (48 ΕἸΟΒΙπὶ ἤογ Οοά) 
ἴον ἴ6 ΗοΪγ Ομο. 

4. ΤὮΘ Ῥαγδ] 6] 15 τὶ τ ἴθ ἰοδοπίης οὗ 
[οὐ οςοπίϊπιιθο5. Μδηῃ [5 ἴο δ6 μυπιθ]οα ἴο 1Π6 

ΡΚΟΝΕΙΚΒΞ5. ΧΧΧ. ΘΙῚΙ 

41 πείτμεγ ἰεαγηθά υνϊβάομη, ποῖ 
ἔδμανε τε Κποψ]εάρε οὗ τς δοίγ. [ἩΗ:5. 

᾿ ὁ ἄηοτυ, 4 “ὟΜἨο διῇ φϑδοεηάοά ὑρ ᾿πἴο ἢ 64- 4 7οβη 4 
νΕΠ, ΟΥ ἀεβοεηάεά ἡ ὄννῃο πίῃ ρα- ἐἶου 6... 
τΠπεγεά τῆς νν]ηά ἴῃ ἢ8 β5ἴ5 ἡ ννῆο μαιἢ ὌΝ 

.« . ο. 

δοιιηα τῆ6 ννγαΐεγβ ἴῃ ἃ ραγηχεπῖ ἡ ψῆο ᾿ 
. δῖ φϑιδὈ] 964 411 τῆ6 οπάς οὗ τῆ 
δαγἢ ἡ ννῃῆδξ ἐς 8 Πλπ|6. δπά τνδαῖ ἐς 
ἢ15. 50Πη᾽5 Π4Π|6, ἰ{ τῇου σδηβῖ τα ]} κα 

5 “Ἐνετν ννοτά οὗ (σά ἐς 'ρυγε : «Ῥε. τα. 6. 
6 ἐς ἃ 8}16]14 ὑπίο τπδπὶ παῖ ρυΐ δ αν δ. 
τμεῖγ ἔγιϑὲ ἴῃ ΐπι. ΔΉ τε ο 

6 4Αἀά τοι. ποῖ ὑπο ἢϊ5 ννογάϑ, “πὲ 
Ιεβὲ ἢῈ στέργονε ἴῆδε, ἂπὰ τῆοιι ὃδ 9. τὲ 1 
ἰοιιηὰ ἃ ἰἴατγ. αὐ τς 

ἀυκξὲ Ὀγ {πὸ τπουρῆὶ οὗ ἴΠ6 ρίοτυ οἵ σοά 458 
δ6δῃ ἴῃ (86 ν]510]6 σγεδίίοη (οὐ χχχν].----Χ], ; 
Ιϑδἱ, χὶ. 1.2). : 

ἤγῥο ῥα! ἀϑφεσπάεά τ ἱπίο βεαυθη, ον “ἐπ 
“ὡὐπάεά ἢ ὙΤὨῈ {πουρθΐ 18 οὈν᾽ οι 5] Υ [Πδὲ οὗ 
{Π6 4}1- οὐ] Ὀγάσιηρ ργονίάθηςο οὗ Οοά, ἰακίηρ 
ἴῃ δῖ οπςθ {Π6 γτθαΐοβδὶ δηὰ {6 ἰϑαϑῖ, ἴπὸ Ὠἰμἢ- 
ἐπί δηά (6 Ἰοννοϑί. ὙΠῸ πιγϑίογιοϑ οὔ [Π6 νης 5 
δηὰ οὗ τῆε ννδίοβ ὈδῇΠ6 τπηθη 5 ΓΟΒΡΑΙΟ] 65. 
Μϑθῃ ΠΊΔΥ 156 Ππᾶπλθβ, ᾿κὸ ΕἸοἢ πὶ, δηδά δὶ, 
[6 δόνδῃ, Ὀμὰΐ πὸ πᾶπὶθ σδῃ δάδαυδίοὶΥ Ἔχ ργὸβ5 
ἴΠ6 ΡΊΟΥΥ δηὰ ριθαΐηθϑθϑ οὔ ἴΠ6 [ππηϊῖὺ δηὰ 
ην]510]6, 

«υδαῤ ἐς ῥὶς σοπ: παρ ὍΘ ΡΥΓΪΠΊΔΤΥ 
[Πουρμΐ, 45 δθεὴ ἔγοπὶ (16 ὑυτ Γ 5. ροϊηΐϊ οὗ 
γἱονν, 5 (ἢφξ πιδᾶῃ Κηοννβ 80 {ΠῚ|Ὸ οὐ ἴη6 Ὠ ντηθ 
Νίαγο {παὶ μ6 σδηποῖ 161} νυ ΠοΊΠΟΥ ΠῸ ΠΙΑΥ͂ 
ἰγλῃϑίογ ἴο [ἃ {πῸ πη τοδί] 5} 105. νΥ ἢ 
ὙΠΙΓἢ ἢΘ 18 ἔΑΠΊΠ]Ατ,, ΟΥ̓́ΤΛιιδῖ τεϑὶ ἰὴ τῆς ἸπουρΡῊς 
οὗ ἃ ὑπ ᾿πα ν51:0]6 ἀπά ἱποοπιπληϊςδῦϊθ, [ἢ 
{ποῦ Ὀ6 συςἢ δὴ Οπ]γ-ρεροίζεη οὗ (ἢ6 ΕδΙΠΟΓ 
(πὰ {πε ἰδηριιᾶρε οὗἉ ν}1]1. 30 τηᾶῖκοβ 1 ρΟβ51}}]6 
[ῃαῖ 16 ἰΒουρμὲ μὰ δὲ ἰθαϑδὲ θθθη 1πῃ φαγὶ 
τονοδ]θα ἴο (ἢ πληὰ οὗ {Π6 Εἰαϑίεγῃ 5406), Η! 5 
ηλΐατγα, ὉΠΕ1] τονθα]θά, πιυσί Ὀ6. 45 Ἰπσοιήρτγο- 
ΠΘη51016 ὈΥ 15 45 {π4ϊ οἵ ἴθ Εδίμονγ Η πλβο τ. 

δ. Ουἱ οὔ ἢ]5 σοηβοϊοιιϑη655 οὐἩ {Π6 ἱπηρο- 
ἴθηορ οὗ 8ἃ]] πλδη 5 οἤογίβ δἴογ (6 Κπον )οάρο 
οὗ Οοά τῖϑβοβ {πΠ6 δθηβὸ οὗ {ΠῸ ργθοϊουδηθξα οὗ 
ΘΥΘΓΥ ᾿ἰνηρ ννογὰ {πὶ Οοά [45 Ηπι56} Ὲ τὸ- 
γϑαϊοά, νὑυμοῖμοσ χορ ὅ1η6 Τἂνν δηὰ 186 
Ῥτορῆςοίϑβ " οὐ Τπγοι ἢ ὁ νυ 156 πηθη δης βου. 5."} 
ΑϑΞϑιταηρ νυ μαῖ Πᾶς Ὀθοη βυρροβῖθα 85 ἴο [ἢ 6 
ΒΡΟΆΚΟΙ οὗ (656 ννογάβς, νγὸ ΠΊΑΥ 566 ἴῃ ἔποπὶ 
ΔΠ δοσορίαπορ οὗ ἴπε μισθοῦ ττῖῃ, ΒΓ ἢ δὰ 
Ὀδρη τονοαὶθά ἴο ᾿5γᾷρὶ, ΟΥ̓ ὁπ ννδο, ᾿κὸ [δ8 
Οἰθοη οὗ {86 ϑοιίῃ, σαπιὲ ἔγοπι ἴῃς υἱτεγπιοξῖ 
ραγί οὗ 1π6 δαστὴ ἴο Πραγ ἃ νυ ]ϑδάοπι στεαίοσ (ΠΔῃ 
Ὦϊ5 ον. 

8. ᾿ὙἼΠἼδ ργθοϊουιβησθβθβ οὗ ἔγσυτ Τῃπι5 τον θα]θά, 
ΜΠ ΟΓΟΥΟΥ ἰδ 15 Ὀροϊοινοά, μοι γοϑίγαι πη πλθὴ 
ἔγοπι πληρ! ηρ τ 11 {Βοῖτ ον Ἰπρπλτοπς 
δηά ἰγδαϊοηβ. [ἢ ϑρεσυϊδιηξ Οἡ [Π6 ὕηΞθεῃ, 
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 Ἵνο ἐῤίηρε ἤανε 1 τεαυϊγεά οὗ 
{ες ; Γάδ ηγ τπὲ ἐῤέμι ποῖ δείογε 1 ἀϊε: 

8 Ἀεπῖονε ἔλγ ἔτοπι πιῈὲ νη δηά 
|ΙῈ8: ρίνθα πὲ πεῖῖθευ ρονεγγ ποῦ 

4 Μδῖῃ. 6. γίσῆδα. “[εεὰ πῆς ψ ἰοοα [ ςοη- 

4 Ηεῦ 
“»2. ἀρέα 

ἢ. γνεπίθηζ ἔουγ πιδ: 

Δ ΤῊΣ πω. 9. 71μεθῖ 1 θὲ ΑΜ], ἀπά ἄδην εὐδέ, 
ΓΉΡΩΣ 33. Δηα 8584Υγ, ὟΝ Πο ἐς τῆς Ιοκ ἢ οἵ ἰεβῖ 
[Ἦν [δὲ ροοῖ, δῃὰ 8ἴεαὶ, δηὰ τάκε ἴδε 
δεὼς τ 66. 3 : 

πᾶπιε οὗ τ (ὐοἀ 1π σαΐπ. 
ἐ ΗΞεὉ. ᾿ 10 ᾿Αςουβὸ ποῖ ἃ βογνδηΐ πο ἢϊ5 

.7γ77 μοῦ 

εοὐτὸ ὰν ΠΑϑῖΟΓ, ἰαϑῖ ἢ6 σιυγβα ἴπ66, δηά ἴδοι 
ἐμέν Ὁς (ουηά ρΈ ΠΥ. 

11 Τῤέγε. 1ς ἃ σεπεγαδῖίοη ἐραὶ συζγϑ- 

σοποίγισίηρ ἴο Οἱιγϑοῖνθθ σγϑίθπιβ, ρἢγϑ]. 4] οὗ 
οἰ ἰςαὶ, οὗ {ἰῆ6 υπΐνογϑο, (6 χιϑὶς οὗ ΟΥΤΟΥ 15 1ἢ- 
ἀοπηιῖον ρτοαΐ, ἀπά ἰῃδὲ εὐτοσ Οοά γοριονοβ 
ΌὈΥ τηδηϊδδβιηρ 115 [4]ϑο οοάϑ. 

η. ὙΠΟ ἰοδοῦοῦ ἈρΡΡρθαγβ ἴο 6 ἈΠΒΥΟΓΙΠΣ 
ἃ πον συσβίίοη, ἰελο ϊηρ ἢΪ5 ἀἸΞΟΙρ]65 νυ δῇ ἰο 
ΡΓΑΥ ἔοσ. Δ αὶ ἔο ]ονν5 18, ΠΟ Ἔν ΘΓ, ἴῃ ΠδΓ- 
πον ἢ νν δῖ ργθοράοβ. ΤἼΘ Ἰπδί]οῃ 
οὔ πιδη 5 ἀοϑίγεϑ ἕο ον" 8 παξιγα!ν ἀροη ἢ]15 
σοπϑο οι 5Πη655 οὗ {Π6 ᾿1πλ118 οὗἉὨ ἢ15 Κπον]οάρο. 

8. Τὸ ογάογ οὗ ἴπε Ὸ τεαιεϑίβ 15 βίρ- 
πἰΠοαηῖ. ὙΠῸ ϑ 156 πηδη 5 ὈΥΔΥΕΥ 15 ΠΟΐ ΠΊΟΓΟΙΥ 
{ἰκὸ τῃδϊ οὗ δὴ ΕΡιςυγοδη ϑκίηρ ἴῸΥ 4 αιυοὶ ἸἸ ἔς, 
Ὀεοϊνεοη {[Π6 ἴννο δχίγοπηοσ οὗ νυ] ἢ ἀπά 
ῬονοΥ, Ὀὰϊ βγοῖ δηά Ἵπιοῆγ, “γυτῃ ἴῃ [ἢ 6 
Ἰηννατγά ραγῖβ,.) 106 τοπλυνα]ὶ ΟΥ̓ 411 ἔἕοτπηϑ οὗ 
[Ἰ]ϑομοοά, ΠοΙ]ονγῆθθθ, ΠΥροογσγυ. ὍΠ6 60} 
οὗ 1ῆ6 ορροϑδίϊ ἐχ Γεπλὸ5. οὔ δοςίαὶ ΠΠ 6 15 {πᾶξ 
ἴῃ ἀἰογος νᾶγ5 {ΠῸῪ Ἰοδά πιθὴ ἴο 4 ἔδ]56 
βιδπάδγα οὗ ἀιιῖγ, δηα 50 ἴο (Παῖ ἐογροῖ 1 Πὲ55 
οἵ Οοὰ ΜΏΙΓἢ ρᾶ5:65 ἰηἴο δὴ δὈβο]ιτο ἀθη]δὶ. 
)οά εοππεηπίεηὶ ΚΓ τιθῇ ἘΛΙΟΓΑΙΙΥ, “ἐρῖνε πιξ 

ἴογ ἔσοὰ {πὸ Ὀγεδα οὗ τὴν ἀρροϊηϊεά ροχτίοη."" 
ἼὝΠὸ ργᾶνοῦ οὗ ἴῃς ΔΊδ6 Νίδη ξογοβσῃδαάονν5 
{πΠ4 ἡ ΠΙΟἢ ννὸ μᾶνὲ Ὀόθη ἱδιρῃῖ Ὁγ {Π6 Ὠἰνίπηθ 
ἊΝ Ἰξάοπῃ. δηΐ ἴθ ΒΊΟΝ ψνῈ ργὰγ “ Οἷνε 5, 
ἀλγ ὉΥ ἀδΥ, οὐἵ ἀν Ὀτοδά,᾽" 

9. ὝΠοΙΟ ἰ5 ἃ ρτοζωιιπά ᾿ηερῃϊ ἰηΐο 16 
ἀορίῃ οὗ πιδη 5 πδίῃγε ἴῃ ἴἢ|5 ϑβρεςὶ ποδίίοη οὗ 
[Π δρθοῖδὶ ἀδηροὶβ οὗ {π6 ἵἴννο ΘΧΙΓΟΠΊΟΒ. 
ΔΑ ΡΑΙἢ τοπιρῖ5 ἴο ργίάθ, Ὁηθε]οῖ, ἃ βοοτῃ 
Ππκὸ τπαὶ οὗ ῬΠαγαοῦ (ἔχοά. ν. 2; σοπηρ. Ζε- 
ΡὨδη. 1. 12}; ΡΟΝΕῪ ἴο ἀϊδῃοποβϑίυ, πα ἤθη 
ἴο ΡΟ ΌΓΥ, ΟΥ ἴο {πΠ6 ΠΥΡΟΟΤΙΟΔ] ργο εββίοῃ οὗ 
το βίο ΠΟ 15 ΡΥΔΟΓΟΔΙΥ τἀ ΠΕς 4) νυ] 11. 
[τ ΜῈ} δ ποίςεά, Ποννόνοσ, τηδὶ 1Π6 ννοτὰϑβ8 
ὁ 1ῃ γνδιη ἦ" Δ41Ὸ ΤΣ ἰη τῆς Ηρῦγονν, ἀπά 
{ῃαῖ τῃ6 νοῦ ἰγαηϑίδίθα “ἴλκο᾽" ((ἢ6 ννοτὰ 
Πανῖπρ [6 ϑθῆβὸ οὐ “6 βδηα πρὶ ἃ5 ἃ σοΙηΠπΊΟη 
(Πΐηρ, δηὰ 90 ρῥγοΐμηϊηρ ) πᾶν τοίογ ἴο {6 
ΤῊΠΥΠΊ 5 ΟΥἨ 1[Π6 ΡΟΟΥΓ ἃ5 ργοίδπιηρ ἴῃ86 ΝΘ 
οἵ Οοα. 

10. “14“εἰσὲ ποὶ α σεγυση]} ὙΠῸ ὈΥΔΥΘΥ ἴογ 
ἔτοθάοπι ἔγοπι ἴΠῸ Ορροϑιΐθ Ἔχ ἔγοπηθβ οὗ ἔογΐῃι πο 
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- 

[ν. 7---ξ1 5. 

εἴ τῆεῖγ ἔτῃογ, ἂπὰ ἀοῖῃ ποῖ δ 655 
τΠεῖτ πιοῖδεγ. 

12 ἼΡεγε 'ς ἃ ρεῃεγδῖίοη ἐῤαί ἄγε 
Ραγε ἴῃ {Π6ῚΓ ονγη αγεβ, ΔΠ6 γεΐ 8. ποῖ 
νν5η6 4 ἤοπι τῆειγ ΠΙΓΒΙΠ 658. 

12 Τρεγε ἴ5 ἃ σεπεγάτίοη, Ο μονν 
ΖἸοίτγ ἂγε τβεῖγ Ἔυεβ ! δηά τῃεὶγ εγε 5 ἐς ΄ εἶα. 4 
ατε ᾿πτεὰ τρ. 

Ι4 Τρογε ἰς ἃ ρεπεγαδίοη, ννῇοβε Αἰ ἄϑς 
ἴδοι ἢ 

ἴεεῖὴ ὧς Κηΐϊνεβ, ἴο ἀδνοιγ τῆ6 Ροογ 
ἔτοπη οὐ᾽ τῆς δαγῖῃ, ἀπά τὰς πεεὰγ 
ἔτοπι 4710; ΤΏΘΠ. 

τς Πα Βογβαίθδοῇ Πατὴ ἔσο ἀδυρῃ- 

ἄοεβς ποῖ 5ῃυϊ οἷν ϑΥπιραῖῃυ ἢ {Ποδθ6 τν ΠῸ 
Ατὸ 655 ἕανουγεά, Ενθπ {Π6 ϑἴανθ 8858 ἃ σρδῖ 
ἴο ργοίΐθοϊοι ἀρϑιηϑὲ ἔν 8 ΟΥ ποϑάϊοϑα δο- 
οσιιϑαῖίοῃ. 80 ἴῃ {π0 Εξγρὕδῃ “Βοοκ οὗ ΑἸΐμδὶ,᾽ 
. 12ς, ὍΠ6 ΨΜΠῸ ρῥ᾽θδάὰς Ὀείογο Οϑὶγ5 45 {Π6 
)υάρο οἵ ἴῃ ἀδδὰ βᾶγϑ ἴῃ ἢ15 ἀεέξηςοθ, “1 ἢδνθ 
ποὶ ϑἰδληάογθά ἃ αν ἴο ἢϊ5 πηδϑίοσ."" Ὴς 96π56 
1815 ρίνθη 45 ἴπ6 ϑυρροτί οὗ ΚΕ ὁϑεηση ἢ] ]οῦ ἀπά 
Μδυτεγ, Οἰβμεγβ, ποννενεγ (Βεγίμοδυ, ΗΙΖῖς, 
Ἐν 414}. ΙΔῪ δἴγεδβ οἡ ἰῆδ σδιιϑαῖνε ἔοτος οὗ {86 
ΗἸΡΏΙ ἕουτὴ οὗ ἴη6 νϑγῦ, πὰ γοηάοσγ 6 ννογάς 
ΜΑΚΟ ποῖ ἃ 818407ὁ0 [0 Β66ΒΘ 18 ΣΙ. ΔΒΌΘΙ, 
ἡν6. ο ποί πιᾶκε Ηἰπὶ ἀϊϑοοηίοηιοὰ τ ΒΞ 
ἰοῖ, ἰεϑὲ ἢς αἴογννασγαθ συτῦβε ἴδε ἔοσγ μανὶηνς 
τηδάρ 1 ννοῦβὲ ἤδη [ἴἴ ννᾶ58. Ἐνναϊα οἴδηάς 
ΔΙΟΠΘ ἴῃ δίνη ἃ 5ριγιΐιιαὶ τηθαπὶπρ ἴο ἴῃδ 
ννογάσ, βοοῖης ἴῃ [Π6 “ δογνδηΐ " 1ῃ6 νΟΓΞΒΊΙΡΡΕΥ, 
δηὰ τῇ {Π6 “'πηδοίογ " [επονδὴ Η:πηβοὶξ, 

11. Ηδρστο ἃ πονν βου ρηϊ Ὀοξῖπδ, δυῖ, Ρῥτο- 
ὈΔΌΪΥ, οὐο ἡ ἢ σάπια ἔγοῦλ ἴῃς 58πι6ὸ ἴθᾶς μου. 
Α5 Βὸ δά υτἱοτοεὰ νυνῆδδὶ ἢδ πηοϑὶ ἀεϑιτοά, 50 
πονν ἢ [6115 οὗ ψνβδῖ ἢδς πιοδῖ δὺβοιτθά, δηά 
10 ἔγιιθ ΠΑΥΤΉΟΠΥ͂ νυ] [86 τοδοδίηρ οὗ ἴῃς Ἴδη 
(οπιπηδηἀπηθηῖϊβ ρ᾽άςθ5 ἴῃ ἴῃς ἔογτεπιοϑὶ γδηὶς 
{ποθ 80 τίϑο δρδίηδί (ἢ ΕἸΜΙ. 

12. ὝΠΟ ῬΠΑΤ966 ΤΟΙ ΡΕΓ, 45 'π ᾿υκο χυὶ. 
ΤΙ, ἴΠ6 5Δ4Π|6 ἴῃ 41} ἄρεϑ, δῃὰ Ὀπάσγ 4}} ἀδρστθος 
οὗ ἀϊνὶπο Κπον]θάρο. [ἰ 15 οὗ ἴ}6 ὄβϑθθῆςθ οὗ 
(815 ἴοῆροσ {παὶ 15 ΒΥΡΟΟΓΙΞΥ 18 ὩΠΟΟ5ΟΙΟΙΒ, 
[1 15 ρυγο ""ἴη 115 οννὴ δυδβ.)" 

18. Τὸ αὔγυρε ᾿πἰου)ος οΠ4] ἔοττῃ, 85 οὗ 
ΟΠ6 ν»λπὸ 8665 Ὀεΐογο ἢἰπὶ ταὶ ὙΠΙςἢ 641]5 ἰουτἢ 
Π15 5εογῃ, ρμῖνος ἃ Ρισυᾶπου ἴο ννῆαΐὶ ψοιυ]ὰ 
Οἴπογννβο ἤᾶνθ Ὀθθη 5 ΠΊΡΙΥ ἃ ΡΒΥΒΙΟ ΠΟΓΩΙς 
ΤΓΑΆΧΙΠλ. 

15---17. ἩΗδστῖο ἀραῖϊη τὸ ἤατθ (ἢ6 526 
ἔοστῇ οὗ ἃ Ὠιπιογδίίοη πηοιηίηρ ἴο ἃ οἸϊπιᾶχ, 
1η6 ἴνο, ἴῃς ἴῆτοο, {π6 ἔουτ. ΝΥ δῖ 15 πιϑαπΐ 
ὈνΥ τῇς ἢγβί οἰδιξθ, 45 (6 ποτγὰ τοπάογοά 
ἐς ΒΟΓΞΟΙΘΔΟἢ “ἢ 15 ἑοιιμὰ πον ἤοΓῈ 6156, δηὰ 1ἴς 
οἰγιποϊοσν 5 ἀουθῖδιϊ, ννγὸ πᾶν πὸ δχϑςΐ 
Τη6 4115 οὗ ἀδίογτ ΠΡ. (δεὲ Νοῖδ Ὀεῖονν.) Ησοτὸ 
τι Μ1}} Ὀ6 ϑιιβιοίοπε ἴο βαὺ [δαὶ ἴπογθ ἀτὸ ροοά 
δτουηάθ ἔοσ ἴακιηρ ἴΠ6 ννογὰ ἴῃ 118 ἰἰϊογαὶ 

αγε ας ϑνγοτάβ, Ἀπὰ {ῃοὶγ [δνν μ΄. 5... 
δι 57. 4- 



Ἡ τ Ὁ. 
γ σα ίᾶ. 

Οε 
ἀφ ὁνγοοξ. 

Ἡςδ. 
ἱκα σί. 

γΥ. τ6---- 25. 

ἴεγβ, ἐγ γιῖσ, Οῖνε, ρῖνε. ΤΠ οτε ἅΓε 
ἴῆτεε ἐβίμσς ἐῤαὶ δῖα Πενεῖ 5881|5- 
δε, γεα, ἔοιγ ἐῤίηρε 880 ποῖ, ' 7 ἐξ 
ἐποιρῇ : 

Ι6 Τα ργᾶνε ; πᾶ 16 Ρᾶτγγεη 
ννοπὶῦ , τῆς δασῖῃ ἐῤαί 5 ποῖ 16 ἀ 
ἢ νναῖογ; απὰ τῆε ἢτγε ἐῤσὲ 5αϊτὴ 
ποῖ, {ὲ ἰς ἐποιιρῇ. 

17 Τῆς ἐγε ἐῤαὲ ταοςκεῖῃ δὲ ῥδὲ: 
ἔλιμεσ, δηά ἀδβϑρίβεςῃ ἴο οδεὺ ῥὶς πιο- 
{Πεγ, τῆς γάνεηβ8 οὗ ᾿τῆς νδ]]εν 588} 
ΡΙοΚ ἴὸ οὐ, ἀπά τῆς γουηρ Θαρ]ε8 5}2]]} 
εαἴ ἴἴ. 

ιὃ ΤΠ ετγε θὲ τῆτες ἐῤήπρε τυῤ᾽οῦ ἅτὲ 
ἴοο ννοπάογᾷι ἔογ πι6, γϑᾶ, ἔουγ ννῃϊοἢ 
1 Κηον ποῖ: 

19 ΤῊΘ ΨΥ οὗ Ὧπ βαρὶε ἴῃ τῆε δ'γ; 
(ἢ νὰν οὗ ἃ βδεγρεηῖ ὕροὴ ἃ τοςκ; 
τῆς ννὰγ οἵ ἃ 5ῃϊ]ρΡ ἴῃ τε ᾿πιιάξι οὗ τῆς 

Β6η56, ἃ5 δΙν ΠΣ δη ΘΧδηρῖθ, ἴῃ (Π6 πδίωγαὶ 
νου], οὗ {π6 ἰπϑδίδοϊς στοοα οὐ ὑνῃς ἢ [86 
ποχί νΈγϑο ρῖνοβ οἴπου ἰποΐδησθϑ, ὍΤὴδ [ΟΠΔΟΙΥ͂ 
ἢ Ιοἢ ἴῃ6 ἰσᾶςῃ ἐδιεηθά {56} το {Π6 
τηοῦ ἢ 5 οἵ σδιῖ]ε οὐ {π6 Ἰερβ οὗ ἴγανθ  ]οτβ, ταϊσῖ 
παν Ὀδθὴ Κηονῃ ἴο ἴπ6 [5γδ6}1168 δηὰ Ἵσουϊά 
ποῖ ἔΔ1} ἴο Ὀδοοπιθ ἴο {Π6πὶ, 85 11 ἀϊά ἴω οἴΠΟΓ 
Ὠδίϊοηβ, ἃ ρύδῦ]α οὗ (86 ϑᾶρϑὺ σσγανιηρ ΜΒ Ίςἢ 
ΠΟΙΉΙ ΠΡ 5668 ἰο 54ἰἰϑέίγ. Ὅἢι5, ποῖ ἴο βρϑαϊ 
οὗ {πΠ6 ἔδπι]ἶαγ, 

ΦΝΟΠ πηϑθιγα οὐυΐοηη, 81 Ρ᾽θπα σΓΟΥΙ5, 
διγιάο,)" 

οἵ Ηογδορ, “ Ατϑ Ροοί.᾽ 4γ6, ννγε βηά ἴἴ υϑοὰ 
ἰη Ρ]διιΐίι5, " ΕΡΙ4.᾽ χ81:, οὐ ἴη6 συρ!άΠγ οὗ ἃ 
βίανθ, δηά ἴῃ Ὑποοοσγιίις, “1ἀγ]}}. 11. ςς, οὗἁ 
[πὸ ἀονοιηρ δάρογηθϑοα οὗ ἰονο, Τα νυν ῃ]οἢ 
15 σῃαγδοίογιϑις οὐ ἴῃ6 ογοδίιτθ, 18 νογδοῖου5 
ΔΡρεῖθ, 15 ἤογὸ γοργοϑθηϊθα 48 ἰῖ5 ἀδυρῃζογ, 
οὐ γαῖῃοῦ, ἴο ὄχριεβθθ [15 ᾿ηϊθηβι νυ, 8ἃ5 ἴοῸ 
ἀλυνρῃῖοῦβ, υἱτοσιηρ [ΠῸ ϑᾶ πὶ σθα86}655 ΟΥ̓ ἔοῦ 
ΤΉΟΓΟ. 

156. ἐῤνεὸ ἐδίηιφε.. γοα, μγ)] ὙΠῸ γοςοϊνοά 
ζοττῃ οὔ ἃ οἰ πᾶχ, 48 ἰῃ ΑἸΏΟΒ 1. 3, ἄς. 

186. Τρε σγατε] Ἡοῦ. ϑῤκοί. Της “Ηε]]" 
οΥ Ηλάοϑ οἵ χχυῇ. 20, 411]-σοη δι πη ηρ᾽ γοΐ ΠΟΥΘΓ 
[.]1. ὙΠῸ ΟἴΠΟΓ ᾿πϑίδηςεβ οχρ δίῃ ἐπ  ΠΊβον 65. 
ΘΊΓΔΏΡΟΙΥ αἸ  γθηΐ ἃ5 ΠΟῪ ἃγα, ΠΟΥ πᾶνε (ἢ 15 
οὔθ αἰγὶ θυΐθ ἴῃ σοπλτηοῃ. 

17. ὙΠεῖς 18. ἃ ποίθυνογίῃυ δά Υ ἤογα 
ἴο {πὸ ξᾳοῖβ οὗ παΐυΓαὶ ΠΙδῖογσγ. ὍΘ " τάνθῃβ 
οὔ {88 νδ!]ον, ΟΥ̓ Ὀγοοκ,᾽) 511} βδιὰπε (6 γᾶνὶηθ5 
οἵ ἴῃς ἰογγθηϊ-ϑίγοδπηβ οὗ δγγῖβ. ὙΠΟ ρτοπε- 
Ππο55 ἴο αἰΐδοκ ἴΠ6 ογθϑ οὔ ᾿ἰνίηρ οὔ ἀεδὰ 
ΔΠΙΠΊ4]5 15 ἃ πηαῖῖοσ οὗ ποϊοτγιεῖγ. Οοιηρ. (δίυ}}. 
ΟΥΤΙΙ, ς, 

“Ἐ ἴ5905 οςυ]οῦ νογεῖ δἴσο συ ζίυγο σογνι5.᾽" 

18--20. Αποίδοῦ δηιρίθα. Αϑίουγ {πὶπρ8 
ΚΕ αἰεγοης ἀργοθὰ ἴῃ ἴπ6 σοπηπιοη ροϊηΐξ 

ΡΚΟΝΕΙΝΒ5. ΧΧΧ, 

568 ; ἀπά [6 ΨΑΥ͂ οὗ ἃ ᾿Δη Ψ]ἢ ἃ 
πδια. 

20 ϑυςἢ ἐς [εξ ννὰῪ οὗ δὴ δάυϊτεγ- 
Οὐδ ὑγοπιδῃ ; 8π6 εἀἴεϊῃ, δπὰ ψὶρεῖῆ 
ἢεγ πιουῖῃ, ἀπά βαῖῖῃ, 1 πᾶνε ἀοπθ 
πο νν]οΚεάπεβϑ. 

21 ἔογ τῆτες ἐῤίηρε τῆς δαστῃ 18 
ἀϊδαιμεῖςά, ἀπα ἔοσ ἔουγ τυῤιεὐ ἴτ σλη- 
ποῖ ὑεαγ: 

22 “ΕΟ ἃ βεγνδηῖ ψἤξη ἢς γεῖρῃη- “οπαρ. το, 
δῖἢ ; δηά ἃ ίοοὶ ννῆδῃ ἢ 15 8116 ννττῃ τ 
πιεδῖ: 

22. ογ λη οὐΐοιιβ τὐογαη ἤδη 8586 
15 ΤηΔΓΓΙ Θά ; ἀηἀ δλῃ παπάπιαιά τας 18 
Πεῖγ ἴο ἤεὺ πιιβϑίγεβϑ. 

24 ΤΠ εῖα δα ἔουγ ἐῤίησε τυῤιεὐ ἀγέ 
{ππ||6 ἀροὴ τῆαε δαγίῃ, δῖ {ΠΕ 4γό 
᾿ ὀχοδεαίηρ ννῖδβε : 

ΟΥ̓ ᾿πδαϊτιδϊθηθϑο, 90 ἀο ἴπ6 ἔουγ ον Πιοη- 
[ἰοπεὰ ἴῃ {ῃ15, [δὲ ΠΟΥ ἰδᾶνθ πὸ ἴγαςθ Ὀοδἰπά 
{ποπ|.0 [Ι͂ῃ ΔιύΠξάοτμη ν. σι, ννὸ δᾶνθ ἃ [ὉΠ1ὸγ 
Ρἰεΐωυγο οὔ τἢς ῃγϑι οὗἉ [Π6 ἔουΓ, 

19. 1δὲ «υα7 φῇ α »ιαπ «αυἱ α »ιαϊ ἢ Ὰ58 
σΟΠΊΠΊΟΠΙΥ υπάἀογϑίοοα [6 ννογάβ ροιηΐ ἴὸ (Π6 
ἴαλςϊ μαΐί {Π6 δςοὶ οἵ δίῃ Ἰθᾶνθθ πὸ οιιίννατά 
ΤΥ κΚ ὑροη [δ6 5: ΠΏΘΓ5. 

21. ,ῶγ ἤοιω" «υδὶερ ἱξ εαπποί δεαγ ὙΠΟΓΟ 
Ϊ5. ΠΟ ΓεΪϊδίϊνο ργοποὺῃ ἴῃ ἰδ Ἡοῦτοιν, δηά 
115 πιοηϊίοη ἀεβῖγογβ ἴ86 ῥδγαὶ θ᾽ ἰσλ οὐ ἴΠ6 
ἴννο εἰδιιϑθβ. οίζοσ, ΖΟῸΣ 1Ὁ οδπποῦ ὈΘΑΓ. 
Ηδεγο ἴπῸ σοιηπηοι οἰογηθπίὶ ἰ5 ταὶ οἵ ὑεὶπς 
πιο θυ ῦϊθ, δπὰ (Π6 ἔουγ ἘΧΑΠΊρΙ685 ἃῖὸ ἐ1- 
νἱἀρα σα} }γ Ὀοίννθθη [η6 ἴννο 5δοχθθ. Εν οο] 
1545 5 Ἔχδιρ 65 οὗ ροννοῦ ἀπά ργοβρογΥ Ππ|15- 
πϑοὰ Ὀοσδιδο ΠΟῪ 14}1 ἴο πὸ Ἰοῖ οὗ ἴμοβὲ νῇῆο 
Βᾶνὸ ἢδὰ πὸ ἰγδϊπιηρ ἴογ ἴπεπὶ, δηὰ ἀγὸ {ποτὸ- 
ἴοτγε ἴῃ ἴῃς νυτοηρ ρῥἷδςα. 

23. οὐϊοις «υο»να} Οπο ἴῃ ψ Ὥοπὶ {Ποῖδ 
ἰ5 ποϊῃίηρ Ἰονθαῦ]θ. Μαγηαρο, ννῃϊς ἢ 10 πιοϑῖ 
ὙΟΠΊΘΩ 15 ἴπε σἴδῖθ ἴῃ νυ ῃῖο ἢ {πον δηὰ ϑοορὸ 
ἴον {Ποῖγ Πρ μοσὶ 40.411 65, Ὀ]οσϑῖπῷ ἀπά ποϊης 
Ὀ]οϑῖ, Ὀδσοιηθβ5 ἴο ΠΟΙ ΟἾΪΥ ἃ ϑρῇογθ ἴῃ νης ἢ 
ἴο τπιᾶκα Ὠογϑοὶέ δηἃ οἴ μοσβ τη ΘΟ γδΪ6. 

24, εχοεάϊησ αὐμε}] Α ὙΟΤῪ 515 ἢἴ σπδηρα 
ἴῃ {ῃ6 νον εἰ-ρυποϊαδίίοη ννουϊὰ κεῖνο (ἢ 6 
τοδάηρ ΠΟ {πὸ ΧΧ. δπὰ Νϊρ. ἔο!]ονν, 
ΨΊΒοΣ ἴΠΔη ἴΠ6 ννυῖϑθ." ὙὍὙΠὸ τπουριῖ, ἰη 
ΟΙΕΠΟΥ σαᾶ56, ἴὰγπϑ ὕροη {ΠῸ τηᾶῦνοὶβ οὐ ψνῃαΐ 
ΜῈ 08]] ᾿πβίηςῖ, νυ σῇ, ἴῃ {ΠΟΙΓ οὐνη ργονίποο, 
(γαηϑοθης [Π6 τογὸ οἰαδογαῖθ γεϑ0}15 οὗ ἢυιπιλη 
νυ Ἰϑάοπι. 

256. Τῆδ παιυδβίίοη 8ἃ5 ἴο ἴπ6 ΠΑὈϊ15 οὐἩ ἴῃς 
δηΐ δα8 Ὀδθη ποζϊορα ὑηάογ νἱὶ. )η, 8. σις τα 
ἍΝ} Ὀ6 Θῃηου ἢ ἴο ποῖς ἴπ6 νγογὰ “" ρεορὶὸ 
ΔΡΡΙ ἰδ ἴο {μεπὶ, ἃ5 ἴο ἴῃς ἰοςσιιδῖ5 ἰῃ [οεὶ 1. 6. 

6134 

Ι ες. 
τοῖο, 7.52 

2ς ἘἼΤἢς δληῖβ 4γέ ἃ Ρθορὶβ τοῖ Ἐφαρ. 6.6, 
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βίγοηρ, γαϑῖ (ΠΥ ΡΓαΘραγα {Πεὶῦ πχεδὲ δεαϑῖβ, δηα τὐγηεῖῃ ποῖ ΑΥΑΥ ἴογ 
1 ἴῆε ΘΠΙΠΊΘΓ : ΔΏΥ; 

26 ΤΠε οοπίεβ γέ δμΐ ἃ ἴδεδ]ε 31 Α ΤΓρτεγμουπηά; ἂἃπ ἢ ροδζ το τ ἄρα, 
[οἸΚ, γεῖ τηᾶκε {Πὰν τῆεῖγ ἤουβεβ ἴῃ 8180; 8Δη4 ἃ Κίπρ,, δρδίπϑι ὑγῇοπὶ ἔδενε εἶτ ἐκ ἐᾷ 
(ἢε τόςΐκϑ; ἧς ΠΟ ΓΙβί Πρ ἃΡ ἐῶα 

27 Τῆς Ἰἰοσυδβῖβ ἢᾶνεὲ πὸ Κίηπρ, 22 1 τὐλὴ Παϑὲ ἄοης ἔοο Ι5ἢ]ν ἴῃ 
ἐἢΒεῦ. γεῖ ρῸ ἴῆδῪ ἰοστῃ 4}}] οἵ τῆεπὶ ᾿ὉγῪ [Ππὶπρ ὺρ ἘΠΎ ΞΕ, οΥγ 1 τῆου Βιαβῖ 
δαλοεά Ὁλῃᾷβ; τπουρῃε ἐν!], ἐγ της μαπά ὑροη ΤΥ οἶος ἅτ. 5 ἐσρείάέγ. 

᾿ 248 ΤῊε β8ρίάογ τακείῃ μοὶ ά ννίτῃ μετ 
Παηά8, Δηα ἰ5 ἰῃ Κίηρβ᾽ ρίας. 

290 ΤΓΠεῖε δὲ τῆτες ἐῤήπσε ΜΠΙΟΝ 
δο ννγῈ]}1, γεᾶ, ἔουγ ἂγεὲ σοπΊεὶΥ ἴῃ 
δοίηρ: 

230 Α Ἰΐοη τυῤίεῤ 1ς βιτοηρεβῖ ἀπιοηρ 

ἼΤΠ6 τηᾶγνο] 1165 ἴπ {Πποῖγ σο]]οςνο, δηά, 45 ἴἴ 
ννΈγα, ογρδηϊΖεά δοίίοῃ. 

26. εορίε" 866, ἔογ ἴπ6 Ζοοϊ]ορίςοαὶ Ἰάθη- 
{Πβοδίίοη οὗ [ἢ δηϊπηδὶ ἔππ15 παπιοά, [Π6 ποῖθ 
Οἡ [μϑν. ΧΙ. ς, δηὰ ἔογ [15 ῃφθιῖαϊ, 5, εἶν. 18. 

27. Α5 ἴῃ 06] 11. 7, 8, {ἴΠ6 πλοϑί ϑίγιΚιηρ 
ίλοεϊ ἴῃ ἴπε Πιρῃς οἵ {πὸ Ἰοσυδῖ-ϑνναγπι νυ 5 
{ΠΕΓ ἀρραγζθηΐ ογάθγ δηά (5. 10 1π6, ϑυνθαριης 
ΟΥοΓ ἴΠ6 ἰαπά |1Κ6 [Π6 Ἰηναβϑίοη οἵ ἃ ξγϑδξ ΔΥΤΏΥ. 

28. .υριάεγ] Ὅῆα ννοσγά ἰ5 ποῖ ἴΠ6 54Π|6 45 
{παῖ 50 ἰγδηϑίαϊθὰ ἴῃ [οὐ νι]. 14. δηά [58]. 1ἰχ. 
5, Δηα 15 ἴο Ὀε Ἰάοπεῃοὰ νι ἴῃς Οθοκοὸ (οτΥ 
5161110), ἃ βεπυβ οὗ ἴῃ6 ἸΙχαγὰ {{|0 6, ΤΔΠΥ͂ 
ΘρΘΟΙΘ5 οὗ ΨῃΙςἢ πδυηΐ Ὠοιιδοθ, τῆ κο {ΠΕΡ 
ὙᾺΥ ΤΠΓΟΌ ἢ σγον ςσε8. ἴη {Ππ6 νυ 4118, ἀπά νυ ἢ 
ἔδεϊ τὲ βϑθογεῖθ ἃ νεποιηοι5 ὀχ υὐἀδίίοῃ οδίς ἢ 
πὸ ϑρίάθύβ οὐ {πθ ἢϊεβ {ΠοῪ ἤηά ἴῆθγθ. Αἡ 
Ἰποιάθπίδὶ ποίϊος οὗ {π6 Πανι!ῖ5 οὗ (15 Δηϊηλ4], 
σου την ἰΈ ἢ τἴη6 δριάογ, τηθοῖθ ὰ5 ἴῃ [ῃ6 
" Οηξεβϑίοηβ οἵ Αὐριϑιίπε᾽ (Χ. 35), δἂηά 15 
ννοἢ γείεσπρ ἴο. ““Οὐά οὐη πὴ ἀοχηὶ 
βοαάθηΐοπὶ 5[6]}}1οΟ, ᾿πιιϑοᾶβ σαρίδηβθ γ6] ἈΥΔΉΘ85 
ΓΕΌ5 5115 ἱπρ] 1 8ῃ5, 5αρε ᾿πϊθηϊαπὶ ἕδος." 

29---381. Αἱ ἤτγϑξ (ῃ15 ϑθθπὶβ [6 πραγοβῖ 
ΔΡΡγοΔΟἢ ἰῃ [Π6 Παρίου ἴο ἃ 5] Π1ρ1]6 σοπίδπι- 
Ῥίφίίοη οὗ παίυγο ἔοσ [5 οννῇ δᾶκ6. [ἢ δΔῃΥ 
τπουρῆς οὗ πᾶ βυρροβίβ 1156], 11 15 1Πδῖ ἃ5 Π6 
5 5 Ρ45564 ἴῃ νν]ϑ ΟΠ], 50 15. ἢ6 δ γραβϑθα ἴῃ 
ΠΟΙΘΙ 1655 δΔηα τηδ]οϑῖγ. ΤΏδη ϑυάάρηϊγ, νν ἢ 
Δ υποχροοϊοά ἴυτγη, [Π6 ἸΙσῖ ὁπ, ποῖ νυν ἢ ἃ 
ἔουγἢ Θχδπιρὶθ ἔτοπι 86 Ἰοννοῦ σγθαΐίοη, δυῖ 
ν] ἢ τηδη “ὨἰπΊ50 1}, ἰπ τπ6 Κίπς ΒΟ σδγΓθ5 
Βιιπηδη ΡΊΟΓΥ ἴο 15 ἰάθα] μεῖς. [{ 15 δὲ Ἰεδϑέ 
1ητογοβίηρ, ἰηῃ σοηηποοίΐοη ἡ] ἢ ἴΠ6 σοΠο] 5] 0 
ἴο Χνῆϊοἢ ψ͵ὶ ᾶανα Ὀσθη ἰδ, ἴο σοιήραγε [15 
ἢ [Π6. ἱπηργοβϑίοη πιαάθ οἡ ἴῃε Οἰιθεη οὗ 
δῆθθαᾳ Ὀγ ἰδ βίογυ οἵ δοϊοπιοῃ, σ Κὶ χ. ς. 

31. “4 φσγεγφομπ ΤῊϊ5 ννογά, ὁσουγτην 
ΠΟΥΡΠΘΓΟ 656 τη ἴῃς Ὁ. Τ', 5 51}}} πιοτὸ ἀουθῖ- 
ἔα] τΠ4η {Πο86 {πὶ ἢᾶνο Ὀθοη ἀϊβουβδοὰ Ὀεέογο, 
Ου ἴΠ6 ΨΠοΪ6, 11 15 δε ονεά, ννς τὰν {Ππκ οὗ 
1ὴ6 νι -ἤοῦϑθο 45 ἴπ6 δηϊπιαὶ πηραηῖ. [ 50, ννὸ 
ϑθαῖη ἤᾶνὸ ἃ ροϊηῖ οἵ σοηΐϊδοῖ νυν ἢ ἴπΠ6 ὈΟΟΚ 
οὗ ]οῦ (Χχχίχ. 19---25)ὲ.. ΤηῈ 1 ΧΧ, Βοννς- 

τοι. 
23 ϑυγεῖγ τῆς σπυγπίηρ οὗ πλκ 

δυιηρεῖῃ ἔστη Ὀακίετ, ἀπά τῆς ψτηρ- 
ἱηρ οἔὗἁ τῆς. πόδα δγιηρεῖῃ ἔογίῃ Ὀἱοοά : 
80 ἴῆς ἐοτοίηρ οὗ ννγδῖῃ ὈΠηροῖῃ ἔοττῃ 
5[ΓΠ[6. 

ΟΥΟΓ ρῖνθοβ τ15 “ἴΠ6 σοςῖς οἰστιττηρ διημοης 
ἢϊ5 Πθη5,᾽ δηά τπ6 Νυϊὶρ. ““ Ολ]1]5 ϑιιςςῖπο- 
ἴι5 ᾿ὰαπιθο5." ὍΠηε Π᾿Ιτογαὶ πλοδηϊηρ 15, “ΟΠπ6 
ἢ Ἰοϊη5 ργάρα ." δἂηὰ ϑοπὶὸ ἢᾶνθὸ ζὸ- 
εγγοὰ (ἢ5 ἴο {π6 οἰσῖρεβ οἵ {πῸ ζθῦσαᾳ, οἵ τϑ 
ἴο ἴΠ6 ““ννΑσ-ΠοΥθθ,,) 25 ἢ6 5 τοργοβοηϊθα ἴῃ 
1Π6 ϑοιυϊρίαγοθ οὗ Ῥογϑθρο β, ἢ τις ἢ δηά 
βίδίου Γαρρίπρθ. Μδυγοῦ Πᾶς ϑιρρεβίθα ἃ 
Ὑνγοϑίίοσ, ριγάθά ἔογ {πη6 ἤριϊ, 85 16 Πιίϊεσῖ 
τεπάοηρ. ΤΠΘΓΟ δθθηλθ, μον εν θυ, ΠΊΟΥΕ ἴοτοα 
ἴῃ σοβογυϊηρ ἴπ6 Βυπιᾶπ Ἐχαπιρὶς ἴο ἴῃς ἰαϑῖ; 
δηά [ἴ πᾶν δὲ υσϑιοηδὰ νυ βεῖποῦ τῃ6 πὰρ 
Ρτοϑθηίθα ἰν (Π6 Ὑυγαϑίοσ γοδάγ ἔοσ [Π6 σὺπ- 
[οϑῖ ἀοὸβ ποῖ Ὀεϊοηρ ἴο Οτεοκ αγί γαῖμοῦ ἴμδη 
ἴσ (δι οὗ [5γὯ6] ΟΥ̓ ΟἴΠΟΥ δος παϊ!οῃβ. 

ὦ ἀϊησ, ἀσαϊπεῖ αὐδϑο»ὲ ἐῥέγε ἐς πὸ γι τας μ] 
ὙὝΠΕΙΕ 15 ἃ ρσγοαῖ ργθροηάργδησε οὗ διυϊπογΥ͂ 
ἴῃ ἕάνουγ οὗ γτοπάογιηρ ἴπεβε ννογάβ, “ἃ Κιηβ 
ἴῃ τῆς τηϊάσι οὗ ἰδ ρθορ]θ,᾽" δηἀ {Π6 56ηϑθ, ἃ5 
Εἰνὶηρ ἃ πιοτὲ νυἱνὰ ρὶσΐαγο, 15 σογ ΔΙ ΠΙΥ ΤΟΤΕ 
βα ἰϑίδοίοσγ, (8εὲ Νοίε Ὀεῖονν.) 

82. ἠαν ἐῤίμε ῥαμά μροη ἐῤγ »ποιὁ)] Ὑ86 
ἃοῖ Ὄχρίοβϑοθ, ἃ5 [ἢ 1οῦ χχὶ. ς, ΧΧΙΧ. 9, 
ΧΙ]. 4, 5||Θης 6, γενοσθηςθ, ἄννο. ΨΚ ε ἅτ ἰεΐξ ἴῃ 
80π|6 ἀοιιθῖ, πονγόνοσ, ψμοῖμοῦ [Π6 5] ηςδ 
ΠΟΙ 15 (ῃδῖ οἵ δυπηῖίοη δηαὰ τερεηΐδηςε 
δἴϊοσ (06 5'η ἢα5 Ὀδθη σοχητ64. οΥΓ δαὶ οὗ 
561 εγοϑίγαϊηξ, νη σἤεο κα τΠ6Ὸ ΔΌΡΥ ΟΥ̓ 
ΤΑ] σπαηῖ Τῃουμῆϊ Ὀορέογε 1Ὲ 1145 ρᾷϑϑθὰ ὄνδη 
ἰηΐο ννογάβ, ΡυοΌΔΟΙΥ τὰ ἴγωδ ᾿ηϊογργοίδιοῃ 
15 Τοιιπὰ ἴῃ σοπηθιηϊπρ Ὀοΐἢ νῖοννδ, πὰ γείογ- 
Τρ ἴῃς ἤγϑε τιθδηΐηρ ἴο ἴΠδ δςῖ, {πὸ σοσοπά 
ἴο {πῸ ἱπῖθητίοη. διθησθ δηὰ γεβεςίίοη ἅτε 
Τρ ἢ ἴῃ οἰ Πογ σ856. 

38. εριιγπὶπρ,..««υγίησίπσ,..7γοῖη 5] ΤᾺς 
ΑΟΝ.., ΌΥῪ ἃ ποϑάϊεβϑβ ναγιδίίοη οἵ ἴῃς οπὲ Ηδς- 
ΡΝ γοΓΌ, Πλϊ5θὲ5. ἴῃ6 ροϊηΐ οὗ ἴῃ6 ῥγονεῦθ. 
“ΓΠΟ ργθββαγα οὗ τλ}Ἐκ ργοάμοθα συγάσ, ἴΠ8 
Ρταββαγο οἵ ἴπ6 ποβὲ ργοάιςεβ Ὀ]οοά, {με ργδϑ- 
ΒΓ οὗ Ψψγαῖῃ (55. Ὀγοοάϊηρ ΟνΘΓ Δηά, ἃ8 ἴξ 
ννεγε, σοπάρηβίπρ 11) ργοάυοεβ βί τε. ὍΤῊῈ 
Ηδεῦτονν, ἴῃ υδῖηρ ἴογ “νγαῖῃ " (ῃ6 ἀυ4] οὗ 
16 ποι (Ὁ)Β84) ἴῃς 5ίπρυϊαγ οὐ νης (ΒΔ) 
ἰ5 το πάθγοα “" π056,᾽) ρῖνοβ ποίεε ροὶπὶ ΒΓ ἢ 
Ὧο {γδηϑίδίίοῃ σδῃ τοργοάμςθ, 
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ΝΟΤῈΘ οὐ (ἬΗΑΡ. ΧΧΧ. 15, 231. 

156. Τῇῆο ᾿'νοιά σοπάσγοα “" μογϑοϊθδςἢ " 
(Πρ, “ΑἸ. ΚΑ} )) 15 ἔουμα ΠΕΙδ ΟΠ]Ὺ ἴῃ ἴἢ6 

Ιὰ Τοβίαπιθηῖ. Ὅῆὸ ἴὰςΐ {πα ἰἴ 15 τοηήογεά 
ἴῃ {6 ΠΧΧ. Ὀγ βδέλλα, ἀηὰ ἴῃ {πὸ Ψυὶρ. ὈΥ͂ 
εἰ ΘΔ ΠΡ. συ ρα," 15 ονϊἤθηοθ [Πα ἴπογο νν45 Δῃ 
ΘΑΓΙΥ [Θυν ϑἢ σοηϑοηΐ ἃ5 ἴο 115 πηϑάπίηρ, δηὰ ἰξ 
'5. 50 δίκθη Ὀγ πιοβξῖ σοπηπιρηΐδίοτβ. ΤΠΘ νογῸ 

ρῶν, “0 50ςκ," ἢ ΒΟ ΤῈ 56 ΡΥ ΔΌΪΥ 
ςοππηεςοίεά, ϑιρροβίβ ἃ κὸ πηθαηϊηρ, ἀπά ἰξ ἰ5 
ςοηῆιπιθά ὈΥ {π6 δνιάθποθ ἴῃ δδηβοῦξ οὗ ἃ 
ννογά ἠαἰπᾷά, 85 ἀρ] δὰ ἴο με Ιθασῃβ. Εὐγϑέ, 
ἴὲ 5 ΓΘ, ϑρεᾶκβ οὗ 1η6 σοϑθιλ ποθ ἃ5 ἃπ 
“ ἀοοίδη:] 4]}Πεγαϊοη " (“ [οχίσοη ᾿ 5.ν.), 
Ὀὰϊ 1 τὺ πιοῖὲ ΡΓΟΌΔΟΌΪΙΥ 6 ἰοοκοθὰ οὔ 85 
8ῃ ΘΧΔΙΏΡΪΕ οὗ ἴπ6 οποπιδίοραει!ς ἐογγηδίίοῃ οὗ 
στα ἴῃ θδοῇ ἰδηραᾶρο. 

Ἀδοθπὲ ϑοῃοίασγβ, ἤόννονοῦ (ϑοδυϊΐοηθ, Οο- 
56η11|5, )δάοτηείη, Βοῖμοδι, ΗΙἰς δη ἃ οἴμοΓ9), 
ἢᾶνθ βθθη ἴῃ ἴπ6 ννογάβ ἴῆ6 Ὡδῖὴθ οὗ ἃ νδιλρ!τθ- 
π|κ6 πποηϑβῖογ, πκὸ 1η6 Οσδομὶ οὗ νης ἢ ννὰὸ γοδὰ 
ἴῃ {86 “ Αγδδίδη ΝΙ μῖβ, ἀγαϊηίηρ τλθη οὗ ἴΠ6ῚΓ 
16 .Ὀ]οοά, δηά σοτήραγο ἰἃ ἢ {πὸ 1 μὲ οὗ 
154]. ΧΧΧΙΝ. 14. (5ογθθοῃ οὟἹ] ἴῃ ἀ.Ν.). 186 
ἔδπιδὶο βροοΐγο ἴπδι δδιιηΐβ 6 νναϑίθ ρ]δςθβ οὗ 
Γυϊηρα οἰ165, οὗ ννῇοπι 5ἴγαηρεο [4165 ἀτὸ ἰο]ά ἴῃ 
Ἶον ϑἢ ἀδιημοποϊοργ, δηὰ νυ {πὲ Σαρα οὗ 
ἴῃς Οτθοῖκβ. Α τεξεύεησθ ἴο 50 10ἢ ἃ ΠΠΟΠ5ΙΟΓ ἰ5 
ξουπά ἴῃ {π6 Τάγρυμῃ οἡ 5. χι!. 8. ννΏογο (ἢ 
ΡΑΤΑΡἤΓ48Ρ τὰη5: ἧ“ἼΠΘ6 ψἱοκΚοα ρΡὸ τουπά 
δου 85 {π6 “Δἔἰμάαρ ἰμαξ ἀσίηκβ {με δἰοοά οὗ 

ΓΗΑΡΤῈΚ ΧΧΣΙ. 
τ Ζωμηεῖς ἰέσεον οὗ ἐλαςσίιν απαὶ {ει οῦαμεζ. 

6 74ε αὔϑο,ώιείεί αγε 19 ὁε εονι ογίκαὶ απο αἴἐ- 
»πωρα. τὸ 7 ἦε ῥγαΐδέ αϑπαὶ φγοῤρεγέϊές οΓ ἃ 
Φουα τυΐγέ. 

ΗΕ ννοογάς οὗ Κίηρ [,επλμεὶ, τς 
ΡΓΟΡἤΘΟΥ τῇδε ἢ15 πλοῖθογ τδιρῆξ 

1. 

σΗΑΡ. ΧΧΧΙ. Ηδρτὸ αἷϑο, 45 ἰῃ χχχι, {ῃ6 
τολου 15 γοίογυσχοα ἴὸ ἴπ6 [ηἰτοάὐϊις!οη, 

1, τῤαὶ δὶς γιοΐδογ ἰαμσῥὲ ῥδὶρι] ϑίγεβϑ δ 
Ὀδρη ἰδιὰ ἴῃ 186 ὀδυηεῦ σπμαρίοτα οὗ ἴθ ὈοΟΚ 
οἡ ἴπε τϑϑρεοὶ ἀὰε ἰο ἴῃ ““Ἰνν" ΟΥ̓ “ρτε- 
ςορῖ5᾽" οἵ {Π6 τπιοῖμου 45 ννῈ}} 45 οὗ ἴῃε ξαίΠοΥ, 
ι. 8, ν'. 2ο. Ηδτὸ [86 βρὲ τεργοάιςθθ ἢ 
ΟΡ ννογάβ οὗ {πδϊ ἰϑδοδηρ. [{ ννὲ σϑίοσ (Π6 
σπδρίοσ ἴο [5γδο] 6 δι ΠοΥϑἢρ, ννῈ ΠΊΔΥ Γ6- 
τθ θοῦ {Π6 ἰησίδηςος οὗ Μιτγίαπι, Ὠοθογδῇ, 
Ἡυϊάδλῃ, 45 Θχηρ]θ5 οὗ ἴῃ6 Βοηοιγ ρδὰ ἴο 
[86 νυ ϊϑάοπι οὗ ννοπδῃ ; ἢ ἴο Εάἀοπηῖθ οὐ Ασὰ- 
άπ, νγοὸ ΠΊΔΥ {ἢ ηκ οἵ {π6 4φυθοη ψνῆοβα ἰονς 
οὗ νυ ϊϑάοῃιχ ᾿οὰ δῦ ἴο 81 αἱ τῃ6 ἴδεϊ οὗ 1ῃῸ βοὴ 
οἵ Ὠανιά. 

Δ. ῥα Ὕπε τορειοη ἰ5. οἰθασὶΥ {πδὲ 
οὗ οπρῃδϑῖβ, ἴπΠ6 ὀχργεϑϑίοη οὗ 6 τποῖῃοσβ 
ΔΏΧΙΟυϑ ἰονθ. 

405) 97 »17 σοαυ.}] 1{πκ6ὸ ϑαγιιοὶ, δηὰ 88})- 

ΤΆΘη.᾽" ὙΠΟ 5θοηβ, δουνονοῦ, η0 δάραιαδίθ 
ΓΟΆΘΟΠ ΤῸΓ ἈΘΘΌΠΙΪΠΡ 5010 ἢ δὴ δ] ϑίοη ἤεγδ, 
τ Πογο ἴῃ6 ΟΥΙΠΑΤΥ τοπάθγηρ ξῖνοθϑ ἃ σι βηο]οηξ 
56η56. ΤΠὸ ““ἴννο ἀδιρηζογβ,"" 1π ΘΙ ΠΟΘΙ ο856, 
Τορθβοηῖ ἴῃ ᾿πίθπϑο πόνο  -ϑα σῆθα Ἴσγανὶης 
οὗ ν Ὡς ἢ ἔΠπ6 ργονογ δρθᾶκβ. [1 1165 ἴῃ {86 
πδίωγο οὗ δυσ ἢ ἃ “" ἀλγκ 5ΑΥ 1" 45 {Π|5, ἴῃδῖ 
ἘΠοΓῈ ΠΙΔΥ δ ἃ ἰννο-[ο]α τεΐθγοηςθ, (1) ἴο {86 
Πδῖυγαὶ [Δεΐ ἀεϑογ θα, ἀπά (2) ἴο [Π8 τιβι]655, 
ἰηογάϊηδίθ ἀσθϑῖγο οἵ ννῃισἢ [Ὁ 5 [6 ϑυήρθοὶ. 
Α συγ ΟΙ 5] ράγΆ}}61] ργονεγῦ ἰ5 Τουπά ἴῃ ἴπ6 
. Ηιϊἰορδάεςα᾽ (1}μχ55θη. Ρ. ὁ6ό, πιοϊεὰ ΡΥ͂ 
Η!Ζιρ,1. 1271, Θα. [ΟΠ Π50ῃ). “ὙΠΟ ΚΓ 15 ΠΟΥ Γ 
δα ἰδῆθα νυν ννοοά, ποὺ ἴῃ6 564 ψ ἢ σίνευθ, 
πο ἴπ6 ροὰ οὗ ἀθαίῃ ἘΠ 4}} (Παὲ ᾿νθ, ΠΟΥ 
ξαϊτ- εγθὰ ταδί ἀθπ5 ἢ Ἰονοῦϑ.᾽ (ΟπΊρ. αἷ5ὸ 
{πὸ 84π|6 {πὸ οὗ [ποιρῆξ ἰη Ε ο]65, ἱ, 7, 8. 

381. Το ΑΟΥ. τοπάσγίηρ οὗ Ὀλρρις, ἐρΑϊηβῖ 

ὙνΠΩπὶ ἴΠογῸ 15 ΠΟ σίβι πρὶ 00. Γεβίβ οἡ ἴΠ6 

ϑϑυπηρίίοη παῖ τπὸ περαίνε 2ὲὲ ἔουτηβ νυ ἢ 
1Π6 νογ ἃ σοπηρομπὰ τνογὰά ννῃ]ςἢ 15 5 45 ἃ 
Ῥγοαϊοδΐθ, “ΑΔ Κη Γγθβ 51 }0]6. δοὸ Εὐγοῖ, 
Βοῖμοδι, Ενναὶὰ (σοπρ. ποῖθ οἡ χὶϊ. 28). 
Ἐοθοητ [116 ῦ, [ο]] νην Ῥοσοσκο, δβϑιιπλθ8 

{παὶ {πὲ Ὀνρθὶς ΤΟρΡΙΓοβοηῖβ 8ὴ Αταῦϊς ννογὰ 
-- “ΜΠ ἢὶ5 Ρθορ]θ,᾽" δηὰ βηάς ἃ βιιρρυτί ἴο 
(Π18. νἱὸνν ἴῃ ἴ[Π6 1,ΧΧ. δημηγορῶν ἐν ἔθνει. 
ΗιἰΖὶρ, βϑοπιεννῃδί σΆϑῃ]Υ, ἴα Κ65. ἃ σοπ]θοΐαΓαι 

οτηθπάδίοη ΘΚ.) ὈΣΤΟΝς -- ο Οοὰά ἰ5 ψῈ ἢ Ὠϊπι." 

2 ὟΝ αῖ, τὴγ 80η ἡ δηά ννῆδϊ, {με 
50 Οὗ πιγ νγοπὶῦ ἢ ἀπὰ νγῆαϊ, τῆς βοὴ 
οὗ τὰν νοννϑ8 ἢ 

2 Οἴνε ποῖ τὮγ βγεηρτῃ υηῖο ννο- 
Πιεῃ, ΠΟΙ [ῊΥ νγᾶγβ8 ἴο τῆας ψῃ]ςἢ 
ἀεδίγογεῖῃ Κίηρβ. 

4 ἦ ἷς ποῖ [ογ Κίηρβ, Ο [ επλμεὶ, 

50η, ἴδε οἰ] οἴξηῃ δϑκοὰ ἔογ ἴῃ ῥγάγογ, {Π6 
ΡῬγδγοΥ ται θα ὈὉγ ἃ νὸν οὗ ἀεάϊεοδθοη. Τα 
Ὠδῖηθ [θη 86] (11. “ἴογ Οοα,᾽" 56. σοηδθογαϊοα 
ἴο ΗἸ ΠῚ) πηᾶΥ ὃς ἰοοκοὰ Ὡροὴ 48 ριοΡΌΪΥ 
ἴη6 οχργοβοίοη οὗ (πδῖ ἀράϊςσδίίοη, δπὰ {86 
ὉΥΔΓΠΙΠΡ ἀραϊηϑῖ ᾿π ἀρ Ίηρ ᾿ῃ ννῖπὸ βῆθν"5 ἴῃδῖ 
1 δά 5βοιπεῖδιης, δὲ ᾿θαϑί, οὗ ἴῃ Νδζαγτθ οὗ 
ἘΘΟΒΔΌΙο τά δα τη [ἴ. 

3. 1ο δαὶ «υδίιερ ἀεείγογοί Ὁ} ΤΑ ΛΙΘΓΑΙΪΥ, 
εἰ μῃτηδίτονν, ᾿ Δηἀ 50 “" Θπογνδίθ "οὐ “"" ἀδϑίγογ." 
Α 55»ῃϊ σἤδηρο ἴῃ [86 νοννε]-ροϊηῖ5. βῖνοβ ἃ 
ΟἸΟΘΟΣ ΡΑγα]]6}15πΔ νυ ἢ (ἢ ἢγϑὲ οἰδιιβο, “ [Πο56 
(5ς. ἴῃ6 ννοπλθη) ἱ{μπαΐ δπογναῖθ, οΟὐΥ̓Άππά0, 
Κἰηρ5." ὅς. [Π6.51ὴ οὗἉ 5θηβιι) 15ῖ. ΤᾺ ἰοπηρ- 
ἰδίίοπβ οὗ [6 βδγεπλ νγογε ἤθη, 85 πονν, Π6 
ουγϑο οὗ 811 Εδδϑίογῃ κιηξάομιβ. 

4. ὍΤΠα τορείτοη οὗ εππρἢδϑὶς ἀραῖη, ἼΒΟΓς 
8 Π0 ἀοιιδέ 4Ἃ5 ἴο ἴΠπ6 βΌΠΟΥΑΙ 56πη586, Ὀϊΐ [ῃ6 
ΓΟΔΟΙ 55 ΥΑΓΥ, δπὰ εἶνο (1) [δαϊ οὗ 6 ΑΟΡ., 
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1 ἰς ποῖ ἴογ Κίηρβ το ἀγίηκΚ νγίπε; ΠΟΥ 
ἔογ ργίηςςϑβ βίγοῃρ ἀτγίηκ : 

ς [,ε8ῖ τῆεν ἀγίηκ, ἀπά ἔογρεῖ τῃ6 
"Ηοῦ, ἶᾶνν, ἀπά Γρεγνεγε τῆς Ἰυάρτηεης ! οὗ 
ΓΗ. ΔΠΥ οὔ τε β!οτεά, 
“γα Ἢ 66 «(ῃνς ϑ8ἴτοηρ ἀτίηϊς ὑπῖο Πὶπὶ 
αὐὔλίοείοη, τῆι 18 Γεδαν ἴο ρεγιβῇ, ΔΠ4 ννῖπθ ππῖο 
ἰς ΠΡ τῃοβε τῆδῖ δὲ [οὗ ἤξανυ Πεαγίβ ς. Υ : 

ἐπε, 7 [εῖ δίπι ἀπίηκ, ΔηΔ ἰογρεῖ ἢ 8 
τοαέ, Ρονεγῖγ, δηά γεπλθπιθαῦ ἢΪ8 ΠῚΙΒΟΥΥ ΠΟ 

ΤΏΊΟΓΟ. 
8 Ορεη ΤΥ πιουτῃ ἴογ ἴῃ ἀπ 

"Ηε}. οἴη τῆς σᾶυϑε οὗ ἃ}} 'βυςἢ δ5 ἅγε δρ- 
«ἰρείνι. Ὀοϊητεά τὸ ἀεβιγυστοη. 
δεν... 9. Όρεη [ΠΥ πιοιῖῃ, ὀἸμάρε τίρῃι- 
15 δοιϑβὶγ, δηά ρἰεδά τῆ8 σλι86 οὔ τῇ 

οὐϊ, τ. τό. ) 
ΡΟΟΓ δηά περᾶν, 

ἐομᾶρ. τ. ΙΟ ἢ “ὟΝΠΟ οδη ἢπά ἃ νίττυοι!β 
4 νομί ἡ ὉΓ Ποῖ ρῥτίςε ἐς γ αδονὲ 

ΓΙ 65. 

(2) “ποῦ ἔγ ὕΠης65 ἴο βαν, ὟΝ ΠΕΙΕ 18 βίγοπξ 
ἀγίηκ }᾽" (4) “᾿δπὰ ἔογ ρἤποοϑ ἵβεῖα βου] Ὀε 
πο 5ἴίγοηρ ἀγιηκ.᾽" 

“ἰγολς ἀἐγπὰ})] Α5 ἴῃ Ῥγονυ. χχ. 1ἵ, ἀϊ5:}δἀ 
ἔγοπι ὈΔΥΙΘΥ, ΟΥ ΠΟΙΟΥ͂, ΟΥ ἀίε8. χ Κ, χνὶ. 9 
ΤΛΔΥ Ὀε τοίεγγεά ἴο 48 δὴ δχϑιηρ]ς οὗ ΚΙΠΡΙΥ 
ἀγα ΚΘΠΏ655. 

Θ. Ὑπὸ (ολοπίης ἄοεβ ποῖ ϑβαποίϊοη ΔΗΥ͂ 
[4156 δϑοδίϊςῖσπι, Ὀὰΐ γοσορη!χοβ, κὸ τῃδί οὗ 
Ρ5, εἶν. τς, (6 γι! ρύγροϑβο οὗ {Π6 ΠΥ ϑι ΓΟ 5 
ῬοννοΥ οὗ ννῖηθ ὌΝ ἸΏΔ4Π᾿5 τηϊηα δηά ὈΟάΥ͂, 85 
ἃ τοβίογαίινο δηὰ τεπηθάϊαὶ ἀροηῖ. (ἑοπηρ. 
Ηοπιοσ, “11. νι. 2ό:. ΤὙΠδ βδαηθ τδουγῆΐ 
δῃοννοὰ [561 ἴῃ {πὸ [νν]5ἢ ργαςίςς οὗἹὨ ρινὶηνς 
ἃ ΟΡ οὗ ΜΊΠῸ ἴο ΠΟΙ ΓΠΟΓ5, ἀπά ἄνθη (85 ἴῃ 
{πεῸ Ὠἰϑίογυ οὗ ἴῃς Οτιο! χ! ΟΠ) ἴο οΥΠΊ]Δ]5 δὲ 
{ποῦ ὀχοουτίοῃ. 

8. ἴη οοπίγαβξ ννἢ ἴΠ6 ἴννο Ὀοϑοῖϊίης 51Π5 
οὗ Εδϑίθγῃ τποηλγο ἢ 5 βἰδηεβ ννῆδί ννᾶ5 Ἰοοκοὰ 
οἡ 85, ἀης δοίη! ννᾶ5, [ΠΟΣῚ ὧπ6 σγοδῖ ἀυΐγ, 
ἴο ρῖνο ΠΕΙΡ ἴο ἴῃυ56 ννῆο δά πο οἵδμεγ Ποίρευ, 
ἴο τοάτοθς (Π6 νυγτοηξϑ οὗ ἵποϑθο ννῇο νγογὸ ἴοο 
ογυσδεὰ ἴο σοπὶρίαϊη οὗ {Ππ6π|. ἴο 1} ΓΡΟΘ6 
Ὀοΐννθοη [Π6 ΟρΡγόβϑου δηά ἢΪ5 υἹσ 15. 

αὐ ομορ ας ἀγὲ ἀῤῥοἰηἰφά ο ἀεείγμει θη} 111, 
ἐ ρῃΠ]άγοη οὗ Ὀογεανεηθηΐ," ἢ (6 50η56, 
ΟἰἴΠοσ, 85 ἴῃ {πὸ τοχῖ, οὗ ἢοβϑ “" ἀδοιπρὰ ἴο 
Ὀ6 Ὀογεανοὰ οὗ ἴδ οὐ ροοάβ᾽ (Ηρ, Βοῖ- 
{Ππ6411} οὐ οὗὨἨ ““ Βεγοανοά οὐ Γλ υ 55 ΟΠ] γε. " 
(δεδυ]ΐθηβ, Κ οϑθημλ Ποῦ, Μίδα ΓΟ Γ). 

10. ὅ8εε πίτοἀυςξοη. 
γμῤιο.] Βεῖζογ, Ῥθᾶσ 15, 866 ηοΐβθ οἡ {ἰ]. τς, 

11. ῥὲ ῥα] βαῦυς πο πεεά 9 “ῥοϊ ἢ Βεῖϊζογ, 
ΡΟΓθαρ5, πὸ 186ὶς οὗ καῖϊῃ, ῬὍΠο 5Ξᾶπι 'νογά 
ἴογ “"5ρ001}" 5. υἰϑρὰ 85 ἴῃ 1. 13, διιῖ ΟὈΥ]ΟΙΙΒΙΥ 
ὙΠ ἃ ὈοΓοΓ τηδαπίηρ. ὙΠΟγΘ 5}4}} Ὀ6. πὸ 

ΡΚΟΝΕΈΒ5. ΧΧΧΙ. [ν. ς5---τ8. 

11 ΤΠε ἢεαγ οὐ Ποὺ διιϑδδαπά ἀοῖῇ 
βίαν ἴγιβῖ ἰπ ἢεῖ, 80 ἴῃδτ ἢς 5}2]] 
ἤδλνε πο πεεά οἵ 8ροὶϊ]. 

12 ὅῆε ψ}}} ἀο Πἰπιὶ σοοά Δηά ποῖ 
6ν}] 411 τε ἀάγϑβ οἵ ἢεγ ΠΠξε. 

13 ὅΠε βεοκεῖῆ νγοοὶ, απά βαᾳχ, δηῤ 
γνουκεῖῃ νυ] Πρ] ἢ ἢεγ μαπάϑ, 

14 ὅ[ι6 ἰ5 {Κα τῆς πηεγοῃδηϊβ᾽ 5108; 
816 Ὀγησείῃ Πεγ [οοὐ ἔτοπι δίαγ. 

Ις 586 τίβει ἢ δἷϑο ψνἢ}]ε ἰτ 8. γεῖ 
πῖρῃτ, δηά ρίνειἢ πιεδῖ ἴο ἤεσ Ποιιβε- 
μοϊα, Δηα ἃ ροτγτίοη ἴο Πμεὺ πηδιἀβηβ. 

16 δῃδε᾽ σοπδίάογειἢ 4 βεϊά, δηά 
ΓΡαγοῖῃ ἰἴ: νι τὰς ἔτας οὗ ΒΕΓ ΤΗΣ, 
ἢδηάϑβ 8538}6 ρἰδητεῖῃ ἃ ν᾽ πε γαγα. 

17 ὅ8ε ρίγάειῃ ΠΕΥ ἰοῖπβ ννπῇ 
βίγεηρτῃ, ἀηά 8[Γεηρτἢοπεῖῃ ΠΕΓ ἈΓΠΊΒ. 

18 δῆς ρεγἼεινεῖῃ παῖ ἤεῦ πιγεῖ- Ηεδ. 
καρ ἐστ: 
ἔ οἤδπαϊδε ἐς ροοά : ἤδσ σδηαΐε ροειῃ 

ποῖ οὐδ δγ πίρῃϊ. 

δεῖ οὗ ῃοῃδϑὶ ψζαίη, ἢο πεοά ἱδβεγείογε οἵ ἀ15- 
Ποποβῖ. 

13. «υογάε αυἱηισὶγ «οἱ δόγ ῥαπάς 
ΤΠ ἸῚΟγΑΠγ, ἦοσκ τ νυ] στο οὗ ΠΟΥ 
μαηάς,." ὙΟΥΝ Ὑ0ῸῈ Ὑ11|1Π1π8 δ ΔΒ ΠΊΩΥ 
Ὀ6 5σιιξᾷοϑίθα 85 ρίνιηρ {πὸ τηραπίηρ οὗ {Π6 οτγ]- 
δ᾽ῖπα]. ὍΠὸ 5βἔἴγοϑϑ ἰδ οἡ ἴ{ππ6 ᾿πάιιπίγιαὶ μαῦϊῖ5 
οὗ ἰ5γϑο! ἴθ πηδίγοῃϑ ΓΔΥ ρεγῆδρϑ Ὀεϊοηρ ἴοὸ ἃ 
ἔπιεὲ νν ἤθη, 85 υπάθυ {μ6 τποπάτοῆγυ οὗ [πάδῇ, 
ἴποϑ56 ῃδθι[5 νγογε ρᾷϑϑίηρ ἄννᾶγ. Δη ἱπίεγεσῖ- 
ἴῃ ΡάγΆ }16] τπὰῪ Ὀδ ἔουπὰ ἴῃ {πε Ριεοΐατε οὗ 
Γσοτοί4, ὁ ποςίς βογγᾷ, αἀδάϊαπι ἰδῆς. ᾿ηἴο Σ᾽ 
Ἰυσυγαπῖος. Δης}} 48 π᾿ πιράϊο τι άϊιαπιὶ βοήεη- 
ἴδῃ ἱηνοπογαηῖ" (1 ἵν. 1. ς7). 

14. ἼὝΠο ἔδεϊ {παϊ διιςἢ ἃ σοπηργϑοη 5Ρ- 
ξοοῖρα [1551 ροϊηΐβ ἴο ἴΠη6 Θη]αγροα σοπΊΠπΊογοα 
οὗ ἴπ6 5γαοί ες σοηδοαιιθεηῖΐ Οὐ {ΠΕΙ͂Γ ᾿πῖετγς 
σοῦγθο ἢ [Π6 ῬΒα ηἰςῖδη5 ὑηάοῦ δανι δπὰ 
δοϊοποῃ. τ᾿. 24 ξῖνθβα ἃ 5ρθοϊαὶ ἰηϑίδηοθ οὗ 
ὙνΠδιὶ 5 ἤετὰ ρατί οὗ ἃ ρεποσγαὶ ἀδβογιρ"ϊοη. 

16. « ῥονγίΐομ 10 ῥὲγν »παϊίφ.] Ἠρογὸ ὑγὸς 
ὈΔΌΪΥ [ῃ6 ννογά 18 υϑϑὰ ἃ5 ἴη ἔχ. ν. 14 ἴογ (ἢ6 
αἰδι]ν ἰᾳ5κ αϑϑισποά ἴο ϑάςῇ δῖ {πὸ ϑᾶπιὸ [1 Π|Ὸ ἃ5 
{πῸ ἀδη!γ ἔοοά. ἀοπιρ. χχχ. 8, νοῦ ἴπὸ ἴνὸ 
ννογάὰς ἤσγο γσοηάογοα "' τηθδ ̓" δηά "" ρογίϊοῃ "ἢ 
ἃτὸ σοπιδιποά ἰη {πε ρἤγαϑο, ““ζοοά σοηνοηϊεηῖ 
ἴογ π16."" 

16. ΤΠ νϑῦϑθο ἰ5 ποϊθυνογ ΠΥ 85 ροϊπτπρς 
ἴο 4 ἰᾶγεὲ βρῆσγε οὗ ἔειηϊηῖπο ον ΕΥ̓, σι Κ- 
ἸΠΕΙΥ ἴῃ σοηίγαδι ἢ τῆς ἀορτδάδιίοη ἴο 
ὙΠ ἢ ἡνοπΊδη Πδ5 ἔδ]Π 6 ἢ ὑπάογ ἴπὸ ἰαῖοσ ρΟ]Υ- 
ΒΆΓΑΥ οὗ [6 Εαβῖ. 

18. ἐν εαπαΐς φοοὶ ῥ ποί “δ ΒΥ 5οπιὸ [ἢ15 
ἢ85 Ὀδοη τἱπάἀογειοοά ἤρυγαινοῖν, ἃ5 ἢ ΧΙ. 9, 
ΧΧ. 20, Χχὶν, 20, Ὀιιῖ τπ6 1ἴ6γᾺ] τθδηὶηρ 15 
ΤΔΟΓΟ ἴῃ ΠΔΙΤΏΟΩΥ ὙΥΠ ἴΠ6 οοηῖοχί. 



Φ Ἡδοῦ. δὰφ 
“»»ε͵εασείά. 

γ. το---31.} 

Ι9 ὅῆε ἰαγεῖῃ πεῖ ἢδηάβ ἴο τῆς 
βρίμα]ε, δηά ἤεῦ δαπάβ Ποϊά τῆς ἀΪ5- 
«ΔΈ; 

20 ἰδῆ 5(γεῖομοῖῆ οὐ ΠΕ δαπά 
ἴο (ἢ6 ροογῦ ; γεᾶ, 8ῆ6 γϑδοῆείῃ ἰογίῃ 
ἢεγ ἢδηάβ ἴο τῆς ῃεδαγ. 

21 ὅδε [5 ποῖ δίγαιἀ οὗ ἴῆς βδῆον ἔοσ 
Ποῖ Ποιιβεῃο]ά : ἔοσγ 411] ἢδσ μοιιβθῃο]ά 

ἴθ, γέ οἰοι δα νυν ᾿ βοδγεῖ, 
δ ΘΟ 22 ὅΠε πηᾶίεῖῃ ἢ εγβαὶ σονογίῃρβ 

οὗ τἀρεβίγυ ; μεῖ οἱοιῃίηρ 15 511Κ δηά 
ΡυΓρΙΕ. 

22 Ηεγ διυβραηά 5 Κποννη ἴῃ τῇθ 
ραῖεβ, θη ἢδ 5ἰττ6ῖ ἢ} δπιοὴρ ἴδε 
6ἰάεγβ οὗ τῆς ἰδπά. 

24 86 τράκεῖῦ πε ]ἴπεη, δηά 
8611} 2; δηά ἀε]ίνεγετῃ ρίγα]ε8 πηῖο 
της πιεγοῆδηῖ. 

2ς ϑιγοηρίῃ ἂπά Βοποὺγ ἀγέ ἢεΓ 

ΡΒΟΝΕΚΒ5. ΧΧΧΙ. 
οἰοτπίηρ ; ἀπά 5} 5Π4]] γε]οῖςς ἴῃ {π|6 
ἴο ΠφοπΊΕ. ' 

26 δε ορεπεῖῃ ἢεγ που ἢ 
ννϊϑάοπι; ἂηὰ ἰῇ δῦ τοῆριθ ᾿ς (Πς 
Ἰανν οὗ Κιπάπεββ. 

27 ὅ8ε Ἰοοκείῃ νν}]] το τῆ. νγᾶγϑβ8 οὗ 
ἢοῦ Πουβθῇοϊά, δπά δδίεῖῃ ποῖ ἴῃς 
Ὀγεδα οἱ 14]επ 658. 

28 Ηεγ ἌἽμι]άγεῃ δγῖϑε ὉΡ. δηά (]] 
ἢεγ δ]65βεά ; Πεγ ιιϑραηά αίρο, ἀπά ἢς 
ΡΓΔΙβεῖῃ ἤδγ. 

29 δηγ ἀδιρῆζεγβ ἴθανε ἄἀοηε νὶτγ- " Οτ, ἀσον 
᾿ἀθς 
σΖιοπφς. τυουβὶγν, δι τῆοιι ἜΧο  ]ε8ῖ τῃεπὶ Δ]]. 

240 Βλνοιγ ᾿ς ἀδοοῖτία!, δηά Ὀεδυῖν 
ἧς νη: ὑμί ἃ νσοτσδη ἐῤαὲ [ελγεῖῃ τῆς 
Ποκῦ. 586 5}4}} θὲ ργαὶβεά. 

21 (ὐἷνε Πεγ οὗ τῆε ἔτγυϊε οὐ Πεγ 
Πδηάβ; δηά ἰεῖ ἤδγ οννῇ ννογκβ ργαΐβε 
ἢδγ ἴῃ (ἢ ραῖα8. 

19. Τα ριςοΐαγε οὗ ἔδπηϊπίηθ ἱηἀ 5 ΓΥ Γα- 
ΒΟ Π0165 [πὲ ἄγαννη ὈΥ ἴθ Ἀοιηδη ροεῖϑ: 

“ἰ ΟἸΠΘΓοτὰ οἱ δορίζοβ βιιβοιῖδί ᾿ξ η65, 
Νοςίετῃ δά άθῃβ ορουσὶ, ἔδπιιίδδαυς δὰ Ἰυπλ1πᾶ 

Ιοῆδο 
Ἐχογοεῖ ρθηθο." ΦΨ ΓΕ. "ἘΝ. ΝΠ]. 410-τ-- 412. 

6} αν σο πη ΠῊΟ]]1 ἰδπ8 γοῖποδξ αλσζιΠὶ, 
Βοχἴοσα {ππὶ ἰονίῖογ ἀθάμποθηϑ ἢ]Δ 5}}Ρ1}15 
Βοιτηαῦας αἰριδ5; ἴὰπὶ ΡγΌηΟ ἴῃ ΡΟ] ]οῈ ἴογς- 

406 η5, ᾿ 
ΤΠ θγδῖαπι ἰοτεε νογβαδδῖ τυὐγθϊπο διβιτλ.᾽ 

(δία }}]., “6 πυρῖ. ΡεΪ. εἰ ΤΠοῖ.᾽ 411-214. 

20. Τὸ ἱπάιιβίΓΥ ἰ5 ποῖ 5] ββἢ, Ὀυῖ ὈθδΓβ 
{86 ἔξ οὗ δΔη ορεπ- βαηάθα σμαγ γ. 

1]. «αν ὙὍὙῃὲ νογάς ργοῦβΪΥ ροϊπὶ 
ἴο 506 νν6}}-Κποννὴ Δγίςϊθθ οὐὗἨ ἀγόβθϑ, δἴ ὁποδ 
ΠΟΠΒΡΊΟΙΟΙΙ5 ἔργ {Ποῖ Γ σΟ]ΟυΓ ἀηά {ΠΕ νναστητῃ. 
(οιαρ. Νοῖς Ὀεΐονν. 

22. «27 Βείίογ, 45 βἰβοννθοσγε, Ζ1πὸ 11.598, 
55. ἴῃς γεν οὗ Εργυρίῖ. 

238. Τα ἱπάπιϑίγΥ οὗ {πε νυτδ ἰοανθθ [ἢ 6 
Πυβυδηα ἔτεα ἴο ἴλκθ ἢϊ8 ρίδςθ, ἀιταγθὰ 85 Ὀ6- 
566 Π|5 ἢ]5 Γαηκ, ἀπιοηρ ἔπδ οἰάθυ [δὲ ϑιζ 1η 
σοιης]5. Οομρ. ἴἢ6 ννογάβ. οἵ Ναδιιϑίσδα ἴο 
ΒΟΥ ἐλῖποῦ πη Ηοπι. " Οὐγϑ5.᾽ νι. όο: 

Καὶ δέ σοι αὐτῷ ἔοικε μετὰ πρώτοισιν ἐόντα 
Βουλὰς βουλεύειν καθαρὰ χροὶ εἴματ᾽ ἔχοντα. 

ἐς ὙΤῚ5 τηδοῖ ἔογ ἴῃ66 ἴο 511 ἀπιοηρ [6 ῬΓΠΏΉςΘ5, 
Απά Ποϊ]ά [ἢγ σουης!], ἢ ΤΥ Ὀοάγ οἰδά 
ἴῃ γαϊτηθηΐ ἔδιγ δηά οἰθδη." 

234. πὸ “πε ΎὙῃῈ νογὰ 5 ἀϊεγοπί 
ἔγοπι τηδῖ υϑϑθὰ ἴῃ «ν. 22, ἃηἃ ἐἰθβοῦθεβ, 85 ἰη 
5δϊ. 11}... 23. ἃ πηδάθοιρ ραιτηθηί. 

"πεγοβαπ)] [ἴσα γ, " Ολπαδηϊία,᾽" 56. ἴδε 
Ῥῃαηϊςοίδη πιογομαηῖ, {Π6 ννογά πανὶπρ θοσοῖηδ 
ξεποῆς. (ομΡ. [84]. χχῆ. 8; ΕΖΟΚ. χυῇ, 4. 

25. «ῥα ΐ γεήοίεο ἐπ ἐΐγιδ 10 εο»6] βοῖῖθι, 
ΣΘἸ]οΙοοΘύἢ ΟΥ̓ΘΡ Ὅ8 8 Ὁ] ἤὍ᾽ο 60:16: 5ς. 

Ἰοοῖκϑ ἐογνναγά ἴο {πΠ6 ἔχζαγο, ποῖ νυν ἢ δηχίοιϑ 
σάτα, Ρυαῖ ἢ σοηβάρηϊ ρ δά 655. 

26. ἰπευ φῇ ἀιπάμε..7 Τῆς ϑοσοπά ποιη, 
ἃ5 ἴῃ (δα σοτγοβροηάϊηρ ρῆγαϑθθ ""Ἶᾶνν οἔ 
ΠθογΓΥ ἡ ἰη Ξ Ἰ. 12, δῖνεβ {86 σθαγδο- 
το Ζίηρ αἴίτιθαΐο οὗ (Π6ὸ ἔγοῖ. ὙῊῸ ννογά8 
ὙΠΟ ἢ σομηθ ἔγοπῃ (Π6 11ρ5 οὗ ἴῃς ἴγιιθ νυ} δ 
ΔΙῸ ἃ5 ἃ ᾶνν ρίνίηρ συϊάλποθ δπά ᾿πϑιτυςτοη 
ἴο ἴποϑὲ ἴηι ἢραῦ ἴἤδτα, ὈὰΣ {Π6 ἰᾶνν ἰ5. ποῖ 
Ρτος δι πλρὰ 1η 1158 ϑίθγηοσ δϑροοῖβ, σοϊητλδηάίηρ; 
δηά [ἢγοαϊθηϊηρ, Ὀὰϊ 45 ὁπ6 ἴῃ νυ Ἐ] ΓΟ ἢ ““ ΠΊΘΓΟΥ͂ 
[δ ροΓβ 5! ς 6, δηὰ Ἰονθ, ὑνῃϊςἢ 5. ἴδ6 ἔι]- 
ΒΠΠηρ οὗ {Π6 ἰανν, 15 ϑθθὴ αἷθὸ ἴο Ὀ6 ἴπ86 ϑοιγοθ 
ἔγοσῃ νυ Ὡς ἢ 1ξ βρυίηρβ. 

490. Τῇο οσἤδηρο οὗ ρούβοη ἱηάισδίος τῃδζ 
ννῈ αν [η6 νϑῦν ννογάβ οὔ (ῃ6 ργαῖϑθ νυ ῃϊςοῆ 
Π6 Πυθαπα (45 1ῃ Ὁ. 28) 15 ϑιρροβθὰ ἴο ἢᾶνθ 
δάάἀγοβϑθα ἴο [ῆ6 1464] νυυτο, 

ῥᾳυε ἀοπε ακίμοιν)] Τῆς Ἡρῦγονν ννοτὰ 
(Παὶ δηθννοῖβ ἴο (ἢ6 Επρ] σὴ δανογθ ΘΟ) 
ἢα5 ΡΥ ΪΠΊΔΠΙΥ (Ἰκο {86 1 ἴῃ ““ νγῖ5.)}, 186 
ἰάθᾳ οὗ “" βίγοηρτη," Ὀυϊ 15 ϑοὰ ἢ ναγίοιιβ 
βῃηδάθϑ οὗ ᾿ηρᾶηηρ. Ηδρτο, 45 ἴῃ χὶϊ 4: Κι ἢ 
11. χὰ, (ἢ σἴσγοηρτῃ 15 τί οὗ σμαγάςίοσ κἰθά- 
ἔλϑὶ ἴῃ ροοάποϑθ; διὰ “" ν᾽ Δ ΠΕ]Υ.᾽) οὐ Ὀσίίευ, 
Ρογμαρ5, “" νἱγ οι 5 γ᾽) (85 ἴῃ ΧΙ. 4), 15 ἃἢ 
δαοημδῖθ τοπάδγηρ. [|π ΟἴδμοΥ ῥᾷβϑαρθβ, ἃ5 
ἐ. σ. ἴῃ σξεη. χχχῖν. 29; 8. χίχ. το, 1 μ45 [Π6 
56 η56 οὗ "" τ 65," δῃά 15 50 ἴδῃ ἤθῦθ ὈΥ 1Π6 
1ΧΧ. ἐκτήσαντο πλοῦτον, δηιά [Ὡ6 Ψαΐὶρ. 
“ὁ ροηρτορανοσγιηῖ ἀν] 1145." 

80. ΤΠ ᾿α8ϑὲ Ἰοθθοὴ οὗ {πο Ὀοοΐκ 15 {116 
52Π|6 85 1ἴῃ6 ἤτοι. ὍΤὴδ ἔρασ οὗ πὸ Τογὰ 18 
[86 σοπάϊτίοη οὗ 4}} ννοπηδη}Υ, 48 νν6}} ἃ5 πηδ1}- 
'γ, Ἔχοει]θησθ, 

ό17 
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ΝΟΤΕῈ, οὐ (ΗΑΡ. ΧΧΧΙ. 21. 

ΤΠΘ ννογά τοηδογοά “ βοδιϊεῖ " (Ὁ) οσσιγα {ἢ |5, ἰορεῖμοσγ νυ ἢ 18ὸ ἔδςΐ τηδὲ ἰεχίυγο γαῖ θοῦ 
ἴῃ [ἢ 5 5εη56 ἴῃ [54]. 1. 1.8 ἃπὰ εἰβοννῆοσε, ὙὍΠεὲ ῃδη σοἰοιγ ννου ]ὰ πιογα πίῃ γα] Ὀὲ βρεςιβεά 
1,ΧΧ. Βοννενοῦ τεπάθτβ ἴτ (τοδάϊης ὑπὸ νογάὰ [1 ϑρεακίηρ οἱ ξαγτηθηΐβ ἃ5 ἃ ργοϊθοϊοη δξαϊηβῖ 

ΟὈνϊουϑῪ νὰ ἀϊβδγεης γοννεἰ-ροϊπίβ Ὦ5).), ςο]ά, μᾶ5 Ἰεὰ Β ὁβεηπλι !]εγ ἴο δοςορὶ [πι νεδά- 
ἃ8 δισσὰς, ἀπὰ [με ΝΡ. “ἀμρ!οϊθι5. Απὰ ἰπβ 85 {Π6 ἴγμε οῃα. 



που Ια 95 

ΙΝΤ ΚΟΟΌΟςΤΙΟΝ. 

ῬΛΟΒ 

Ϊ, ΑΥΤΗΟΚ ΑΝῸ Α6Ὲ ΟΕ ΕΟΟΕ- 
ΜΙΑΞΤΕΒ. 

ι. Τδ ἱγαάἑίοη, ρα οὐ ρείίοπις ἰο ἰδ. δ19 
χ. Ζιἐησμίδἐς ἀγχιργεη! ζαὶς 1΄ο ῥγοῦς 

4 ἰαἱε ἐαίε .. 6: 
4. Ἱπεοοποίμσθε παΐμγε ΜΝ “μοῦ οὗὐεε- 

ΠΟ ν΄ ως Ὁ ἐς ὦ ᾧ νον ὍΣΣ 

ΤΉΟΌΘΗ τὰ πῆς οἵ ϑ8οϊο- 
ΤΩΟΏ 15 ποῖ ρῥτεῆχαα ἴο [ἢϊς ὈοοΚ 

8ἃ5 1ἴ 15 ἴο [ῃ6. Ῥτονεῖῃβ δηὰᾶ τῆς ϑοὴρ οὗ 
ποηβϑ8, γεῖ (ῃ6 ἀεβοτρίοη, οἵ τΠῈ δι ΠΟΥ 
(. 1, Δη4]. 12) ΔΡΡΙ165 50 ἀεβηῖῖο]ν ἴο Ὠΐτα 
ἐπα. ἴο ΠΟ οἴου, ἰἢδῖ 1 Δηϑννοῦς ἴῃ 6 ϑατὴ6 
ῬύΓροβα 85 ἢ 6 εγα παπηθά. Ασοοτχά- 
ἸΏΟῚΥ τηϊ5 ῬοοΪΚ 15 ρ]αςοα, ἴῃ τὴς τηοβῖ δῃ- 
οἰδηῖ 7 ἐν ]5 δηα ( γιςύδη 11ςἴ5, θεν ἢ 
(ἢ οἴ ΠΕΓ ὕνο θΟΟΚβ δἰ υῖεα ἴο Ὠ]η), αηὰ 
τῆς σοπϑίδηϊ ἰτδαττ!ὶοη οὗ τπῸ Γ νϑἢ δηά 
ΟΒτ θα ΟἸυσΟ65 ἢᾶ5 μαηάεαὰ ἄονηῃ 
ΘΟ οοη ΜΙΠουΪϊ ΠαΘΘΠΟῺ 85 16 δυο τ. 

τ 15 ποῖ βυῦρτιϑίηρ 1 ἴῃ ἴῃ6 οδ86 οὗ 
50 δΔῃσιίδηΐ ἃ ὕοΟΚ {Πογδ 15 ἢῸ δχίθγηδὶ 
ΠΟΠΟΠΊΡΟΥΔΙΥ δνίάθησθ 1ὴ δαήϊθοη ἴο 
{115 βἰδιθθηΐ δηα τδαϊππίοῃ, ἴο Ῥτονε--- 
1 ρσοοῦ 6 οδ]ὶθα (οσγ--ἤαὶ ϑοϊοϊηοῃ ἢ 15 
[η6 δὐἴλοσ οὗ ἴῃ 6. ῬοοκΚ.. 
ΑΙΒοΙΡ ὯῸ ΟΙΠΕΙ ρϑίβδοη Κηονῃ 

ἴο ᾿ιϑδίοσυ α5 Ὀδθὴ ϑιιρροβίθα δἃ5 τῃθ 
δυῖμοτ, γοῖ 1 15 δερεαὰ τῃδΐ ϑοϊοϊποῃ 
σουὰ ποῖ αν ψγτθη 11, Ὀδοαιιβθ 1ῃ6 
ΙἸληρυαρο 5 ϑ0ἢ 85 ΠῸ δεν ἴῃ Πἰβ ἂρὲ 
οου]α πανα υ566, Ὀδοαιδα [ῃ6 ἰδησααρα 
Ἰἴοτθ. ἰτοηλ ἴῃαΐ οἵ Ῥτονεσὺῦβ δῃὰ ἰῃς8 
σοηρ οἱ ϑοῆβρβ, 838η6 Ὀδοδιιδα [ἢ 6 Ὠ]δῖοτ!- 
Ο4] Δ]] 1510 5 1ὴ ἴῇ6 ὈΟΟΚ ἄο ποΐ ἄρτεα 
ὙΠ (η6 ρετοα δηά (ἢδ αἰγοιηγδίδηςθβ οὗ 
ΘΟΪοσηΟη. 

2. ἴη [86 βδνβηΐζεθητῃ σοπίυγγ, ατο- 
5, ΟὈΒευνὴρ παῖ [ῃ6 ὈΟΟΙς σοηίδίηβ 
ΜΟΓ 5 ΨΊΟΠ ἂΥα ἰουπα εἰβαν ἤθγα ΟἽ]Υ ἴῃ 
Τλδηϊοὶ, ἔΖτγα, πα τῃ6 (Πα θα ΤΑΤΡΌΠΊΒ, 
Δ ΠΟΙ ΠΟΘα ΠΙΒΟΡΙηΙοὴ ( (ΟΠηΠη1. ἴῃ Εςο]65.᾽ 
μι 1 [ῃδῖ 11 νὰ5 ποῖ ἃ ψουκΚ οἵ ϑοϊοιηοῃ, 

ῬΑΟΕ 
4. Ζιπσιμσς ἀγριρηοπὶ ζαϊς ἰο ἐ15- 

2γουε ἐῤδε ἀμ βοῦν δὶρ 9 δϑοίοριοπη 6121 
ς. Ηἰεογίεαί αἰμοίομς ἄρὸ εοημοίσἰοηΐ 

«υἱὲ ἐῤε ΑΙ ΤΟΡΙΩΙ σ δοίοριοι. . 613 
6. ϑδιωρρΩγ. 6ς 

11, ΟΒΥΕΟΥ, ΡΙΑΝ, ΑΝῸ Ἐξεβευσν 
ΟΕ ΤῊΗΕ ΒΟΟΚ . . . -. . ὄόξς 

διιξ ψὰ5 ψτι θη ἴῃ ἃ Δίου ἀρὸ ὑπο γ ἢΪ5 
Ὡᾶη6. Οτοῖϊιβ Πονγον συ βροοϊβεα ΟἿ]Υ ἃ 
ΨΘΙῪ ἔδννγ' ψοτὰβ ; δηδ δ Ποῦ ρ ἢ [15 ορὶ- 
ὨΙΟῚ ψγὰ5 αιοϊοα Ὀγ Οαἰθῦοη (“Πεο] της δηά 
ἘᾺ]],᾿ Χι.1.) 1 Ρσαῖβα οὗ 15 ἴτϑεε βριγῖ, 
1ῖ βθΘοιηδα ΞυΠΠοΙοηΐ ἰοσ Βοβϑιεῖ δηα (Δ]- 
τηδῖ ἴο ΤΟΡΙΥ [δ 1ἰ νγὰ5 ποῖ ϑυγργιϑίηρ 1 
Θϑοϊοσηοη Ὀουγονθα ἴο [μας δχίθηϊ ἔτΌτὴ 
της ἰαηρίαρα οὗ ὨεΘΙρῃουτγηρ ΡΘΟρΙῈ ἢ 
γμοτὰ 6 ΠΔ6 τη Οἢ ἸΠΓΘΙΟΟῦΓΒ6. 

Βιυῖ τῃ6 ορ᾽ηΐοη οὗ στοίϊιι5 ννὰ5 δἀοριεἀ 
ΟΥ̓ ΠΊΔΗΥ ΟΥΟ5 Ἰῃ [ἢ ποχί σδηΐυσγ. δϑὺρ- 
Ρογϊεά Ὀγ {Π6}Γ Ἰπογθαβεά ΡΠ]]οϊοροαὶ 
Ἰεασηϊηρ, ᾿ἱ οατῆα ἴο Ὀ6 1ῇ ἴπε6 ἢγϑεί ἢδ]ῇ 
οὗ τὴ6 ργϑϑεηῖ σθη ΓΙ πα ἴεηεὶ οὗ [ἢ 6 
ΤΩΔ]ΟΥΥ οὗ σοχϊητπηξηίϊδίοτθ, ψῆὴοῸ ἀρτθοά 
{παι τη6 Ῥοοῖϊ σου]Ἱά ποῖ αν Ὀδθη νυτῖῖ- 
ἴδῃ ΘΑΓΘΥ τΔη [Π6 σοϊῃτηθηςσοιηδηΐ οὗ 
1η6 (Παϊάθδῃ ἱηνδβϑίοῃ οὗ Ῥαδ]θϑίίηθ, Β.6.1 
77ο,  ῃδη [η6 Ἰηϊτοάἀμοιίοη οὗ ἃ (ῃα] ἀδ8 
ΕἸεσηθηΐ Ἰηἴο ἴῃ6 ἀποιθηΐῖ Ηδργον ἰοηρὰθ 
15 Βρροβϑά ἴο ἢᾶνα Ὀθριιη. Αμὰ δἵ [ἢ6 
Ὀ͵ΙΓΟΘΘης ἀΑΥ [Π15 15 ῬΘΠΘΥΑΠΥ τηδ] ηἰαϊηθὰ 
Ὀοτῃ ὈΥ αἰδιειηρι θῃθα ΒΙΡ]1ΟΑ] ογιτῖο5. οὗ 
Ρτοίεδβίδηϊς (ὐδιτήδηγυ, δΔηα ὈΥ 5οπὴς 50 ῆο- 
τ ἴὴ Ἐηρδηά. 

ΤΏ6586 νιον ΘΙ τηοϑί σοΟΠΊΡ]δἴοὶν τα- 
ΡῬΓδβϑθηϊθά ἴῃ [6 (ομητηθηίδτυ οὗ Κῆοθε] 
(1826), νος σοπίαδϊηδα ἃ ᾿Ιδῖ (ρΡ. ὅ9 
---74) οὗ ΑὙὐδυλδίβγηβ οο ]εοιβα Ἰῃ βυρροτί 
οὗ 15 ορὶπίοῃ τί [ἢ6 θΟΟΚ ννὰβ ν Πιῖθη 
Δίου τῇς ΒΑΌΥ]Ο ἢ σαρίϊνγ. ΤῊΣ 
γνοΓάΚ5, [ΟΥΤ5, Δπα ὑϑᾶρθς ΠΙΟΠ ἢδ οἷας- 
5186 5 85 ἰουηα ΘΠ ΘΓ 1η (Πα δ 6 ΟἿΪ]Υ ΟΥ̓ 
Ἰηὴ ἰαῖα ἩΘΌΓΟΘΝ ΟὨΪγ, δηα ποῖ ἴῃ [ἢ68 

Δ ὅὃςες (αγρζου, “1ηϊτζοά. δὰ 10. Β1}.᾽ 11. 204. 
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Ἡδῦτγανν οὗ ϑοϊοῃηοηβ ἀσθ, διηοιηΐ ἴο 
ὨΘΑΤΙΥ 90, Δη6 50πη16 οἱ ΠΕ ΟΟΟΙΓ 5θνα- 
Γαὶ {ΠπΠ165 ἴὴ ἴῃ ὈοοΚ. ὅννο γϑδῖβ αἴϊοι- 
ννατάς ΗΠ ογζίο] , ννῆο αἷβο θε!θνεα (ἰΠουρἢ 
ου αἰϊεγεηϊ στοιης 5) τΠδ, τ[ἢ6. ὈοΟΚ 15 
16 τννοτκ οὗ ἃ ἰαῖθ ΨΥ ΘΥ, γον 56 4 τῃδὲ 6χ- 
το ηϑῖνα 115 ( Κομδιθῃ,᾽ ρΡ. 12---22), απὰ 
βῆεινεα τῃδΐ πιοϑί οὗ ἴῃς 50- σα] } δα Ατὰ- 
ΥΤῺΔΙ5Π15 ἃγθ ἢοΐ Ρδοι ΠαΓ ἴο ΕΟ] ϑιαϑῖθϑ 
δηὰ Ἰαῖου ὕοοκϑ, θὰ. Οχῖδῖ ἢ δυο ὈοοκΒ 
845 ἴ[η6 Ῥεηίαϊεδιςῇ, [Ξ-αϊαἢ, φηά ἴ[Π6 ῬβΑ]Ππ15 ; 
Δη4, νΏΠ6 μα δά δα βοῖῆδ ΘΧΡΥΘΘΒΙ Οἢ 8 
σοπϑιἀοτθα Ὁ Ὠϊπλ ἴο Ὀ6 Αταῖηδῖς δηά 
ονϑη]οοκεα ὈὉγ Κηοῦδὶ, ἢ6 τραυςρα [ἢ 6 
ἰοί4] ἴο ὃ ΟΥὁ το (Παϊάδο, ἀηά 11 ΟΥΓ 15 
Ιαϊθ Ηεῦιον ᾿νοτάβ. Ιῃ τ8ς6, Ἡεγζχζίε] 5 
᾿1σῖ ννὰ5 δηϊασρθὰ Ὀγ Ὦσ αν άβοῃ (“1ηἴτο- 
αἀποιοη ἴο (6 Ο. 1. γ87); Ὀκαῖ ἴῃ τῃ8 
5. Π|6 γεαῦ Ἡδγζίο! ἀ᾽ 5 δι Ποΐασε5. οὴ Κηο- 
Ὀ6}}5 ᾿ἰιδὲ ψεσε σοηβιηθὰ Ὀγ [Π6 1π6ε- 
Ροπάθης ογτοῖθ οὗ 1, νοὴ ἔβϑββῃ. 
[πη 1δό4 [πε 5:0]εςοῖ ννὰ5 γον εοαὰ ὈΥ 
Ἑ. ΒΟ] ἴῃ ἃ " Πιβρβοσίατο 46 Ατδπῃηδί5- 
τ ΠὈτὶ Κομοϊοῖ ; δηα δὲ [6 581ὴ6 
τἰπι6 γ᾽ ΡυβεΥ ({ ΠδΔηϊο],᾽ Ρ. 325), ἰακιὴσ 
ὉΡ ἴΠ6 αυδδίίοη νἤογα 1 δὰ θέρη ἰεξϊ 
Ὀγ ΗετζΖίε! ἃ, ϑμενεα τπαΐ πλὴν οὗ [ῃ 6 
γνογας τοραγάεαὰ Ὀγ ἢἰπὶ δηαὰ Ὀγ Κηοθοὶ 
8ἃ5 αἰδιηοον (Βαϊ άθθ τὸ σοι πο ἴο 
οἴμον ϑοιμῖς ἀϊαϊοοῖς, απα {Ππογοίοτο ἃΓ6 
1.561655 ἃ5 ενϊάθηςδ οὗ ἴῃε (ῃδ]ήβα ογρίῃ 
ΟΥ ἰαῖθ ἀδἴς οὗ ἴῃς ἰδησυᾶαρε οἱ ἔςοϊο- 
δἰδϑδῖθς, δηάΐ (ἢδί τἤδὴν οὗ ἴῃ6 δχρΊθϑ8- 
Β]0Ὼὴ5 Αὀδιρῃαίεα 45 ἰαῖαξ Ηδῦτον ὈΥ 
Ἡουζίεϊ ἃ δ Υ ἤᾶνα δῦ! εῦ ᾿ὑγοσδαθηῖβ 
ονοη]οοκοα Ὁγν ὨΙΆ, ΟΥ 476 ιι566 ἴο ἀ6- 
Ποῖα ἰΙάθ45 ποῖ ἘΧργθββθα 1 ΘΓ ΘΓ νντὶ- 
[ηρ5. Ὦγ Ριιβεγ᾽β σοῃοϊυβίοη 15 [Πλΐ ηοΐ 
οὔθ ννοσά 5 Ὀθθηὴ ἰουπα ἴῃ Ἐς ϑιαβίθϑ 
ἴο ΤΟἤδγδοίοσιζα ἃ ᾿ἰδῖοσ ἂρὲ ἴπδη ϑοίο- 
ἸΏΟΠἾ5. Αἰηοηρ ΠΟΤΕ τοσθηΐ ΟΠ Ο5, 
ΖΟΟΚΙογ (1868) τεραγάϑ {6 ΑΓΑΠΊαΙ5Π15 ἃ8 
διηοηρ ἴἢ6 συγοϑί 5]ρὴ5 ἴπαἰ Εσο]εϑιαβίθβ 
Μὰ5 ὙΓΠΙΘη αἰζτετ [ἢ σαρτνν : Ὀπῖ Π]5 
νον ΟἹ [ἢ]15 απ δϑίοη 15 ἢοΐ δὐορίεα ὮγῪ 
Ὧ15 Ιδθατηθὰ δηὰ πιο] Πρεης Αἰηετοδῃ 
οάϊῖοσ, ᾿γ Ταγϊεσ [εν ]5 (1870). Αηά 
Ὧν Β. ϑομβδᾶίεσ (1870), δἰζεγ. δχαπη 
ἈΘΑΙΪΥ 411 τῃ6 σοηϊτονοτιοα τνογάβ, Ἷοη- 
οἰυάθ5 ἴῃ ίανουσγ οὗ τῇς διυίποσβρ οὗ 
Θοϊ]οτηοη . 

1 Τῆς (ΟἹ]οινίησ 115ῖ οἵ Ο(]ιαϊ ες νψογὰς τὴ Ἐγὸ- 
οἰεβίαςῖο5. ᾿ς σίνο ΟΥ̓ γ᾽ Ἰλαν!ἀθοὴ ἃ5 5ῃθ ]ηρ' 
ΟἸδΑΓΥ τμαὶ της Ὀοοῖκκ νγαβ νυ Ἔἢ δῇ εγ (ἢς Βαὺγ- 
Ἰοπίδῃ οαρίϊνιῖγ. ΖΟςκ]οτς 15 5 πδαγὶν ἰ΄ςη- 
τἰσα] ννἢ της. Τὸ δασοῇ ννογά 1 πᾶνε δἀ δα (ἢ 6 
δαρϑίδῃος οὗ [86 τεηλαγκα Ἡῖσἢ μανα Ὀεθη πδᾶὰδ 

ἹΙΝΤΚΟΌΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

Οη τῆς ν οΐο, 1 που] ἀρρϑασ τμδῖ 
ΟνΕΓΥ ϑοσα αυοῖοα το ἘσοΪ ἐς ϑίθβ 48 
ἸΠΊΡΟΒΒΙΌ1]6 ἴο Ὀ6 υ56α Ὀεΐίοτε τῇς ςαρ- 
ἘνΝΙΥ Πᾶς ῬδΘη 5μενηῃ εἴπ ῖ (1) ἴο ὈῈὲ 
56 1π ῬΟΟΚΕ ντίθη, 85 15 βΘΠΘΙΓΑΙΙΥ 
Ὀδ)ανεοά, Ὀείοσγε ἰῆ6 σαρίνιγ; οΥ (2) ἴο 
ῦε ἰογηηθαὰ το ᾿ψοσάβ, ἀπά ὈΥ ἃ ρβγαη]- 
ὨΊΔΙΟ4] ῥτόσθϑ5, ἢ 56 Ὀείοτε ἴῃ6 οἂρ- 

οη ἴἴ ὉγΥ τ Ῥυβου, οἵ οἴμογ Ηδῦτσαϊςίβ, νἢὸ ποιά 
(Πα {Π6 ννογά ἴῃ αᾳυδοίίοη νὰ Κηονῃ ἴῃ τῃς ἀσα 
οἵ Βοϊοπιοη δηὰ στηϊρηῖ πᾶν θθθη υϑεὰ ὈΥ Βίηι. 

δι νἱ. 6, ἐξ ἰς Ἰδδηιῖοαὶ ψῖτῃ, ᾿πουρῃ ἀϊῆει- 
ΠΥ Ρῥοίΐπίοα ἔγοπι, Ἰ2ὲξ, ἃ οἰ πηρὶθ σοπήαηοῖίοπ 
ΠΟΙ ἰ5 ἰο πὰ πη ὅϑυγ. δἀπὰ ὅπ). ἃ5. ΜῈῈ}}] ἂβ5 ἴῃ 
Ομαϊάςε. Ὁγ Ρυβεν τε)εοῖβ (ῃ6 οοπ]εείατε οὗ 
τηοβῖ σι δηλ δηβ (Πδἱ 11 15 σοπιρουπάεὰ οἵ Ὁνὲ 

ἀπά ὗν, ὙΒΙΟἢ 6 τοραγὰβ 89 ἱποορδῖθ}]ς ςου- 
)υποῖτοηϑ, 

ΔΤ ΧΗΣ, 3, 29 ἐγοπιόίο, Ἔχὶϑῖβ ἴῃ Αὐδρ. δηὰ ὅτ. 
85 ΜῈ} ἃ5. ἴῃ Ο(]α άςο ; δηὰ ἰΐς ἀδγίναϊϊνθϑ οσσυγ 
1Ἰὴ (ὐσεῃοβίς, [)θαῖ. δηὰ [ςΑἱ. 

ἸΩΥ 1.1, Μα πρὶ “ἔπιε, ἰα Ἰοαηά ἴῃ Αταρ., 2Ε- 
[Πΐορ., Μαϊζαθο, ας νν6}} δ5 ἰπ Ὁ βαϊ ἀθϑ. 
ἼΦ2 χίὶ. 6, το δὲ γογέμμπαϊε. 115 ἀεπναιϊϊνες 

οςουγ ἴῃ Ῥ5. ᾿χνι, 7 ἀπὰ Ῥσον. χχχὶ. 19. - 
ΠΣ τἰ. 8, εἶν, οὐ 2γουέρεσ, 'ἰϊ. δίαςε οὐ Ἴεγῖςε 

αἰϊσίίον. ὍῊς 5θηβ6, ἰογηλ, δπὰ ἀδγναίίοη ἔγοπὶ 
ἸἼ ἀγο ρυγεὶν Ἡθῦτενν. Βοριὰς Ἐσςοϊδβίδςιες. ἰζ 
15 υϑϑὰ 'η 1 Κι. χχ, 14, ἄς. ; 1,21. ἱ. τ; ΕΖΕΚ. χὶχ. 
8, ἃ5 νν6}} ἃ5 ἰὴ Ἰδαίθυ ὕοοκϑ. 
ΔΓ νἱῖϊ. 11, 4 εἰξεγοῦ, ἃ ἰοτοῖρτι γοσὰ οἱ ον 

ἴα Ῥεμ]ονῖ, παιαγα! χε ἴῃ ϑγγίας ὃες αἷϑὲ 
115. (οπιηθηΐαγυ, ΝΟ]. 111. Ρ. 424. 
ἽΦΒ νι. τ, ἡ »είαζίοηα. ΤῊ βαπὴθ νι οσῇ, 
ἢ σἤδηροβ οὗ (Π6 ταὶ] Ἰοῖῖου, ἰβ ἑουπα ἰὰ 
Ἠεῦτεινν (ὅδ. χὶ. τό, ἄς.), ϑγτίας, Αταν. αὐὰ 
ΖΕ ΟΡ. 

οὖν ᾿ϊ. 10, σ γμΐξ, οσσὰγα ἴθ Ῥ5. οχῖχ. 131: 
δηά  ἀεγίναιίνο ἔγοιῃ ἰξ Οοςσαγα ἴῃ θη. χ]. 6. 
5.66 4150 {}}]85 (πη πἴατΥ, ΝῸ]. 1. Ρ. 47. 

ἸΡΙ͂ 1.15, 20 ὁὲ σίγα ϊ σά, ἰα ἰουπά ἰῃ Ατγδῦ. διά 
ΟΥ̓́Τ, ἃ5. Μ06}} ἃ5 ἴῃ (μβαϊάςδςα. 
ὮΡΠ ἵν. 12. τὼ 2γεέτατ, οσσαγα [οὗ χὶν. 20 ἀπὰ 

χν. 24, Δηα 15 ἰουπὰ ἴῃ Αταῖν. δἃ5 ννεῈ]]} ἂβ ἰὴ ( ῃλὶ- 
ἀεο. 
22 1. το, “ργισ αρο, ἰα ἰουπα 86]30 ἱπ ϑνσ. Ἂς 

ΔῊ δάνοῖρ ; δηάὰ οὐσυῦβθ ἴῃ δηοίμοσ ἔοσα (ὑεξη. 
χχχν. τὖ, χίνι. 7, ἄς. 

Ὁ) χὶϊΐ, 3, 20 κέπ5έ, ἰα. “8 ϑοιηῖς ᾿ογὰ ςοπι- 
ΤΏ ἴο φνθιῪ ἀἰϊα]οςί, Αταὶν, Ζξιλ., Μίαϊιϊεξο, 
ὥγγ., ΖαὈ.,᾽ δἃ5 ννῈ}} ἂ5. Ομαϊ θα. 

ΔΝ) ἰϊ. 26, “οἱ, ἃ νοτὰ ρεςου]ατῦ ο Ἐςοϊεςίασιςς, 
15 ἀοηνοά ἔγοπι ἃ τοοὶ ψν ]οἢ 15 οομηπιοη ἴο οἱά 
ΠοΡτον, Ασα. ἀπ ὅυγ. 

ΥῊΠ 1᾿.. 15. τοί ἐλοι, δενομαῖ, ῖα ἂῃ οἷά Ἡδῦτενν 
ννοτά, ἸγοαποηΠ} υϑ6α ἴῃ [ῃ6 Ῥεπίαϊδυς ἢ 1} γὲ- 
(ογθῆοα ἴο ρΪαςσθ5. 

ΠΝ χὶ. 5. πε με. ΤΗὶς δάϊεοῖῖνε ἰς οἷά 
ἩόΡγον, δηά ἰπ (Π6 56πη56 οὗ διῶ οσςυτβ ἰῃ σι. 
ΧΧΙ. 9, δηὰ εἰβονῃογε ἔγοαυθηγ. 

ΤΠΐς 151 15. δοοοιῃρδηϊθα Ὦγ δηοῖμετ ᾿ς οὗ εἴ 
ΡἈΠ Κορ σαὶ ἐχργαβϑίοηβ,  ῃϊοἢ πον ΕΓ ἀρρθαῦ 
ἴο "δ εἰϊο, ποῖ 5. νογάς Ἰπηϊγοϊαςδα ἰηῖο τ6 Ηὸ- 
Ὀτονν ἰδπισίασεα ἴῃ ἃ ἰαῖογ ασο, χὰ ταῖθεῦ α5 υϑεὰ 
δγϑῖ ἴῃ Εσοϊεβίαϑίοϑ 'ῃ Δ αὐοίγαςϊ βϑῆϑο, 



ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ 

Εν ; οἵ (2) ἴο Ὀεὲ τερτγεβθηϊθά 1 βοὴ 
ὈοοΚκα ὈΥ 4 ἀετίνδενο ; οἵ (4) ἴο ὃὉ6 υη- 
ἀουθίθαϊγ σομηπιοη ἴο οΟἴπε ϑϑιης 
ἡἸαϊοοῖς Ὀοϑιάθς (μαϊάθο, δηα {ποζαίοσο, 
ῬγΟΞΟΊΔΌΪΥ, το Η εὔτενν Ὀείοσε (ἢς σδρτὶ- 
νιν, δ μοιρῃ ποῖ ἰουπα ἴῃ δχίαηϊ νντί- 
τἰν5. ΟΥ̓ δαγ θοῦ ἀἄαΐς τΠαη ἘοοΙ]βἰαϑίβϑ. 
Απὰ τῆι ἴπ6 Δ] ραῦοη τΠδἰ ἴῃς Ιαηρυδσα 
οὗ τῦι5. θοΟΚΚ 5μοννβ αἰδίϊηοί ἴτασα5 οὗ 1ῃ6 
(Βα] 1] δὴ ἰηναϑίοη, οἵ ἴἢ6 ΒαΡυ]οη] δῇ 
σαρινιῖν, ΟΥ οὗ ΔὴΥ ἰδαῖεσῦ ἐνθηΐ ΨΏΙΟῆ 
αἸεςιίςα τὴς Ἡδῦτον ἰοηριθ, ρρΘαῦβ ἴο 
ἤανς Ὀδθη βυβηοι ΠΥ δηβνγογαα. 

4. [π|5 ποῖ ἴο θὲ ἀδηϊβά ἰῃδῖ ἴῃ τὴ6 
Ἰἰδὶ οὐ το 5 ΨΜΏΟ τησϊηΐαϊη παι [ἢ ς ἸΔη- 
συᾶσο οὗ ἘΕκςοϊεβιαϑίθς οουἹὰ ποῖ ἢᾶνα 
Ὀὕξθὴ 868 ὈΥῪ ἃ εν 1ῃ ϑοϊοιηοη 5 ᾶρ6, 
ατὰ ἴο 6 ἰουηά ἴδ παιηθβ οὗ βοηδ οὗ 
τῆς. πιοβῖ δπλϊηθπὶ ΗΕΌγονν σταπΊ ΔΙ ΔΠ5 
ἴο ΠΟΙ 15 τηληἱγ ἄτα τῃ6 δάναηοα οὗ 
Ἡεῦτγανν ΡΠΠΟΙΟΡῪ ᾿ῃ ἴῃς ἰαϑῖ ἢυπηατγοα 
γεαῖβ. Βυῖ νἤδη πο Ὺ ρτοςθϑα ἴο ἀδῆης 
ἴπε τίπλς δ ψΠΙοἢ δοσοτάϊηρ ἴο [Π61Γ ῥσιη- 
ΕἸΡΙ65. οὗ οὐ ποθι ἴΠ6 ὈΟΟΚ πριϑὶ ἤᾶνα 
ὕέδη νυτιθη, ἴδ γ ἀϊνετρα 50 ψΊά6]γ ἰγοιῃ 
Οὐδ ΠΟΙ͂ΟΙ 85 ἴο 5ιιρραϑῖ ἃ 56 οι 5 ἀου δῖ 
ὙΠ ΠΕΙΠΘΓ συςῇ ρταπηπιαῖοα] Κηον]εᾶρε οὗ 
ΗἩδοῦτονν 45 15 ΠΟῪ δία! 4 Ὁ]6 οὐσῇς ἴο Ὀ6 
Δ᾽ ]ονν θα 41} (8 ψεῖρῆς τῃδΐ 15 οἰδιπηθα [Ὸυ 
ἴ ἴῃ ἀεφοϊάϊηρ τῃ6 ἀαῖδ οὗ [6 σοιηροϑι- 
[ἰοη οὗ (ἢ15 ὈοοκΚ. ΤῊ τϑδάϑυ ν}]}} υά σα 
ἴου ἨϊπΊ56 1} ἤθη ἢδ 5665 (6 [0] ον 
᾿σῖ (ν ΒΙοἢ 15 ἴἄκθη ἔτγοη ΠΓ Β. ϑο δ ίο σ᾿ 5 
Νεις {πιδγουσμαηροη ΘΙ ἀα5 Βιιοἢ 
ΚοΠΕΙ ει) οὗ τπ6 νατίουβ ἀδἴθβ δϑϑισηθ 
ἴο Εςοϊεδίαβϑίος Ὀ. πιοάθγῃ ΟΠΓΙΟ5. 

Νδοδεῖραὶ ρΙαςδ5 ἴδ {πη οὗ 115 
οὔ ρσὶη ὑδίνθθη ϑοϊούημοη δηὰ Β.6. 
1 γέ πη! Δ ἢ. λων φο εν νον οι 0ο75---588 

Ῥαυ]ι5, ΘΟ πλάϊ δηὰ [4 ἢη, Ρ6- 
ἔνθοη Μδηδϑβθὴ δης Ζεαοθ- 
κΙΑ ΠΕΣ ἀτονου ἐτώλνα ον δ λυ νύ τι φὸ 699--κ88 

Οτοῖίυ5, Κ αῖβοσ, δηα ΕἸΠΏΠΟΤΉ, 
ἴῃ τῆς τἰπλ6 οἵ Ζεγα υὈα})6]... 526---5οῸ 

Ἡοτηηδηη, ν. ἃ. Ηατάιϊ, Ναςἢ- 
τηλη, Κτοοῆπιαὶ, [ἰ7τηὐτειῖ, 
Βοιηβίθιη, Ηθηρβίθηρετρ : 
τῆς Ῥογθιδὴ ΡῈ, .....ννν 538--- 223 

ΚΘ], υπάου Αὐΐαχογχοϑ 1. 465--424 
Ἡδνογηῖκ; πιήά]ς οἵ σῇ σοη- 

ΤΌΤΥ ; 50 γε θοῦ Δη6 ΖΟΟΚΙΟΓ 450---4οο 
ἘἈοβοη]]ογ ; Ὀδῖνθοη ΝΟΘἢ6- 

τ]Δἢ δπὰ ΑἸθχαηκθγ......... 450ο---3323 
Ελνα]α; 100 γεξαῖβ Ὀείογε ΔἸοχ- 

ἢ ΠΕ κα ἰνουύηννσ ες ον ἀνε οῦνς νόου 430 
δϑιᾷῃο]η, αν: άςοῃ, Εἰ δίογ, αηά 

3. ἀδηρογθυχ, 

ότι 

Β.(. 

42ο-- 330 
4οο 

350-- 340] 

ἘΓΠΟΙΈΕΘΙΑΘΤΕΘ. 

ψδιβίηροσ ; ἸΔῈ Ῥογβίδῃ 

[(ἸΠΒΊΌΓΡ᾽ ἐς τὸς υ λοι νος κυ τῳ κὰν 
1})6ὲ ννεῖῖεα. δηὰ Κηορεὶ ; οπὰ 

οἵ ἴῃς Ῥεγβίδῃ δηά Ὀδθρίη- 
Ὠϊηρ οἵ τῇς Μαςοβαοηΐϊδη 
βόΠΟΟσ ὐςευος ουὐννυν ρἐυφω 

Βύγρετγ, Βεγρβῖ ; {πιὸ οὗ ΑἸοχ- 
ΔΏ(Δ6Γ᾽ 5 δοὐ]ουγῃ ἴῃ Ραϊθϑίίηθ 

Ἑ. Μαῖουῦ ..... ΨΥ ΒΨ ΉΝ 
Βεσίῃο ας, Ζιγκοὶ, σοῖθα : θ6- 
ἔνθ Αἰοχδηάεγ δηὰ Αη- 
Εἰ  ΠΙΪΒ. τοὶ ἀρ ο τον τιν ἐτος νὴν 

γαῖκε, Ηαγιίπιδηη; ϑυγο- Μδο- 
σδῦθδη ρογιοά 

Βοιίοῆεοῦ 
ω ο ΡΨέΕΨὌΠΕ 
ΟτᾶιϊΖ ; [ἢ6 {ἰπη6 οὗ Ηετοά τῃ6 
δος 

2500-ΉΨ200 

333 
3200 

233-64 

3200---ΙΟῸ 
210 θοθθου ὁ θϑοθυουθθοονοφοοοοθοὸο 

ΤῊΣ οὐϑβογνδίίοηβ ψηϊοἢ Ἐδηδη ἢ88 
ΤΏΔ4]6. ΟἿ ἃ 51Π}}}ΔὙ αϊνεγρθοησθ οὗ οὐ ο δ] 
ΟΡΙΠΙΟῊΒ ταβρθοίηρσ [Π6 ἀρὰ οἵ [6 ϑοησ 
οἵ ϑοηρβ ΠΊΑΥ ΜῈ] Ὀ6 Δρρ]ιθά ἴο ἴπ6 
αῦονα ᾿ιδῖ. “Α ντγαὶ αἀἶσθ, ἤοιι5 σου 5 
αιἼΠπ6 51 ἰογίθ ἠϊνεῦρεησα π᾽δυγαὶς ρα5 
σα 56 ρῥτοάιγα, εἴ αυἘ] 16 της ἃ 1α πηέ- 
τῃοας Ἰησοπλρὶδῖς ηὰς 165 μέυταιβαηῖϊβ ἐδ 
᾿᾿όέςοϊε ἀβε (ὐδδεηΐαβ οαΐ ροχῖόθ ἄδης ἰὰ 
(ἀέτουτηϊηατίοη ἐς ᾿᾿ᾶρε ἀ65 ᾿ντθβ μόέργευχ. 
ΕΧΟΙΪβνειηθηῖ ργέοοσσιιρέθ ἦ65 ρατίϊοιι- 
Ἰαγιτἐ5. σγαπηπγαῖί δ] 65, 115 οαἵ ἴΓῸρ ηέρ]ρέ 
[65 σοῃοϊἀέγαϊοης ἰδίοσ 65. οἱ [{π|έ- 
ΓΑΊΓΘΘ, 4] Ὧ6 50ηϊ ρ85 ΠΊΟΪΠ5 ᾿ΠΠροτδη 65 
΄]π6 66|165 ἀθ Ϊᾳ ΡἢΠ]οΪορὶς ἀδηβ 165 αιι65- 
[ἰἸοη5 ἀὰ ρεηγα αἀα ς6]16 ἀοηΐ 1] 5'αρὶ δὴ 
οα πλοπλοηί.---Ἴ,4 ἰδῆρια ἀπ Ορδψμε ἃ 
Ῥαᾶτὰ δχ ΤΙ ΠΙΘΙΧ ργαπτ Δ ΓΘ ἢ 5 χαὶ οἠζ 
τεηουνοὶέ 1] Υ ἃ πιοῖη5 αἰ 5ἰδο]α 1ὰ 
Βοίθηοσα ἀα ᾿Ηόδρτει ἸΠΟΙ ΠΟΙ νος 165 
[ογῃγηθβ ἀ6 Ἰ᾽όροαυς οδαϊἀέξεηηθ, οἐ5ἃ- 
ἄἴγα ἐ6 Ἰ᾿έροᾳιιδα 4] σοπηηγεησς ἅη ρδὰ 
ἀνϑδηῖΐ ἰα σαρτνό6. Οὐδ] ημο5 πχοῖϑ ἰθὰτ οἠΐ 
56 Π10]6 Ὧ6 ΡοῦνΟΙΓ ἔϊγα αὰς ἀξ "ἔροχῃε 
Ῥεγβᾶηθ οὐ πιόπηα ἐδ Ἰ᾽έροηιια. ρστγδοηαθ. 
1,65 σμαϊαἴβηηθϑ βοηΐ, φυδηᾷ 1] β'ασὶς ἠδ 
᾿ᾶρε (65 ᾿νγεβ μότγειχ, ἢ οὐ άτγιι πὶ ἔοτὶ 

πη ρῥιεηά φουνεοηΐ ροὺγ ἀ65 
σα] ἀαἴϑηημοϑ σογίαι θα. ραγισυ]αγιῖός ἠ65 
ἠϊαϊεοῖθ5 ἀν ποτὰ ἠδ Ἰᾳ Ραϊοϑίίηθ, οὐ ἀθ65 
{τα15 46 ἰδηραρα ρορι]αῖγο." “1,6 δη- 
ταὰ6,᾿ ἄς. ΡΡ. 90, τοϑ. 

4. Βιυῖ 51}}}}, 10 πιυσῖ Ὀ6 ΠΆΠΚΙΥ 8ἅ- 
τα τῖθα ἀπαῖ [η15 ἄοαβ ποῖ τηθεῖ ὄνεσΥ 
ἀπο ν ἀτιϑίηρ το ἴπ6 Ιαηριασα οὗ 
ἘοοἸϑιαβῖαβ, Νὸ οπὲα αἴτεσ σϑαάϊης τῃ6 
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ἤτοι πη οἤαρίοτς οἵ Ῥγονευῦϑ, οἵ [6 
ϑοηρ οὗ ϑοηρθ, σῇ ρᾶ55 οὔ ἴο ΕΒ οΪ691- 
αϑίθς ψι τοῦ ρογοθινιηρ [αἴ [Π6͵6 15 8 
ΨΘΙῪ ρτϑαῖ αἰ 5511 τὶ Ὑ ἴῃ τῃ6 5[}]6 δῃηά 
ἀϊοοη. ΤῊΝ 614 ποῖ Ἔβοδρα ἴῃ οὔϑεῖ- 
ναϊίοη οὗ ΒΙ5ΠοΡ ον τῇ (ς Π)ὲ ϑαοςγᾷ Ροαϑὶ 
ΗεΡ.᾽ ΡῬγβὶ. χχιν. δηὰ ΧΧΧΙι.)», ΜΠΠ0, 
ὙΉΠ|6 ΘΧργοβϑηρ ΠΠΓΉΙΧΕα Δρρτοαςοη οὗ 
[6 ἴννο ἰοτηοῦ ὈοΟΐκ5, βᾶγϑ οἵ ἴῃς “οἴθοῦ 
ὑνοσκ οἵ ϑοϊοπιοη," ἘΕσςοϊοϑιαϑῖθς, “ δἰϊα 
Θϑῖ ἰοἴϊι5 ΟροΥ5 ταΐϊο, 4] 185 σο͵οσ, Ἰοηρα 
ἀἰσραγ 51}}..5... «ΘΕ. ]05 Θϑῖ ρ]ΔΠ 6 5] ΠΡΌ ΪΑΓΙ5 ; 
ἄϊοσιῖο δϑὲ Ἀυτ,}}}15 Ρ] πη 486 εἴ 500 Π11558, 
56 ΤΠΊρτι 15 ΟΌδουΓα; 5880 6 ἰαχα, εἴ ἀ15- 
δοἰ ϊα εἴ ΘΕΓΠΊΟΩΙ ῬΓΟΡΠΟΥ ; Π6Ο 1 σοΙη- 
Ῥοσπὶοης οἴ βἰπιοΐαγα πη ϊτατη νισεῖ ροσῖ!- 
Οἷ5 Ομαγδοίοσ, α185 ἔογβαη νἹ 6Ὑ] ροϑϑυηΐ 
ΔΙρΌΠΊΘηΓ πδίυγοα δἰιαααίθηια {{|0- 
οηκα"." 

ΤΗΣ ἀϊῆθγθησα μᾶ5 ὈῬεθη δοσοιηίαα (οΥ 
ἴο 5οῖδ δχίθηϊ, ἢγϑί, ὈὉγ ἴῃς ἀϊβεγεηςς οὗ 
50] 6ςῖ, ἃ5 ΒΡ. Τόν ροϊηῖς οἱ. ΑΡ- 
δίγαοι Ἰάἄθας ΤΥ 6 δχργθδϑαα 0 ἴο ἃ 
σοτίαϊα ροϊηΐ Ὀγ ογάβ. ΨΏΙΟΉ ΟΥΙΡΊΠΑΙΥ 
ἀεηοῖδα ςοτηθίῃιηρ 6͵56: Ὀὰϊ ΡΠ] Οϑορἢς 
{Πποισὶς ργδάια}}ν ἔοστη5. 118. οὐ ἴσγπη- 
ΠΟΪοσν. ΤΠογείοσα ὄνθη ἃ τηδη οὗ ροε- 
τἰσὰ] ρϑηΐιθ) 'ῃ ὙΠῸΠΡ ἃ ΡΠ Π]ΟΒορἢϊς 
γοῦκ, νου ἃ θ6 σοηϑίσζα! "θα ἴο 156, ΡΕΓ- 
ἢᾶρ5 ἴο ᾿ἱπνθηΐ, ῬἈΠ]ΟϑορῃΙς ΘΧΡΓΘΒΘΙΟἢ5 
ΔΗΑ αὐοίταςξ ἰοτπης οὗ ννοτγάς, δι ἢ ἂς ποῖ 
ΟὨΪΥ ἀἰπιϊπρι 5. [15 ὈοοΪς ΠΌπι [6 ΟἴΠΕΓ 
ἴνο, Ὀὰϊ αἰθοὸ Ὀτηρ ἸΡΟῚ ἢ υπάδβογνθα 
5050 10] 0 ΤΠΘΓΟΪΥ ασδιι58 δι οἢ ἡνοτά5 αἸά 
ποῖ Ὀεοοπηθ σοϊηπηοη ὉΠ1}] ἃ ἰαΐοσ δηὰ 
ΤΟ ΡΠΙΠ]ΟΒΟΡὮΪΟ ἃΡ6. 

Νοχῖ, 1ἴ 15 αὐριθ, {Π6γ νὰ 8 1η- 
ἴογνᾳ] οὗ ΠΊΔΕΥ γϑαῖβ Ὀδίνθ θη ἴῃ6 σοη]- 
Ροβιοη οὗ ἴΠ6 ἴννο ἰΌσΤΊΘΓ ὈΟΟΚΒ δηά οἵ 
Ἐλι οἸεςασῖθς , δηΐά τη [αἴ {Ππ)6 ΤΠ 6ΓΟ τνὰ5 
ἃ παΐυγα] σἤδηρα 1ῃ [ῃ6 [ΘΠ] ρεγαπιθηΐ, 
νΊεν5, Δη4 5[γ}]6 οὗ ἴῃ6 νψτῖοῦ; ἃ οἤδηρα 
ἢ ταν Ὀ6 ἰτασοα ραγΪγν ἴο ΒοΪο ΟΠ 5 
ΓΑτ ΠἸαστν ἢ ἰοτεῖρη ΟΤΉΘ ἢ 5ΡΓΙΉΡ 
(τοῦ νδῦοῦ 5 ϑθιης τας 65, ΡΑΓΓΥ 4150 ἴο 
Ἰ}ῖ5 δχίθηβῖνθ περοιδίοης δηα ρεγβοηδὶ 
Ἰηϊοτσουσθθ ΜΠ (Π6. τορτγαϑθηΐατινες. οὗ 
ΟἾΠΘΥ παίοηβ, δος οὗ "νηοπὶ ΈτῸ ποῖ 
οὗ ϑϑιλς οΤἹΡΊΏ. ΕῸΓ ϑοϊοιηοῃ διναγϑά 
τῃ6 ρορυ]ατίοη οὗ ἃ ναϑῖ δηλριῖγα, οὗ ῃ]Οἢ 
ΟὨΪΥ͂ ἃ 51π14}} ρατί Ῥγὰβ. οσουριεα Ὀγ ἴῃς 
Τα εῖνε Τύ] 65, νμοβα ἰαησααρα νὰ Ηδ- 
Ὀχανν, νΏοτοας ἴῃ 115 οἴμπευ ρατίβ5 ἴῃ6 νετῖ- 

1 Ὧγ Αάδλτὰ ΟἸἰαγκο, ἤοςα (Ομ  ΠΙΆΤΥ ννᾶς 
ὙΠ 6 Ἰη 1813, βᾶγβ οἱ ΕςοΙεβίαϑίθθ, “1 τηϊϑῖ 
540 {{π|ὲ ἰαηστιαρε απὰ ςἴγ]6 ρα ΖΖΙ 6 πὴὸ ποῖ ἃ {{ππ|6.᾿ 
Ουοιεὰ Ὀγ ὺγ Οἰηβθυτγρ. 

ΙΝΤΚΟΒΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

ἩΔΟΌΪΑΓ ἰοηριιες οὗ ἢὶβ οἴμεσ βυ]εοῖς 
ψΟΓῈ ηοΐ [ἰδ ητι δὶ ἢ πα οῇξῃοος οἵ 
[ηὴ6 ρτεαῖ ϑεπλς σἴοη. Ης αἷθο ου]-. 
{ναῖε (ποηαΪγ ταϊαϊτίοηβ ἢ ἐογεῖση 
ὩδΔίΟη5 (1 Κι. ἵν. 34), δοπῖθ κα ΤἼΤγτα 
Βρθδκιηρ ἃ Κιηάτεα ἰδηριαρο, οἴ οτβ κὸ 
᾿ΓΏΑΓΘἢ 5 σάραῦϊα οἱ ἱπιροτγιίηρ ΘΠΌΓΟΙΥ 
ἴογεῖρῃ "νοσὰβ ἱπῖο ἴῃς παϊοηδὶ τϑοογβ 
οἵ ἴῃς Ηθῦτενβ (1 Κ. χ. 22). Τῆς ἄδην 
Οσσιραῖοη5 Δηα σἤοβθηῃ ρῥυγϑυϊί5. οὗ (6 
στοαὶ Ηῦτον Κιηρ πηυβῖ ἢᾶνα σατο ὨΙΠῚ 
ἴαΥ ουἭ οὗ [η6 σρῇεζαε οὗ ογάϊηασυ Ηδῦτεν 
16, τπουρῆς δηά ἰδηριαρε; δηά πρὶ 
ἧδνα βἰδιηρεα οἡ ἢϊ5 σπαγδοῖθσ δηπ ἢ15 
ΘΧΡΓΙΘΒΘΙΟῚ5 ἃ ΠΊαΙῖς ΏΙΟἢ ρτὸνν ἀδαροῦ ἃ5 
ἢδ δαναποδά ἴῃ γεαῖβ, δηα αἰβιηρι 5ηεά 
ἈΠ ἔγοτη ΠῚ [ΟΥΠΊΘΥ 56], ἃ5 Μ) 6]}} 5 ἴγοιῃ 
1Π6 το α ῆΟ ῥτεσθαβα δ]. 

ΤΠ Ε56 τολαυῖβ, 1ἴ 15 Δτριιθα, γε σοη- 
Ὠτπηεα Ὀγ ἴῃ6 ᾿Ἰηβίαμοας ψῃΙΟἢ (ἢς ἢ15- 
ἴΟΥΥ οἱ ἸἸοταΐπτο ΒῈρΡΡὈ]165, οὗ τἴῃ6 5416 
ΓΙΟΥ͂ ἜΧρΡΓ βϑιηρ 5 τπουρ 5 ἴῃ αἸογεηξ 
δίγ]ε5. ΕῸΥ Ἰηϑῖδηςθ, [Πθ6τῸ 15 ἃ αϊῆετ- 
Θηςο6 Ὀεΐνεθη ἴἢ6 βρθεοθοβ δηά τῃς ἢδζ- 
ταῖνα οἵ [η6 ἄτεοκ Ὠιδίοσίδη Τασγαϊάος 
ὙΠῚ ἡ ΠΙΟἢ Ἔν ον Του 15 ΓΑΠΉΠΙΑΙ; δηὰ 
δνθῃ [Π6 βίγ]α οὗ ἢϊ5. ἡδυγαῖϊνα νδγὶθβ δ 
1η6 εἷοβε οἵ ἢ15 Πιβίοσυ σοιηραγθὰ νι ἢ 
τῇ. σοτηη)οησοπηθηῖ. Τη6 Οτεεκ ἱγαρο- 
ἀϊδὴβ τπακΚα ἃ αϊβεγοησθ ἴῃ τῃ6 αἰϊαϊδεῖ, 
αἀϊοϊίοη, δηκ τηοϑίγο οὐ. ἴπ6 σθοπις σοχὴ- 
Ρατθα νι ἢ τῃ6 αἰδίοριιθ. 980 1 οὐῦ ΟΝ 
ἰδῆσιαρο ἴῃς ϑἴν]α οἵ ΜΠ] τοη 1π 15 Οἀ 6 
οἡ 6 Ναινιῖν,᾽ ννγ 6 1ῃ ἢ]5 2151 Υ6 ΔΓ, 
αἸῆετο ]ἀθ]γ ἔτοῖὴ " ϑαϊήδοη Αροηϊβίθβ. 
ἃ ῥτοάυςί οὗ ἢ15 οἱΪά ἂρὲ. Ἐνδεη 1ἢ οἱἱἹΓ 
ον ροηοτδῖοη ἴπεῦα 15 ἃ ΤΕΙΠΠΑΥΚΔΌΪΟ 
ἀϊῆεγεησε θείη [6 ΘΑΓΠΘΥ ῬΓΟβ6 5ἴγ}6 
οὗ 1)εαὴ ΜΙΠηδη δηὰ ταὶ οὗ ἢ]5 " ΗἸβδίογν 
οὗ [ἢ ΟΠ δι ηϊγ. ΗοΪν ϑεγτρίυτΓο 
1156} 5ΌΡΡ]165 ἃ βΓ ΚΙηρ Ἰπϑῖαπος οὗ [86 
5416 Κιηα, ψΏΙΟΝ ννᾶς ποιίορα ἂς ἃ 5Ο ΓΘ 
οὗ Ρϑγρι δχιῖν ὄνθὴ ὉΥ 50 δατὶν ἃ ΨΤΙΟΓ ἃ 5 
Τιοηγϑιις5 οὗ Αἰεχαπάτια 'Γης Βδνο]α- 
το οὗ 81 Τοῆῃ ργβϑθηῖβ 50Π16 ΓΕ] ΑΓΚΑ}}}]ς 
ἀιθγεηςεϑ οἵ βίγ]6 δηᾶ ἰαηριαρα 1 σοτὴ- 
Ρατεα νῇ [π6 οβρεὶ απα ΕΡΙστῖε5. [Ι}η 
τῆς ρῥγδϑοηΐ δίαϊα οἵ οὐὖσγ Ἰηἰογηγδίίοη, {1115 
αἸ551:Π}}] ὙΠ 56 6 ΠΊ5 ΠΟσΤΟΌΡ.ΪΥ ᾿ποαραῦ ]6 
οἵ Ῥεῖηρ Ἔχρ]αϊηδα ὈΥ ας; γεῖ, ταΚιηρ Δ}} 
{π6ὸ (λοῖς Ἰηΐο δοσοουηΐῖ, 6 τεσασγα, ἢ 
δ ΠΠοϊθης τράβθοη, (6 νΠοΪ]ς οἱ [ἋῖΠ6 96 
Ὀοοκϑ ἂἃ5 {πε ψόσκ οὗ [Π6 β.πιὸ Δ ΠΟ συ. 

Ι,50Πγ, ἂς 15 ϑίαϊθδσα ὈγΥ ΖΟσκΚΙοΓ δηὰ 
οἴιογβ,  ΏΠ6 ΤΠΈΓ6 15 Δη ππαουθιοα ΟΕ 
ἔογθηος Ὀδίννεθη τς αἸοΐίοη οὗ ἴῃ6 (δη- 
[0165 δηὰ Ῥχγονεῖὺβ οὔ ἴῇ6 οὴβ ἤδμὰ 
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Δη4 Ἐοϊοςιαϑίος οἡ ἴδ οἴδοτ, [ἢ θτα ἀγα 
αἶδο 90Π16 σμαγδοίετι βίο ΓΟϑογ  ὈΪΔησ 65 06- 
ἔνθδη ἴθ. [{ 15 Τοδϑοηδῦ]α ἴο τεραγά 
ἴπ6586 8ἃ5 8 ᾿ηαϊοδίίοη οὗ ἃ ςοϊηπηοῃ 
ΟΥΙΡίη ; δη ἃ5. δᾷςῃ ἴο ὃβς δεῖ ἰῇ [ἢ6 
Ὀαίΐδηςεβ ἀραϊηβὶ [η6 δοκηονιεαρεα ἀἰβετι- 
ΘΏς65. 

Α5 ἃ βυπηπηρ υ0 οὗ ἴπΠ6 Ψῇο]α ἀτρὰ- 
τηθηΐ ταϑρθοίηρ ἴῃ6 ἰαησυαρε οὗ Ες- 
οἰδϑιαςίθς, [ νϑοηΐαγα ἴο Ὀοτῖον (δ 6 ννογάς 
(γιμίαίς πιραα5) ἴὰ ΏΙΟἢ ἃ τοσθηΐ οτττς 
Ὧδϑ ϑυ πη α ὑρ [6 5. Π}1ΔΓ σΟΠΙΓΟΥΕΙΞΥ͂ 
τοϑρεοζῖηρ ἴῃς ψΠίοσ οὗ τῇς Ἐδνεϊδιοη. 
“Τῆ5, 4}1 []ηρ5 σοηϑβιαδγθά, Ὀδῖηρ 11 15 
ἴγιῃε ἴασ τομὴ βατισῆεα ἢ Δὴγ δοσοιηῖ 
δῖ ῥγοβϑθηΐ ρίνϑη οὗ ἴ[ῆ6 ρϑοι] ταῦ σῖν]θ απὰ 
Ρῃδποιηθηᾶ οἵ [Εσο]δϑιαβῖθ5], θὰ. Ὀείην 
ίατ ἰ655 βαϊιβϑῆθα ψι ἢ τῃ6 ἀγρυμπηθηῖβ. οὗ 
ἴῃ δηϊδροηϊδίβ οἵ τῇς [ϑοϊοπιοηίο] δυ- 
τΠοτϑῃϊρ, 1 πὶ ποῖ ργεραγβα ἴο νιῃΠο] 
ΤΩΥ βϑϑθηΐ το ἴῃς ἤγπι δηἀ πηϑῆλκεη 
[65 ὈΠΊΟΩΥ οὗ ρυηλ να (τα! τοη ἴῃατ (ἢ ς 
δυῖηοῦ ννὰ5 [50] πη οη)" δα ΑἸίοτά᾽, 
“Οτεοὶ Τορίαπιχοηῖ, Ρτοϊεροιηθηᾶ οἡ [ἢς 
Ἐδνεϊδιοη, ὃ 1. 110.ὄ 

5. Τῇδ διρυπηθηῖς ἀρσαϊηβί [Π15 {τ6]1- 
τοὺ γ]οἢ αν Ὀδθη ἴῃι5 (ᾺΓ τον εννεα 
αῦὸ. ἀεηνεαά ΘΠΠΓΕΙΥ ἰτοτῃ 115 ἰδηριαρα 
αηα ςἴγ16δ. Βιιῖ 1 15. ἔασῖπου δἰ]θρθα (Παΐϊ 
[Π6 Ὀοοκ σοηΐαϊηϑ νατίου5 Ὠἰϑογιοαὶ βἴαϊα- 
Τηθηἴ5. δῃηΐ δ] 5] ἢ 5. νΠ]Γἢ δγα αἰΓΕΥ]Ὺ 
Ἰγγθοοῃ ] θα] 6 ΜΠ τῃ6 σαρροβίείοη τῃαϊ 
ΘΟΪοΙ ΟΠ 15 [6 τϑαὶ, δηὰ ποῖ τθγεὶν τῃς 
Δ550Π|6 6, αὐἴῃοτ. 1 6:6 οἰαϊθηγθηΐβ τηιιϑῖ 
τπεγείοσε 6 ὄἜχαιηϊηθέ. 

[{15 ΔΙΙερεα τῃαὶ τῆς ραγίοι]αγ τθη- 
τἰοη οὗ Τ7ογιβαίθπι 1. 1, δῃηά τηοϑί δπη- 
ΡΠ ΑΓ ΑΙ 1. 12, ἃ5 ἴΠ 6 5εαΐὶ οἵ ϑοϊοπΊοη 5 
ΓΟΙΡη, 1Π1Ρ]165 τηῃαϊ (ῃ6 Ῥοοῖκ νγὰς νυτιτ ἢ 
αἴ ἃ {{π|6ὲ Ώδη ΤΠ6Γ6 νγὰ5 ποτα (ἤδη ΟἡΘ 
βεαῖ οὗ ΚΙμρΙΥ δυιῃοτιν ἴῃ [5γαρ], ὦ. 6. 
αἰτοῦ ἴῃς βεραγαίοη οὗ [ῃ6 ἴδῃ {065 δηά 
ἴῃς Ἔγθοῖίοη οἵ ΔποῖΠεγ σαρίΐαὶ], ϑαϊηατγίᾶ. 
ΤῊΘ ΔΓ 15 [Πδΐ [Π6͵Ο 15 Δη ΟὈν!οι 5 
βίη 55. 1π ἴῃὴ6 5ρθοιῆς πχεητοη οὗ [6 τιβα- 
Ἰοι 1η σοῃηδοτοη νι} ϑοϊοπηοη 1ἢ [ἢ ο588 
ἴννο ραβϑᾶρθθ ῥργενίους ἴο ἴἢ6 δοσοὰηΐῖ οὗ 
Ὦ]5 ἸαθοιΓ5 πὰ ἴῃς ἤτοι ἴννο σπαρίθυϑ, ἴῸΓ 
1ῖ ναϑ [6 56θὴξδ οὗ ἢϊ5. ρεου αΓ ἡνΟσΚ [ῸΓ 
ΤΩΔΩΥ͂ γθλῖθ, ἀπ ἴῃς ρἷαςθα σης ἢ6 
μαά τηδής τἢς οἤϊοῖ πιοηππηθηΐ οὗ ἢ15 
Ῥτδη συγ. 

1115 αἰἱερβά παῖ {1λ6 Ὄχργθϑθίοη “1 

1 (οπῖρατῖς [πε 5᾽ ΠῊ ΠΥ τοπηατκα οἵ Ὧν Ὠανὶ]ά- 
δοη ἰῃ τ8Ξ1 ἢ χοβρεοῖ ἴο τ[ῃ6 ἘΒδνοϊαδκοι. “1η- 
οΐ. ἴο ἴῃς Ν. Τεβίδπχοηι,᾿ Υ οἱ. 111. 0. 590. 
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ννὰς ΚΙπσ, 1... 12, ἸΠΊ0]165 [αἴ αἵ (ΠῸ 
τὸ ἤδη τἢ656 ψογάς ΨΈΥα. τντιττο 
ΘοΟΪοοη α5 ΠῸ ΙΟΏΡΕΙ Κιηρ, δηά ιἰναῖ 
σοηβααθητν ἴῃς ραϑοαρα πη5ῖ Πᾶνε Ὀθοῃ 
νττθη ὈΥ δοπιὸ οὔθ Ρειβοηδίηρ ἈΠ ΠῚ 
Δἴτου Π15 ἀραῖῃ. Βιιῖ, ννηλίθνθυ ΠΥ [6 
[η6 ἴοτοθ οὗ {πῸ ρῥγδϑίοσια τη οἴμοσ ἰλη- 
βυαρθοα, ἴῃ Ηδρτον ᾿ἴ 5 τιδϑα νν ἢ σίγοεῖ 
δτατηγλδῖισαὶ Ργορθτγεῖγ 1 ἀόβο θὴρ ἃ 
Ρααβ ψνῃ ἢ ὀχίθηαβ ἰηΐο ἴῃς ῥγοβθηῖ. 
(αβθηῖ5 (Η Ρτενν Οσγαυηπηδγ, Βαροίοτ 5 
δαϊίίοη, ὃ 126, Ρ. 204) 8γ85 [ῃαϊ {Π6 Ηο- 
Ὀτγενν ὑγεία 15 566 “[ῸὉΓ ΟἿ ῥτγόβεηϊ, 
ΘΓ Π|5 ἀεηοῖος ἃ σοπη ΠΟ ΟΥ δἰ(τὶ- 
Ὀαϊα αἰγεδαν ἰοηρ σοητηπθ ἀπὰ 51] 
ΘΧΙΒησ, ΟΥ ἃ ρεπηδηθηΐ ΟΥἠἨΎΏΧΔΒαθιίιαὶ 
δοῖίοη. ἡ ΑΠῸΘΥ ρινίηρ ΘΧΑΠΊρΡ]65, 6 ροθ5 
ΟΠ ἴο ΕΧΕΠΊΡΙ ΠΥ 115 86 τυΐτι ᾽ς φειδοῦς 
φίσῦς {δὲ δοίϊοη οΥὐἩ σἰαΐὸ ἐχῤγασδει ὧγ {ἠὲ 
σογὸ ας ἑάώι ἤτοι αὐοιῖ σογηϊηρ ἴο ρᾶ85, 
1: 2γοσγέδδ, ΟΥ̓́ΟΓΠΔΡ5. Οσσυττίηρ αἵ ἴῃ 6 
Ἰηϑίδηϊ. ΤῈΘ ννοτγβ [ἢ [{4}165 Ἔχαςῖὶν ἀ6- 
Βοτῦο [6 56 οὗ ἴῃ6 ῥγεζεγιῖθ Ὦγ ὅο]ο- 
ΤΊΏΟ. ἰῇ ἴἢ]5 ρᾶβθᾶσθ. Μο͵ϑονθζ, ζ 15 
νοσῆγ οὗ ποθ ται πηοάθγῃ Ὠιδίοτυ αἤογαϑ 
8. 5Β:ηρσ4Γ ΘΧΔΙ0]6 οἵ [6 ιι5ὲ οὗ [15 ντῪ 
ΘΧΡΓΘΘΘΙΟὴ ὈΥ ΟἿ6 ΜΠ0Ὸ ννὰβ ἃ σοί ρηϊηρ 
Κιηρ ἤδη ἢδ υϑ6ἀ [ἴ, Δη4 ψῆοϑβε [δ ] ]ηρ8 
ΤΊΔΥ ἢανα Ὀδδὴ ἢοΐ ὉΠ|ῚΚΘ [Ποφ6 οὗ ϑο]ο- 
ἴΏΟη. Α ὈΙορταρῃεῦ οὗ [οὐ ΧΙΝ. σίνος 
[ῃ15 τουομϊηρ, δοοουηΐ οὗ ἴῃς ο]ά ἂρ οὗ 
τ[ἢαϊ ρστεαΐῖ πηοπάτγοῇ : “ Ανευρὶέ ρᾶγ [οτ- 
θ116}} εἴ ρασ "βαθιὰ άε ἀὰ ρουνοὶγ ΑΌϑο]α, 
1] ο᾿ανδηςδιῖς δι: το δδι 1 τὄϊε ΘἤσοΓα 
ΤΕΙΏΡ]Π1Ὲ ἀα ῥτο)εῖβ ἀέβαβίτγειχ... Ν Ἔ 5. [65 
ἀεΥΠΊΘΥ5. Ἰου5 6 588 νἱθ, τεηοηςδηΐ ΔΧ 
Ἰητέτοϊς [οιτεϑίσεσ, 1] πέρ]σεοα ἴοι5 165 
ΔυῖΓΕ5. 501η5, ΡΟΣ Π6 ΡΪ115 ρθῆϑβοσ αυὰ 
θιει, εἴ υπιαπεδιηθηΐ οσοιρέ ἀ6 βοὴ πάδηϊ 
οὐ ᾿᾿δηΐϊθηαι βουνεηϊ ς᾽ ἔογιεῦ “ Οὐδηά 
}᾽ ἔϊοϊ5. τοῦ "ἢ (Νοῖνεῖα Βιορταρῆϊε ὉἜ- 
πόταϊο,᾽ ΧΧΧΙ. 834. Τῇ ρΡῆγαβθ ἱμογο- 
ἔοτε ψουα Ὀς6 Ὀοιῃ ρεαπηπ)γαῖισα!]ν οοττοοῖ 
1 υϑε4 Ὀγ ϑοϊοπιοη Ὀεδίογε τἢ6 εἷοβο οἵ 
ἢ15. τεῖρῃ, δῃὰ ἃ πδίυγαὶ Ἂχργοϑϑίοη οἵ 
ἢὨ15 ἔφο] ηρ5 1ῃ ἢϊς οἱα ἃρδ. 

0 15 αἰϊερεά τῃαΐ ἴῃς νυυῖοσ ἴῃ δ5- 
βϑσῖηρ (1. τό ἀπά 1]. 7) ΠῚ5. ΟΥ̓ 50ρ6- 
ΤΙΟΓΙΥ ἴῃ ΡῬοϊηῖ οἵ νὶιβάοπη δῃηά στοῆοβς 
αῦονε 4}1} [παϊ ψεσθ ἴὴ [6 Π|58416Πηγ Ὀδίοσα 
ἢϊπλ, τηυδῖ μᾶνα τείοιτε Ἐχο]ιβίνοὶυ τὸ 
Τογαὶ ρειθοηᾶρος; δηά, 1 5. δα δά, τς 
ἴΏΕΓΘ ννὰβ. οηΪγ οὔς Κίηρ, αν, ΡῬείοτο 
πη, ἢ6 σουἹὰ ποῖ Βανα 'νυητῖθῃ Ἰὴ ϑιις ἢ 
Ιαθρσυασο. Βαϊ τῆς ᾿ηΠ!ΔΠοὴ οὗ ἴῃ 6 νψοτγά 
“6 4}}}" τὸ ΚΙῃρ5 15 ἃ ριΓ6 ἀϑϑαπηρίοη ἡ. ἢ 
ὨΘΙΠΙηρ 1η ἴῃ6 σοηῖοχὶ 7ι5|ῆε5. ΤΠΘ 
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ἩΓΙΙΟΓ σοΟΠΊΡαγας. ἈἰπΊ5ο] Γ ψῈ ἢ 4}} νῆο 1ῃ 
ἔουΘΓ {Ππ|65, ἰὴ [6πιβα]θπΊ, ροβϑθϑϑϑα 
5 ἀΟΠΊ ΟΥ ΓΟ 65, ροΘϑ 55 0ῃ5 ΜΝ ΏΙΟΠ ΔΓ6 
σΟΥΑΙΪΥ ποῖ σοπηῆηςξα ἴο Κίηρθ. Μοτὸο- 
ΟΥΕΓ, ᾿ἔ Κιηρδ ΟἿΪΥ ἢδα Ὀεδη ἰηάϊοαῖοα 
Ὀν 16 ψ ΠΙΕΓ, ᾿ἴ 15 δνιθης ἴηδι [6 Γ54- 
Ιεπ δά [15 Κίηρξ ΤΏΔΠΥ σεηΐυπο5 Ὀοίοσα 
ΘΟΪοπιοῃ; 566 ὕδξη. χὶν. 18; ]οϑῆμπα χ, τ; 
2 ὃ. χχῖίν. 22. ΤΠ ε86 ρᾶϑϑαρθ5 {ΠοΥεοΓα 
αἰοτά ηο ἀτρυπιεηΐῖ ἀρδιηβί [6 Δ ΠΟΥΒΠΙΡ 
οἵ ΞοϊοπΊοῃ. 

[τ 15 4Πορεά τῃαϊ [6 ντιογ 5 ἀεϑοτρ- 
[ἢ οὗ δὶ5. οἾἢ ΓΟ 65, ν]ϑάοπι, δηά 
στεαίηθϑ5, 1. τό δηὰ ἰἰ. 7, 9, γου Ἱα δ 1η- 
(ΟΡ Ρατ}}}]6 ἢ πιοάήαϑὶν δηά ἵπι|6 στθαῖ- 
ἢ 655  υττοτααὰ Ὀγ ϑοϊοπιοῃ, δηὶ {Πογθίοσε 
Πλοἵ ΟΟΠῚΘ ἴτῸΠΊ 50ΠῚ6 ΟἴΠΕΓ νου. [1 
τῆς Ὀ6 5414 Ἰηὴ τερὶν ἴῃαῖ ὄνθη 1 ϑοῖο- 

᾿ ΤΟ ΜΨΟΓΕ ρτονθα ἴο Ὀ6 ἀοβεϊεηξ ἰη ἴΠο56 
συλ] 65, τ[λ6 θοΟΚ τρῆϊ 51} αν Ὀδθη 
τις ὈὉγΥ ἢ. Βυΐ ἴῃ ἕδος ἴῃοβε ἀδθ- 
5ΟΤΙΡΓΙΟἢ 5. ἅΓῸ σογδΙη]Υγ η΄ ἴῃς {ππἢ 
ἃ5 5δἰδίβα ἴῃ ἢ ϑίοτυυ ; δη ἃ πδῃ ΨὮΟ ἰ5 
ανατγο οἵ ἴῆ6 ρ!ῇβ ΨΩ οὐ [85 ρίνεη 
.}1π|, δηὦ τη θη! οη5 {Ππεπὶ ἴο ρΡοϊηϊ ἃ 56} 
[1 ΠῚ} Ὁ ΤΟΓΔΪ (ἰ. 18 δηΐ 1]. 11), 4065 
ηοῖ {ΠοτΟῦγ ΙΔΥῪ ἢ] Π156] Ορεϑῃ ἴο ἃ σῆαγρε 
οἵ οβιθηίδιοηῃ. 

[1 15. ἀιριεα οὐ ἴπ6 οὴθ παηά {παῖ 
της 5βἴαϊς οὗ Ρορυ αῦ ΤῊ] ΒΕΓΥ, ΟΡΡ τ ββιοη, 
αηςὶ νιοΐεηος ἀδϑοῦ θεά Πόγα ἸΏ ἰοΓΠῚς 
5ΙΤΟΉΡῚΥ σοΠ ΘΠ δίοσυ οὗ ἴἢ6 διυιίῃοῖς οὗ 
δ οἢ αἰδογάογ, νου ποῖ ἤᾶνα Ὀδθθη 50 
“Πυθα ὈΥ ϑοϊοπιοη, Ὀδοᾶιδε 6, 85 
16 ΘΌΡΓΟΠῚΘ ΠΟΥ οὗ [6 φῬξορὶθ, ννὰϑς 
ΤΟΞΡΟΊ5Ι0]6 ἴου 1ἴ, Δηά Ποτγείογε ἢῈ νου] ά 
ἢοΐϊ αν ρῥ]δοθα οἡ τεςοζα ἃ (εβοτ ρθη 
οὗ τἴτἪ [1 πῆῖρῆς θ6 δηβννεγοαὰ τῃαϊ τῃς 
5: ΕΠ] ΡΘΟΡΙῈ ἤετΘ ἀθβο 6 α ἀγα ποῖ 
Ἰἀθηπβοῖ ἢ ΔΗΩΥ͂ Ῥαχί συ αγ σοι ΠΥ : 
αηα ϑοϊογλοη, ὑγῆο ννὰβ σδγίδ! γ σΟΙη- 
Ρεῖθηϊς ἴο 1]υϑἴταῖα ἢΪ5 πιδαπὶηρ ὈΥ ἃ 
γΓοίργοησε ἴο [6 σοηηπποη οὗ [Ὀγεῖρὴ Ὧδ- 
[ΟΠ 5, ΙΏαΥ ἢᾶνε τείοιταα ἴο [ἤθη νου 
᾿πη ρ δος 15 ον ρονεγητηθηῖ. 'ΓΠΘΓΕ 
15 Ὠοννανοῦ ποῖ [6 ᾿δαβδῖ ἸΠΠΡΓΟ Δ ΠΥ 
1 Βαρροσίησ Ππαΐ Θο]οπΊο ἢ 5 Οὐ 51Ὁ- 
Ἶεςῖ5. ἃγὸ ἤθγα γείεσγθ ἴο ὈΥ͂ πη. ΕῸΣ 
ΑἸ] βονθγοίρη ψῆο δι 1ηιϊἰπλαῖο Υ δο- 
αυαϊηῖιεαὰ ἢ τ[ῃ6 σοπαϊτοη οὐ {ἢεὶΓγ 
ῬΘΟΡΙΘ, ἃπα βρθοῖδ!ν αὐϑοίαϊτοα τυ] δτβ δά- 
τηϊἰδίοσιηρ ἃ ἰᾶτμα Θηρίγα τ[ἤγοιρὴ πα πηγὸ- 
Τοιῖ5 ἀδρυῖ65, αγὸ ανάγε οὗ δηΐ τηϊῖ ἦ6- 
Ρίοτε {π6 ᾿Ἰηῇϊοσίοη οἵ πη ἢ ΠΊΙΘΟΓν ΠΟ ἢ 
[ΠΟΥ Αγ 1η1}}]6 ἴο ργενθηΐ ΟΥ̓ ἴὼ ἀνεηρο. 

71 15 ἀγριιοα οἡ [Π6 οἴποῦ παπεὶ τἰγαϊ 
ΒΌΓὮ ἃ 5ἰδίς οἵ νιοϊθποὺ, ρορυ]αῦ ΟΡΡΓο5- 

ΙΝ ΤΚΟΌΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

Βίοῃ δηά ἀδβροῖῖς τυΐθ, ἃς [πδὶ ψ ΒΙΟᾺ 
ἰ5 Ἰηφίδηοθα ἴῃ 115 Ὀοοΐ, ἀϊἸὰ ποῖ οΘχισὶ 
1ῃ Ῥαϊθϑιηθς ἴῃ ἴῃ6 ροδοείῃ! τεσ οὗ 
δοϊοπιοηῃ. ΓΝ αἰοραίοη ἢδ5 ηο ἰουπάα- 
[ἰοη ἴῃ δεῖ. 7Τῆε 5ἰρηϊβοδηῖ βἰδιοτηθηῖβ 
οὗ Πιβίοτίδη8, ἐς. τ Κὶ. χιὶ. 4 ἀπά 2 (το. 
11. 17,18 Δηά ν|"}. 7---; ἀπα [ἢς Πιιπθγοιβ 
ὉΠ ΠΛ ΞΑ ΚΟΑΌΪῈ Δ]]} 55 ἴῃ ἴῃ6 Ὀοοκ οἵ 
Ῥγονογῦβ, Ζ. 5. 1. 1ο---ϑ, νἱ. 16---τὖ, ΧΙ. 
26, χὶν. 20, ΧΧΙ. 22, 23, Χχῖν. 21, Χχν. δ, 
ΧΧΝΊΠ]. 2, 16, ἄστεος ψἢ ἴῃ6 ἀδϑοΠριοἢΚ5 
1η Ἐσοϊοϑιαϑῖες ἴἢ βμονιηρ ἴπδὲ ἴῃ6 Κιηρ- 
ἄοπι οὗ [ϑβταϑὶ, ὄνεῇ 1η 115 πγηοϑί ργοϑβρεῖ-ς 
Οοὐβ5 ἀάγβ, αἤοτάθα σπονοιβ ᾿ηϑίδηςες οὗ 
[ἢ6 σοπηῆοη δν}]ς οὗ Αϑίδίῖς ἀθβροῦβπι. 
566 Νοῖξ δἵ ἴῃε εηὰ οἵ οἢ. ἱν. 

τ ῖς ϑίδαϊθα τῃαϊ ἴπ6 τοέθγοποθ ἴῃ Ἐπς- 
οἸεϑαβδῖθς ἴο ἃ πΐυγο ᾿πάρτηθπῖ, ἤθη 4]]} 
16 ῥγδϑθηῖ ἱστορ αγδς5 η Οοα᾽ 5 ΤΠΟΓΔ] 
δονετημηθηΐ οὗ [ἢ15 νου] 5}4}} Ὀ6 τϑο- 
πῆεὰ Ὀγ της προ οὗ φυϊοκ δηά ἀἄῤαα, 
δηὰ ἴῃς Ἔχρ]οϊξ ἀδοϊαγαῦοη ἀροὺς [ἢς 
τοίυγη οὗ ἴῃς 5οὺ] ἴο σοί, 5θν 4 Κηονυ- 
Ιεάρε οἵ τενϑα]θῶ {πιῇ Ὀεγοπα ᾿ψΠδὶ νὰ5 
σίνεη ῥΠοσ ἴο ἴἢ6 σδρινγ,. Βυῖ 1{τ{|ῆ6 
Θχδοῖ νογάς οἵ Εἰςοϊ ϑιαϑῖθς "6 σοτῃραγεά 
ψ ἴῃς Τὔδουγε Ἰηππηδίίοης σίνεη. ὈΥ 
Μοβοβ οὐ ἴῃῇ6 οἣθ ἤδῃηᾷ, δπᾶὰ νψἢ τἢδ 
ἰδίου υἰζογαησος οὔ Ὁ δη16] οἡ [6 ΟΙΠΘΤ, 
[Π15 θοΟΚ ἀρρθαῖβ ἴο ΠΟ] ἃ πιάά]ε ρῥίαςο. 
1 1411165 νεσῪ αἰοβοὶν ψ ἢ βοῦς οἵ [ἢς 
Ρ54]πὶ5  ῃ]οἢ ἡν γα ρσορδΌΪΥ τις ἀρουΐ 
[η6 ἂρὲ οἵ ϑοϊοιηοῃ, Ζ. σ. ἢ τορατὰ 
ἴο (ῃ6 ἡπάρτηδηϊ οὗ ([ῃ6 νοι], 55. 1. κ, 
χ. 8, χονὶ. 13, δῃά νι τοραγὰ ἴο ἴῃ 6 
5015 οὗ ἴῆ6 ἀφαὰ Ὀεϊηρ ψ αοά, Ἐξ. 
χν!. 8---τἰα. ΑΠοΥ 4}}, ἄοθς ποῖ ἰῇ δτζ- 
δαπιοηΐ ἀρονα πιοητ οηδα ρῥτοςοθὰ οἡ 830 
ΔΒΒΙΠΊΡΓΟΠ ἴῃ γγὸ ΔΓῸ ΠΊΟΓΕ σοπιροίεηϊ 
[ἢ8ῃ ννὲ σϑα]ν ἅτ ἴο δηή οὔὖἱ ἴῃ νγὰν8 
οὗ τλ6 Αὐἴῇοῦ οὐ ἘΚονεϊδιιοη δ ἢο νὰ 
ΚΉΠΟΥ ΘηΟΙΡῊ οὗ ἴπεῸ ἰαν ΨΏΙΟἢ τοσυ- 
ἰαῖθ τπΠ6 ρτόρτεββ οἵ Ἀδνεϊδίοη του 
ΒΘ. ΟΟΘ55ΙνῈ ΔΡῸΒ ἴο ἴδε] διιγε ἴηδῖ τῃατ μὑτο- 
ρτθο5. νὰ ὈΠΙΙΟσ ἡ Θῃοι]α τν6, ἔοτ ἰῃ- 
βίδησθ, ἤανα ὀχροοῖοα 1) αη16}᾽5 ᾿ἰλιη δη- 
ποιησοπιθηΐ οὗ ἴῃς ίαςϊ οὗ τῆς Ἀδραττος- 
ΠἸΟῊ,, ΧΙ. 2, ἴο ἢανα ἰο] οννοα ἴνὸ υηάτγοα 
ὙΘΑΓΟ δἰζοι 1ςαϊα]}ῦς (χΧχνυ. 8) δηά Ηοβοας 
(Χ1. 1.4) {πιπηρηδης ἀφοϊαταίοπ5. οἵ τῇς 
νιοίοτυ οὗ ΗυπΊαη!ν ον [)θαῖῃ, ΒΟ 
ΒΟ Π)4 ᾿ἰκὸ σοϊηπηθηῖθ Οἡ ἃ ίαςϊ αἰτθηαν 
Κηονῃ  Ατὸ νὰ ἴῆθη συασ]ῆεὰ ἴο ἀόῤςοιας 
ροβιίνοῖν τῃαΐϊ 50 το 845 15 γϑοοτίςα 
ΟἹ ἴῇοβε δι )οοῖα τη Ἐποο]οδαδῖος δῆς 

1 ϑ8ς Ἰπιτοάαοίίοῃ ἴο ἴπ6 Ῥ5α]ηι5, ὃ 17. 
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δαϊ οὗὨ [5 ῬΓΌΡΟΓ βεαβοῃ [ 1 νγὰ5 ρίνθη 
υ ϑοϊοπιοῃ 
Ἵνο οΥ ἴῆτεβ δάαιοηαὶ ἀγριπηθη 5 

δραϊηϑὲ [6 ϑοϊοπηοηϊς δ ΠΟΥΘἢΪΡ οὗ [ἢ 15 
ὈΟΟΚ αν Ὀδθη ἄγαννῃ ἔτοιῃ ἰἴ5 σοηϊθηΐβ, 
Ὀυϊ ΤΠΕΥ ἀο ποῖ 56θηλ ἴο οδ]] [ὉΓ ΔηΥ͂ 
ϑρΘοῖδ] σοηβιἀδγαίίοη. 'Γὰ5 ᾿ξ μας Ὀδθῃ 
Αἰεσοὰ τῆλ ἴῃς ὈοΟΚ ἰἰ56} ἀοθς ποῖ 
αἰαίτη ἴο μανῈ δὴ ντιτῖθη ὈΥ ϑοϊογήοῃ, 
Ὀδοδιδα ἴῃ ΕοοΙα5, 1.1 6 15 ΟΪγ ἀε- 
ΒΟΙΙΡΕα 85 ἴῃΠ6 βοὴ οἵ αν Κίηρ οἵ 
7] Θτυβα]δθιη, τνῆθγεαβ ἴῃ ἴΠ6 ΒῸρΘΥβΟΓ ρτΟἢ 5 
οἵ ἢϊ5 ΟΙΠΕΙΓ τορυϊθά νυ τηρα ἢ [5 
πηθητιοηθα ὈγΥ ἡδῖηθ. [{ 15 ΔΙ] ορεα τμδὶ 
ϑοϊοηιοη, δανίηρ δὴ ΘΙ ρραγθηΐ ἴῃ 
ἴῃς Ρϑύβοη οὗ Ἐδῃοθροδπὶ, σοι] ποῖ παν 
ΕΧρΡΓΘΘΘΘα ἴῃ6 ἀουδὲ (Εςο]ε5. 11. 18) ἂς 
ἴο οΒα παπᾶς ἢϊ5 ροββθϑϑίοῃβ ψνοιυ]ά 
[4}} ἰηῖο δί ἢϊ5 ἀβαῖῃ. [{ 15 δ)]]ορβά (ῃδὶ 
ϑοϊουηο σου]α ποΐ μάνα δεῖ Ὀϑίογε ἢ1π- 
56} δ5 δὴ οὐ]θοῖ (Εσο]εβ. 1, 2) ““ἴο 566 
ψηΔι νγὰβ ἴῃαιϊ ροοα ου ἴῃ6 β5οὴϑ οὗ πΊθη 
ψ ῃϊο ἢ ΠΕ 5Που]α ἀο ὑπ 6 γ [Π6 ἤδανθη 
4] τὴ6 ἀδγϑ οὗ {πεὶγ 1{6,᾿ Ὀδοδιιβα 11 ννὰβς 
Ποῖ {Π]] ΤΏΔΏΥ σΘΏΓΟΤ65 δίζοσγ (Π6 ἂρὲ οὗ 
ϑοϊοπΊοη ἴπαὶ ατεεκ ῬΒΠΟΒορΡἢνΥ ἤγβῖ 5ιρ- 
βεπῖεα {πὸ Ἰάθα οἵ δηάδανουτγίηρ ἴο ἐΪ5- 
ΟΟΥ̓́ΘΓ ἴῃς οἰμρηημγι δοπηρη, ΤῊ ΓΟΔΩ͂ΘΓ 
ΙαΥ Ὀς Ἰείς ἴο ἀδίδγπηης νῆας ννεῖρῆϊ 
5ῃηοιϊαὰ ὃς «αἰἰδοῃεα ἴο [ἢ 656 διριπιθηῖϑ. 

6. ΑἸΙΠοιρἢ [ἢ6 τοϑθαγοθθϑς ὉΓ τά θτη 
ΟΥΟ5. πᾶν Ὀτουρῆς ἱπῖο ῥτοτηϊηθηςε ἃ 
ἀιηηου]Υ νη οἢ ψγὰ5 ποῖ (ΟΥ̓ΠΊΘΥΪΥ ΡοΓ- 
σεἰνεά, γεῖ, οἡ ἴῃς ΨΠΏΟΪΘ, 1ἴ βθθὴβ 186 
τηοβῖ ΓΟΘΟΉΔΌΪΘ σΟΙΓ56 ἴο δοςερί 85 ἃ 
51]Π101]6 σἰαϊεηγεηῖ οἵ ἔδοϊ [ῃ6 ννογής. ψί ἢ 
ΠΟ] ΕΟ] 5ἰαβῖθβ ὈΘρΊη5; ἀπά, Ἰὴ δοςσοτα- 
δΔησ6 ΜΙ 1Π6 νος οὗ ἴη6 Οδμύτοῆ Ομ] 
[ὴ6 Ὀεριπηϊηρ, ἴο τοσατὰ ϑοϊοιηοη ἃς {Π6 
ΔυῖθοΥ οἵ τῃ15 Ὀοοκ. Υἥξε ἂσὸ ποῖ ᾿ηἀθρὰ 
Ὀουηα το αϑβϑοσὶ [815 ἴβεις ἴῃ διιοῇ ἃ ΨΥ 
85 1{ τε δυςποσβῃ!ρ οὗ ἃ ὈοοκΚ οὗ ϑοτὶρ- 
ἴτε ψγαγα οὗ ἴῃ6 94π|6 ᾿πῃηρογίδησα ἴο 
τε εΓ5 οἵ δουιρίαγε, ἃ5 [6 ϑριγίτα δ) [ςῖβ 
ταν λ θ ἀηὰ τῆς ῥγαοίοδὶ τὰ]65. Ἰηςα]- 
οαῖθα {Πογθη. Βαΐ 50 μ]αῖϊη ἃ βἰαϊθπγθηῖ, 
ΠΕ 11 15 σοπδίβίθης ἢ 411] Κηονῃ 
Ὠιβίοτιοαὶ ἔαοῖς σοησογηίηρς ἴῃ6. ῥρδύβοῃ 
Δηἀ ἴῃ6 ρὲ τγείοιτεα ἴο, σαηηοΐῖ ὃ6 δχ- 
Ρίαιη α ΑΥΨΔΥ ΟΥ̓ 5εἴ δία τηθγοὶγ Ὀθοδυβ6 
Β0Γἢ Κηομνίεᾶρο, ἃ5 σὴ πο Ὀς αἰϊαϊηθα 
οὗ ἃ νεγῪ δηοίθηϊ ἰδηριαρο, ἰ5 ηοΐ 508Πο!- 
ΕὨΑ]Υ τηϊησῖα ἴο ΘΔ ΌΪ6 ΔῊΥ ΟΠΘ ἴο ρῖνα ἃ 
Ρετίθοιγ βαιϑίδοιοτυ δοσουηΐ οἵ {ΠῸ ρ6- 
Οὐ Ἰαγ 65 οὗἨ Ρἤγαβθοορν ΠΏ] ἢ σἤαγδο- 
ἴεγΖε ἴῃς ὈοοΚ. 

γον ΙΥ. 

ΕΓΓ(ΙΕΘΙΑΘΤΕΘ. 

Π. 
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ΟΒ]ΕΟΤ, ΡΙΑΝ, ΑΝῸ ΤΕΝΡΕΝΟΥ͂ 
ΟΕ ΤΗΕ ΒΟΟΚ. 

1. Τῆε αυδβίίοπ, ψνἢδί ννὰβ ἴῃ6 οδ]θοῖ 
οἵ τῆς. ψτίζεῦ ἴῃ σοϊηροβίηρ (ῃϊ5 ῬοοΚ, 
τηυδῖ Ὅε ἰγθαϊξά ἀραγὶ ἔτοπῃ ταὶ νηϊοῇ 
ΟΟΠΟΕΙΠ5 1ἴ5 ροβιοη ἴῃ ἴἢ6 ΒΙΌ]Ὲ δ5 ἃ 
Ῥογίίοη οὗ ἴπΠ6 ργορτβϑϑῖνε σονοϊατοη οἵ 
ἴῃ6 Πινίης 1}. Μρη οἵ οάὰ βρακε οἵ 
Οἰά ἃ5 ἴπεῪ ψεγε τηονθὰ Ὁ πε ΗΟΪγ 
αμοβ Βαΐ (Π6 ἱπιπιεάϊαϊθ οὐὔ͵θοὶ οἵ 
ΘΔοἢ ΨΓΠΘΓ την Ὧδ ἰηξετγε ΠῸπὶ {16 
σοηΐδηΐβ οὗ ἢϊ5 ὈΟΟΚ ἀπά τοι ἢϊβ οδδ- 
ΓΑΟΙΘΥ δηΠ αἰγουτηβίδηςσοϑ, 

ὴ᾽ Οἰπβθυγρ, ᾿ῇ [η6 σορίοιι5 [ηΐἴτο- 
ἀποίίοη ἴο ἢὶ5. Ἰδαγηεα (ΟΠ Πα τΥ οα 
Ἐκ οἸΘϑιαβίθβ, ἢδ5 οοϊθοϊθαὰ τῃῆ6 νατίους 
ΟΡΙηἰοὴ5 οὗ Ὡδαιγν 4}} δχροβίϊοτς ἂς, 
ἴο ἴῃῆ6 οὔ]εοῖ δηά ρίδη οἵ τῇς Ῥοοῖ. 
Ατηοηρβὶ ἴἤοβ6 Μ0 ἰγϑαῖ ἴξ ἂ5 ἴῃ6 νουκ 
οἵ δοϊοπιοη, 8οπιθ αν μοὶἃ {πὸ υη- 
[ΕΔ Ὁ]6 τἤθοΥΥ παι 1 15 ἰπτθη θά ἴο δε ’ 
ἃ τεοοτὰ οὗ [ἢ τηοηδτο ἢ 5 τερϑῃϊδησο. 
Βυΐζ 11 15. οὈνίοιιβ ἰῃαὶ (σοά ἰς. Πϑνοσ δή- 
ἀγεββαά ἴῃ τ 5. θοοΚ ἰπ ἴμ6 Ἰληριαρα οὗ 
ἃ Ρεηϊίθδηῖ, ὙΠΕΙΕ 15 ΠΟ δχργοβϑίοῃ οἵ 
ΓΕΠΊΟΓΙΒΕ : ὯῸ ἴταςα οὐ [4]] [ο]]οννθεὰ ὉῪ 
ΥΘΟΟΥΘΙΥ. ΑΠΟΙΠΘΙ ποίϊοη πγιδί Ὁ 5οῖ 
δϑιἀθ6, ΠΏ ΊΟἢ τνὰ5 Ἰηἰγοάιιοοα Ἰηῖο ΕΠ] 5 ἢ 
᾿πεγαῖυτα ὉγῪ (Οατγιντιρηῖ, (ἰταηροι δπά 
[ῃ6 φατὶγ Ῥυγίδηβ, τῃαὶ (ῃϊ5 ὈΟΟΙ 15 ἃ 
ΡΒΙΟΒορ ἢ ΑἹ] ἰηηαΐγγ, ἴῃ [6 Τδηηοῦ οὗ 
Ατιβίοιϊθ, δἴζευ [6 σλερηηῖενι δορτεγι, Βοῖῇ 
[η6 πιειΠοα οὐ σθακ ρἈ]Οσορῆν δηὰ 5 
ῬΠηΟΙρΙε5', Ερίσαγοδη, δίοϊς, δηα Ογηΐς, 
αν ὑδβθὴ αἰ θυϊοα ἴο τῆς διῖμοι οὗ 
ἘροἸεβιαβῖθβ ; θα ἡ πὸ Ὀδίζεγ ρτουπηά 
ἴδῃ της Ὀ6 ἔουπα ἴῃ [Π6 νυ τηρ5. οὗ 
ΔῺΥν ἽΠουρΡΉ τα] δηὰ ϑθηβνο πῆᾶη νῆο 
ἢα5 (ε]τ, σοηιειιρΙαϊοα δὰ ἀδβοπθδά, της 
ΡΕΓΡ Ἔχ τα5 οὗ ἢυμηδη 11}6. Τῆς Οτίθη- 
14] τηῖὶπαὰ ἀοθβ ποῖ δάϊθιεγε ἰο τῇς Ἰορίοδλὶ 
τηοῖΠοα οὗἉ ᾿Ἰηιε]]δοΐα 4] γοϑθδγοῇ : δηὰ τῃ6 
τοοῖϊβα ἰδ οἵ τῇς Ηεῦτενβ ἴῃ ἃ ρεῖ- 
βοῃδὶ (οὰ Μψου]ά ἠοῖ 8]||οἷν βἴσαγ ἀουθίβ, 
ὙΠΙΓΒ ΤῊΣ Ὠδίθγα!γ Τσσυγ ἴο ΔΗΥ 
ΤΠΙΉΚΟΙ, ἴο ρτονν ὉΡ 4η4 δἴζαηρε ἴπθπὶ- 
56 Ινεβ Ἰηΐο ῥγποΙρ]ε8 οἵ ἃ ροάϊθββ ρῇἢϊ- 
Ἰοϑορῆγ᾽. Τηὲ δυΐθοσ οἵ Ἐρσοϊεδςίαβῖος 
ΤΙ Ε5 ἀοννη ἢΪ8 που ρἢϊ5 ΔΡρΑτΈ ΠΥ ἴῃ 
[6 ογάδγ ἴὴ ΨΏΙΟΝ ΤΠΕΥ Οσσυγ ἴο ἢίτη, 
νι Πουῖ ραυϑίηρ ἴο ἀτγδηρο ἰἤθτη δοοοχά- 
Ϊη5 ἴο ἃ ῥτεοοπορίνβα ρίδη. Ηδ εἴδῖϑβ 
αἸΒ σα] 165 {τ 1} ἴῃ τἰῃ 6 ἔοστη ἴῃ νῃϊοἢ 

1 8566 {πε δάπιηίγαθ]ε τεπιατῖς οἵ Ῥαβοδὶ (" Ῥεη- 
βδε5, Ρί. 1. Ατῖ, χί. 8ὶ 4) ου ἴῃς βοῦτγος οἵ ἴῃς 
ΕἸΤΟΙ5 οὗ [Ὡς ΕρΙςυγεδηβ δηὰ (ἂς ϑίοϊοϑ. 

ΚἈΚ 
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{ΠΟΥ ῥρτόβοηΐὶ τπεπηϑεῖνεβ ἴο Ὠ]πὶ; δπά ἰἴ 
πὸ ἐΔηποῖ 5ε6 ἰῃτουσῇ ἴΠεπὰ ἢς πηᾶκο5 
ΠΟ αἰϊεπιρῖ ἴο Πιάε 5. Οὐ ἰρπότδηςε, 
ὕυτ ἰζανεὲς πεῖ ἴῃ ἴῃς δαπα οἱ (σού, 
νμοςς ΡόονοΥ δηὰ [υβίῖιος ἀῖὲ ἃ 5ιΠ[ι- 
οἰφηῖ Απόν ΕΓ ἴο 4} ἀιδίου εθ. ᾿π ἢ]5 
τ! η(]. 
ΠΕ δυῖδοσ νᾶ ἐν θητὶν ἃ πλδῃ οἵ 

ργοίουπα (αι ἴθ (ὐοά, οὐ ἴαγρε δπά 
νει μοπϑοπαὶ ἐχρότεηςς, οὗ δουῖε οὔ- 
ϑογνδαίίοη οὐ πιοὴ δπὲ] {π|πμ5, δηπά οἵ 
ἰτορ 5οηϑυν. Ρτοῦαυϊγ δ γᾶς ἢγϑί 
πγυνοἀ ἴὸ τε ὈΥ 4 τηϊηι ραιηία ΠΥ (}} 
οἵ τς. ἀϊπαρροιϊητιηρ παίυτγα οὗ 4}} {[Π]η55 
νιν αὶ ἀρατῖ ἔγοπὶ (οἱ. Νεχῖ ἴο 1[Π|}5 
Ὁ ὍΠῚ}1 ποῖ οἴτ ἴῃ ἀϑοπ δίς ἴο ἢϊπὶ 8 
ἄἀεὸν βυπιραῖῃν ἢ {εἸ]] ον -εη τουςῃοά 
ὃν 1πΠ6 ὁαπιὸ παίωγαὶ δε! ηρ8. 45. ἢ ΠΊ56]}, 
Δηἃ δυἤογηρ Κα μῖπι, ᾿πουρῇ Θϑοἢ 1Ἰη 
{ΠΕΙΓ δόντα] νναγθ. Ἀπα τῃισγάΐγ, {ΠΏ γα 
15. Οἡ ἢι5 ματί 41, δνιάξηῖ ἀδβιγα ἴο ἰθδά 
ΟΥΠΕΓ ᾿μ ἢ, ΔΠ4 5ρθο ιν γουηρ πιεῃ, ουὖἱϊ 
οἵ τῆς ἰεπιρίατοης ΜΏΙΟἢ ἢς δα {εϊξ, 
δηὰ οὐὖἱ οἵ {δὲ ροτφ]οχ ες. Ώ]Οἢ οποα 
δηϊαηρ]οα δηά δἰαρροτγεα ἢϊπ|. Υ̓ ΠΕΙΠΟΥ 
Ἦϊ5 ἤοατί ννὰβ. σῃΠ!ε ὈΥ οἱ ἂρὲ οὔ ΌῪ 
τῆς εοἰά 5ῃδάονν οἵ 5οπηὲ ἰοΥΠΊΕΥ ΘΟ ρ568 
οἵ λτἢ ἐπ οἷν Ὀ6 Τοπ]εετιγεά ; ὑὕυϊ 
{ΠεγῈ 5. 1ὴ Εσοϊοβιαοῖεβ δὴ δὔβεηος οἵ 
{Παἴ ἐεγνουτγ οἵ Ζϑαὶ ίοσ ἴῃ ρίοτυ οὗ ἀοὰ 
ΠΟ ρίονν" ἴη ΟἴΠΕΙ ῬοοΚ5, αηα ψῃιοῇ 
ΨῈ 6 υ5:|Πεἀ ἴῃ τερδγάϊηρ ἃ5 ἃ δαΐυγε 
οὗ ϑο]οϊηοπ᾽ 5 σμαγδοίου 1ἢ ἢ]5 δα ν ἄλγϑ5. 
Η!:Κ5 ᾿πηπηεἀϊαῖς οὈ]εεῖ ψου]ὰ δθεῖ τΠεὴ 
ἴο ὕὈὲ ἴο τείιενο 15 τη ϊηα Ὦγ ρουτηρ ουΐ 
[Π6 γόβϑι]ϊ5 οὗ ἢϊ5. ον Ἰθ, ἴο σοιηίοτί 
ἴἢοβ6 νῇῆο Ροῖα ἴῃς β5ϑ8ᾶῖ:ῆ6 Ὀυγάξη οἱ ἢυ- 
Τηδηϊγ, αηα ἴο {ΠῚ ἃρ ἴθοϑο ψῆοῸ ΜΟΙ 
ὨδταγΑΙ ν (66 Ὁ]6 ΟΥ ἀθργεϑϑεα ὮΥ αἸγοιπι- 
βίδηοοβ δἀηα ἴο ἰεδα ποῖ ἴῃ ἴπε νὰν οὗ 
(οὐ 5 σοπηπηδη πΊ6 5. 

2. Οὐτοβ νὴῸ πάνθ βιυαιθα ἘσςοΪε- 
βἰαϑῖθς ἢ (Π6 ργοαῖοοι ἀΠΠρεησθ εηϊοῖ- 
[41 νεῖγ αϊδετγεηῖϊ ΟΡΙΠΙΟΩ5 845 ἴο [5 
Ρίαη. ϑοπὶα ἢᾶνα ρίνθῃ 1ἴ ΠΡ ἃ5 ἃ ΠΊᾶΖῈ 
ψιῖπουΐ ἀὴν ἀδϑιρηθα διτδησειηδηΐ: ΟἴΕΓ5 
(ὨηΚ {Πδΐ 1ἴ 15 σοηδίπισίοα οἡ ἃ ΠΙΡΉΪ 
ἃιῖιῆοῖαὶ απ δα οτζαῖς ρ]Δη. 

ΤΠ6 νυ Π Υ οἵ τὴ6 ὈΟΟΚ ον] ἀθη ΠΥ τα- 
ματι δὰ Ιἴ δ5 Ἴσοιῃρ]εῖθ 1η 1156}... Ηδ 
βίδίε5. 5. 500] οῖ δηα της αιοδίοη 5ιι- 
δεσῖςδα ΡΥ ᾿ξ δἱ ἴῃς Ὀδριηηϊηρ (1. 2, 3), 
δηὰ τορεδῖβ 1᾿ἴ ἀραϊη αἵ ἴῃῆ6 θηὰ (χὶι. 8), 
Δ (οἸ]ονν5 {πᾶτ τοροι ποθὴ Ὁ ἃ Ρῥγδο- 
τἰοα] σοπο θη, Απα Ιζ 15 δνιάθηῖ οἡ 
ἃ ΘΌΓΒΟΣΥ ρΘΓ54] (ηαΐ ΠΟΙΘ, ἃ5 ἴὴ [ῃ6 
ς8456 οὗ 81: Ρδυ} 5 Ερι 5165, [η6 ἢχϑι ρατγί 

ἹΙΝΤΕΚΟΌΌΓΤΙΟΝ ΤΟ 

οὗ τε ὈοοΟΚ 15 σοῃίετηρίδανε οἵ ἀοοσε 
Δ], δηά τῆς ἰδῖϊεσ ραγί ργδοιοδὶ. 

ΑῊΥ σδγοῆι! τοδάεσ πὭο πᾶν ἘὈΥ͂ ἴο 
ΔΏΔΪΙΥΖΕΣ ἴῃ6 Ὀοοὶκ Μ1}} ῥγοῦδοὶγ ὕπά 
500 ἢ ῬοΟΙηΐ5 8ἃ5 ἴπε [ΟἹ] ον ιΩρ Ῥτοπιηδηῖ 
1 ἢϊ5 Γεςο]δοῖίοη, ΕἸγϑῖ, (πέσε 15 τἴῃὲ 
ΠΟΤ 5 οἰαϊοηθηΐ οὗ ἢι15 ϑυδ)εςῖ, δά 
ἢ] 5 ἀειδιὶθα δοσουηΐῖ οὗ ἢ15 ρεσβϑοῃδὶ εὰ- 
Ρεποθηος οὗ ἴδε ᾿πθυεηοε οὗ ὙΔΏ ΠΥ ῥρέΐ- 
νδαάϊηρς πυπηαη ῥγοςσδεάϊηρε (οἢ. 1, 1} 
Τἤρη, [Π6Γ6 15 16 δηηουποοιχοηϊ οἱ 3ῃ 
εχίογηδὶ ἰᾶνν ἴο ΙΗ αἶθο Πυπηδῃ 46:15 
Δ1Θ ουδ]εοςῖ, 24 τὴς Νὺ}} οἵ Οοά, Δ'οβς 
ΡΠ, ἸΠσΟΠΊΡΓΘ ἢ ΠΞΙΡ]6 1η 115 ὀχιςηϊ, 5 
ἰουπά ὈΥ 4}} ἴο Ὀὲ τῆογε ΟΥΓ [655 [ἴῇ 
οοηῆιοῖ ἢ τηδηθ μι} (ςἢ. 1., 1ν.} 
16 ταϑυϊς οὗ δυο σοπῆϊςς Ὀεὶηῃς ἀἸ58ρ- 
ΡοΟΙηϊπλοηΐ Δηα ΡΕΙΡΙΟχ  ἴο τα. δα 
{Πέτα [5 ἴῃ6 σομῃημηθηςετηεδηῖ (τη «ἢ. ν.) 
οὗ Ρεῖβοηδὶ ργδοῖίοδὶ δάνϊςς, (οἰοπεά 
Ὁν ἃ τηϊχίυτο οὗ τοῆδοιϊ οθβ, ΓΔ ΧΙΠῚ5, 
Δηα δχῃογίδι οῃβ, ἢ Ἡ ΙΟἢ τῇς νδηγ οἱ 
Ποῆε5, ἴῃ ῥγαοῖ! 8] ΞΌΡΕΠ ΤΥ οἵ 515 
ἄοπὶ δηὰ ρδίιεηςς, δῃηά τῆς διρτζέμηε 
ΡονΕῚ οἱ Οοά, δὲ τῇς ρῥγογηϊηθηῖ ἴοριο 
δεῖ ἰοτίῃ ἴῃ νάτουβ ννᾶγϑ (ςἢ, νΥἹ., νἹῖ., ν1}.}. 
ΙΪὴ τῆς ἱχῖῇ σἤαρῖοσ ἴῃ6 νυ τιτετ 5 τεῆες- 
[ἰοη5, δηὰ ἰῇ ἴΠ6 χίῃ 15 πιηδχὶπηϑ, 4 
Ὀτουσλῖ ἴο Ὧἀῃ δηά ; δηά ἴῃ ςἢ. χὶ. ἀπά 
ΧΙ. Ὲ ἤᾶνα ἃ σοπο]υιηρ ἐχδοχίδίιοη ἴὸ 
500ἢ σοπάαςϊ Δηα 56 ΠΕΠΊ Ὡς ἃ5 ἅγὲ πιοϑὶ 
᾿ ΚοΙγ ἴο δἰϊενιαῖα τὴς νη! οὗ (ἢ|5 [π, 
Υ]Ζ. ἴο σμαγν, ᾿παυϑβίτγ, ραΐθηος δά 
ἴῃ6 ἔδαγ οὗ ἀοά. 1 δανε δηδθανουγοᾶ 
1π (Π6 ποῖοβ ἴο ἴταος [με σοῃηπϑοῦοιυ οὗ 
οΠ6 ρΡατὶ ψΊ Δ ποίθου. 

Ιῃ δὴν αἰϊζειηρὶ ἴο ἀπαῖνζΖε {Π|5 ὈοοΣ 
ἴξ. οὐρῆϊ ἴο Ὀ6 Ὀοττα ἴῃ τηϊηα [δδῖ, 85 
Βιθϑῆορ [ον οὔβοτνεβ, ἴῃ Ἡδφῦτεῖβ 
αἰνναγβ Καρί ἴο [Π6 ὑπ ῖνε ἂν οὗ ᾿πῈ 
Ραγίηρ Ἰηϑιγαοίοη, δηα σἰντηρ Ἔχρίϑηᾶ- 
Γ[ἸΟΉ5, ἸΏ 56 ἴθ. ΟΥ ΤηΔΧὶπηβ, Δα [Παϊ 
Δοσυῖαῖα δηᾶὰ σοτῃρ)ϊοαῖοα ἀἰϊνιβίοης οἱ 
511] οἴβ ΘΓΘ Κη ἴο ἴπθ. Δτοπᾷ 
τηοάδγῃ οπῖοβ, ν᾽ δι ΠΙΠΡΕΓ ἢᾶ5 ρτορουπύ- 
εἀ τῇῆε τηοβῖ εἰαϊσοσαῖθ ρίδη ἕογ τῆς αἰνῈ 
5Ϊ0η οὗ (ἢ ΨῆοΟΪ]Ὲ ὈΟΟΚ ἱπῖο ἔουγ ("5 
σοι Γθθς, 1ῃ6 ἀΙβοΟΌΓβο5 Ἰηἴο {ΠιΓίθ θη ϑὲῸ- 
τἰοῆ5, ἴῃ6 ϑδεοϊίοηβ ἰῃῖο (δ τίγ-ϑενθῃ 
ΒΌΟΡΙΘ5, ἄς. Τῇδ ἰουπάασιοη ἴογ τἢ}5 
5 ΡΕΙΒΙ ΠΙΟίΌΓΕ 15 ἴΠ6 Τοσυγγθησδ δ ᾿ηῖῈ- 
να]β ἢ ἴῃ6 ὈοΟΚ οὗ [Π6 Ξἰαζοπηεξηῖ οἵ τδαΐ 
απ ρογαὶ ροοὰ νῃϊο ἢ 15 ἀδβου θεὰ 85 
ΤΏΔη 5. ““ΡΟΓΈΟΠ " (11. 24, [1]. 1.2, ν΄. 1, 
ὙΠ]. 15). ΤῊΐΒ Πα5 βυρροοῖθα α (ουποίά 
αϊνΙδίοη οὗ ἴῇῆςΞ ῬοοΚ νος ἢ 15. βυβίδη- 
(Αγ δαορίθα ὈγΥ δὲ ᾿εαβῖ ἔνε δε 
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ετἱῦςς5, Εν α]ά, Μδιπίηρον, Καὶ], Θανιά- 
8ο0η, δῃᾶά Ζόοκιεσ. Ασοοοτάϊησ ἴο [ἢ]5 
Βοῃϑιηβ ἴἤθγα 7.6 ἔοι ἀἰποοῦγδοβ τῇ [ἢ 6 
ὈοοΚκ; (τἢς ἢγϑῖ, οἢ. 1., 1. ; (6 δθοοηα, 
1}1.---ν. ; (ἢ6 {Π|τὰ, ν]. τον}. ας ; (ἢ 6 ἔουτίῃ, 
νὴ. τό το ἴΠ6 εηὰ. Τῇεγα 15 στοαὶ αἸ- 
ψΟΙρΈησ6 ἀνθ διηοηρ ἴμοϑθε ὙΓΙΘΟΓΘ 85 
ἴο ον ἔαγ ἴπεῸ ϑβυραϊνίϑίοη οὗ τῇς 615- 
σουθθ5 ϑηου ἃ 06 σατο, δηά πον ἴῃ 6 
σοηϊοηΐβ οἵ Θᾶοἢ ἀἰϊδοουγοα βῃου]α Ὀ6 ἀ6- 
βου θθά. Τῃδ νῇοΪα βοπθηα σθοῖη5 ἴοο 
ΔΙ[ἢῆς!4] ἔοτ (ῆ6 ἂρὲ δῃα οἰγουτηϑίαποοβ 
οἵ ἴῃς δυΐϊμοῦ: Ὀυΐζ 1ἴ 15 αἴτια ἴο τῇοδ6 
ΟΠ Ιο5 ἴο τεοοτά δῃ ΔΑ] γϑὶ5 ΠΊΟἢ [ΠΘΥῪ 
ΔΡΤΘΘ Ἰῃ τορϑγαϊησ 85 ἄρτθθαῦ]α ἴο ἰῇς 
Τϊηἀ οὗ [ἢ6 ὙτῈΥ δηᾶὰ τϑείαϊ ἴο ἴῃς 
ΤΟΔΟΘΓ. 

4. 1 τῆς Ῥοοῖὶς νὰ σοπηροβεαᾶ, 85 
56 615 ὑτοῦδῦ]ο, ἰονγατάς (Π6 δηα οἵ 50]ο- 
ΤΟ 5. ΓΕΙΡΉ, 115 αἴτοοῖ [ΘΠ ἀΘΉΟΥ 15. Οὔν!- 
Ο8. [π δὴ ἃρε ἤθη ἐ“"βϑιίνεσ 8. 8ἃ5 
ϑδίοηθϑθ ἴῃ [6 Πιβαί θη "Ὁ ΠΟ ἰΘ550ὴ νγἃ5 
ΠΊΟΓΟ Ὠδοδδβϑασυ, δηα ποὴς μνοια 1ε]] 
ἢ ἄδερεγ εἤεςοῖ, ἴδῃ τῃο5ε ρον τί! 
δηά ἰουοπίηρσ ἀδοϊαγαίϊοηβ. οὗ [Π6 νδη 
οἵ ψεα! ἢ ἀπα στη άδθιυγ ἡν 1 ἢ ἀγα ροῖ-- 
ἢδρ5 ἴῃς πιοδῖ σοηβριοῦοιβ ἔδαΐυσε 1ῃ 
(ῃ1ῖ5. ὈθοοΚ. Τῆς ομάγεη οὗ τἢ6 ΕἸγϑὶ 
(ονοηδηῖ, ἀἸνναγβ πααγα! ν αἰβροβθα ἴο 
ἴογπὶ δὲ οχαρρεγαῖθα δϑιπιαίΐα οἱ τῆς 
Ὀ᾽εβϑίησ οὗ δαυῖῃ]γ το 65, τηὶρηϊ σα παῖ, 
δνθὴ ἤθη [Πᾶϊ ΘΧΑρΡΡΕΓΔΊΟΩ ννὰ5 αἵ 115 
Πιρῃοϑῖ, το Ὀ6 σοττεςοῖθα Ὀγ ἴΠ6 δι οσν 
οἵ τπεῖγ θα οὶ Κρ Ὁ. Ἑατγίῃοτ, 1{τῆς 
ῬοΟΚ Δρρθϑαϊθά τῃςη, ἃ5 1 ἢᾶ5 δυϑὺ 5176 6 
ΔΡρϑδὶεά, ἴο δὴ ἱπῆεσ οἰγοῖΐα οὐ πΊοῦα 
{Πουρλιι} τοδάθτβ, (ΠΟΥ Θϑρθ οι } γ ἢ Ὸ 
ἴῃ ἴ1ῃο56 ἀδγϑ ἀἰδοεγηθεα τῃ6 5'ρῃβ οὗ [Πς 
ΔΡΡτοδοβιηρ ἀἸδπηε θδιτηθηΐ οὗ [Π6 Κιηχ- 
ἄοτῃ δηὰ ἰῃς ἀϊπιϊπυτίοη οὗ ἴῃ6 ρίοτγυ οὗ 
7επιβαίοπλ ψουϊὰ ἤηα {πεὶγ σογηξογί 1Ἰῇ 
115 ἰΘϑϑοὴβ οὗ ραϊίθηΐ δηιϊυγαησα δηα τὸ- 
βίηδίοη ἴο {Π6 βδονογεῖσῃ ν}}} οὗ (οά. 
ὙΒομανασ ῃ6 ΟΒυτοῇ ἢὰ5 Ὀδθη ἰὨγχοαδί- 

1 (οπραγα ἴἰἢς ἱπβίπιοῖίοη σψῆϊο ἢ οὐγ Τοτγά 
οοπηδοῖς ἢ ἰῃς ργαπάςξυγ οὗ ϑοϊοπιοη, Μαίί. 
υἱ, 24-.-34. 

ΕΟΓΙΓΕΘΙΑΘΤΕΘ. 

Θη6α ψ| ἢ ΔΡΡτγοδοβιηρ ΟΔ] ΔΙΊ ΠΥ [ἢ]15 θοοΪς 
ἢδ5 αἰννᾶγβ 5σῆθνῃ 115 σοηῃβοϊδίοσυ οεἴδοϊ 
ὍὌΡΟη ἀδνοῦΐ 6] ονεῖβ. Τῆι 1ἴ νγὰ5 (Παΐ 
Τθτοῦὴς (6ἰ]ῖ5 τι ἴα ἢς τϑδᾶὰ 1 ἢ 
ΒΙ455114 βρεοῖδὶν ἴἰο τονε ἢδσ ἴο οοη- 
τετηρί οὗ τῆς νοιτ]α: δπὰ ἴῃ ἴῃ6 βδπὶδ 
ἂρε Αὐρυκίης τοίθις ἴο 1 δ5 δϑίην 
ἰοστίῃ τῆς νδῃϊυ οὐ {15 Ππ|θ, οηἷν τῃδῖ 
6 ΤῊΔΥῪ ἀδϑῖγα [ἢδι 16 νῃεγείη, ᾿ηϑίοδα 
οἵ ναη!ν ὈΘηδδίῃ [ἢ 5ὰη, (ἤοτς 15 {1 Ὲ 
ὉΠ6οΥ Ηΐτ ΝΥ̓ΠΟ πηδάς ἰῃ6 βσιη. [{ τνὰβ 
(ῃ6 54π|ὲὸ ἰθπάθηοΥ ΨΏΙΟ, 1ἢ ΔηΟΙ ΘΓ 
ΘΝ} {{π|6, ἱπάπιοσορα (ἢ6 δυϊζῆογ οὗ “6 
τητος ΟἸσΙβε ἡ το Ὀοτγονν του) Εο- 
οἰεςιαϑίθς (ἢ6 Κεγ-ηοίες οὗ ἢϊ5 σοϊάζῃ 
Ὀοοκ. [{ Πᾶ5 Πδά τῆθ εβεοϊ οἵ βοοιϊῃϊηρ 
[Π6 ἸΡΠΟΠΊΙΩΥ οὗ ἃ οσἂρίϊνε κίηρ᾽, δηά 
ἢ45 Ροιηϊθα ἴῃ6 ποτὰ] οὗ ἴῃς [41] οὗ οης 
0 ΜΘ] ἀθαἀ ποτα ἤδη ΚΙΏΡΙΥ ρον ΈΓ. 
1 βεγσνεα, Ὀείοτε (τγιβὶ σαπιθ, ἴο ρθη 
ἴογ 7ονν5 [6 ἀδτκηθθς οὗ ἴἤοβο “οτοοκ- 
Θοα" 'ννὰγβ οἵ ἀοά ψῇῆϊοῇ μάνα Θχουοϊβϑά 
16 ΟΠ πβιδη ρεποίσγαιϊίοη οἵ βοῇ πηδ5- 
16 Γ- ΠῚΙΠ65 ἃ5 Ῥαβοδὶ δηὰ Βυῖ|6 τ. [Ι{ τ 1- 
δαῖεβ ἴῃ6 ἀεδϑβοϊδίιοη οὗ σε]ρίοιιβ ἀοιδί. 
Ενϑη ἴο ρΡεγβοηβ ΨῆΟ οι] σοατοεῖγ ρίαοα 
{Πδβεῖνε5 ἴῃ ἴῃς αἰαθα οἵ εἐδνουΐ Ὀ6- 
ἸΙεν σβ, ἴο δ ἢ ἂς “16 τηε]δηοῇ ον 5ςερ- 
τς], ἸΠ ΓΙ Πρ ΒΡΙτ 5. οἵ οὐσ ον ἀδ6,᾿ 
ἘΠοο] οσἰαϑοῖας Ὀτηρθ ἃ 506 14] στηξϑβαρε οὗ 
σοηϑοϊδςοη δηα αἰγδοζίοη : ἔου 11 565 
ἰηαι ἃ οτγῦ οἵ ρεγρί χιῖν ἤπηα5 ἃ ρῥίδες 
ΘνΘἢ ἰῇ [ἢ6 βδοζθα Ὀοοκϑ ; δηὰ [ἴ ᾿πα6ι|- 
Οαΐε5 ἃ ΠΘΆΓΟΓ Δρργοδοὴ ἴοὸ (ἢς Ἰ᾿νηρ 
Οσοά Ἰη τανεσεηΐ ἸνΟΓΘὮΡ (ν. 1), ἰπ δοῖζινο 
βΒεῦνίςα (χὶ. 6), ἰὴ ἢ] 6 δοκπον]δαρ- 
τηεηΐ οὐ Ηἰβ ρόννεσ (11. 10---17}) ἴῃ τα- 
Ἰδηος οὐ Ηἰ5 πα] }ιβίϊςε (ν. 8, ΧΙ. 13, 
14), ἃ5 ἴΠ6 πηθδῇὴβ ὈὉγν ψΠΙΟἢ ἰΠδΐ ΟΥΥ ἢδ5 
ῬδΘΏ, ἅΠα τῇδυ δρϑῖῃ ὕε, πυβῆεα,. 
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ΟΜ ΑΠΙΠΥ οὗ νδῃϊεῖοβ,᾽" ννὰβ. [ἢ 6 βο] ἴαγΥ 6χ- 
οἸατιαιίοη οὐ Οεἰπηεῦ ψῃθη Ἰοὶ ἴῃ {τα ΡῈ 
τ[Ὠσουρῆ (οπρίδηϊπορὶθ. ΟἸΡΌοη. οἢ. ΧΙ. 

5. 866 (Πγγϑοβίομη 5 ἄγε ἩΟΠΉΥ οἡ Ἑυϊτορίυ. 
ΟΝ οΥΚκ,᾽ ΠΠ. 4281. 

5. ὅϑ6ς Πδδη ἴδῃ] δου}. 1 ϑοῖυγοϑς οἡ ἴῃς [εν 5 ἢ 
ΟΒυτοὴ;,᾽ Ρι. τι. [ςοϊ. 28. 

ἘἘΒ4 



ΘΙ ΦΙ Ι πο Κ  ς  Ν ὑὸς 
ΟΒ, 

ΤΗΕ ΡΕΒΕΕΑΓΗΕΒΚ. 

(ΓΗΑΡΤῈΕΚΒΝ . 

ι 714 ῥγεαεά «λαιυείλ ἐλαί αὐ παρ Τοα ᾽ς 
αγό ναἱρ. 4. ὀφίαμσέ ἐἀξ ἐγέα τγς αγό γεδίΐξες 
ἐμ ἐλεῖν ερμγεές, 9 ἐφ ὀγιπσ γογτά ποίησ 
πσχῖυ, απαά αὐ οὐ ἑλέριυς αγὸ γογνοίίο, τὰ πα 
ὀέέαμσε ἀε λαίά μεμα ἐξ “ὁ ἐπ ἐλε εἰμώϊες οὗ 
τοι σηε. 

ΟῊΑΡ, 1. 1--9. ὙΠεϑο ᾿πἰτγοάυςίογγΥ γογβαβ 
δόῖνο ἴο ἀσδϑογιῦο {Π6 νυγῖογ, δηάὰ ἴο βίδίθ (ῃ6 
βιιδ)οςς οὗἁἨ ἢ]5 ὈοΟΚ : 5εὲ [ηἰγοάυςοη. 

1. γεαεβεγ] 1 ἴεγα!γ, σοπνθπθσ. Νοὸ 
οὔθ Επρ] 15} ννογά τόργεϑθηΐβ δάἀθηυδίοὶυ ἴῃ6 
Ηροῦτονν Χοῤείειρ. ὙΠουρΡἢ σάρδΌϊο, δοσογάϊην 
ἴο Ηεῦγονν υϑᾶρθ, οὐὗἩἨ δεὶηρ ἀρρ]!οά ἴο πιθῃ 1π 
οῆςο, ἰξ 15. ΞΕ ΓΙΘΕΥ ἃ ἐοπλϊπίης ρας ρ]6, δηά 
ἀθβοῦῖθεβ ἃ ρϑύβοῃ ἰῃ ἴθ δεῖ οἵ ολ]πρ ἴο- 
ξεῖμοῦ Δ Δ3ϑοπ Ϊν οὗ ρεορὶθ 8ἃ5 1 συ ἢ [ἢ6 
᾿ηϊοηίοη οὗ δά ἀγοϑϑηρ ἴμοπὶ. ὙΠῸ ννογὰ ἴῃι5 
υπάογβίοοά τείογβ υ5 ἴο ἴῃς δεϊΐοη οἵ ὟΝ ἰϑάοιῃ 

πἰῆοά, ἀοπογιοὰ ἴῃ Ῥγονογὺβ 1. 2ο, Ὑ]}}. 
8, (α. [π μι ὈοοΚ, 85 ἴῃ Ἐςοϊοϑιϑῖθβ, δ0]0- 
ΤΆΟΠ 566Π|5 ἴο ΞΌΡΡοτί ἵνγο σῃμαγδοίογϑ, βρεακὶπς 
Βοπλοι  π|65 ἰὴ ἴΠ6 {Π|γὰ ρεγβοη 845 Νὰ ἰϑβάοτῃ ἴη- 
ϑἰγιςῦης ἴδ 493ϑοι δὰ ρΘΟρΙθ, δἰ οἴου Ὁ] Π168 
ἴῃ πὸ ἢγϑί ρεζϑοῆ. 80 οΟἿἷζ 1 οσγὰ ϑρϑᾶκβ οὗ 
Ηἰπι56 1} (σοτηρατε [ὺΚὸ χὶ. 49 τ Μαῖι. 
ΧΧΙΙ, 34) 85 ΔΝ ἰδάοπι, δηὰ 48 ἀδοπρ (Πυκς 
ΧΙ. 24) ἴο ξδίπεγ [6 ρϑορὶθ τορθῖῃοῦ ἔογ 
ἰηϑίγιυςίίοη. [{|5 υηογττυπαΐο ἔογ [6 πη ρ Ι5ἢ 
τοδάοσ {πα {πΠ6Ὸ ννογτά “"Ῥγεδομοῦ " ἀο65. ποῖ 
Ὀχίηρ 1π|5 ρεϊβοηϊοδίίοη Ὀείοσγε οὐγ πιϊηάς, 
Ὀυΐ ἃ ἀϊξετεηΐ Ἰάθδ. 

Δ. απὶ!ν} [1 5 πιοβῖ ἱπχροτίδηϊ ἴο ὑπάστ- 
βἰδηὰ 115 ννοτὰ (Ηεδεί, ΟΥ 85 1ἴ 15 ϑσρεϊῖ, ννῆθη 
ι56ἀ 45 ἃ ΡῬΓΟΡΕΙ͂ ΠΑΠΊΘ, ἰῃ Οοη. ἰν. 2, “ὁεὶ), 
ὙΠΟ ἢ ΟΟΟῸΓ5 ΠΟ [655 [4 {Π͵ ΓΙ τϑονθ {ΠΠῚ68 ἴῃ 
Ἐςς]εβαςῖθθ, ἀπά ἢᾶ5 Ὀόθηῃ οὶ] θά ἴῃ6 Κον οὗ 
{Π6 ὈοοΟκΚ. ΡΙΠΊΔΙΙΪΥ ( τ Δη5 “ὁ Ὀγοδίῃ, " “Πρἢϊ 
ψὶϊηα," 45 ἴἴ βῃοιυϊὰ Ὀὲ ἰγαπϑίαϊθα ἴῃ [58]. [νἹ]. 
13, ες. [ἰ ἀδποῖεϑ [παῖ ν ς ἢ (1) ρᾶ5565 ΑὐΓΑΥ 
ΤΊΟΓΟ ΟΥ̓ 1655 ΠΟ ΚΙΥ δηά σοτηρίεἴοὶγ, (2) ἰθανὸϑ 
Εἰ ΠΟΙ ΠΟ γϑβιῖ ΟΥ πο δάθαιιδίθ γοϑι]τ ὈΘΠΙπά, 
ἃπὰ ἰβεγείοσο (1) [4115 ἴο ϑαδι συ 6 πιπά οὗ 

ΗΕ νυοτγάβ οὗ τῆς Ῥγεδοδετσ, τῆς 
80ὴ οὗ Ὠαν!ά, Κίηρ ἱπ Τεπι- 

88 6Π|. 
2 “Δ ΔΠΙΠΥ͂ οὗ νδηϊτίεβ, 

Ῥγεδοθθγ, νδη 
νΔΠΙΓ. 

ΤΏΔΏ, ν᾽ ΙΓ ἢ ΠδΔΓΌΓΑΙΙΥ στᾶνοβ ἔογ ϑοπιει ίης ρεῖ- 
Ιλδηθηΐ δπὰ ργοξγοόϑϑινο: [ἴ 15 αἰδο δρρὶ θά ἴο 
(4) ἰάο!]8, ἃ5 οοηϊγδδίθα νυ (ἢ6 ἃ Ἰνηρ, Εἴεῖ- 
ὨΔὶ, ἀπὰ ΑἸμπι συ Οοά, «πὰ ἔδιι5 ἴπ (ἢ Ηδ- 
Ὀγονν πλιπὰ 1ἴ 15 σοπηθοϊοα νυ ση. [ἢ ἴδὶς 
Ὀοοῖὶκ ἃ 15 ἀρρ θὰ ἴο 4}} ννόοσκβ ου δαγίῃ, ἴὸ 
Ρἰοαϑυγο, σγαηάδθυγ, νυ ]βάοπι, {πὸ 11ἴδ οὗ πιδῃ, 
σμΠ]ἀποοά, γοιἢ, δηὰ Ἰοηρίη οὐ ἄδγϑβ, [δὲ 
ΟὈΠνίοη οὗ ἴῃ6 στάᾶνθ, ννδηάοσγίηρ αηὰ υἢ- 
δαἰιϑῆοὰ ἀδϑίγεβ, ὑπεπη]ογοὰ ρΡοββοββιοηβ, πὰ 
ΔΠΟΠΊΔΙΙ65 ἢ (Π6 τλογὰὶ σονθγηπιεπί οὗ ἴδὸ 
ννοῦ]ά. 

δϑοϊοπιοη βρεᾶκβ οὗ ἴπΠ6 νου] -υὐιάθ οχὶοῖ- 
ἐσθ οὗ γνηῖΥ, ποῖ νι ὈΪΓΟΓτι65 5 ΟΥ̓ ΞΟΌΤΗ, 
Ὀιιϊ 48 ἃ ἔδςϊ, νν» Ὡς ἢ ἔογορά ἰἴϑοὶ ἢ οα ἢϊπὶ 85 ἢε 
δαἀνδποοὰ ἴῃ Κκηον)οαρο οὗ πῆθη δηὰ {δϊηρϑ, 
δηά ννῆιος 6 τοραγάβ ἢ σδοῖτονν δηὰ ρὲῖ- 
ΡΙοχ γ. Ετοι ϑδυςἢ ἔδεϊρβ ἢς Βηάς τεδπιξὲ 
Όγ σοηίγασιηρ {Π|5 ἢ δηοῖμοσ ἕαςϊ, νι Βιτὰ 
Β6 Ὠοϊάβς νὰ οαυδὶ ἤγτηηθθβ, υἱΖ. (δὶ ἰδ 
ὙνΠΟ]6 ὈΠΊνΟΓΒΟ 15 πλδάθ δηὰ 18 βονογηεὰ ὉΥ΄ ἃ 
Οοά οἵ ᾿υ5ζϊςε, σοοάπεϑββ, απὰ ρόονγεσ. Ηον 
ὙΔΠΠῪ Γᾶπιθ ἴο οχίϑδὲ 'ἴπ δυςῇἢ 84 νγοτὶὰ 15 
ΒΘΟΠΊΪΠΡΙΥ Ὀογοπὰ {Ππ6 βρῆοσγο οἵ ϑοϊοπιοπβ 
Κηον]οάξε, ἅη|655 [Π6 Δ βυνοῦ ΣΩΔΥ ὃς πα Πολίο 
ἴῃ Υἱ. 2λοθ. Βυῖ ἴῃ6 ρᾶδςε οἵ ΥὙδῃηῇΥ ἴῃ 
ογάογ οὗ Ὠινίπο γον άθηςθ 15 ὀχρ] αἰποά ἴο υ5 
Ὁγ 81: δὶ], Ἀοπιδῃθ Ν}}}., ὙὙ ΒΟΓΟ 1ἴ5 ΟΓΙΡΊΩ ἰ5 
ἱγασοὰ ἴο ἴθ βυδ)ιραϊοη δηά σοττυρτίοη οἱ 
σγθδίίοῃ ὈΥ δ᾽η 85 ἃ σοῃηϑθηυεηςε οὗ ἴΠ6 δ]! 
οὗ πιδῃ: δηά 15 ὀχ ΠΟ ΟΠ 15 ἀοοϊαγθα ἴο δε 
τοβετυθὰ [1}} δέίογ [ἢ Ἀδδυτγτοςζίοῃ ἴῃ [86 β οἱ 
δηὰ ᾿ΙΡετίγ οὗ 186 σδ]άγεη οὗ σοὰ. 

Καπηγ 9. σαπθ ΑΕ] κῆπον Ηδ 
Ὀγονν ἸΙάϊοπὶ ϑἰ ΣΠΙΠΡ Ὑη ΠΥ ἴπ ἴ8ὲ Βιρδιοσὶ ἀε- 
ὅτεθ. (Οοπιρᾶτγο ἴδε Ρἤγαϑθ, “ ΗΟΙΥ οὗ Βοϊϊεδ." 

αἰῆ Ιἰ 5 ονϊἀθηΐ ἔτγοπι ψόσϑὲβ 4--ςΤει ἰδὲ 

Ϊ ἌΡ ς 
58 ἢ ἴδε εἰξξ: 

ΟΥ̓ νδηϊτίεβ ; ἃ}} 1 ἄτι 
εἰζρ τ: 



γ. 3-11.] 

) φΒαΡ. 2. 
5. ὅζ 3.9 

3. ὄαῖ ρῥγοῆξ δίῃ ἃ πηδῃ οὗ ἃ]} 
ἢϊ5 ἰΑῦουγ ννϊοἢ ἢς ΚΕ ὑπάογ τΠς 
διιη ἢ 

4 Οπε σεμεγαδίίοη ραββεῖῃ ἄννᾶγ, δηά 
ἀπ ρος αποί ῥοῦ σεπεγαῖίοη σοπλθῖῃ : “ δαῖ τῃς 

φαγῇ δοιάετῃ ἔοσ ἐνεγ. 
ς ΓΠε βδη αἷβδο δγίϑβεϊῃ, δπά ἴδε 

811} ροΟΘΙἢ ἄοννη. δηά ἴ Ὠδϑίθτἢ ἴο ἢϊ5 
Ρἶαςε ννῆεγα ἢ ἅγοβα. 

6 Τηε ψὶπά ροεῖῇ τονναγά τῇς 
βοιῖῆ, δηά τυγπεῖῆ ἁδουῖ απῖο τῆς 
ποῖῖῃ ; ἴτ νυν Γ θῖ} ἀθοιτ σοπεπΏλ]]ν, 
Δη4 τῆε ν]ηά. γεταγηετῃ ἀσδίη δοσογά- 
ἰηρ ἴο ἢΪ5 αἰγοι 8. 

αι ᾿ 4 ΑἸ] τῆς τίνεγβ γιη ἰωῖο {πε 8εᾶ; 
ἐς τος ὃ, γεῖ τἢ6 8εὰ ἐς ποῖ ἔ}]] ; απο τῆς ρίδςε 

ΗεὉ. 
,εζσέξ, 

ΒΟΓΟΕΒΙΆΑΒΊΤΒΘ,:, 629 

ἔτοπη ψψῆξηςς ἴῃς γίναγθ σοιηδ. ἈΠ ΓΠΟΓ 
ἴμαν ᾿ταζυγη ἁρδίη. 

8 ΑΙΙ τῆϊηρβ σγε ]} οὗ ἰαδουτ; 
ΙὭΔη σδηποῖ υἴτεγ 2  : τῆε γα ἰ5 ποῖ 
54 {|5Πε4 νυ τῇ βθείηρ, ποῦ ἴῃς βὰγ 164 
ἢ Ποδυηρ. 

9 “Τἢε τρῖηρ τπας ἤδτῃ θαθη, ἴτ ἐς ὁ ΜΕ » 
ἐῤαΐ ννιϊς ἢ 5841} θὲ; δηά τῆδλι ψῃῖς ἢ ὁ 
1Ϊ5. ἄοῃς ἐς τἢδλϊ ννῆϊς ἢ 58Π}} θὲ ἀοηδ: 
ἃηἀ ἐῤεγέ ἰς πὸ πδνν ἐῤίηρ ὑἀηάογ τῆα 
8.η. 

ΙΟ 58 τπεγε ἂλπν τπϊηρ ψνΒεγεοῦ ἰξ 
ΠΔΥ ὃς 5α]4, ὅεα, τῃ15 ἐς πὲνν ὁ ̓τ δίῃ 
Ὀεεη αἰγειάγ οἵ οἱ εἰπιε, νυ ς ἢ ννγᾶ8 
δείοτε (5. 

[1 7ρῤεγεέ ἱἰς ὯῸ τοπιειηῦγαπος οὗ 

᾿ Ἡεὶ;. »-- 
ἐμ» ζ0 2ῶ9 

ϑοϊογηοη ἱπο] 65 ἴῃ (ἢϊ8 ννογὰ Ὀοΐἢ [πὸ σοιΓθο5 
οὗ παίΐυγο δηὰ (6 ννοσκβ οὗ τῆδῃ; }ι5ῖ 48 
δῖ Ῥδὼὺ] (Άοπι. νἱῖϊϊ. 22) ἀθϑογιῦθβ {Π6 «υδφοίσ 
ΟΥΘΔΕΟΩ 85 ἐγανδι ηρ τορεῖμοῦ ἂδηά ϑιιδ)]οςῖ ἴο 
νδηϊίγ. 

.8. αὶ ῥγοβί, ἄς. ὝὟὍῇἊ ηιοϑίίΐοη θτα 
δἰδιθὰ ἴῃ [815 νοῦϑὸ 15 δι Ὀϑίδ 14} ἴΠ6 84 ΠῚῸ 85 
15 Γοίογγοα ἴο ἴῃ 11. 3) 22, 11]. 9.) ΝΥ. Ιό, Υἱ. 11) 
δς.; ἰξ ἰ5 [6 ρτγοδὲ ργδοίίοδὶ ᾿ΠαυΓΥ οὗ τῆς 
ΒοΟΚ, πὰ τϑοοῖνεβ ᾿ῖ5 ἅπδὶ δῆϑννοι ἴἢ ΧΙ]. 13) 
14. ΔΏΘη (ἢ 5 αιιεβίίοη ννᾶ5 αϑκοὰ (Κροτῖ 
οὗ Ὠευΐ2Ζ οὔβογν65) (6 [οτά δά ποΐ γεῖ 5αἱά, 
“(οπιὸ πηΐο Νῖο ἃ}} γὸ ἴῃδΐ ἸδθουΓ δηὰ ἃτγὸ 
ΒΟΑΥΥ ἰδάφη, ἀπά 1 νν}}} εἶνε γοιι γεβῖ." 
2γο ΤΉ 5 ννογὰ οσουγβ νυ] ἢ γοπιάγκδῦ}6 

ἔγθαυθηου ἱπ Ἐπ οἰοβιαϑῖθϑ, δηαὰ αἰννᾶγϑ ἴῃ [ἢ 6 
56η56 οὗ ῥγοδέ, οἵ ῥγεωμίπεπεο. [ἰ ἰβ ἐπβογοΐογα 
οΟρροϑοά ἴο συαημίγ. [15 ἀογναίίοη 5. ἔγοιη 
ἃ Μοτ͵γὰ 5ἰβηγίηρ ἴο δηρ; ΟΥ̓́ΘΕΓ, ονεγῆονν, 
δου, τεπηδίη ονὸσ δηὰ Δ ΌΟνΘ. 

ῥαϊδ α νιαηὶ δίδμεσγ, δῦ 8}. 

4- .-1]. ΨΔΠΙΥ ἰ5 σον ἴῃ τηδηκίηά, [Π6 
Οἰοπηθηΐβ δηὰ 411 ὑμαΐ τηουθϑ οἡ δαγίῃ, ϑδοῇ ἴῃ 
15 οὐννῇ εἶγςοϊθ, ἴῃ ΠΟ ἢ [86 54π|ὸ σοῦγϑθο ἰ5 
τοροδῖοα ἀραὶη δπὰ δραίη νυ] ουὶ ΔΗΥ͂ ρογτηᾶ- 
ποηΐ τϑϑ]ξ ΟΥ̓ ΥῸΔ] ΡΓΌΖΓΙΟΒΒ; δηά ἐνθηῖβ δηά 
πιθη ἅγὸ 4[|κὸ ἐογροζίθηῃ. 

4. αὐϊάει 1] ὍὌΠὲ ἀρραγοπί ρειτηδηθηοα οὗ 
(6 «ΔΓ ἱπογθᾶϑθος ΟΥ̓ σοηίγαδξ [86 ἰγδηϑιοΥΥ 
σοπάϊίοη οὗἉ 115 ἱπῃδθιϊδηί5. 
,ῶν εὐορῺ Ὑῆὸ νογὰ οὐσνε ἤθγὸ ἰγδηβίδιοα 

ἐρνοΥ "ἡ ἀοθ5 ποῖ δυβοϊ αἴο! Υ 5 ΡΠ ““οἴογηγ.᾽" 
ΤΠδῖ ννοι]ὰ ἀοι}1655 θα [15 πιοδηΐηρ 1Ὲ 6... 1 
Ὑγ6ΓῈ Δρρ]οὰ ἰο Οοά, 85 ἴῃ ΠὨουΐ. χχχὶϊ. 40: Ὀυΐϊ 
1 ἰα οξΐθη υϑοὰ ἴο ἀδηοΐο ἃ σογίδ ΠΥ βῃογί ρετοά, 
ἃ5 ἴῃ Εχοά. χχὶ. 6. Ηοστγε 1 πηρῃς Ὀς ρᾶγα- 
Ῥηγδθοὰ "85 Ἰοὴρ 88 15 νου], 1ῃ18 ργεϑεπίὶ 
ογάοσ οὗ {πίηρϑ, ἰδϑοῖβ." (ἀὐοπηρᾶγε ποῖδβ οἡυ 
11 ΟἹ δηά χι!. ς. 

δ. ῥα:.ε1Ὁ] 1ἴ. δῦ ΒΊ8 Ρ»]800 Ῥδυῦπηᾷ 
(Ξ ἐδξεγ; ςοπιραᾶγο “ σε)οϊοίηρ," 5. χῖχ.' ς) 
Σικοῖνδ Ἀ6 ῬΒΘΙΣΘ. 

6. Το τῆγτῃπὶ δηά πιοαπίηρ οὗὨ [ἢ]ϊ8 γοῦβο 
ἃΓῸ 515 ΕΠ ᾿πιραϊγοα Ὀγ ἴῃς ἰΓαηϑίδίοη οὗ (ἢ6 
586 Ηθῦγονν ννογτάὰ ὉΥ ἔἕουγ ἀϊεγοης ἘΠρ 58 
ννογάς, [{ πιρῆϊ Ὀ6 πλογὸ ΠΠ γα! ν ἰγαηβίδιθα, 
αοἱμδ ὑογασὰβ ὑὴθ ΒΟΥ δηἃ νϑοσίηκ 

ῬΟΥΑΣὰΒ ὍὯ9 πογΐῃ, νϑΟΡΙ ΒΚ, νου αὶ 

ΚΟοΘθΒ Ὅ89 ν ͵πᾶ; πὰ ἴο 108 γΘΟΣΊ 5 ἢ 6 
Ὑϊηὰ ΤΟὺΌΓΣΩΒ. 

7. δὲ ας] ἱ.6. τὴ6. βργίπρ οὐ γἰνεγ-ῃεδά. 
ϑοϊοιηοη ἀοθβ ἢοΐ [6}}] 5 ἴῇὼ ννῃδὶ ννᾶὺ ἢδ 
ΒΙΡΡΟΘ65 ἴῃ6 νναῖογ οὗ ἴΠ6 τίνεσβ ἴο γεΐιγῃ ἴο 
ἴῃς βδργίηρ. [υάἀρίηρ ἔτοπὶ δος ἢ ρᾶϑϑαρὲβ 85 
Ῥγον. νἱῖ. 28, ἀπά 5. εἰν. το, 18, ἰΐ νουϊὰ 
5θὸῦη [δῖ 1ῆ6 δηςιεηΐ Ηροῦγον5 τοραγάθα τὴ6 
εἰουά5 45 ἴῃ6 ᾿πηπηράϊδίο ξδοάογϑ οὗ ἴη6 βριηρβ. 
[τιν νόου]Ἱά Ὀ6 ἴοο της ἢ ἴο ἱπίογ ἴσοι θη. 11. ὁ 
(Παὶ (ΠΟΥ νίόγὸ ἀἸβε ΠΟΥ δοαυδίηϊοα νυν [6 
ΡΓΟςΟ55 δηά γϑϑυὶὲ οὗ ὄὀνδρογαίίΐἼοη. ὙΠῸ πο- 
ἰἰοη τῆδὶ ἰῆς Γίνου σοίυγη ὈΥ ϑιιδίογγαηθοιβ 
σΠδηΠ618 ἔγοιῃ ἴΠ6 ὀσθδῃ ἴὼ ἴἢ6 ΤΠνεγ οῃοδα 15 
ἔουπὰ ἴῃ τῆ6 Ταγσυμι ἤόγο, Ὀυΐϊ ποῖ ἴὴ (δ6 
δδογοα ἔσδχί, 

8. 41} δίπσε. πον 1] ΤῊ5 οἸάι186, 88 ΠΟΤῈ 
ἰγδηβ]δίθα, ρίνοβ ἃ ζοοά 5696 85 ἃ ΚἜΠΟΓΑΪ δἴδίο- 
πιοηΐ οὗ [δὶ τοϑί θ55. δοιυγ οὗ πηδῃ δπὰ τΠ6 
Ροννογβ οὗ πδίυγο οὔ υν Βι ἢ ἔουΓ ϑβρεςϊᾶς Ἰηβίδησεοβ 
δανὸ Ὀδεη ρίνθη (4---Ξ-Ώώ). Αποῖδογ ἰγαηβίδιοη, 
ννὨσ ἢ Βοννουοσ ἄἀοοβ ποῖ τηδίογιδ!}ν δος (ἢ 6 
56η56, δηὰ ϑβάνοιιγβ οἵ ἰδιιϊοϊοσυ, 5 ργείεγγοα 
Ὀγ 5οπὶθ δοῃοἶΐαγθ. Ὅῆε ννογά {γδῃϑαϊοα ἐῤέμσε 
(Ννυϊραῖο, ΑΟΝ., νιμίηρεγ, Κὐβοημ., ΗΠ γε ]ὰ, 
ΟτβῖΖ) ΠΥ Ὀὲ τοπάογεα “ννογά 5" (δορῖ., Εννδ]ά, 
ΗΪ 1215); δηὰ "τὸ [}}}] οὗ Ἰαθουγ᾽ τδῪ Ὀ6 τρη- 
ἀογοά εἴ πογ δοῦνοὶγ (Κηοθεῖ, τς 6 Δ Κ6 
ὙΘΑΓΥ " [6 ΠΟΆΓΕΙΒ, ΟΥ̓ βράϑβίνοὶΥ ((ὐδδθηΐυ, 
ΕἸϑίοσ, ΟἸπϑῦυγρ) ““ἅγὸ Ἄχῃλιιδίθα, θ6 Ὁ ]6," οὕ 
ἐς Ἰη5ΒΊοΙ Γ᾽) τὸ [6}} [86 ννῆοϊθ. Ὑἢυ5 ἴΓΔΠ5- 
ἰλιοὰ ἴπὸ εἴδιιϑὸ ννοι]Ἱὰ γϑίεσ ποῖ ἀϊγοςῖν ἴο 
16 ᾿πιπηθηδ 1 οὗ ἴμ6 ἰαδοιγ, Ὀυΐϊ ἴἰο {86 ἰπὶ- 
ΡΟΞΒϑ ΒΥ οὗ δἀδαυδίοὶγ ἀδϑουθιηρ 1. 

9. δαί δεεπ...ἰς ἀομθ] ἰ. 6. μΑτῃ παρρεπδὰ 
ἴῃ 186 σουγϑα οὗ πδίῃγο... 15 ἀοῆς ΌΥ πλδῃ. 
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[Οτ, “9 
αὔτ οι 
ἔλσηε. 

7 ςΒδρ. 7. 
13 

[ογηεγ ἐῤίηρε; ΕΙΠΕ 5Π4]} {πογὰ θὲ 
4η} ταυλεπιῦγαησε οὐ ἐῤίησε τα ἂγαὲ 
ἴο σοηα ἢ ἐῤοσ τμδῖ 51.411] σοπὶς 
αἴζεγ. 

12 41 τε ῬγεδἼῇεγ ννὰβ Κίῃρ ονδῦ 
ἴ5γδεὶ ἴῃ [θγιιβα ει. 

12 Απὰ 1 ρᾶνε πιῦ ἢεαλγῖ ἴο 8εὲΚ 
δΔηὰ βεάγοῇ ουἱ Ὁ ψιβάομη σοποεγη- 
ἴῃ 411 ἐῤίηρε τῇαϊ ἅτὲ ἀοῃμθ ὑπᾳεγ 
ἤδάνθη : [15 βϑούα ἴγανδὶ δῖ (οά 
σίνεη ἴο τε 808 οἔὗ πλη ἔτο ὃς Ἔχεί- 
ςοἰβεὰ {πεγεννῃ. 

14 1 πᾶνε 86εη ἃ]] {πε ννοσκβ {παῖ 
τα ἀοης ὑπάεγ τῆς διη ; δηά. ΕΠ] ὰ, 
41} 'ς νΔ ΠΥ ἀπά νεχδίίοη οὗ βρί γίϊ.Ὶ 

ις 7“ 7Ρα: τυῤ΄ῇῆεῤ, ἰς «τοοκεά σδπηοῖ 

11. εἐδὶηφ.] ἈἈδίμοσ, θη. 80 (6 ΤΓ- 
ξυμ, Κηοῦθεὶ ἀπά οἴει. 

12. Ἡϊδοτίο νὰ πᾶν μεατὰ ΔΝ Ἰϑάομ, ἴῃ 
ΒΙΨΖΏΙΥ ροεῖὶς ἰδηρολξο, ἀθοϊδγιηρ ΚΟΠΘΓΔΙΥ 1Π6 
ὙΔΏΠΥ οὗ 411 (Πϊπ58. Νονν, δοϊοπιοῇ ὈδρὶΠ8 
ἴῃ ἰε85 γῆγτ γι 4] ἰδηρυδρο ἴο τεϊαΐθ ἢἰδ μοῦ - 
50ηδ] ὀχρογφηςθ, νυν ῖς ἢ 15 σοῃτϊηιοά ἴο {Π6 
Θδηὰ οὗ ἴδ ϑεςοπά Ἵμαρίοσ. Βοριππίηρ νυ ἢ 
[86 {Ππ|6 οὗ 18 δοσϑδϑίοη ἴο ἴῃ6 [ἤσχοηθ, ν ΠΘη 
ἴῃς ει 8 οὗ νυ ἱϑάοπὶ πὰ Το ἢ65 νν ΓΘ ΘρΡΘΟΙΔ ΠΥ 
ΡΓοπηϑοὰ ἴο πὶ (1 Κ΄. Π|.. 12,.1.3},) ἢ6 τοίφίθϑ 
1ὴ6 δηχίοιιβ οἴογίβ νυν ἢ Π6 πιδάθ, νυ ἢ ἢ18 
ππρτγοσοάθηϊθα σγϑβοιγοθβ, ἴο δάνδηςε υν]βά πη, 
Ρἰοδδιιγθ, σγαπάθαγ, δΔηα ον γΥ ἀρ φρδθεν εταῖ!ῇ- 
οδίίοη, απὰ ἤονν (ἢ6 γόβι]ς οἵ Π15 Θχροσίθηςθ 
Ὑγ8 “ΠΟ ῥγοῇξ,"" δηᾷ 4 Ἴοηνϊοξϊίοῃ παῖ δ]], 
ὄνθὴ οὐ 8 γ᾽ Γ15 οὗ βαγίῃγ χοοά ἴο ξοοὰ πίϑῃ, 
ἴῃ 1} 15 1 ἅγὲ βιιο)θςΐ ἴο ναηιγ. Η!5 {Π4] οὗ ἢΐ8 
ἤγϑί βιεῖ, νυἱϊϑάοπι, 18 τοσοιιπίοα τη στ». 12---18. 

«υα2] ΤὨϊΐδ ἴδηϑο ἀο65 ποῖ ᾿ῈΡῚΥ τῃδὲ 80]ο- 
ἸΏΟη ᾿ιδά οραβδοὰ ἴο ὃς Κιηρ πο (ἢ νοτὰ 
νγὰ5 νυττίθη. “6 ΤΏΘ ῥγοίογιῖθ 15 ΥΈΓῪ ἔτο- 
ΠυρητΥ υϑοὰ ἴῃ ἀοϑογ θη ἃ μᾶϑῖ ννῃ!ςἢ 

᾿ ΤΟΔΟ 65 ἔογνναγαὰ ᾿ηΐο [Π6 ργοϑοηΐ." Ηρφηρϑίθης- 
Ὀογρ, 50 ΟτγάϊΖ, δπὰ 8ε6 ΗΠ ΟἹ 11}. ας. 866 
[πτγοάποίίοη, Ρ. 6232. ΤΠ6 84 Π|6 ἴθηβε ἰ5 ιιϑοὰ 
ἸΏ ἃ ΡΆΓΑ]]6ὶ τοχί, Υἱ]ο ας, “6 ΑἸ] [ἢ15 μάνὸ 1 ϑθθη 
ἵπ [η6 ἀᾶγδ οὗ γ νδηϊγ.᾽" 

13. «υἱεάο»!}})] ΜΝ ϑάοπι, ϑοϊοπιοη δ ἢγϑβξ 
ΕἸ, 5θοπὶβ ἴο ποθ Ὀοΐἢ τπμ6 ροόννογϑβ οὐ οὔ- 
βογνδίίοη ἂδπά ἰιπάριηθηΐ, ἀπά ἴῃ Κπον]οάρο 
Δοαυϊγοά τῃογοῦγ (τ Κ. Ἰἢ, “8, ἵν. 29, Χ. 8, 
ἄς.). [ἃ ἱπογδαβθὸβ ὈΥ ὄχούοῖθσθ [|π (686 
νοῖβοβ νγὰῪ ἢᾶνα {Π6 δοσουηΐ οὗὨ [15 Δρρ]οδίϊοη 
ἴο πιθηὴ δηὰ {ποῖσγ ΔοίΟη5, ἃ5 15 1ρ]16ἀ ἴῃ [86 
ὑνογά “" ἀοπο." 

ἐγαυαὶῇ ΎὝΠῈ ψογὰ ἔγανδι! 15 αἰνναγϑβ υϑξοὰ 
ἰπ 115 θοοΙκς ἴῃ ἴῃ 986η86 οὗ ἴο!]. ΗΗδθγε 
1 15 ἀρρ! δὰ ἴο 411 ἢυπιδη σοι ρδίίομϑ, 88 ἴῃ 
ἷ. το. Τὸ τοβίσιςς τ ἴο ἴῃς δχογοῖθο δηὰ 
δοαιυ ϑοη οὗἁ ννἱϑάοτῃ 15 Ποῖ πϑΟΘβϑαΓΥ. 

Οοά ὅεε Νοῖδ δῖ επὰ οἵ (Ββδρίεσ, 

ΕΓΠΓΟΙΙΕΒΘΙΑΘΤΈΘ. 1. [ν. 12---τϑ. 

δε πηδάε βιγαίιρῃτ: 
ΑΠΌ σδηποῖ 6 πυπλροταα, 

16 1 εοπιχπλιιηθά νι τη ον 
Ὠεαγί, βαγίηρ, [νο, 1 ἃπὶ οοπλε ἴο ργεδῖ 

ἢ Ἢ ΤῊ απά ᾿τπαῖ ΠΟ Β 15 ἜΣ 

ἂ τὸ. 
εβίαϊε, ἀπά ἤάνε ροίζεη “ πηογε νν]5- “ἢ Ἀν 4 
ἄοπι τῆδη 81 ἐῤεν τς ἤανε Ὀδεη ὃὲεὲ- 7, 33. 
ίογε πῖα ἴῃ [εγυβαίθηι: γδᾶ, ΓῚΥ̓ Πεδτγῖ 
Τηδά Ἐπεὶ εχρεγίθεηςε οὗ ψιβάοπὶ δπά 
Κποννϊεάρε. 

ΦἩῊςΒ. 
ἀδαΐ Ξ: δα 
"πεῖ. 

17 ΓΑμὰ 1 ρᾷνε ΤΥ δελγί ἴο 3 εἴαρ. 5. 
Κηονν νυ ]βάοηπι, δηά ἴο Κπονν πλδάῃε85 
Δηὰ (ΟἸΪγ : 1 ρεγοεῖνεα τπδῖ (ἢ 15 Ϊβο 15 
νεχδίϊοη οἱ 8βριγίζ. 

18 Βοὸγ ἴῃ πιιςὴ νυν δάοσμῃ ἡ: τηυςἢ 
στε: δηά ἢξ τῃαϊ ἱπογεδβεῖῃ Κηον- 
ἰεάρε ᾿ογεδβεῖῃ βογγονν,. 

14. σεχαίΐοη οὗ “ῥίγ)] ΟἸδεγιν θα {γπ5- 
Ἰαϊοά, ζοϑθάϊπηϑ οα ψὶπᾶ,. 8.6 Νοῖο δἱ 186 
ἐπα οὗ {Π6 (μδρίογ. 

156. Ηἰ5 ἱηνοβίρδξίοη οπδο θὰ πὶ ἴο 5εὸ 
ΤΟΤΕ οΟἸθασὶν Ὀοΐῃ τς ἀϊδογάοσ δηὰ ἱπουπ- 
Ρἰεΐθπεϑς οὗὁἨ πιυπΊδη ἀοί:οη5 (Δα, 85 ἰξ ἀρρεᾶγβ 
ἴο πιλη, οὗ ἴΠ6 σοιιγϑα οὗ ονθηΐβ, νυἱῖ. 1.32, ῃΓ ἢ 
Οοὰ δἱΐϊονν5 ἴο ἤάρρβὴ ἴῃ [15 νου) δπὰ α5ὸ 
ΤΩΔΠ᾿5 πηροΐθηςο ἴο ΓΡΟΓῪ ἴῃ ότη. 

186. 1 4» οονιδ.. «υἱεάον ἐδαημ)] Ἐδίβου Σ 
ἼΔΥΘ δοουτλπ]δῦθά (. “’ οηἸΑγροά δηὰ δά ά- 
οαυίβάομι, ΟΣ 6 88}. 

1ῤεν ἐδαΐί ῥαυε ὀξεεπ, ὅζἄς. ἢ ὍΘ τοίρσοηςθ 
5 ΡΓΟΔΌΪΥ ἴο ἴῃ Ἰπθ οὗ (ὑδηδδηϊ τη Κίηρϑ 
ΠΟ ᾿νε 1π [εγυβδίοπι Ὀοίογο αν ὰ ἴοοκ [ἴ, 
οὗ ψνῆοπὶ [6 πδπηθβ οὔ Μεϊομβίζεάοκ (Οεη. 
χιν. 18), Αὐἀοῃίχραθκ (οϑβῆ. χ. 1), ἀπά Ατδὺ- 
πδὴ (2 8. χχὶν. 23), ἅτ Κποῃ ἴο 5: οΥ, ἰξ 
ΤΏΔΥ Ὁδ, ἴο ϑο]οπΊοπ 5 σοῃίειηρογασίεβ οὗ ἢϊ5 
ον σομηίγν (1 Κ.. ἱν. 31) δηὰ οἵ οἴποσ σουῃ- 
ἘΓΠ65 ὙΠῸ νυἱδιιεὰ ἢϊπὶ (1 Κ. ἵν. 24, δῃὰ χ. 24). 
ἼΠ6 ργθροβίτςη 5 1η 5 [ογαβαὶοπι Θῃου]ὰ δ 
ἰγδηβίαῖεα οὐ ΟΣ. δεὲ [ηϊτοάπιοίίοη, Ρ. 623. 

17. ἰο ἄποαυ »ιαάπεν. από 7ζο }}] ὙΤῊΟ 4ι65- 
(ἴοη νν}}1 θ6 αϑιεθα, Δυ ἣγ 5ῃοιμ]ὰ ἢθ μᾶνὸ δου ρῆξ 
ἴο Κπονν {πεπὶι [ἴ Πᾶ5 Ὀδθὴ δηβννεγοὰ {πδὲ 
[πη 5 ἀζὸ ιἱηάογβίοοά Ὀγ {ΠῚ  σοπίΓασιθβ ; δηὰ 
ἴἢιι5 4 Κπον]θάρο οἱ ἔΟΪΥ ννοι]Ἱὰ ΒοΙρ Βϊπὶ ἴο 
ἄϊβοθιτι ννδάοτη, ἀπὰ ἴο δχϑγοῖϑο παῖ Ἴπιοε 
ξυμποίίοη οὗ ρταςῖς 8] ννβάοπι----ἰο ἀνοϊὰ [Ὸ]]γ. 

18. Βρ. Βυί]ογ, ' δουτη.᾽ ΧΝ., ὀχ ρίας {815 
γοῦβο ἴο {Π1|5 εἴφος, ͵ε ὑξοοχὴθ τποτὸ 5θη9- 
Ὁ]6 οὗ ουῦ Ἰδῃογδηςθ δπὰ ἱπηροΐθηςο, ἀπὰ ἴποτὸ- 
ἔογε δοστγονν μι], ἢ ΡΓΟΡΟΓΟΩ ἃ5 νγ6 αἴβοονοσ 
ΤοΓΟ οὗ ἴη6 Τσοπδίιιζυςοη οὗ παίισγο δηὰ {δ6 
βοδοῖιθ οὗ Ῥγχγονιάθησθ ἴὴ ἴπθ σονογηπηοπί οὗ 
(ἢ6 ψοΠά; ἜΝΘ ἀἰἸΙΒΟΟΝΘΥΥ ϑογνῖηρ ἴο ςοη- 
νἱΠο6 υ.5 {Π4ΐ ΠΊΟΓΕ ΓΕΠΊΔΙΠ8 σοπορδ]ϑὰ οὗ νυν δὶς 
ψ6 δὰ πο 5ιιϑριςίοῃ Ὀδέοτο. 

ὙΤΠ15 νοῦϑα 15 (6 βδιιδ]οοξ οὗἩ δὴ δουῖΐϊο διά 
οχῃαυπᾶνο βεγπιοη ὈὉΥ τ δουίδ, Νοὶ. ν. Ρ. σΣ- 

χὰ. ἃ 7.23 



γ.1,.2.} ἘΓΟΙΡΕΘΙΑΒΤΕΡ, 

ΝΟΤΕΒ οἡ (ἨΑΡ. 1. 13, 14. 

18. ΟΝ ΤΗΕ ΝΑΜῈ ΟΕ ΟΟΡ ΙΝ ΕσσμεΕ- 
ΒΙΑΘΤΕΒ. ΤΒιγγεπίηθ {{π|6ὸ5 ἴῃ {ῃ15 ὈΟΟΚ, 
Οοά [5 παπιρὰ 45 ΕἸοδῖπι : ὙΠΟ ννᾶ5 σΟΠ- 
το ἴο πὸ ἔγιθ Οοά δηὰ ἴο ἔδἰςο ροάς, δπὰ 
νγὰ5 ιϑοὰ ὈΥ ὈοΙϊονοῦβ δηὰ ὈΥ ἸἀοἸδίογβ : Ὀιῖ 
[(8Ὠ6 πᾶπὶὸ εμονδῇ, ὈὉῪῚ νης Ηδ ἰ5 Κπονῃ 
ΘΟ ΠΑΥγ ἴο (6 ροορὶθ ννῆο ἃζδ ἰπ σουθηδηΐ 
ἢ ΗΠ, 15 πονοῦ οηςδ ιι564. 

Ῥογπαρβ {Π6 σΠθΕ σγράβοη ἔοσ [15 15 1ῃδὲ (Π6 
ΕΥ}] ΓΙ ἢ 15 ἴῃ6 οὐ]θςξ οὗ ἱπα]υ γΥ ἴῃ (ἢ]5 ὈοΟΚ 
15. ποῖ δὲ 411] ρει αγ ἴο [6 σἤοβθη Ρθορῖθ. 
ΤῆΘ6 Ψ ΠΟΙ ἢιιπιδῃ τάᾶσθ, 4}} σγεδίιοη (Κ οιῃ. 
Μ111.), ξτοδηβ ὑπάογ ῖ. Βοίἢ {π6΄ ρατίίδὶ θχρὶδ- 
πδίϊοῃ βίνθη οὗ ἴΐ ἰη 115 Ὀθοοκ, νιΖ. [Π6 ἀϊβῆδτ- 
ΤΏΟΠΥ Ὀείννοθεῃ Οοαβ νν»}}} δηά πιδη 5 νν}}}, ἀπά 
[6 δάνίςε ἐουπαάοαά οὐ ἴπδί οχρπδίϊοη, ννογο, 
ἴῃ πε τἴπιὸ οἵ ἴΠ6 οἱ ἀϊδροπϑαίίοη, σαρδῦϊο οὗ 
Ὀεῖπρ υπάεγεϊοοά δηά ργας ϑοὰ αἰπλοϑί θα Δ}}Ὁ 
ΌΥ ρογβοηβ βοΐ ἴ[ἢ6 (ουνοπαπηί 45 ΟΥ̓ [5γ86]- 
116ὁ8β. ὙΒουρὴ (δ6 Ῥγθδοῆογβ τοδϑοηΐϊηρ ννοι]ά 
ΠΟΠΘ Βοηθ 1 πλοῦ σοην ΟΡ ΌΓΟΘ ἴο ἃ 
θεϊονηρ [δννς γεῖ ἰΕ νουϊὰ τηθοὶ νυ ἢ 4 τὸ- 
ΒρΡΟη86 ἔγοτῃ ἴμ6 ἤρατί οἵ τδηΥ ἃ Ρίοιιβ ἃπά 
{που ΡΒ} μοαῖδθη. Ηδ ἀοεβ ποῖ νντΐο οὗ, οΓ 
ἴο, [ὴ6 Ηρῦτγονν γλσθ Ὄχοϊ βίνεϊγυ. ὙΠ ΠΟΙ 15 ΠΟ 
ὄχργοββ δηά οὈν!ουϑβ γοΐογοησθ ἴο {ποὶγ πδίοηδὶ 
ἐχρθοϊδίοηϑ, [Π6 ουθη5. οὗ {ΠΟΤ παῖ] ἢ!5- 
(ΟΥΎ, ΟΥ νη ἴο ἴῃ6 ἀϊνίπηθ οτγδς θα ννῃοἢ 
ψ6ΓῸ ἀοροκιίοα νυ {Π6Π|. 

[1 ννᾶ5 παίιγαὶ ἔοσ ἴῃ6 νυ ϑεϑὲ ἀπά Ἰαγροϑί- 
ποαγίθα πηδη οἵ ἢ]5 γάςϑ ἴο ἴ2κΚθ ἃ νυ] Γ ΓΑηΡΘ 
οὗ οὈϑογναίίοη ἴπδη ΔὴΥ οἴμογ Ηθογονν νντο 
Ὀεΐογθ οὐ δέϊοσ πη. [{ Ὀοσδπηθ {Π6 ϑονθγεῖβῃ 
ΟὗἨ ΠΊΔΠΥ ΡΘΟΡΪ65 νγῇοϑθ γο! !ρΊΟἢ 8 αἸϊνεγρθα ΤΟΓῸ 
ΟΓ ἰε85 γοτηοίοὶυ ἔγοπι ἴπ6 ἴσα τε] βίο, ἴο δά- 
ἄγοϑβ ΒΙ πη 86} ἴο ἃ πιοτὸ ὀχίθηϑινθ ϑβρῆδγε ἴδῃ 
ἴηι ψηϊοἢ ννᾶ8 οσσιριοά ὈΥ ἴδε Ὑννεῖνα 
Τυϊθεβ, ἀπά ἴο δάδρὶ ἢ5 ἰδηριιᾶρὲ δοσογά- 

ἸΒΕΊΥ ον ΨΨ 
ἼΠΟΓΟ ἰ5 αἵ ἰοαϑέ ΟΠ6 ῥᾶβϑαρδ, Υ. 1 ἴῃ ΨΏΪςἢ 

ἃ τοίογθηοθ 15 τηδάδ Ἀρράγοπίὶν ἴο {πὸ [δ πΊρ]6. 
Ἡρτο νγὲ ποιὰ ἤανὸ ἐχροοϊθα ἴῃ δε! ηρδ οὗ 
8Δη ΟΥἀϊπαγΥ ἀονουΐ Ηδῦτγονν νυτιϊοῦ ἴο ἰεδὰ 
Μῖπὶ αἵ οἣςθ ἴο ἴθ τεσορῃιίοη οἵ σοὰ ὈΥ πὸ 
Ὡδίὴθ ΟΥ̓ [6πονδὴ 85 16 [ογὰ οἵ ἴῃ6 ὅονο- 

παηῖ. Βιυῖ δη δά ἀϊὶοπαὶ γοᾶϑοη ἴον δοϑίδιπὶπης 
ἔγοτη ἴΠ6 586 οὗ ἴπδὲ πο μογθ νν}}} οσσυγ ἴο 
ἴΠοβ86 γοδάθιβ ψῆο δοςσορί [ῃ196 ὈοοΚ 85 [Π6 
ννοσκ οὗ ϑοϊοπιοη δέου ἢϊ5 [4}} ἱπίο [ἀο δίσγ. 
70 ἴδεπὶ ' Μ}}} ἀρρθᾶγ ἃ πδζιιγαὶ δ'ση οὗὨ ἴῃ 
νυτι του 5. 56 πὰ πη] δέοι, δὴ δοκηονυη]εάρτησηϊ 
οὗ [5 ἃπννογίηθθβ οὗ [6 Ὀγν ] ρο5 οὗ ἃ δοη 
οὗ ἴῃς (ὐονοπδηΐ. 

14. «« Ψοχαδίίοη οἵ ϑρι τὶ." ὙὍὙΠι15 ρἢγδϑθο 
Οσουβ ϑεύθη {ΠΠ|65 (1]. 11, 17, 26, ἱν. 4, ὅ, 
δηά νἱ. 9), γῇθηςς ᾿ἴ 88 Ὀδθοοπὶθ ἃ ἢοιι88.- 
Βο]ὰά ννογά ἃπιοηρ τ15: Ὀὰζ ᾿ξ 15 ΥεγῪ ἀουθῖ- 
τὰ} νυ ποίθοῦ 1 σδη Ὀδ τοϊδιπρὰ 85 ἃ γδηϑιδίομ 
οὔ ΠῚ ). ΟΥὨ οσουτθοὸ ΓΙ ΠΊΑΥ 51} Π|Ὲγ 
ἰοῦ τὴ6 νυπά οὐ {π6 ορίγιξ : (ἢ6 αᾳιυρβίίοῃ 
15. ἃ8 ἴο {πο τηρδηϊηρ οὗ ΠῚ). Τῆγορ γαη5- 
ἰδίίοηβ οὗ ἴπ6ὸ ρῆγαθθ ἤᾶνθ Ὀθθη ϑιρρεβίοά: 
(1) “" Μεχδίίοῃ οὗ 5ρι τ" (ΜΝ υϊραίε, ϑγτίας, 
(Βαϊ άθε, [4γς 1). ΘὉΠῸ οἰρηιβοδίίϊοη οὗ “"" νϑχ- 
δἴϊοη “15 αἰΠδυϊοά ἴο ΠῚ οἡ ἴπ6 βιιρροϑιτοη 
τὲ τ σου]ά Ὀ6 ἀογινρά ἔγοιη Ὁ “ὁ το Ὀγοδὶκ :᾽" 
ἃ ἀοτγναϊοη ΠΟ ἢ πηοάσγῃ ργδιητηδγδη5 (566 
Οοϑοσπῖαθ, ΒΟ βοηπΊ 116 γ, ΟἸΠΒΌΙΓΡῚ) τοθοΐ 85 
ΠΟΠΙΓΑΥΥ ἴο ΔηΔΙΟΒΎ, 455οττηρ [δῖ 11 ταιϑὲ ὈῸ 
ἀεγινοὰ ἔγουῃ ΠΣ “" ἴο ἔδρα," “" ξο]Π]ονν," ὁ" ΞΕ ΥνῸ 
αξογ." ὙΠ15 Ὀείηρ αἀπιὰιίϊοά, ἰἃ τοιπδῖηβ ἴο 
σθοοβο Ὀοίννθθη ἴννο ἰγαηβἰδίοηβ. (1) "δίνην 
αἴτεον νυ πα, οΥ “"ννπὰγ οἤοτι.") Ὑ 5 ἀογῖνοβ 
8ΒΟΠΊΘ 58 ΓΙ ΟΠ ἔγοπι {6 ϑορίυαριπξ προαίρεσις 
πνεύματος, πὰ 5 Δοσορῖθα ὈΥ ἴΠ6 πιΔ) ΟΥ̓ 
οὔ πιοάδσῃ :ηϊογργοίουθ, σθϑοη., Ἀοβθρημι., 
Ἐννα]ά, ΚηοθεΙ, ΝΑ Πίπρογ, Ζόςκιογ, ΟἸηβθυγρ, 
Οτάῖχ, ἄς. Βιυῖ 845 (Π6 ὈΥΓΠΊΔΓΥ πηδαπίηρ οὗ 
ΠΡ 15.“ το ἐδεά, ἢ" Δποίδου ἐγαπϑἰδίοη, (3) ζ99 ά- 
ἀπ ὁπ Ὑ1Π4, 566 ΠῚ8 ργΘίΈγΑ ὉΪ6, [{ 185 δάορί- 
οὦ ὈὉγΥ Ααι4, Τ προάοζίοῃ, ϑυμιτλδοῦι8, νη 
ἀθσ Ραϊπὶ δπὰ Ὁδάογϊειη. [{ 15 ππογθονοῦ [6 
{γαηϑιδῖοη οὐ πολυ ἰδ6 8ᾶπ|6 Ρἤῆγαβθο ἴῃ ΟἹΓ 
Αὐἰπογχεὰ Νογϑίοη οὗ Ηοϑ. χί! 1. ὙΠΟ ἃγὸ 
αἶδοὸ 81:Ππ}:}2Γ ἰηϑίδησθβ οὐ δυσῇῃ 156 οὗ [Π6 γογὺ 
ΠΝ; ἴΠ6 ἴοοϊ] ἔδροάβ οἡ οο σἤπθ55, γον. χυ. 
14: τῆς ΙΔοἰαίον ἔδοάς ου 4565, [5αἱ. χ]ῖν. 20 : 
Δηα {πὸ [πὰ] τη 15 Ἐχμοῖθα ἴο ἔδβοά ὁη 
(ἢ, 5. ΧΧΧΥΙ. 3. 

ΓσΒΑΡΤΕῈΚΒΝ ἢ. 

: 73ε ναμέν οὗ ἀμριαρε ξομ7οΣ ἐπὶ 1Δ6 τυογξς οὗ 
2, μασηγό. τι 7Ζδονρὰ {δε τοῖτεέ δέ ὀείέογ ἑἦα» 
ἐφ γμοοΐ, γεῤ ὀοίά λαυές ομδό στεμί. 18 7222 
ψαμῖν οὐ παρ ἰσόσμ, τη ἐξασίμν 10 “λὲν 
ξηοῖῦ ποῖ ἵρ τυάογι. χ14. Λἱοίλίμο ῥοίδν ἐδα 
ον ἐπὶ οἱ 7 ἑαδομτ ; ὀμέ ἐλαΐ ἐς Οοα"ς φΊ. 

5Α10 ἰπ πιίπα μεαγῖ, σο ἴο πον, 
Ιν}] ργονε τπθθ6 στῇ πγίγιῃ, 

τπεγείογα ἜΘ Π]ΟΥ ρίεαβαγε: ἀπά, Ῥεἢο]4, 
115 αἶβο ᾿ς νδῃηϊτγ, 

2. 814 οὗ ἰδιιρῆζτετ, 71ὲ ἰς πηδά: 
Δηά οὗ πλϊτῃ, δὲ ἀοείῃ ἢ 

(ΗΑρΡ. [1]. 1---11. Ηδνίηρ 5ἰδίθα ἢ οχ- 
Ροτίθπος οὗ ἴῃ6 νδηπΥ οὗ νυ ]ϑάοτῃ, ϑοϊοιηοῃ 
ΠΟΥ γοϊδῖοϑ πον ἢ6 ρυΓϑιιθα ἢ15 ἱηνθϑιιρδίϊοιι 
ὙΠ Ἠ15 σοσοπά ΡΊΕ,, νῖΖ. τσ ἢθ5, αηὰ {Π6 δη)]ογ- 
Ιμθηἰ5 ὙΜΏΙΠἢ ΓΙΟΠ65. ΒΙΡΡΙΥ; δηά ἤἢονν [(ἢ]5 
Ὀγουρῆς Πἰτι ἰο [Π6 βαγὴθ σϑϑα]ί. 

ΤὨΘ σουγϑα οὗ δοίίοῃ ρυϊϑιιοά ὈΥ δϊπὶ ἴῃ 

(15 σμαρίεσ ἢδ5 Ὀδθη σοπηραθὰ νυ ἢ τῃδὲ οὗ 
{πΠ6 τίσ τηδη ἴῃ Οὐγ [οὐ 85. ραγαῦϊο (1 Κ6 
ΧΙΙ. τό---1)ὴ. Βυΐῖ Ιἴ πιυδῖ Ὀ6 τοπιρ ογοὰ 
[πὲ ϑοϊοπιοη 5 οὔ͵οοΐ νγᾷ8 {6 δοφιυϊδιείοη οὔ 
νυν ]ϑάοπι, ποΐ 5ο] "ἰηἀυ]ροηςο, πὰ ἐμαὶ μ6 ἀϊά 
ποῖ [41] ἰο Ἰοοκ ἐουνναιά ἴο ἴῃθ σεγίδιπῖυ οὗ 
ἀφαῖῃ ονογίακιίηρ Πἰπλ. 
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α ςἶδρ. Σ. 
17. 

σῶν μετὰ 
“ἧἰ ἃ τυέρπφ. 

2.5] βοιιρῆς ἰπ πλὶπε ἢεαγί το ρίνε 
ΓΊΥ 56] ἀπο ννίηθ, γαῖ δοφιυδίητηρ 
ΓΙη6 ἤαδαγῖ ϑν ἢ νι βάοιῃ ἢ ἀηὰ ἴο ἰΔΥ 
ΒοΙΪά οἡ [ὉἾ]γ.. {11 1 πιρῃς 58ε6 ννῆδῖ 
τυᾶς τῇλι ροοά ἔογ ἴῃς 80η8 οἵ πηεῃ, 
νυ Π ΙΓ ἢ ΠΥ 5Που]4 ἀο ὑπάεγ τς ἢεδ- 

"Ποὺ. ΨΕΠ 1411 τὴε. ἀδγϑβ8 οὗ {πεῖν {|π. 
ἀετ ΔΓ Τὰς 4 1 πιλάβς πιὲ ργεαῖ ννοσκβ; 1 
ἀρ ᾳ. θαΠ]ΠΔ64. πιεὲ Βοιβεβ; 1 ρίαπίοά πιε 

νπεγαγάς : 
ς 1 πιδάε πλὲ σαγάξῃβ δηἀ ογοῃαγάβ, 

δηά [1 ρἰαητεά ἴγεὲβ ἰπ τῃεπὶ οὗ Δ4]] 
ἀιπα ὁ ἔγυβ : 

8. Πιομρί..««υἱσάονι] ἈλΊΠοσ, 1 σϑδοῖνθά 
(τ. 561 τυγηρὰ ἴῃ ΠΊΥ Πραῦ ) ὕο ἀΣΔῪῊ ΣΩΥ͂ 
ΤΊ0ΒῺῈ ὙΠῸ) ΜΊΠ9 (ΠΥ οατῦ κυ! άϊῃᾳ π19 
Ὑ10Ὸ} ψιβάοτι). ΕΤΟΠῚ 1. 12 ἴο 86 ἐπὰ οὗ 
1815 σμαρίογ ἢθ ἰ5 γοϊδιίηρ ἢ15 δἰϊοπιρὶ ἴο ππὰ 
Βοῃλ οί ηρ νυν ΠΟ ἢ ΒΠου]ά δβννοῦ ἴμδ6 ημθϑβίίοη 
Ϊ.. 3.) δουῃδίῃϊηρ ὀχοηρί ἔγοπὶ νὐαη Υ δηα γΘΆ]]Ὺ 
εἰ ΒΟΟα ἔοσ {Π6 50η5 οὗ πηθη." Ηοτγὸ (1. 43) Π6 
54 γ5 ἴῃδϊ ἴῃ ἴΠ6 σουγϑαὲ οὗ (818 διϊθπιρῖ, νυ ῃ}]5ὲ 
Ἦ]5 ραγ νν5 αἀἰγθσῖηρ ὨΪπὶ (45 ἃ σῃδυϊοῖθογ 
ἀἰγοοῖβ 15 Ποῦβὲβ ΟΥ̓ ἃ βῃορῃογὰ ἢ15 5}66ρ) 
ν ἢ νυ ϑάομῃ, δὰ νυ ῃ]5ῖ ἢ6 νγᾶ8 ἔο]οννίηρ; 
[μδὲ συϊάδηςο, ἢ6 ἀοίεοιτηιποά ἴο ἀγανν οὐ νυ ἢ 
ἢϊπὶ ἢ15 ἤδϑῃ ὈΥ ννίηθ, 1158 πηακίηρ ἢ15 Ποβἢ, 
ΜὨΙσἢ 6 ϑροὰκβ οὗ 85 αἰβίϊποΐς ἔγοπι ἢ] ΠΊ56] Ὁ, 
ἃ σοηΐράριαῖο πα 5105: ἸΑΓῪ ἴῃ ἢ]15 αἰϊοηρῖ. 
50 ἴῃ οπι. νἱῖ. Ὡς ἴ6 Αροϑβίϊθ ϑρθᾶκϑ οἵ [Π6 
ταϊηά, (Π6 Ποβἢ, διὰ ὨΙπΊβ6 1, 85. 1 ΠΟΥ νοῦ 
ἴΠγοο ἀϊδίϊηοϊ ρογϑοηδ 65. ὙΠ6 ννογὰ ἰΓ8Π8- 
ἰλίθα ““ ἀγανγ )" 15 50 σοπάογοά ἴῃ [58]. ν. χϑ : 
Ηονξ. χὶ. 4, δηὰ οἰβοννῆθιθ, Καοῦθὶ τοπάσοτς τα 
"ὁ Ποϊὰ ἔαϑι :" Οτάθηϊυ5, ὁ" ϑίγεηρίμρθη: "ἡ Ηογω- 
[ο] κα, “’ 41|1ὰτο. ὙΠΟ δηείθηΐϊ νϑιβιοηβ αογά πηῸ 
μεῖρ. [δγοπλα ὀχρ δίῃ 1, ““ἴὸ ἄἀγᾶνν οὐ ἰδ 
ἢ ἀο]  ἢῖ5, ἀπά ἴο σαϑῖ ἀϑίθορ ΨῈ ἢ Ρ]δάβιιγο 
85 ὙΠ νης πὶγ ἢόϑἢ ἔγδο ἔγοπι 4}} σα εβ5.᾽" 
δοοΠ ὍΠ15 ἱπ]ΌΓΥ ννᾶ5 ποαγά ἰῃ [θα 

ὄνοι Ὀοίογο [Π6 {πὸ οὗ δοϊοπΊοηῃ, [ἢ ἃ5 15 ξῸπ6- 
ΓΑ] Ὀε!Πονεὰ 5. ἵν. 6 ννὰβ νυγτθὴ Ὁγ ᾿ανὶα. 

4. (ἰοπιρᾶγο νν ἢ (ἢ15 ἀπά {Π6 [Ο]]οννίης 
51'Χ γ6γθ65 ἴπΠ6 ἀδοσοιηΐ οὗ ϑοϊομηοη᾿ 8 Ὁ] 5 
Δηαὰ τπᾶρηϊἤοθηςθ ἴῃ σ Κ.. Υυἱῖ. 1--Χ 2, ΙΧ. ἃς --το 
19, Χ. 14--27, Δπά 2 (ἤτο. ν|}}. 4. 

αἰησσαγ441] Οομλράᾶγο ἴῃ τοΐθγθηςθϑ ἴο 80]ο- 
ΤΛΟΠ 5 νἱπογδιά5, ϑοηρ οὗ 80], ν1}}. χχ, δηά ἴο 
1) αν! 8, α ἶσο. ΧΧν]. 27. 

δ. ογεβαγ] ΤὮΘ ψνογαὰ 5 "ραγδά 565," 2. 6. 
Ρᾶγκβ οἵ ρῥἰθδβδιυγο-στουπάσ: [ἴ Οοσυγβ ἰη ϑοηξ 
οὗ 80]. ἰν. 13, δηά Νϑῆ. 11. ὃ; ψν ΠΟΓΟ 566 ποῖθ5 
οὐ (86 ἀεγιναίΐοη. [παϊςδίοηβ οὗ αἵ Ἰοδϑί 
ἰἴγοο οὗ Ἃ1Π686 ἅτε ροϊηῖϊθα οιἦδ Όγ όϑη 
δίδη!ου (" [Ὀνν θη ΟΠΒυγοῆ,ἡ Π. 26). Οπδ δ 
Θγυβαίοπι ὩΡΑΓ (Π6 ροὺὶ] οὗ ϑδ1104π|͵, δὶ δά 
“(6 Κιπρ 5 γαγάρη," Νϑῆ. Π|ν ας ; [6Γ. 1}. 7; 
ἃ ϑοοοηά πρὰσ οί ]ομοπη, ἴο σῇ [86 ποχέ 
ΨΕΙΒΟ 56ΕΙῚ5 ἴ0 ΓΕΟΙΟΓ ΡΑΓΓΙΟΪΑΓΙΥ ; δὰ ἃ ἰπἰχὰ 

ἘΘΟΟΙΕΒΙΑΘΤ ΕΘ, τ. [ν. 3.-. 

6 1 πηαάς πιε ροοΐΪς οὗ νγαΐεσ, ἴο 
ννδῖθγ {παγεννιτῃ τὴ6 νγοοά τῆλ Ὀτγίηρ- 
δίἢ ἰογίῃ ἴγεαβ : 

7 1 ροῖ πιό βεγνδηῖβ ἀπά πα 4ε 8. 
Δη4 ἢδά ᾿Ξεγνληῖβ ὈΟγη ἴῃ ΠΊΥ ἤοιβε ; ̓ Ηεὰ 
αἶδο 1 Πδὰά ργεαῖ ροββϑεβϑίοι")β οὐὗἨἁ ργεδῖ "ον ἄριμεε. 
ΔΠᾺΑ 51|8}} σδίίϊα ἀῦονε 411 [ἢδὶ ννεγε 
ἰὰ Ταγιιβαίειη δείογε᾽ πε: 

8 61 ραιμογεά πιὲ 4͵5ο βιῖνεγ ἂπά δι Κίβιν 
ρο]ά, Ὧπὰ τε ρεουΐϊγ τγεάβυγε οὗ ἃ τὸ". 
Κιπρβ δηά οἔ τῃε ργονίῃοεβ : ἱ ρδῖ πε 
ΠΊΘΠ 5:Πρεγβ ΔΠ4 ὑγοπιεπ βίπρογβ. δηά 
τῆς ἀε] ρῃτ5 οὗ (εξ 80η8 οὗ τγξῃ, ὧς 

ἴῃ ἴπ6 σεπιοῖθ πογίῃ, οὐ πὸ περ ῃίβ οὗ Ηεογ- 
ἴηοη, ϑοηξ οὗ 50]. ἵν. 8, ΥἹ1. 11. 

6. 20οο] Α 5δοτί ἀϊβίδποθβ βουίῃ οὗ Βοίἢ- 
ἸθῃοπΊ, ἴῃ ἃ Υ||6Ὺ ἴῃ {Π6 σγθοη ννἱπάϊημ ἀθῆϊο 
οὗ ὕείδβ, [ἤγοο "" Ῥοοὶβ οἵ ϑοϊοχηοῃ " ἂγὸ 5811} 
5ηόννη, δηά δηῃ δα]οϊπίηρ Ἀ}}} 511} Ὀθαγβ τῃς 
παῖδ οὗ ἴπ6 “{[{π||6 Ῥαγδάϊβθ." [οὈβορλι5 ἰ5 
ΡΓΟΌΔΟΙΥ ποῖ ᾿πΠἀεονίοα πηεγεὶγ ἕο ἢΙ5 ἱπιαρὶηδ- 
τίοῃ ἔογ ἴῃ6 ἀοβουρίίοη νν ἢ  ἢ ἢς ρῖνοϑ οὗ Κὶπρ 
ϑοϊοιηοῃ βοϊῃρ ἴῃ ἴπ6 ΘαγΪῪ πιογηΐηρ ΠῸΠΙ 
[Ὀγαβαίθπι ἰηΐο ἴΠ6 ΠΟΙ ΠΊΓΥ ἴο ἃ ρίδος ςα]]οὰ 
Ετῆαια ἀδοιυΐζ ὃ τλΠὲ5 αἰδίαηξ, ἃ ἔδγ]6 τερίοῃ, 
ἀθ! 1] ἢ ραγαάϊϑος ἀπ ΓΙ ΠΠΙΠΡ ΒΡΓΙΠ 5. 
ΤἈΙ ΒΟΥ (86 Κίηρ, ἴῃ τοῦρθβ οὗ ννηϊἔο, τοάδ ἰπ 
ἢ15 σῃαγιοῖ, οβοογίθα ΌΥ ἃ ἴγοορ οἵ τπιοιπίθα 
ΔΥΟΠΟΓϑ, σἤοβθη Ὸὸσ {ΠΕῚΓ γουτῃ δηὰ ϑίδίαγο, 
Δη εἶδα ἴῃ  γὙγδπ ΡυγρΙΘ, ννβοθο ἰοηρ ΠΔ]Γ, 
Ρονναάθγοα ἀδῖ]γ νυ ρμοϊὰ ἀμπιβῖ, βραγκ)θά ἴῃ 
[Π6 5η (΄ ΑπΕαυ 16 5,᾿ ν 111. 7, ὃ 2). 1 ΜῈΠΕ θῈ 
τοιηθιηογοά ἰπαῖ 1τηὴ6 τοςκ Εἴδπι, δπὰ 15 
ΒΡΓΙΏΡ 8, ἅΓὸ ἕτηουϑβ ἴῃ (Π6 ἢ βίοσυ οἵ ϑαγῆβοῃ, 
]ἀξ. χν. 

7. χο] Ἀδίδογ, 1 Ὀουκδῦ, ἴῃ ἀϊδίπο- 
τἰοη ἴο ἴποϑ6 γγῆο ννοῦὸ Ὀογῃ ἴῃ {86 ἤοιιβο, δ ἃ 
ΔΥῸ τηθηιοηοα δέζογινασάβ. ὙΠῸ “σι άγοῃ οὗ 
δοϊοιπμοη β βογνδηΐβ," νὴ0 ννεῦε 50ΠΠπ᾿| ΠῚ] 
ὨΌΠΊΘΓΟΙΙ8 ἴο γοζΌΓη 85 4 ἀϊβί᾽ηςί οἶ55 ἔγότῃ 
{Π6 σαριἰνιγ, ΕΖΓΔ 1]. ςς, ς 8, νΟΓΟ ΠΊΟΓΟ ΡΓῸ- 
ὈΔΌΪΥ ἔποϑα οὐ (δηδδη!!5ἢ οτίὶη (α Κ. ἰχ. 20, 
21 ἅπαν. 15) ἴμδη ἴῃ Ηβθῦτεννβ (1 Κ. ἰχ. 22). 

2οσσεσσίοης Οὗ τγεαὶ πᾶ σ»ηαὶ ἐαἰ1|.0}] Βαῖδοσ, 
δογτᾶκ οὗ ΟΧϑι 8πάᾶ ΒΏΘΘΡ. 

αἰ]... ὀφίογε μιῇ Κιηρ αν 5 πογὰβς δηὰ 
ἤοςκϑ ἅτὸ τηθηςοηδά ἰπ 1 Οἶγο. ΧΧΥἹ. 29, 21: 
Ὀιΐ ννε ἢᾶνθ πο βρθεϊῆς δεςοιηΐξ οὗ ἴΠπ6 ννϑδ] τῇ 
οὗ οἴμοσ (ὐαπδδηι δῆ οὐ Ηεῦγενν ἹΠΠΔὈϊ Δηῖβ 
οὔ [ογυβδίεπὶ Ὀείογο δοϊοπίοη. ϑ8εὲ [πίγο- 
ἀιυςίϊοη, Ρ. 623. 

8. ἀιίηφ. Βοῖίἢ {ΠΡαΐασΥ στ Κὶ. χ. τς, δηά 
ἱπάορεπάοηξ στ Κ᾿ ν. σ, 'χ. 14, χ. 2: {πὸ "ρος 
ν᾽ ης65᾽" ΡΥ ΔΟΪΥ σοττοβροηά ἴο {δ Κιπξάοπιβ 
ν᾽ πη οπρά ἴῃ τ Κ. ἰν. 21. 

οἰπσεγ] ΤὙΉ 656 ἅγὸ γοςογάοα 45 ἀπηοηρ (86 
Ἰυχυγιοβ οὗ Πᾶν 5 σοιγί, 2 5. χὶχ. 2ς. 

αΦ »πισίεαί, “ογ ἢ ΜΒῸᾺΥ “οτλΘὰ (Ἷ. 
ἐς ΒοΟϑΟπΠὶ5 ἢ). ὅδὲὲ. Νοῖὲ αἱ {πὸ ἐπὰ οὗ 1815 
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Ηςθ. , ἠΠΊ5]ΓΔ] ᾿ΠϑιΓαπιεηΐβ, ἀπα τἢλὶ οἔ ἃ]] 
“1277Μ»- ϑοΓῖϑβ. 

ἜΠΕΑΝΕ 9 ὃο 1 ννᾶβ ργεδῖ, δηά ἱπογεαβεά 
““-- τηοζα 1ἢΔη Δ]] (Παΐ νγεῦε δεΐίογε πὴὸ ἴῃ 

]Θτυβαϊεπι: 4150 ΠῚ ννβάοπῃ γεπγχαϊπεά 
ΜῈ πη6. 

Ιο Απά ννῆλΐβοονθγ πηῖπα ὄγεϑ ἀε- 
βίγεὰ 1 Κερὶ ποῖ ἔτγοπι ἴπεπὶ, 1 ψνιἢ- 
Πα] ά ποῖ τὴν ἢδαγῖ ἔγοπι ΔΠΥ͂ ἸΟΥ ; ἔου 
ΓᾺΥ ᾿δδγί γα]οϊσοά ἴῃ 411] ΠΥ ἰδθουγ: 
ἈΠᾺ (ἢ!]8 ννὰβ ΤΥ ρογίίοη οὐ 81 τῇ 
Ιλθουτ. 

11 ΤΠεη [ Ἰοοκεά οη 81] τῆς ννουκβ8 
τῆαϊ πὶγ μαπαβ δὰ ψγουρῃῖ, ἀπά οη 
τῆς ἰάλδουγ τῆλ 1 ἢδα ἰδαδοιιγεα ἴο ἀο: 

τς ἤξλι σΣ. δΔη4, ὈΕΠ0]4, 411 τυας 4 νδῃ!τγ δηά νεχ- 
δῖοι) οὗ βρί Γίῖ, δηά ἐῤεγε τὐᾶς πὸ ργοβῖ 
ἀπάεγ τῆς 88η. 

12  Απά1 τυὐγπεά ταγϑβεὶᾷ ἴο θε- 

ΟΠἢδρίεγ, δηὰ Ἴοιηρᾶγε ἴἢ6 δοσουηΐ οὗ δοῖο- 
ΤΟΙ 5 νυινθ5 Δηά σοῃουθ!η65, σ Κ. χὶ. 1-- 3. 

10. ρῥογτοη) ὙὨ5 νγνογὰ Τὀσσὺγβ ἀραῖῃ ἴῃ 
1]. ΔΙ, 11]. 22, Ὁ. 18, 19, ΙΧ. 9, ἄς, [τ οἴδοῦ 
ὈοΟΚΘ [ἰ 5 υϑεὰ ἴο ἀεβογιῦθ ἃ ννδυγίογ 5 5ῆδγα 
οὗ {Π6 500115 ἴάκϑη ἴῃ ννἂγ (Οδη. χὶν. 24), οὐ ἃ 
ῬΓ σι 5 ρογίΐοῃ οὗ {πὸ οἤοσιπρβ ([υδον. νἱ. 17). 
[1 16 πιο 1655 Θχίθηβινο ἰῇ [15 δ ψηϊβοδίίοη 
ἴπδη ἴθ ννογὰ “"ῥγοῇι" (1. 23). ὙΠῸ ρ]θάσαγο 
ὙΠ ΙΓ ἢ ϑοϊοπιοη ἔουπά ἴῃ πὸ δοῖ οἵ ννογκίπρ, 
Ποῖὸ δπὰ ἴῃ 1]. 22, δηά ᾿χ. 9, ἀδβουι θὰ 85 
ἃ ροπῖίοῃ, 8η4 α͵5ὸ ρεγῆδρβ ἴπ6 ρ᾽θάϑαγο [εὶς 
ἴῃ {δ ῥγοσόβϑ οὗ δοαυίγιηρ νυ ]ϑομλ, ἱ. 12. 
1ϊ. 13. 14. 15 δΔἀπηϊτοἀ ἴο Ὀδ6 φοοά. 1Ε τϑοοινρὰ 
ἔγοπι σοά, 1]. γό, ν. 18; σΟΠΊΡΑΓΟ τ ΤΊΠπ,. ἵν. 4. 
Βυΐ συσἢ ρδάϑθιγο Ὀοῖπρ ἰγαηϑιοΟΥΥ ἰ5. δα Ὀ]θοῖΐ 
ἴο ναηϊΐγ, δηὰ {πμεγοίογε ἀοαβ ποῖ αἴογα ἃ 5Ξυῇ- 
βοίοηΐ ΔησννοΓ ἴο {πὸ τορϑδίθα αιιδβίοῃ, "" Ν Ὠδῖὲ 
Ῥγοῇε Βα ἃ τῆδῃ ὁ 1. ,. 

12--26. ἩΗδνίηρ πιδάδ ὑγοοῦ 59 ν δ] νυ οὗ 
ννϑάοπι δηὰ (ὉἸγ, δηὰ δανίηρ ἐοιιπὰ τἢαῖ 
ὈΟΪΒ ἀρτεθ ἴῃ Ῥοηρς ϑυδ)εςῖ ἴο νδηϊυ, 850- 
Ἰοπίοῦ πον ςοηίγαθῖα οὴς νν ἢ τὴς οΟἰΠΟΓ 
(12). Βοῖίῃῃς τὲ Ὀγοιυρῆϊ ὑπάθγ νᾶπγ Ὁγ 
ἐνοηΐβ (14) ΒΟ σοπὶα οὐ ἴπ6 νγ|56 πῇδῃ 
δηά (Π6 ἔοο] δἰϊκθ ἔγοπηι νυ πουϊ---ἀδαῖῃ δπά 
ΟὈἸ νου (16), υἱποεγίδιπῖν (19), αἰβαρροϊηί- 
τηοθηῖ (21)---4}} Ὠδρροπίηρ ΌΥ 8Δῃ ὀχίογπαὶ ἰδνν 
Ὀεγοηα ΠυπΊᾶη σοηῖγτο!. Απρκιάβι [ἢ}}5 νδῃιΐγ, 
[η6 ξοοά, οΥ ροσγζίοῃ (566 ηοΐθ οἢ συ. 1ο), παῖ 
ΔΟΟΓΙ65 ἴο ΠΊΔΠ, 18 ἴη6 ρ᾽δασυσο νυ ΠΙ ἢ 15. [δὶς 
(:14---.26) ἱπ τϑςεϊνίης Οοὐ᾽β γι 5, δηὰά ἴῃ 
ννογκιης ὙΠ δὰ ἔογ ἴῃοτη. 

12. «υδαὶ ἐαπ δὲ "πα ἀο.. αἰγεαάν ἀοηε) 
Ουγ Αὐϊμογ δα Μογβίοπ συ βίη} νγ ἀρτοοβ 
ἢ [πὲ ἰγαηϑίδϊίοη οὐ {πὸ μγοϑεηῖς ἴοχί ὈγῪ 
ΙΪῦπ ἔχγα (ᾳυοϊοί ὈὉγ τ Οἰπϑῦυγρ), Μρη- 
ἀειϑϑοῆπ, Ἐοβθηπη]]οῦ, Καοῦεὶ δηὰ οἴδοῖβ ; 
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ΠοΪ ἃ ννϊβάοπι, “χηἀ πχαάπεβ8, ἀπά (Ο]]γ : 4 ομαρ. τ. 
(γ ψῃαῖ εαρ τῇδ πγδῃ δ τας σοιηθῖῃ ἅι 7. 25. 
αἴἴζογ τῆ Κιποὺ Ιυοη τῆδλῖ ψνῆιϊςῆ ἢδιὴ ἐλ 
θεεη δἰγεδάγν ἄοπεα. ἕἀΐπρε 

πολίεκ 12 ΤΏΉΘη 1 8ανν τῆλ νγιβάοπλ δχ- λυ ὁρος 
ςο Ι6τἢ (ΟἾΪγ, 45 ἔᾺγ δ5 Ἰίρῃς Ἔχςθι]θῖῃ αἰγεαών 
ἀλγκηεββ. ΕΗεδ. 

. “ {λα ζἀφνε 

14 “Τῆς ννῖβθ ΠΊΔΠ᾽ 5 δύεβ (γέ ἴῃ ἐς αν εα- 
ἢἰ5 Βεαά ; δυῖ τῆε ἴϑοὶ νναϊκεῖῃ ἴῃ ἐέίεμον ἐπ 
ἀάγκηςαβ8 : ἀπά 1 πιγϑε]Γ ρεγοεῖνοά 450 γιῦγε ἑλαα 

ἐν μέ, 
{παῖ οπα ἐνεηῖ πάρρεπείῃ ἴο τμεπ ἃ]]. ΡΝ 

ε ν. 17. Ις ἼΠεη 8418 1 ἴῃ πὶν Πεαγῖ, Α8 ἴϊ 3. 
Ὠαρρεπδτῆ ἴο τῆς ἴοοϊ, 80 ἴτ ᾿παρρεη- οἶ3Ρ, 8. - 
δῖἢ ὄνεη ἴο π|6Ὲ ; Δπ4 ΨῊΥ ννᾶβ 1 {ΠῈπΠ λαῤβενμοία 
πλοῦς ψγίδεὺ ΤΠεπ 1 544 ἴῇ ΤῺΥ εϑϑιρίς 
ἢεαγί, [ἢδτ τΠ15 4150 19 νδηϊ τ. 

Ι6 ἔοι ἐῤεγέ 'ς πο τγεαπιδιγαησς 
οὗ τῆε νγῖϑβα πογα ἤδη οἵ τε ἔοοὶ ίογ 
Ἔν Υ ; δεείηρ ἴπδῖ ννῆϊοἢ ποὺν ἡ: ἴῃ 

Δηα ἴπ6 ἰοχῖ ἴΠ5 υπάεγβιοοά δάπι 8 οὗὨ [ἢ]15 
Ἐχρ πδίϊοη ; “" ὟΝ παῖ 15 ΔΠΥ πιδὴ (πὲ ἴῃ 115 
δίυαγ οἵ νυϑάοπι δηὰ ἕο! γ 514}} σοπὶθα δέζογ 
Τλ6, ννῆο, ἔγοπι ΠΊΥ ροϑιϊίοη, πᾶνε δὰ ϑιςὴ 

ὉΠΠΓ δανδηίαρεβ (566 ἱ. τό, πὰ σοπηρᾶῖδ 
11... 25) ἴῸΓ σδιγγίηρ ἴ οπὐ ὍΤῆηδὶ ἢ: ἢ πιδη 
ἀϊὰ οὗ οἷά ἢ σαῃ Ὀιξ ἀο ἀραὶπ: 6 ἰ5. ποῖ 
᾿κεὶγ ἴο διὰ ἴο (πὸ τγϑϑι τ οὗ τὴν υὐβολγοθϑ, 
ΠΟΙ δνθῃ ἴο 6ηι4] ἔμοπὶ." Δ ΔΙ ΠΡΟ ἀπά 
Οἰπϑθυγρ ΟὈ]οςοῖ, νυν ἢ δοπὶς τόάϑοη, ἴὸ {86 
ἰηϑοτίοη οὗ {πὸ ννογάβ "" σδὴ ἀοἷ ἴῃ ἴπὸ ἢγϑδῖ 
αἰδιιϑο: {ΠΟῪ μο]ὰ {Ππ6 ᾿πιργοῦδῦϊο ορίτοη τ[ἢδὶ 
[86 ““τηδῃ 15 ἃ γοίεγσθβῃηςσθ ἴο ϑοϊοιηη 5. 5116 - 
ςδ590Γ---οῖ ἴῃ ἢ]5 πα} Γίο5, Ὀὰϊ ἴπ ἢϊ5 Κίμξ- 
ἄοσπι, 1.4. [εγοῦοᾶπι. Ὑπὸ δοριπαριηῖ, ΨῺ]- 
ξαῖο δπὰ δαί ἀθθ βῖνθ Π0 δϑϑιϑίδηςσο ἴῃ ἴγδη5- 
Ἰαϊίης; πὸ ργοϑθηΐ ἰοχί, 

14. ουεη 1] ΟΥ, ““Πδρ.,᾽" 85 ἴ(Π6 ννογὰ 5 ἴγδηϑ- 
Ἰαϊοὰ πη πιῇ 11. 4. [{ οσςσιιτβ πῃ ΕςοἾ65. 11. 14, 
Ις, ἢ. 19, πὰ ᾿Ιχ. 2, 3. ΤἼδ νογῦ ἔγοπι ψνἈ] ἢ 
ἴ: 15 ἀογινθά ἰβηιῆθα ἴο πιδεῖ, οσςυγ, Ὀείδὶ!. 
[{|5 Δρρ]σδΌ]6 ἰο ΔΠΥ δοςϊἀθηϊδὶ οἰγοιπιβίδηςο: 
Ὀαῖ ᾿ἴ 5δεπὴ5 ἴῃ Ἐ  οἰοβίδϑῖοβ ἴο σϑίδσγ βρϑοῖδ!ν 
ἴο ἀραῖ ἢ ΗΗογλίθ! ἃ οὔϑεγνοϑ [Πα 1ἰ 15 ονυϊἀθηΐ, 
ἔγοπι 'χ. 1 δηά 2. {πδῖ {5 ννογά ἀθδθθ ποῖ 
Τγθλη σῆδηςο, ἱπάἀόρεπάεφηϊ οὗἩ (Π6 ογάθγιηρ οὗ 
Ὠινὴπὸ Ῥγονιἄάθησθ, [1πάρρά, ἴΠ6 Οοητο πο- 
ΟΠ οὗ "" πλοῖὸ σἤδηςο,," οὐ "" ὈΠΙπὰ ἔαϊο,᾽" 15 
ΠΕΥΕΙ ΟὔσΘ6 Τοπίετηρίαϊοα ὈΥῪ 1η6 νυτοῦ οὗ 
115 Ὀοοκ, δηὰ 1 ννοιιὰ 6 ἱποοπϑοίϑίθης ἢ 
Πὲ5 ἰδηοῖβ οὗ ἴπ6 ὑπ] πλοὰ ροννοῦ ἀπά οι ν Υ 
οἵ σοά. ΟἸΒδρ. 111. χ--τῖς, Υἱῖ. 1.3, ΧΙ. ς, ἄζα. 

16. «ἐεῖης ἰδαΐ.. “ον σοί ἐπ] ΤῊϊ5 οἴδιιϑ6 48 
51:05: ΠΈ14}}ν {πὸ 54Π|6 τηθϑηηρ 85 ἷ. ασ, θὰ 
{πὲ ἐχδοῖ ἰγδηϑίδίίοη 15 ἀϊβριϊοά. [Ὁπ ΕἾΖγα, 
ΟἸπβθιγρ, δηὰ ργοῦΔΌΪΥ ὑπὸ δορίυδαρίπέ, τρη- 
ἄογ, “85 ἴῃ {{π|8 ραϑῖ, 580 'ἴῃ ἀδγβ ἴο ςοπῖό, 
ἃ} Μ}} 6 ἐογεοϊίζεη." Οεβεπίυβ, Κηορβοῖὶ 
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τῆς ἀδγβ8 ἴο σοπλθ 83[|8}} 411] δὲ ἰογροῖ- 
ἴοη. Απαᾶ ον ἀϊεῖῃ (δ ννῖβδα γχιαμῇ 
435 ἴῃς ἔοοὶϊ. 

17 ΤΠεγείογε 1 ἢδίεὰ ]Πξε ; θεσαυβε 
τε ννοῦκ τῆλ 15 τουρῃς ἀηάογ τε 
8Π ἧς ρστίανοιβ ὑπητοὸ πὲ: ἔογ ἃ]] ἐς 
νΔ ΠΥ δηὰ νεχδίϊοῃ οἵ 53ρ|γίτ. 

18 4 Ὑεὰ, 1 παῖβα 11] τιν ἰάθουτγ 
ο΄. ψῆΙςΝ [1 Παά ἴτακθη ὑπάδγ τῆ6 8βυη: 
προς ροΣἢ Βδοδιβα 71 ςμουϊά ᾿ἰεανε ἴἴ υπῖο τῆς 

τη ἴῃαϊ 514]] Ὀ6 δἴζεσγ πηδ. 
19 Απά Ψῇῆο Κποννεῖῃ ννῃθίμεγ ἢς 

8Π8}} θὲ ἃ Ὑγ|ῖ88 ΠΩ ΟΥ ἃ ἴοοἱ ἡὶ γεῖ 
84}1 ἢε πᾶνε γι]θ ονεῦ 411 τὴν ἰδθουγ 
ννῃογεῖη 1 πᾶνε ἰαδθοιγεά. δηα ννῃογείη 
Ιμᾶνε βῃῆεννεά τη 5861 ννίβε αηάεγ {με 
βδιη. ΓΠΙ5 2: αἷδο νη. 

20 Ὑπεχοίοτε 1 νεῖ δῦοιΐ ἴω 
σᾶιι86 ΠΥ Πεαγῖ ἴο ἀδβραῖγ οὐ ἃ}} τῆ8 
Ιαθοιγ νῆιοἢ [ τοοκ υπάεγ τῆς 
811η. 

21 Εογ ἴῃδγδ 15 ἃ πδη ψῆοβα ἶἾδ- 
θουγ ἐς πῃ νγβδάοηιχ, δηά ἴῃ Κηονν]θάρε, 
ΔηὰΔ ἴῃ δαιυμγ ; γεῖ ἴο ἃ τῆλη τἢδῖ 
Βαϊ ποῖ ἰαδοιγεά τῆδγειηῃ 5081} ἢδ 

πα οΟἴδουθ, Γοποσ, “ἐ Ὀδοδιιθθ ἰῃ ἴΠς ἀδγβ ἴο 
σοι 4}1} ν}}} αν Ὀδθὴ ἰοὴξ Ὀοίοτο ἔογ- 
δοίϊεοη.᾽" 

ῥοαυ] Ἀδίδογ, οὨ ΒΟΥ. 

17. 1 ῥαϊοά “2 ] ΤὨϊΚ ὀχργοϑβίοῃ, δχίογι θα 
ἔγοπι ϑοϊοπιοη ὈΥ ἴΠ5 ρογοθρίίοη οἵ [6 νϑπιγ 
οὗὨ ἢϊ5 νυϊϑάομπι πὰ μιθδίηθθθ, ΠΊΔΥ 6 ΠΟπΠΊ- 
Ραγθὰ νυ δὲ Ῥδι)}5 διρῃδίς ννογάβ, πὶ. 
ὙΠ. 22, 23. ἴῃ Ὑἱονν οἵ [6 βιιθ)]θςτΊοη οὗ ογθᾶ- 
[ἴοη ἴο νδηϊ!ῖγ. ὙΠ ννοσάϑ οἵ Μοβοβ, Ναπι. 
ΧΙ. τς, δηὰ οὗ [οὉ, 1. 21, Υἱ. 9, ἅΓῸ 5οαγΟ 
1655 ἔογοιῦ]6. Ηδφηρϑίθη θοῦ Οὔβογνθα [ῃδὲ [ἢ 15 
ἔδο ηρ 15 ἢ ϑοιὴθ τῆθη ἃ ροννογίῃ! τηοξϊνο 
ἴο σοηνογβίοη ([νΚῸ χῖν. 26). 

18. ἐρε »παη] Η!5 βισοοββουῦ, ἡν βόβόθνεῦ ἢ6 
ταῖρηΐ θ6: σομΡ. Ὁ. 12. 

19. ἠαδοι;  Ἐθίογτιηρ ἴο 1]. 4--8. 

4Ο. 1 «υεριέ αὐοι ἱ.6. 1 τυτηοὰ ἔγοπι ΟἿΘ 
σου Γβο οὗ δείίοη ἴο ἀποῖμού. ἃ ἀϊβεγθηξς ὁχ- 
Ῥιεϑϑίοη ἔτολ “1 [ὑπηρα,᾿" “«. 12, Δηά ΠΊΟΓΘ 
δ ρἤδίϊς. 

23. κἂγέ τογγοαῦς... φγί 7  ἘδΙθοΥ, δΒοσχ- 
ΣΤΟῪΒ δῃᾳ ΕΥΙΘΙ͂ ΔΥΘ Β18 ὕὉ011. 866]. 12. 

24. ποΐῥίηρ δείίον ὯΡ ἃ »ιαη, ἐδαη ἐῤαῇ] 
1 πο ξοοά ἴῃ διη ὕπ᾽. ΤΠαὶ “ὁ Ρογ- 
[οη 'π 411 5 Ἰαθουγ ἢ (566 Ὁ. 1ο), ἴπΠ6 ρ]68- 
ΒΓ Θχρογθησοά ἴῃ (ἢ δεῖ οὗ νγογκίῃρ οΥὗ 
γοσοίνίηρ, ἴπ6 οἷς ἸΟΥ̓ ψΒιςἢ, βου 1 6 

ἘΕΓΠΓ(ΙΙΕΒΘΙΑΘΤΈΕΘ. 11. [ν. 17---26. 

Πεανς ἰτ 327 ἢὶβ ρογίοη. ΤῊ15 αἷβο "μεθ 
ἧς νϑϊν ἀπα ἃ ρτγεαῖ εν]]. ὐῳ 

22 4 ον ννῆδλι δδίῃ πιᾶλπ οὗ 4]] ἢ 5 “ οβαρ. -. 
Ἰλθοιγ, δηά οὗ τε νεχαϊίοη οὐ ἢἰβ ἢ 
ἢεαγῖ, ψνῃδγείη ἢθ ἢλτῃ ἰαδουγεά κη- 
ἀεἐγ ἴῃ δυῃὶ 

23 Ἐοτγ 811 ἢ5. ἀλγβ8 χγὲ ἢ βούγοννβ, 5198 141 
δῃά ἢῚ8 τγᾶνδ]] στοῦ; γεα, ἢἰ8 ἢεδαγῖ 
τΑ Κεῖῃ ποῖ γαβϑῖ ἴῃ [πε πῖρῇς. ΓῊΙ5 18 
Αἶδο νδῃϊγ. 

24 4 :7ρῤεγε τ ποῖμίησ Ὀεζῖου ἔογ "ομαρ. 3. 
ἃ τῆλῃ, ἐῤαρ τῆι ἢθ βῃουϊά εξ δηά ἃ ς δ 
ἀτίηκ, δπὰ ἐῤαί ἢ "8ῃοιιὰ πιᾶκε ἢἰβ ὅσ 
8011] ΘΠ) ΟΥ ροοά ἴῃ 5 ἰδθοιιγσ. ὍῊ!5 ἀκα ἀπ 
αἶδο 1 8ανν. [δῖ 1 τυᾶς ἔγοπι ἴῃς Παπὰ 
οἵ ()οά. 

25 ον ψῆο οσδπ Θδῖ, οὔ ψῆο εἶβ6 
σδη ἢαβῖδῃ ῥεγεμπίο, ποσὰ ἤδη [ὁ 

26 ἔογ σά ρίνεῖῃ ἴο ἃ πιᾶπ {παῖ 
'Σ ροοά ᾿ἴη ἢΪ8. 5'ρῃς ψίβάοπι, δηά Ηςρ. 
ἐς πὰ ΤῊΣ δυϊ ἴο {πὲ 5ἰη- τσ 
ΠΟΙ ἢδ ρίνθιῃ ἴγδναι, ἴο ρδίμεῦ δηά 
ἴο Βεᾶρ τρ, τῃαῖ ἢ με τηδὺ ρίνε ἴο ῥέμι ἢ 700 57. 
ἐδαὶ ἱς ροοά δείοτε σοά. ΤῊϊβ αἱϑο ῦ 
'ς νΔ 1 ἀπά νεχαῖϊίοη οὗ βρι γί. 

ἰγδηβιΟΥΥ, ἢῈ ΓΕΟΟΡΉ 265 ἃ5 ἃ ΓΕΔ] (σοτρ. Υ. τ8 
Δηά ποίθ υἱ]. 3) ξοοά, ὄνϑη {παῖ Ι5 ποῖ ἰῃ ἴῃ 6 
νν Υ οὗ πῆδΔη ἴο 56 ΓΟ [ῸΓ ἈΙΠΊΒΟΙΕ: τΠλῖ σοοὰ 

15 {πΠ6 γι οὗ Οοά. ΤΤ!5 ἰγδηϑίδίοη 15 86- 
σορίοα Ὀγ 1π6 δοριυαρὶ πὶ, Β οδοηπλ Ποῦ, Κπο- 
Ὀ6] ἀηὰ οἰμοσῦβ. Τῆδ ἰταπϑίδίοη ἰῃ οἷν ΑΟὟΥ͂., 
[πουρῇ βδποίίοηθα ΌὈΥ [ογοσιθ (ἴῃ ἢ5 σοπη- 
τηθηΐαγΥ), ὑπὸ Τάγρυπι, Ενναϊά, ΜΙ ΠΡΈΓ, 
ΟἸπϑθυγ ἀπά οἴποτβ, ννου]ὰ γϑαυΐγα οἰ ΠΟΥ ἂπ 
δάάιίοη ἴο {πΠ6 ἴοχὶ Οὗ ἃ Ὠδγϑῇ 6]}}ρ5|5. 

25. Ἡδξετχο, 8ἃ5 ἴῃ τ᾿. 12, ϑοϊοπηου ἄρρδαὶς 
ἴο δ8δ ον» ΘΧΡΟΙΓΊΘΠΟΘ 45 σοποίιϑῖνθ, Ὀγ τολ- 
800 ΟὗἨ 8΄Ὶ5 δι ρογίοσ δἀνδηΐαρεβ. ΤΠῚ5 συοσθὸ 
ΤΆΔΥ Ὀδ γοδά 85 ἃ ραυεη ἢ 68ῖ5. 

426. Το ἀοςῖτιηο οἵ Ἐοιγιθμίοπ, οσ, τπ6 
τονοδὶθὰ δοξ ἐμαὶ Οοὰ 15 ἴδ πλογαὶ σονογηοςσ 
οὗ [Π6 ννογ]ά, 15 ἤοσὸ ϑἰδίθα ἔογ [6 ἢγϑὶ Ἐπὶ 
(σοπιρ. Εἰ}. 1 5. 17, ὅ(ς.) ἴῃ [ἢϊ5 ὈοοΪκ, 
Τρ αὐτὸ 'ς σδπ|1}] ὙΠΟΓΟ ἴα 0 τϑᾶβοῃ ἴο 

τοβίγιοι {Π6 γοΐογοπος οὗ “"[ἢ15" ἴο ἴπ6 γᾶν}] 
οὔ {186 ϑἰπηθγ: Ὁ ὄνθῇ ννἰϑδάοπι, Κπον])εάρο, 
Δηά Ἰογ, πᾶνε Ὀδθθη ἀεοϊαγθὰ ργονϊουδὶΥ ἴο ὃς 
δα )]οςί ἴο νδημ!γ. Ενθη ἴΠ6 Ὀοβί μι οἔ σοά, 
80 ΔΓ 85 ἴΠ6Υ δι βίνθη ἴῃ {Π]5 1πἴδ “" Ὀθποδῖἢ 
1Π6 5ιη.,᾽ ἅτγὸ ποῖ ροιτηδηξηΐ, ἀπὰ ἃῦὸ ποῖ 
αἰννᾶγϑβ (566 ἰχ. 11) εῇοδοίοιι5 ἔοσ [86 ρυγροβο 
ἔοτ νι ἢ ΠΟΥ ἈΡΡΟΔΓ ἴο 15 ἴο Ὀ6 ρίνεη. 
Οορ. Αὐυριυβίπο, “Οοπε 1. τ. “ἼΒου 
τηδάδϑξ τ ἔογ Τ᾽ γβοΕ, δηὰ οὐγ πραγ ἰ5 165ἴ- 
655 ἈΠῚῚ] ἰξ τέροβε ἰῇ ΤΠθε."" 



ν. 1--- 4. ΕΓσΓΟΙΕΒΙΑΘΤΈΕΘ. 1Π|. 

ΝΟΤᾺῈ, οἡ (ΒΑΡ. 1. 8. 

»έεαὶ ἱποίγιρηοπίς, ἀπά ἐῤαὶ ὁ αἰ «ον 4] 
ΤΠῸ τνυοτάς ΠΥ ΠῚ, νος ἢ ΟσΟῸΓ ἤΟΓῸ 
ΟὨΪΥ. πᾶνε Ὀδθη ἰγδησιαϊοά 10 νυ !}5 νγαγ5. 
Αποεοίεπε ἱπίεγργείοσβ, ἀθγνιης ἴπε ννοσγὰ δἰ μοῦ 
(1) ἔτοχτῃ δε), ““ἴο ροὺγ οὐδ" (δεριυαριηῖ, 
Ααυ!, Ομ άσο, ν υἹραῖθ), οΥ̓́ΘΪ5α (2) το πὶ 
Ὑδ, ““ἴο ταν ϑ ἢ ταϑὶς ᾽ (ὅγγιᾷς δ ογ- 
βίοπ, Κιἰπιοἢ), υπάοτβιοοα ἰξ ἴο πιρᾶη οἷ- 
{πε (1) ὁ σρ5,"") οὐ “σα ρὈρΑγογβ," Οὐ (2) 
ες ἸῃΒ Γυπηδης5 οὗ πλι810,᾽ ΟΥ̓“ Πγι 5] οΙ4η5." Βαϊῖ 
{ετα ἰ5 ἀποῖθοσ ἰμτογργοϊδιίοη νυ Ὠϊσἢ 56ΟΙΤΙ5 
Ῥγοξεσαῦϊθο. [Ὁπ γα (φποίεα Ὀγ ΟἸΗδθιΓρ), 
ΔΙΘπο ςοόῆη, (σοβοηΐι5. Ε οϑοητ  ]]1ὸγ, Κα πο]. 
ΗΙτχῖρ, Ναὶ δίηρογ, δα οἴμοιβ, βουβὴ αἰ 
ἔοσηρ ἃ5 ἴο 1ἴ5. ἀσγιναίίοη, σοησΓ ἴῃ ΕΙΝΙΠΡ 
ἰξ 16 πιοδηΐηρ οὗ “" σοπου θ᾽ Π65 “ἢ ΟΥ̓ “ὁ ννῖνα 8." 
ἼΠΙ5 δρηϊδοδίίοη οὗ [με ννογὰ δηὰ 115 ἀδῆνδ- 

ΓΗΑΡΤΈΕΚ ΠῚ]. 
ι 8» δε πεεσσανγν σὔαμσε οὐ ἑώμπές, ναηῖΐν ἐς 

αὐἰάεαί το ἀιωιαμ ἰγαναϊ. τᾶι 7 λεγε ἰς αἢ 
ἐχεείζδεηεν ἐξ Οοαῦς τυογᾷς. τό βμέ ἂς “Ὃν 
»ιαρ, Ουά εὐσαίί γμαάρε ἀξ τὐογῶς ἐδεζέ, σμα 
ἀφρε ἀξ εἀαζ δέ ἐξέ α ὀεασέ. 

Ο ἐνεῖν ἐῤίησ ἐδέγε ἰς ἃ 8εᾶβοῃ, 
ΔΠ4 ἃ {{π|6 ἴο ΘνσῪ ριγροβα πη- 

ἀεγ τῆς ἤεάνεη: 

τἴοη ἔγοπι ἢ, “" Ὀγθαϑὶ ᾽,) (Ἐ οϑεηπιθ]οσ, Οἷπϑ5- 
θυγρ, ΤΆ ΘΓ [,6νν}56) ΓΘ 5ΙΓΟΠΡῚΥ δυρροτγίςα 
ΌΥ ἃ Κἰπάγοα ραββᾶρθ, ϑοὴρ οἵ 50]. ν)ῖ. 6, 7, 
ΨΚ ΒΟΓΟ ἃ5 ποῦ ὨΝΔΏΠ, " ἀο! Ρ18,᾽ ἀπά ὩΣ, 
ἐἐ Ὀγοδϑῖβ,"" αγὸ σοηποςίοα τοροῖμεσ. ὍῊΙ5 ἰῃ- 
τεγργοϊαιοη οὗ ἴπ6 ραββᾶρε ννου]Ἱά ἄρτεὰὲ ψΨ ἢ 
186 Βἰϑίο Δ] βἰδίοτηθπί ἰη τ Κ. χὶ. 1. 

Τῆο τεροοη οὗ ἴΠ6 ννογά, γβε 1η {πὲ 
β'ησυϊαγ, (μοῃ ἴῃ ἴΠ6 ρίαγαὶ, 15 ξοθΈγΆ ΠῚ γ ἴάκεη 
ὈΥ πιράδγηῃ ρυδπιπΊΑ ΙΔ 5 ἴ0 ἱπΊΡ]Υ (85 ἴῃ [πάρ 
ν. 320) πιυϊ τά, γαῖμογ [ῃ4π αἰ εγεηΐ δογῖϑ. 

Ἐννα]ὰ ἀπά οἴβεῖβ πιεπιϊοηθά Ὀγ ΗςθἢΠἸϑιεαξ 
δηά Ἀδάϊγος ἀογῖνε {86 ννοτὰ ἔγοτῃη 8η ΑὐδῦΌϊς 
ψογὰ δἰ πηι ἐγίης "4 Βεαρ,᾽" οὐ “ΡΙεπίγ 1 ἀπ 
ἰγαπϑίαῖθ [Π6 ρῆγαϑα “" ἤθὰρ οἡ ἢθᾶρβ,᾽" Οὐ “1 
διοδῖ δουπάδηςο." 

᾿ 

2 Α {π|ὲ ἴἴο ὃς Ὀοτη, 
ἴο ἀϊε; ἃ τπλ6 ἴο ρίδηϊ, δηά ἃ [ἰπι6 
ἴο ρΡίυςκΚ αρ ἐῤαὲ τυῤίεῤ τς ρἰαιῖαά : 

23.Χἃ. τἴπιὲ ἴο ΚΙ], δηά ἃ τἰπὶῈ ἴο 
ἢδΑ] ; 4 ἴίπια ἴο ὈὉγθακ ἄοννῃ, δηά ἃ 
τπηε ἴο θυ! ᾧρ ; 

4 Α τὸ ἴο Ψψεερ, δπά ἃ τίπγε ἴο 
ἰδιρῇὴ ; ἃ ἴἰπιῈὲ ἴο πηοιση, δηα ἃ {{πὶὲ 
ἴο ἤπΙΣ 

ΠΗΑΡ. [Π. 1--16. ΤΒεγο 15 ἰῃ [ἢ15 σῃδρ- 
(6Υ ἃ γδηϑιίοη ἔγοπ δΟΪ]ΟΠΊΟΠ 5 ροΊβοηδὶ ΟΧρο- 
τίθποθ οὗ ᾿ 6 ἰο ἴπαΐ οἵ τρδηκιηά βοηογαὶγ ; 
Ὀυΐ [ζ 5 Ο]οβεὶγ σοπηροίϊεα νυ ἢ [Π6 ργεσράϊηρ 
ςἢαρίεσ. ὙΓΠεγε (υ. 26) 6 σοηίοιηρ αι οα [Π6 
ἀϊβογεης σοπάϊτ!οη5 οὗὨἨ ἔννο πιθη οδοὴὺ ᾿Ἰθδάϊης 
Δ δεοίϊνο 6. ὙΤῊΘ ννοσκϑ οὗ (86 ἤγϑί, [σου ρἢ 
ΟοάϊΞ ογάϊπδηςοο, Ὀγιηρ Πἰπὶ ἃ ρογίίοη οὗ Ὠδρ- 
ΡΙΠο55 Ὀυϊ {Π6 ννοσκβ οὗ {6 ϑοοοπὰ ἃζὲ ποῖ 
Ὀεποῆσίαὶ ἴο (6 ἀοετ, [{ [Ο]]ονν5. {πδὲ ἐπ 
ννΟΣΚ5 οὗ ππθ ἅγὸ 50 ])οςὶ ἴῃ ΤΠΟΘΙΓ Το5}}}15 ἴο 
ΔΠΟΙΠΟΓΥ ψν}}} Ὀοβίθ5 {Παΐὶ οὗ {πὸ ἀοοσ, οὐ, ἃῖδ 
Ὀπάοσ 16 σςοπίΓο] οὗ Οσοά. Ηδξτγε ννὸ ἢδνο ἴῃ 
[λςὶ 1ὴ6 ροτὴ οὗ (δὲ ρτεδῖ αισϑίίοη οὗ Ἰδΐδῦ 
{Ππ|65---ἧονν ἴο τϑοοης! ]θ πιδη 5 ἔγχεον] ἢ 
Οοά 8 ἀξογθθβ. δοϊοπιοη β ννᾶγ οὗ ἰδίϊηρ 1ἴ 
15. 1ῃδξ ἴο ΘΥΕΓῪ ϑορᾶσγαῖθ ννοσκ, νυ Ιςἢ ροα5 ἴο 
ΔΚ ὑρ [δ γτοδλί ἀρριοραῖὶς οὔ ιυιπίδῃ δοῖ!- 
ΥῪ (-Ξ δὲ “’ ἔγάνα!],᾽ 1.1.2... το), 1ΠΕ6ΓῸ 15 ἃ 
βΒδΆϑοῃ, ΔΠη Δρργορτγίδίθ {ἰπ|ὸ νη Οοά ἃ 
ΡοΟΪηῖ5 ἔογ 115 Ὀοΐης ἄοπο, ᾿ἰϊ. :---ὃ. Το δ 
ᾳυεϑίίοῃ ῳ) ΟΝ μαῖ ργοῆί ἢᾶ5 πιδῃ ἴῃ6 ὑνοσΚοΥ 
1Ποσοῖη ἡ ἣοὸ δῆϑννοῦα ἐῃαΐ {ῃ6 ὑνουκβ οὗ πηϑη, ᾿ἢ 
ἀσῃθ δοςογάϊηρ ἴο Οοά᾽β ἀρροϊπίπηθηξ, ἅγθ ἃ 
ἱμὰ οὗ {π6 ννοσκ [δὲ σοά τηβκείῃ (11), [δαΐ 

ὉΌΡΙΠΪΥ τταηροὰ 3οῆοπια οὗ Ὠινίπο Ρτον!- 
ἄἀδηοο τυ ῃὶοῖ, 45 ἃ ΨΠΟΪΘ, 15, ΌΥ σϑάϑοη οὗ [[5 
οχίοθηϊ δηὰ ἀυγδῖίοπ, ἱποουιργθῃθηβιῦ 6 ἴο 5, 
ποῖνν ΠΠοίδηάϊπρῦ ΟἿΓ δι ευοδ ἢ ἢ ΔΘΡΙΓΔΈΟΙΒ, 
ἃπαὰ ἴΠ6 ρονεσ οὗ Ἰοοϊκίηρ Ὀεΐοτε δπά αἴτου 

ΜΠ οἢ Οὐά εἶνεβ 5 (11). Μαπ᾿β βοοὰ ἰ5 ἴο 
Τε]οῖςθ ἃηά ἀο ροοά ἴῃ ἢ15.} δ πγχθ, νυ ί ἢ δὸ 
οδῃ ἀο ΟΠΙΥ 845 Οοα δρροϊπηϊβ (12, 13). Οοὐ 5 
ννοτκ, οὗ νης ἢ [815 ννουἹά δὲ 4 ρῥϑαγί, ἰ5. 0 σ 
ΘΥΟΓ δηὰ ἰ5 φρεγίεςξ (δῃά 50 ποῖ ιδ)]θςξ ἴο 
ΥΔΏΪ Υ), δηά οα]ουϊδίοα ἰο φᾶς ἢ πλθη ἴο δασ 
Ηϊπ (14). Ηἰβ νοσγκ, ννῃϊςἢ ννᾶβ Ὀοξαπ ἰοης 
ἅδο, 15 πονν Βοίηξ οἡ ἴο ςοτηρἰοίίοη: Ηἰ5 νγοσκ 
ΠΟΓΡΑΓΟΥΓ νν}}} Ὀ6 4 σοπῃρ᾽οπιθηΐ οὗ βϑοιηθίμιης 
ὙΏΙΓ γὰϑ ἀθης ὈΓΟνΙΟΙΒΙΥ ; δηάὰ Ηδ τοςδὶς 
1ῃ6 ραδὲ 'ῃ ογάογ ἴο δά ἴο τὲ ννῆδέ 5841} πιᾶκὸ 
1 σοπιρ οί δπὰ ρογίοςϊ (15). Ὑδὲ ργίηςρὶθ 
οὗ ἀϊνίπο ρβονογηπιθηί---ῆδί ΟΥΟΤῪ νου ἴῃ 
οΓάογ ἴο Ὀ6 ρειτπδπεηΐ δηὰ διισςοβϑῦ!! πλυϑὲ 6 
Οοά 5 ννουκ 45 νν6}} 48 τηδη 5 ννουῖς----ἰ8 ἀδοϊαγὰ 
ἴῃ Ῥβ. ΟΧΧΥΙ. 1, 2 (τ ΠὈυϊοά ἴο ϑοϊοπηοη) 
αυϊΐο 45 Ρ] ΔΙ ΠΥ 85 ἴῃ [Π15 σπαρίογ. 

1. εὐενγ Τῤίησ] ὙΠῸ Ἠεῦγενν ννογά 15 χυϊξε 
σΑΡδΌΪ οὗ ἐἢ!]5 πη] πο πιθδηϊηρ ; δυΐ τ 15 
ουιάθης Ποῖ ἴῃς ζΟ]]ονηΡ ϑροςϊ οδίη {παῖ 
δοϊοπλοη δά ἴῃ υἱενν ρας] ιν (Π6 δοίίοηβ 
οὗἩ πιθὴ δηά Ὄνοηΐβ νι ἢ ὨάΡΡθη ἴο πθη, (ἢ 6 
νοῦ] οἵ Ῥτγονιάθηςε σαῖποσ ἴδῃ ἴῃ νγοχ]ὰ οὗ 
Ἄστγοαίίοη. [ἰ ννουϊὰ βθὸπὶ {πὶ πιοϑῖ οἵ ἢ15 οννῇ 
Ὑγοσ κα ἀθϑογ θα ἴῃ ἰϊ. 1---ὃ ννοῦο Ῥιεβθοηΐ ἴῸ 
5 πιιπά. ὍΤῇδ τάτο νογὰ ἰιδηϑίαϊοα " 9568- 
50η,᾽) νΠΓὮ Οσουγβ οἰβοννἤοσο ἰπ ΝΟῆ. ἰϊ. ὅ, 
δηὰ βίῃ. ΙΧ. 27, 21, Ιη68ῃ5 ΟΡ ΒΔΙΟΔΙΥ Βῖ- 
[ρ {ἰπλο. 

635 

᾿ ἘΉΘΡ. δηὰ ἃ τἰπ|6ὸ ἌΠΟΣ 
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Δ. Ὁ 
70 ἐς  ν 
7νγοιν. 

Ι ὁε, ὡς ῖ. 

5. ἕΠἤλδρ. 1. 

3. 

5.Α τἴπιε ἴο σαϑῖ ἄννὺ βἴοῃβϑβ, δηά 
ἃ {Ἰπ)|6 ἴο ρΑΙΠΕΓ βἴοηθϑ τορεῖῃεγ; ἃ 
τΙη16 ἴο δπλῦγαςθ, δηά ἃ τἰηγὲ ἴτο γα - 
ἔτλη ἔτοπι δι γαςίηρ, ; 

6 Α τἰπιε ἴο 'ρεῖ, Δηά ἃ τίτηθ ἴο 
ἰοβ8 ; ἃ τἰπιὲ ἴο Κεβερ, δηά ἃ ἴτε ἴο 
᾿αβῖ ἈΥΨΑΥ ; 

7 Α {πιὰ ἴο γεπά, δπά ἃ π|6 ἴο 
8δνν ; ἃ ἴϊπιῈ ἴο Κεαρ 81:|δποθ, ἀπά ἃ 
{1π|6 ἴο ϑρεᾷᾷκ ; 

8 Α τίπτε ἴο ἴἶονε, ἀπά ἃ [π|6ὲ ἴο 
ἢλῖε; ἃ {ἰπιὲ οὗ νγᾶΐ, δπά ἃ τἰπιὲ οἵ 
Ρεδςεα. 

9 “ὟΝ αῖ ρτοβε Πδῖῃ ἢς (παῖ νγογκ- 
δἴἢ ἴῃ τῆαϊ ννῃεγείη ἢς ἰαδουγοῖῃ ἡ 

ΙΟ 1 πᾶνε β86εῃ ἴῇς ἴγανδιὶ, ννῃ]ς ἢ 
(ὐοά Βατῇ ρίνεη ἴο τῇς βοη8 οὔ πιεη 
ἴο δε ΘΧεῖο δα Ἰη 1. 

11 Ηε μαῖῃ πιδάβ ὄνεσὺ ἐῤίμσ 
ὈολιΓᾺΪ] τ 15. τἰπις : αδ8ὸ ἢθ παῖῆ 
86[ τῆς ννογ]ὰ ἴῃ {πεὶγ ποαῦῖ, 850 τῆδλζ 
ὯΟ πιδὴ οδῃ ἢπά ουξ͵έεκίῃε ννογκ τῆδῖ 

ἘΓΠΟΙΕΘΙΑΘΤΕΡ. ΤΠ, [ν. 5---τό. 

(σοά πιάκεῖῃ ἔτοπῃ (6 Ὀερί πηΐηρ τὸ 
τῆς επά. 

12 1 Κπονν τῆαϊ ἐῤέγε 'ς πο ροοά 
ἷη ἴπεπι, θὰϊ [ογ ὦ γιαῆ ἴο τε])οῖςδ, 
Δηἀ ἴο 4ο ροοά [ῃ ἢΪ5 ΠΠξε. 

12 Αηα δἷβο τῇδλϊ ἜἼνεγΥ πιᾶη 5ῃου ]ά 
εδἴ δηά ἀτγίῃκ, δηά βπ]οῦ τε ροοά 
οἵ 811 ἢϊ5 ἰδλθουτ, [τ ἐς τῆς ρπ οὗ (χοά. 

14 1 Κηον τηδῖ, ννῃαΐβοενεγ Οσοὰ 
ἀοεῖῃ, ἰτ 5}4}} θὲ ἔογ ἐνεγ: ποιίῃϊπρ 
σδη Ὀε ρυζ ἴο ᾿ΐ, ΠΟΓ ΔΠΥ [Πϊηρ τάΚεη 
ἔτουῃ ἴτ : δῃά (σοά ἀοδῖῃ 2ὲ, τῆαλϊ σιέμ 
8ῃοι 4 ἔδασγ δείογε ἢϊπι. 

Ις Τῆλι ψῃϊοἢ δῆ Ὀδδη ἰ5 πον; ὅ «βαρ. κ. 
Δη4 τῃαϊ ννῃϊς ἢ ἰβ τὸ θ6 ἤδεῇ αἰγεδάγ ἡ 
θεεη ; ἀπά (ὐοά γοφαυίγετῃ 'τῆδὲ ψηὶϊςὶ ! 
15 Ρδϑβῖ. 

1Ι6 4 Απὰά πιογεονεσ 1 8αὺνν ὑπάῈγ 
{πε ϑυη τῆς ρίαςε οὗ Ἰυάρῃηεπῖ, ἐῤαὲ 
ννὶσΚεάηθβ5 τυᾶς ποτα ; δηά τῆς ρἷδος 
οὔ τἱρῃτοουβηεβδ, ἐῤσέ ἱπ| 4 τὐας 
ἴΠεΓα. 

δ. ἐὐιὰ! ϑίομος τῇΔΥ δὲ τοραγάθα οἴ ΠΟ Γ 
8ἃ5 τηλοῦ! 815 ἴοσ Ὀιμ] ἀπ, Οὐ 85 ἱπιρθαϊπιθηῖβ ἴο 
1Π6 (ΓΕ ΠΥ οὗ Ἰαπά. δὲὲ 2 Κ.. Π΄. το, 2ς, δπἀ 
[54]. Υυ. 2. 815 οἰδιιθὸ πιιδὲ ποῖ Ὀ6 ᾿ηΐογς 
Ργοϊθὰ ἴο πιθδῃ ἴδ βᾶπ)Ὲ ἃ5 [6 ἰδϑί οἰδιιδὸ οὗ 
υΌ. 3. 

6. κεί...ἰ..4] Ἀλίδεοῦ, 99 κ, δπά 8 ὑ11ὴ9 
3ο 1.0} 9 ὌὋΡ ΖΟΣ 1οΒ. 

7. γεμ ἱ.6. ἴξαγ ψαγιηθηΐθ ἰἢ δὴ οὗ 
ΤΩΟΌΓΠΙΠΡ ΟΥ̓ ΔΗΡΟΥ, ὅ66 2 8. 1. 2, 11, ἄζς, 

9. ϑὅ8ε6 ποῖδ οἢ ἱ. 2. αΑἤεγ γον ουνὶπρ [Π6 
ψοΥΚ5 οὗ τῆλ ἰῇ ἃ πὸὺνν ᾿ἰρῃϊ, παπιοὶγ, 85 
νοσγκ5 ογάδιπεά ὉῪ Οοά, δπὰ ρατίβ οἵ Ηἰβ 
δτεδὶ ἀθϑιρη, μ6 γορϑδίβ ἢ]8 αιιεβξιοῃ. 

11. Ἀδίδοσ, ΗΘ Βαῦμ τηδάθ 81] [(ἢ6 ἰγᾶ- 
ὙΔΙ11, τ. 10] ὈΘΔΌΝΙΖΆΙ 1π 1ῦ5 Ὀ116; 8150 
Ἠ6 δίἢ δβοὺ ΘΌΘΓΕΙΌΥ 15 ὉΏΘΙῚΣ θασγῦ 
(ἡ.4. ἴῃ. ποαγὲ οὗ [6 δοπβ οὗ πιθῃ, ᾧὑ. 10). 
εἰ Βνογγ τη Ρ,᾽" 85 Ἰη τ. 1, Γοίοιβ ἴο {Π6 δοῖβ οὗ 
ΤΊΘη ταῖῃογ (ἤδη ἴο Οἰποσ (πίηρδ: "“ θοδυ τα] ἢ 
15 ᾿ιϑοὰ ἴῃ [6 5θηϑ6 οὗ σοηνοηϊθηΐ, ἢϊ, ἴῃ ΠδΓς- 
ἸΏΟΠΥ ΜΠ [86 νυ ΠοΐΪΘ ννοσκ οἵ σοὰ: [ἢδ δΓ- 
οἢδιῖς “ὁ ἢ 5 ΤῸ "115 Οὔϑουγοϑ ἴΠ6 τηθαπηρ. ΤῸ 
δοί δἴθγηϊγ ἴῃ {ΠΕΙ͂Γ Ὠραγί ᾿πθδῃ5 ἴ0 ρῖνθ {Π6Πὶ 
Π6 ἔδου υ οὗ σοποιάοπηρ δὰ Ὀοΐηρς πηονοὰ 
ὈΥ {με ρᾳϑῖ δπὰ (δὲ ἔπΐυγο, δὲὲ Νοῖδ δὲ (86 
πὰ οὗ ἴπΠ6 (μδρίου. 

“0... πα] ἰ.6. Μ Βου ΘπδὈ]πρ πηδη ἴο Πηά, 
580 Κηορθεὶ δηὰ οἴπογβ. (οπΊρΡΑΓΘ ΥἹ]. Σ 3. Ν1], 17. 

12. ἐπ ἐρε») 1.4. ἴῃ ἴῃ6 δοῇβ8 οἵ σζῆβῃ; 
οοπιρᾶγε [ἢ 54Π|6 Ἔχργοβϑίοη ἴῃ 1]. 24. 

(ο (ο σοοΠ ΤὍΠΙ5 ἰ5 ἱπάογβίοοά ὈΥ̓ βοὴ 
ἱγιτογργοίου ([0η ΕἶΖγα, αιιοίοα ὈΥ ΟἸπδθυγρ, 
λνυΐδες, Καοῦεὶ, Οὐαϑεέμιυ8β, Οἰηδθυῦς δπὰ 

ΟἴΠΘΓ8) 85 τηθδπὶηρ᾽ ρἤγϑιοδὶ δη)ο πιο. Βυΐ 
ΡΠ γϑιςαὶ ΘΠ) ΟΥ̓ Ππιθηΐ ἰ5 τεοίογγοα ἴο ἴῃ ἴῃς ποχί 
νοῦβο, [τ ἰ5 σογίδιηΥ Ὀειίογ ἴο υπάογϑίδηά 
{Πε86 ννογὰὰβ ἴῃ ἰἢ6 πΊογαὶ ϑεπθο ν Ὡς ἢ ΠΟΥ͂ 
ὈΘΑΓ ἴῃ 41} οἴμεῦ ρίδοθβθ, ἀπά νυν μι ἢ 5 ΠΕΙῸ 
υπαογθίοοά ὈὉΥ [πὸ δορί, Ψυὶρ., Ταγρυπὶ, 
ἘΟβοημλ Ποῦ, να πηρεγ, Ζὅςκ]ογ, ἄς. 

14. Ἴε ἰαϑί εἶδιιδο οὔ {Π|5 ὑϑῦϑθ βόθς δ6-: 
γοπὰ ἃ ἀεοϊαγαίίοη οὗ 6 ἕδεϊ οἵ σοάϊβ ρο- 
νεγηιηθηΐ οὗ {Π6 ννου] ἃ (1. )ό, ἄζο.) ὈΥ δά ἀϊπς 
{πΠ6 πιογὰ]ὶ εβθςις ννῃιςἢ τηδὶ ἕαςὶ 15 σα]ου]διοα 
ἴο ργοάιιςθ οἡ ἴοϑο ννῇο 566 1. [115 ἴῃς ἢγϑὶ 
Ἰηαϊοσδίίοη οὗἩἨ {πὸ ργαςίςδὶ σοποϊ υβίοῃ, ΧΙΪ. Σ 3, 
οὗ ἴδε ὑὕοοκ. 

16. Ἀδίῃοσ, Ἦπδι μδ6 Ὀθ0901--ἰπδὶ συῶ; 
ὈΘΖΟΙΘ, δηὰ ᾿ῃὩδὺ ὙΠΊ1ΟὮ Β.81]11 Ὀθ9 88 

ὍΘΘιι Ὀθζοσθ. Τὸ ννογὰ “15. 1ὴ οὐγ ΑΚ. 
5. ΘΥΤΟΠΘΟΙ ΚΙ Υ ῥγηϊοὰ ἴῃ ἘἈοπιᾶη Ἰοίίογς : 1ἴ 
ἄἀοο5 ποῖ οχὶϑί ἴῃ {π6 Ηδρθῦτεν ; δηὰ ἴῃ ννογὰ 
{ΠόΓῸ ἰγαηϑίδίθα “" πονν" 15 ἴῃ6 βδπΊθ ὙὙΠΙΟΝ ἰ5 
ἰγδῃϑίδίοα “" δἰ γοδαγ." 

γεφμὶγοι } 1.6. Υϑαυ τοί ἔῸΓ Ἰυπάρτηεηῖ, 845 
{Π6 ννογὰ βρϑοῖα!ν ΠΊΘΔΠ5 [ἢ 2 8. ἵν. αὶ ; ΕΖοῖκ. 
1. χ8, ἄς. [1 15 οὔνϊουβ ἐγοίὴ ἴδ σοηϊοχὶ ἰῃ 
[Π6 ἰαϑί εἶδιιϑο οὗ συ. 14, δηὰ συ. τό, 1γ, ἰδδῖ 
[Π|15 ἰ5 [6 τηδδηϊηρ ΠΟΊγθ. 
ῥα] κ|. Ῥυϊ ἴο Βιρῆϊ." 

μὲ πηρδηΐϊηρ οὗ ἴΠ6 νϑγβθ 15 [ἢδὲ {Ποῖ 15 ἃ 
ςοπηροίίοη Ὀδοῖνγθθη ὀνθηΐβ, ραϑί, ργεϑεηΐ [1πὶ- 
Ρ᾿ δά ἰπ {μὲ Ηεῦτενν ργεΐοπίε: 8εὲ Η!ΖΙΕ], 
φηα ζυΐωτο, αηὰ τἀπὶ {ἢ15 σοπποοίίοῃ οχιϑίβ ᾿ῃ 
186 δος οὗ σοα ΝΟ ςοπίτγοϊϑβ 8]}. 

16--22. Ταΐ στοδὲ Ἀπουηδὶ]ν ἴῃ ἐδ τι σὰ] 
ξονεγηπηθηΐ οἵ [Π]|5 νου], {ΠῸ ϑϑου }] υη- 
οαιδὶ ἀἰϊδιΠυζίοη οὗ τεννγάς δηὰ ρυπιϑὶ» 

Ἠδοδ. 
ἐλὰ 
ὥς ἀγτοξα 
α:υα7. 



ν. 17-22.] ἘΓςΓΠΓΟΙΙΕΒΙΑΘΤΈΕΘ. 1Π|. 

17 1 5414 ἴῃ πηῖηε ἢεαγῖ, (σοά 5842]] 
Ἰυάρε τὴς τπρῃίθουβ δηά τῆς ψιοΚαα : 
ἴογ ἐῤέγε ἴς “ἃ τίπχε {Πεγὰ [ῸΓ Ἔνεῦῦ 
ΡύΓΡροΟΒα Δηα [ογ ἜνθγΥ ννοσκ. 

18 1 9414 ἴῃ πλὶπε ἢεᾶγῖ σοποεγηΐϊηρ 
τ, ζάαὐ ἴῇς αβῖδῖα οὗ ἴῃε 5οη8 οἵ πηδῃ. ᾿ τῆδι 

»ἶσα . Ρ 
4, νά, (ἀοὰ ταϊρῃς τηδηϊίεδε τμεπὶ, δπὰ τῆδῖ 

637 
δίῃ πὸ ργεεπηπεησς ον ἃ δελβῖ: 
ἔογ ἃ}} ἐς νδῃιῖγ. 

20 ΑἹ] ρο υπῖο οπς ρΐἷαςε ; 4] δῖε 
οὔ τῆς ἀμιϑῖ, Δηά 41}} τὰγη τὸ ἀυβὲ ἀρδίῃ. 

21 ὟΝῃο Κπονεῖῃ τῆς 8ριπς οὗ ΈΓΕΡ: 
ὭΔη ἴῃδίς ἴροεῖῃ ὑρνγαγά, ἀπά τῆς τῇ ἀκδιλί 
ϑρί οὐ τῆε δεαβϑε τπᾶῖ ροεῖῃ ἀοννη- οἰ αεοεπηἰΐνΚ'. 

Εν. σ' 

μέ το, ἢν πχρῆϊ 866 ἴῃδς {Π6Ὺ τΠοπΊβοϊνοβ νναγά ἴὸ τε βαττῃ 

ἍΓΕ Ῥεδϑῖϑ. 22 “ ν»εγείογε 1 Σ᾿ρεγοεῖνε τἢχζ “ Ἵναρ. 5. 
Ρ- 49. 19 “Εογ τῇς μῆς θεΠΘῊ ἢ τῆς. ἐῤόγε ἐς ποιῃίηρ; δαῖξεγ, τμὰπ τπδὲ α ἢ ἢ 
ἂρ .. 80η85 οὗ ππεη δε Ποῖ δελβῖβ ; ὄνεὴ πΊδη 8Ποι)]ὰ γε]οῖὶσα ἴῃ ἢ 5 ονγη νγογΚϑ ; 

οηδ τῆϊηρ ὈΕ Δ ]Π]δτῇ (Π6πὶ : 45 τῆς οπα 
ἀϊεῖῃ, 80 ἀϊεῖῃ τῆς οἴδογ; γδᾶ, ἴῆδῪ 
Βαᾶνα δἱὶἱ οὔθ Ὀγοδίῃ ; 80 ἴῇδλϊ ἃ πιδῃ 

ίοτ τῇδ ἐς ἢΪ8. ροιτίοη : ἔοῦ Ψῇο 5}}2]]} 
ὑπηῈ ἢϊηπὶ ἴο 5866 ψνῆδλϊ 5}4]}] δὲ δίζογ 
ἢ1ΠῚ ! 

τηρηΐβ, ὙὙ1}}] 6 τοσβοὰ Ὁ Οοά, ΝΡΛΡο ἢᾶς 
ἔυΐυγο {Ἰπ16ὸ5 δηὰ ὄνθηΐβ ὑπάογ Ηἰ5 ςοηίγοὶ 
Ιό, 17). ΑΒ ἴογ τηϑη, {ΠΡΥ ἅγὸ ρίαοθάὰ Ὁγ 
οἀ, ΝΝΏο 15 {6 ῚΓ [σδοῆοσ, ἴῃ 4 μυ Ὁ ]6 σοπάϊ- 

τΟη, οὐ οὐ 8 ἰθνθὶ νυ ἢ ποιοῦ δηϊπλαὶβ. ὈΥ 
ἀδαῖῃ, ἴη4ὲ σγοαῖ ᾿πβίδηςε οἵ ἴΠθ]γ δι ]θοτοη 
ἴο νδηϊυὺ (18. 19), ννῃϊς τοάυςοβ ἴο 115. οὐ - 
δἰπδὶ] ἔοῖτῃ 411} [μδὶ ννᾶβ8 πιδάθ οὗ {6 ἀιιβὶ οὗ 
[86 στουηά (20). Απά {που ἐμὸ ἀδϑι!Π|65 
ΟΥἩ πηᾶῃ δηὰ Ὀρϑαϑςὶ ἅζὲὸ ἀἰϊβεγεηῖ, γεῖ ἴῃ Οὐζγ 
Ῥτέϑεηῖ ψδηΐ οὗ Κπον]θάρο 85 ἴο σοά β ἔζυγο 
ἀδα! της νυ ΟἿΓ 5ρ γ5 (21), πιᾶπ πὰς ἢΪ5 
ῬΟΓΟΙ (85 ᾿ᾶβ Ὀδεη βαιά ἰγεδάν 1]. το, ἀπὰ 
ποῖΐθ) ᾿π βϑιιςὴ ἰδθουγ δηά ϑβυςῇ ἸΟῪ 5 Οοά 
Ἀ55151|5 ἴο ἢϊπὶ ἰπῃ ἢ5 [1 δ} 1π|6 (22). 

16. 1 “α«ὖ, ἄς. αΐποτυ, 1 πᾶΥθ 8008 
85 ἰῇ Ὁ. 10) Ὁπάοσ ἴδ9 δπ [09 Ρ]1806, 
ς. Τὸ ρῥΐδοθ οὗ ᾿υάπιοηΐ πλθᾶῃ5 ἴΠη6 δϑδῖ 

οὗ ἴΠ6 δυιϊμογιζοὰ λάρο, (ομήραγε “ἴῃς ΠΟΙΥ͂ 
Ρίαςο,᾽" νι}. χο. 

17. ὦ ἔἰριθ ἐβογε) ἰ.6. ἃ ὄπιὸ ἢ Οοα. 
Ἡδρηρϑίεπθεγς σοιηρᾶγοβ δι. ΧΙ χ. 24. 

18. [Ώ1 βαϊὰ 10 ΠΥ Ὀθᾶσῦ Ὑ11Ὼ σ6- 
κατά ἴο ἴη9 ΒΟ ΟΥ̓ 2601, ἐΐ ἡ’ ὕὉπδῦ αοά 
ΣΩΒΥ ῬὉΤΟΥ͂Θ Ὧ60:) δ᾽!ῃὰ ΒΗΘῊῪ ὕΠ61} ὕηδῦ 
ἘΏΘΥ ὃἂτθ Ὀθδδῦδ, ΤΏΘΥ ὉΒΘΙΏΒΟΙΥ ΘΕ. 
“ 5ῃονηρ, ἰ5 ἴη6 τοδάϊηρ οὗ πε δερῖ., Ναϊρ., 
«πὰ ϑγγδα: [86 ῥγεβοηΐ Ηδθῦγονν ἰοχὲ γοδὰς 
“ὁ φροίηρ." ὙὉΠὲ6Ὲ πιϑδηϊηρ 15 ἴδ ἴῃ6 Ἰοῃρ ἀε- 
ἰὰγ οἵ Οσοά᾽β Ἰυάρπηεηΐ (νυν. τό, 17) 15 σα]ςυ- 
Ιαϊορά ἰο 5ῃθνν πιεῃ (παΐ 1ῃ6 ὈγονὶΥ οὗὨ {ΠοΙΓγ 
16 τόπάσγβ {Πποπὶ ᾿ησλρϑῦϊο οἵ Ὁ] ον ουξ 
δηῃὰ υπάεγεϊδηάιηρ Η5 ἀϊδι Πδιιῖνο }υ501ς 6. 

19. ἐφδαὶ «υδίερ ὀφίαϊεερ ρὲ τοπς ΟΥΓ »ιεμ] 
1 16 ἐνεηΐ ΟΥΓ δὰρΡ οὗ {πὸ βοῇβ οἵ τπδῃ, 

᾿οερθαναπκαεαετον ταδουκεαεακαταμεν. 

ἡ. ε. [δαῖ πο ἢ σοπιθθ προπῃ πότ ἔγοπι νυ" ἢ- 
οὐκ. ἴῃ νιγίῃθ οὗ (ἢ6 οτάϊηδηοο οὗ σοά. ὅθ 
ποΐθ οἡ ἴΠ|5 ννογά, "1. 14. ᾿ς ἴῃ ράγες αῦ 
(υν. 2. 11) 15 ἃ ρατί οὗ ἴδ “ννοσκ ἰμαὲ σοὰ 
ἀοβίῃ." 

21. Τῆς ΑΟΨΓ. οὗἩἨ Π]5 νοῖβθ 15 1ῃ6 ΟἿΪΥ 
τοηἀοῦηρ ψῃςἢ τῃ6 Ηδῦγον ἰοχί, 8ἃ5 ποὺ 
Ροϊηΐϊοα, δ]ονν5 (σα Ηθηρβίθηθογρ, ἀπά Ῥτο- 
οβϑοσῦ ΤΑΎΐοΓ 1.6 ν}}5). [ἴ ἰ5 ἴῃ δοσογάδηοθ 
ψ ἢ [Όη ΕΖγὰ (ἰὴ ΟἸΠΘΌυΓΡ), δπά [τς Ὀοϑῖ 
]ενν 5} ἱπίουργείουβ, ἢ Β ΟβοηπΆ Ποῦ, Ῥγθβ- 
ἴοῃ, Ηφρφηρβίθηδετρ, εἰ Ζϑο ἀπὰ οἴποσβ. ἃ 
ΒΡ ΠΥ αἰβογοπὶ ροϊηιπς ννουἹὰ Ὀδ γτεϑαηι δι 
ἴο διιίΐμογιζθ ἴπ6 {γαπϑίδίιοη, “"ὙΏΟ Κηονν8 
[Π6 βρι γι οὗ 86 βϑοηβ οὗ τιδὴ Ὑνβείθογ [ἴ βοοβ 
δῦονθ, δηά {πὸ ϑρίγιῖ οὗ (ἢθ Ὀθαϑςὶ νυ βοίμοῦ 11 
ξοοβ. ἀόννῃ Ὀὑοῖονν ν᾽) ἄς., ψδιοῆ, (που Ρὴ 1 
56ΘΠῚ5 ΠΟΙΓΠΕΙ ΠΟΟΘΘΘΑΓῪ ΠΟΙ 51:4 Ὁ]6, 15 532Πη.- 
[ἰοποὰ Ὀγ {Π6 ϑερίιυαριηῖ, Νυϊραῖο, ΤΑγριιπι, 
δγγίας, Κπορεὶ, Ενναὶά, ΗιζΖιρ, ΜΝ δι ΉΚοΥ, 
Οἰποθιγρ, δηά οἴδουβ. 

ἤῥο ἐποςυει δ] ὙΤῊΪϊ5 Ἔἐχργεββίοη (υιϑοὰ 4150 
1: ΣΟ. ν]. 12) ἄοθϑ ἢοΐ ΠΟΟΘΘΘΑΓΙΥ ἸΠΊΡΪΥ σοπι- 
Ἰοῖθ δηὰ δὐυϑβοϊυΐθ ἱσποόοσᾶῆσθ. [ἢ Ῥϑ. χα. 11, 

11 [5 ἀρρ!!οὰ το ἴπδὲ νυ Πὶς ἢ 15 ΡαγΕΔΙΪΥ ὑπάοτ- 
δἰοοά : ΠσΟΙΡΑΓΘ 5.ΠΠ}]ΔΓ ἔοστηβ οἵ ὄχργοϑ- 
δίοῃ, Ρῖον. χχχί. το; 5. χῶν. χό ᾧ [54]. 1}. χ.ὄ 
Μογϑονοὺ ἰἰ ἰ5 ονιἀθηΐ ἔγοτῃ χὶϊ. ) [δέ 80]ο- 
πο αἰὰ ποῖ ἀουῦε [Π6 ξιΐυγο Ἔχ ϑίθησε δη 
ἀοϑεπαίοη οὗ 6 ϑδοὰ]. ὙΠ15 γεγθα σλῃ ΟἿΪῪ 
Ὅε σοπδίγιθα 85 ἃ σοηῃξεοβϑδίοῃ οὐ τρις ἢ 'ρηο- 
τδηςθ οἡ [Π6 βιιδ]οςῖ. 

22. αυδαί «ῥα δὲ αἴένρ ὀῥη] ἰ. .. νι δδῖ 
504}} Ὀδσοπιθ οἵ [Π6 τόβ} 15 οὗ δ]5 νοτῖκ δϊοσ 
ἢδ 15 ἀοραά. (οχηρδζο 11. 19, ΥἹ. 12. 

ΝΟΤᾺῈ οἡ (ΗΑΡ. 11. ΣἹ. 

ΎΠΟ ψογὰ “Ὃ δἴογη γ᾽ 15 τπιοοὰ ἴπ οὐγ ΑΝ, 
ΟἿΪΥ 45 δη αἰγὶ δυῖς οἵ Οοά, δηά {ποτοΐοτε ἴῃ 
15 δῖ ςξ τηεῖρΡΥ5104] 5θη56. [αν νϑηΐϊυτγοῖ 
ἴο υϑὲ [ἴἴ ΠεΙΓδ 45 {6 Ὀεϑί πε! 5 ἐηυϊναϊθης 
ἔος τῃ6 σιιδϑίδπῦνο ΡῚΨ, ἴῃ {Πᾶῖ 1655 βίγςῖ 
8656 ἰῃ ὙΠσοἢ {Π6 δαϊθοίνθ “' ἐνουδϑιῖη σ᾽" 15 

οἴδθῃ υδοὰ 'π οὖἷγ Αἰ. Τὸ νογὰ Ὁ [ΠῚ 
ἀεπινοά ἔγοπὶ 4 τοοῖ οὔ ΡΊΠΔΠΥ δ ση γίηρ “ΒΘ 
ςοηςοαϊρά ;᾽ δηὰ ἴῃ 411 ρίδοθβ ὑπο ᾿ξ Το 
ἰη τῃ6 ΟἹὰ Τεβίασηεηξ ᾿ἴ Π85 γοΐθγοηςθ ἴο {ἰπιο. 
[15 χόποσδὶ πιοληϊηρ 15. ἃ ἰοὴξ ρετοὰ οὗ [1π|6, 
{8ε Ὀοριπηίηρ οἵ ἐπά οὗ νυ ῃὶςῇ 18 ἀποογίδέη, οἱ 
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αἴ ᾿οαϑσὲ υπάοῇηρα: τπουρῇ βοπιοίϊτηθϑ [Π6 
ΡοΓΟΩ 5 ποῖ οὗ ρτοαῖ ᾿ἰθηρίῃ, 45 ἤθη ἴἰ 15 
ΔΡρΡΙΙοά ἴο {πΠ6 ᾿ἴδίτηθ οὗ ἃ 5ἰανθ, Εχοά. χχὶ. ό, 
ζες. ὙΤΠὸ νοζγά 15 δα βόνθῇ {{π|65 ἴηὴ Εςς]θ- 
δἰδϑῖθϑ [}ἢ]. 4, ἴἴ ἰβ γοηἀθγοα "' ῸΥ ὄνογ᾽" δηά 
ΠλδΔη5. ὁ" ΠΟΠΓΠυΔ]}γΥ.,.) οὐ] σις {Π6 Ῥαβϑίπρ 
Βοπογδίίοηϑ οὗ πιδηκιηά, ἃ ρογοά νυ δοιιϊΐ ἀ6- 
Πηρά ἐπὰ οἵ Ὀδριππίηρ. [ἢ ἱ. το, ἰΐ 18 γε ογ- 
δά “" οἵ οἱά τἴπιο," δηὰ τοῦς ἴο ἅρὸβ ψνῃ ἢ 
ἢᾶνθ σοπλὸ ἴο 8ἃπ οπά, {Π6 Ὀοριπηηρ οὗ ν Ὡς ἢ 
ἷἰ5 ποῖ ἀοῆηρα. [ἢ 11. 16. 11]. 14, ΙΧ. 6, ᾿ἴ 15 
τοηάδογοά "ὁ ΓῸΓ νοῦ," δηὰ 5 ἀρρ δὰ ἴο ἃ ρογιοά 
οὔ ννῆϊοἢ {πῸ Ὀοριπηΐῃρ 5 σογῖδιπ Ὀὰΐ [6 ὁἐηὰ 
15 ποῖ ἀοῃποά. [ἢ χἱϊ. ς, 115 γοπἀθγοᾷ “Ὁ ἰοηρ,᾽" 
δης ἰ5 ἀρρ] δά, ἴπ {Π6 54Π|6 5θῆϑο 845 ἴῃ68 ἰδϑῖ, ἴο 
(Π6 σἴδίε οἵ πηδῃ αἰζου ἀδαίῃ. 

Ιῃ 1Π6 ργοβδοηΐ ρϑϑᾶρθ, 11. Οἱ. Π  γργοίουβ 
ΑΓ ἀϊντἀ δὰ Ὀεΐννθοη ἔννῸ τηθδηϊηρ8. (4) “ Εἴοτ- 
ΠΥ," ποῖ 25 πιεῖδρ γι σα} } σοηςεῖνοά δυϊ Ιῃ 
[Π6 5θῆϑ οὗ ἃ ἰοπρ' ἱπάδπηιϊιϊα ρογιοά οὐ {ππ|6, 
ἴῃ δοοογάδησο ἢ (Π6 86 οἵ ἴπΠῸ ννοτγὰ 
(του ρῃουΐ (Π15 Ὀοοϊ. δηὰ {π6 τοὶ οὐ {π6 ΟἹὰ 
Τοβίδιηθηί. ΤῊ τηϑαπίηρ 18 δορίοα Ὀγ [Π6 
ϑορίυδρίπὶ (αἰὼν), Α4ϊ14, ὨΓυ51118 ("" [ΟΙΡῈ5 
να δυπηαπα᾽)), ἈΟδοπτ  Π|6τγι ν διιηρογ, Ηεπρ- 
βἴθηθοῦς, Οἰπϑθυγρ, [6  ἴχϑοῃ, Δ ογάϑινοσιῃ, 
Ζόοκιοι. [15 σοηποοίίοη ἢ (Π6 σοηίοχξ 15 
(Π5 ΕχΧρ]αϊποά,. ΟΥ̓ΡΟΥΥ οὗ Νγϑβθᾶ βᾷγ5: 
ἐς ΒΙΟΓΗΥ, Ὀείηρ ἃ ποίΐΐοῃ σοηηοοΐϊθα 85 ἴξ 
ννεγο ΜΠ Πΐογνα] (αἰὼν διαστηματικόν τι 
νόημα ὃν), 5:5η1ῆ65 186 Θητίγο ογόδίοη ΜΙ ἢ 
ςοιηε5 ἴο ΡῈ ἰη [ἴ. ὙΠ6 ννογὰ [Ὀγ πιϑίοῃυτηγ ], 
ἔγοπι {παξ νι ἢ ̓ ποϊπάδς, τηδάης ἴπαΐ νι ἢ 
15 ἱποϊ δά {πογοῖη. ΑΙ τπϊηρ8 ἴπθη ννῆιςῇ 
να σοπῆα ἴο δὲ ἰπ οἰθγην (τῷ αἰῶνι) Οοά 
ἢά5 σίνθῃ ἴο {πῸ Ποασγί οὗ πηδῃ ἔοσ βροοΐά, 80 
τὲ, {χοῦ (Π6 ρτοαίηθββ δηὰ Ὀεδιῖν οὗ [Πὸ 
1Π1η 85 ογραϊθα, τηδῃ ΤΔΥ σοπίοιηρίαῖο ΗΠ ἢο 
τηδάὸ {πεῖη." Τῇ οχρίαπδίιοης οὗ δαοεϊοιη 
δηᾷ ᾿Πο] 250 ἢ τὸ ουθῃ ΠΊΟΙΘ 6] 050]γ σοπῆπεά, 

ΓΗΑΡΤΕῈᾺΚ ΙΝ. 
ι Καμεν ἐς ἑμεγεαξεαῖ τρείρ γπῆρε ὃν οδῥγεεσίονε, 

4 ὁγν δριῖγ, 5. ὁγ ταΐεηόσς, 7 ὃν ευυείοιδτίξος, 
9 ὁγν τοὐαγίρσδς, 13. ὁγ τοϊεέηες. 

Ο [1 τεζυγηβά, δηά Ἴςοπϑβίἀογαά ]] 
τε δ ορργοϑϑίοηβ τῇδ ἅγε ἄοηα 

Οηαρ. ΙΝ. Ηδνίηρ διτίνθα 1ἢ ἢ]. 22. δῖ 
ἃ ῬΑΓΓΔΙ ΔΏθννοΥ ἴο ΠῚ5 αυρδϑίίοη, Π]. 9, ηκ 
ἱ.. 3; ΥἱΖ. τηδϊ {Πογθ ἰ5 ροϑινο ροοά {(-:ὰ ροῦ- 
(100) ἴῃ παῖ 54ἰἰ5βοϊίίοη νυβίοἢ 15 ἔσαπὰ ἴῃ 
ννογκίηρ, ϑοϊοιηοη ποὺνν ἴγΓη5 ἴο {πΠ6 σ485 οὗ 
50 ἢ ΠΑρΡΙπο55 Ὀοίπρ ἱπιουγυρίοα δπὰ τράςσρα 
ἴο νδηϊΐγ ὈΥ νδγίουιθ σοη ΠΡ ΠΟ165--οῦῦ ΟρΡ- 
ῬΓοβϑίοη, 1-ς; ΟΥ̓ ΘΩΥΥ. 4-- ό; ὈΥ Ἰοπο Π 655, 
γ-ττῖλὶ ΌΥ ἀδοδὺ οὗ νοΥΚΙΠΡ ΡΟΥΟΓ, 12---ῖ͵χό; 
106 ἤγϑε ἔννο ἰπβδίδηςσοβ βθϑι ἀκοὴ ἔγοπι ἢ 
Ἰοννοσ γδηκ8 οὗ [1ἴθ0, ἴῃς ἰαϑσὲ ἔνο ἔτοιῃ [6 
Ὠιχδοτ. 

1. 501 γείμγποά, σπμά εοπείάεγε] ἘΔίΒοσ, 

ΒΟΓΙ ΕΒΘΙΑΘΤΕΘ5. Ν. [ν. 1, 2. 

ΙτΠϊηἸκ, ἴο {Π6 ἱπιτηρά!αἴο πηϑδηΐηρ οὗἩ (Π6 ἰοχῖ, 
δάετείη (φυοϊδά ὈΥ͂ Κ ΟΒοητ 16) βᾶγβ, “ [ἢ 
41] (Π6. νἱσιϑοιτυἄθς οὐ 1ῆ6 ννοῦ, [ἢ6 υυῖθο 
ογάογιηρ οὗ Οοὰ 15 σοπϑρίςυοι ; ἀπά οἴεῃ, [ξ 
8 ΠΊΔΏ ι1565 (Π6 (ΔΟΠ]ῈΥ αἰ νΊ ΠΟΙ ᾿πηργεβϑοα οἡ 
ἢϊ5 πηϊπὰ οἵ {πογου ΡΥ σοηριάογιηρ ἃ ἰοῃρ 

ἱπΐογναὶ οὗ Εἰπὶδ (ΞὩῦ), οὔ γνοίης ραϑὶ 
δηὰ ἐογθοδϑῃρ [αἴ γΓε ονεηΐβ, Π6 ΤῊΔῪ β81η ἃ 
Κπον]θάξο οὗ τῆς Ὀοδιγ δηὰ βταπάευτσ οἵ {86 
ἀϊνίπθ βονογητηθηῖ : γοῖ Ψ͵ὸ ἃτθ 'ἴπΠ ΠΟ νυῖβδ 
εἰοὰ ψ ἢ 50. ἰαγρὸ 834η δχίθηϊς οἕ Κπον]θίξο 
ἃ5 ννοι αὶ ΘΏΔΌΪΘ υκχ5 4ἴ οπὸ ρίδηςο ἴο ἕο Δη 
Ἰάδα δηὰά ρίδη οἵ {πὸ ναϑί ογάϑγ οὗ Ργονϊ ἀθῆςθ.ἢ" 
1) 6] Ζϑο ἢ (᾿ ΒΙΌ]Ις ἃ] Ῥβυσῃοίοργ," νἹ. αὶ 2, Ρ. 
475, Βπρ. ἴτγ.) 58γ8, “" Οὐἀ ἢα5 ρἰδοοὰ ἴῃ ἴῃς 
Ἰηθογη σοποιζαϊοη οὗ πιᾶη ἴῃς σΔρδὈ ΠΥ 
οἵ σοποεὶνίηρ ΟΥ̓ οἴογηιγ, (6 ΞΠιρΡ]ς ἴο ἃρ- 
Ρτοπρηά [Π6 νου αδίίηρ, {πῸ Ἰοπρίης δῇογ δὴ 
Θἴογηδὶ 16. 

ΓΠΘ οἱδοῦ πιραηϊηρ (6) ““1Π6 ννου]ά,᾽" ὁ. 2. 
[Π6 πηδίογι4] ννογὶ ἃ, ΟΥ υηΐνογθθ, ἴῃ νος ἢ '᾿γὸ 
ἄννοῖ!, ἰ5 δοσθρίθα Ὁ. {Π6 Ν᾿ υἱβαίθ ἀπὰ [βγοπιο. 
ΜδπηάοΙσθοῆη, Οσοβθοηί5, Καποῦοὶ, Εν], δηὰ 
ΕἸδίεγ : δῃὰ 11 μᾶ5 ργδϊποὰ συγγθΉΓΟΥ ἴῃ Επρ]δλπὰ 
ὈΥ δείηρ τοςεϊνοά ἴῃ οὐ ΑΟΥ., Ὧἅπιὶ ὈΥ θείης 
ςοπηπηδηϊεά οἡ Ὀγ [,οτὰ Βάςσοη ἴῃ πῸ ὈεΕΡῚη- 
πΐηξ οὗ ἴΠ6 ἢγϑι θοοκ οὗ {πΠ6 "Αἀνδηςεπιοηΐ οὗ 
1, δαγηΐηρσ᾽ (' δ ογκβ,᾽ ΌΥ ΕἸΠ5 δπὰ δρεάάϊηρ, 
ΠῚ. ζός). ὑνπἢ {Π|5 πιραπίηρ ἰΠ6 σοπίοχε ἰδ 
οχρί αἰποὰ 48 τοίου τίηρ ΟἰἴΠογ ἴο [Π6 Κηον ]ερο 
οἵ {Π6 οδ]όσί5. ψΜ ἢ νυν ἢ {Π}}5 νου] 18 ΠΠ]ρά, 
οἵ ἴο 1ῃ6 ἰυνὸ οὗ {6 ρἰδαϑιιγοβ οὗ (ἢς ννου]ά. 
ἼἜΠΙ5 ΤρϑΔπΙΠΡ 506 ΠΊ5 ἴο ὑὕδ 1655 10 ΠΑΓΠΊΟΠΥ͂ 
ΜΠ τΠπ6 σοηιοχί (Πδη {Π6 ΟἴΒΟΓ: θυΐ {πὸ ρτίη- 
ΟἿραὶ οὈ]θοίίοη ἴο ἰξ 15 {π4ΐ 1ἴ δϑϑίβῃβ ἴο (δ 

ννοτὰ 85} ἃ 56η56 ϑνΠὶςῇ, ΔΙ Βουρῇ ἐουπὰ ἴῃ 
ἈδΌΡιηΙςΔ] Ηοῦγενν, ᾿ἴ Πονοὺ Ὀδᾶγβ ἴῃ ἴῃ ἰδῃ- 
ξιυλξε οὗ ἴῃ ΟἹὰ Τοβίδπιθηΐ. 

ἀηάεγ (ἢ δὰη: δηά ὈεΠοΪα τῆς ἴδδγβ 
οὗ «μοῦ ἂς τυέγό Ορρτεβϑθά, δηὰ ΠῈΥ 
Πα πὸ σοπιίογῖογ; πᾶ οἡ {πε ᾽,5ἰάς ᾿Ξεὰ 
οὔ τῆεῖγ ρργεβϑοῦβ ἐῤόγέ τᾶς ροννεσ; 
δυῖ τ(ἢεν ἢλά πο ςοπηίοτγζεγ. 

4 ὁ ΝΥ Βεγείογε 1 ργαϊβεά τῆε ἀεαδά "19 

ΑΠΑῚ͵Ι σοϊυτπθοά δηὰ Βα. ΑΠῸΓ ρυχθα- 
ἴῃς ἰπ {86 ργοσοάϊθρ νοῦβο5. ἢ15 τ βθοίοηβ. Οἡ 
σογίαη ΡὨΘΠΟΠΊΘηΔ οὗ 116, ἢδ {πγηβ ἴο Ἰοοῖκ 
Δραὶῃ οὐ ΟἴΒΕΓ ρῃθηοπιθπα, δπὰ ἴο ἰοϑὶ ἘΥ͂ 
{πὸπὶ ἢ15 ζγθνιοι 5 ΠΟΠΟ] 5Ι]ΟΠ. 

οὐῥγόσσίοπα, οῤῥγεε ὙΠῸ τνογὰ 15 δὲ 
54Π|5 ἴῃ Ηθῦτονν. [1{ Πᾶ5 Ὀδθῆ ργοροβθά, ἴῃ- 
βῖοδα οὐ “4}} {πῸ Ορργρβϑίοηβ [Παΐ δὲ ἀοῃθ, ἢ 
ἴο {ΓΔ η5]δῖϑ "" αἰ [Π6 ορρυόβϑρά δὶ ατὸ πηλάδ, 
ἦ.6. 41} ννῆο δἵὸ Ὀγοιχοῖϊ πᾶ θ᾽ Ὄρργοββίοῃ. 
ΤῊ σοποζγοῖθ νγογὰ ἰ5 Ἰπογὸ βἰτκὶπρ ἴπδῃ 18Π6 
αὐδίγαςϊ: Ὀὰῖ ἴπ6 Ἰάϊοπλ 15 Ἀᾶγβἢ ᾿ῃ ΗΘΌΓΕΟΥΥ 
45 ἰῃ ΕΠρ] σῃ. (8εςε Νοίδ δἵ δηά οὗ (μδρῖος.) 
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εὮ. 

γ.3--13.]} 

ὙΠ ςἢ δ᾽ 6 δἰγεδλάν ἀεδά πογα ἴλη ἴῃς 
᾿ϊνίπρ νν]ς ἢ ἀγα γαῖ δἷϊνα. 

ΕὙεΑ. Ὀδεῖϊεγ 1: ῥέ. ἴλη δοῖῇ 
πεν. ψΠΙΓἢ Παῖῃ ποῖ γαῖ Ὀδεη, ννῆο 
Ὠλϊῇ ποῖ 8 ἴῃ δον! ννοῦγκ τἢλξ 18 
ἀοπέ υπάδγ τἢδ 80η. 

4 “4 Αρδίη, 1 ςοηϑίάἀεγεά 41] ἴγα- 
ΨΔ1], ἀπά ᾿ ἐνεσυ τῖρῆς ψγόογκ. τῆλε ' ἔου 
115 ἃ πιᾶῃ 18 εηνιεἀ οἵ ἢὶ5. πεῖρῃ- 
θουγ. ΓῊΪΒ ἐς 4]8ο νδη!υ ἂπὰ νεχὰ- 

κα ἐς ἰα (ἀς (Ἰοη οὗ Ξρ|ΓΠ. 
Φ“07) σα 
»»Ξ 7 γο»νε ς “Τἢε ίοο!] (ο]άειἢ ἢϊ5 μαπάβ το- 
φυβξ πρὸς το δοῖῃογ, ἀπά βδίθτῃ ἢϊ5 οννῃ ἢξϑβῇ. 
ἦΡιον. 6. 6 “Βετῖογ ἐξ δὴ βδπαβι] τυτεῤ αυϊεῖ- 
ἃ 14..33. Π685, ἤδη δοῖῇ τῃ6 Παπάβ ἔμ]] τοἱτό 
΄ 

'φηνγ." 

Ρτον. : Ε πΩν, 
τό. ὅς 16. 5. {ΓΑν 1} δηά νεχαδίίοη οὗ 8ρ|Γζ. 

γ 4 ΤΠ εη 1 τετυγηεά, δπά 1 8δνν 
νΔΠΠΥ ὑπᾶογ [Πα 58η. 

8 ΤΠοῖθ 15 οπα σίομσ, δῃα ἐῤεγέ 
ἐξ ποῖ ἃ βεςοηά ; γεδα, ἢς ἢδῇῃ πειῖῆεγ 

3. δειίθγ ἱς δὲ. αὐδίορ ῥα ποῖ γε δὲεέεη) 
ΎΠΙ5 νοποπιθηΐ Ὄχργοβϑίοη 56 ἡἢοΐ ψιθουΐ 
ῬΆΓΑΪΙΙΕΙ ἴῃ ἢ 15 ὈοΟΚ ---ν. 3, ἀπά οἰβοννῃογο, ἃ8 
0Ὁ 1. το, χ. 18; [6τ. χχ. 14; δαί. χχυῖ, 
24. 

4. εὐεγ γίσδὲ «ὐογὰ] ἈΔΊΠΟΣ, ΘΥΘΙΥ͂ Β8ο0- 
0988 1} ΨΟΤΚ. 
“ον ἐϑὲςς, πεὶσῥῥομγ)] [11ξ, “6 [15 15 [6 δῆνΥ 

οὗ τηδῃ ἔογ ἢϊ15 ποιρ θοιΓ,᾽" 2.6. 56 [8}5 Ξιις "655- 
[1] ννοσκ πιᾶκοβ (ἢ6 ννΟΥΚΟΥ 84η οὈ]οςὶ οὗ 

50 Οὐοϑθηϊ5 δηὰ δι ΡΟ ἴῃ διυὺ- 
δίδηζαὶ δεσογάδηςσθ νν ἢ οὐγ ΑΟὟ., ἴδ6 Νὰ]- 
ξΑῖθ δῃῃᾷ [ποὸσ. Μδηγ πιοάσεῃ Ἰη ογργοίουϑ 
τἰηἀογϑίδπα {πὸ πλοδηϊηρ ἰο Ὀ6 “115 ΜΜΟΥΚ ἰ5 
νὰν οἴεει οὗ 186 Γίνα  γΥ οὗ τδῃ ν]ἢ 15 ποῖ ἢ- 
ὉυΓ. ἢ" 

δ. »ίάειρ ῥὶς δαπά] ἼΤὍὮ6 δηνίουβ τῆλ ἰ5 
Βεγο ὀχ θὰ ἴῃ ἴῃ6 σμαγδοίογιϑεῖς διζἔπθ 
οὗ ἔῆς οἰυχναγά, Ῥγονυ. νἱ. το, χχίν. 12, γῆ οβδ 
ἰδηήθῃου [0 πορίοςξ ονθὴ ἢ]5 ἔοοά 15 ποίϊςϑὰ 
'ἰπ Ῥγον. χίϊ 27, χῖχ 24, ἃπά ΠΊΔΥ Ποῖρ ἴο 
οχρίδιη [6 ρῆγαϑο “" δαϊϑί ἢ ἢ15 οννὴ ἢθβἢ,᾽ ἡ. δ. 
ες ἀοβἔγογϑ ἢ ΠΊΕ]: σΟΙΠΊΡ. ἃ 5:Π|}|8Γ ἜΧΡΓ65- 
βίοπ [58]. χ]ῖχ. λό; 8, χχνῖϊ. 2; πὰ Μίς. 
":. 2. 

6. ῥαπάμη ϑιίπςογ, ννμδὶ Π}15 {π6 ΒΟ] ]ονν 
οὗ ἃ ᾿ιδηὰ. 

δοίδ ἐδε ῥαπάς μίη 1,Λῖ.. “ΘῈ 515 (}}." 
ἼὨΪ8 νοῦϑο ΠΊΔΥ Ὅς υπαεγβίοοά οἸΠΟΓ (1) 45 

αἰίογοά Ὀγ ἴΠ6 ἴροὶ ἃ5 ἃ βαγοάϑιῃ οὐ ἢ 5 5116 - 
ΠΟ55[Ἢ] Ὀὰΐ τοδί] 688 πο ΟΌΓ; ΟΥ (2) ἃἋ5 {86 
οοπηηϊεηΐ οὗ δοϊοπλοη γοσοπηηλ πάη σοπίοηϊ- 

᾿ χησηΐ ΜΠ ἃ πηοάογαϊο σοπιροΐθηςο, ὙΠῸ ἔοτ- 
ΤΛΟΓ ΠΊΘΔΠΙ ΠΡ ΘΡ6Π15 ργοίο δ Ὀἷο ; Ὀμζ ΟἷΓ ἰγϑη5- 
ἰαΐογβ, 1 {πὸ γ Πδὰ ργοίογιθὰ ἰἰ, ννοι]ὰ ργοθα- 
ΌΪγ Βανὸ ἰμϑεγίεα "' βαἢ ἢ6,. 45 {πεν Πᾶνς ἴῃ 
νυ. ὃ. 

ΒΟΓΡΕΘΒΘΙΑΘΒΘΤ ΕΘ, ΙΝ. 

ΟΠ] Δ ποῖ Ὀτγοῖμεγ: γαῖ ἐς ἐῤεγέ πὸ 
εηά οἵ 4]1] ἢϊ5 ἰαδοιιγ; πειῖθοῦ 18 ἢΪ5 
Εγ6 8ατιϑῆεά νυν ἢ σίςεβ; πεῖτμογ ἐαλε 
δέ. ον ννῆοπι ἀο [ ἰαῦοιιγ, δπάὰ δε- 
Γδαν8 ΠΥ 8οὺ] οἔ ροο ἡ ΤῊϊ5 ἐς αἷβοὸ 
νη. γϑᾶ, ἰτ 15 ἃ δοῦα ἔγᾶνα!ὶ. 

9 Ἷ ἵνο 4γε Ὀεῖζεγ τἢΔη οης; Ρε- 
σδιι86 τῆεῪ πᾶνε ἃ ρσοοά γανγαγά [ου 
{πεῖς ἰαδυυτ. 

10 ἔογ 1 {πεν (4]1. τῃε οὔὲ ν}}} 
ΠῚ ὺρ 15. [εἰϊονν : δυὰς νγοὰ ἴο ἢϊπὶ 
ἐῤαὶ τς αἷοπα ννῆδη πὸ (θὰ ; ἰοῦ 
ῥὲ ῥα ποῖ Δποῖπεγ το μεῖρ Πίπὶ ὑρ. 

11 Αρδίη, 1[ ἔννο ᾿ἰ6 τοσοῖῃει, (ἤθη 
1ΠΕΥ ἢδνε ἢεαῦ: θυς ἢον σα οης δὲ 
ννΑΓπὶ δίοηε 

12 Απά [ξ οπβ ρῥγενδὶ] σα! δῖ ἢ ]Π]. 
ἔννο 5041] νυν ῃοϑίδηα Πΐηλ; ἀπά ἃ τῆγθο- 
[0]4 σογά 8 ποῖ φυιςκὶγ Ὀτόκεη. 

152 4 Βεῖζεγ 25 ἃ ροὺγ διὰ ἃ ννῖβε 

η--ἰ.ἃ. Τῇ βροεοΐδοϊα οὗ ἃ ΡγοβρΌγοιι5 
ΤᾺΔΠ ᾿νῃοβα σομπάϊιοι 15 το ογεὰ νη ΟΥ̓ ἢΪ5 
ἰφοϊαιίοη, Βιϑῆορ ΔΝ ογάβυνογι ἢ σοηϑιογ5 [Π 658 
νΟΙ595 25 81] ΘΧργυσϑίοῃ οὗ ἴῃς 5δά θθ5. οἵ δ0]ο- 
ΤΟ 5 Οὐ ἢ Ὠραγί ἴῃ ἢΙ5 οἷά θὲ δυγιοιπάοα 
Όγ Πἰ5 δ} 1655 (ΥἹ1. 28) ννοπση. ὦ τοπιαγκ 
οἵ [μοτὰ Βαοου ννουϊὰ 5 γοηρίμοη (15 ορίηίοῃ, 
“10 15 δίγδηρο ἤονν Πιρἢ ἃ γαῖθ σγοδαῖ Κίηρϑ8 
Δπὰ τλοπΆγοἢ5 ἀο 9εῖ οὐ (ἢἰ5 ἔγαϊε οὗ ἔπΠοηά- 
50 |0..«(Ὁ0Γ ρῥγίποεβ. ἴὴ τοραγὰ οἵ [πὸ ἀϊσίλποθ 
οὗ (γ᾽ ἑογίιιηθ ἔτοπὶ ἰῃδῖ οὗ [ΠΟΙΓ δι ]θοῖβ 
Δης βογνδηΐβ σδηηοΐῖ ραῖμεῦ (Π|5 τ. Βιιῖ 
88 {6 ργοξρόγοιβ πιᾶπ 15 ἤδῖὸ (υ. 8) τορΓθ- 
βρηϊοὰ 25 Ὀγοϊμουθβς δηαὶ σἢ} 1655, [ῃ6 Ριοΐα ΓΘ 
15 ποῖ δῃς ΓΟ ἃ {Γδηβογιρί οὗ ϑοϊ]οϊμοη 5 ρεῖς 
8008] ἜΧΡΟΓΙΘΉςΕ. 

8. « «εεοπμ] ϑοπῖὸ πάνθ υπάογβίοοα [ἢ 15 
οὗ ἃ υυἱῆο: Ὀυῖ Ιξ [5 Ὀδζζεγ ἴο ἱπίογργεϊ 1ἴ πιοσα 
νυνὶ οἰἶγ, -ττᾶτγ ομο Αϑϑοςϊαῖοα ογ σοηπεςιοα ἢ 
Ἀϊπλ. 

10. «πμποίῤῥεγ) [1 γα] γ, “ἃ ϑοσοπά." 
12. ἐγ ομπε ῥγευα! ἀφαίπσέ δῥημ) 1.6. 1 

ΔΠ ΘΠΟΙΠῚΥ] ρΙΈν 41] ἀραίπδὶ οὔθ, ΤῊΘ ργονεγθϑ 
1ῃ. 1ῃϊ5 δηὰ τπὸ {πγθὸ ρυδοθάϊῃρ νογβθ5 ἄγ 11}115- 
{γαϊοὰ ΌΥ ἃ βγὶπρ φιοϊθά ἔγοπι {πὸ Ταϊπιυά, 
.Α πιδη νοι ΠΟΙ ΡΔΠΙΟῺ8 15. {ἰκὸ τὴς ἰοΕ 
μαπά ντβουῖ [πὸ τῆ." 

135-- 16. ὙΠ 655 νοῦϑοβ ἃγὸ ἰηϊθηάοαὰ ἴο 56ῖ 
ἔουτἢ 1ῃ6 νηὶ οὗ φαγί } Υ ῬΥΟΘΡΟΓΥ ὀνθη οἢ 
ἃ ἴηγοθπθ. Βυῖ ἴδποτὸ ἰ5 ξγοαΐ αἰϊνθογϑυ οὗ 
ΟΡίπίοη 8ἃ5 ἴο [86 ῥγθοῖϑε τηθδηηρ οὗ ἴδ6 
νοῦ ἰπ νυν ΐςῇ (ἢ5 ἰοβδοὴῆ 8 ᾿οπνογρά, 
ΤἢΕ ρᾶβϑᾶρμο 15 τεραγαθδά (1) 85 ἃ ραγδῦϊθε οὐ 
Βοῖοι {κὸ μὲ οὗ [μ6 σὨ ἀ1655. τηδῃ ἴῃ υ-. 8: 
50 Κποῦεὶ, Ηρηρϑιοηθογς, Ν᾽ ΑΙ πΙηρογ, Οἰη8- 
Ὀυγρ δηὰ οΟἴδοῦθ; ΟΥΓ (2) 45 ἃ δι βίογυ οἰϊμοτ 
οὗ ΑὈτγάμπαπη πὶ Νιπιγοά, οὐὔὐἠ |οὈϑερῃ, οἔ 

639 



ΕἘΓΟΙΕΒΙΑΘ 9... 

βεςοῃά ςἢ1]4 τῆλε 541] βιδηά ᾧρ ἴῃ ἢ15 

640 [ν. 14---τό. 

οἢΠ] 4 τῆλη δὴ οἷά δηά (οο 5ἢ Κίησ, 
ἐΗεῦ. τῳ. ΠΟ Μ1] πὸ πογα ὃ6 Δαπγοη!5ῃεά. βῖεδά. 
“ὦ πο 14. οΥ ουΐ οὗ ργίβδοη ἢδ ΤσοπΊοῃ 1Ι6 7ῤέεγε ἴΣ πὸ επά οἔὗ 4]] τῆς 
ρα ἀρ τεῖρη; ννμεγεαβ αἶβὸ δέ ἐῤαΐ ἴς θογῃ ρδεορίε, ουέπ οὔ 11 τῆλε ἢανε θβεη θε- 

1η ἢἰ5 Κίῃησάοπι Ὀεςομβεῖῃ ροοΓ. 
Ις 1 οσοηπδίἀεγεά 11 τῆς ἰἰνὶπσ 

γῆς ἢ νγαὶκ ὑπάογ τς 5.η, νν ἢ τα 

1)αν!ά. οὗ Κοδοδοδπι, οὗ Αια ζίδῆ αηὰ [οδϑῇ, 
οὗ Οπϊᾶ5 δπὰ Τοβερῆ, οἵ οὗ δοπῖα ὀνθηΐ ποῖ 
5 ΠΟ ΙΘΠΕΪγ Καοννῃ ἴο 5; 80 πὸ ΤΑΓΡΌΠῚ, 
ΚΒ αϑηὶ, Καϊϑεσ (ἢ Κπορεὶ), Ηἰχιρ, {πιθτεϊΐ, 
Εννδὶα δηά οἴμοῦβ ; οὐ ἢ 8ἃ8 ἃ ΡΓΟΡΉΘΟΥ οὗἨ 
(6 ϑιυιςςσοβϑίοη οὗ Ἀθποῦδοδπ ἴο ϑοϊοπιοῃ, δπά 
οὔ [εἐγοῦοαπὶ ἴο Ἀοποῦθοᾶπιὶ ἴῃ ρατῖ οὗ δὶ8 
Κιηράοιηῃ ; 50 Βίϑδβορ ΝΥ ογάβννογί ἢῃ δηά τῇς 
Τάγρυπι; οὐ (4) 85 (αὴ οί Ππρ ἔογἢ ἢγϑὶ (Πα 
νἱοἰβϑιτάἀθ5 οἵ τογδὶ ᾿Πἴ6 ἴθ ἔννο ργονθγΌ !8] 
βΑγηῦ5, τ. 12 ἃπὰ 14, ἀπὰ ἴμϑη (ὁ) ἰπ νύ. 
τς Δπὰ τό, ἴπ6 νυἱεϊϑϑιἀ65 οὐ ργοσεβϑίοη οὗ 
186 ψψὨοϊο δυιπιάη τᾶςσθ, Οδ βοπογδίοη ΕΙ Νηρ 
Ρίδοθ ἴο δποίπου, νι ῖσῃ ἴῃ 115 ἴση 9} Ὁ6 
Τογροίίθη ὈΥ 15 βιισοθββοῦ: [Π|]5 ᾿πιογργείδιοη 
5. φιοϊοα ἔγοπι θη ἔζγα ΟΥ̓ Ργοξοόβϑοῦ ΤΆ ΕΓ 
1 ονν 5, πο δάορῖϑ ᾿ἴ. 

ΤΠΕ ἢτϑὶ δπὰ πε ἑου οὗ {ποϑθ νἱεννϑ 
ἈΡΡρθᾶσγ ἴο πᾶν ἴπ6 ςδιοῖ οἰδπὶ ἴο σοπϑιήογα- 
τοη. Εογ {Π6 σοη͵θοῖΐαγοβ ᾽ ἴῃ σθοοπα ἃτγὸ 
ππίοηδΌ]6 οχοθρί 50 ἔδγ 5 ἴῃ6 μοβι(ίοη οὗ 
Βομοῦοαπι, οὐ 1η6 ἱπιργδοηπιθηΐ οὐ [οβορῇ, 
ΠΊΔΥ πᾶν βιιρροβίος πη Ἰἰάθα ἴο ἴΠ6 υυτΊ ΠΟΥ. 
Απὰ ἴδο τὨἰγά ἀρρ] 65 186 ὙογῪ σοιηργεῃθηθῖνὸ 
ΘΧργθβϑοη5. “' 41} ([ἢ6 Πἰν]ηρ,᾽ Δηά “πὸ δηά οὗ 
411} 1ῃ6 ρϑορὶς," ἴο ἃ 5βεοίίοη οὗ {πὸ Ἴ ννεῖν 
ΤΠΌο5: ἀηα τποσϑουου, ἴξ στρα γο5 ἴο 6 5110- 
Ροτγίϑθα ΌὈΥ βοπῖε ργοοῦ ἴπδξ δοϊοπιοη οἷα πιὰ 
ἴῃ μι Οὐ ργόρἤοογ. ὍὙῆὸ ἤγβὶ νἱονν ἢᾶ5 δπ 
δαἀνδηΐᾶρο οὐϑὺ {86 ἔουστῃ ἴῃ παῖ ἴ ἀοε5 ποῖ 
ἈΡΘΙΡῚ ἃ ἰΟἴΔ!]Υ πὑπρτγοσδάοηϊοα βθηθ6 ἴο [Π6 
ννογάὰ γοίεά, "" ΠὨΠ]ὰ," ἰἴῃ τ. σς; δἰ μοι ρἢ 1ξ 
Αθογὰ5 πὸ δι ϑίδοϊογυ ὀχρίδηδίίοη οὗ {δ6 
ὙΟΥΥ ϑίγοπρ ἰθγπβ ἰῃ νυ ἢ ἴΠ6 πα πηθο᾽ οὗ ἢϊ5 
50]6εῖ5 ἰ5 ἀθβογιρθὰ, οἡ τμ6 ψνβοΐθ, 186 
βγβῖ ἄρρθϑᾶγβ ἴο ἤᾶνθ {πε Ὀδβί οἰδίπι. 

1358.. εὐ Βδίμογ, γοῦπβ πᾶ. ΤΠε 
“ννογὰ 18 υϑϑ οὗ τηδῃ ννῇο ννεῦγο ἀρουΐ ἔυΓΥ 
γοᾶγϑ οἷά ἴῃ σ Κ'.. χὶϊ. ὃ: δπά οἵ ]᾿Ἑβερὴ δἵ [ἢε 
ἃ5ὲ οἔϑονθηΐθεη ἰπ ὕεη. χχχνῖϊ. 2ο. Αἰπιοβί 
ΘΥΘΓΥΎΠΟΓε εἶθ ἴἴ 15 υϑθὰ οὗ ἃ Ἑςἢ]]ά. 

ίογε τῃδπὶ: {ΠΕῸῪ Αἷδο παῖ σοηλε δίζεγ 
56.8}} ποῖ τε]οῖςε ἴῃ ἢϊπι. ϑύγεΙΥ τ 18 
Αἶδο ἐς νϑη ΠΥ ἀπ νϑχδζίοη οὗ βρι γί. 

14. ον ομί ο7...ῥοογ ΒΔΊΠοΓ, Ῥοτ ουἱ οὗ ἐπ9 
ΒΟΌΒΘ οὗ Ὀοπάδβο Ὧθ ΚΟΘΕ ΤΟΥ ὅο ὈΘ 
ἃ πᾷ: ΔΙΒΟΌΚὮ π9 ͵ἃᾶι ὈΟΤΏ ΡΟΟΣ ἴῃ 
Ὦ18 Κί πε ἄοπι, ἰ. δ. ἰη [Π6 σΟΙΠΙΓΥ ΟΥ̓ΕΓ ἡνΠΙΓ ἢ 
6 Ὀδοᾶπιο Κίηρ. 80 βυβίδηΠ δ! (ἢ δορί. 
Βννα]ά, ΚηοθοΙ, Ζδοκιίοσ δπὰ οἴμοι, σῆοὸ 
ΔΡΡΙΥ Ὀοΐἢ οἰδιιϑὸ5 οὐ {Π|5 νϑῦϑὲ ἴο {6 γουπξ 
τη. Τηθ ννογάὰ “" Ὀδςοιηθῖ ἢ " ἴῃ οὐὖΓ Αι- 
{Ππογιζοὰ Νογβίοη 5ῃοι]ά δ ἴῃ [12]1ς5. 

15. 1 εοπμαίάεγεα] [110 1 βασ. ὍῊε νἱβίοη 
οὗ ΜΙοσδίδῃ, σ᾿ Κ'. χχιὶ 17, ὈδρῚπ5 νυ [6 58πὶδ 
νγογά, δηά ψ ἢ ἃ βροοΐδοϊθ οὗ ἃ πιυϊιίυάς οὗ 
ἴηθῃ. 

αἰ ...«ὠπ ὙῊΙ5. 15 Ἔχρ δίποα ἴο πλθᾶπ “ δἱὶ 
{86 ρορι]δίίοη οὗ [π6 γοιιηρ πιᾶη 5 Κιπράοπι:" 
[Π6 Ὠγρογθοῖο (5. χὶ. 4, ἅζς.) “45 ἴπ6 βαπά 
{παι ἰ5 ροῃ ἴΠδ 5864-5ῆοτγε ἴῃ πιυ! ἰθ ᾿"ἢ 5 
αιοΐοα 45 ἃ ρᾶγ4}16] ἴο {815 ΘΧ ργθβϑίοῃ. 

ἐῤεὲ “εεοπά εὐ 4] ΤῊ δϑθοοπᾶ γοῦῦ ἰ9 
Ὀπαογοίοοα ΌὈΥ 5οπλα ἱπίοΓΡγοίουβ 45 Ἰἀθητςδὶ 
ἢ τΠη6 οὐδ τηθητοηδα ἴῃ στ. χα: ΟΥ̓ Οἴδοῦϑ, 
ἃ5 ΤΟΙογγηρ ἴο δΔηοῖμοῦ ΠΟ 5841} ϑυσοθοά 
πὶ. Βιυΐῖ {πὸ ἱηϊγοάυςτίοη οὗὨ « τιϊγὰ Κίηρ, 
δἰ μοῖρ ποῖ ἱποοηϑιϑιθηἑξ ἢ [ΠῸ σταπι- 
ΓΑΙ͂Α] σοηῃοίσιςίοη, ἀοθ8 ποῖ 9θθπὶ ἴο Ὀδ 
Γραιίγοά Ὀγ τἢ6 ῬΑγϑὉ]0. 

ἼΠ6 δι ρρογογα οὗ 186 ἔοι ἢ νῖονν ΥΒΙΟἢ 
ἢδ5 ὈΘΘΠ πηεηΠοη θεῖ φῦονο ἰγαηςϊαῖο 1ῃ6 ννογὴ 
γείοά Ὦοτο, “" ὈΓΓΓΉ," τηθδπίηρ “Ροπογαίοη, " ἔοι 
ὙΠ ἢ ἃ ἀἰβἔογοπὶ ννογὰ 15 σϑὰ ἰν 1. 4. 

16. Τρῤεγε 51 ἘΙΠοΥ, ΤΘΤΘ ν 85. 
ἐδαὶ ῥατὺε ὀδεη ὀφύογε ἐδεηι}] Ἐλίποῦγ, Ὀθζοτ 9 

ὝΏΟΙΣ ἢ6 ἯδΒΕ, 2.5. δἱ ἴῃς Ποδὰ οὔ ὑ Βοτὴ 
16 γοιπρ Κὶπρ ννᾶ58ι (ΟΠΊραγΟ ἃ 51Π||12Γ 
Ῥῆγαϑο, Μίςσδῆ ᾿ϊ. 132. 80 ἴῃ Τάγραπι, Οεϑο- 
Πῖιι5, ΚποΟρο], ΖόςκΙου δηὰ οἴπογθ. ὙΠῸ ἴγ1:5- 
ἰλοη οὗ ἴῃ6 Αὐϊῃοτχοὰ Ψογβείοη, τοι ἢ 
640 4}}Υ Μν6}} ϑυρρογίθα, ἀοεϑ ποῖ γ16 8 50 σουὰ 
ἃ 56η56. 

ἐδεν αἰτοὸ ἐῤαὶ..ῥί»ι] 1.6. ἴ[ὴ6 ποχὶ ξεπεγα 
[ἸΟὴ 5}4}} ἕογρεοῖ (15 σἤποόβθη Κίηζ. 

ΝΟΤᾺῈ οὐ (ἩἨΑΡ. ν΄. 1. 

ΤῊΕΞ ΟΑ5Ε5 ΟΡ ΟΡΡΕΒΕΞΒΞΙΟΝ ὈΕΒΟΚΙΒΕΌ 
ΙΝ ΕΠΟΚΕΒΙΑΒΤΕΚ. 

ϑοὴθ τρδύοις ἤδνθ Ὀδθὴ ϑιγργϑοα τπδΐ 
Ἰησΐδηοοβ οὗ ᾿η] 511|ς6 δηα ΠΊΙΘΟΓΥῪ 5110 ἢ 85 2ΓΘ 
ΠογΟ ἀσξογιθοα 5ῃοιϊὰ πᾶν οσουτγοά πὶ ἴῃ6 
ὮΔΡΡΥ τεῖξη οὗ ϑοϊοιηοη; ἀπά δυο μ᾿ αΘθαρῸ5 
Δ5 1. 16. ἵν. 1, δηά ν. 8. πᾶν Ὀδθη ιι5 ἃ 85 
ΔΆ λιχυπιοηΐ ἴῃ ἔδνουγ οὗ ἴἢ6 Πγροίῃοϑὶβ (ῃδῖ 

ἴπη6 ὈΟΟΚ νὰ5 νυγιτἴθη δὲ ἃ Ἰδίεσ. ἘπΠ|6. Ἔ. σ. 
ἤθη ΡΑ]οβίῖηθ νν 85 τιϊοὰ ΌὉγΥ ἃ βονεγηοσ ἄο.- 
Ρυϊοὰ Ὦγ (ἢς Ῥοτγβίφη Κίπρϑ. 

ὙὝΠο56 σᾷϑοσ, ποννονοῦ, τοργοϑοπὶ ποῖ πὸ 
ψΒοΪς Ὀμζ τη {πιῖἢ ΟΠΪῪ ἃ 5π|4}} ροτίίοπ, οὗ {π6 
σοπάϊιοη οὔ ἢ ρεορῖο ἀθβογι θοή τη Ε σο]δϑιαϑῖθϑ. 
ὙὝΠΟΥ οάπποῖ Ὅς εοραγαϊοά ἔγοπι 6 πη ς ἢ 
ΤΟΤΕ ΠΙΙΠΊΟΓΟΙΙ5 ἀδεσ τ ρίοης οὐὁἨ ΘΔ, ἀριπ- 
ἄδηςθ, δηά οη)ουπιθπξ (ἴοσ ἱποίδηος, σἤδρ. 11. 



ν. 1, .2.] 

ΡΆΞ35:Π|, 11]. 13, δηα 1[5 ρΑΓΑ]16] ραβϑαρθβ, ἵν. 
4---12,. 1ο0---20, Ν]. 1---2, ὅ(ς.), ΙΓ ἢ ννου]ὰ 
5.1} ΠΟ ἃ56 50 ννῈ}} 45 [δῖ οἵ δοϊοσιοη. [παάθρά 
1η6 σοπάϊτοη οὗ {Π6 ρθορὶς ἀδϑοσι θὰ ἤθγο 
8πι} ἴῃ ἴπ6 ρος οὗ Ῥγονογὺβ ἰ5 οπμθ ἴῃ ννῃ]ς ἢ 
ἃ δῖοδὶ ἀθδὶ οἵ ὀχίογῃ αὶ ργοθροΥ [5 πηχοά 
ὙΥΠ ἃ σογίδ! ἢ διηοιηΐ οὗ νἱοΐοησο δηὰ [ηἾ15- 
τἰσθ. 1 ἴῃ Ῥγονογὺβ δυο ραβϑαροθ ἃ5. 11]. 10 
6 σοιηραγοα νυ] ἢ 111. 321: ΟΥ ΧΧΙΪΟ ΟΣ, 2, ΜΠ 
ΧΧΙΙ. τό δηά 22, ἴδε «υροΐε Ῥἱοΐαγο 566 ΠΊ5. ἴο 
Ὀδ 580 πηιςἢ ἰκὸ (Παὶ ΠΟ Οἢ 15 βίνοη ἴῃ Εἰςςἶθ- 
βδϑῖθϑ, (πδί ᾿θοΪἢ ἀφθογιρίίοηβ νν1}} Ὀ6 τεοορ- 
ὨΙΖΟΩ 45 ρργορτίαίε ἴο ἴΠ6 94Π16 δ. 

Μογτθονογ, ἢ ὨδΔρρΙπθϑς οὗ δοϊ]οπηοπ᾿ 5 γερὰ 
Τυδὲ ποΐ Ὀ6 δχαρβογαῖθα. ὙΠῸ Πιἰβίοτγιοδὶ 
ἀεδογιρίοη οὔ ἴὲ (1 Κι. ἵν. 2ο---2ς) 5.ὙςΕΥ 
ΓΟΙΕΓΞ ΟΪΥ ἴο {πε Κιηξάοπι οὗ 5γδθ], [πὸ ἰῆς 
ΘΠΟΥΤΏΟΙ5 ἰουτ ΟΥ̓ τσ ΠΤν δηποχοὰ ἰμογεΐο 
ΌΥ σοπαιεβῖ, τπαυςἢ σοηξιβίοη, ἰπ) υϑεῖςα δηὰ 
ΟρΡργοϑϑίοῃ ὈΥ ἰοσὶ βονθύποῦβ, πηϑὲ ἱπον Δ ΌΪΥ 
ἢάνὸ ργοναι θὰ, ΗἩοννενοσ Ὀοποῆςεπιὶ ἴΠ6 ρογ- 
50η4] ἰπῆιιοησθ πὰ Ἵμαγαςσίογ οὗ 6 ἀϊϑῖδηϊ 
πο ΔΓοἢ δὲ [ἘγΌβδ οπὶ ταῖρῃϊ πανο Ὀεθη, γεῖ 
Β6 ςου]ά ποῖ ες Ἰ ΠΟΥ σοπέγοὶ ἴῃς ρτγοςσεοά- 
ἰηρ8 οὗ ἢ15 υπηεζουβ διδογάϊηαῖς ΟΗΊΓΟΙΚ ; 

ΘΗΑΡΤῈΒ ΡΥ. 
ι Μαρμέδες ἐπε αἰτίη φογυϊοσ, 8 12. τι 7 16 

σφαϊησί οδῥγέρσίοη, 9 αμά ἐμ γος. τ ὅν 
τ: γίδες ἐς δε νῷ ο77 Οσώ. 

Κ ἘΕΡ τὴν ἴοος ψῃεη τῆοιι ροεβῖ 
ἴο ἴῃς δοιιβε οὗ σοί, πὰ δὲ 

ΕΓΠΟΙΕΘΙΔΟΘΤΈΕΞΒ. ν. 

δηᾷ 4 νγῖϑα Κίηρ' πιυυϑὲ ἢᾶνθ Ὀθόη ἀνγάσε οὗ [ἢ }15 
βίδίθ οἵ [ῃϊηρ8. 

Βυΐ δνθὴ ἰῃ Ῥαϊδϑι πο ἴθ 81} νὰ ποῖ 
ἈΔρρΙηθ55. Κνδ ἃγὲὸ το]ὰ οὔ ἴτε ἀεργδάδιίοη 
οὗἔἩἉ ἴπ6 ποη- [ἐνν 5} ᾿πμδ! δηΐ5 ἴο ἃ ϑἴαΐο οἔ 
ΒΑ ΘΓΥ ὈΥ {πε οχδοξίοη οὗ ἕογοεὰ ἰαῦοιγ δπὰ 
{πυῖ6, 2 ΟἾτο. ἰϊ. 17, 18, δηά ΥἹ]}. η, 8,9; 
πὰ Τὰ πουπίοῦο οὗ ἴῃ6 ἤδανυ Ὀιγάρη, τ Κὶ. 
ΧΙ, 4.) προβοά ὄνθὴ οἡ [ἢ6 [5 γδο᾽ 1165 {ῃ6πὶ- 
βοῖνθβϑ, ΠΙ ἢ σοηίτθυϊοα ἴο Ὀτίηρ δροιυΐ {Ππ6 
ἀἰογυρίίοη οὗ {πΠ6 Κιπράοτῃ. 

ΕἸΥΙΠΟΣΥ, ννγ6 δῖ πονῆογο το]ὰ (ῃαΐξ {πὸ 
οΆ985 οἵ ὀρργϑϑϑίοη τηθηίοπθᾶ ἴῃ Εςο]εϑιαϑίοθϑ 
οςσυττοά Μὴ ἴΠ6 ἀοπηηΐοηβ οὗ ϑο]ογηοη. 
ὙΠ ΠοΥς 15 ΠῸ γϑδϑοη ἴο ϑιιρροβο (παῖ πὸ ννοι]ά 
αὐδίδ!η ἔγοπι τεξοιτιηρ, ψνβοη ἴὰ ου δά ἢϊ5 
ΡυΓΡροϑο, ἴο {πὸ σοπάϊοη οὗ οἴΠΕΙ παίϊοηϑ 85 
τι νὰ πιδάθ Κποόνγῃ ἴἰο ἢἰπὶ ὈΥ ἢΙ5 ἱπιϊπγαῖο 
δοημπαϊηίδηος ἢ (Π6 Τ  τδη5 (566 ΕΛ ΙΒΘΌϊ 5, 
Ργξρ. Ἐνδηρ.᾿ 1Χ. 20, δηὰ τς ςς, 
ΑΡΙΟΏΝ 1. 17, 18}, ὈΥ̓͂ ἢὶ5. ἰηΐογοοιιγθθ ὈοΙἢ 
ἢ ΕἸΠΙορία απα ὑντἢ (ἢ6 σουηίγιος νυν ῆοϑο 
[πὸ οὗ ἱἰγαῆὶς ραβϑθοὰ {πγουρ Ὑδαάπιοσ, ἀπά 
ὉΥ Πὶ8Β σομηπλεῖοα ἢ Ἐργρὶ δηά νυ 
Ορῆιγ. ᾿ 

ΠΊΟΓΕ ΓΈΔΩΥ το ἤιδᾶγ, “τῃΔη ἴο᾽ ρῖνε “1 ξᾶπ, 
[ῃε 5ϑογίῆος οὐ (οοἱβ : ἔογ' {ΠῈΥ Ἴσοη- Βὰ. 50. δ. 
5ἰ4εγ ποῖ τῇδϊ {πο} ἀο εν]]. 

2 Βε ποῖ γαϑῇ νυ τῆν πχουίῇ, 
ΔΠ4 ἰδεῖ ποῖ τῃϊηβ ἤεαγ θὲ ἢδϑίυ ἴο 
υὐῖεῦ ἀπν της δείογε Οὐοά : ἔογ 'θνν τς 

ΟΗΑΡ. ΚΝ. Αἴ το Ὀεριπηΐηρ οὗὨ 1Π18 σῃᾶρ- 
ἴεγ 4 ἀϊβδιθησθ οἵ δἴγίθ πιᾶῦκβ ἃ ἰγδηβίτίοη 
ἴ0 ἃ ποὺν Ὀγδηςἢ οὗ ἴΠ6 πιδίη σιιθ᾽οεῖ. ΤΠδ 
Ῥγρᾶσποσ πον Ὀοχίη5 ἴο δάάγθϑα ἢ15 ἤΡΑΓΟΓ ἴῃ 
1Π6 ϑϑοςοπὰ ρεῦβϑοῆ. ὙΠὲ 50} ΘΟ υγ, ΒΠεγῖο 
ὈΠΌτΟΚοη, ἰ5 ποπορίου ἢ ἰηϊοττυρίςἀ ὈΥ ρὲγ- 
504] δά άγοϑϑθος, νυν] ς ἢ ἀγὸ τοροαϊοα νυ ἢ ἴη- 
ΟΓΘΑΒΙ ΠΡ ΓΟ ΘΠ ΘΠΟΥ ἔγομῃ {Π15 ρίασε ἴο {πὸ δπὰ 
οὗ 1ὴ6 ὈοοκΚ. Καοθοὶ, νν ἢ ἀϊνίάεπ [6 νυν ο]ο 
ὈΟΟΚ ἰπΐο ἔννο ρᾶγίβ, ἴπ6 ἢγσὲ ῃθογοίῖσαὶ, [Π6 
ϑθσοηα ρῥγαςῖςαὶ, ὈθρῚΠ5. Πἰθ ϑθοοπὰ ἀν ϑίοῃ 
ἤθγο, Τ]6 νυ ΠΟ, ΒΘ 5αγ5, 5 στα Πν φυεἴης 
ἴῃς ρΡοβιοη οἵ ἃ ρἢ]οϑορῃϊσαὶ ἱπαιίτογ, δηὰ 
Ὀερῖη5 ἴο Ιᾷγ ἀοννῃ {86 ργίποῖρ]ο5 δηὰ πιλχὶπὶβ 
ΜΉ ἢ ΒΘ ἢδ5 ἀδάςοά ἔγοπι ἢ 15 νἱονν οὗἉ 16. 

[τ 15 ννοστῃ ποίίηρ ἴῃαὶ ΠοΓῸ 15 ἃ σἰγικίης 
ΓΕΒ ὈΙΔπος Ὀοίννθοη {86 [ἰπὸ οὗ ἵποιιρῃϊ ρὰΓ- 
Βα δα ἴη [15 ὈΟΟΚ δηά {παῖ οὔ βρῇ ἴῃ Ῥϑῃ τη 
ἰχχῖ!. ὙΠῸ Ῥβαὶπιῖδὲ ἀθϑογῖθεβ Πἰ πηι. } βγϑῖ 
ἃ5 ν᾽ η [6 ΡΓΟΒΡΟΓΙῪ οὗἨ ορργοόθϑούβ πὰ 
ὉΠΑΘΘΟΥΝηΡ πη ὙΠ ΘΏΥΥ ἀπά ρογρίοχιν ; 
Ὠρχὶ 45 “βοίηρ ἰπῖο ἴΠ6 βδαποίιαγυ οἵ Οοὰ :" 
Δηα {πΠρῃ, 45 ἰραγηηρ πὲ Οὐοά ἰ5 ἃ τξῃΐθοιιβ 
]Τυάρο. του ΡῈ Βαπιδη ἱξποόγαποθ πάθους ΟἹἹΓ 
βεοιης ἔπαΐ Ηδ 5, ἀπὰ 45 γϑβοϊνιηρ τΠαϊ ἢ5 15 
5[.1}} 6 ψιμάφεὶ Ὀγ τΠ6 σοιη5:1 οὔ Οὐά. 850 
ἴῃς Ῥγοασῃοῦ, ΑΓ 5πετηρ ἔοττῃ ἢἷσ. νον οὗ 
Ἐιππ,η ᾿Πδ, Ποῦο ἰδκος ἢ ΠΡΆΓΟΙ ἴπμοὼ ἴδ 

νοι ΙΝ. 

ἤουδθ οὗ Οοά ἴογ δὴ Ἂχρίδηδίίοη δηά ἀϊγθο- 
ἔοηβ. Τακιπρ [Π6 ΘΧΡΓΟβϑΟη “ ροσβί ἴο {πῸ 
Βοιιδο οἵ σοκΐ" ποῖ οηἱγ ΠΠἰογα γ, Ὀὰΐ 4150 
ἴῃ 1ὴ6 δρὶ 11] 50η56 οὗ δηΐθπηρ πο σοχητλι- 
πο νυ Οοά, ννὲ ΠΊΔΥ͂ πη οτγϑίδηα δοϊομηοη 
Πογὸ ἴο δαπιοηϊδῃ ἴΠ6 τοδάθγ Ὀοΐῃ ΚΈΠΟΓΔΙΙΥ 
1Πδξ τϑνθγθποθ ἰ5 ἀπ ἴο Οσοά, δπηὰ ραγίϊσι- 
ἰΑγὶγ (πὶ ἴῃς νδηὙ }ι5ῖ ἀοδογι θά, νυ ΒΓ ἢ 15 
τηηρ]εὰ ἢ (Π6 “Ροχτοη " (δαὶ Οοα 845- 
555 ἴο ΕΥΟΓΥ πιᾶη, Οὐδ ἴο δὲ ἰγοαϊθα ἃς 
ἃ αἴνπα τηγϑίοιυ, ποῖ ἰο Ὀδ τηΔ46 Δη Οσοδϑίοη 
ΟΥ̓ Ἰά]ὸ ἐπουρπέ, μαϑῖγ ννογ 8, δηὰ γάϑῇ γοόβοϊα- 
[οη5, Ὀὰῖ ἴο Ὀ5 σοηϑιογθα ἴῃ {πΠ6 ἔραγ οὗ οὰ 
(νυ. 1---2}; ἴδαξ {Π6 ϑρθοΐδοϊα οὔωμπη]ιιδὲ 
ΟΡΡΓΟββίοη 15 ἴο Ὀ6 ρδΕΘΉΓΥ τοξογγοα ἴο σοι ς 
5 ρΓΘπιΘ Ἰπἀρτηθηΐ (8, 9); (παῖ τλΘΓῈ ΓΙσἢ 5 
ΑΓ ηϑαςσϑέγτὴρ, Ὀγηρ σαγὸ ἢ Ποῦ, ἀπά 1 
Βοαγάοα ἅγὰ [γληβι[ΟΥΥ (10--- 17}; πὰ [ῃδῖ ἃ 
Ταῖη 5 οη)ον τη ηΐ οὗ 5 ρογέϊοη ἴῃ 1Πἴδ, ᾿πο]α - 
ἱηρ ὈοΙὴ ἰαῦουγ ἀηὰ τις ἢ ς8, 15 [ῃ6 δ! οὗ Οσοά 
(18----20). 

1. Κορ ἐγ 7οο] ἱ.Φ. Οἷνε τὴν πιϊπά ἴο 
ψνῃχῖ ἴδοιι ατί σοϊηρ ἴο ἄο. 

δὲ πογθ γον ἰοὸ ῥοαγ)] ὙΠ656 ννογὰς ἤλνο 
Ὀθθη {ταηο! το Τὴ ναγῖοι 5. ναγϑ νου ΔΩΥ 
τα οΥ1} αἱ ογ ΠῚ ΟΥἹἨ τῆ 56η5», ΚηΟΘΟΙ πὰ 
Οἵ οτς {γλπϑίαίο Πθπὶ, "10 ἀγανν ΠΟΥ ἔοσ 6 
ΡυΓρυσο οὐἠἨ πραγ ἰ5 Ὀοϊζοτ," 
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ὁ Ῥγοτ. 10. 

2 ἘΓΟΙΕΘΙΆΑΘΒΤΙΤΕΒ. 

(οὰ ἐς 'π μεδάνεη, ἂδπά τῆοι. ὑροη 
οαγῖ!: τηδγείογα ες τὴΥ νγογάβ θὲ 
ὄξεν. 

δίαιταν. 6.7. 2 σογ ἃ ἀγϑᾶπὶ σοπχεῖῃ τἢγουρῇ τῆς 
ταὰτἰταάθ οὗ θυβίποββ, απά  [οο] 8 
γοῖςς :ς ἀποιυη ὈΥ πχυϊτιταάς οὐ νγογάϑ. 

εις, 3, 4. “ἍΤΉεη τῆοι νονγεβῖ ἃ νον ὑπο 
᾿ (Ποά, ἀεΐεγ ποῖ ἴο ρδᾶὺ ἴζ; ον δ ῥαιῤ 

Ῥ6. 66.5.. ὯΟ ρίεαϑιγε ἴῃ ἔοοΐβ: ἦραν τῃαῖ ννῃϊςἢ 
13, 14. 

ἴοι δαβῖ νοννγεά. 
ς Βεῖζεγ ἐς 21 τῆλ: τῇου 5ῃουϊάεβῖ 

ποῖ νον, ἴδαη παῖ του ϑ5Ποιι]άεβι 
γον ἀπά ποῖ ΡΔγ. 

6 δυῆεν ποῖ (ὮΥ ποῖ ἴο οδυ8ε 
(ἢν ἢξβῇ ἴο 8ἰπ; πειΠεΓ 54Υ ἴῇου δ6- 
ἔοτε τῆε δηρεὶ, τῃλζ 1ἴ τᾶς ΔΠ ΘΥΓΟΥ: 
ννεγείογε βῃου]α (σὐοά δὲ δηρτν δῖ τῇγ 
νοίςε, δηΔ ἀεβίγου ἴῆε ννοῦγκ οὔ τῃϊη6 
μαῃάς 

 ἕοτ ἴῃ τῆε πιυϊτυάς οὗ ἀγθαπὶβ 

Ν. 

Δηἀ ΠΊΔΠΥ ννογάβ ἐῤεγε αγέ αἶβδὸ ἄϊυεγς 
ὙΔΠΙ65: δυῖ ἔδαγ του (σού. 

ὃ 41{ τῇου 5εεβὲ τῆς ορρτεϑβϑβίοη οἱ 
[6 ροοτ, ἂπὰ νἱοΐϊεηζ ρεγνεστπρ οὗ 
Ἰυάρπιεηῖς Ὧπά 1υδῖϊςε ἴῃ ἃ ῥγονίῃςε, 
πλλῖνοὶ ποῖ ἰδῖ (ἢδ6 πγδῖζογ: ἔογ ὲε ἐῤαΐ 

[ν. 2---ἰ|.ι:Σ. 

ΔΠη4 ἐδέγε δὲ Ὠιρῃδγ τῃλη τΠαγ. 
9 Ἷ Μογεονεγ τῆε ργοῆς οἵ {πε 

Ελγῖῃ 5 ἔογ 41}: τῆς Κίπρ δίηιεοί 15 
βεγνεά Ὀγ τῆς Πε]ά. 

Ι0 Ηε δῖ ἰονθῖῃ νοῦ 5041] ποῖ 
δε 5ατίϑῆοά νυνῖῇ 5] νοῦ; ποὺ δα [δδῖ 
Ιονεῖῃ αδυπάληςε νυν ἱπογοᾶβα: (ἢ 18 
ἴς αἶϑδο ν ΠΥ. 

τι ΝΏδη ροοάβ ᾿πούθαβα, {ΠΥ ἅγα 
Ἰπογθαβθα τῆλ οαῖ ἴθ : ἀδπάὰ ψῇᾶαῖ 
βοοά ᾿ς ἐδόγὸ ἴο τῇς. οννπεῖβ τπογεθοῦ, 
βανίηρ ἴῆς ὈεΠοϊάϊησ οὐ ῥῶ ἢ 
{Πεῖῦ ογεϑὴ 

10 βεαγ ἱ.6. ἴο ΟὈΘΥ͂, 85 ἴπ6 ννοσά 15 γθῆ- 
ἀεγοὰ σ 8. χνυ. 22 πὰ εἴϑοννῃογο [{ ἄοθβ ποῖ 
τοῖο ἴο ΔΠΥ γοδάϊπρ οὔ ἴδε [,ὰνν ἴῃ ἀἰϊνὶπ 
βεγνίςθ ΖδοκΙογ. ἣ 

6. ΠῚ πο ἐδγ γ»πομέῤ, δζς. 1.4. 1)0 ποῖ 
τλᾶῖκο γαϑῇ γον ΠΟ ΠΊΔΥ Πογοδίοσ 6 [ἢ 6 
σάι86 οὔ δυδϑίοῃ δηά ργενατοδίίοη, δηά τὸ- 
ταδη τηζ}} 16. 

ὀδέξονε ἐδε απεῆ 
Οἴπεοῦ δηοϊθηΐ νούϑιοης γοηάου " Ὀοίογο (6 ἕδος 
οἵ Οοά," πιρδῃίηξ οὗ σοιιγθὸ ἃ 5ρι 4] Ὀοηρ 
τοργοϑοηζίης ἴῃς ρτγόβδοηςθ οὐ Οσοά, ἃ πη ηἰ5[ογ 
οἵ ἀϊνίπο )υδῖῖςο (Εχοά. χχῆ, 21), διιςῇ ἃ 
ΟΠΘ 85 ἱπῆϊοιοά Ἰυάρπιοπί προ αν (12 5. 
χχῖν. 17). ἘΆ5ἢΙ (Ο]]οννοά ὈὉγ Κπορεῖ, δηὰ 
τηλῃν πιοάθγῃ ᾿ηἰογργοΐεῦβ, ἐπαἀουβιδης {ΠῸ δηρ οὶ 
ἴο Ὀδ6 ἃ ρηδϑί, πὰ σϑίογ ἴο δῖα). 11,7. Βαυῖ, ἃ5 
Οἰμβθυγρ οὔϑογνοβ, {Πλτ 50 ΠΔΓῪ ράβϑαρο 15 1Π- 
Βι} Ποϊοπξ, Ὀοσοδιϑθ ἴΠ6 νον " Δηρ6] ἢ ἀοθ5 ποῖ 
βἴαπά δοπο ἴβογο, 85 1 ἀθθβ πογο, Ὁ} 15 ἃ ρτδ- 
ἀϊςαίθ οὗ ““ρυθςι :") δηὰ πηογόονοῦ 1 ἃ ρυϊεβί 
Πδὰ ὕδθθῃ ππραπὶ ποθ, ἴΠ6 νυ γ νου Πᾶν 
986 Α ἀϊβογοηΐ ργοροϑβιίοη, ἡ.ε. ποῖ “ Ὀείογε ἴῃς 
ἔλεθ οὗ," Ὀυΐ, ““ἴο." 

7. Γον..«ἀπη 91 Α 51 0 ΠΕ ἀϊβογθηΐ [Γαη8- 
Ἰλΐίοη οὗ 1Π|85 υϑῦβθ 85 ὕδθπ διιββοβίο Ὁγ 
Ἡογ ἃ δηὰ Οἰποθυγρ, νυ ἢ ἀρρθάγα ἴο ὉΘ 
βιιρροτίοἀ ὈΥ ἴδε δορί. ἀπὰ (Π6 5γγ. δηά ἴο ὃὈ6 
ΤΟΤΕ οχαςί, ΕΟΥ 50 1ὲ ῥηῤῥοις ὉΒΥΟΌΒᾺ 
ἸΔῺΥ ἀτϑϑδτβ δηὰ γνδηλὺϊ08 πα ΣΔΗΥ͂ 

ΜοΣάπ. 
8. »ιαϊογ] ἈΔΙΠΟΓ, ΡῬΌΤΡΟΒΘ, 845 ἰῇ ΠΊΔΓ- 

εἶπ, ἀπά ἴῃ Π|. σ. ὙΠΙ5 γθηάογηρ 15 ργοίοστοά 
ΌΥ 6 ΟΠμαϊάθθ απὰά Τθνν δὶ ἹΠΙΟΓΡΓΕΙΟΙΒ, 
Ἠδηρϑίοηθεῦρ ἂπὰ ΖόςοκΙοῦ, ἅπαὰ ΠΊΔΥ τοίου 
δ μοῦ ἴο 6 νν}}} οἵ Οοά οἵ ἴο (ἢς οάϊςῖ οὗ 
Δη ΟΡΡγεοβϑίνθ ΓΌΪΟΥ, 

ΤΠ ϑορίπαριπί δηά βοηθ' 

»ιαγυοὶ πο] ΖόΟΚΙΘΓ σοπΊραγοϑ τ Ρεῖ. ἵν. 12, 
“ἘΠ 11 ποῖ 5ἴγδηρο." 

ον δκ... ἐῤὼ} 1 ἔοσ ΗῚΞῚπ τδῦοδ 98 
ΟΥ̓ΘΣ ΗΙΡῈ πᾶ 6 ΗΙκπμϑδὶ ΟΥ̓ΘΥ ῬΏΘ.Σ, 
1.ς. 86 Κἰπρ ἴῃ (η6 σαριῖ4] νναΐσμοϑ Ἤνοῦ {86 
}υάρο οὐ ρονόγῃηοῦ ἴῃ {π6 ργονίηςο, δαπὰ σοὰ 
ονεσ Ὀοΐῃ. Οἵ 1ὲ ΤΔΥ Ὀδὲ τοπάογρά, “ ΗΙΡΉ 
νυδίσῃοϑ ονοῦ ΗΙρῇ, απὰ ΗἸβἢ Οποδ ονοσ ἴΠοπλ.᾽" 
ΤΠΟ [5 Ἰπιουργοῖογβ πὶ βόπογαὶ, ν ΠῚ Οὐγ 
ΑΟΝ. δινά  Οϑθηγλθ]]ογ, Καπόρεὶ, ΗἩοπρείθηθετν, 
ΕἸδίοσ, ν διδίηβοῦ απὰ Ζόὅςκογ, ἱποϊ δ ἃ τοῖσι. 
ΘΠςΘ6 ἴο ἃ Ηδανθην Ῥονογ: δῖ {Π6 δορίυδ- 
εἰπῖ, Ψ αἱ]ρ., ὅγγ., Πα τῆοσ, (ὐεβθηΐι5, Ἡογζίο]άα, 
Ηχῖρ δα ΟἸπθθιγρ, ὑπαάογϑίαπα {ΠῸ ρᾶσοαρθ 
ΟΠΪΥῪ Οὐ ΘΑΥΓΠ]Υ τι ϊθγθ. ὙΠΟ τοίξγοηςο ἴο σοὰ 
ἙΟΥΔΙΏΪΥ 5ΘΟΙῚ5 ΓΊΟΓΟ 'ῃ ΠΑγΓΠΊΟΩν νυν ἢ [Π6 ρτὸ- 
σράϊηρ, νϑῦβ65, δηςὶ ΠΊΟΤῸ ἈΡΊ ΘΔ ΌΪ6 ἴο [Π6 5δοορα 
οὗ (15 ράβϑαρθ, ΒΊΟΝ 15 Ἰηϊοπά θα ἔογ ἴπ6 σοη- 
βοϊφίίοη οὗ οπα ρογρὶεχοὰ ὃγ πὸ ορῃϊ οἵ ἴπ- 
σέο ἴῃ ὨΙρ ἃ ρίλσεβ. Απά ἴἴ πᾶν Ὀὸ δά θὰ 
{πη 4 [ον ]ϑἢ τοῦ ννου]ὰ Ὀ6 τπογὸ Πἰκοὶν ἴο 
βδιρροσὶ ἃ 5:η5}6 Ῥούξοῃ, ἤδη τήλην, 85 [86 
ΒΌΡΓΟΊΘ ΔΌ ΠΟΤ. 

9. 1ῤὲ δίησ βδι»ιδοὶῦ ἐς σεγυοή ὧγ ἐῤδε Μείαη 
ἘδίδεΥ. Ὅπο Κὰρ ἡ’ δι Ὀ16οὉ ὕο 89 716]1ἀ, 
1.5. 15 ἀδροπάθηξ οἡ [15 οὐ] ναϊίοη. 80 ΗσργΖ- 
ἐο]ά, ΟἸποθυγρ, ΤΑν]οῦ 1 15, αηὰ ΒΡ. ΔΜ τάς. 
ΜΠ; ΠῸ Θχρίψιη ἴηῆ6 σοπηδοίοη οὗ 1ἢ!]ς 
νογθο ἢ (86 ργοσδάήϊηρ ἴο Ὀὲ {παῖ (ῃῸ ΠιρθοΓ 
ΤΆΏΚ8. 1 {ΠΟΥ ΟρρΓθθ5 {πῸ ἰοννόῦ, ἰοϑὸ {μι Γ ΌΥ͂ 
{ΠΟΓ οὐ ΠπΊοδη5. ΟΥ̓ σι Ὀ 55 ηςο. ΤΠ6 [ΓλΠ9- 
ἰλΐίοπ οὗ ἴπ|5 νϑῦβθ 15. πηιισῃ σοπίτονογιθε, 
ῬΟΞΘΙΌΪΥ 11 πλαῦ Ὀ6 σοηπροίοα νυ ἢ τὸ ἔΌ] ]ον" 5 
ἴῃς νουβῈ γαῖθογ [ἤδη νυ ἢ [Π6 ργοσθάϊηξ. 

11. 1ῤον..«ὐδαὶ αἱ ἐδο»!} ἰ. 6. τὴς Ἰάθοῦι ἐτα 
οηρίογοά, πὰ {Π6 Ποιυϑο οἱ] ἃ φογνδηΐϑ. 

Ι ἩἨδεδ. 
αΓ ἐὰξ 

ἐς ἈΙρηδγ τῆδλη τῆς Βιρῆεβ γεραγάστιῃ ; τοῦδ, οτν 



ν. 12---3.} 

12 ΤῊΘ 5ἷδερ οἔ ἃ ἰδδουγίπρ πηδῃ 2: 
δυγεεῖ, νΠοῖπεγ ἢς δα ἢπ||6ὲ οὐ πλι ἢ: 
θυῖ τῆς αρυπάληςςε οἔτῆς τιςἢ ψ}}}] ποῖ 
δι Εετ Πι πὶ ἴο 8ἰεςρ. 

12 Πετγε 15 ἃ βογα εν]] τυῤίἐρ 1 ἢᾶνε 
86εῇ ὑπάο6γ ἴῃς 5ὰη, παπιείγ, τις ἢ 68 Κερῖ 
ἔογ τῆς. οννῃοῖβ τπεγεοῦ ἴο τῃςῖγ ἢυγῖ. 

14 Βυὲ τΒοβὲ σίσμεβ ρεγίϑῃ δγῪ Ἂν!] 
{γᾶν 81}: δηά ἢς Ὀερεῖζεῖῃ ἃ 80η, ἀπά 
ἐδόγε 'ς ποῖῃϊηρ ἴῃ ἢϊ5 παπά. 

τᾶ 15 4Ὰ8 ἢΘ σᾶπη8 ἰογτῃ οὗ ἢΪ5 πιο- 
«Τίμι. 6.7. 1 Π 6 Γ᾽5. ψγοπιὶῦ, πακοά 5}2}1] ἢδ γαεΐυγη 

ἴο ΡῸ 48 ἢε σᾶπιδ, ἀπά 54] τακΚα πο- 
τῆϊηρ οὐ ἢϊ5. ἰαδουγ, νος ἢ ἢς ΠΊΑΥ͂ 
ΟΔΥΓΥ ἈΨΨΆΥ ἴῃ ἢϊ5 ἢαπά. 

16 Απά 1ἢ}5 αἶδο ἐς ἃ βϑογε εν!], ἐῤαὶ 
ἴῃ 4}1 ροϊῃῖβ ἃ5 ἢξς σδπΊδ. 80 5Π4]] ἢς 

"οβαρ. .3. ρο; ΔΠ4 Ἴννῆδῖ ργοῆς δαῖῃῇ ἢς τῃαδῖ 
Ὠατῇ Ιαδουγεά ἔογ τπε ννιπά Ὁ 

.. 17 ΑΙ 5. ἀλγ8 αἰδο ἢθ δδΐδιῃ ἰῃ 
ἀλγκηθθο, δπάὰ ῥὲ δαὶ πιιςῇ βοῦγονν 
Δα ννγαῖῃ νυν ἢ ἢΙ5 5: Κη 688. 

18 4 Βεμοὶά ἐῤαὲ νν ῃ]οἢ 1 αν βεεη: 
τι δ να, ΚΤ ἰς σοοά δηἀ σοπλεὶγ 207 ογι6 ἴο δδῖ ἜΝ ᾿ 
ἰμβοιοεῖς ΔΠᾺ ἴο ἀτίηκ, ΔΠπ4 ἴο δη]ου τῃς ροοά 
ξοοάτοδίκεα ΟΕ 8}} 5 ἰάλδουγ [δὲ ἢδ ταΐκεῖῃ ὑπάθγ ἧς πεν, 
ἃς 186 81η 41} τὴς ἀδγϑ8 οὗ ἢϊ5 1Π{π| γος ἢ ΕΗ:δ. ᾿ ᾿ τρδβε μον : 
(ἀξ μωι- (οά σἰνειῃ πη: [ὉΓ ἰἴ 25 ἢϊ5 ρογζίοῃ. 
Φ Ρ. ἃρ ἘνΕΓΥ πιδῃ α]δοὸ τὸ ψβοπ (σοά 

ἘΘΟΙΕΞΙΑΘΤΕς, ν. νΙ. 643 
ἢδῖῇ ρίνεδῃ ΓΟ ἢ 65 δηὰ ννθαΐ τῆ, ἀπά ἤδῖῇ 
σίνεη δπλ ρονγογ ἴο εαΐ τῃεγεοῦ, δηά 
ἴο ἴλκα ἢ]5 ροττίοη, δηά ἴο τα]οῖςε ἴῃ 
ἢ15 ἰδθσιυγ; 115 ἐς τὴεὲ γῇ οἵ (σοά. 

20 'Εοογ ἢδ 5}4]1] ηοῖ τπηὰςὴ τοπηθ)- " Ον, 
δεγ τῆς ἀλγ5 οὗ ἢ15 "ΠΕ ; θεσδυβε (Τοά ΤΌΣ 
ΔΏΒΥΕΓΈ ἢ ῥέπι ἴῃ τῃ6 [ογ οὗ ἢΐ5 ἤδαγι. γε γε ἦτ γα 75 

ἐεγοίς 
(ἩΑΡΤΕῈΚ ΓΥἹ. δι. 

: 716 τὉαμῖν οὐ τίσδος τοϊδοι το. 4. Οὗ 
εὐμάγεμ, 6 απα οὐ σίὲ τοίδομέ γίελος. ἡ 746 
ναρτν οὐ ει α πα τοαμίργίμν ἀρεῖς. τα 71ε 
εοπεέμσίον ο7 ὑαρ ες. 

ΗΕΚΕ [5 δὴ εν! ψῃϊςἢ 1 μᾶνς 
866 ἈΠῸῸΓ τῆε 81ιη, δηά ἰΐξ 2: 

ΠοΟΠΊΠΊΟη ΔΙΠΟΠρ; ΠΊΕΠ: 
2 Α πιδὴ ἴο ψῆοπι (ΦΖοά ἤδίῇῃ ρίνεη 

τσ ἢε5, ννεαῖτῃ, δηὰ ἤοόποιῖιγ, 80 [ἢδῖ 
ἢς ννδηῖεῖῃ ποιῖῃίηρ ἴοσγ ἢϊ5 801] οὗ 
411 τῇδλι ἢς ἀδϑίγεϊῃ, γε (σοά ρίνειῃ 
Ἀϊπὶ ποῖ Ῥοννεσ ἴὸ δαῖ τῃογθοῦ, δυῖ ἃ 
ϑΙΓΔΗΡΕΓ εαἴειῃ [1 [15 15 νδηγ. δηά 
1 1, 8η 6ν}] ἀἴβθαβα. 

4 41 πιᾶὴ θεροῖ δη δυπάτεά 
εὐτίάγεη, ἀπά ᾿ϊνα πλὴν γελγβ, 50 τῃαΐ 
τὴ6 ἀλγβ. οὔ ἢὶ8 νεᾶγβ θὲ ΤΊΔΗΥ, 
Δηα 5. 5011 δὲ ποῖ Β]1εἀ νυν σοοί, 
ΔΠ4 4͵530 ἐῤαὶ ἢ ἤδλνε τὸ δυτΊαὶ ; [ 5αγ, 
ἐῤαὶ δῇ υἀπεοπλεὶν διγ ἐς θεῖτεγ τῆδι 
Π6. 

15. ἰαῤομγίπρ »ιαρ ὙΠῸ νοτὰ Ὧ5 πον 
Ροϊηϊοά ἀοο5 ποὶ πιϑδῃ ἃ οἷανε ([,ΧΧ.). Ὀυῖ 
δἰ ΘΥΘΙΥ Οὴ6 ΨῆοΟ, δοσογήϊηρ ἴο ἴΠ6 αἰϊνὶπθ 
ἀϊγοςξίοῃ, δάγς ἢ15 Ὀγοδὰ ἴῃ {Π6 οννοδῖ οὗ 5 
Ὀγονν." Ζδοεκίογ. 

14. ευἱ ἰΙγασαϊῇ ὙΠα βάπηδ ννογάβ ΘΟ ῸΓ 
ἴῃ 1. 13) δπᾶ ἵν. 8. Ηδξγο [ΠΟΥ ἅγὸ οχρίδιποὰ 
ἴο πιοδῃ δάάνουβο δος ἀδηΐ, ΟὐὁἨΘἸ συ σσοςο }] ΘΙ - 
Ῥίογπηεηῖ. 

17. ῥαὶρ γιμὴρ τογγοαυ...“ἰεξπε.. ἘΊδΕΓ, 
18 ΥΟΣΥ 5δ8ά δά Ἀδῖῃ δῖ: δηῃά νοχἃ- 

«10. 

18. Βεῤοίά...«αἢ Ἐδίπου, Βομ οἹὰ νπδῦ 
{ὯΔΥΘ 5001 ἴο ὉΘ βοοά, 1ὖὺ 15 ΡΙΘαβδηῦ 
ἴογτ ἃ ἸΏδΔηι ἴο 08. (ΟΠΊΡΔΓΟ ᾿Π. 24, δηά 
1}, 1.1: δος ἢ {ΠΔη ΚΙ] ΘΠ] οὐτηθηΐ 15 ᾿πσυ]οαιοά 
Ὀγ {πὸ 1ὰνν, Ποῖ. χὶϊ. 7, 18, ὅζς. 

20. «ῥα πο τιμορ γοριεριδοσ 1δὲ 475] 
Ὀεσδιιϑο {ΠογῪ 01} ρᾷ85 διποοίῃ!Υ δπὰ ρἱθδα- 
ΒΔΠΓΥ, νυ ἢ Π5ῖ ἢδ 1 νὸ5 ἰπ ([Π6 ςοπϑοϊοιϑηθθ5 οὗ 
Οοά᾽β ἔανουΓ. 

αηππαυεγεὶρ ῥὶ»η] 1.6. Ἐταπίβ ἢϊ5 ργΑύοΓ5. 

ΟΗΛΡΟΨΝΙ. Αἤδεγ ἀεβουθιηρ ἴῃ {Π6 ργθὸ- 
σον; νογϑεβ {πὸ σοπάϊτίοη οὗ ἴῃ6 Ὠδρρίοεῖ 

οὗ πιδηκιπά, (Π6 ῬγθΆσπεῦ ἴῃ {Π|8 σμδρίογ 
(ξαῖη ἀγαννης ἔγοπι, ἢ18. ον πη οὐϑογνδίίοη οὗ 
Τ6Π) σοπίοπηρ[αἴοβ ἴΠ6 τοτο σοπηγηοῃ σαθὲ οὗ 
500 ἢ πη ἤθη {ΠΕ6ῚΓ ἀριυπάήδηϊς ργοβρουῖν 15 
ἱπηραϊτοα, οΥ τοάποοᾷ ἴο ναηιῖγ, ὈΥ ςοτγίαϊη 
ἀεποείεηςῖθ5. ὙΠῸ ἱποίδηςες Μ᾿ ίσῃ μὸ πιθη- 
(ἰ0η5 ἃσγὸ ἴῃοϑε οἵ τϑθῃ ἴο ψῇομη Οοά κρίνος 
Ὑ ΘΔ, ΒοΟΠΟΙΓ, ϑυσςοθθ, σπΠ]άγρη, απὰ ἰοὸπς 
ΠπΠξδ, γοῖ τόσα ἔπει Ηδ ψἹΠΠο] ἀ5. τῃ6 σαραςιῖγ 
οὗ δη]ουπιθηῖ, γοϑί, ρουτηποησθ ΟΥ σοῃἰοηῖ- 
τιθηΐζ (1---9);} πὸ ἰαῦουν οὐἠἨ Θἤοττ ΟὗἨ πιδλῃ 
σᾷῃ Ργοόσυγα ϑνῆλὲ Οοά {πι5 ΔΊ ΠΠοΪ 5 (10). 
Δγμαῖ (Πφὴ 15 ξοοά ἔογ πᾶ ἴἰο ἀο, ᾿νῆοϑὲ ἰοΐ 
η΄ ΠΠἔδ 5. 580 Σπογου ΪὙ βυδίθσε ἰὸ νδηϊίν ὁ 
(αι, 12). 

1. εο»ρηοπ ἀμόνι) ἘαΙΠοΥ, κσ  αῦ (ἤθᾶνν) 
ὌΡΟΠ; 845 [ἢ ὙΠ]. 6, δηά ᾿ἷ. 21. 

8. 00 ἐραὶ ἐδὲ ἀαγς 977 δὶς γεαγν ὧδ ραν} 
[π᾿ ογάογ ἴο ἀνοϊἀ ἃ βοοπηῖπρ ἰδυΐοϊοςυ, Καὶ ποδὶ 
δηά οἴἤεῦβ ρίοροβθθ ἴο ἰγδῃβίαῖθ, “πὰ Ὀὸ ἃ 
δτοαλῖ πηδῃ 4}1 ἢ15 γοδγϑ." 

πὸ ὀμγία ἢ 11 5 ον! ἀθπὲ ἔτοπι σις ἢ ρΑββαρΡῸΒ 
ἃ5 154]. χὶν. 19. 20; |[6Γ. υΥἱῖῇ. 2, χνὶ. 4, ς, 
ΧΧΙ, το; Κ᾽5. ΙΧΧΙΧ. 2.2. [δῖ ΓῸΓ ἃ σογρβδὸ ἴο 
᾿ς πθυτιθὰ νναθ ἃ οἰσουπιοίδηςθ ἴῃ 1561 οὗ 
Ρέσυ αγ ἱβποιηην ἀπά ἀἰἸἰβμοποῦγ. 

552 



ἘΓΠΓΟΙΕΒΙΑΘΤΕΘ. ΝΙ. 

4 ογ ἢς οοπιόϊῃ ἴῃ ννιτῃ νδηΐϊτν, 
διὰ ἀεραγίοιῃ ἴῃ ἀαγίηεθβ, δά ἢ 5 
ΔΓΕ 514}} θ6 σονοτγοά νν τῇ ἀλγκη 688. 

ς Μίογθονου ἢς δαῖῇ ποῖ 5δεη τἢ8 
δι. πὸὺῦ Κηοννη ἀπ} ἐῤίπφι᾽ τἢ 15 Βαιῃ 
παυγα γοϑῖ τῆλη τῆς οΟἴπετ. 

6 {Ὑ ἐλ, τπηουμῃ ᾿ς ᾿ἷνε ἃ τῃοιιβαπά 

644 [ν. 4---ὸ. 

8 οτ ψῇῃαῖ ἢαῖῃ ἰἢς ννῖϑε ποῖ 
τἢΔη τῆς ἰοο! ἡ ννῆδῖ παῖῃ τῇς ροογ, 
τῆδι Καοννοῖῃ ἴο νναἱ]ὶς Ὀεΐοσγε τῆς ἰτν- 
ἱηρ 

9 ἤ Βεῖῖεγ ᾿ς τῃε ίσῃι οὐ τῆε Ὄγεβ 
ἤδη τῆε νναμάεγιηρ οὗ τπὲ ἀδσβίγε: ᾿ΒεΣ 

ΕΓ ΓΙ . . ἐάδα ἐδ 

[ἢ15 1: δίϑο νΔΠΙΥ ληὰά νοχδῖίοπ οἵ κ5 ἰδοῦ 
ἐὰλε ἔρε:. 

γοΔΓ5 τννίσα ἐσέά, γεῖ δαῖτ ἢς 5εεῃ πὸ 
συοά: ἀο ποῖ ἃ}} ρὸ ἴο ομε ρΐαςε 

7 ΑἸΙ τῆε ἰαδουτγ οὗ πιδι ᾿ς ἔοσ ἢ 8 
πιουτῖῃ, δηά γαῖ τῆε 'δρρεῖίτε 185. ποῖ 
ἍΠΙοα. 

ΒΡ, Γτ. 
1ιο Τβαῖ νῃιςοἢ δῆ θεοπ ἰ5 πληνεὰ 

Αἰγεδλάγ, δημὰ τὸ ἰ8 Κποννῆ τπαῖ ἰτ ἢ: 
ΠΔη: ΠΕΙΙΠΘΓ τὰν ἢδ σοηῖεμα ννυτὴ 
ἢϊπὶ τῃδῖ 5 περ τοῦ ἤδη ἢ. 

4. δε... δ Ἀδίδογ, 10...1.0 8. Νοῖ {πῸ Ἰοῃρ- 
ἸΙνο τλπ, Ὀμῖ πὸ υὑπιϊπλεῖὶγ δι, 15 ΠΟΓΟ 
ΒΡρόΚθη οὗ. 

δ. δε...οἱδεγ] Ἀλίδοῦ, 10 δ; ποῦ 5008 
ὯΟΤ ΚΠΟΜΏ ἴπ9 δύῃ: ὕὉ816 ((Π6 ΠΕ ΠΊΕ }Ὺ 
ὈΓΠ) ΒαὺΒ χοδὺῦ σϑῦθοσ ὕμδι [890 
ΟΥ̓ΠΘΤ. 

Θ. δὲ “ι9] Βδίμογ, 9 Βαῦι 11ν9ά. 
εἰ Ἠς" γοίογς ἴο 16 τῇδῃ βρόκθὴ οὗ ἴῃ {ΠῸ 
τπϊτὰ νοῦθο, Ηἰ5 ννδηΐϊ οὗ β:διϑίδοξοπ ἴῃ [πδ, 
δηὰ 16 ἀἰϑῆοποιγ ἀοηθ ἴο ἢΠΙ5 σόγρϑδθ, ἃγὲ 
τομαγάθα 45 ϑιισἢ ψγεαῖ ον} (πλί πον οουη- 
(ογθαίδησθ ἢ15 πιιπηοσγοι5. σΠ]άγθη, ἀπ ἰεπεῖῃ 
οὗ ἄλνϑ5, ἀπά γϑηάογ ἢἰ5 ἰοῖ νἱοννεὰ 45 ἃ νι ἤοΪα 
Ὧ0 δοῖζοῦ {π8π 16 σοπηπιοη ἰοΐ οὗ 411. ὍΠ 5 
γΟΙϑο 5ῃοι ἃ ποῖ Ὀ6 τηδάθ (6 Ὀδρππίης οὗ ἃ 
ΠΟ ΡΑΥΓΔΡΤΑΡΉ. 

η--9. ΤΠοϑο νοῦβ685 ἔουτι ἃ ϑοραγαῖθ ρᾶγὰ- 
ετᾶρῃς βου ἢ αἰ ϑοὶγ σοηποςσίθα ἢ {πὲ 
Ρτσοάϊηρ. Τ ΠΟ οΆ868 οὗἉ αἰπϑατϑέαοςοη ἴον] Οἢ 
πον ΤΟΥ τ ϑοὉ]. {Ππῦϑο τπθΠ]οηθαὰ ἴῃ σύ. 
ἃ 3. ὙΠὸ Ῥεδὶ νἂγ οὗ σοπηθοίϊηρ {Π6πὶ 

ΟΡ ΠΟΥ δθθιη5 ἰὼ ὕὈ6 ἴδιι5:---" ΑἹ] ἰαδοὰγ 15 
αὐαογίακο. ἢ ἃ νῖονν ἴο 5οπῆε ρῥγοῆϊΐ, διιῖ 
85 ἃ τυ ϊὸ τ[Πὴ6 πιο ΜιηῸ ἰαθοιΓ ἀγὼ ὨΘΥΘΥ 58115- 
βοά. ΔΔμαῖ δαἀναπίαρο {πὸ ἰᾷ5 ἢῈ ΨΠῸ 
Ιαουτβ 1Ε [θείης τὶς ἢ] μ6 15 νυῖβθ, οὐ 11 δεὶης 
ῬΟΟΓ δὲ Κῆον 5. ἢον ἴο σοπάμςοϊ Ὠἰπη56} ρτοὸ- 
ῬΕΙ͂Ν; ὑνηδὲ δάνδηϊαχε πᾶνο δυςῃ ἸΔΌΟΙΣΟΓΒ 
δον ἃ ἔοοϊ ἢ [Νόοπὸ, 50 ἴὰγ 85 {ΠῈῪ δῖ 
πους σοπίοπίμηθηῖ ; [0Ὑ] ἃ ἰδρ ῥγοϑεηῖ 
Ὀοίοτο [ἴῃς Θγ65 ἰ5. ργείογδθ!ε ἴο ἃ Γαϊυγε νυ ΒΓ ἢ 
ΟΧὶσ᾽5 ΟἿΪΎ ἴῃ {Π6 ἀθδβίγο,᾿" 

8. «υῤα!] 1 ΠΟΓΑΙΥ, τὶ τοῦτ, ὙΠῈ 
5Δ1Π6 ὈΧΡΓΟΘΒΙΟῇ 15 586 ἢ ἰ. 3. ἅπα οΕἰδεννῃογα, 

ἀηοτυεῖρ.. ἰμυρισ} 1.6. “κῆπον 5. ον ἴο 
σοπάιιςε ΒΙπι56 1} ΤΙΡΗΔῪ ἀπιοηρ 15 σοηΐαδπι- 
Ρογαγίθο." δ0. {Π|5 ρῆγαϑθθ [8 οχρίδίπθά ὈΥ͂ 
Ὀγιβίιιβ, στοΐαβ, Κηοδοὶ, ΗοΠΠ μϑιθαϊ, Ζύςκ- 
ΙΓ «πὰ οἴπει95. ὙΠῸ δποϊθηΐ νουβίοη5. ρᾶγὰ- 
ρὮταϑο [ἃ τη ἀϊβεγεηξ 536 η565. 

10. Τραϊ.. “παρ 1π|ι 6 ὙὍΤΠΑῖ ψνῃϊςἢ Πᾶ5 
Ὀδοη, 115 πατὴρ ν'85 σα] δά Ἰοηρ ἀρο. πὰ ννᾷ5 
Κηόννη {παΐξ Ια 15 πιδη:" 2.2. Οοά ΠῸπι [ἢ 6 
Ὀοριπηίπρ ἀοπηϊτοῖὶγ οτάσϊ πο (ἢ6 σουγθο οὗ 
ονοηΐς ὀχΐογηῃαὶ ἴὸ πδλη, ἀπ σοηῃοίταρα πΔὴ 
ἴῃ δς ἢ ἃ νᾺῪ παῖ δνθηΐθ τρδίου}}ν αἴδοςῖ 

ἢ!5 ςοπάμυςξ δηά 5 ἀδδίίηγ. ὙὍῆὴς πιϑδηΐηρ ἰς 
ΠΘΑΓΙΥ [πὸ 54π|ὸ 85 ἴῃδΐ οἵ ἴῃ5 σοπιπιοη σΑυΊηξ, 
“ Μη 5 ἴΠ6 σγοδῖυσγο οὗ εἰγουπιοίδποςς." 
ΤἼΘ οοπηροζίοη νυν ἴπῸ ῥγεσεάϊπρ νοῦβδϑ ἰ5 
{Π|5:- --Οοά, ὈΥῚ ΜΒ Πο]άϊη ἔτοσῃ σὌογίδίη 
τάθη {πὸ γι οἵ σοπίοπίπιθης. δπϑπὰ ἴδιι5 ουδ- 
)οοἴης ἴΒθηὶ ἴο νδη γ, 15. δοῖϊίηρ δοςογάϊπρ ἰὸ 
16 ργοαοζοττηϊηοά οοιτθε οὐ Ηἰ5 ῬγονμἝεπος 
ΜΥ ἢ πιλῃ σδληποῖ 4]ῖοτ. ὅδε6 Νοῖο δὲ ἴῃ σπὰ 
οἵ {πΠ|5 Ομαδρίογ, δπὰ Ἴοπρ. ἔσουμ. νῖϊ. 20, 
ΕἼΘ ογοδίυγο ννᾶ5 τηλάδ βιιθ)θοῖ ἴο νΑπΕΥ, 
ποῖ ν]ΠΠἸηρὶγ, θὰ Όγ τόφϑου οὗ ΗἸπὶ ννῆο δίῃ 
δ} δ᾽] ϊοα 1Π6 84π1|6,᾽ ἄζε. 

Τραὶ «υδίωῦ δα δεοπ)] ΤῊ5 ρῆγαϑο οζςυῖβ 
ῬΓΟν ΙΒ Υ, πὰ ἀθποῖοβ ἐνθηῖβ ραϑὶ οὐὁἁ ουγτοηῖ, 
ΕἸἾΠοῦ ((. 9) 45 ΠΟΥ ργοϑεηΐ {θη βοῖνθο ἴὸ τηδη, 
οὐ (1. 15} 5 {Πὰν ἂγὸ ογάογεὰ Ὁγ (σοά. [ἢ 
τηιϑὲ δ6 ὈοΥπδ ἴῃ πλϊπὰ {παι ἴδ ὙΥΎ ΠΟΙ υἱεῖς 
Α]1] ουϊνναγὰ ὀνοηΐϊ8 45 ἴῆς οτἀϊπδπος οὗ Οοά 
ἍΜΠΟ βοόνεσῃϑ {πὸ ννογ ἃ νυν πῖςἢ Ηδ οτολίοὰ 
(568 011.) 54.. ν᾽]. 12. ΙΧ. 1 χίι ς, ἄς): 
οἰ βογννῖβο [Π15 νόσβϑα ΌΥ {156} ννου]ὰ 5θθπὶ ἴο ἃ 
ΡΟΥΘΌη ἱπιθιιοά ννἢ ἐαϊα] πὶ ῖς ῥυιπςιρίος. ἴὸ 
δάπ οὗ Ὀεϊηρ ᾿πιογρσγεῖϊοα ἰῃ δοσογάδηςε πῇ 
ἴοϑθ ὑΠΏΓΙΡΙ65. 

ἑ πανιά αἰγεαάγ}) Ἐδίμοσ, τα πδιρϑᾶ 
Ἰοπβ 80; 2.4. 1 ννᾶ8 ἀδογροά, [5 πλῖυτο 
δηἀ ρίαςο ννεῦὸ ἀεδηοὰ [Ὀγ ἴῃς ΑἸπισμῖν" 
[1 πᾶ5 Ὀόδη βιρβεβίοα τπαΐ ἴῃ υϑίηρ, 1ῃ:5 ρεςι» 
᾿ᾶὺ Ρἤγαϑο ἴῃς ννττοΣ δά Ὀεέοιθ ἢϊ5 πη τἢ6 
πδιηϊηρ οὗ 411] ογεαΐαγος. ὈγῚ ἃ ἄδλπι, Οση. 1". τ. 
ἼΤῊΙ5 15 οὗ σοι γϑὸ ΡΟΒΘΙ0]6: δηά τ ννομ]ά ὃο- 
σοπθ ὈγοῦΔΌΪς κι τη ρῆγαϑε "" [πς νι Βις ἢ μΔ ἢ 
Ὀοθη ἡ νοῦς ἰτγαηϑιαϊοά “ὁ μὲ ἢ 5.7 οὁγ 
ἐξ γῆῃδι ϑδοὴ {Πππρ 15: Ὀὰϊ (ἢαΐ ἴγαπϑ 41} 15 
πησιιρρογϊοθά ὉγΥ δπεῖίθηξς νογϑίοηβ πὰ {πὸ 
ΡΠΠΟΙρΡΑΙὶ τποάθγῃ σΠς5, αἱ νδγίληςθ νυ Ί ἢ τ8ὸ 
τιθαηΐηρ οὗ [Π6 ρῆγαθθ οἰβουγῆογο ἴῃ 18]5 Ὀουκ, 
ἀοιθιῆι} ἴῃ Ροϊπὶ οὗ βταγηπιᾶσ, πὰ ποὶ ὑᾶϑΥ 
ἴο σοπηοεῖ ἢ (ἢ6 σοηϊοχί. 

ἡ ἐηοαυ")] ἘΔΙΠΟΥ, 8 πον. Κπονὴ 
ἴο {ῃ6 (τοδίοι. (οοπιρ. Αςίβ χν. 18). δηὰ ἴο 
ΗΙ5 οτεαΐυτεβ ΜὴῸ ἢᾶνα δὰ ὀχροπεης 
τῃογθοῖ. 

ἐραὶ {19 μια} ΤΉΔς 15, ἰμαῖ [6 σοιιγθο οἵ 
δνθηῖβ ϑδῆδροβ ἴπθ. σοπάς: «πὰ σπαγλοῖογ οὗ 
τηλη. 10 15 ΟΧρ  βϑο ΟΡ ΠΑ ΣΟΥ ἴῃ 18 
Ἡοῦγονν. 



Ψ.1Ι, 12.} ἘΕἘΓΠΓΟΓΕΒΙΑΘΤΕΘ. ΝΙ. 6.45 

ἔογ πιδη ἴῃ ἐῤὶς [πεν [411 τε ἀαγβ οὔ "εν, “άε 
κιωμδσφν οὗ 

ἢ]5 ναῖῃ [πὸ νος Πα βρεπάειῃ δ5 “ἃ ἐἀὲ ῳ: 
, “Πέ ἐΐϊξφ 2 

βῆλάον ἡ ἔοσ ῇῆο σδη τ6]} ἃ πιδῃ νγῇῆδζ λεενακίζ. 
5841} δὲ δῇϊογ ἢΐπὰ ὑπάεγ ἴῃς βυη αΡβ,χ44. 4. 

11 ᾽ δεείηρ τῆεγα θὲ Δ ΠΥ {Πρ 8 
(παῖ ἰπογθαθε νδηϊῦγ. νγῆδῖ ἐς πδη [ἢ6 
Ὀειίογ 

12 Εογ ψῇῆο Κποννεῖῇ ννῃῆδῖ ἐς ροοά 

ῥῥ»»ε δαὶ ἐς νιὶφ δέϊογ] 1.6. Οὐἁ ; σοτλΡ. ΙΧ. χα: 
βηἀ τ (οΥ. Χ. 22. 80 ΠΟΔΙΪΥ 41}. [6 ᾿ηΓΟΓΡτΟ - 
ἴσο, νυν βοπὴθ οἰ αγδοίογιϑιις αἰ ἔδγοηςοβ : 
185: " σῆδηξο γιϑίης οὐἱ οὗ οἰγουπιβίδηςο5,᾽" 
Οτοί 5; ὁ ΠΊΟΓΘ ρΡΟΝνΟΓΓῺΪ τηθη," Βδιοῦ; “"1Ὲ6 
Δη5ΕῈ] οὗ ἀφίῃ," [τοῦ] (Κποῦε]). 

11. ἐρίησ. Ναιποῖγ, [6 νάγίοιι8 οἰ του Πι- 
βίδῃςες ἀδίδιϊθ δ 1ῃὼ [π6 ἐογθβοίηρ σπαρίογϑ, 
ἔγοπι (6 Ῥγοδομεῦ 5. ΡΟγβοη Δ] ὀχρογίθηςθ, δηά 
ἢϊ5 οὈβογνδίίοη οἵ οἴπου πιθη, ὁπάϊης υυἢ 186 
σΟΙΠΊΡΓΈΠοηϑῖνο αἀοοϊαγδίίοη ἴῃ “«'. τὸ ἴο ἴδε 
οἴεςι (δὶ νη 15 Δ Θ5ϑθη[4] ραγί οὗ (Π6 
ςσοπϑοκυκίοη οὗ ογθδίϊοη 85 ἢ πὸνν Οχ ϑῖϑ, απά 
ννᾶ5 οσγοκηοννῃ, ΤῃὰῈ [ὃνν5 (δοςογάϊηρ ἴο 
Ὀυυβῖι5) τεσκοὴ ἴπδί ἴπ6 ρῥγδοθάϊῃηρ νϑίϑδ 
οἰοϑος ἴἢο ἢγϑοι δὶ οὗ ἴπθ Ὀοοϊκ, ννῃϊςἢ ςοη- 
ἰΔΙΠ5 111 γΘΙθθ5. Εννδ] ἃ πλακοβ ᾿ὑ ἴῃ6 Ὀδρ]η- 
πἰης οὗ ἴδὸ {πἰγὰ αἀἰδοουγθο, οὐ οὗ ἔουγ ᾿ηῖο 
νὨσἢ πὸ ἀϊν!ἀθ5. πὸ Ὀοοϊκ. [{ 566 πὶ» Ὀεϑῖ ἴο 
τεξαγὰ ἴἢ6 θη γεσϑο 45 ἰηάϊοδίϊης ἰῃ6 ὁχ- 

ΚΓοπι6 Ροϊηΐ γοδοῆϑα ἴῃ ἴΠς Ῥγοδοδογ᾽β ἰηνοθιρα- 
το οὗ νδηϊΥ, νος Ὀορᾶπ δ 1. ὦ ; δῃηά τσ". 
11, 12, ἃ5 ἃ ἔὈ]16Γ γοβδίδιθπιθπί οἵ (6 αιθϑίίοη 
ἤγϑε ἱπάϊςσδιθα ἴῃ 1. 3) Γῆ ἢδ Ὀορίης ἴο δη- 
ιν Υ ἴῃ σΠδΡ. ΥἹ]. 

[ἡ ἰγδηβϑίδι πη “ὁ 1Πϊηρ5,᾽ οἷν ΑΟΝ. 15. ςιιρ- 
Ρογίοθα ΌΥῪ [ἀγο δὶ, Οτοί5, Ὀγυβίυβ, Ἀοβεη- 
τα ]Π16τ, Οἰηθῦυγρ, Ζόςκιοσ δηὰ οἵποτα πηθη- 
τἰοποὰ ὉῪ Κποῦεὶ, ννῆο 8'5ο δάορίβ ᾿ἴἰ. ΤῊΘ 
ΔησΙοης γογϑίοηθ ἢ Εἰναὶά, Ηρ δηὰ 
οἰ οῦβ [γαηβαΐθ ὁ" ννογά5,᾽) δηά ιἱπάογοίδηςὶ [ἴ 
85 ΓΟΟΥΓΙηρ ἴο ι561655 (αἰκΚ. Βιαΐ [ἢ185 ἀοῦβ 
ῃοΐ 511} [Π6 σοηΐϊοχί 80 ννῈ]]. 

«υραὶ ἐς »ιαη ἐῤδο δειογ 3 ἘἈλδῖδοτ, ταῦ 18 
ῬτιτοῦιῦΔ 19 ὕο τπι8π} 16 Ηρῦτενν 5 ΠΟΑΙΪΥ͂ 
ἰάδπεῖσαὶ ψν 1. 2. 

12. αὔεν ῥὶ»] 1.6. Οἡ δαγίῃ, ἴῃ ἢ158 ονντὶ ὑγδ- 
56 ηΐ βρῆεγε οἔδοείοη, δἔϊον ἢἰ5 ἀδραγίαγο ἤθηςο : 
ΠΟΙΏΡ. 1]. το, 1. 22. 1{ ἀοεϑβ ποῖ γϑίοσ ἴο ἢϊ5 
σοπάππίοη ἴῃ [6 ργτᾶνθ. 80 Ζόοκ)οσ. 

ΝΟΤᾺῈΣ οὐ (ἬΑΡ. ΥἹ. 10. 

Τῤαὲ ... γαπ] Τὶ ἀἰβῆσυ]ς ράβθᾶρο 15 
ςοηϑίγιοα ἴῃ νἌγῖοι5 υνᾶγβ8. Εννδ]ά {γληϑ]δίοϑ, 
ἐ ὝΨΉΔΕ ἘΠΟΓῸ 15, 15 ΠδΙ6 15 ἡαπιθὰ ἰοὴρ ἅξο 
δηὰ Κηονῃ, ἴῃδῖ 1ἴ 15 πηδῃ : δηὰ ἢ ὄχρίδιηϑβ 
ἴι τη 15:--οῦ ὙΜΏδι Πδῖἢ Ὀέθη ἂπά ἰβ5, ποῖ οπὶγ ᾿ 
σΆΠπγς ἰπῖο ὀχ βίθηςθ ἰΟηρ Αρο, 85 ἰ. 9, 1. ς; 
Ὀυΐ 41ς0 μα5 Ὀδθοπ Κηοννῃὴ δηὰ παχζηρά, δηά ἰ5 
Δοκπον]οάμοα Παΐ [{, Ὀοδίάος5 οἴου (Πίηρ5, ἰ5 
ΒΡΘΟΙΑΙΥ πιδη, {Π4ὲ πηδὴ δἰνυαγβ γοπλδίη5 [Ώ6 
54Π|6, ἃηἀ σδηηοΐῖ ρὸ Ὀογοηά ἢ]5 ἀρροιϊηϊοα 
Ὀουπάς." ὙΠῚ15 ἰγδηβίδίίοη 5 ποῖ ἱποοιτγοοῖ, 
᾿κὸ τη6 δησίθπί νϑγβιοηθ (15 Κποννῃ νἢαῖ 
ΤΆΔῃ 15," ΧΧ΄ἅ δῃηὰ “6 ψῆο ἰ5 δῦοιιϊ ἴο ὕ6, 
᾿15 ἢδηγ6.᾽" ἄς, ν υἱρ.), ἀπά {Πδἰ οἵ Ηεηρβίθῃ- 
ΕΓρ δηά οἴδογβ (“" ν παῖ πιά ἰ5, ἢἰ5 πᾶπλθ," 
ὅζς.). [{|15 4180 ἔογ {Π6 τηοϑδὲ ραγί ἰάθητιςδὶ 
ἢ (ἢ νογβίοηβ οὐ ΕἸϑίοσγ, νδιῃίηροτ, ΟἹπ58- 
Ὀυΐρ «πὰ Ζόςκ]ογσ. Βιιξ ἴἴ ἰ5. ποῖ ἔτγθο ἔγοπη 
οὈ]θοίίοη, Ὀεσαι5θ ᾿Ὲ δϑϑίρηβ ἴο {πὸ ρῇγαβθ 
τοπἀογοά “νηὶ ΓΠῸΓΘ 15.) ἃ βοιηθυνῃαῖ ἀξἔ}εγ- 
οηΐ 56η56 [τῸπὶ ἴῃ υν ΒΙΓ ἢ 1ξ Πα5 1Π 1. 9. 1. ς, 
ὙΠΕΓΘ ᾿ἴ 5 υϑε6 5ΠΊΡῚΥ ΜΠ γοΐογοηοθ ἴο 
δνθηΐβ ννΠοἢ ἢᾶν Παρροποά ἴῃ ἴπ6 ογάευ οὗ 
Ὠινῖπο Ῥγονιἄάθηςθ. Κποῦοὶς νογϑίοη, “Ὁ Τ δ 
ὙΠ ἢ ἢδ5 Ὀδεη, 115 ΠΑΠῚΘ ννᾷ5 πᾶπιοὰ ΔἸΓγολάγ, 
δηὰ [ἴ ἰ5 Κπονύπ {πὲ ἢδ |5,᾽ ἄζεο., ἰ56 ὀρθὴ ἴο 
πο οὈδ]δοίοη {παι 1{ αἰἰγθυϊῖος αἰ σθηΐ ἴθηθο5 
ἴο ἴννο ῥγοίοσεϑ νυ ῃ Γῇ ἀγὸ σοιρίοα τοροίπογ, 
δὰ πιαῖοβ (48 ἀο ΗεογζΖίοϊ ἃ πὰ οἵπευϑ) [6 

Ἰδοῦ δὴ ἱππροῦβοηδὶ νοσῦ. Κηοροὶ τοραγάς 
1ἴῃ6 οἷαιι56 8ἃ5 Δρραγεητν ὑπσοοπηδοῖϊοα ἢ 
ὙΠδί ργοσεάθθ, δηὰ 845 ΔΌΓΙΡΕΥ ᾿πβδοτίθα ἴὸ 
του πα ἴη6 τοδάογ οὗ ἴῃ ᾿πιπλιΔ0]6 σοιγθὸ οὗ 
{Π|η85 1ἢ ΙΓ ἢ 0 σἤδηρα σἂ 6 πιδάδ ὈΥ͂ 
ἔθ ὶο πλδῃ. 

ῬΕΓΒΔΡ5 4 515 ΠΕ]γ ἀϊογοηΐ σοπϑοίσιςιοη οὗ 
(6 ἴοχὲ πῖρῃϊ Ὀ6 πιοῖὸ σοπϑιδίοπ νυν ἢ [Π6 
υϑᾶρο οὗ [86 νυγῖϊογ οἵ (ἢϊ]5 Ὀοοκ, δηὰᾷ ἰῃ ἢδῦ- 
ΤΏΟΠΥ 1 ἢ15 ἰθηοῖβ. ὅδ 1Π6Γ4] [γαηϑίατοη 
ῖ6, ὙὝΒας νης [85 Ὀόθη, 115 πᾶπὴθ ννᾶϑ 
ΟΔΙοὰ Ἰοηρ ἃρὸ δῃηά ννᾶθ κπονῃ {παΐ 1ἴἴ ἐς 
τηδῃ :᾽) 2.6. ΤΠ6 σοῦγϑο οὗ Ἔνθηΐβ ννᾶϑ9 ἀρροι θα 
1η πὸ Ὀορὶπηΐηρ Ὁ ΑἸπΙ ΡΥ Οοά, ἀπὰ ννὰβ8 
Κηονῃ ἴο δ6 50 σοηδιηίαϊοά (Πδΐ 1[ἴ ΘΧΘΟΓΟΙ565 
8 ὈΓΟν ΔΙ Πρ ̓ πΠδηςθ οἡ (ῃς νν}}], σοπάιιοῖϊ αηά 
ἀδϑείηγ οὗ πιᾶπ, δηὰ τῆ ἰξ πηδκθθ, ΟΥΓ ἴ5, 
ἴ4η. ὍΠδ ΕΠ ρτ] 4] ΘΧρΎθβϑοη “Ὁ 1 18 τηδη 
νου] 5θεῖπ βίγαηρο {ἢ 1{- Πδὰ ποΐ ἃ ρᾷγα!]ο] ἴῃ 
{Π1|5 ὈοΟΚ, νἱζ. χὶϊ. 12, “1818. 15 {Π6 ψ ΏΟ]6 
ΤΆΔι." Α5 {ποτὶ ἰπδῖ υ ΠΙοἢ πλᾶη Οὐρἢΐ ἴο 
.ἀο δηά ἔδοϊ 15 φδἱά ἴο Ὀρ ογ σοηςξίζκιζο {πο τἄρα] 
ΟΥ ΡῬεγξοςϊ πδη; 50 Πόσο, {πὲ ὮΙΘἢ ἢδ ἀοοβ 
δηὰ οιἔογθ ι5 Ὀσουρῃξς Ποπὶ6 ἴο (Π6 δείιιαὶ 
τηδῃ ὈΥ [Π6 5 πε πῃ ρηδίϊς ἔογπὶ οὗ Ἔχ ργεββίοῃ. 
ΝοΥ 15 [ἢ 15 ρῇγαβθο νποιτ ἃ ΡΑΓΑ]]6] ἴπ ΟΥ̓ ΠΕΣ 
ΤΙ ΓΟΓΘ, δι. Ῥ5. εἶχ. 4,..1 [ξῖνϑ τυ βε} ἀπίο0] 
ΡΓΑγοτ." 



6.6 

« τον. 15. 
30. ἃ 2.1 

ΓΗΑΡΤΕΒΚΝ νῇ. 
ι ἄορ ος ἀσαΐοί τπαμέν αγό, ὦ ροοαΐ παριέ, 2 

"πογ  πεαΐίον, 7 δαξίόμευ, τα τοϊτάοπι. 23 7.2 
ἀἰφειρέέν οὗ τυϊδρ»». : 

«ΟΟ Ὁ παπῖε ἰ5 δεζίογ ἤδη ργε- 
οἷοι οἰηπηεηῖ; δηᾷ ἴῃς ἀδγ οὗ 

ἀξεαῖῃ τῆδη τῆς ἀν οὗ οπε᾿β δίγιῃ. 
2 ἢ [κι ἰς Ὀεττοῦ ἴο ροὸ ἴο ἴῃ8 ἢουβ8 

ΠΗΑΡ. ΝΠ... ὙΠ κἴγ]θ οὗ {π6 ννυτιΐου ΠΟΘ 
ΠμδΔηροΘ 50 845 ἴο δῇδνν, ϑρθεῖδ! Υ ἴῃ σΠαρίογβ 
ΥἹἱἱ. δηὰ χ., ἃ βἴ Κη τοϑοι άησς ἴο {πΠαΐ οὗ 
(Π6 νυσιῖογ οὗ {πε θοοΚ οὗ ΡῬγονεσῦβ. ΗΠοτῖο 
186 ργίπεῖραὶ] οὔ]εθςῖ ἢ85 Ὀθθη ἴο βἴδίθ (ἢς νη ΕΥ̓ 
οὗ ἴπ6 σοηάϊτοημ5 οὗ πυπΊδη [16 : Ποποεξογίῃ 
[06 ῥΓίηςσΙραΑ] οὈ]οσξ ψ}}}} Ὀ6 ἴο ἀϊγεςξ τῆλ ον 
ἴο σοηάυςξ ΒιΙμπλ56 1 ὑπάθγ πόθο ΠΟ  ΟΠ5. 
ΤΠ ἰδϑὶ δἰχ σδβαρίογβ οἵ Εἰσςο]οϑίϑίοβ σοηίδίῃ 8. 
56 1165 οὗ πιδχὶπλ5, ᾿πίογγηηρ οα υν ἢ ϑἰδίθπηθηῖϑ 
οὗ ἴῃς νυγιϊογ᾽' 5 οννῃ οχρεγθηςο, δηὰ νυ ἢ ἀἰγθςΐ 
δάάγοϑθοβ ἴο [6 γτοδάεγ: {πε οδ]θοΐ οὗ 41] ννῃιςἢ 
15 ἴο 5σῃονν νυ ῃαῖ πῆδη βῃοιυ)]ά δ1:πὶ δῖ, δηὰ ννῆδὲ 
ἢδ βῃοιιϊά ἀο, πῃ ογάογ ἴο Ὀδ 85 ἴγδϑ 45 ἢϊ5 ςοῇ- " 
αἰτίομ δἰΐοννδ ἐτοσὴ ἴπ6 Ὀυγάθη οὗ νϑηιγ. 

ΤΠ6 ρόπογαὶ ἀγς οὗ ἴῃ6 νυτιογ 5 σου ηϑοὶς 
{πγουρμουΐ [Π686 51 Χχ σμαρίογβ, δηα ραγι συ δ] 
ἴῃ νἱῖ. 1---22, Ροϊηῖ5 ἴο ννϊβάοπι υηϊοὰ νυν ἢ 
{πὸ ἴραγ οἵ σοά 85 (ἢ ““οοά ἔογ πιδη ἴῃ {ἢ15 
1 νΠοἢ νγᾶ5 βίδίθα αἱ {Π6 εηά οὗ ἴΠπὸ ἰαϑδὲ 
σΠαρίογ 85 186 οὐὔ]εςὶ οὗ ᾿ἱπᾳυϊτγ. [{ 15 ]15- 
ἰταϊοὰ ὈῪ ἔγθψυθηῖ τγοίεγοποθ ἴο, δηὰ Ἴοηΐίγαϑβί 
ἢ, παῖ ον} νυ ἢ σοηρίϑί5 οὗ [ΟἹ]Υ 4)}6ἀ 
ἢ νἸοκράποθθ [ἢ ρυγβιίηρ [ἴ, βοοά γοροῖθ, 
ΒουΪΟυϑησβ59, σδΙ τη 55, ραίθηςσο, ἰγαδῖ ἴῃ Οοά, 
δηά ἑογδεαγδπος, ἅγὰ 8βεῖ ἔογί ἢ ἃ5 οὐ)οςΐβ ἴο Ὀ6 
ἀϊπηεά αἱ, 1---22. [ἢ ἢ]5 ονγῇ ριιγϑιῖ ΟΥ̓Ὠ νυν 5- 
ἄοπι ἢ6 ἔουπά 5 φγοαϊοδὶ οὐβίδοϊο ἕο Ὀ6 ἢΪ5 
ἘΑΥΔ ΠΥ ἀν ννοπιθη ; δπὰ 115 ἤπαὶ σόϑα]ξ 
νν85 ἃ ΠῚ] Ιπα σοην!οῖοη οὗ (Π6 ἔ]]Θη ςἰδῖθ 
οἵ πΊδλῃ, 23---29. 

1. παρηδ.. οἱμέριεη 1] ἼΉΘΓΘ 15 ἃ Ρδγοποπηδϑία 
'ἴπ Ηρῦγονν Ὀδίννθοη σῥορε, ΠΆΠ16, ἀπὰ σὐεηριθη, 
οἰηίπιοηΐ, νν ΒΙ ἢ σδηποῖ 6 δάθαιϊδίοι Υ σοργο- 
δρηῖρα ἴῃ ΕΠρΡ] Ισἢ. {15 ννοσῖῃ ποῖηρ (δὲ ἔπ 6 
Ῥᾶγοποχηδϑία 15 γοροαϊοα ἔγομῃ 6 δοηρ οὗ 80]. 
1.3. “Οοοὐ᾽"" τλῖρῃμξ Ὀ6 πιο σογτεςῖ]Υ ρυϊηΐ- 
δὰ πὶ 1{4}165 ἴῃ οἷἵγ Α, Υ'΄., 45 1ἴ [5 ἴῃ γον, χχὶϊ. 
χ; 1δουρῃ [ἴ 15 οὔϊδθη πρὶ] δα ἴῃ ἴπΠ6 Ηρῦγονν 
1156 οὗ (6 ννογὰ ““παπλθ,᾽" 1υ5ὲ 45 1ἴ 15 1 ΟὔΓ 
1.56 Οὗ 186 ννογάβ “"γδρυϊαϊίοη, ἔδπλθ." ὙΠῸ 
τορυζατίοη ΟΥ̓ ἃ ννῖ56 πηδη 15 ἀρᾷὶῃ σοπιραγρά ἴο. 
οἰπίπλθηϊ 'π χ. 1. ὍὉΠὸ τ186 ΟὗἩ ΟἹ] οὐ οἰπίπηοηξ 
ἃ5 ἃ σοϑιηείς 15 βεηθγαὶ δηςᾷ ᾿ηἀθεὰ ἀθϑιγαῦϊθ 
ἴη Ποῖ οἰπιαίθϑ, δπά 15 ποῖ, 35 ΚηοΌδΙ 5ιρ- 
ξὐδίβ, αἰδιησῖνο οὗ δῇ ἢν} 186 ροΐβοη: [ἢ6 
Ργιναίίοη οὗ 1 ἰ5 θνθὴ 8 ϑίξῃ οἵ αἀἰδβίγοβϑ ΟὐΓ 50Γ- 
τοῖν (Π)ευῖ. χχνη. 40; Μαίΐ, νἱ. 17, ἄς). 
ΤΠΟ ᾿ΙΚοηθθ5. Ὀοΐννθοη σορυϊδίίοη ἀπά οάοιγ 
ΘῈ ΡΡ]ΙῈ5 ἃ σοιηπΊΟη ΠΠΘῖδρῃοΓ: [ἢ ςοπίγαβι ἰ5 
Ὀοϊννόθη στορυϊδίίοη, ἃ5 8Δη ΠΟΠΟΙΓΔΌΪΘ δίίδιη- 
τηθηΐ Μν ΒΟ ἢ ΟΪν ννῖ56 πηθη νη, δπὰ ἔγαργαηξ 

ΠΕ ον πτ- τος 

ἘΕΠΟΓΙΙΕΒΘΙΑΘΤΕ5. ΝΠ]. [ν. τ--4 

οὗ πιουγηΐηρ, [πη ἴο ρῸ ἴο ἴῇε Ποιβε 
οὗἉ [ξαβιίπρ: ἔογ τῆλ ᾿ς τῇς επά οἔ ]} 
θη; διὰ τῆε ]᾿νίηρ νν}}} ἰὰν 2} ἴο ἢ 58 
ἢφαγῖ. 

2. ϑογγον 25 δεῖζεγ τῆδη ἰδισῆτετγ: οὐ 
ἔογ ὃν τῃ8 φδάη685 οἵ τὴς σουηϊεηδηςθ΄ 
τῆ ἢδαγῖ 15 πιλάθ Ὀεοζῖου. 

4 Τῆς μεαγὶ οὗ τὴε νγῖδε 15 ἴῃ {πα 

οἄουτ, 85 ἃ στδιοδίϊοη οὗ (Π6 ϑθῆϑεβ Ἐς ἢ 4} 
ΠΊΘη ΘΠ]ΟΥ͂. 

ΤΠΟ σοππροοξίοη οὗ 1818 νϑῦϑα ἢ (Π6 ῥτο- 
σράϊηρ νϑῦϑθϑ 15 [ἢ|]15:---τίῃδ τηδη ἕο ννβοπὶ δ0- 
Ἰοπηοη δάάγθβδϑθ ΠΙΠΊ56} ἢ, πο 15 βδῃρροϑοα ἴο 
ννδηῖ ἴο Κηονν ννῃδί 5 ὑγοβίδθ]θ ἔοσ πάῃ δηὰ 
βοοά ἴῃ {}|5 1Πξδ, 15 ἤόγὸ τοϊά ἴο δεῖ 1π ϑυςῇ ἃ 
ὙΝΑΥ ἃ5 ΟΥΑΙ ΠΑΓΙΪΥ 5θοιγοβ ἃ βοοά σερυΐϊδτοη 
(..6. ἴο ἃςὶ 1Κὸ ἃ ννῖϑο τη8η), δηά ποῖ ἴο δἱπὶ 
αἴ {86 ρτιδιιβοδζίοη οὗ πδ βθῆβθϑ; δηὰ ἴο ἴδαςῇ 
Ἠϊ ΠΊ56 1 [15 Βαγὰ ἰθββοη,-- -ἰο τοραγὰ ἴθ ΟΔΥ 
οὗ ἀδαῖῃ 85 ργείογδοϊθ ἴο {πε ἀδὺ οὗ ὈΠΠΉ. 

ἐβε 4αν φΓ ἀεαι, ἘΠῚ ΤΠουρῇ ϑοϊοπιοη 
566 ΠΊ5 'π 50Π16 ρ΄δςε5 ἴο [66] ΘΙ ΓΟΏΡῚΥ (45 ἴῃ 1". 
χό, 11], 19, 21, ζζς.) {παἰ παΐιγα! ἔδαγ οἵ ἀθδίῃ 
Ὑν ΠΟ ἢ 15, ἴῃ ἃ στοαί πηθάβαγο, πηϑίγιισι ἐουη τὰ 
ου ἐδ Ἰρποᾶπος ψνῆϊς ἢ ΟΠ γιϑῖ ἀϊβρε!]οά ; γεῖ 
[6 οἴδίθς. (ῃς δάνδηΐᾶμο οὗ ἀθδίῃ ονοῦ 6 ἴῃ 
τοβροοῖ οὗ 115 ἐγθθάομη “τῸΠπΊ ἰο]}, ορργεϑβϑίοῃ, 
ΓΟΒΕΙΟβϑηθϑϑ, ἰϊ. 17. 'Υ. 29) Υἱ. ς,) δηά ἴῃ τεϑρεςῖ οὗ 
15 ᾿πιρ᾿ γίπς δὴ ἱπηπηθάϊαίθ δηὰ ἃ ΠΘΔΡΟῚ 8Ρ- 
Ρτοδοὺ ἴο Ουά, "1. 21, ΧΙ]. 7. Οτοίίι 5 γείογϑ 
(ο ἴθ νν 6] ] κῆπον παϊομδὶ ουδίοτῃ οἵ [ἢδ 
Τῆγαςίδης ἴο ἰαιηθηΐ ονοῦ {Π6 ὈΙΓ οὗ ἃ ςΒ!]ά, 
δηά ἴο σοἰθογαΐο ἃ ἔμηογαὶ νυ το]οϊςίηρ. Βιιὲ 
(πΠ6 Ὠορθῖθβ5 ΠλΙΘΟΥῪ ἱπηρ] θὰ ἴπ ἰμαὲ Οὐηχιδ 
ἸΑπηθηϊδίϊοη νν85 88 τοπιοῖθ οἡ 16 οὔθ ἤδηά ἔγοπὶ 
(Π6 βοπεπιθηΐ οὗ [15 [Θυν 5} υυτιοῦ, 85 νγὰ5 οἡ 
1πὴ6 οἵἴμοῦ παπά ἴῃ6 ἸΟῪ πὰ το]οϊοσηρ ννἢ 
ννῃῖσἢ 1Π6 οαυ]Ὺ (ΟἸγϑιίδη5. σε γαῖϊθα υν μα 
ΠΟΥ οΔ]]οὰ ἃ πηδγίγγ᾽ 5 Ὀϊγι μάλ. ὑν ἢ} 6 δοῖο- 
τηοη ρῥγοίοιτοα [6 ἀδγ οὗ ἀδδίῃ, ἢθ τπῖρῆϊ 51}}} 
(νὰ ΠΟΥ ΠογΘ) πᾶνο τοραγάθα ὉΠ 85 ἃ 
Βοοάὰ ἰδίηρ, ἀπὰ 8ἃ5 δδνηρ 115 ρἷδςε ἴῃ {86 
ογοδίίοη οἵ σοά. 

2. ἐῤα!] Ναγμλεῖυ, νυ δδὲ 15 ϑθεη ἴῃ {86 ἤοιι56 
οὔ πηουγηΐϊηρ. 

ἰαν ἐδ το δὶς ῥεαγ (οηβίάον τἴ δἰ ΤΠ Εν ΙῪ 
ὙΠῸ ϑαπὶθ ΡὮΓᾶ96 Οσσι [5 ΧΟ 1. 

8. δογγοαυ) Ἀδίμοσ, βου οῦβηθβα. Τῆς 
ΒΆΠη6 τνογὰ 15 σϑηάογοα " ρτιοῦ ἴῃ 1. 18, ἀπά 
ἐ  ΔΏΡΟΙ  ἸΠ ΥἹ]. 9. 

ἐῤε ῥεαγὶ ἐς γιαάες δον] 18 ποῖ ΟἿΪῪ ΠΠΟΓΆ]Υ 
πηρτγουρά, Ὀυϊ Αἶϑο, 48 115 ρῆγαϑο 5:5 π}ῆ65 ἴῃ 
411 ΟἴΘΥ ρίαςεβ (χὶ. 9, [{πᾶὰξρ. ΧΙΧ. ό, ο, ἄς), 
15 πηδάθ Ὀγρμς δηὰ Ἰογῆι!. [γ0ΠῸΓ συπηραᾶγὸβ 
2 (ἴογ. νἱ. σο, “"ΒΟσσΤΟΥ ἢ] γοῖ δἰνναγϑ γο]οϊσιης, 
Δηα τοπΊλγκ5 ἴπαϊ {Π15 νΘΓΘῈ ΠΊΔΥῪ ἌΡΡΘΔΓ δὶ ἢ γϑῖ 
δῆς ἰηςσοηϑίβίοπε ν] ἢ 11. 24. δηὰ οἴδοσ ρα5- 
δᾶ μθθ ΠΟΙ ἘΠ]ΟΥΠἐπί 15 5ϑρόκεη οὗ 45 ξουά, 
Ὀυῖϊ [μδῖ τπ6 πιηαὰ νυν ῃ ἢ ὈΘᾶΓα ἰ[561 Θαυδ}}ν τὴ 
᾿υπΊδη σΟΠοογη5, νΥ ΘΓ ΠΟῪ ΠΟΥ Ὁ ρ]οαβδηΐ οὗ 



ν. 5-14.]} 

ἤοιι8ε οὔ πηουγηΐηρ; δυΐ τῃ6 Βεατῖ οὗ 
ίοοἱβ ἐς ἴῇ ἴῃς Βουβε οὗ πλιγίῃ. 

ἢ Ρτον. τ... δ ὁ ἰς Ὀδῖῖογ ἴο μεᾶγ τῆς τεῦαυκε οὗ 
Ὧι, 3... [6 νν 586. ἴδῃ [ογ ἃ πιᾶῃ ἴο ἤθδλῦ ἴῃ 6 

-8δοηρ; οὗ [οοΪϑ8. 
ΙΗεβ, 6 ον 45 πε ᾿σγδοκιίηρ οὗ Ἐπογη8 
Ὑμ ΠΔΕΓ ἃ Ροῖ, 80 ἧς τῆς Ἰἰδιρῃζεγ οὐ τῆς 

ἴοο] : 15 αἷβο 29 νδῃηϊγ. 
,η 4 δυγεῖγ ορρτεβϑϑίοη τῃλκείῃ ἃ 

« Ὅευς, χ6. ννῖίδα. ΠΊΔἢ Ππ͵λά ; “Δη4 ἃ ρἸς ἀεβίτογειῃ 
ππὸ τΠ6 Πααγῖ. 

8 Βετῖίεγ ἐς πε επά οἔ ἃ τῃϊηρ [ἤδη 
τῆς Ὀεστϊηηίηρ τΠπεγεοῦ: μά τῆς ρατίεηῖ 
ἴῃ 8ρίγῖτ ἧς Βαεττογίῃδη τη ργουά [ἢ βρίγῖζ. 

ἦ Ῥίον, τς. Ὁ 4Ἐς ποῖ Βιαβῖγ ἴῃ ῆγ β8ρί γΐ ἴο ὈῈ 
3: ὺΡῦΠ᾿ ΔΩΡΤΥ; ἔογ ΔΠΡῈΓ γαβίεῖῃ ἴῃ [Π6 θοβοπι 

οὗ ἴοοϊϑβ. 

ἘΓΟΓΙΙΕΒΙΑΘΊΕΘ. ΝΊΙΙ. 

10 δαγ ποῖ ἴῃοιι,, Υδὲ 5 ἐδὲ εαιδ 
ἴμδῖ τῆε ἔογπιεὺ ἀδλγ8 ννεγα δεῖῖεγῦ τἤδη 
τμεβε ἡ ἔογ τῆοιι ἀοβῖ ποῖ ἱπαυΐγε 
ἢν ΒΕ γοσοηςεγηΐηρ [ἢ ]8. ᾿ 

11 ἢ Υν]βάοπι ἐς 'ροοά νν ἢ δὴ ἰη- ΐ 
Βογιϊδησε: ἀπά ὁγ 1ὲ ἔδενε 'ς ὑρτοβῖ ἴο 
τΠ6πὶ τῃαλϊζ 566 {Π6 βιιη. 
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ἩξςΣὉ. σε 
«υἱταΐο»». 

Οτ, χ-ς 
Ζοοά ας απ 
ἐπἀδ᾽ 1 - 
ἀπο, γχα, 
δεοίΐφ» 190. 

12 Εογ ννϊβάοπι “ς ἃ ἰἀδέξηςε, σμά ᾿ Ηεϑ. 
ΤΏΟΠΕΥ 2’ ἃ ἀείδξηςε: δυῖ τῆς δχςεὶ- ἢ 
Ιεθον οὐ Κπον]εάρε 2:, ἐῤαὶ ννϊβάοπι 
δίνει Πίε ἴο τἤεηι ταὶ ἢᾶνα ἴ{. 

12 (ὐοηβίάεγ {πεῈ νοσκ οὔ (οά: ον 
“ννῆῇο οδὴ τῆδκε ἐῤαΐ 5ιγαρῃϊ, νος ἢ ᾧ 
ἢδ ἤαδῖῃ τπδάς Ἵσγσγοοκεά 

14 ἴῃ τε ἀδνὺ οὗ ργοβρεγιτν δὲ 7ογ- 
[1], δυὰς ἴῃ τῆ8 ἀὰγ οὗἩ δάνεγβι ὙΥ σοη- 
βίάεγ : (Φὐά «αἷδο ἢδῖἢῃ ἰβοξὲ 16 οἠς γξβεϑὸ 

τυ. 

σἾΔΡ. τ. 
5» 

Ηεῖ. 

βούτοόνι!, ταυϑὲ αἰννᾶγα Ὀ6 δά, ἔγες, δηά δ 
Ρέεᾶςθ. 

4. ῥοισε 0.77 »ιομγηίησ., οι 9.7 πιγι] 
ἼὝΠεϑε ρἤγαβδοβ δοαυίγα ἃ ἔογο 6 βρη ἤοδηςο 
ἔγοτα ῃ6 Εδϑίοιτι σιισίοτῃ οὗ ρσγοϊοηρίης Ὀοίῇ 
ἔοϑῖῖνα δῃπάὰ σπουγηΐι! ςο]ο γαϊίοη8 [τοι Ρἢ 
βονογαὶ ἀδγβ. ὅεὲ Οεη. ]. το; [υἀς. χῖν. 17. 
Καποῦοὶ δηὰ Ν᾽ δι ΡΟΥ 1 8Ε]Υ στειηατκ ἐπαΐ {815 
ψΟΙΞΟ ᾿παϊοαῖοβ {πῸὸ ᾿πτεὰ δθηβθ ἴῃ ν ἰσἢ 1Π6 
Ῥγρδοθοσ οἰϑονν ἤοσγὸ σοιηπλθηάβ ἃ [6 οὗἁ ἐη)ογ- 
τηθηΐ, πιοαπίηρ ποῖ {πὸ δρδηάοππιθπί οὗ οἵμτ-α 
56 ͵ν 65 ἴο ρθαϑαγοβ, Ὁ ἴΠ6 {Ππδη κί] ΔΠα ΞΟΌΘΓ 
0.86 Οὔ"Π6 ὈΘΔῸ α] ἘΠ ηχ5 ννῃςἢ ΟΟὰ δῖνο5 τ|5. 

θΘ. «4. ἐῤὲ ἐγασξίης 977 ἐδογπε] ΝΟΙ͂ΘΥ ννΠ}16 
ἴι Ἰαϑίβ, [06] 1}. ς, ἀμἃ υις ΚΙΥῪ Θχ πρισποά, 5. 
ΟΧν]. 12. 866 ποῖθ οἡ 5. ἵν1}}.9. ὙΠΟΓΘ ἰ5 ἃ 
ΡΑγοποπηδϑῖᾶ Ὀθΐννθθη σέγὲρι, ᾿Βοση5, δηα «ἐγ, ροΐ, 

7. οῤῥγεισίοπ.. αἰ, ς. ἈΔΊΠΕΥ, ΟΡ 9 8- 
Β'ο; (ΟΓ δαί γ 105) Ἰλδικοῦμ ἃ Ὑ180 1|81 
ΖΟΟΔΒῃ; δπηὰ 8 ὈΣΊΡΟο, ἄς. ὍΤΠ6 πιοδηϊηρ 
ἰ5, ἰδὲ 1 4 νυῖϑε πιᾶπ, Ὀοίηρ ἴπ ἃ Ὠἰβὴ ροβιίοη, 
ΘΧΟΓΟῖβ65 Ορρ  σϑίοη (566 [6 55η56 οὗ ορρί65- 
βίοῃ, 5. [Χ]]. 10), ΟΥΓ ῥταςίϑο5. θχίογίίοη, ἢ 
ὈδοοπΠΊ65 ἃ ἴοοϊ ἴπ 80 ἀοίηβ. 866 1Π6 γείδγοποθ, 
Ὠραῖ. χυὶ. 9. ὙΠ15 γΟΓθ6 15 ἃ ὑνδγηϊηρ ἀρ αϊηϑῖ 
ἱτηραίθηςθ πῃ {ΠῸ ἜΧΈγοθο Οὗ ρον ΕΣ οὐ 1ῃ6 8ο- 
αυϊπιτίοη οὗἉ τσ 65. 

8. Βε εν [παϑπιιςσἢ 845 βοπιοιηρ σογίδίη 
ἰ5 αἰἰαϊηπθὰ , δηὰ [ἢ6 ννῖϑρ δηὰ ραίϊθπε πηδῃ 
ςοπίοπιρ᾽αίοβ 1πΠῸ ἐπά ἰπγουρβουϊ ἂη Θηδγος 
σουγϑθο οὗ δοίίοῃ, δηά ἀοθβ ποῖ τεβί ὑροὴ ἴῃ6 
ὈορΊππιηρ. 

)αξεπι] 1,1, Ἰοπρ." Οοτηρατε {μ6 Ἰοηρ -ϑ- 
ἔοτίηρ 80 οἴη σοπηπιοπάρά ἴῃ ἰῃς Νὲνν  ἐβίδ- 
τηθηϊ. 
2τγομ 1. Πἰ ἢ 7 ΒοΓΘ ϑϑὰ ἴῃ 186 5δηϑδ 

οὗἉ ἱπιραίιθηΐ, 

9. γερο] Οοπιραγε ΕρΡΆἢ. ἱν. )ό. : 

11. γοοά «υἱ]}] Μοάειπι οτγίσ5. ῬΈΠΟΓΑΙΙΥ͂ 
Ρτείεσ {πὲ πιαγρίηαὶ ἰγαπϑϊφίίοη, “85 ξοοά 5: 

16 ἀἰβόγοησθ 15 ποῖ σηδίογιδὶ, θὲ [Π6 ἰοχέ ἰ5 
ἴῃ δοσογάδποθ ἢ δησίοηΐ νογϑίοηβ δηά νυ ἢ 
186 σοπηπιοη τηθδηΐηρς οὗ [6 ννογάϑ. 

απά ὧν ἐξ ἐξῥόγε ἐς ῥγοδὴὴ [1ἴἴ, πὰ ὅς Ῥ»χο- 
Π08Δ 0106. ὙΠ6Ὲ ννογσγά θα Πεῖδ 15 [Π6 βᾶπὴδ 
{παῖ 15 υιϑϑᾷ ἰπῃ Υἱ. χὰ, νν ΕΓ 1{15 πη !ου ηα οὶ Ὺ 
Ιοϑδὲ ἰὴ {πὸ Α. . ὍΠῖ8 νεῖβα Ἰἰοοκβ ἰκ6 δῃ 
ΔΏΒΥΨΟΓ ἴο {Π6 υοβίίοη ἀϑκθα ἴῃ Υἱ. χχ. 

ἐῤερε ἐραὲ “τε ἐῤε “μη 1.6. ἴδ ΠΠν]ηΡ : σοπ- 
ῬΆΓΘ ΥἹ. ς. 

12. αυἱδάο»ι ἱξ α ἀφίξηεε, απα ροηεν ἱς ἃ 
ἀεξεποο] 1ιιῖ. “ἢ ἴ86 βῃδάονν οὗ νυϊϑάοπι, ἴῃ 
1Π6 βδιδάονν οὗ ΠΊΟΠΘΥ,7 2. ς. ἢ6 ννῇῆο ἰ5 ἀθίοπάθά 
ἔτοπι δάνθγϑι Υ ὈΥ ΠῚ5 νυ ]βάομη 15 ἰπ ἃ5 σοοά ἃ 
Ροϑίϊ[ίοη 45 μ6 ννῆο 15 ἀρέεπάθα ὈΥ ἢἷ5 τς 65. 
ΕῸΥ “5ῃηδάονν " 1η [ἢ!]5 5θῆϑ86 566 5. οχχὶ. ς, ἄζο, 

ἐχοοίίεηςν») [1,1ἴ ῬτοῦΙ. 
σι υεὶρ ἰδ 1ο] 1 Δῖ, “ἰσδιι565 ἴο ᾿ἴνθ,᾽ ἐΤΉΔΚΟ5 

Αἰῖνο." 80 Ῥίον. 111. 18. Ἐθοηπλ 16 Γ ἀηὰ 
οΟἴβοσβ υπάογϑίδηα {ἢ15 ἴο πλθδῃ {παὶ ὟΝ Ιϑάοιη 
ΡΓόβοσνοβ [Π{ὸ ἴῃ ϑδίου, οὐ γϑηάθιβ 1Πἴὸ σ4]Πὶ 
δΔηὰ ΒΔΡΡΥ: δυῖϊ 4 ἀθδροσ πιϑαηϊηρ ἰ5. δ] οἰτοὰ 
Ὀγ ςοιηρατίηρ (ἢ Ῥγοίδβθογ Τὶ 1 ονν 15) [Π 686 
ννογάς νν ἢ (Πο56 οὗ οὖν [,οτγὰ, “ΤΠ ννοτὰς 
[Πδὲ 1 ϑρϑᾶῖκ υπίο γοιι ΠΟΥ͂ ΔΓῸ 5ρίγιῖ δπὰ {πὲῪ 
ΓΘ 11ἴ6,᾽) Το νυἱ. 62, δῃὰ 5606 Μαίί. ἱν. 4. 

138. 1ῤὲ αὐογῷ ὁ.) Οο4] ὙΠ6 584π|6 ρῇγαβο 
ΟΟΟΙΓΒ ἴῃ 11. 11, πὰ ἤοῖθ 85 ἴποῖῸ 1 δρηῆθθ 
[Π6 δοῆθτλθ οἵ Ὠινίπο Ῥχγονιάθηςθ, ἴΠ6 σουγϑο 
οὗ ὄὌνοηΐβ ννηῆϊοἢ Οοά ογάρυβ δπα σοηίΐσγοϊϑβ, 25 
ἴη {ῃη6 Ἰδηρσίιαρε οὗ Βρ9 Βυῖεσ, ϑόγη. χν, "Οη 

[5 Ιρηόγδῆςο οὗ Μδῃ᾽) ““ἴμ6 Μοπαγοῇ οὗ [6 
πηΐνοῦϑο, ἃ ἀοτηϊηίοη ὑπ] πη δὰ ἴῃ οχίοπί ἀπά 
δνθυ]δϑέηρ ἴῃ ἀπγαίίοη, [86 ρΘΏΘΓΔΙ ϑγϑίομη οὗ 
ὙΠ ἢ τλσὲ ΠΘΟΟΘΘΑΓΥ Ὀδ6 4Ζυ Ὀργοηά οἷ 
σοιηριοΠρηβίοη." [{ σΟΠΊΡΓΙΞε5. δοΐῃ δνθηίβ 
ὙΥΠις ἢ ἀγὸ βίγαιρῃϊ, 2.6. ἴῃ δοσογάλποθ ἢ ΟἿΓ 
δχρθοίΐδιίοη, ἀπά ονθηΐβ νυ ἢ ἢ ἀγὸ σγοοκθά, 1. 6. 
ΨΜΏΙΟἢ ὉΥ {ΠΕΣ βθοιηϊης ἱποα 4} }γΥ ὈΑΠς οὐτ 
σοπΊρσεμεηβίοῃ. 

14. 15|1δὲ ἄαγ, ὅς. Βῖδμβορ Β0]] μᾶ5 ἔψο 



648 , ΕΟΟΙΕΘΙΑΘΤΕΘ ν ἵν. 15-.-20. 

ἐ Ἡς᾿. ὁ 
ἶεσοία ἐφ ἢ 

ΟΥΕΓ ἀσδιηδῖ [Πε οἵδοῦ, το [6 δπὰ τῆλ 
πχα 5ηου 4 Βηΐ ποτϊῃϊηρ αἴτογ ἢ ἢ. 

ις ΑΙ ἐῤίισε αν 1 5βοη ἴῃ πε 
ἀἄλγβ Οὐ ΠΥ ναηϊῖγ; τΠπογὲ 15. ἃ 1ι8ῖ 
για τμαῖ Ρεγίβθῖῃ ἴῃ ἢ]5 τρῃῖθουβ- 
6585. ἃπα τἤεῖο 15. ἃ νγίσκεα γμαπ τῇαϊ 
ΡγοΪοηροῖῃ ῥὶς ΠΡ ἴῃ ἢ]5 νι Κεάπεββ. 

ι6 Βε ποῖ τιρῃΐθουβ ονθγ πιυςῇ ; 
ΠΕ ΠΟΓ πλάκα τγϑο] νοῦ ννῖβε: ΨΥ 
5ῃου άεβς τῆου ᾿ἀεβῖγου τῆ γβοϊεὺ 

17 Βε ποῖ ονοῖῦ πιυςῇ να, πεὶ- 

{Ππεγ ὃς τῆου [ΟΟ]158}: ψνῆγ βου !άεβῖ 
του αἷς ᾿Βείογε τὴγ τἰπλε ἢ ΠΣ ας 

18 Πὶ ἰς ροοά τῆλε τῆου 5ΠὉυ]ἀδοῖ ἀπεεὶ 
ἴλκα Πο]ά οὐ τἢϊ5; γεᾶ, αἰβο ἔγοπι τῇ 5 
νυν άγανν ποῖ τῆϊηθ Ὠληά : ἔογ ἢδ τῇδῖ 
[δγοῖῃ (σοά 5811] σοπχὲ ἔογιῃ οἵ τἢδπι 
4}}. 

19 “ΝΊβάοπλ βιγεηριβεπεῖῃ πε ννῖβε ἡ ἔν ἦν 
τλογα τἤδλη ἴδῃ τ ]ρ ἢ χιδρ νυ ἢ] ἢ ἅγα ταῖρι 1 
ἴῃ τῆς οἰγ. ,ὡ- 

ἤχον 2.0 20 ΕΟΥ ἐῤέγε 'ς ποῖ ἃ Ἰι8ῖ πΊαΠ  Ἰυμνει 

οἰαθογαῖθ βογπιοπβ, ΧΥῚ. δη ΧΥ ΠΤ. οἡ [ἢ 5 νϑύθ6, 
ἔγοπι ψ ιοῦ 6 ἀεάιιςθ8. π6856 ΟὔδογνδΈ η8, 
ἼΤ ἢ μοοά δπὰ ργόβροίοιάΥϑδηὰ {Ππ|οϑ Οὔ Οἱ 
11 διὸ ἴῃ Οοά 5 ἀῤδίρῃη ρίνθῃ ἴο 8 45 ρθοι δ Γ 
{{πιὸ5 ΟΥ̓ σοπηοτί ἀπά γοὐοϊοσίηρ. ὍῊΡΘΥ] ἀᾶγ5, 
[Π6 ἀὰγϑ ἀπά {Ππ|65 οἵὗἨ οὐὔγ δἰπισίοη δηὰ Ἰγοιυθ]ο, 
ἀτὸ 'η Οοὐ 5 ἀοϑιρῃ (ἢ6 ῬΓΟΡΟΓ 5θ50η5 οὗ τὸ- 
ἙΟ]] ΟτΟὴ ἀηα 5θοὰ5 σοηῃβ:ἀογαίίοη. Τὴ Ργο- 
νϊἀσποὸ οἵ (σοᾷ δαῖἢ 50 Ἴσομπίγινοα τ, τ[μδῖ οὐἵ 
ξεουά ἀπ ΟΥ]] ἀλγ8, ΟὐΓ ἄδλγϑ οἵ ριοϑρουΥ 
Αι αἰἰνογαίν, ϑῃου ἃ 6. Ἱπτοιτηϊηρ]οὰ δας ῇ 
μα  τπὸ οἴποσ. ΤΗϊ5 πιχίαγε οὐ σουά πὰ 
ΟΥἹ ἀαγϑ ἰ5 ΕΥ̓͂ ἴπε νη γον άθηςσο 50 ῥτὸ- 
Ρογιϊοποά, {πᾶ 1 Β ΠῚ ΙΘΠΕΙΥ }ιι511Π69 {Π0 ἀθα]- 
᾿ῃ55 οἵ Οοά ἰοννατάβ {Π|ὸ 505 οὗὨ πἰεῃ, δηὰ 
ΟὈνταῖο5. 4}] οὐσγ ἀϊδοοηΐοης απὰ πλιλὴρ5 
ἁραίηςῖ ΗΙπι." ὙΠοΓΕ 5 ἃ τοηδγκαῦ]ο ἐοῃο ΟΥ̓ 
ἀ15. νοῦθο ἴῃ ἃ ἰγαριιθηΐς οἵ ἴῃς Οὐκ ροεῖ 
Αὐ οἷ  Ἰοσἢ 5, Β.Ο. 688, νΠϊσοῃ οπά5 ἴΠι19 :---- 

ἀλλὰ χαρτοῖσίν τε χαῖρε, καὶ κακοῖσιν 
ἀσχαλα Ἐπ στα τ ἢ 

᾿ , ᾿ ᾽ ἰῷ 
μὴ λίην: γίγνωσκε δ᾽ οἷος ῥυθμὸς ἀνθρώπους 

ἔχει. 
ἐ ΒμὉ ἴῃ Ργόβρόγοιιβ ἔογία ηθ 50 γϑ]οῖςθ, δπά 
1 ΓΟν Ιθδ5 ΠΠΟΊΓΗ, 

Α5 Μ᾿  }]}] Κπονίηρ ϑ δῖ 15 ἀοϑί δά ἔογ 1ῃ6 
τᾶςσε οὗ ννοπηᾶπ Ὠοτη.᾽ 

(του ναοῖς 9 ΑΙΒοΪοργ.᾽) 

σοῦ ἐδὸ οὐδ οὐ ἀσαϊμαῖ ἐδὸ οἱῥογ] ἘἈΑΒοΥ, 
πιδᾶὰθ ὑμ18 ἃ8Β Ψ011] 88 ὑμδῦ, 1.6. ἴη ἀλγ οὗ 
δἀνούϑῖγ (ΠΈ. ἐν 1}). 85 ΜΜῸ}} ἃ5 [ῃ6 ἀλγ οὗ ρτο- 
βροῦν (τ ρορ). ΑΔ τεσθηΐ τοῦ (ΙΓ Τ' 
ΤγΙοῦ. ὁὴ τὸ " αΐο οἵ Ἐπ ο]οϑΙαβίπ.) ο4}}5 
αἰϊοπιίοη ἴο ἴδ φουηπρ ἱπλιταϊ!οη Οὗ {Π15. ρᾶ8- 
5ΔΡὸ ἰπ ΒΙσΟἸ οἰ ϑίσιι5 ΧΧΧΙΝ, ὦ τοῖς, ἃ5 Δἤυτά- 
ἴῃς ἃ βίγοῃε ριθϑυπιρίίοη {πᾶΐ [Π]|5. ὈΟΟΚ νν 45 
νττίοι Ὀεΐοτγο ἴπὸ ἀάγ5 οἵ [πὸ δοὴ οὗ δίγασῃ,. 

ο ἐΓ μά, ἄς. Οὐδ Βαίῃ σομῃδιταο 186 
νἰοἰβοτἀδ οὐὗὁἨἁ ῬγΓοσρογΥ πὰ δάνογϑοιν 1 ΞΌΟ ἢ 
ἃ ΜΑΥ ἴῃαΐ ὯῸ ΠΙΔΠ ὁδηῃ ἴογοσαϑί πὸ ὄνθηῖδ 
τ1Πδὶ 5}.4}} [Ὁ]Π]ονν ψ ἤθη ἢ 15 τειμονθιὶ ἔγοπι ἢ 18 
Ρτοβοηΐ 5ἴαῖϊο Οὐτηράγο ποῖθ Οἱ ΥἹ. 12. 

15. 4ρὲ ἐπνε ΟΥ νην αὐαη}} ΤῊΪ5 ΓΘογοηοΘ 
ἴο 5 ρᾶϑῖ ἴθ ἀοὸβ ποῖ ἱτιρὶν ἴπαΐ ἴπο58 ἀδγ8 
οὗ νδη νυ ννόγο ἐπήθα. δ ποῖδ Οἡ 1. 12. 

ἐδέγε ἰσ α μέ μαη, ἄς ὙΠῸ πιόδηϊηρ δηά 
εομπποοῖίοη οὗ [Π|5 πὰ τῇ (ἢγθθ ἐΟ]Π ΟΣ 
γεῖβοϑ ΠΙΔΥ Ὀε Ὀεβῖ ὁχοϊαϊηθα ὈΥ ἃ ρᾶγαρῆγαβε 

οὗ ἴῃς ννῃοῖς, ΤὨγοιρδουΐϊ {Π15 ἙἘμΑρίου τνῖ5- 
ἀοιῃ 15 ἱπειι !ςαῖοα 85 πὸ απίάοϊο ἴο, ΟΥ̓ ἃς 
σΑρΔ Ὁ] οἵ πη ραϊηρ, (Π6 ρτοαῖ ὁν}]. νδηϊῖν: 
ἃ ἴῃ πόθο νοιθθ5 δοϊοπιοη δἰδῖος πον (6 
ν0 155. ΠΊΔη 5Πο0ιἃ τοραγὰ [ΠῸ ““σγουκοῦ 'νογκ 
οἵ σοὐ" νηθη τ θα ἀροὴ ἢϊπι. Δίων 
οἴη ἴννὸ ᾿ηϑίδηςσοβ οὗ διυιςῇ νόγκ. ν]χ. ἴῃ 
Γονγαγὰ οὗ ἰοηρ ᾿Πἶ νυ ῃο] ἃ ἔγοια τὸ τμῃ- 
ἴδθοιιϑ δἀηὰᾷ ρίνοη ἴο {πὸ νυ ϊοκοά, Πὸ 91γ5 ἴῃ 
οἴθςοις, 'ὸ ποῖ {πιπηἰκ τμαὶ που «οὐ ]άοσ: ἢ τοΥ 
[Π15 σοι γϑὸ οὗ ὀυθηΐβ 50 45 ἴὼ0 πηᾶκθὸ [ὲ οἰγδιρῃι, 
παι ἴμπου «γί πιοῦὸ τβῃϊθουβ ΟΥ̓ τῦϊὸ Μ| 155 
ἴδῃ Ηδ ᾿ϑ Υ Βο ογάδιπρα [Π055 δνεδηΐβ: νη Ρ 
1πὸπὶ ἴπ {παῖ σριπὶ το νυ] Οὐἱν 6 Ἰο5᾽ ἴῃ 
Δηαχοιηθηϊ δ [6 ᾿ῃσοπργο θη: Ὁ] 6. νάγ5. οὗ 
Ργονίάθηςθ. Τὸ 86ῖ τυ (ἢγ ἰπάριποηῦ ἴπ ορ- 
Ροβίζίοη ἰο ΗἨΐ5 νου ΠΡΙΥ Δῃ Θχοθας. οὗ 
νυν κΚοάπμοθα. δηὰ ΠΥ, ἀοϑογνιηρ ἴΠ6 ραπ]9}- 
τποπὲ οἵ ρῥιοπιδίασο ἀθαίῃ,. Βιιιῖ γα ἡ 15 
ξοοά ἔογ 1πὸς ἴο ρύδϑ0 (686 βϑοιηϊηρ Δ σλι- 
105; 1 τῆου ρυπάοι {πὸπὶ {ΠΟΥ ΜΊ] τοπὰ ἴο 
ἱπιργοθ οὐ ἴπθὸ {παῖ ἔδαγ οὔ σοὰ ψ ςἢ ἰ5 ἃ 
Ραγ οὗ νυ Ἰδάοπη, πὰ ν.}}} συ {πὲ φαἰοὶγ 
(σοΙηρΑ1]6. ν1}. 12, 12} [Ὠχοι ἢ 411 τἴπ6 ρμεῖ- 
ΡΙοχ. οὔ τ}18 [ἴ0,} ὙΠ 15. ἱπιεγρτοΐατ η 
ἈΡΤΘΟΒ ἴῃ {86 τηλῖη ϑ Ὶ ἢ τη οἵ ).δάοτγοη δηθὰ 
Ριοΐκϑουτ ΤΑγ]οῦ Ἰνν 5. ΟἾΠΟΓ πἰογργοίοῦθ 
οὐηϑιοῦ ἴῃ τοῖῃ νοῦβο 8Ἃ5 δα ἀγοοϑοα ΘἸΕΠΟΥ ἴω 
βόνοῖο 1ὐροσ, ΟΥ ἴὸ τσ ᾿γὼ ρῥσαςίδο ἀϑουτὶς 
Διδιο 105. ΟΥ᾽ (ΠΟΙ ρΑΓΘ ΙΧ. 7--τ3.2 ἃπᾷὰ χί. 9) 
85 ἃ 50 Ππλοηΐ ρι τἴο ἴπ πηοιτἢ οὗ Δῃ ππαρὶ- 
ΠΑΙῪ Οὐ]οσίον ἀπ σορικοά τῇ ἴπ6 ] ον ας 
νούβο: Ὀὰῖ ἴ[Π6 ἔου ποι φογίαιη]ν οὗ [550 Ἰηζου- 
ΡῬιοΐϊλ!οη5. δηα ρουμᾶρθ ἴπὸ Ἰαϊζοῦ αἶφο. σαπποῖ 
δ ὠλϑὴν τοσοηο]οα ἢ ἀΠ6 ὀχασὶ ννυγὶς. οὗ 
(6 οὐὔὐριηδ! οὐ 1} (πὸ σομίοχί, ὙΠῸ συρμοο- 
(100 πὰ [655 νούβοβ αἰὸ ἰηἰοηάοα ἴοὸ δΔάνοςεδϊο 
ἃ τηϊά]ὸ σουτβὺ Ὀσζινθθη διη δηκὶ νἱγῖι 15 δ 
ναγίατισο ἡνἢ [6 νυ ΠΟ]6 ἴσποτ οἵ {Π6 ὈοΟΚ. 

16. ἐρείγον ἐῤυτο  ΟὖἊ “θὲ ἀπια θι." 50 
δορί, δηὰ δ αἰρ. (ἰοϊηραγο " πλᾶγνοὶ ποϊ, ἢ ν. 8. 

20. [ον] Ἀδίμευ, 45 ἴη6 ννογά ϑβοπλοϊίπηος 
δίρηιῆοσ, Βαϊ. Τῆὸ σοηποςοίίοη οὗ [Π]15 νόῦβδ 
ΜΠ τη ἴννὸ ρυθορήϊηρ ὈδοοΟπΊθβ σἸθΆγοῦ ΠΕ ῚῸ 5 
Ὀοτγηὸ ἴῃ πρηα ἴδ {πὸ ἴραγ οἵ σοά, νἸϑάοτῃ, 
ἃ πὰ 15:10, 4.6 ἸΏΘΓΟΪΥ αἰ όγθηΐ 5! 95. οἵ οὔθ 
δηὰ {πὸ 51:6 σμαγδσίου. ἴπο Τογηχαϊίου οὗ νι ἃ 
15. {86 δἰπὶ οὗ 411 186 ργοςορῖδ ἴῃ τἰ|6 σῃαρίος, 



ν. 21--20.]} 

Ροη εαγῖῃ, τῆας ἀοεῖῃ ροοά, ἀπά 5[η- 
πεῖῇ ποῖ. 

ἐπερς 21 ἍΪ5ο ἴζακα πο μοοὰ υηῖο Ξ]] 
δος} ΟΜΟΓΑΒ τῆδί ἀγα ϑροΐει; ἰδϑῖ ἴῆοιι Πολγ 
ἀεα»έ, 

ΤΥ βεγνδηΐ οσυγϑε ἴπεα: 
22 Εογ οἴοητετπχοβ ἂδἷδο [ἢϊπὸ ονῃ 

μεᾶγὲ Κπονγεῖῆ τῆλς τῇου τῆγϑο! |Κὸ- 
νν θα ἢαβῖ οσιιτοοαά οἴἤοῖϑ. 

22 ΑἹ] τηϊ5 μᾶνς 1 ργονεά ὃν 
νν]βάοπι; 1 8414. 1 ψν}}} θῈ ννῖβα ; δῖ 1 
τὐᾶς ίατ ἰτοῖὴ πΊ6. 

24 μας ψῃϊςἢ 15 'γ οὐδ, δῃά εχ- 
σδβάϊηρ᾽ ἄξερ, ννῆο σδῃ ἢπά ἰἴ ουἵ 

"Ηεδ, 25 [1 Δρρ]!οἀ πιῖπε ἤδαγῖ ἴο Κπονν, 
»εὐμράφαγέ ΛΑ ἴο δεατοῆ, ἀπά ἴο 5686 Κ ουξ νν]8- 
κοριδαεδεῖν ἀρῃη, ἀπ τῆς τεάβοη ὁ} ἐῤίησε, ἀπά τὸ 

Κιον ἴῃς ννὶσΚεάμεββ οὐ (Ὁ]]}γ. ἐνεὴ οὗ 
[ΟΟΠΠἸ5 ἢ 1655 ἀπά ᾿πλάη685: 

26 ΓΑπά 1 βμά τηογα Ὀἰτιεγ τῃΔη 
ἀεαῖῃ τη6 ψοηδη. ννῆοβε ᾿εαγῖ ἐς 

ἀ Ῥχον. 22. 
1Λ. 

ΤΠηΘ Επρ] δῇ τοδάθσ βῃουϊὰ 6 ἀννᾶγὸ ἴῃαΐ (ἢ6 
δ οΓάσ "") 051} [ἢ γΈγθῈ5 ζο πᾶ ας, δηᾶ “τὶ ρῆϊ- 
ΘΙ 5 ἴῃ νΟΓΘῈ τό, ἃΓῈ ΘΧΔΟΙΪΥ {Π6 βάπηε ἴῃ Η 6 τ΄ 
Ὀιριν. 

21, 22. εμγοδ.. ἐμγοφἢ ἘΛΔΙΒΟΓ, 
ΘΥ11 οἵ, ΡΟ ΘῚ ΟΥἹ]] οὗ. 

28. 17 «υἱἱΓ δε] Ἀδίῃεῖ, 1 8π. 80 Ἐοϑβϑεη- 
ΠΛ. ΠἸογ. ϑοϊοήοῃ τλϑᾶη5 (μδΐ ἴπεγο ννὰβ ἃ 
{πὸ θη ἢ τποιρδῃΐ ΠΙΠΊΘΟΙ ννῖϑθ που Ρἢ 
ἴο σοιπῃρτγομοηά {86 ννοῦκ οἵ Οοά, ἀπά {ποῖὸ- 
ἔογε πρραθὰ ἔοσ Πιπηβοὶ 1[η6 δα πιοηϊ οι σοη- 
νεγοᾷ ἴῃ νϑῖβο χό δηὰ {Π6 586} - υπ]ηρ σοη- 
γίστοη ἀφοϊαγθὰ ἴῃ νϑυθοβ 2ο δηά 21. 

4] 1.6. Μιδάοπι. (ἰοπιρᾶγα (ἢς ᾿δίογ σοῃ- 
ξοϑβίοη Ὑἱ}. 17. 

24. {7ραὶί, ζἄε. [[,ἴ0., ΔῚΣ οΟΥΣΖ ὁ ὕὉδπδῦ 
ΨἬΙΟΣ ΔΌΣ ὈΘ6605; δηήὰ ἄθθῃ, ἄθϑοῃ;, ῆο 
68} Σἰπὰ 1ὖῦ οὐ 80. ὨΓιβίι5 πὰ οἴδεῦβ. 
ΤΙ ρϑου αγ ρῆγαβο παι ἢ ἢ Παῖῃ Ὀδθη " 
ἤοῦο, ἃ5 οἴϑεννῃοῦδ (1. 9, {1.6 ς, ΥἹ]. 10), 85 Π|Ά65 
δνοηΐ5 ἃ5 ΠΟΥ ἤᾶνὸ Οσσιγγοα ἴῃ {πΠ6 ογάοσ οὗ 
1)λινίηθ Ῥγονιάθηςο Ὅδὸ Ταγριιπὶ ΘΧρ διηϑ Τῇ, 
ἢ λε ΒΟ. ἢδ8 Ὀθδη ἔγοπι πὸ ἀλγ5 οἵ οἴεγ- 
ἡ." 

25. γχεχροη] [{ 15 τοιλδυ Κα ῦ]Ὲ [Παΐ [ἢ 54Π|6 
νυ γὶ Οσσιι5 ἀραὶ ἴῃ νεῦθο 27), ΙΊΒΟΓΕ 1ἴ 15 
{γδῃ θα "φοσοιηΐς,," ἀηὰ ἴῃ Ὁ. 29. ΜΠογε ἢ 
5 γρηάογθα “πνθηίοη : ἴῃ ἰχ. στὸ 1ἴ 15 τρηάοῦ- 
οἱ "ἀενίοο:)) 1 15 ἀογίνοα ἔγοπι ἃ γοοῖ ϑιβηϊγ- 
ἴῃς ““ἴο σομηΐ.᾽" 

26. Οὐοπιραᾶτο {δ δοσουπὲ οἵ ϑοϊοπιοη 5 
ῖνοβ, τ Καὶ, χι, χ-- -8ὃ; αἰϑο ΡΊον. 1]. χό---ἰο, 
ν. 3. ὅζς. 

28 οπὲ »ἘΩ")] Α5 ψὙῸ 5, “8 Γραὶ πηλη,ἢ 
ΟΠ ὑνμο56 βοοά αι 1 {{16Ὸ5 4016 σα ϑν Οὐ" ΟΧ- 
Ρεοϊδιίοηθ: σοπλραγα (Ὧ6 ἐχργοόσϑιοῃ, [0Ὁ 1Χ. 4, 
δὶ ΧΧΧΙΝ, 23) “ΟΠ6 ἀπιοηρ ἃ που. 

ΒΌΘΕΙ 

ἘΓΠΓΙΕΒΘΙΑΘΊΤΕΘ. ΝΙ]. 649 

ΒηΔΓ65 δηά πεῖβ. μα ἢεγ παπάς ὅ: 
Ὀαηάβ: ἵννῆοβο ρ᾽βαβεῖῃ (σοά : Π8]}} ε5- 98 Ὁ. Βο 
σδρ6 ἔτοπι ἢεῦ; Ὀιζ [6 81.116 Γ 584] ἴδε 
ἴλκβη ὉΥ Βεγ. 

27 Βεδο]ά, 1818 πᾶνε 1 ἐουηά, ϑδἰτῇ 
{πε ργεδοῃϑύ, ' σοι έησ οὴς ὈΥ οπξ, ἴο "Οἐὸ 
δηά ουἱ τῆ6 δοοοιηῖ: δε ἡβέε 

28 ΏΙΓΞΝ γεῖ τ δοι] βεεκεῖῆ, ἈΠΡῸΣ 
δυῖ 1 Βμά ποῖ: ομξε τῆδῃ δπιοὴρ Ἴ ἶ αι, ἢ 
τπῃουβαπηα ἤανε [1 ἐοιιπά ; Ὀυῖ 4 ννοηδῃ 
Δτηοηρ 81] τῃο8ε πᾶνε 1 ποῖ ἐουμπά. 

29 [,ο. {Πὶ8 ΟὨΪΥ πᾶνε 1 ἰουπά, 
ἐμαῖς (ἀοά Βᾶῖῃ πιδάς πιὰπ ὑρτίσῃτ; ᾿Οε5. 
δῖ ΤΠΕῈῪ ἢᾶνε βοιρῆζ οὐ πιαῆγ ἰπνεη τ ὦ 
ἘΙΟΠ8. 

ευσαΐ ὁφο 

“γε Οσά, 

ΓΟΗΑΡΤῈΚΝ νΠἼΙ. 
ι ΑἼμρε αγὸ φγαμέν ἰο δὸ γε δεσίοί, 6. 77. (ἹΪ- 
τὴ ῥγουϊασηεε ἐς 0 ἐφ οὐτογτιιῖ, τῷ Μὶ 
ὀεδίον το ὰ {ἀφ ροαν ἐπ σάψεγείν, ἐάατι τοιτἦ 
“δε τοϊεζοά ἐπ φγουδέγίγ. τό 71ε τυογὰ οὗ 
Οοεΐ ἐς τερισέα γελαῤέο, 

ὦ «ὐονῶ) [ἰ [5 Ὀθθη οὈβογνεὰ παῖ [Π6 
ΠΌΠΊΡΕΓ οὗ δοϊοπιοπ 5 ϑγῖνοβ δηὰ ςοποι 65 
(α Κ. χὶ. 3) νναβ ἃ ἐποιιβαπὰ. 

29. Οοά ῥαΐδ »ιπά6] Ἀαΐμοσ, 6ο ἃ τὯ8 ἀ 6. 
ἼΤΠ15 ἰς ἃ ἀοβηϊίο 4] δίοῃ ἴο {ῃ6 οὐρα] 5'αἴθ 
οὗ τηδι; ἃ βἰδίθ ἰὴ νι ἢ ἢδ ννᾶ5 θχϑιηρί ἴγοπὶ 
νδηϊν. 
σομσ δ! Ῥᾶβοδὶ 54γ58, “"" Μίδῃ Ὧδ5 ν᾽ ϑι Ϊγ Ἰωδὲ 

ἢ15 ννᾶγ, δηὰ ἴθε]5. 1ὴ ὮΙ ΠΊ56}Ὲ δόπὴθ γε] οβ οὗ ἃ 
ΠΑΡΡΥ 5ἰαΐίθ ἔγοπὶ ψ ϊοἢ Π6 85 ἐδ] θη ἀπά 
σῇ Π6 σδηηοΐ τθσονοσ. Ηδ 5ϑεῖχβ 1ἴ δνοῖγ- 
Ὑν ΠΟΙ νυ] ἢ τοϑι [ϑβϑηθθ5 ἀπ τηϑ σοοσβ}}ν ἴῃ 
᾿ἱπηροπείγδ Ὁ 6 ἀδυκηθβ8.") (" Ῥρηβύθϑ᾽ 11., Ῥασγιὸ 
ϊ. 8 ς. 
ΠΟΘ. “ ΟΧΙΘΠΕΥ, ργοπηρίποϑθ, Ῥτθ- 

56η0Ὲ Οὗ τηϊηά, 5ρδογ, βηγοννἀηοββ, ρον ΓΚ 
οὗ ρογϑιιδϑίοη, ἰαθηΐ ἔῸγΓ Ὀϊι51Πη655,---νν δῖ ἃγὸ 
1π656 Ὀιὲ ἀθνοϊορπιθηῖβ οὗ ᾿πίο]]οοῖ ΓΒ ἢ ΟἷἱΓ 
[Δ]]ὸπ δἰαῖο μᾶ5 οσσαβιίοηθά, πᾶ ργοῦδῦϊν [ΔΓ 
ἔτοπι [6 ΒιρΠοϑῖ νυ] ἢ ΟἿΓ ταϊπὰ 15 σαραῦϊς οὔ» 
ΑΥδ ποῖ πεθθ ἀπά οἴμοι δὲ Ὀεϑδῖ ΟἿΪΥ οὗ ιιε6 
ἴῃ γτεπιράγιηρ [ἢ οἤεςί5. οὗ {πὸ [4]}, ἀπά 80 ἴδ 
᾿πάἀθοὰ ἀθηπημαπάϊπρ οὗ ὺ5 ἃ ἄθορ {παπκῆεϊπεβ5 
ἴονναγάὰβ (ῃ6 Οἰνοῦ, Ὀὰϊ ποῖ πανίηρ ἃ ἸδΕῚ πλεἴ6 
Ἔἐπιρογπηθπΐ ἐχοθρὶ ἰὴ ἃ ννογ]ά οἵ βίςκῆθβ5 ἃπὰ 
᾿ηΠσιηϊγ δ 1]. Η. Νενυνηῆδῃ, “ϑοστηοπβ,᾽ Οἱ. 
ν᾽ ϑόπηοῃ 8. 

ΟΗΑΡ, ΝΠ. ΑἸΒουρἢ ΒΘ νυ 5 ἴπι|5 1Ππ|- 
Ῥοάεα δηά ἴῃ ϑοπὶὸ ἀθρτοο Ῥαη]ραὰ ἴῃ ἢϊ5. οὐη 
Ρυγϑα οὗ νυ ]ϑάοπι, δο]οπιοη γεΐῖ ρογϑιςίβ. ἴῃ 
τορασα!ηρ υυ]ϑάοπλ 45 [Π6 πραι δὶ ἀρργοαςσῇ ἴο . 
εὐτῃφί φορά ἔογ πλδη "ΨΥ ΠΙς ἢ ἢδ 5 βοεκίηρ : δηὰ 
ἼΘΓΘ Ὠ6 Ἰπσυ]σαῖοθ Οἢ [15 ἤράγογβ, ἃ5. ἃ ρᾷιῖτ οὗ 
τῃαῖ ννυδάοτῃ, ἃ 5ρίἢ οὗ οὐθάϊεηςο, 1---ς, Βιιῖ, 
ΓΟΒΌΙΠΙΠΡ ἴΠ6 δουοιπὶ οὗ Πὶθ. οὐ ἢ ΘΧρογθηςθ, 
6 οὔδογνδα {παῖ ὄν ψιϑάοπιὶ ἀοθβ ποῖ το ποῦ 
ἃ τλδῃ ἐχοπιρὶ ἔγοίῃ [86 σοιημίοη ἰοΐ οὗ ἴδμδξ 



ἘΕἘςΠΓΟΙ ΕΘΙΑΘΤΕΘ. ΝΙΠ]. 

λα ἷς ἃ5 ἴῃ ψῖβ6 μισπῇ δηά 
ἢο Κποννεῖῃ τῇς ἰῃτογργεῖα- 

τ ΒΡΟΥΙΣ το οὗ ἃ τῃϊηρὺ 4 πΊΔη 8, νν]ϑά0Π} 
ον. ἀε τηακεῖῃ ἰδ ἔπε ἴο βἢϊπε, δῃά ἰτῃε 
ἐσοιξίλ. ΒΟ] ἀπ ο85 οὗ ἢἰβ ἴᾷοε 5881} δὲ σβαηρεά. 

2 1 εομηφοί ἐῤός ἴο Κεερ τῆε Κιηρ᾽ 5 
σομλΔηἀπηεηῖ, ἀπὰ ἐῤαὲ ἴῃ τεραγά οὗ 
της οατῇ οἵ (σα. 

2 Βε ποῖ ἢαβῖυ ἴο ρὸ ουζκ οὗ ἢΪ5 
δίρῃτ: δῖαπα ποῖ ἴῃ δὴ δν]] [ἢϊηρ; ἔογ 
ἢς ἀοοῖῃ ννμαΐβοενεσ ρ]εαβεῖῃ ἢ]Π1. 

4 ννβεγε τῆε ννογά οἔ ἃ Κίῃρ ἢ. 
ἐδέγο ἰς ΡΟΜΕΘΥΓ: Ὧἂπὰ ψγ»ῆο ΠΊΑΥ 540 

6:ο [ν. τ--ο. 

ννῖ56 πηδη 5 ἤφαγῖ ἀἰδοθγηθῖῃ Ὀοτῇ τὴς 
Δηἀ Ἰυάρπηεπηι. 

6 4 Βεοσδιιδε ἴο Ἔνυθγ ρυγροβα ἴἢεγα 
ἰδ. τίπηβ ἀπά Ἰιάρτπηεηῖ, τπεγείογε τῃε 
ΤΑΙ ΒΕΓΥ οὗἉ πηδῃ 25 στεδῖ ροη ἢΪΠ1. 

Ὃν ἢ6 Κποννγεῖῃ ποῖ τῆδῖ ννῃς ἢ 
80}} θὲ: ἔογ ψῇῆο σδη τ6}] Ἀϊπὶ ᾿ννῆοη 
1 56}] δε} 

8 Ἴῤεγέ ἴΣ πὸ πίῃ τῆαϊ ἤδτῇ ροῖνογ 
ὄρνοῦ ἴῃς βρί τς ἴο γεϊδίπ τῆς ερίγις; “798 τ4 5 
ποῖθογ ῥαΐῤ δὲ ροόνγεῦ ἴῃ τὴε ἂν οὕ 
ἀεαῖῃ: δηα ἐῤόγό 'ς πο ἐ ἀἰβομαγρο ΤΌΝ 
ἐῤῥαίέ ψψαγ, ΠΘΙΠΕΓ 5}4}} νυν Κοάμθϑ5 νεάροας 

τσ, ἐν 
ἐ! τα ἐς ὃ 

απο ἢΐπι, νας ἀοοϑβὲ τποι ἡ 
ς ὟνΏἢοβο Κεερεῖῃ τπὲ σοπηπιδπά- 

τλεητ ᾽5}2]] ξε] πὸ εν] τῆϊηρ : ἀπά ἃ 

ΤΑ Ξογν ἡ ΒΓ ἢ βργίηρϑ οὐ οὗὨ {Π6 Ἰπσοιηργοἤῃθη- 
510}6 σοῖο οὗ δχΐθυμαὶ ὄνθηΐθ: γοῖ ἴῃ [ἢ ἴδοθ 
οὗἩἨ 51.0ἢ ΔΠΟΠΊΔ]Ι65 ἢ6 ἀδίογτηι δὰ ἴο δοϊάθ ἴῃ 
[Π6 ἔδρα οὔ Οσοὰ δπά ἴο ἔσιιδῖ ἴη Ηἰ5. ΞιιργθΠῚ6 
7υβίῖςο, 6--- 14. ἴο φηοΥ Οὐδ ρμιΐ5 {ΠαΉΚΠΙΥ 
ἃ5 ἢ]5 ρογζίοη. ἃπά ἴο δοκηοννίοαμο [Π6 πδίαγαὶ 
ἱποοπηρείοπος οὗ ὄνου πηᾶῃ, ἤοννόνοῦ ἰαγρὸ ἢ [5 
Κηον ]ράρο, ἴο πὰ οἷὧἷ [πὸ ὩΠοοαγο Δ Ὁ]6 ννᾶγ5 
οὗ οά, ἴῃ6 Κυϊογ οὗ 41} [μαξ ἰ5 ἄοπὸ ἴῃ {Π6 
να, 1 ς--- 17. 

1. αμπά «υδο] ἘἈδίποΥ, διὰ 4. Ἀ6 880 
ἘΚποσοῖ. Κηοῦεὶ. ΟἸἰμβθιγρ, δηὰ οἴμοι, 
τοροαὶ (ὴ6 σοπ)ιηοϊίοη ἔγοτη ἴῃς ρῥγοοθάϊηρ 
οἾΔιιϑθ. ὍΤῇο ννῇο]Θ νϑῦϑθ 15 Δῃ 455 Οη Οὗ {Π6 
δι ροιοῦ δἀνδηΐαρε οὗ ν]βάοχη. 
ΟΧοοΪβ οἵου τηθη: [ἴ ᾿π]ραΓῖβ βεγεηγ (50 Κηο- 
Ὀ6]) ἴο Π8 σουμίοηδηςο, δηά γοπλονοβ ἴΠ6 χα. 
ΡΙθβϑίοη Οὗ βοοπη (Κποῦθ]) οΟΥ ἤογσθποθθ, ἃ5 
Π6 ννογά 15 γοηάογρὰ ἴῃ Του. χχνηϊ. ςο, δηὰ 
 δῃ. ΥἹ]]. 22. 

2. εογριγεαραιφ) 111, “(του ἢ, 45 ὅθη. 
Χ]ν. 21, ἄζο. 
οαἱ δὴ Α τοίργσεπος ἴο πὸ ὁδίῃ οὗ δ᾽ϊθρία ποθ 

ἴδκθη, δοσογάϊης ἴο υιι4] ργϑοῖιοθ ἴῃ [5γλο], ἴὸ 
δοϊοτποηῃ δῖ 15 ἀσοθόϑϑιοῦ (0 ἴπὸ [ἄγοηο, σα ΟἾγο. 
ΧΧΙΧ. 24. 

8... Δὲ ποί...«ς 1] 1.1ἴ. 0 ποῖ Παβίθη ἴο 
νᾺ]Κ ἔγοπλ ἢ5. ργόβθησθ," 2.6. “ἀὸ ποῖ {Ἀ]] 
ΔΥΝΑΥ τοῖ δ αλ" (Κηοῦοῖ). (Οοπιραγὸ χ. 4. 
ΤΠΟ ορροβιῖθ ρἤγαϑο “"ννα κ νυ Πῖτη,,) 2.6. 
ΤΟ] ]ονν ἢϊπὶ, οσσαγϑ ἰπ ἵν. ας. 

“αηπί ποι] 1.6. "ἀο ποῖ ροιϑίϑί,᾽) 50 π]ρ., 
Ἐ οσοηπλ 16 ἀπά οἰδεῖ. 

ἐπ απ οἱ] {ῤίηφ] 1.6. “ἴῃ τ Ὀ6]Ποπ,᾽) 50 κο- 
86ηπι. Οὐοτηρ. Ρτον. χχῖν. 21. 

5. εο»γιγγριειπεἶ»6} 1} 1.6. “1ῃ6. ννογὰ οὗ (ἢς 
Κιίηρ," ὦ. 4. Ἴὸ Ηρθτονν ννογά, Βοννονου, 
5 ποῖ 1ῃὸ 51Π1ὸ ἃ5 5 δε ἴῃ ὑ'. 2. 

“ρα βοΠ 1,1. τὶ} Καον. ὙΤὴθ τηθαπιηρ 
οὔ {πὸ νϑῦϑὸ ἰ5.. “" δ ψὴὸ οἴνγου8 νγν1}} ποῖ 6 λῃ 
ΔΟΠΟΙΠΊΡ]ΙσΟ ἴῃ δὴν δοῖ οὗ γοϊκ  Ποη; πὰ 1 ἢ6 
Ὅ6 ἃ ν158 πηᾶῃ ἢ ἀἰἰδοογηῃβ (ΠΠ. Κπον"5) τῇδ 

[15 ῬΟΘθΟβθΟΥ ἢ 

ἀε]νεγ τῃοβα τῆδῖ ἅγα ρίνθῃ ἴο [τ. 
9 ΑἹ] εἢϊ5 μανε 1 βεεη, ἀπά δρρίτοὰ 

ΓΥ ἤααῖῖ πο Ἔν Ύ ννογκ τῃας ἰ5 

[Π6 Κιπρβ σοπιτηδηάπηθηϊς ΟΣ δοίΐοη 15 ᾿ἰσθ]ς ἴὸ 
σοττοοίίοη, 11 Ὀ6 ψντοηρ, ἴῃ Οοὐ δ πιὸ απὰ 
Ὀγ Οοάδ Ἰπάρπιοηϊ. Εογ {Π6 τθαηῖης αἴ- 
ἰΔοπδα Ὀγ ϑοϊοπΊοη ἴο {ἰπ|6, ἀηά Ἰιιάρτηεηι, ἀπά 
ῬΌΓΡοΟβα, σοιῃραᾶγε Γἢ. 11]. Ἀπὰ ΒΡΘΟΙΔΙΪΥ 11.011 
Δηά 17. 

Θ. δείαιε, ἐδεγεΐογε]ῖ ὍΠῈ ραγίιςϊθ ἴἢι|5 
ἰγαηϑλίοα ἰ5 (ἢ ΒΔ ΠῚ6 45 15 γεηάθγθοα "ΤΟΥ ὁ ἵννιςο 
ἴηὴ (ῃ6 ποχὶ σνεῦϑϑ: πὰ 1ἴ πᾶν Ὀ6 50 τοπάςτοά 
1 {Π|5 νΟΓθ6. 

ΤἼΘ ἕαςϊ σοηἰομηρίαἰοά ἴῃ {πὸ αϑῖ νογϑὸ, οὗ 
Οσοάβ {{π|6 δηά ᾿υάρπιοηξς Ὀεΐπρς ἴῃ ορροϑιζίοη 
ἴο ἃ Κιπρ᾽β ρυγροβο οὔ φοπιπηαπαπηοηῖ, 5ι5- 
ξε515 ἴπ6 (Πσιιρης (τερϑαῖθα ἴχ. 11. 12} ἴδαΐ 
διιοῇ αἰδοοτα 5 ἃ ΤΉ ΒΟΓΥ (Ξε ου!], Υἱ. 1) ουπὶ- 
Το ἴο (ἢ6 γΠΟΪ]Ο τὰς οὗ τηδῃ. 

»ηη] Ἡεῖν. “44α»»- πλαυκιηά., ὙΠ Ετο ἰ5 πὸ 
ΟΡΡοϑιτοη Ὀοίννθοη {πὸ ννογὰ “τλδη "ἢ Πογὸ ἀπά" 
4} ἴῃ (Π6 ργθοραϊηρ νϑῦβθ, ὑνῃοιῈ ἴ ἀρε5 
ῃΟἵ ΓΟργοβοπΐ ΔΠΥ ποι ἴῃ πὸ Ηθγονν, ὈὰΣ κ5 
Ἰῃηβογίο ἴο σοπηρίοῖθ [Π6 5θῆϑθ ἴῃ οὐγ «Δ. δ΄. 
ΔΠ4 τηῖβῃϊ θ6 ριηϊοά ἰη 114]165. 

7. α«υβεη] Οτ, ““δπονν,᾽) ἈΘθηπΆ Ποῦ πὰ 
Ζόςκιοσ. Εὸγ ἴπ6 πιρδηϊηρ οὗ ἴπϊ]5 νοζνο, 
σοΙηραγο ΠΠ|, 22, Υἱ. 12) Χ. 14. 

8. περον ῥα δὲ ροαυογ) ἘἈδίδογ, δπὰ 
ἐξρόγέ  ὯΟ ῬΟΎΘΣ. (ΟἸΟΠΊΡΑΓΙΟ [1]. 19. 

πὸ ἀμεβαγφε, ὅζς. ἐ.6. “"ὯΟ ὀχϑιιρίοη ἔγοπὶ 
{ῃΠ6 ἅμα] ποιγ οὗ βίγυρρίο Ὀοΐννοθη [ἴδ ἀπά 
ἀθαίῃ." ΕῸΓ ς568 οἵ δχοπιρίϊοη ἴτῸ πὶ πλ} ΔΓΥ͂ 
Βογνίςθ ὑπο 1ἴΠ6 δίοσδις ἰανν, 506 Ποιιῖ. χχ. 
ξς-.--8. 

«υἱτλεάπε:.1 ὙΠΟΙΡΗ {πΠ6 Π1ξπ οὗ ἴῃς νυϊοκοὰ 
ΤΊΔΥ δ ῥγο]οηρθα, νἱῖ. ας, ἴογ Οοα δ Ἰηϑογὰ- 
τΔΌΪὸ ραγροβοβ, γεῖ ψνοκοάποθθ 156} ἢὰς πὸ 
ἸΠΠΟΓΟπς ΡΟνΟΓ ΟΓΥ ἰοηάθησυ ἴο Ρῥγοϊοης ἴδ 
᾿6 οὗ 1π6 υυἱἹοκρά τηδῃ. 

9. 4111...«οπ6] 1.Χἴ. «(ΑἸΊΙ 1815 1 588νν δηά 
(-- ν»Πθη) βίνιηρ 1 ρᾶνο τὴν ἤραγῖ ἴο 4}} τῇ6 
ΚΌΥΚ (οΥ, ἀοιϊημ) [παῖ 5 ἀοπο," (ἰὐοϊηρᾶτε ἰ. Σ 3. 

9 ῥὶ οτὐυν ῥμγ ἘἈδῖΠογ, ἴο δ15. πυχί. 
ὁ. ὁ. τὸ {πὸ ἢιιγ οὗ {δὲ βδ)]οςῖ. δο]οπιοῃ 15 



37. 
15, Σύ. 

ν, 10--ἰτ α 

ἄοπο υπάφγ (ἢἣδ δὰ: ἐῤέγε ἴς ἃ ἴἰΠῚ6 
νν ΟΓΟ ἢ Οὐδ τ8ῃ ταΪθῖῆ ονοῦ ΔποῖδοΥ 
ἴο ἢὶ5 οννῃ διιγῖ. 

Ιο Απάϑο] εανν τῆς νιςκεά δυγεά, 
ννῆο Παὰ σοπῖεὲ πὰ ροὴβ ἔτοπλ ἴῃς 
Ρίαςε οἵ τῆε Ποῖγ, δηὰ τῇδυ ννϑγα ἴογ- 
σοτῖῖση ἱπ ἴῃς οἰἵγ ψνμεγα πον Παά 50 
ἄοπε : [ἢ 5 15 αἶἰδο νδηϊ!ῖγ. 

11 Βερςδιιε βεηΐεηςε ἀραίηβί Δη εν]] 
ΟΥΚ 15 Ποῖ εἐχεςιιῖαα βραθβά!ϊγ. (Ποτε- 
ἔογε τῆς ᾿δαγῖ οἵ τῆς 8οῃ8 οὗ πηθῆ 18 
(}}γ 5εῖ ἴῃ τῆδηὶ ἴο ἀο 6ν!]]. 

12 ἴ ΤΠουρῇ ἃ ϑἰπηθῦ ἀο ὃν] δὴ 
διυιπάγεα τίπιε8. ἀπά ἢΪ5. ἀαγε Ὀ6 ῥτγο- 
Ιοηρεά, γεῖ βγεὶγ 1 Κπονν τῆδί “ἷξ 
504} δὲ νν νὰ] νὰ τῆσδ ἴτῆδὲ ἔδθαγ 
(ὐοά, ννῆϊςἢ ἔδαγ θείοτγε ἢϊπι: 

12 Βιυῖ ᾿ξ 5841} ποῖ δὲ νγεὶ] σῇ 

ΕΓ ΡΕΒΙΑΘΤΕΒ ΎΗ Δ 

(8 νγἱςκεά, πε μου 58.4}} ἢθ ῥγοϊοηρ 
ῥὶς ἄλγϑβ. τυῤίοῦ ἀγέ ἃ5 ἃ 5ῆδλάον ; δε- 
οδιιβα ἢς ἐδαγεῖῇ ποῖ δείογε (σοά. 

14 ἼΠεγο 15 ἃ νϑπὶ νυ ἢ] ςἢ [5 ἀοης 
ὍΡΟΩ ἴῃς δαγῖῃ; τἢδλς τε δὲ }ι5ῖ 
γιό, ἀπο ΨΠοπὶ ἰξ ἀμαρρεπεῖῆ δο- “Ἐπ. 75 
ςογάϊηρ, ἴο τῆς. ψογκ οὗ τῆς. ψίοκεά; 
ἀρδῖη, ἴμεγε 6 νν]οκεὰ γπεη, ἴο ψν ΠοΠὶ 
1 Παρρβεπαῖῃ δοςοσζάϊηρ ἴο τῃ6 ννουῦκ οὗ 
[ες τὶρβἴθοιιβ: 1 8α]4 τῇς τῃ}8 4150 2: 
νη. 

Ις “ΤΒεη 1 ςοπιπιεπάεά παϊγῃ, 5.“ Ρ. 3 

Ὀεσδιιϑα ἃ πηδῃ βαῖῇ πὸ δείίεγ τῃϊησ 
ὑπάεγ τῆς βυπ, τῆλη ἴο δαῖ, δηά ἴο 
ἀτίηΚ, δηά το δὲ ΠΊΕΙΓΥ : ἔογ τΠδῖ 5}1]] 
ΔὈ146 νν ἢ Ἀἰπὶ οὗ ἢΪ5 ἰἸδδουγ τε ἀὰγ8 
οἔ Ὠϊ5 ᾿Πξβ, ννῃῆϊςἢ (σοά ρίνειςῃ Ηἰπὶ υπ- 
ἄἀεγ τῆς βιη. 

51}}} σοπίοπιρ πη {πε σᾶ56 οὗ δὴ τπηνν]56 Κὶηρ 
Ὑνῃοϑο σοϊηπιαηά 18 οΟὐδογθά ““Ἷἢ τοραγὰ ἴο {Π6 
οαῖῇ οὗ σοά," ὄνϑθὴ ἴο ἴδε διυγί οὗ [6 ννυ]56 
τηλη ὑνῆ0 ΟὈΘΥ5 ὨΙη1. 

10. 71.:ἀευ, ὅζς.7 ὁ. 6.51 54ν)ν ϑ]οΚοὰ [τυ] τ 
διιοά, ννῆο σατο [Ἰπΐο [86 ννουῇ]ά, ἃ5 ἱ. 4 
δΔηΐ νυοηΐ ἔγοπιὶ [86 ΠΟΙ ρμἷδοθ ([186 βϑοδΐ οὗ 
δα Ποῦ ν δηά 7υβῖςο, Ὠδθαΐ. χῖχ. 171 2 ΟἾτο. 
χίκ. 6: Ἐρσοἶοϑβ. ν. σ, 4150 11]. 16). δηά [ΠΟῪ νγθγθ 
ξογκοτίθῃ ἴῃ {ΠῸ ΟΥ̓ ΘΓ (ΠΥ Πδά 50 συϊδὰ 
ἴο {86 Βυγί οὗ {ΠΕ Ὶγ δι θ)]θοςῖβ: Π15---ἰΠεῖν Ὀεϊην 
αἱ ἰαϑῖ ονογίαδκοη ΌὈγ ἀθδῖῃ δηά οὈ]ν! ο----ϑῆθνν5 
{πε Γ ἰοῖ αἷἰϑὸ ἴο 6 ναηϊῖγ." ὍὉῆηε δποϊθηῖ 
γΟΙΒΟὴ 5 ΔΡΡΙΥ ἴἢ6 νΒοΪθ οὐ {15 νεῦϑ ἴο {Π6 
ν᾿ τΚοά, ΜΉΘ ἢ σθοπη5 ἴΠ6 ρτοί γδΌ]ο ἱπίογργεῖ- 
ἃ ἴομ: Ὀὰῖ δηοΐμογ, νυ ἢ γ᾽ ΟἸησΌυγρ ἴγασθβ 
ἴὸ θη Εζτᾷ, πᾶ5 Ὀδὸπ δάορίοὰ ὈΥῪ Κποδοὶ 
διὰ τλδηΥ Θπλϊποηΐ ογς5. ἴο {πὸ ΤΟ]]Ονν ηΡ 
οἴθοῖ. 91 Πᾶνο βθθὴ ψοκοά πλθη Ὀυγιοά. δηὰ 
ἕω σλιηθ ἱηΐο 1ἴΠ6 ννουϊὰ, δπά ἔγοπι [Π6 
ΟΙΥ ρΡἷδοθ ἴποῪ ννεπί ουΐ οἵ ἴῃς ννου]ά, δπὰ 

ἌοΓΟ ἐογροϊίζοη ἴῃ [Π6 ΟΥ̓ ννἤογο τῆογ Πδά 
ἀπὸ ΠΡ ΠΕΥ" (580 1Ππ6 ρῆγαϑο 15 τεπάθγοὰ 2 Κὶ. 
11. 9, ἃπά εἰϑανν Π ΓΕ). 

11--13.. ΤΟ νεκρά, ἀσϑοτι θα ἴῃ Ὁ. 1ο, 
εβογαὰ ποῖ οπ]Ὺ πη ἰπϑίδηςσθ οἵ νη Υ, 85 {Π6ΓῸ 
οἰφίοά, Ὀιξ αἰϑὸ 8ῃὴ ἱποΐδησο οὗ (ἢ ἀθῖαῪ οὗ 
Οοὐδβ ἡπάρτηοηϊς νυ ἢ ἰθηα5 ἴο Θποουγαρὸ ΠΊθη 
ἴο Ὀόμᾶγὸ νυ] κοάϊγ, ΤῊϊ5, μονίθνοῦ, ἀθεβ ποῖ 
δῆακο ἴΠ6 Ῥγθδοῃογ 5 σοηῇάεποο ἴῃ [πὲ ιι5ῖ1ς 6 
οἵ Οοά Ὀοίῃ ἰονναγὰβ. (Π6 οαϊγ δηά ἴον αγάβ 
{Π6 νυ κοά, 

12. ῥὶς: 4αγε δὲ ῥγοίοησεά 
υἱοκοάηθθθ. (ΟΠΊΡΑΓΙΘ ΥἹ}]. 1ς. 
1 ΤῊ 5 ργοποιῃ 15 οι ρ ἢ αι αν Ἔχργεβϑοὰ 

ἴῃ {πππ Ηοῦτον,, 85 [{ ἴο πιατῖκ (Π6 ορροδι(ίοη ἴο 
1Π6 “8500η5 Οὗ ΠῚ6 ἢ 1ῃ Ὁ. 11. 

1.6. ἴῃ 5 

14. Τδὲγε ἡ, ἄς. Τῆς Δρρδγεηῖ πη- 

6404] αἀἰδι υΠἸΟἢ Οὗ γονναγάβ δηά ριιπὶϑῃπιθης 
ἴῃ {}15 1Π|ὸ 15 δηοί Ποῦ ᾿ἰμϑίδποθ οὗ ὑδηϊγ, Ὀδίης 
ἰγδηϑιοπί δπα σδιυϑηρ νΘΧΔΙΙΟΙ.. 

«υῤίοῦ ἐξ ἄομε ὠροπ ἐῤε εαγί 6} 11 15. ϑνουίῃ 
ποίηρ (παῖ ἴΠ6 ἰῃδίδησθ οὗ υδηᾷύ, ἴο Ὡς ἢ 
ἴΠ656Ὲ ννογάὰβ ἃγὸ βρεοι ῆσδ! Υ ἀρρ θά, 15. (ἢ 
ΒΟΟΣ ΠΟ Δ Υ οὗ Οσοάβ ᾿υπίςο. ον [ἢ 
ΠΟΥ αἵὲ σοηπϑιάογοα, 8ἃ5 ΠΟΥ ΠΊΔΥ ἔλιγΥ δὲ 
σοηϑίαετγοά, πῃ σοπποσξίοη νυ [.6 ῥγοξεβϑίοη 
ἴῃ “0.15 οὗ ρειβοηδὶ ἔμ ἴῃ Οοὐἷβ ἀρϑοϊ αἴὸ 
᾿υδίοο, 186 ςοποϊυϑίοη 15. ᾿γγθβιϑί 6, 1ἢλῖ, 
ννΒβαΐδνοῦ γϑάϑδοη ἴἢ6 Ῥγθδοῃοσ δα ἔοσ γόϑογνο 
ἴῃ ἀδοϊαγίηρ ἢ15 Ὀο] δέ, ἢ6 ΟΟΓΔΙΗΪΥ Ἰοοκοά ἴον τ. 
ννατὰ (ο ἃ Βηδὶ Ἰιιάρτησηξ ἴῃ ἃ ξιαΐατο σίαϊο οὗ 
Θχίδῖθηςσθ, (ΣΟΙΏΡΑΓΘ 11]. 17, πὰ χίϊ. 14. Υεἴ 
ΒΡ. δναγθυγίοη (᾿ Ὠῖν. 1,δρ..) Βοοκ ν. 6) 
οοι!]ά οἰα55 186 διιῖμοσῦ οὗ Ἐοϊεϑιαϑίθϑ νυ ἢ 
[ἢο86 δηςίοηΐ Ποδῖμθη ΡΠ] ΟΘΟρἤο5 νν πὸ ἀϊδθο- 
Ἰϊονοὰ ἃ ἔμίυγο δἴδίε οὗ γειναγάβ δηὰ ριιπὶϑῃ- 
τηθηῖβ, ἀοηϊοᾷ 41} Γαΐ ΓΕ ΡΕΓΒΟΊΔΙΥ ἴο {86 50μ], 
δῃά ποϊά {πὸ “" το ιϑίοῃ" οὗ 11 ἰηΐο ἴδε 50} οἵ 
πε νου] ὰ. 

15. Τρόη 1 εον»»πεοηδοά »πίγι δ, ὅς. 618 - 
π688, ΟΥ̓ 7ΟΥ.,᾽) 451η ἰἴ. το, ννοι]α σοργοϑεηΐ [Π6 
πηραπίηρ οὗ ἴῃ6 Ηοῦήονν ννογὰ Ὀοίίοσ ἤδη 
τι. [{|15 ἀρρ]θαά ποΐ οηἱγ ἴο ἴῃ ρ] δ άϑιιγοβ 
ἀτιδίης ἔγοπλ ἴῃ ὈΟΑΠΥ 56 ηθθ5, Ὀιζ 4150 ἔνο- 
αιθηῆγ ἴο το] ρσίοι5 .0Υ. ὍῊΙ5 ϑοπεἰπιθηΐ 45 ἃ 
σοπο]υδίοη οἵ [6 νυτ 6 Ὑ 8. ΡΟΥΘΟΠΔ] ΘΧρουθ ποθ 
ΟσςμΓΘ ΠΟΙ ἴογ ἴἢ6 ἢ (σοπΊραγο 11. 24. }}]. 
12 Δη 11, 22, Υ. 18) δηά ἰαδὶ {π|6 ; {ποι ἢ 
ἰξ [5 τοροφίοα ἴῃ (Π6 ἔογτπὶ οὗ δάνιοθ ἴχ. 7, διὰ 
ΒΕ ΘΙ ΠΓΙΑΙΥ ἴῃ χὶ. 9. ὙΤΠὸ σμαγρο οὗ Ερὶ- 
ΟἰγΓοδη 8πὶ γΠ σἢ ΠΔ5 Ὀθθα Ὀγοιρ ς δραϊηϑί βιιςῇ 
Ραϑϑαρὸβ Μ1} ποῖ 6 δα πιο ΌΥ ΔΎ ὁπὸ 80 
σοηδι"ἴ5 ἴπαϊ ἴπ6 ῬΥΘΔΟΠΟΓ ἰ5. {πογοϊη σΑγοίι] 
ἴο 561 ἔογι ἢ ρῥ᾽οάϑαγο 45 ἃ βιει ἔγσγοπιὶ σοά, ἴο Ὀ6 
οαγηρὰ Ὀγ ἰαῦοιιτ, ἀπά τϑοθινθα ἢ (παηκίμ}- 
Πὸ55 ἴο ἴῃ Οἰνοῦ, δπὰ ἴο Ὀ6 δοουιηϊοά ἴογ ἴο 
Ηἰμι. Ηἰ5 δϑίϊπχαῖθ. οὗ {ΠῸ ρ]θαϑυγὸβ οὐ ἰῃ6 
56 565 15 Γεσογάδᾳ ἰῃ νυἱῖ. 2---ὖ, 
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ἘΓΠΓΙΕΒΙΑΘΊΤΕΘ. ΝΠΠ1. ΙΧ. 

16 4 ννηεη 1 ὡρρ]εά πλπς Βεαγῖ 
ἴο Κηονν νν]ϑάοπι, Δη4 ἴο 8ες τῆς δι81- 

ἶν. τ6---2. 

ΓΗΑΡΤῈΒ ΙΧ. 
: 2:ξε ἐλίμρε λαλῥόνε 19 οοοα ἀπά ῥαά. 4 7άσε 

ΠῈκ5 τῆδλῖ 15 ἄοπε ὑροη ἴδε εἀγιἢ: (0 Ὸἐγα παειεέν οὐ αἰραίά μητέρ πεῖ. 17. Οὐπιξνί 
αἶδο ἐῤέγε ἰς ἐφαΐ πεῖ Πεγ ἀλὺ ποῦ ἡἰρῆς “ αἱ ἐλεὶγ ῥογίσα ἐμ ἠδέ ἐζει τι Οὐ: 

2» γοτίδριος γρέείλ στε ας 13 Ηρ ἐς 
βοεῖῃ 5ἰεὲρ νι ἢ]5 εγς5:) 

17 ἽΔΠμεπ 1 ὈεΠ6]ὰ 41] τῆς ννογίκ οὗ 
(οὐ. τλᾶῖ ἃ πιᾶπ σδηποῖ ἢμά οὔ τῃ6 
ννοτῦὶς τηλῖ 15 ἀοπε ὑπάδγ τῆς 51}: ὃδ6- 
σαιβε τπουρἢ ἃ πιδη ἰδθοιιγ ἴο 566Κ ἐξ 
οι, γεῖ ἢε 5Π4}} ποῖ πηὰ 1:; γε ἔαγ- 
τποῦ; τῃουρῇ ἃ ννῖβα σιᾶπ τῃϊηἰς ἴο 
Κπονν 11) γεῖ 888}} ἢς ποῖ δε αδὶε ἴο 
Ππηὰ 21. 

δείίεν ἐλαπ τἰσοησίλ. 

ΕΝ 411 τῇ !]5. Γ] σοπϑιάεγθά ἴῃ πὶν 
Βδαγῖ Ἔνθ ἴο ἀεοίδγε 4]1] τῆϊς, εἴταν 

τπαῖ τῆς τίρμτεουβ, ἀπά τῆς ννῖβε, δπά το 
{Π ΕΓ ννογκϑ, ἄγ πῃ ἴῃς Παπά οὗ (σοϊ: 
ΠΟ πιδὴ Κποννεῖῆ δἰζδπεσ ἰονε οὐ ἢδιγεά 
ὁγ 411 ἐῤαὶ 'ς Ὀεΐογε τῆεηλ. τὸ 

2 4Α]] εὐίηρε εορῆς αἰϊζε ἴο 4}}: Μ5..:; 
ΦΡῸ ΕΞ 

16,17. ἤεη 1 αρῤῥ[ιεά, ἄς. ΤΠ ο56 ἵννο 
δ ρΙθο5. ΔΙῸ ΒΟΠΊΟΙΊΠΙ65 αν! ἀοα ἔγοπὶ 16 ἡ ςἴἢ, 
λη ἰγραιρα 45 ἴῃ ὈορΙ ππιηρ οὗ ἃ πονν ἀἰδοοιιγβθ. 
Βιι 1 ϑρεπιϑ5 αι βηοιῖ ἴο ἀϊδοοηκοῖ τΠθπὶ ᾿τΤῸΠῚ 
{πὸ Ρτοοθάϊπρ νογθοβ. ὙΠῸ ΠΙο ΠΙ νοΓβθ Αἰοπο 
μοι] 6 4η ἱπδάοηιιδῖθ σοπο]υβίοη ἴο {86 
ςοηοιἀογαίοη οὗ 186 ϑθθση ρ ̓ Π6Ή 112 }1165 ἴῃ [Π6 
δοποπιθοῦ Ργονίάοποο; Ὀυΐννυ. 16 ἀπά 17 ἄρρτο- 
ΡΓΙΔΊΟΙΥ ϑυρρίοπιεηΐ ἃ νν ἢ {πὸ τοοθοτζίοη [Πδῖ . 
πὸ πῦδῃ ΨΠο0 ροθ5 Ὀογοηὰ ἰῃαΐ ᾿Ππλιῖοὰ Θρἤογο 
ψ Π1π ΙΓ ἢ Πο ἐδ ἰάῦοιΓ δηὰ Ὀδ σοηιορηίοδά, 
δΔη ᾿ηνοβϑι χαῖος [ῃ6 νν ῃο]6 νοῦ οὗ σού, ν}}} 
βηπά τμδῖ 15 ἤπιῖο 1π|6]]Π|ρόπσς σλπηοΐξ ρταϑρ ἰΐ. 

16. διυίπει5 ΤῊς βϑῖῦ ννογὰ )5 ἰγδηϑδι θα 
ἐἐγΑν 81}. 1.1.3, ἩΣ. ΤΟ. 
Ὧν αἰο ἐῥεγε ἐς Ἴδαί...“.ε1}} Μοὶ ἱπίεγ- 

ΡιυοΥθ. ὑπάογϑίδπα [Π}|5 ἴὸ γείοσ (ο πιδηκίηά 
ἘΓΤΟΙΆΙΪΥ 8ἃ5 1π6 ἄοεῖβ οὐ ἴ86 “"Ὀυδη655:᾽" 
Ο ἢ Γσ, ρογῃδρ5 πῖοσγε σογγθοῖΥ, γοΐίοσ [Π6 ϑἰθθρ- 
Ἰοῦς πθ 55 ἴο “ἐΤ]η6 ἢραΓ,᾽) ὁ. ς. [Π6 νυ τιῖογ ΒΙ πλβο ἢ, 

17. (Οὐοπήραγο ᾿ἰΠ. ΩΣ, ΥἹἹ. 22--2ς. ὙΠΟΓΘ 
ῖ5 πὸ ἤμ]Π|ογ βἰαϊοπηεπί ἱπ Ἐσο]οϑαϑίοβ οὗ 186 
ἱποαρδςο!Υ οΟὗὨ ἜΡΕΓΥ πηδη ἢ ΠΙ5 Πηϊῖϊο πάογ- 
βἰαπαϊηρ ἴο σοιηργεδοπά [Π6 ρ]λη5. ἀπά ορετγᾶ- 
[Ἰ0πη5 οὗ {πῸ 1πβηϊ6 ἀΑηὰ Εἴεγπδὶ σοά. Οοπι- 
Ῥαγὸ "ΠῚ [15 ἀποῖμοσ υἱΐεγαπος οὗ δοϊοπιοῃ 
τσ ἴδῃ ἀρράγΘ ΠΟΥ δ ΔΠ ΘαΎ ΘΓ ἀρο, Δη4 αἱ δῃ 
ΘΆΤΓΙΙΘΓ ροΠοα οὗὨ 15 βϑάγοῃ: “11 15 1Π6 φίοτγ οὗ 
Οὐά ἴο σοπορθαὶ ἃ ἴδιηρ, Ὀυϊ τἴπ6 Ποποὺγ οὗ 
Κίηρ5 15 ἴο ϑϑάσοῦ ουκ ἃ πγαίζογ, ̓"᾿ Ῥτον. χχν. 2. 

ΟΗΑΡ, ΙΧ, ΤὙῆὸο Βγϑὶ νεῦβε οἵ 1ῃ15 σῃπαρίεγ 
15. ἙΟἸΟΘΟΙΥ σοπηροῖϊθα νυ ἢ {86 ἰα5ὲ νεῦβο οἵ {86 
Ρτοοεάϊπηρ σπαρίοσ. Ηδτὸ Π6 ὈορῚπ5 Ὀγ 5ἰδίης 
ἃ τράϑοῃ ἔῸΣ [15 ὈΠΊΎΘΓΒΑ] σοποϊυϑίοη (ἢδι ΠΟ 
ΙΔ σδη ιπάειοίαπά 1τῃὴ6 ννογκ οὗ Οοά, νὶζΖ. 
Ὀεσδιιβο Π6 ρογοθινθα ὑπαὶ ὄνθὴ ἴο βοοά δπά 
ϑῖ56. πρη ῃ6 νγὰγβ8 οἵ γον άθποθ ἃγὸ ἴη- 
Βογι 4016, τ. αἰ ἃ 5 προ βϑ Ὁ] 6 ἴο ἴγαος ἴῃ 
(η15 1 ἀἸβα πα πδῖϊπρ ἡυ511|ος ἴῃ ἘΠ 6 σοῦΓθο οὗ 
Οοάνς ἀραὶ! πρ5 γοβρθοῖνο!ν νυ ἢ ἔμ 6πὶ δηὰ ἢ 
ΘΥἹ] πιθη: 4}} εἐνϑηΐβ, ἱποϊυάίηρ ἀθαίῃ, σοπια 
ΑἸΙΚα ἴο 4}}; 411 ἂγὸ ἀδργινοὰ οὗ {Π6 ὄχόγοῖϑε οὗ 
ἘΠ οῖΓ ἔδοι!ο5. οὗ τηϊηὰ πὰ ΟΥ̓ νΒΕη [ΠΟῪ 
ἰοβο {ποῖγ ρογίίοη ἴῃ 15 Πρ, ἀσ-τό. [1 πίρηὴ 
ἀεϊοπηϊπὸ ἴὸ πιᾶκὸ {πὸ υἰπηοβὲ τ1ι56 οὗ (ῃοΙΓ 
εἰ[5 δηὰ ΠΣ ρον ο 5 1ῃ [815 116... 7---το, γεῖ 

ἴῃς ὙΠ ΟΓ᾿ 5 ὀχροτίοπος σῃοντεὰ Βῖπὶ [δῖ {πεν 
ΔΙῸ ΙΔ Ὁ]6 ἴῃ ἴΠ6 σουγϑὸ οὗ λινὶπε Ῥγονκίεπος 
ἴο πᾶνε {ΠΘῚΓ σᾶγθεσ οὗ δος νν δηᾷ δη]ογτηρηί 
ουὔΐ 5ῃοτγῖ, δῃά {Π6ῚΓ ρυγροβο ονεστι εὰ ὃν βοπις 
διάἀάρῃ ονθηῖ, ΩΣ, 12- 

Ης ἀϊά ποῖ, ποννόνοσ, γοϑῖ ἴῃ [ἢ]95 τῆςν οἱ 
᾿ε, Ηδ 8δνν δἷ5ο0 {πδί ργαςτ σδιν νι ϑάσπι κα 
ΑΌΪΘ ἴο ἀθ]νοσ ἴἤοθο ΠῸ ἃγὸ ἴῃ {πὸ σταϑθρ οἱ 
ΘΌΡΟΙΙΟΥ σίγοηρίῃ. Το 115 πὸ στεσυγς (ςοπι- 
Ρᾶγο ςἢ. νἱ]., ν}1.), Δηά 5515 ἕογί ἢ {Π6 ργαςίιοδὶ 
δαἀνδηίαρο ἴῃ ἴἢ]5 [᾿ξ οὗ (μὲ ν ϑάοπι τι ποῖ 
Ἰπο]υάδθς (Π6 ἔδαγ οἵ σοά, δἰϊδβοιιρὰ υπάότς λά- 
νοῖβο οἰγευπηβίδποεοβ ἴ 15 ᾿40]6 ἴο Ὀὲ ἀεξριΞὰ 
ΟΥ ἔογροζϊθῃ, ΟἹ ἰοσὲ ἰὴ {ὐπλι}ξ, οὐ ἐγιιϑισαϊεα 
ὈΥ 5:η,1.1---ἰϑ, ΟΥ Γεηἀογοαὰ ἱποθεζνε ὈΥ ἰποοῖ- 
ΒΟΥ, ΧΟ Σ. 
ΤΠ ἢγϑῖ ἴθη νεῦβθοϑ οὗ [15 σμδρίεγ Ἄρρϑαγ 

ἴο ᾶνὸ Ὀδεη ἴπ ἰῃθ τηϊπά οὗ 86 νι ϊζοσ οἱ ἴΠ6 
Ὀοοκ οὗ νι βάοπι, ἰϊ. 1---. 

1. ον αἰ τρὶς 1 εοποιάεγεά] Α Ὀδίζετ ἀττδηρο- 
πιρηΐ οἵ ἴποϑε ννογάβ ἴῃ δὴ ΒΡ] 5ἢ ̓ ΓαΠπϑίδτοη 
νου ]Ἱά ὕ6, ΟΣ [οτᾺ, 117 Σ οοπβιάογοὰ δ]1] 
Ὁ818. ΑΑΦὄξοοά πηδη {γιιδῖ ἴθ σοά ἰ5 δετὸ εἴ 
ἔοτί ἢ 85 ἃ σοιηΐογροιδο ἴο Οὐγ ΒεΙρίοϑα ἵστιο- 
ΓΆποο οὗ ἴῃ νἂγ5 οἵ Ῥγον) ἄεηςθ. (ἰοπηραγὸ 
ΥἹ, τ Δηὰ Υἱ]]. 12. 

ἐμ ἦρε ξαπά 97 Οοα] Βοῖδ υπάθγ Ηἰβ φροῦδὶ 
ργοίοσϊίοη (ΠὨειζ. ΧΧΧΙΠ. 2, ἄζς.). 85 γι ϊθοιις 
(ςοπηραγθ νἱ}}. 12), δηἃ υὑπάογ Ηἰΐπ ἀιγεείίοη 
δηά ἰπἤμυεηςς (γον. χχὶ. 1), ἃ5 τῆθῃ. 

πὸ »ιαη..«ῤῥ.οῇ Τὰῖ, ὍΘΕ Ἰονθ ἀπέ 8180 
δατθα 188} ΚΟΥ ΘΒ ποῦ: 811 αγὸ ὈΘΙΟΤΘ 
ΔΘ τι. [Ι(ον6 δηά Παΐγρα ἀγὸ πογὸ υπάοτοιοοά 
ὈΥ ἰπηοβῖ 4}} ᾿πίογργοίογα ἴο πιθβη ἴῃὸ ογάϊπατν 
ουϊνναγά ἰοκεη5 οὗ οὐ 8 ἔανουγ οὐ αἸβρίφαξιιτο, 
1.6. ῬΓΟΒΡΟΠΙΥ δπὰ δάνογϑΥ. “ Μδη Κπονκοῃ 
ποῖ 15 Ἰηϊογργοῖθά ἴῃ ἵἴννο ννᾶγβ: δἰ ΒΕΓ ὁ" πιᾶπ 
Κπονν5 ποῖ ὙνΠΕΊ ΠΟΥ ἴο ἐχρϑοῖ ργοβρεσιν ΟΓ 
δαινογϑιγ ἔγσγοην Οοά; 411} ἢἰβ βαυ]ν διῖυγε ᾿ξ 
ἴῃ ΟὐὈδουσίγ " (Κποῦεὶ, ΖόςκΚ]ΕΓ) : ογ, “" δίαπ 
Κποννβ ποῖ νεῖ μοῦ [86 ἐνεπῖ Μ Πἰσἢ Πᾶρρεη 
ἴο Πὶπὶ ἅγὲ δεῖ ἴὺσ ἢϊ8 ρσουδίιοη οσ ἔογ ἢϊξ 
ΡυΠΙβηπιθηξ ἡ (Ἐτοπηθ, Βοϑεπγμ ]ϊογ). ΤῊΣ 
ΤΟΓΛΟΓ 15 Ργείογαῦ]ο: [ἃ σερσγοϑοηῖβ τρΔπ 85 
Ἰοοκίπε ἔογνναγά τηΐο ἴπ6 ἑμίυτο απὰ οοπίειῃ- 
Ρἰαιπρ νγῖου5 σΟΠπρθηςίο5 υ Ποῖ Κπονης 
γΥΠΙς ἢ οὗ [Π6πὶ 5841} θὲ Βὶ5 Ἰοΐ, 



ν. 3-7.} 

ἐδεγε ἰς οὴβ βνεηΐῖ ἴο τῆς τὶρβίεουβ, 
ἃπα ἴο τῆς νίςοκεα; ἴο τε ροοά δηά 
ἴο τῆ δ᾽ οἰοδη, δηά ἴο ἴῃς ὑπο]θαῃ; ἴο 
᾿ϊπὶ τῆδι 5ὁδογίἤσδιῃ, διά ἴο ἢϊπὶ τῃαδῖ 
ΒΔ ΓΙ ΟΕ ποῖ: 245 ἐς ἴῃ6 ροοά, 80 ἦς 
ἴῃς βδίηπεγ; σπμαάΐ ἣς τῇαϊ ϑννεαγεῖῃ. 83 
ῥὲ τῃαῖ ἐδαγθζῃ δῃ οαϊῇ. 

2. ΓΝ ᾿ς πῃ εν] ἀπιοηρ ἃ] ἐῤίηπρε 
ἴῃαῖ ἀγα ἀοης ὑπάθγ τῆ6 διη, (δῖ 
ἐῤέγέ 15 οὔ ὄνβηΐ υἱπίο Δἃ]] : γεᾶ, αἷ8οὸ 
τῆς ἤξατῖ οὗ τῆς 80η5 οὗ πιδῃ 185 []] οὗ 
εν}, δηὰ τηδάμεββ 25 ἴῃ {πεῖ ἢεδγῖ 
γν ἢ} ]ε τῆν ᾿νε, Δπα δἤϊεγ {παῖ ἐόν ρο 
ἴο ἴῃ6 ἀεδά. 

Δ. εὐεηπ!}] ΑἸγΥτηρ ΠΟ ὨΔρΡροη5 ἴο ἃ 
ΤΏΔη ἔγυμῃ ποι, ἀοδίῃ ΟΥ̓ ΔΠΥ ΟἴΠΕΥ Τοῆ- 
ἘΏΡΟΡΟΥ. 866 ποῖθ οἡ ἰΪ. 14. 

σπυεηγεί)] 1.6. ΘΜ ΆΤΒ ΠΡΉΕἾΥ ΟΥ̓ Ῥγοΐδηεϊν : 
85 15 ουϊάφηϊ ἔγοπὶ [86 δη ἢ. 6515, 

Θ. γεα, αἰ0] 1,1ἴ. ἂῃ ἃ ἃ180ο. ΤΊ]Ὲ ϑοηῖ]- 
πλθηΐ 15 16 ϑδπὴ6 85 ἴῇ Υ]1}, σαὶ [ἢ6 ΘΘΟΠηΣ 
ἐπι ϑου πηαΐθηθθς οὗ πὸ σουΐθθ οὗ ονεηῖβ 
ἴοηἀς ἴο ΘησΟΌΓΑΡΘ Θν]] -ἀἸἰδροβεά πηθη ἴῃ ΓΠΕΙΓΣ 
[ΟἸΪγ. 

αὔεν ἐῤα] Ἐμοῦ, αὔύοσ ἃ Υἀ 8. 

4. ἔογ 1Ἰ΄ὸ ῥί»η ἐδαὶ 'ς ͵οἰπο] ὙΠΕΓΘ 15 ἃ 
ἀϊβογοπί γοδάϊηρ οὗ (ἢ Ηθῦγονν ἰοχῖ, δοσογά- 
ἴηι ἴο ἘΠ ΙΟἢ {Π656 ννοσγ8 5Βηου]ά Ὀ6 {ταπϑίαϊοά 
ἜΡῸΟΥ ΜΠῸ0 15 ὀχοθρίθα [.6. ἔτοπι ἀθδίῃ] ὁ" 
δης τἢ!5 15 ργείοσγοά ὈὉγῪῚ Κποροῖ, (ὐοϑθπ 5, ἀπα 
γὴν οἴπεῖβ. Βαῖ [Π6 τεδάϊηρ ἰγαπϑίδιεὰ ὉΥῪ 
ΟΌΓ ΑΟΥ͂. 15 ϑιιρροτγίϑα Ὀγ πιοϑί οἵ ἴπὸ ἀποίθηξ 
νΟΓΘΙΟἢ5, Βνναϊά δηὰ οἱποῖβ, δηὰὶ 5θ0ΠῚ5 ῬΓο- 
[ογδΌ]6. ᾿ 

ον ΄Ἰ΄ο ῥὶ»)] Ἀαΐπογ, 7γοῦ ἴο δΒἴπι: 50 Ἐ- 
να] ὰ ἀπά Ηρ] ροίοάς. Νοιν! ϑίαπάϊηρ ἴΠ6 
δνης οὗ {|| 5ε[ ἑοσῖ ἢ ἴῃ ἴπ6 ργοσθηρ ν ύθ65, 
᾿Ἰηἴ Π45 115 δἀάναπίαρο, ἀπά 5ρθοῖα! ν νυ ΒΘ σοπι- 
Ῥαγο ν ἢ ἀθδίῃ. 

ογ5] ΤῊΪ5 δηϊπηδὶ νγὰ5 ἴο ἰἢ6 Ηθθτγοννβ ἃ 
ἔἴνρε οὗ 4}} {πὶ 15. μαΐθξι! δη σοπίειαρι ]6 
(τ 85. χνὶϊ. 42,) ἄς.). 

5. ὌΠ Ι5 νϑῦϑο δηᾷ ἴ{Π6 ποχέ δΥῸ Δη ὀχρίδηδ- 
τἰοπ οὗ {π0 δάνδηΐαρθ οὗ 1 ὃ αὔονο ἀραίῃ: 
δηὰ [ΠΟΥ τηυϑὲ Ὀ6 ἱπίογργεϊθα ἴῃ ἃ 56 η56 Ὁοῃ- 
55 ϑηϊ ν ἢ ([Π6 δα ϊῃοτγ5 ϑθηςπηθηῖϑ (ΝἹ}. 1---.) 
45 ἴὸ [ἢ6 φκἀναπίαρο οὗ ἀδαίῃ, δηὰ ἃ5 ἴο βηαὶ 
τοι ΠΡΌΠΙΟΙ ; 566 ὙΠ}. 12, ρά ποΐθ οἡ Υ]11. 14. 
ὙΠῖθ νοῦθθ ΤῊΔῪ δ {ἢπ|5 ΘΧρ δηθὰ :----"" ΤῊΘ 
Ἰϊνηρ ἅγθ αἰννᾶγβ σοηϑβοίοιβ πα: ποῦ 15 ἃ 
δυΐατο Ὀοίοτγο {πθπὶ: Ὀυς ἴῃς ἀεὶ Αγ τἱποοῃ- 
δοίοιιδ: ΠΟΥ ϑάγῃ ποίδιηρ, τόσοῖνο ποῖ πε, 
Θνοη [Π6 ΠΠΘΠΊΟΥΥ οὗ ἴποπὶ δοοὴ αἰβαρροιλγϑ, ἢ 
[15 ϑνιάθηϊ ῃδῖ ϑοϊοπιοη ἢόγὸ σοη ἤΠ65 ἢ15 ΟΌ- 
Βογνυδίοη β(Γ ΓΟ ΠΥ ἴο [Π6 ρῃθηοπλοηδ οὗ [815 Πρ, 
δῃᾷ ἀρδογιθος ννῃαΐ ἢ6 βοὸς, ποῖ ψνηδὲ Π6 Ὀδ- 
Ἴονοβ; {ΠογῸ 15 ΠῸ τοίογοηςθ ἤογὸ ἴὸ {πὸ μοὶ 
ΟΥ {π6 πιοάθ οὗ [Π6 δχιϑίθηςσο οὗ ἴῃς 5οι] ἴῃ 
ΔηοῖΠοσ ννοσ]α, νυ ἢ ἅγὸ τδίϊογβ οὗ ἐΔ ἢ, 

ἘΓΟΡΕΘΙΘΤΕΘ ἘΣ, 

4 ὅ Εοτγ ἴο Πὶπιὶ τῃαΐϊ ἰ5 Ἰοϊπεὰ το 
411 τῆς Πἰνὶ πο τῆοτγε ἰ8 πόρε: ἔογ ἃ Ἰὶν- 
ἴηρ “Ὲ 15 θεῖζογ τἤδη ἃ ἀελά Ἰίοιι. 

ς ἔογ τῆς ]ϊνίηρ Κπονν τῆδι τῇδυ 
888}} ἀϊα : θαζ τῆς ἀεδὰ Κπονν ποῖ ΔΠῪ 
την, ΠαΙΠεΓ ἤᾶνε ΤΕΥ ΔΗΥ πΊοῖα ἃ 
ΓαυγΑΓα ; ἔογ [6 ΠΊΘΠΊΟΓΥ οὐ τ επὶ ἰ5 
[ογροτίεη. 

6 ΑΪ5ο τδμεὶγ ἰονβ, ἀπά {πεὶγ ἢαϊγϑά, 
ΔΠ4 τΠεἰγ δηνυ, 15 πον ρεγιϑῃεά ; πεὶ- 
{ΠΕΓ ἤανε ΤΠΕΥ ΔΠΥ Πηογε 8 ροϊίίοη 
ἴογ δνδῦ ἰῇ δὴν ἐῤίηρ τῇδῖ 15 ἀομπε ιπ- 
ἀεγ τῆς ϑυη. 

η “ ὅο τῇγ ννᾶγ, εἰ τῆν ὃγεδά 

ΖόΟΚΙΟΥ τοπλαγκβ, “ΤῊΣ γε] ν οἵ τοι Πα 
ἸῺ ἃποῖμοῦ ννοτ] ὰ ἰ5 πόγὸ ἀθηϊθά οὔ]νῪ ἃρρᾶ- 
ΤΟΠΕγ; ἔογ [Π6 νυ ΤΟ Γ 15 Ποῖα σοηίθπιρ δ ἢ 
ΟΠΪΥ 1Π6 σοηάϊ!!οηβ οὗ ἴ6 ῥγοϑεηξ νγοτ] ὰ, πὰ 
Ἦδ ἴυΓ8 ἢ]5 αγθβ ]υϊῖθ υνΑΥ ἴτοπὶ ἴΠ6 ἰοΐὶ ἴῃ 
1ῃ6 ποχί ννογ]ὰ οὔ “πε ϑρισις (παῖ τοί γηϑ 
υηΐο Οοά;᾽ χι. ο, ΧΙ]. γ.᾽} 

"8. Το ἀρδά ἅγο πὸ Ἰοηξοσγ ὀχοϊξοὰ Ὀγ 1ῃ6 
Ραβϑίοπβ σῇ ὈοΙοηρ ἴο πιὸπ ἴῃ {Π|5 [Π π᾿ : 
{ΠΟΙΓ 5ῆδγε ἴῃ ἰΐ58 δοῖιν υ Πᾶ5 ᾿ραϑοὰ. ὙΤΠ6 
Ἰαϑὶ οἰδιιβο οὐ 115 νϑῦβϑθ ἱπάϊ!οδίεβ {πῸ Ἰἰπχι θὰ 
ϑρῆσγθ ἢ] ὙνΠς ἢ [ἢς υντ το 5. ΟὈϑογνυδίοηβ 
οη ἴῃ ἀθδὰ ἃγὸ σοηβηρά, γνἱ2. {πεῖγ ρογίοη ἴῃ, 
ΟΥ γεϊδίοη ἴο, [Π15 νγου] ὰ, 

ἐπ.) ΟἸδογν δ τεηθογοὰ 
ἐς ρεμ]δίϊοη." 

ποῦ] Βδΐδμοσ, Ἰομᾳ 880. 

η--1Δ. Τογοίηθ ἢ45 ροϊπῖοὰ ουἕξ ἴπ6 π6- 
σοβϑιῖν οὗ τοδάϊπρ' [Π656 51Χ νϑῦβρβ 'ἢ σόοπηθο- 
[ἰοη, ἴῃ ογάθγ ἴο ἀγγίνε δί ἴπ6 πιρδηΐπρ οὗ (Π6 
νν Πίο. ΤὍΒὲὸ βατὴς ἴτδιη οὗ [που ρΐ 15 ραϑϑιηρ 
[Πγου ἢ ἢ]5. πιϊηὰ ὮΘΓΟ 845 1ἴπ σΠΔΡ. ἰ1. 1---οῇν 2. 
ΥἱΧ. 4 ἔἀνοιγῖο οὗ σσοά οχογίίηρ ΒΙπλβο]  ἴο 
τρᾶκο ῥτοοῦ ἴο 86 αἱπηλοβῖ οὗ [115 ϑαγίη } Υ Ὁ]655- 
ἴη65 δὰ βηάϊπρ {πὸπὶ θη ἴῃ ἀἰθαρροϊπίπιθηξ 
80 ἔλγ 45 ἴον ἀθρθπὰ οἡ ἢ]5 οννῇ ΘΧο ΓΙ Π5. 

Ηδτο, δήῖοσ (ἢ. ἀδβοτγιρίίοη ἴῃ υὐ΄. ς. 6 οὗ 
(86 ροτγίϊοηϊοθα σοηῃάϊξίοη οὗ 1η6 ἀεαά, τὴ6 
ποχῖ τπουρῆς ΙΓ ἢ Οσσιγθ ἰ5 δὶ {πὸ τηδη 
ΨῈΟ 15 ΡυΌβρεγοιιβ δῃηα δοίϊνε βου] 5 ΠΊΡῚῪ 
ΘΠΐΟΥ 5 ρογίοπ 4}} {[πγουρῃ ἢ 15 16: (ἢ 15 
(Πουρδς 5 βἰαϊοά πη [η5 ἰδησιαρο οὗ ὀχῃογίδ- 
(ἰοη ἴῃ ττὖὐ. )--πιοῖ δηά ἴποη, ἢ σῦ. 11, 12. 
ΤΟ] ον 5. τὴ6 σοτγοςοῖίηρ ΤΠουρΒΐ, ᾿ηἰγοὐιοσοδα 85 
501] (11. 1.2. ἵν. 1. 7) Ὁ “1 τϑευγπηρα, "ἡ [6 
βάτηθ τπουρῆϊς ΜΉΙΟΠ 15 Ὀτουρῃϊ ἔογνναγάὰ ἴῃ 
1. α0. ν ἢ. 6. (566 ποῖθ οἡ {Π]. 1-- 5}, νἱζΖ. ἴῃδι 
[Π6 σουτβὸ οἵ ὀνοηῖβ 15 ἀἰθροϑθὰ δηά τορυ δία 
Ὀγ ἀποίποῦ ΝΠ] ἴἢδη {παῖ οὗ πηΔῃ. 
ΤῈ ἔογπιοῦ ρατὶ (συ. 7---10) οὗἉἩ [ἢ]15 ρ85- 

5856 ἴίζθοῃ βορδγδῖοιυ μᾶ95 ὕξοη τοραυάθὰ 848 
ΔΠ ΘΧὨοτγίαδιίοη ἴο ἃ Ἰἰυχυτίουϑ, μοί οθϑ, ἢ- 
σμαϑῖο ἢ. ΤὍΤῊϊδ5 ᾿πιογρτγοίδζιου ννοι]ά θὲ ἰῃ- 
ςοηϑιϑίθηξ βοηογα! Υ ἡντἢ ἴπ6 νυ Ππο]ς ἴθποσ οὗ 
(15 ὈὴοοΟΚ, 4Ἂη4 ϑροςῖα! γ ἢ ὑτν. 7 ἂπά 9, 

(( 2604] οὗ 



654 

νυ ἢ Ἰογ, ἀπά ἀγίηκ τὴν ψγῖπα ἢ ἃ 
ΠΊΕΙΓΥ Πεᾶγῖ; ἔογ (Φοά πονν δοςερίειῃ 
τὴν ννογκϑ. 

8 [,εἰ ΤῊΥ ραγπιεηῖθ δὲ αἰνγδγϑβ 
νῆα; δηά [ες ΤΥ πεδὰ ἰδοκ πο οἰπί- 
πιεηῖ, 

ΕΒΕῚς 9 'Ἰἶνε Ἰονίν τ τῆς να 
ἄΆον σε. ννοπι τῆι Ἰονεβῖ 81} τὴς ἀαγϑβ οὗ τῆε 

"8 οὗ τὴν ναηϊῖν, νῆσος ἢς δαῖῃ 
σίνεη ἴπεὲ ὑπάεγ τὴῈ 8ιη, 4]1 πε 

ὀομαρ, 5. (4γ8 οὗ ΤῊΥ νΔηΥ: ὁ [ογ τῆι ἐς τὴν 
δ ν τδ. ροττίοη ἴῃ ἐῤὶς Π{{π| δη4 ἰπ τὴγ Ιδθουγ 

ν ἢ ἢ τῆου ταΚεβῖ ὑπο γ τῆς 8ὰη. 
Ιο ΝΜ αΐβοενεγ τἢγ παπά ἢηάδιῃ 

ἴο ἀο, ἀο 71 ννἢ τὴν πιρῃῖ; ἕογ ἐῤέγε 
15 πο νψνοῦκ., ποῦ ἀεδνίςθ. ποὺ Κπονν- 
Ιεάρε, ποῦ νυν βδάοπμ, ἴῃ τῃ6 στγᾶνα, νγ}1- 
τΠεγ τῆου ροαβῖ. 

᾿ἘΓΟΟΙΜΙΕΘΙΔΟΤΈΒ. ΙΧ. [ν. 8---4. 

11 41 τεζιγηθά, δηά 98ἐν ιτπάογ 
{Π6 5ι1π, τῆλξ ἴη6 γᾶσα 1:9 ποῖ ἴο τῆ68 
ϑυν τ, ΠΟΙ τῆς Ὀδῖθα το τῆς βἴγοηρ, 
ΠΕΙῖΠαγ γεῖ Ὀύαδά το τῆς ννῖίβθ, ΠΟΥ 
γεῖ τίομεβ ἴο πηεη οὗ υπηάεογβίδηάιηρ, 
ΠΟΥ γεῖ ἔλνουγ ἴο πιεῃ οὗ 5Κ11 ; δῖ 
της ἀπά σἤδηςε Ὠαρρεπεῖῃ ἴο τῃεπὶ 
]}. 
, ΟΞΑ12 Ἐογ πιδῃ αἷθο Κπονγεῖῃ ποῖ ἢΪ5 
{{π|Ὲὲ : 25 τῇς ἤβθῃεβ παῖ ἂγὸ ἴδΚθη ἴῃ 
ΔΠ 6ν1] πεῖ, Δπα 45 τῆς Ὀἰγάβ τῆαϊ γα 
σδυρῆξ ἴῃ τῆ6 5ηΔΓε ; 80 479 τῇς. 50Π5 
οἵ πηθῃ “βηδλγδα 1 δὴ 6ν}] {ἰπ|6. ννἤβη τὰ, 29 
[τ Δ Π|6 ἢ βυάάεηγ ἀροη τειη. 

12)  ΤΠ15 ννυϊϑάοπῃ πᾶνε 1 βἜεεη 
4150 ἀπ άεγ τῆς 5ιη. ἀπά ἰξ «εεγιφα στεδῖ 
απο πα: 

14 Ἴρεγε τᾶς ἃ [π||ὲ ςἰγ, ἂπά 

ἴοτγ ἴΠ6 ροίβοη δά ἀγεβϑθὰ ἰ5 ὁπ6 ϑνῆοβα [6 οὗ 
ἸλΟΌΓ 15 αἰγοδάν ρ᾽θάϑιηρ ἴο Οοά, ἀπά τνῆα, 
Ὀολτα. νἱϑιδῖς οκὸπθ οὗ σοῦ δ ἔδνοιιγ. 80 
ΠΠ σ, ἴπ 5 σοπιπηδηΐζαγν οὐ [5 ρᾷϑϑαρο. 

[ 5θθπὴ5 ὈΠηΘΟΟΘΘΑΥῪ ἴο διιρροβθ, 45 ὁ 
ΒΟΠΊΘ ἱπιογργοῖθγθ, παῖ δοϊοπηοη ΠΟΓΟ πΊακο5 
056 οὗ [6 σοαπὶὸ Κιπὰ οὗ ᾿τοηῖσαὶ ἰδηριαρο 

᾿ ΜΡ ϊοἢ [5414ῃ ὀπιρίογϑβ οἡ πλοῦε ἘΠΔη ΟΠ6 Οςσᾶ- 
510, Φ. σ. Ν1Π. 9. 11. το, 1.11, ΠΟΘ 6 ἔρΓ- 
ΟἸΪγΥ ἀοϑογῦε5, 'π ννογάβ οὗ Ἔχῃογίαίοῃ, σοῃ- 

. ἄἀμποξ νη ἢ ἢδ τηρηίοη5. πΊΘΓΟΪΥ ἴο ρΡοϊηΐ οἱ 
{π6 δνὶ] σοηβοαυθηςεβ ἴπδὲ νΜν1}} ἔΌ]]Ονν [{, 1 
Ὀκ Ρυγϑιεαά, τυ ἢ ἢ ΟΥ̓ ΠΟ πιθδη5 δάν[565. 

7. 20»}}] 866 ποῖδϑ οῇ νΥ. 18 πὰ υἹ]]. ὡς. 
γοαν αγρρῥίο] ἘἈδίμοῦ, δισθϑαάῦν 888 

ῬΊθαβυσο 18. ΤΟΥ͂ 15 ΠοΙδθ, 45 δἰβθινηθγο 
({ἰ. χ6, ν. το, ὅζς.), τοραγάθα ἃ5 ἃ βίῃ οὔ {πὲ 
Δρρτγοδαίίοη δηά ἕανουγ οἵ σοά. 

8. να ραγπιθηΐβ ἀπά ροΓΏΤηΘ ΔΙῸ 51Π|- 
ΟΪΥ 8Π ὀχρυθϑϑινα δίρη οὔ ]Ογ. 

9. αὐ ὙΠοῖΘ ἰ5 ἣὸ ἀοιιϊδὲ {μα [ἢ 
ννογὰ ἐεραρ 15 γα πα ΓῪ ιἰ5ρ4 ἔογ 4 'ινῖ6 (45 
εἰσ. Οδη. χὶ. 29, Χχίν, 3, δίς.); ἀπά ΠοΊγε, 
ΥΠογο [Π6 ρόύβοη δαάγοββοὰ 15 ἀδβογι θα 85 
Δοςθρίδο]ο ἴο σοί, δηὰ 85 ᾿ἰνίηρ 4}} ΓΠγο ἢ 
᾿6 λυ ἢ Π]8. σοπηραηίοῃ, {Π]5 {ΓΔ ἢ ΒΔ Οἢ 15. ἴο 
Β6 ρτοίοιτοα. Ὑπὸ ννοτὰ 15 ὑπάου θαϊγ ἃρ- 
Ἰϊθ βοιθῦ! πιθ5 ἴο υνοπιθι. ννῆο ἃΓῸ ποῖ ψΊνο5: 

διυν [μὶϊ πιρδηΐϊηρ 15 πογὸ (ογϑιἀάθη Ὀγ [Π6 
σοηίοχί. 

10. «οὐ ἐν νσρ] ὍὝὙῃοὸ Ηδῦγον δο- 
οθηῖβ ἔδνοιγ {πῸ ἐγαπϑροϑβιιοη οὗ [Π658 ϑνογβ 
ἴο ἃ ρίαοθ Ὀεοέογο “ ἀὸ 11. βᾳῖ τῆς 1,ΧΧ,, 
ψν ὨΙΟἢ 15 ΟΥ̓ δαυ θοῦ ἄαίο ἢδΔη {ΠῸ δορθηΐβ, 5ιρΡ- 
Ροτγῖβ οὔὐγ Αὐἰδοτιζοά Ψογβίοῃ. 

"0 «υογἀ] Ἡργο, 45. ἰπ ἴθ ρτδοράϊηρ ἀπά 
ξΟ]] ον τη νοῦϑοβ, δΟΪοπΊΟη 15 ΘΡΟΔΚΙΠΡ 5: ΠΊΡῚΥ 
οὔ {86 ψνοσκ5 ΒΓ ἢ ἀτὸ σαγτιθὰ οἡ ἴῃ [ἢ |5 
16“. υπᾶογ ([Π6 5διη." ὙΠ ψοῦκ8 νυ Π] ἢ ννα 

ΟΔΙΤΥ Οὐ Ποῖα ἢ {Π6 σου ποα οπογρίῖοβ οὔ 
Ὀοαγ δηά 50}}} σοπὶθ ἴο 8η οπά ἰπ τ1Π6 δοιγ οὗ 
ἀδαίῃ, ννβθη [Π6 80] δηΐοῦβ ἃ πονν βρῆθγθ οἔ 
οχιβίθησθ, απά ὈοαΥ δηὰ 5011} Ἵθᾶβθθὸ ἴο δςῖ 
ἰοροίῃογ. [}ἢ 1Π6 ϑᾶπ|6 υνΑῦ ΟἿΓ 1 ογὰ βρθᾶκϑ 
([ὁδη ἴχ. 4) οἵ {δὲ πἰρῃξ θη πὸ τπδη οδῃ 
ννόγκ. 

«ευ)τ:9}] 866 ηοΐξβ οὔ Υἱ]. 25, 29. 

11. εραπιε] ΤΗϊ5 νογὰ τηθᾶπβ8. ὈΓΣΟΡΕΤΙΥ͂ 
“ἸπηοΙἀοπί,᾽" {πᾶς νΠΙΟἢ σοπιὸς ἴο τι5 ἔτοπι 
νυ Ποιιῖ, οπὸ οὗ ἴἤο5θ Θχίογηαὶ ὀνοηίς οὗ σοάς 
ογάργιπρ, νΠ ἢ ϑο]ογλομ ἀθϑοσιθθ5. 'π σμᾶρ. 
11. (ἸΟπΊρᾶγο ῃοῖδ οἡ ἰϊ. 14. 

12. ῥὶς “»16] “ὙΒ6. {ἰπ|ὸ ἀρροϊπίοα ἴο 
ταδη ἴῃ Θαοἢ γοϊδίοη ἡ (ΚηΟΌ6Ι), οὐ, 45 ϑυπὶι- 
πηάοῆι5 τοηάουβ ἰΐ, “15 ορροτίμημγ." ὍΤῊΘ 
τ ΘΔηΪηΡ Οὗ {Π6 ννοσά 15 ὀχ ρἰαιηθὰ τη 1}. τ, δηᾷ 
ΤΟ] οννίηρ νϑ 865. 

13. Τηο οτγάογ οὗ {ῃεβὸ ννογάβς ἴῃ ἴΠ6 
Ηδοῦτενν ἰ5 δ ρθον αἰ βογεηΐς ἔσο τῆ6 ΑΟΥ'.ς 
δἃηὰ τηᾶγκθ ΠΊΟΥΘ ΕἸΠΡΏΔΙΟΔΙΥ πε σῆαπρο 
οὗ δι θ]οοῖ:- τ -Α180 Ὁπ18 ΔΆ 9 1 δ061:-- Ὑ15- 
ἄοτχῃ ὑπᾶὰοσ ὍὉ8ὴ09 Βι..}, διὰ ξπγοδαῦ ἰδ 
“ερριοί ἴο ὯλΘ. 

ἼΠΕῈ 5: πηγὴ Ὑ οὗ {Π6 ὙΠ ογ 5. γαη οὗ 
ποις Ποῖ απὰ ᾿ῃ {πὸ δεσοπα σμαρῖογ ἢδ5 
ὕδοιι Αἰ το αγ (596 ηοΐθ ου υὐ΄. 7---12) ροϊηϊοά 
οι. Ηδρτο πὸ ἴυγηβ. ἔγοπι {πῸ σοπίοπιρ δίῃ 
(τὺ. ττ, 12) οὗ μυϊπιλη ἱσπόγάποοθ, ΒΟ ρ]658- 
Πῦ55, δης ἀἰβαρροϊηϊηγοηΐ, 45 ἐμοῦ (11. ας 12} 
ἴτοση “᾽ν ΑΠΠὙ δηὰ ἔοθάϊηρσ Ὅη νυἱπά," “το 
ὈΟΠοΙΪα υν]βιζομη." Ετοπὶ 115 {ΠΙγθθη ἢ γογθο 
ἴο ἴπὸ εηὰ οὗ 16 θη σπαρίου, μ6 ᾿Ἱπου]οδίοβ, 
ἴΠ ἃ 5.Π|05 οὗ ριόνο "5, ΜΊΒαοπὶ ἴῃ σοπίγαϑῖ 
ἴο ΓΟἸ]Υ. 45 [6 Ὀεϑὲ γοιηθάγ ᾿π {Πὺ ρσόβοηὶ {[Πδ 
ἴο {Π6 Ἔν] οὗ νϑη!γ. 

14. 156. [Ιἴ 15 ᾿πηροβϑιθίο τὸ βᾶὺ ὉΠΟΊΟΥ ἡ 
δῃν ρᾶγῖ οὗ 1} 15 ρᾷγαῦ]θ 15 ἔουπαάθα οἡ ἔδςξ. 
[ Βᾶ5 πὸ οΟὈνϊουβ τοίογθησς ἴο ἃἅπγῪ Κηντῃ 



ΤΟΥ͂. 21. 

ν. 15--- 3. 

ἔενν τπὰθη νυ Π1Π τ ; δπὰ τῆσδγα σΔΠΊ6 
ἃ ρῖεαῖ Κίπρ ἀρδίηβς ἴἴ, δηα Ὀεβίεσοά 
1ἴ, ἀπά 011 ργθαῖ Ὀυΐννατκϑ Ἰ Σ τ: 

Ις Νον τπογὲ νγᾶβ ἰουπά ἴῃ ἴτ ἃ 
ΡΟΟΓ ννῖϑβε πιᾶηῃ, ἀπά ἢ ὃν 5 νν]8- 
ἄοπὶ ἀε]νεγεά τῆς οἰ ; γεῖ πο πηδῇ 
τε] ἘΠΊ Ρεγεα τῆδῖ 584Π16 ΡοοΥ τηδη. 

16 4ΤΠεη κα 1, νν Ίβάοπι ἐς δεῖ- 
ρ.7.το ἴαΓ τῆλη βίγεηρτῃ : πανθγῖμθεβ5. τῆς 

ΡΟΟΥΓ πιδη᾽5 ννιϑάοπι 29 ἀεβϑρίβεά, δηά 
ἢϊ5. ννογἀβ ἀγὲ ποῖ ἢδαγά., 

17 Τῆς νογάβ οὗ ννῖϑβε 2) αγέ 
Πεδαγά ἰπ χφυίΐεῖ πιοῦα τπδη ἴΠ6 οΟΥῪ οὗ 
ἴηι τῆσς γα] ἢ ἁπιοηρ ἔοοΟΪ 5. 

18 ΝἸβάοπι ἐς θεῖζεγ [ἤδη νγεαροηβ 

δνθηΐῖ ἴῃ δοϊομηοπβ Εἰπιθ, δηὰ πιΔΥ {πεγθίογε 
Ὀδ ἰτραϊεά 5 ΡΙΥ 845 ἃ ραγαῦϊθ.0 (ΟΠΊΡ. Ἱν.13, 
Δηά ἐο]]οννὶπς νοῦθθϑ. ἔνρη {πΠῸ Ἰραγηθαά σις 8 
ὙΠ ϑογῖθο τῃϊ5 Ὀοοῖὶς ἴο ἃ ἰαΐθ ἂρὸ ΟΥἾΘΕ ΠΟ 
᾿δτοΥ συρρεβίίοπ ἤδη (Π4ῖ {πὸ “116 ον 
την Ὀ6 ΑἸΠθη5 ἀοϊνογοά Β.Ὸ. 480 ἔτοπὶ [6 
Ποβί οὔ Χοῦχοβ {Βγουρῃ {π6 νυ ]ϑάοπιὶ οὗ ΤΠι6- 
τϊβίοσϊοβ, οὐ Πογὰ δεβιοροά Β.6. 218 Ὁγ 
πη οςδι5 (6 Οσοαῖ. Ὑπὸ Βαϊ θο Τ ΑΓΡΊ ΠῚ 
ΟΧρ αῖη5. {Π|5 ραϑβδᾶρο ἃ5 δὴ δ᾽] ΘΡΌΓΥ :--ἡ ΤῈ 
ΟἸἿν ἰβ ἴῃς Βιηδῃ Ὀοάγ, ἴΠ6 γστοαΐ Κίηρ 15. δη 
ΕΝ] ἀεδίγε, [Π6 Ροοῦ πιδῃ ἃ ροοά ἀϊβροϑβιί[οη." 
Βαΐ τΠ]5 15 ΠΟΥ ὈΠΠΟΟΘϑβάγυ. 

17. [ἰ ἢᾶ5 Ὀδθὴ ϑβιιρροβθά πδΐ {Π6γὸ ᾿ς ἃ 
ςοηίγδάϊοτίοη Ὀοίνηθθη [ἢ]15 νοῦθο δηά ἴθ ρῥτὸ- 
σοάϊηρ. Βυῖ [Π6 ᾿πσοῃϑβίϑίοπου 5 ποῖ ἰπ [ἢ 6 
νυτιΐεγ, δας ᾿π τπδηκὶπα, ἡνῆο ϑοπηθι! πη95. 0]- 
Ἰονν ννῖϑθ δάνϊςθ ἴο ἵποῖγ ῥγοῇϊξ, δηὰ δἱ οἵποῦ 
ἘΠΠ165 πορ]οςῖ τ. Μψογϑοβ τό δηὰ 17 ἃΓῸ ΠΊΘΓΟΪΥ͂ 
σΟΠΊΠΊΘηἾ5 Οἡ ἴΠ6 ἴννο λεῖβ---[ἢθ ἀο]νεγᾷποθ 
οὗ [86 οἰγ ἀπά 115 ογρεί 1] 685 οὐ ἈΪπὶ ν᾿ ΠῸ 
ἀο]νεγρὰ ι[----ϑαίοα ἴῃ ν. ας. 

18. οὐπμογ) Ἐλοβεη πλοῦ Ροϊηΐθ οὐ (παῖ 
{η15 ννογὰ ἱπαάϊςιῖος ᾿ητο]]θσξιαὶ ἃ5. νν 6 }]} ἂς 
ΤΏΟΓΔΪ ΟΥΓΟΥ. 

ΟΠΑΡ, Χ. ΤΠο ἰδηΐῃ σμαρίεῦ ἢδ5 Ὀθθῃ 
ἀδοοῦ θα 45 Ἀρράγεπν [Π6 πιοβῖ ἀϊξοοηποοίοα 
Ρατί οὔ {πὸ ψιμο]Ὲ Ὀοοκ. ΤὍὸ τοϊγοβρεςίϊνο 
σμαγασίογ οὗ ἴῃς ἔογπιου ρα οὗ [πΠ6 ὈοοΪϊ ποῖν 
σθαβθὸς; πα [ἢ]5 σῃδρίου γοβοτ  Ὁ165 ἃ ρογίϊοη 
οὗ {π6 θουκ οὗ Ργονογθϑ, σοηϑι 5 ΠΡ ΘΠΕΙ ΓΟ Οὗ 
Ἀγ τη αὶ] βοηΐεποεβ ρίνίηρ δάνίςθ, τηογὰ ΟΥΓ 
1655 ἀϊγοοῖ, ἃ5 ἴο σοπάιιςζ. [ἰ 15 ρατί οὗ {6 
ΠΟΥ 5. ΔΒΓ ἴο {Π6 4υδβί!οπ ρῥτοροβεά ἴῃ 
ὈΠΔΡ. 11..2, δηά ΥἹ. 12--ς ὙΥ δὲ 5 βοοά ἴογ 
θη ἴο ἐοὐ᾽" ΦὍὙΠπΠὸ τπδουρῆϊ ΜΠ Ιςἢ πα ογ] 165 
[Π6Ὸ νυ πο οΐθ σμαρίογ 15 τῆς δαάναπίαρθ οὔ ἴδαῖ 
νυϑάοπι ἩΓΠΙΟἢ ᾿πο] 68 ριοῖΥ δηα Ῥδίθποθ, ἃ5 
ΡΓΔΟῖςα] σιμάδηςς {ΠγοιΡ 4}} [6 ΡΕΓΡΙΟΧ 5 
οὗ Ἰέρ: ναγίοι!5 {Γαϊ5 οὐ νϑάοτῃ ἀγὸ βοΐ ἕοσίῃ 

ἡΠ]1Ὼ0η.4 {ἀνοῦγαθ!ο Πκῆξς Πορἰοηοα ὈΥ σοηϊΓαβὲ 
ἢ ΟΠ]ν. (ἰομβίϑίοησν (π΄. 1) δηα τοδα!Π655 
(νυ. 2, 3) ἅἋτὸ αἰἰγὶ θα ίεθ οἵ ἴῃς ννῖδο πλᾶπ, Αϑὸ 

ἘΓΠΟΓΟΙΕΒΘΙΑΘΤΈΕΘ. ΙΧ. Χ. 

οἔὕ ναῦ: διυῖ οπμδ 8: πηοῦ ἀεβίτογ εῃ 
πλυςἢ ροοί. 

ΟΗΑΡΤῈΝΚΝ Χ. 
1: Οὐτογυσίϊοης οὗ τυίσήονι σηα γον Σ τό ο7 νἱοέ, 

18 το λγείηοσε, τὸ σπαᾶ πιο. ὅὯο0 Δ ίφη) : 
ἐλοισλές ο ἀπε οκολί ἐο δὲ γενέ. 
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ΐ 

οἵ τῆ ΔροϊῃδολΊγ ἴο βεηά (οστῃ 
ἃ. 5{ΠΠΚῚῚΡ᾽ βάνοιΓ: “0 ἀοἱῤ ἃ {ππ||ὲ (0]}γ 
ἢϊπὶ ἴῆδζ 156. ἴῃ τεριυζατίοη ἔογ ννβδάομλ. 
απο Ἠοποιτ. 

2. Α νῖβε πιδῃ᾿8 μεαγί ἧς δἷἵ ἢἰβ 
τρμς Παπά ; Ὀυϊ ἃ ἔοο] 5 μεαγί αἵ ἢΐ5 
εξ. 

2 Ὑδ88 α͵5ο. ῆδη ἢε τῇλί ἰ5 ἃ ἴοο] 

οδοάϊεπςοε, Δηα 5 πιϊβθίοη ἴο δι βοῦν δνοῃ 
ΠΟ ΡὮ [15 Ἔχογοῖβα δῈ δοςσοιηρδηϊοά Ὀγ ρτοδῖ 
αὔιιδο5 (υυ. 4--72): αἶδο σδυξίοη, ργοραγδίϊοῃ 
ἴο πιοεῖ ψ ἢ οὐϑίδοϊεβ (υυ. 8--- 10}; σοης]!- 
ΔΙΟΓΥ͂ ΒρρΈςἢ, ἴῃ σοηΐγαϑέ ἴο {π6 ἰοημδοϊ(γ ἀπὰ 
56} -σοηῇάσηςε οὗἩ ἃ ἔοοὶ (υύυ. τ1---ς}): ἰοπὶ- 

Ῥοΐδηςθ, ἱπάιιϑίγγΥ, δπά φβονογηηθηΐς οὗ ἐῃ6 
ἰΟηβιθ, ΘρΘΟΙΔ]Υ ἰπ βρθακίπρ οὗ βιυρθηοιβ. 
ὙΤΒγοιρΠοιξ ἃ στοαὶ ραγτὶ οὐ [15 σπαρίογ {πὸ 
δΔάν!οθ 5ρΈΠ|5, ἰῃ δάαϊπιοη ἴο [15 σθηῆθγαὶ ἀρρ]!- 
σδίίομ, ἴο πᾶνε ἃ βρθοῖδὶ γεΐθγθηςθ ἴο βογναπίς 
οἵᾳ Κιπρ. 

1. ἀροϊῥειαρ»] Ἐδίθογ, ἅθϑὶοσ 1π δΡρ1 698 
ηαὰ ρεγβαπηεθ. (Οοιηρ. Εχοά. χχχ. Ὡς, Ἀγ 
ὙΓΙ5:ΓΔΠῚ 5. γ5, “ΤΟ ϑυνασπηβ οὐ ἢϊδς ἴῃ ἴδε 
Ελβί νΟγΥ βοοὴ σοττιρὲ ἀπά ἀδβίγοΥ δηγ πηοϊϑὶ 
ἘΠΡΙΘηΐ ΟΥ πλϊχέθγα ὙΠ] ἢ 5 ποί σαγοία!"ν 
ςονογοὰ ἔτοπι {βοι, ἀπά ροϊ!ΐϊα 4 αἰ5} οὗ 
[οοὐ Ἰῃ ἃ ἔδυν πηιπΐθβ." 

“0 ἀοίῥ ... ῥοποιγ)] [1,1ῖ. ἸὰοΥθ ὙΘΙΚΑΌΥ 
πη 85 ψιίβάομι, ὉΠΔ8Ὲ ΠΟΠΟΌΣ, 18 ἃ 1110 

ΤοΟ1]ν. Κποῦοὶ, Εννα]ά, Ζδοκιοσ, ὙΠῸ ἴγδῃς- 
Ἰδίίοη ἴῃ οὐγ ΑΟΥ. 15 θαθθὰ οπ ἃ πιοῦὸ σοιη- 
ΤΊΟΠ 5ιρη!βοδίίοη οὗ ἴπ6 τνογάὰ γαζαγ, "" Ὠἰπὶ 
(ηΔξ 5. 1η τοριυϊξαδίίοη," δὺϊ 1 τοημίγος ἃ 
ἀἰθησυ! σοποίπιοῖίοη. ὍὨ5 νϑῦθὸ 5 ὃν 15 
ΤῊΘΔΠΪΠΡ 50 ΟἸοβεὶΥ σοπποοῖοθα ΜΠ {Π6 ρῥτὸ- 
σεράϊηξ {παῖ [Π6 5εϊδςσίίοη οὗ ἰξ ἔογ πὸ δορίη- 
ηἰπρ' οὗ ἃ πδνν σμδρίου 56 6πὶ5 ππίογειιπαῖο. 

2. ΤΠ πιοίδρῃου 5 νδγίοιϑὶ Υ Ὄχρ αἰπϑά. 
“Α νν156 ΠῚΔΠ8 56η50 18 ἴῃ ἰἴ5 ρίδοθ, γοδᾶν ἴο 
ΠΟΙ͂Ρ ἀπά ρῥτγοΐοοϊ ἢϊπὶ (σοιρ. ἐϊ. 14); δι 
ἃ ἴοο 5 15 πη ϑϑίῃρ ἤδη 1 15 νυδηϊοα, δπά 90 
5. υ56]055," Ἐ οσοππλ 16 Γ. Κηοθο] 5 οχρ πᾶ- 
ἸΟῚ 566 ΠΊ5 1655 δρί, “ἼΠ6 ππάογβίδπα!ηρ ΟΥ̓ 
56η56 Οὗ ἃ νῦῖβα πιᾶπ ἰοδάς πὶ ἴο ΘΙμθγαςσα 
δηκὶ Πο]ὰ αϑι ννῆδὲ 15 τιρῃῖ; ἰμαξ οὗ ἃ ἴοοὶ 
Ιεδβ ἢϊπὶ ἴο ννῆδί 15 ᾿νγοηψ." 

8. «ὑῤεηπ...«ὐ47}} 1. 1 Ὅ89 ΨΔΥ μὴ 
9 Ζζ001] Ψ811.8. “ΔΥΑΥ ἡ ΠΥ Ὀς ὑπάογ- 
δἵοοα δἰ ΠΕΥ ΠΙΤΟΥΔΙΥ, σοιλρ. σοῖς, οὐ συϊδ- 
τἰνεῖν, οὐἨ τὴ σοιγοο οὗ δοίίοθ νοἢ ΠῸ ἔο]-» 
Ἰονν8. 

ἘΑῺὮ ἢϊεςβ σαυβε τῆδ οἰηϊηχοης ! Ηςδ. 
ΜΉ τα ΖΩ͂ ἐκ. 



6τό 

ον... ῬΆΪΚΕΙΠ ὉΥ τ νὰν, ᾿Π5. νν]βάοπη 
[Δ] 6τἢ ῥέπι, ἀρὰ ἢ 8411 τὸ Ἔνεῦυ ομς 
ἐῤαΐ ἢξ ἰς ἃ ἴοοϊ. 

4 [1 τῆε βρίτιτ οὔ τῆε γυ]εγ σίβα αρ 
Ἀραΐηδς τἢε6, ἰεᾶνα ποῖ τυ ρίας ; 
ἔογ γίεἸάϊηρ ρας βεῖῃ βγεαῖ οἤξηςαβ. 

ς ἼΠεγε ἰ5. δὴ εν] τὐῤίεῦ 1 ἢανε 
866 πηάογ ἴδ 5η, 45 Δ4η δὐγου τὐῤίεῤ 

Ηεῦ. ρτοςεδβάδιῃ ' ἔτομῃ τἢ6 τυ ]εγ: 
τλλ᾿ ηἢ : 6 ΕοΠν ἰ5 5εῖ [ἴῃ ρτεαῖ ἀἰρηϊ, 
ει ἈΠ τῆε ΤΙΘἢ 5[τ ἴῃ ἰονν ρἷαςα. 
πες. “ἢ Ιμὰνς 86Εῃ βεγνδηϊῖβ “ἸρΟη ἤΟΓΒ68, 
25. ᾽ΔΠηἀ ρΓΠς685 νγΑΪΚΙΠΡ 45 βεγναηῖβ Προῃ 

τῆς εὐχῇ. 
Ὁ} 5. 7.15. ὃ ὅ}ε τβαῖ ἀϊρροτῇ ἃ ρἰτ 5}]] (1]]} 
27. ἰηῖο ἴἴ; 4ηα ννῇοξο Ὀγεάκείῃ δὴ πβάρε, 

ἃ βογρεπῖ 5Π8]] ὈΓτ6 ἢ]Π1. 
9 ὟΝ Βοβο τεηϊονεῖῃ βδἴοηβϑ 5}4]] Ὀ6 

ῥο [1] “ς᾽ γεΐουϑ εἰπε ἴο “6 ἔοοϊ," “δ 
ΘΧΡΟδῈ5 ἢῖ5 [ῸΪΥ ἴο δνθσῪ οὔθ ἢδ τηθοῖϑ :" ΟΥ, 
686 ἴο “" ΘΥΘΓῪ Οὐδ ἧ-- " Π6 {ΠῚΠΚ5. 41} ροῦβοῃ5 
6 τηθοῖβ [00]5.5 ὉΠ ΤΌΣΟΙ 56η56. 566ΠῚ5 
ῬΓΕίογα Ὁ]6. (ομρ. γον. χυ]!. 28. 

4. «ρἰγ Ὑῆε Τί ἃρ οὗ ΈΒ6 5ρί τς ἰδ 
Θαιίναϊθηξ [0 ΔΠΚΟΓ, 45 ἴῃ [πιὰ ξ. ν}}. 3, ἄζε. 
ας μοὶ ἐδρ ῥίαςο) ἰ.6. ἀο ποὶ ἰοβθ (ΒΥ 

561 -σοητΓο] νι, 4} ΠΙ5. ῬΓΈΒΘΠΓΘ ; ΠΟΠΊΡ. ΥἹΙ]. 
4. Οὔεπίϊδηθοα οὐ ἴπγ ραχΐ ΜΠ} οα]πὶ ΒοΙἢ 
ΠΥ 561 ἀπά ἢϊπὶ, ἀπά ργένοηϊ σγεαῖ ΨΥΌΠΡ5 
δοίπρ σοτηπηεά ἜΥ ΘΙΕΠ ΘΓ, 

5. 49] Οτ, “" 506 ΠΊ ΠΡ]Υ.᾽} Εν δ]ά. Ῥεγμᾶρα 
πὸ σοΠ] ΠΟΙ ΙΟη ΤΑΥ͂ 6 ιι56ὲ ὈῪ ᾿ΑΥ οὗἩ ἐχ- 
ἰοπιυιδτίηρ [ἢ]15 ππιριυιϊαδ! ἢ Οἡ ΓυΪοΓ5. 

6.7. ΤΠῈ τον} οὗ τ. ς 15. Ποῖὸ βροςῖ- 
βορὰ ἃ5 παῖ σαρτίος οὗ ἃ Κπρρ ὈῪῚ ν Ὡσἢ, 85 
ΒΟΙΛΘ 65 ἤάρρθη5, 8Δὴ ἀπ ΟΥΠΥ ἐανουτγὶῖθ 
οὗ Ἰονν οὐ βῖη 18 ργοπηοϊθα ἴο ϑιισσεβεῖνο ἠϊ5- 
ὨΪ[165, Μ ὮΠῸ ἃ ΠΟΌΪ6 (ΠΟπΠ1}». ὁ ΤΊ Πἢ “ἢ ἴῃ Ὁ. 20) 
ῬΘΙΞΟῊ ἰ5 ἀορταάθα οὐ πορ]θοϊοά, 

8--10. Το ἤρυγος ἴῃ {Πσεο ν 565 566 ΠῚ 
ἴο ξὸ ἔλκοὴ ΠῸΠπι {π6 'νοσκ οὗ ὈιΠάηρ ἀρ 
αηὰ ρ.ΠΠ πρὶ ἀονν Ποιιϑθ5. ὙΠῸΥ ΠΊΔΥ ἢᾶνθα, 
'ἴπ σοηποοῖίοη ἢ τΠ6 Ρτεσοράιηρ νοῦθοβ, ἃ 
Βροοῖα] τοίεγθηςσο ἴὸ (Π6 τιθϑϑιγεβ τἀ Κοη ὈΥ ἃ 
ΚΡ 8 δογυδηΐβ ἴο δάνμποθ {ΠῸῚΓ οὐνη ξογζιιη65, 
Βυΐῖ {πὸ ν τὸ σαρϑῦϊο οὗ ἃ ΠΊΟΓΘ βΌΠΟΓΑΙ ἀρ0}}- 
ασδίίοη, 45 ΓΘΟΟΙΊΓΛΘΠἰ ΠΡ' {πῸὸ πιᾷῃ ννῆὸ νυν οι] 
αςΐ νν ἴβοῖν ἴο 6 σδιϊοιϊ5 γῇ θη [ΚΠ Ρ ΔΗΥ͂ 
δῖοδρ ἰῃ {πὸ ΒΓ ἢ ἱνοῖνοϑ γ15Κ. 

8. ὀνοσζορ απ ῥεάσε] Ἐλδίποῦ, Ὀσθδῖκα 
ΒΥΟΌΚΏ ἃ Κ7͵81]. 

“εγβοι] ὙΠῸ ΠαΌΪ ΟΥ̓ 5ηηκο5 ἰοὸ ποϑίϊθ ἴῃ ἃ 
σἢϊηΚ οὗ 4 νν4]1. οὐ ἀπίοηρ δΐοηρϑ, 15 ΤΌ 
ἴο 'ἰπ Απιοβ ν. 19; [88]. ΧΧΧΙ͂Ν. Ις. 

9. ὅδε ἐπάρησεγε  ἘἈλδίδεν, οαὖ' αΊ 1891. 

ΕΟΓΙΕΒΙΑΘΤΈΕΈΘΒ. Χ. [ν. 4--14. 

Βυγί τΒογαννῆ ; ἀπά ἢ τῃαϊ οἸδανεῖῆ 
ννοοῦ 5}8}} θὲ επάδησετγεα τΠεγεῦγ. 

10 {ξτῆδ ᾿γοῇ 6 δπηῖ, πὰ ἣς ἀο 
ποῖ ψμῆξε ἴῃε εὔὐρε, τῇδη πιιϑὲ ἢδ ρυΐ 
ἴο πῖογα βῖγεηρτῃ : δι νν]5ἀοπὶ 2’ Ργο- 
ἤταῦ]ε τὸ ἀΐγοοιῖ. 

[1 ϑυγαὶγ τῆς βεύρεης ΜῈ] δῖτε 
νγ πους ἐπομδητπιεηῖ ; ἀπά 4 δα0- πεν ἐς 
Ὀ]ΟΓ 185. πο βεῖζοτγ. ἐσ θη ξηα. 

12 ΕΤΗς ννογάβ οἵ ἃ ννῖϑε πιδη ᾿ξ τω 15. 
πιουτῇ ἀγε ᾽ ρσταοίουβ; Ὀυῖ τῆς [1ρ5 οὗἉ Νῃ 'ἴ2 τὰ 
ἃ ἴοοἱ νν}}} βνγα!ονν ἃρ ΠΙΠπ196 1}, τῶβι 

13 ΤΠ Ὀερίπηΐπρ οὗ τ[ῃ6 ννογάς οὗ 
ἢ]5 τηουτῃ 2. [ΟΟ 58} Π685: δηά τῆς επά 

ἐἶνι ΤΕΡᾺ 

οὗ 18 ταἱκΚ ὡς πιὶβοπίθνοιβ πχαό- ἀἰευκωσά 
6545. ἘΝ 15. 

τ Ης 14 ἼΑ [οο] αἷβο ᾿ἰβ ἔμ]}] οὐ ννογάϑ : 
πὶ “ἰξηβἢ τ- 

ἃ Τπλῃ σδηποῖ [6]} ννῆδῖ 541} θὲ ; διά εεὶ τεργί, 

10. Τῆς ἤριγο οὗ οεἰοανίηρς ννοοὰ 15 ζοῃ- 
Επιιρά ἔγοπι (ἢ6 ργοσθάϊηρ γθγ86. 

ἷς ῥγοπέαῤίε 1ἸΊο ἀἰγοο] Οτ, Δῇογάβ (6 
ΡΓοΒί οὗ ϑιιοσςθϑ5." 80, ἴῃ δυβϊοίδηςο, Καορεὶ, 
ΗεΠρκβιοάς, να δίηροῦ: Ὀὰϊ ᾿ἴ 15 βΟδΥΓΟΥ λῃ 
ἱπιργονθηθηΐ οἡ {πὸ ΑΓ. 

11. δωγείν...δοιογ] Ἀδῖμοῦ, 17 ἃ βοσῃοπῦ 
ψἰυπουῦ θὁπομδοτηθμῦ (,. 6. ποῖ δεϊηρ 6η- 
σμλπίθα) Ὀ1ῖ98, ὕπ08 ὕΠΘΙΘ 185 80 δάνϑδη- 
ἴδξεθ ἴο Ὅ8 8 ΟἸΔΙΙΔΘΙ: 1.6. 1Ε [Π6 ΠΠΑΓΠΊΘΓ 
ῖ5. ὈΠΥΡΊΒΟΙΥ͂ 5᾽δοῖς ἴῃ ΘΧογο βίης; Π5 στα, δὲ 
Μ111 ΡῈ Ὀιεη [κ6 οἴ Γ ρεορ]θ. “ὙΠΟ ατὶ οἵ 
ϑογρθηζ-σματτηΐηρ τοίοστοαὰ ἴο ἵπ 5. Ἱν}}. 4 
(μογε 566. ποῖος), ἃπά [ἈΠ|ὲ5 ἢ. 7. 15. οὐ ἴπι- 
ΤΏΘΠ56 ΔΠΙ 4. ὮΥ, ἀπά 15 ργδοῖϑεὶ ἤοΐ ΟἾΪγΥ 
ἵἴη Απῆςσα, Ὀὺϊ ἰπ [πάϊΔ. ὙΠῸ γόϑοιγοος οὗ 
{Π6 σΒΑΓΤΏΘΓΒ ΡΡΘΑΓ ἴο δ νΟΓΥ 5ἰπιρὶθ---τῃ 6 
5Π71}}] ποῖΐεβ οὗ ἃ Πιυΐο, ὙνΙ ἢ τὸ {πὸ ΟΠΥ͂ 
Κἰπά οὗ ἴοπος 4παξ {πὲ βογροπῖ ΜΠ 115. ἰπὶ- 
Ῥεγίθοϊ βθῆϑθε οὗ βοιιπά 18 σᾷρῦϊε οὐ ἕοϊονν - 
Ἰπρ: δηά, δῦονθ 8], σοοϊηθθθ ἃπα σΟΙΓΑΓΘ 
σομλδιποὰ ἢ ροητ]οηθβα ἴῃ Παπά ϊηρ ἴῃ 6 
ΔΠΙΠΊΔΙ, 50 85 ηοΐ ἴο ἱγτ δῖος ἰ. ὙΠῸ σΠδγλοτ5 
ΔΙῸ ποΐ Ἰιηροβίοχϑβ ... [ποίδησοϑ τὰ ποῖ τπ- 
σοπηπιοη ἴῃ ὮΙ οἢ, ἢ 411 {Ππ0ῚΓ σατο, τὴ δ 
Ἰβρ οσθ᾽ ᾿νὸ5 ἀγὸ βου ῆορα ἴῃ τῆῸ ΘΧΉΙΌΙ- 
τοη." τ Τιϊθῖιαι, “Ναί, Ηἰ5'., οὗ τῃδ 
ΒΙ1016,᾽ Ρ. 272. - 

14. ἐν δι] Ὁ «τον 4] [ἴ νου] ϑθοση ἔγοπη 
[86 σοηίοχι [μα΄ σοπβάοης ἰΑἸΚιπρ οὗ (6 ἑαΐῃτο 
15 ᾿παἀϊσαῖοα γαῖμοῦ τὰ τπθτὸ Ἰοηιδςοῖῖγν. Ῥτὸ- 
ἔσϑϑου ἢ θιν]5 φιυοίοβ ΒΚ 45}15 ὀχ ρἰδηδίοπ, "(Ὡς 
ἴοο] 15. ἔμ} οὔ ννοτάς, ἀεοϊάϊηρς σοπβάσῃὶιν, 
πη βαυηρ ᾿ ο-ἸΛΟΙΤΟΥν  ν01}}} ὁ 950 δηά “ο,᾽ 
θη 6 Κπουνόίῃ ποῖ ψνηδΐ 541} δ6 οὐ ἴῃ6 
Τ]οΥΤονν ἢ ΟΥ̓ ᾿νῆρῃ ἢθ6 ννουἹὰ ιτἱπάογῖακο ἃ 
ἸΟΌΓΠΘΥ [ῸγΓ ραίη, ἀπὲ Κποόννοῖ ποῖ παῖ Π6 
ΠΊΑΥ 1[4}} Ὁν τῆς οινογά : πὰ πὸ δά 5 [παῖ 
5 νεῦβθ 50 υπάοιϑῖοοα αηὰ {π6 ΤΟ ]οννην 



ν. 1τ5---2.] 

ΞΡ. 3. παρ, 3. ἌΥνῆδί 5}2}} δε δίζεγ ἢ, γῆ σδη 
(611 δῖ πιῚ 

Ις ΤῊε Ἰἰαθοὺγ οἔ {πε [οο] 5 ἢ νγϑα- 
ΓεῚ ἢ Ἔνεσγ οἧς οὗ τῆεια, δδοδιιβα Πα 
Κηοννεῖῃ ποῖ πονν ἴο ρὸ ἴο πε ΤΠ. 

ι6ό 4 “σ'ννοε τὸ τε. Οὐ ἰαπά, 
ννῃδη τὴΥ Κίηρ 15 ἃ Τἢ Πα, δηά τὰν 
ΡΓΙΏςΕ5 εαΐ ἴῃ τῆς πιογηίηρ ! 

17 ΒΙεββεά σγέ τῆου, Ο ἰληά, ἤθη 
(ὰγ Κιπρ 1’ τῆς βοὴ οὗ ποῦ]ε8, ἀπά τῇ γΥ 
ΡΓΙΠς65 οδῖ ἴῃ ἀπε 5θάβοη, ἔου βίγεηρτῃ, 
ΔΠα ποῖ ἰογ ἀγιηκοηηθβ 

18 ἅ Βγ ταυςἢ 5]οτῃβιπ685. [6 
θυ] πρ ἀεσαγεῖῃ ; δηά τῆγοιρῇ 14]ε- 
Π688 οἔἩἍ τὴε ἢδηάβ τῆς ἤουβ6 ἀτορρεῖῃ 
τῃγοιρἢ. 

19 ΤΑ [εξδϑῖ 18 πιδάβ ἔογ ἰδυρῇτεγ, 

15.41.3. 4, 

ἘΕἘΓΠΓΟΙΙΕΒΙΑΘΤΕΘ. Χ. ΧΙ. 657 

δηἀ “νγίμς ᾿τηλΚεῖῆ ΠΊΕΙΓΥ : Ὀαζ π|ο- ΖΡε. τος. 
ΠΕΥ Δηβννεγεῖῃ 411] ἐῤέρφε. ἔχεν. 

20 4 ἐζιυχτδε ποῖ τῆε Κίπρ, πο μέρα 
ποῖ ἰῃ τῆγ ᾿τπουρῆτς; δηά οσυγϑε ποῖ “τ 
{πε τσἢ ἴῃ τὴν Ὀεασμαπλθεγ: ἔργ Δ 28. Ὁ 
διγὰ οὗ τῆς δ1᾽Γ 8314} σαγγὺ τε νοῖςς, Υ ΡΤ 
δηά τῇαῖ ψῃϊσ ἢ ἤδτῃ ννίηρβ 5}4}] τε]} 
1ῆ6 πιαῖϊζογ. 

ΓΗΑΡΤῈΚΝ ΧΙ. 
τ ιγεοϊοης 20» ἐδαγίγ. ἢ εαίλ ἐπὶ ἐξ, 9 
αν ἐἠὲ ὧαν οὔ ἡ φνιοῖ ἐν ἐὰς ἄγε οὐ γονίά, κι πεν. 
αγέ ἰο ἐξ ἰδομράξ ορ. ἩΝ ΚΑ2 

ΠΣ τὰ 
( τ τῃγ Ὀγεδά ἵπροη τἢ8 ννδίδγϑβ : ἴϑαέοσε ᾿ 

ἔογ ἴῆου 5841 βηἀ [τ δε 5 ΠΊΔΠΥ͂ το. | 
Ῥτον. το. ἀλγ5. Ξιὴ 
Μδεῆ. τὸ 2 Οίνε ἃ ρογτίοῃ ἴο βενεη, δη4 αἷβο δ 

γΟΙΘ6 ὨΛΔΥ ᾶνθ ϑυρρεοίοα [ῃ6 ννοσάβ8 οὗ δῖ 
]Άπλοϑ, ἵν. α3.᾿ 

15. Τδε ἰαδοιιγ...ἐδε»ι} 1,1ῖ. Α 7001 18- 
ὍΟῺΌΣ ὙΘΔΑΓ16Β δ11. 

[0 30 10 δὲ εἰ!}}] ὙῊΕ δεῆϑε 18, ““ἴῃε 00] 
ΘΑΓΙ65. Ὠἰπ5 ΙΓ νυν ἢ ἱποβεσίυδ) διοπιρίβ, 6 
ἢδ5 ποῖ 5ιθιεϊθης Κηον)οάρο (ΟΣ ἴῃ6 ἴγᾶηβδο- 
[ςἰοη οὗ οΥγάϊηαγΥ Ὀυ51η655.᾽" 

16--- 20. Ῥτγονυθγὴβ δή ἀγοϑϑρα, 45 ΔΓ6 5ΟΠῚΘ 
ῬΓΘΥΪΟΙ5 νΟγθθ5 ἴῃ [ἢ]15 σμδρίογ, ΠΊΟΥΘ ραγιςσα- 
ἸΔΓΙΥῪ ἴο Γι ]ογ5 δηά 5] οςῖθ, δὰ ἀδϑιρποά ἴο 
ἀἰβϑυδάθ ἔγοπιὶ ΓΟΪῪ δηά ἴο ἱπεου]οδίθ νυ Ἰϑάοιη. 
ΕΟ] 5 τα]θγβ, ὈΥ 1ΠΕΙΓ νυ ΘΑ Κηθβς, 56}{-|π41}}- 
δόπος δηὰ 5]0 1}, Ὀτηρ ἄδοαν ἀροη ἴπο βἴδίε : 
ΠΟΌΪΘΠΟ55 ἀπά τοπηροιάποῦ ἰπ5ΌΓΕ ΡΓΟΒΡΟΓΙΥ: 
νεῖ 1η6 βυῦ)]εςσξ πλιιϑὶ ποῖ σῸΡ6] ἴῃ ψογὰ οὗ 
τπουρῆϊ δρδιηβί ἢ15 Κίηρ. 

16. «εῤ 4] Ἀαΐπεονῦ, γοῦθπα. ὙΠΟ 53Π|6 
τογά, ἃ5 Βρ. ἱνογάβννογι ἢ οΟὈϑεγνοβ, 15 δΡ- 
ΡΙοα ἴο Ἀδδμοῦθοδπι, 2 ΟἾτο. χὶῖ!, 7, αἴ ([Π6 τὴς 
ΟΥ̓ ἢ]5 δοοθϑϑίοη ἴο ἴπὸ ἰἤγοηθ, ννῆοῃ πὸ ννδϑ5 
41 Υδδλτϑ οἷά. 

αὶ ἐπ ἐδ γιογπὶ"5)] Α 5ίξῃ οἵ ἰηΐεοπηρο- 
ΤΆΠΟΘ: ΠΟΠΊρ. [88]. ν. 11. 

17. .ομ ΟΓ᾽ ποὐἰς.7 1.6. οὗ ἃ ποῦϊς ἀϊβροϑβὶ- 
ἴοη. (Οὐομπραγο τὸ 5: ΠΉ}}ὰγ ἸάϊοπΊ “" ΡΓΙΠςοἾ5 
ἀδιρῆίοσ,᾽"" ϑοηρ οἵ 80]. νἱ!. σ- 

18. [Ἃπ|{Π|5 νϑῦϑθ, 85 1Π [58]. 11]. 6 δηὰ Απιοὸς 
1Χ. το, ἴπ6ὸ ὈϊΠΠὰᾷάπς ΟΓΥ ἤοιϊδο 15 ιιϑοὰ ἰπ ἃ 
ΠΕ ΔρΠ ΣΟ] ϑθηϑο. Ηδστὸ 1ξ τοργοϑοηΐθ (ἢ6 
βίδῖθ. 

»ιμεδ σἰογμίπο 1 1,1. το 1416 Πδηάϑ. 
ἄγοῤῥει ἐὀγομφ ] 1.6. ἰοῖ5. [86 γαΐῃ τσγουρῇ 

16 τοοῖ. 

19. [1|. ΡῸΣ ὩΔΟΥΥΪ ΘΗ ἘΏΘΥ͂ 1 81κ0 
ἃ οδπὶ (--ὑσοδά), διὰ σψίμϑθ β᾽δἀδθμ8 
(ςοπιρᾶγο 5. εἰν. 1:9.) 89 νίπᾷ, δπὰ 
ἸΔΟΙΘΥ͂ ΒΌΡΡ1198 (σομηρᾶγο ΗἩόοϑοᾶ ἰϊ. 23) 
811 ὉΏ1168. 

20. Ομγ 6] ΟὐὈΟμπηράγο ν]]. 21, 22. 

νον. ΙΝ. 

γὶ 8] ἱ.6. [6 ποῦ ]ο, 45 'ἴπ νϑῦϑο 6. 
ὀεώοῤανηδεγ) 80 ἰῃ χ, Κ. νὶ. 12. 
ριαίεγ}) [ΕἸϊ. ΤΟΥ ἃ οΥ̓ ἰΔ]6, 

(ΗΑΡ. ΧΙ. Το οὐρῇξ ἴο θ6 πο ἀϊν᾽ϑίομ 
Ὀεϊννεθη χ. 20 δηά χὶ. :. ὙΠεῖθ {μ6 σγοδάοθγ 
νν»Ὰ5 δά ἀἀγοβϑρα ἃ5 ἃ ϑιιδ)οςῖ, ἀηὰ ννᾶ5 λαάνίϑθα 
ΊΒΕΙΥ ἴο ἐπηάιϊιγο ἴπ. βθηςα [6 56] ἔθ Ἰαχυγν 
Δηα 5]οῖ ἢ οἵ τ ]οῦβ; απάὰ ποιὸ ἢθ ἰ5. δανιςθὰ 
ἴῃαΐῖ 1 Ὀεϊοπ 8 ἴο 4 υνῖϑο πιδῇ (0 156 ἢϊ5 σιιὸς- 
δίδῃοθ ἴῃ ἃςῖ5 οὔ Ῥαπονυοίεηος (1, 2), ἀπά ἴο 
ἸΠΟΓΘΆ56 ΟΥ̓́ΘΆΤΤΙ ἰἴ ὈΥ δου ἰδθοι ἴπη ἃ σρί Πϊ 
οὗ ρίοιιβ γι βεβι!] ηο55 νου δηχίοιιϑὶ γ᾽ σδ]ςσιι- 
Ἰαϊίηρ [86 ργορφὈΠ ΠΥ οὗἉὨ Δἀδαιδίο χοσογηρεηθο, 
ΟΥ̓ σοιηρ οίθ γϑϑι]ῖ5, ϑΥΠΙ ἢ ἅτὸ ἴῃ [6 Παπάς οὗ 
Οοὰ (4---6). δΔὴη δείϊνε [ἴ ἴῃ π6 ἔραγ οὗ 
Οοὰ ἰ5 ἐποοιιγαρεὰ ὈΥ Δποῖποῦ σοῃϑιθγαίϊοῃ, 
ΠΑΠΊΕΪΥ, ἴῃ (ΓΑ 5 ΟΓΥ πδΐαγα οὗ ΟἿΣ ΡΌνγΕ ΓΚ 
Δπὰ ΟἿΓ {{π|6 ἔογ ἰεδαϊΐπρ βοῇ ἃ 11π (7, 8): 
ἃη ὙΟΌΠΡ ΠΊΘΩ ΡΔΙΙΠΟΪΑΥΙΥ ἅτὸ δάπηοπιβῃοά 
(9. 10) ἴο ὈΘΑΓ ἴῃ πη ἴῃς δοσοιπηῖ νυν Ὡς ἢ 
Οὐσά ἴδκεϑ οὗ 4}} {μεῖσγ δοίοηβ, πὰ [πὸ σογίδι πίν 
οὗ ἃ }υϑῖ τεσοιήροηβα ἔγοηχ Η πὶ. 

1, Δ. Ας τῇ ἴπ σοηίγαςσε ἴο {Π6 56] {-“ἰπἀ}]- 
ἔδησε ὙΒΙΟΝ νγὰ5 ἀθϑογ θα ἰπ χ. τό---τρ, τῆς 
ορροϑί(θ νἱγίιιθ, γοδάϊηθθα ἴο βίῖίνθ ἔο οἴδουϑς, ἰ5 
Πογα ἱποι!ςαῖθά, ΤῊ τι56 οὔ ἴῃ ννογὰ “" Ὀγοδά " 
ἰη Ὀοΐῇ χ. 19 ἃπά χὶ. 1 βεῦνεβ ἴο ροϊηϊ [π6 
σοηΐγαβί. 

1. (αἱ... «υαἱδγ.}] 1,.1ἴ. “( ϑοπὰ (ΠΥ Ὀτοδά 
ὍΡΟη ἴδ ἴδοθ οἵ ἔΠ6 ννδῖοσβ." ἜΠ6Ὸ ρῇγαϑο οο- 
ΟἿΓΘ ἴῃ 154]. ΧΥΪ]. 2, ΨνΏΘΓΟ [ἴ τοίου ἴο 5ῃϊρ5 : 
δηὰ ἤδηςο ΡΙΒΙΡῈΓ δηὰ οἴποῦβ πηάἀογϑίδπα τ ϊς 
ὙΕΙΒΘ (0 5: ΠΥ {παῖ [6 τϑέιν η οἱ Ποϑρι (41 } ἰ5 
ἃ5 υησεγίδ!η 45 ἴῃς σοπλίηρ ὈΔΟΚ ΟἹ ἃ 5}]1Ρ ἰῃ 
ὙΠΟ ἃ τππογοῃδηξΐ {Γιι5ῖ5 ἢ5 βιιδδίαποθ ἴο π6 
568. Βυῖ [Π|5 ἰ5 ποῖ ΠΟΟΘΘϑΑΤΙΥ ἱπιρ] θά. 

ὀγεα4] Βυθδὰ νγὰβ τι} }} 7 τηδάθ ἴῃ {πη 
οΥΒΡ γοιυπᾶὰ οᾶκεθ νης ψου]ὰ ἢοαϊ οἡ ἃ 
ΒίΓεαπ ΟΥ Οἡ ἴῃ 864. ΤὍῃδ νϑῦϑθο τηθλΏΒ, 
ἐἐϑῃανν ΠοΟΒρ ΔΙ ΠΥ, ἄνθη ἰπουρἢ (6 σοΥτο- 

ΤτΤτ 



τῶ 

τὸ εἰρῃῖ; ἰογ που Κποννεβὲ ποῖ ννῆδΐ 
6ν}] 5.41} θὲ ἀροὴ τῆς δασγτῃ. 

4 [{ τῇε οἰομάβ. δὲ 4] οὗ τδίη, 
{ΠΕΥ ΘΡΑΥ ἐῤεέπιεείυες ἀροη τῃε βάγίῃ : 
δηά 1[ τῆς ἔγθα (2]] τονγαγά τῆς βου, 
ΟΥ ἴονναγά τε ποῖῖῃῇ, ἴῃ τῆς ρίας 
ννῆοτο τῆς ττὰὸ [81||ετἢ. τῆεγε [ἴ 
584] δε. 

4 Ηε τῃδὲ οδβεγνεῖῃ τῆς ννπά 5}}} 
ποῖ 8ον7; ἂδπά ἢε τῃλξ γεραγάβῃ τῇ8 
οἰουάς 514}} ποῖ γεᾶλρ. 

ς Αδ5 τδου Κποννεβῖ ποῖ ννῆλί 1: 
τῆς ννὰγ οὗ τῇς 8ρί τίς, ποῦ πονν τῆς 

βροπάϊηρ τοΐαττὶ οὗ Ποβριϊδ! Ὑ ἴο γοῖ 566πὶ 
ἸΑΡΓΟΌΔΟΪΟ ; γοῖ Ὀ6 Ποβρι40]6 ἴῃ ἐδ." ὙΠῸ 
ΒΔ ΠῚ6 δάν!οθ ἰ5 εηΐογοθα ὈὉῪῚ ἃ (δ γϑίίδῃ πιο- 
ἔνθ τῷ [μ|ΚκῸ χὶν. 12. 14, πᾶ σοχήραγο Ηϑοῦ. 
ΧΙ. 2. Καοδοὶ αιιοῖοβ ἔγοπὶ [2162 3Ἃη Αὐδθϊς 
Ρτγονογὸ, “" (δεῖ ἔογίἢ ἴῃγ Ὀτγοδά οἡ ἴδ νναΐευ, 
5016 {{π|Ὸ ἰξ 5}}4}} Ὀ6 γοζιγηθά ἰο {π66." Βαῖ 
1{ 5 ποῖ οἰθαγ νἢγ Ὀτεδά ϑμου]ὰ Ὅς σαϑὲ τροη 
(6 νναΐου : δΔηα ἤδηςθ βοπΊλὲὸ ᾿πίογργοίευβ ποῖ 
ὉΠΠΓΘΑΘΟΠΔΌΪΥ ὑπάεγϑίδπα Ὀγ “Ὃ Ὀγοδα " (Π6 βθϑὰ 
ἔγοπιη ἴπὸ ργοάιος οἵ ν ῃϊοἢ Ὀγοδά 15 πλδάθ. 
δορὰ οσαβδῖ ὕροη [Π6 ἐγ !]6 5011] Ποοάεὰ Ὀγ {πὸ 
ΘΑΥΪΥ ΓΑ]Π5 νοι] Ὀ6 τοϊυγηθά ἴο ἴῃ6 ϑοννεὺ ἴῃ 
δυΐαπλη νυ ἢ ἸΔΥΡῸ ΙΠΟΓΘΆ56. 

2. ὝὌΠε γϑῦβο πηθΆΠ8, “ὁ [οἴ γουΓ ΠοΟΒρ 4} 
δηὰ γοιν 4[π|5 Ὀ6 οχίοηϑινο: ἴοσ γοὺ Κπονν 
ποῖ ννῆδξ γευθῦβθϑ ΤΏΔΥ Ὀ6[4}} εἰἴηεγ [δὲ ρεῖ- 
500 νΠο Ὀγ γοιτγ ΠΙΟΓΔ ΠΥ νν}}} Ὀ6 5 Γεπριμοηρά 
ἴο πιεοί πόπὶ, ΟΥ̓ ὙΟΊΓΘΟΙΓ νν ῇΟῸ ΤῊΔΥ σοπὶς ἴο 
πεεὰ ρψγδίθξι! ἔγιθπ 8.) ΔΝ τεέογθησο ἴο ἵπὸ 
ἰαϑὶ δι ρεβύοη, σοτάρᾶγο [Κὲ χνὶ. 9. 

“φύοτι, απο αὐτο ἰο εἰσ] Α ἀεβηϊῖθ ΠΠΊΌΘΓ 
ἔοσ δῇ ἰηἀοῆηιῖθ, ἃς 'ἰπ Μη]ς. ν. ς ἀπά δἰϑοννῃογο, 

8--6. ““Ὁ}πέογεέδοδη ὄνοηΐβ σοπὴθ ἔγομῃ Οοά: 
δηά (6 πιᾶῃ νΠῸ ἰ5 αἰννγβ ραζίηρ οἡ {Π6 
ππσογίαιη ἔαΐυγα νν}}]] ποι μοῦ Ὀδρη ποῦ σοπι- 
Ρἰοῖε ΔΠῪ ᾿βοῖ}] ΜΌσΚ : Ὀαΐ ἀο ἴδοι ὈΘΑΓ ἴῃ 
τη (παῖ {πὸ ἃηὰ εἰτουπιδίδηςοβ, ἰἢ6 
Ῥοννοβ οὗ παίπγο δηὰ ἴῃς γϑϑι ] 5 ἴο Ὡς ῆ 
{ΠΟῪ τηϊη!δῖοτ, ἀγὸ ἴῃ [Π6 μαπά οὗ Οοά ; δηά ὃὈ6 
ὈοΐΒ ἀϊΠρεηΐ απὰ τγυβίμ}." ΤὍΠι15 ρᾶβϑαρθ 18 
σοηπεσίοα νυ] ἢ [Π6 Ὀγεσθάϊηρ νοῦθε ; ἴῃογῸ 18 
ἃ Τοίογοησθ ὑπαάογγιηρ ὈΟΙΌ ἰὼ [πὸ ἰανν8 οὗ 
[6 αἴνιηθ σονογησηθηΐ γῆς ἢ, ὑηκηοννῃ ἴο 
τλλη, ΓΕΡῸ ἴθ Ὀοΐῃ [ἢ6 τενναγάβ οὐ {ἰδ θγα Πγ 
δῃά {86 τονναγὰβ οὗ ἰδῦουσ. Ὑὴ6 ἱπιαρὸβ ἢ 
αἱ ἰοραδὲ υὐ. 3,4 πὰ 6, ἅτὸ σοπποςοίδα ἘΠ Η͂γῪ 
ἢ [6 οσσυραῖίίοη οὗ 8η δρτιοιϊυγαὶ [1- 
ὈΟΌΓΟΥ : ἴδ ἀἸϑοΠαΓΡῈ οὗἉ ταὶ ἔγοπι ἴῃ6 ο]οιά, 
δηὰ {Π6 ᾿ησ! παίϊοη οὗ {πὸ {Δ} ΠἰΠππῸ ἴγρο, ἀπά {πὸ 
ἀϊγοσοη οὗ ἴπ6 νυἱηά, ἅσὲ Ὀθγοπά ἢ σοηέτγοὶ, 
που ἢ [86 γέϑαϊξ οὗ ἢ15 ννοσκ 5 αἰεςϊοα ΌγῪ 
{Ποη. ὙΠ ΘΥΘ ἰ5 ποίῃιπηρ ἰπ {πὸ ἴοχί ἴο ᾿πάϊ- 
οδῖο ἐπαΐ (Π6 σοϊησήοη δρρ]σδίίοη οὗ [ἢ6 ᾿πηαξα 
οὗ {πε ἐΔ]]δὴ ἴγϑο ἴο ἴδε βἰαῖθ οὔ ἀθρατίεα βου]β 

ἘΓΟΟΙΕΒΙΑΘΤΕΘ ΧΙ. [ν. 3-). 

θοπαβ ὧ σγοτῦ ἴῃ τῆς νγοπὶ οὗ ἤΠεγ 
(Παῖ 5 ψι ΤἢΠὰ4 : ὄνθὴ 50 ἴῆοι 
Κποννοβῖ ποῖ ἴῆε ννοῦκβ οὔ (σοά ψῇο 
τ Δ κοῖῃ ἃ]]. 

6 ἴη τε πηογηΐηρ δον τῇγ 5664, 
Δ ἰῃ πε ἐνερ ὙΠ. 4 ποῖ 
τΠῖμ6 απά : ίογ τῆῇουι Κποννοθῖ ποῖ 
νειοῦ ἴ5}.4}] ργοόβρεῦ, εἰν [ἢ 18 ΟΥὉ ἐππὶ 
τῃδλῖ, οὐ ννβεῖπεγ {πε Ὀοῖὴ «ῥαϊῥ δὲ νίραι. 
ΑἸ'Κε σοοά. 

,η  ὔᾷ10ᾧϑγγεϊν τῆς ᾿ρῆς ᾿ς ϑυγεαῖ, δπά 
ἃ ΡΙεαβαηῖ ἐῤίμρ 1} τς ἴου ἴῃ8 δγεβ ἴο 
ὈῈΠο]4 τῆς δμη: 

(56 δὶ Βεγιδλγά, “"ϑϑιτηοπεα ἀὲ Ὦινογϑις, 
υΧΧΧΝ.) ννᾶβ ἰῇ {δε πλπὰ οὗ {π6 ᾿ηβριγεὰ 
νγγ θα, 

δ. “γῇ ΤὙΠῖθ ἰγδηβίδίοη ἰ5 σιρρογῖθα 
ν τὸ δερίυαριπῖ, ΜΝιυϊραῖς πὰ Ταγραπι. 
ΤΠ γχοίογοησε ἰῇ στ. 4 ἴο ΟἿΓ βπογδηςε οὗ 
{πὸ ννὰῦ οὗ {π6 πὰ τῖρῆϊ βυρρεϑὶ ἴο ἃ ΗοἊ- 
Ὀγονν ὙΠΊΘΥ [Π15 τοίθγοπος ἴο Οὐὐῦ ἱβπογβῆςθ 
οὗ ἴπε6 νὺ οὗ (Π6 Ὠλἰνίπο δριγιῖ: ἔογ {ΠῸ6 
54 Π|Ὸ ΠΘῦγονν ννογὰ ἄμσερ (ΙΓ ἢ ἴπ {815 τὸ- 
βρεοῖ ὀΧϑςῖΥ οαυδ]5 ῥμεώρια ἴῃ Οτροῖκ, δηὰ 
ΓΟΘΘΙὉΪ65 Οῥουί τῇ ΠΡ 158) 55 η1868 Ὀοἢ ἴπε 
ΔΑΓΙμά πὰ ἴδε ϑριτῖ. Απὰ 88 ἴῃ [οδη 1. 8, 
50 ΠοΙο, ἴπ6 βᾶπ|ὸ νογα 15 υδοά ἴῃ ὈοΙῃ ἴΠ656 
586 η565 ὙΠ (ἢ σοπΊρᾶ55 οὗ ἃ ἔδθιν ἰἴπ65. 
ΤΗς ΟΙἹά Τοβίδιπεηΐ ἴΠ ΤΠ ΔΏΥ ΡΪάσ 65 γοι ΟΡ 265 
[Π6 φρθοῖδὶ οροσγαϊίοη οἵ σοά, [οὐ χ. 8---τ: 
Ῥϑ. ΟΧΧΧΙΧ. στ-τ--τό; [ΘΓ 1. ς, δηά ἀϊκειποῦν οὗ 
{πὸ ϑριγι οὗ Οοά, [οὔ χΧχὶ. ας, ἴπ [86 οΥΡῚ- 
ὨΔίΟη ΟὗἩὨ ἜνΕΓΥ οἢϊ]ά. (Οὐοπιρᾶγε πε δοσοιπῖ 
οὗ {πο ἢγτϑῖ σγοδίίοπ, θη. 11. 7. 

[Ἐ 16 ργαπηπηδίῖοαὶ σοπηθοίοη οὗ ἴδ6 ἢγϑί 
εἴδιιϑο οὗ ν. ς ν"οῦθ ἢ ὦ. 4, ἴα ψου]ά Αβοτγὰ 
δτουηά ἴοσ ργείοστίηρ (Π6 ἘΓΔΠΒΙΔΊΊΟΣ ὁ νὰΥ οὗ 
πε νη ". (Οτοῖι5, ΚΕ οϑθηπ ]]εγ, Κποθεὶ, 
Εννα!ὰ δπὰ οἱβοῖβ)ὴ. Βιυξ τἢ6 σταιμηπηδίιςδὶ 
σοηπεοίίοη οὗ {πὸ ἢγβί οἴδιιθθ ἰ5 νυν ἢ (Παῇ  Βὶ ἢ 
ο]]ονν5 ; δηά {ποτ 15 ἃ Ργδ 6 15πὶ Ὀεΐνγθθη 
(1) ἴῃ). ννὰὺῪ οὗ {π6 βρὶπί, (2) [6 στονν (ἢ οὗ 
186 Ὀοη65, ἀπά (32) 86 ννογκβ οὗ σοά. 

η---χῇ. 86. ΤΕΣ ρῥγοοθάϊηρ ὀχπῃοσγίδίοπ ἴο ἃ 
[πὸ οὗ ἰαῦοιῦ πη [86 ε'ρῃξ οὗὔὐ Οσοά ι5 5811} 
σλιτιθὰ οὐ. [{ 5 ποὺνν δή ἀγεοββθὰ βρεςιδγ ἴο 
τῆς ἂςίϊνς δηά 16 γοιηρ ; δηᾷ 5 εηξογοθα ὉΥ 
ΔΠΟΙΒΟΥ σοποιεγαίίοη, ΠΑΙΊΘΙΥ, ἴΠ6 ἰΓΑηϑιΟΤΥ 
σμασγαςίου οὗ 41} (Πδΐ ϑιιβίδίπϑ γὙουἢ} ἴῃ δεϊἱντῖν, 
ὙνὨΙΓ ἢ νν}}} Ὅ6 σιιςσθθάθὰ Όγ οἱά ἅρὸ, ἤδη {86 
56η56 οΟὗἩἨἁ ὈεδιΐΥ 15 ἱπιραϊγεὰ, οἰγοηστῃ ξδι]ς, 
ἀφδίῃ ἱπιρεπάβ, δηὰ ἴΠ6 βριπί τεῖϊασπϑ ἴο σοά 
ἴο ΥΏοπι ἰξ ἰ5 γεβροῃβίϊο. 

7. εδὲ ἰΐρ δι... .1δὲ “μπὖ ΉΘΘΘ τηδῪ Ὀε ἴδ κε 
ἵπ ἃ ᾿Π6 ΓΑ] ϑοηβθο 458 ἴθ ριῆβ οὗ σοὰ ΨΒΙΟΝ 
ΠΟΥ πηδῃ δ ἴοϊ!, 1 σῇ δα αἰπιοσῖ οθαϑὸς 
ἴο Δρργοοϊαίε ἴῃ ἢϊ5 οἱά ρὲ. ὉΠ15 ϑθθσῃβ τηοσε 
ἴῃ ὨΔΙΤΏΟΩΥ ΜΠ} (Π6 ργεσεάϊης ςοηΐοχὶ ἴλη 



εῶ τ, 
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᾿ν. 8--- 1. 

8 Βυῖ ἰξ ἃ πιδῃ ᾿ἷνὲ ΠΊΔΠΥ Ὑεᾶγϑ, 
σπά τε]οῖςς ἴῃ τε ἃ]] ; γεῖ ἰδεῖ ἢ] πὶ 
ΓΕΠΊΘΠΊΡΕΓ (Π6 ἀλγβ οὐ ἀλγκηςβ5 ; [οΥ 
(ΠΥ 5}41}1] θῈ πηδηγ. ΑἹ] δῖ σοπχεῖῇ 
'ς νΔ ηϊῖΥ. 
οἵ ἐτίδξε; Ο γουπηρ πιλη, ἴῃ [ΠΥ 

γουτῃ ; δηὰ Ἰεῖ ΤΥ ἢεαγὶ σῆθογ τῇδε 
ἴῃ τῃ6 ἀδγϑ οἔ τὴγ γουτἢ, δηά νγαὶκ ἴῃ 
{πε ννᾶγβ οὗ τῆϊπε ἤδαγῖ, δπά ἴῃ ἴπε 
βίρῃξ οἵ τῆϊπε Ἔγεδ: δυῖ Κπον ἴδου, 
τΠδῖ [ογ 11} τῃσβςε ἐδέηρς (ἀοά Μ}}}} Ὀτιησ 
πες πο Ἰυάρπιεηί. 

το ΤΓΒεγείογε γεηονα ᾿ϑοῦγον ἔγοπη 

τακίης ἔπεπὶ ΟἾΥ 45 βξαυγαίνο Ἔχρτθϑϑίοηϑ (80 
Κποῦεὶ, Ζόςκιον πὰ οἴπουϑ) ἀδθηοίϊηρ [1ἴ6. 
Οομραγτε Ὦθαη ΟΠυγοἢ 5. ὁ ΕΒΘΑΥ οὐ  δηΐο," 

Ρ. 99. 

8. 4κα;: οΥ, ἀαγάπε. Οοπιραγηρ [ἢ 15 ἐχ- 
ῬΓοσϑίοῃ ὑἹ ἢ Χὶ!. 2 1ἴ Θθθὴ5 δεβῖ ἴὸ υπάογείαπά 
᾿ἴ 25 ἀδποίίπρ' γι πι τ ]Υ ἰἢ6 Ό1π)6 οὗ οἱά ἃρδ6, 
Δης ροΓΠΔΡ5 βοοοη δ ]ν ΔΠΥ {πὴῈ οὗὨ ΞΟΥΓΟΝ" ΟΥ̓ 
τηϊσίοτίαπο (- " Δάν Υϑγ ᾽ν]. 14). Καορεῖ, 
ΖόςΚΙΟΥ ἀπά οἱογ ἴᾶκ [ἃ 85 τηϑδηηρ {πὸ 
δτανο: δι [Π6 Ἔχ ργοϑϑίοῃ " ἀδὺ οἵ ἀδγκποββ “ἢ 
ΑἸνναγα ([0Ὁ ΠΙ. 4, χν. 211 [06] 11. 2, ἅς.) 
Τοίογβ ἴο ἃ βδόάβοῃ οὗ [εηροτγαὶ σδἰ ΠΥ. 

ΑἹ ἐραὶ εονιρ }ὴ Τηδὲ 15, βιὰ ρὶγ, “ἢ 6 
ἔιαΐωγο, "ἡ ΠΙσἢ τσ ποῖ 6 γτοοκοηθά οἡ ὉΥ 
τῆς δοίίνο τηδη, 85 [ἢ ἢ15 ργεϑθηΐ σἴδίθ οἵ μον 
ΘποΥδν ΜΜ6ΓῈ ἴο σοηξπιιθ. ΟΟΙΊΡΑΓο ἴΠ6 ΘαΌΔΠΥ 
ΠΟΠΊΡΓΟἤΘΠϑνο ΘΧΡΓΟΘΘΙΟΠΒ ᾿Σ. 22 δηά ν]ϊ. τς. 

9. Κεϊοίεξ..«εὐφετν.. «υα|4] Ἡδρτο 85 ἴῃ ἰχ. 7 
(Πογε 566 ποῖθ) {Π6 ᾿ππρϑγδῖνθ πηοοά 15 56ὰ, 
Ποῖ ΘΧΔΟΙΪΥ ἴο Ἔχργθβα ἃ σοιηρμηδηά, Ὀιξ ταῖποῦ 
ἴο Θποοῦγαρο οὴΘ ΠΟ ροϑϑθβϑοθ σογίδιη ΡἹ 8 
ἤοπὶ Οοά ἴο τεπιθπθοῦ παῖ ΤΠ Ὺ σοπτὸ ἔγοπι 
Οοά πὰ ἃγε ἴο ὈῈ υϑϑοὰ ἴῃ δοσογάδηςς ἢ 
ΗΪς ν}}}. 

ἐπ ἐῤε «υαγ- 97 ἐδίπο ῥκαγί, απά πὶ δε εἰσὶ ο 
ἐδίπο σον Με ατὸ 56 ἴῃ υπάογβίαπαϊηρ 
ἴπεβε νγογάβ ἢ δὴ ἱπποσθηΐ δθῆϑ. ΟΥ̓ 5110 ἢ 
Ράβϑϑαβεβ 45 Εςςὶ. 11. το; τον. χνὶ. 9, ΧΧΙΝ, 
το; Ὀϊῖ ΠΟΥ ΑΥῸ τη ΠΙΔΌΪῪ ιἰσοὰ πιοϑὲ ἔτο- 
4ΌΘΠΓΥ ἴῃ ἃ δὰ δθῆϑθ, 45 ἴῃ Νιιπι. χν. 29: 
1 ΤΟΊ. 1. τό, ἄζε. 

ἡμάσν»ιοη!}) ὙΤῊϊ5 νογὰ ἄοθβ ποΐ 5 ΠΥ 
ΤΏΘΓΟΪΥ ἰη {πῸ αὐϑῖγαςϊ {πῸ ἀοοϊϑίοη ἢ ἢ Οοά 
ν»}}} ἔστ οἡ ἃ ΠΊΔΠ 5 δοίοηϑ:; δὲ γαΐμογ, ἴῃ 
ἴπ6 ςοπογοῖθ, {παξ σμδηρο οὐ οἸγουπηβίδποοβ 
ὙΠ ἢ ἴῃ σοηϑθοηῦθηςς οὗ 51:0} ἀδοϊϑίοη ν»}}]} 
ὨΑΡΡΘη ἴο πΊδῃ : σΟΙΊρΡΑΓΕ ὙΠ. ς, 6 ἀπά ἢ. 
1)η. ἴ [ᾶ5 Ὀδδη ϑκοὰ ψβοῖπογ Ἰυάρτηρηΐ 
ἴ0 1Π5 πὸ ογ Ἰυάρτηεπὶ ἴῃ 186 ποχί 5. ἤθγα 
τεΐοιτοά ἴο., ὙΠΟΙΘ ἰς ποίπιηρ ἴῃ ἴδ6 ψνοτγὰ 
1561 το ὀχοϊαθ ΘΙ ΠΟΓ τηθαπίηνρ οΥὁ Ὀοῖ. ὍΤῇὸ 
΄ηυσϑίίοη 1πεγοίοσγθ σέϑοϊνοβ 1{561{ ᾿πῖο [Π15,---- 
Ὁϊά τῆς Ῥγοδοθοσ Ὀοῖονο ἴῃ ἃ ᾿ἴ οὗ ϑοπὶδ 
κιπά ἴῃ {6 ρυόβθοποο οὔ Οοά, Ὀδεγοπὰ {ἢῸ 
ξιαυοὶ ΤὍΤῊϊ5 αιιοδίίοη ἰ5 δηϑνγοσγοὰ ἰη ἴῃς δῇ- 

ἘΓΟΙΙΕΒΘΙΑΘΊΕΘ. ΧΙ. ΧΙ]. 

(ΠΥ Βεαγῖ, απά ρυΐῖ ἄννᾶὺ εν] ἔτοπὶ 
[γΥ ἤςξβῃ : ἴογ ἌἽμἀμοοά ἂπὰ γουίῇ 
αγέ νἈΠΙΙΥ. 

ΓΗΑΡΤῈΒΚΝ ΧΙ]. 
ι 71: Ογεαίον ἧς ἰ δὲ γοριρρεδεγεα ἐμ αἷμ ἐΐρεδ. 

8 78λε φγεσελογῆς εαγ ο εαγ. 13 79 αν 
ΟΥ Οοά ἐς {{ε ἐλίεῦ ανπάρίε οὐ ναπίΐν. 

ΕΜΕΜΒΕΒΚ Ἅπον τὴγ Ογεαῖογ Ἐ ΘΈΤΟ ΒΕ 
'ἰπ {πΠ6 ἀδλγβ οἔ τῇγ γουτῃ, νν ἢ ]]ε 

τη68 εν] ἀαγϑ σοπια ποῖ, ποῦ ἴῃ γεᾶδγϑβ 
ἄγανν πῖρῇ, ννῆδη ποὺ 504] 84υ, 1 
ἢανα πὸ ρίοαβυγε ἴῃ τῇδ; 

βγιηδῖννο ὈΥ ΧΙ. 7. ὙΠ 656 ἵνο ρᾶϑϑαρθβ ἵδκϑη 
(ορεῖμογ δῇογά [π6ὸ ϑἰγοηρεϑξὲ ρῥγδϑιηρίοη, 
νν ὨΙΓἢ ἰ5 σοη Πττηθα ΌΥ ΧΙϊ, 14, (δὲ 15 γοίογθποθ 
Βεῦα ἱποϊυάθ5 ἃ Ἰυάρπιεηξς θοεγοπὰ [6 ξγᾶνδ: 
τπουρσὶι ἀου Έ]ο55. 15 νίονν οὗ [ἴ νγὰ5 ἀϊπὶ δπὰ 
ἰπάἀοβηϊθ 1 ςοπιραγοα νυ ἢ ἃ ΟΒ ΠΕ 4η 8. 

10. γέρους σογγοῖυ, ἅς. ὍΘ 56η86 ἃρ- 
ΡΟαΓβ ἴο Ὀ6, “δῖ (Π6 {{Π|ῸῚῪ γτεςο]οοίίοη οὗ 
Οοάδβ Ἰιαάρπιεπί, ἀπά οὗ 16 ἤροϊιηρ σμαγδαςίογ 
οὗ γοιίῃ. 50 ᾿πῆἤπιθποθ γουγ ςοπάμοί [Πδΐ γοιι 
Μ 1} τοῖγαιη ἔγοπι δοῖβ ννῃ] ἢ δηλ] ξαΐατο Γο- 
ἴΟΓΘΟ δηά ρᾳίη." 

Οηαρ. ΧΙ]. Το δάνιςθ ἴο ἰεδὰ δῃ δςῖϊνθ 
{πὸ ἴπ [πὸ ἔεδγ οὔ Οοὰ 15 μετὲ λγῖμοῦ οηξογοθά 
Οἡ ἴΠ6 γουηρ ὈΥ ἴπ6 σοηδίἀογαϊίοη (1---2) οὗ 
(Π6 αἰγουπ)δίδησθϑ νυ ἢ] ἢ ΔοσοιηρδηΥ οἷά ἄρο, 
ἤδη οι ν!Υ τάδ !}}}γ ὈδΟΟΠ 65 1655 Δηα 1655 
ῬΟΘ51016, δηὰ ἤηδΙΥ σϑαϑεβ Αἰζοροίῃογ 50 ΑΓ 
85 [ἢ 15 ννογ]ὰ 15 σοποειτιθά. Ἐοίογγηρ ἴο 5 
{Πποπιὸ (8) δὲ ἴῃ6 Ὀεριπηίηρ οὗ {πῸ θοοκ, (ἢ6 
ῬγΑσΠΕΓ 5δἰγίνοα (9----12} ἴο σοποι]αῖε αἰΐθης- 
(ἰοη ἴο ψνβαί ἢδ ἢδ5 ννπίζοη, ἀπά ϑιιπὶ5 ἃὉ 
(12, 14) ἢ]5 ργαςίίςδὶ δάνίςθ, πα δηξογοεθβ τὲ 
ὈΥ ἀδοϊατίηρ {Πδὲ ἐνογυτ μην νν}}} Ὀ6 Ὀτοιρπξ 
ἰηἴο Ἰυπάρτηοηϊ Ὁγ Οοά. 

1. Κοριοηδο ποῦ] Ἐδίποσ, Αἀπὰ σϑ- 
ΤΑΘΙΔΌΘΣ. ΤΠ6 σοπηδοίίοη Ὀδΐννθθη 1Π]15 νθῦβ 
Δηα [Π6 ῥγδοθαϊπρ οπ6 15 υῃοσί δέον ᾿ηΐοτ- 
τιρίοα ὈΥ οι ἀϊνιϑίοη οὗ σμαρῖοσθ. “"Νονν ἡ 
15 δ ΠΛΡΙῪ ἃ σορυϊαίινο, ποῖ Δη δάννοι Ὁ ΟΥ̓ {Ππ|6. 
γε ογ] ΟὈταϊτιάς ἴο (σὐοά 45 Οτϑδῖογ 

(σοιηρᾶσε χὶ. ς) 15 ἤθγὸ ἱποιυ]οδίθα 45 ννᾶ5 ὑσδ- 
ΥἱΟΙ 5] ἣν 9) ἴθαγ οἵ σοὰά 85 [υὐξθ. [Ιη 
Οπ6 ννογά, ρβοάϊίποββθ, δοηυϊγοὰ Ὧ5 ἃ μα θϊὲ ἴῃ 
γουίῃ, ἰ5 γεσοτηπιθηάθα 45 ἴπ6 ργοροῦ σοιρθη- 
βδίίοη ἔοσγ 1ῃδΐ δίιγαὶ σοσβϑδίοη οὐ γουτῃξμ} 
Παρρίποβϑϑ ννῃιοῇ τλᾶκοβ 16 ἐαγ. οἵ οἱ ἂρ 
ΙΏΟΓΟ ΟΓΥ 655 δοΐ ; τοῦθ Θν}} ἴῃ ΡγΟΡου ἢ 85 
(Ποτο 15 1655 οὗ βοάϊποϑϑ ῃ [π6 Πραγῖ, δηὰ 165ς 
ΘΥ νυ Πυτο ἔπογο 15 πλοῦ ροά Πη655. 

«υδιὶδο ἐῤεὲ οἱ ἀνε εοηις πο Βλίμου, θ6- 
Ζοτϑθ Ὅδ 9 6Υ]] ἄδλνβ 016. Ἴδα 5ΔΠ)6 6χ- 
ῬΓΘΘΘΙΟ ΟΟΟΘΌΓ͵ΓΒ ἴῃ νΟΓΘΟΘ 1, 2, ἃηἀ 6. ἴῃ (ἢδ 
Ἰαϑῖ 11 15 ἐγδηϑιαίθα “οὐ ονοσ." ΗδτΓδ ἃ5 ἴῃ Ὁ. ἃ 
τι πλαγκ5 ἴΠ6 τγΓδηϑι[οη ἔγοπι νοι ἴο οἱ ἄζο, 

ΓΤ, 

659 



6θ6ο ἘΕΓΠΟΓΟΙΕΒΙΑΘΊΤΕΘ. ΧΙΙ... ἱν. 2---5." 

4 ὟΝ ΉΠε τῆς βιπ. οἵ ἴῃς Ἰ᾿ίρῇῆϊ, οὗ 
[Πε πιοοῃ, οὐ [ες 5ἴδγβ, 6 ποῖ ἀδλγκ- 
δηρά, πογ τῇς οΪοιαβ γεΐϊαγη δἤεσ (Πα 
ΓΔΙΠ : 

2 ἴῃ τῆε ἀαγ ψἤεη τε Κεερεῖβ οὗ 
τῆς ἤουβδε 5}4]} {τε ]6., δηὰ τῇς 

ὰ0ῳ,. ϑἴτοηρ πΠγεη 58|4}] Ῥονν {Πα πηβεῖνεβ, ἀπά 
"ἢ γέ 2} σΥ Πα 6 ΓΒ ςθδϑδα Ὀδθοδιιδ6 {Π6γ ΔΙΘ 
αἰ, δξ- 
"αν ἐλον ἴδνγ, ἈΠᾺ τῆοβε (δῖ ἰοοϊς ουὲ οὗ τῆς 
πὰ τυϊηάονς δε ἀλγκεηδά, 

ουϊ ἀκα».}] ἰ.ε. ἴπ6 ϑεάᾶϑοη οἵ οἷά ἄγε. 
(ομραγο χὶ. 8. ὙΠ]5 οχργεβϑίοη, σου θα 85 
1 15 νυ ἢ Ρ] ΘΑ ΘΊ ΓΟ 655 "6 γοΆΓΆ, ἡ σΔηηοῖ ΡΟΞΒΘΙΌΪΥ 
τλθδη ΟἿΪγ [πὸ ἀδγ οὗἩ ἄθδίἢ 45 ἀϊϑιϊηοΐ ἔγοπι {Π6 
ΒΟΑ5ΌΠ οὗ οἱ ἀδὸ: ἱπάθοα 1 ἀοδβ ποῖ ποοθϑϑᾶ- 
ΓΙ ποι ἀθ ΔΠγΥ τεΐεγεηςο ἴο ἔπε ἀδΥ οὗἉ ἀῤαίῃ. 

2 ἤῥιίει ποῦ Οτ, Βοζοσθ. Απά, ογ---ογ---- 
ογ"--- πον, 5) Ου] ἃ Ὀ6 ἰτδηϑ θα 85 ἃ 1 δλοῇ 6850. 

ἀαγζεπε] ὍΠ6 ἀλγκοηϊπρ οὗ {86 ᾿ρηϊ5. οὗ 
ἤράνθη ἀθηοῖΐθϑ ἃ {{π|6 οὗ δΠισζοη δης σλάπο55. 
Οοιηραγε ΕΖοϊς. ΧΧΧΙΙ. 7, 8; [οὉ 11]. ο; [58]. 
ν. 30, ἄς. ΤὉἢϊ15 γοργοϑοηίδίοη οὗ οἷ ἅδε 15 
δαἀάγοβοοα ἴο 4Α γουϊῃ ννῆο ΓΘα ΪΓΕ5. ϑΓΑΓΠΊηΡ. 
τ “«ῃουὰ 6 σοηίγαϑίοα νὰ ἴΠ6 δησοιγαριης 
(ἰδϑουρίου ἸΏ 2 8. ΧΧΙΙ. 4, ς οὗ ἴΠ6 ἸΠδαπιε οὗ 
ἃ δοαϊγ «πὰ Ἰδὲ πηδη τππάθογ (ἢ6 σογγεθροηάϊην 
ἤριγοθ οὗ ἃ ἀάνγῃ ψιπουξ οἰουάδ, δηά 5ιῃ- 
ΒΠ1Π6 ΔΡΟΓ σδίη. 

83--6. Το ΟΑῪ ἱπ οἷά ἂρὸ ἀπά ἀρδίῃ 15 
ἤογα ἀοβουι δε ὑπάογ {πῸ ἤριιγε οὗ ἃ ἀθοδυῖπης 
ἤοιιϑε ἢ 115 ᾿ππιαίοβ δπὰ Πιγηϊυγο. 866 
Νοῖς Α. Το Πυιπηδῃ ὈΟΑῪ 5 Γοργεβοπιοα 88 ἃ 
ἴδηΐ οὔ ἢοιι86 ᾿ῇ [ΟὟ ἰν. το ; 1581. ΧΧΧΥΙΪ. 12: 
4 ΟοΥι ν. ἃ; Ῥεῖ. 1. 13, 14. 

8. ΤΠ δ γϑῖθ 18 δεϑῖ υηάδογοίοοα 845 τὸ- 
ξουτῖηρ ἴο {Π6 σῆδημο ν Ὠ] ἢ οἷά ἄρὸ ὈΓγίηρα ἴο 
ἔοι ραγίβ οὗ {6 Ὀοάγ, πὸ ἅγπηβ, ἴη6 1ὸῦ5, [6 
ἴδεῖῃ δηά [6 δγϑ5. 

ἐοορεγ "ἢ Κεορίηξ ἴΠ6 ἢου5θ ννᾶβ Δη "προ Υ- 
ἰδηΐ ΟΥ̓ΟΟ ; 866 |Κ6 χὶ, 21; Μαῖίϊ. χχίν, 42 
δηά 5. σχχὶ. 4, ς. Οὐδίοῃη ιοϊοά ὉγῚ Κποῦοὶ 
ΒρΡ6Κ5 οἵ ἴΠ6 Πδηάϑ 45 δυτηὶπρ ἀπὰς Κοορίηρ [Π6 
Ὀοάγ. 
 ρευ Οοιηραγα “" θονῖηρ Κηθοβ,᾽" [Ὁ ἵν. 4 

ΑΟΥ. πιαγρίῃ, ὙΠῸ ἰορϑ ἀγὸ Θρθοῖ Πγ ἴα 85 
1Π6 βυπῖῦοὶ οὗὨΘ δἰ γοηρτῃ ἴῃ ἃ γοιπε ἀπά νίξοῦ- 
ΟἹ πιᾶη, δ. ΟΧΙΝ, τὸ : δοὴβ ΟἵἨ 50]. ν. τς, 
Οοτηραγε 450 [6 σΟΠΓΓΑΓΥ Ἐχργοβϑίοῃ, "' 66 0]6 
Κηθ65,᾽ [58]. Χχχύ. 21; Ηθθ. ΧΙ! 12, ἄς, 
σγιπάο Οὐπαϊηρ νγὰ5 8η οσσιραίίοη οὗ 

ἔοηλδ]ο ϑοσνδηΐβ, Εἰχοά. χὶ. ς  Μίδιϊ, χχίν. 41. 
«υἱπάοαυ. Α γοαισπξ Γοβοῦτοο ἴῃ 8η Οσθη- 

14] ἤοιι56 οἵ [6 τνοπθῃ, [π|άρ. ν. 28, ννῆο ἤοῖθ 
Γοργοϑθηΐ [ἢς ΟγΥ68. 

4. «“41πώ ἐῤὲ ἤοοτ:...ἱς ἰοαυ]ο Ἡδξετο ἴΠ6 Ποιιδὸ 
58 νἱοννοά ἤτοπιὶ που, ὙΠῸ ννὰγ οὗ ἘπίΓΥ 
δης οχὶΐ 15 βιορρϑά : {{{Π|6 ΟΓΥ Ὧο ϑβοιιηα 1551105 
ἔογῖ ἢ ἴο [6}1 οὗ 116 8:Πττηρ νη. ὙΠ οἱὰ 
ΙΔΠ 85 6 γῦοννβ οἰ ἀϑὺ Πδ5 655 ἴῇ σοϊηπιοῃ νυ ἢ 
(Πς τιβίηρ βοηογδίίοῃ : πλυίιδὶ ἰηΐογοβί δῃὰ ᾿πξοσ- 

4 Δπά {ῆε ἄοοῖβ 5141] θῈ 5ῆπξ ἰπ 
τῆς 5ἴγεεῖβ ἤδη τῆς βουηά οὗ τῆς 
στηαίηρ ἰ5 ἰονν, δηἀ ἢς 584}] τίβε ᾧρ 
ἂῖ τῆε νοῖςε οὗ τῆς διγά, δηὰ ]] τῆς 
ἀδυρητογβ οὐ πλυβῖο Κ 5}4}} 6 Ὀτουρῆς 
Ιον ; 

ς Αἴβθο τυδέη τῇδ γ 514}} Ὀε δίγαια 
οὗ ἐραὲ τυῤΊίεῤ ᾿ς ἈΙρΡΉ, πα ἔξαγβ τῤαί 
δέ ἴῃ ἴῃς ννᾶγ. διηὰ τῆς δἰπιοπά ἴἔγες 
804}} βοιυγίϑῃ, πὰ τῇς ριγαββῇορρεγ 

σΟΌΓΒΘ ἄδο] πο. ΙΕ 4 ἀϊδεϊηςξ σομηίογρασί ἴῃ 
(6 ὈοάΥ νγογὸ τοηϊίγοὰ ἴο [ἢ6 ἀοοῦβ ἀπά ἴ8Ὲ 
βδοιιπα οὗ {π6 τὰ], {Πποδ6 ἴοττηβ πιῖρῆς δ6 Δ Κθη 
ἃ5 ἤριιγοβ οὗ (6 1105 δηὰ ϑᾶγβ δηὰ πὸ βρϑθςῖ, 
δυϊ {818 15 Ποΐ ποΟΘββΩσΎ. 

ῥὲ «“ῥαϊ γιδδ...ὀἰίγ Ἡδτο ἴῃ τηεΐδρῆοσ οὗ 
[Π6 ἤοιυιϑ6 ρᾶ5565 οἷ οὗ βἰψῃί. ὍΠὲ νγὉ τπᾶν 
ΕΙΠΕ 6 τά κΚθη ἱππρογβοηδ } } }γ (-Ξ "ἴον 5}2}} 
τί56," σογῆραγο ἴπθ πεχὶ μέδὴ μιν 50 ΚαηοδΕο]: οὗ 
ἃ5 ἀοἤη ΠΕἸῪ τοξγγίηρ ἴο Δη οἷά τῆδπ, ροβϑί]Ὺ 
{πὸ πλδϑῖοῦ οὗ ἴ86 ἤοιιδθ, γιϑίηρ οὐυἱκξ᾽ οὗ 5166 0 
(σοπίραγε τον. νἱ. 9) δ {πε ἢγβι βοιιπά ἴπ {ΠῈ 
ΠΛΟΓΗΪΠΡ. 

αἰ θεὸ ἀαμφρίεγε Κ᾽ νερὰ] 1.11. “ ]}} 
ἀδιυρηζογς οὗ (Π6 βοῃρ." ἡ. ἐξ. ΘΟηρ ΞΊΓΟβθ65, 51 }- 
ἴῃ ϑνοπΊθῃ, 1]. 8 Δηά 2 8. ΧΙΧ. 4ς. 

ὁε ὄγομσδι ἰοαυ)] 2.ε, βοιηᾶά ἐδ ΠΠΥ ἴῃ ἴδ 6 
ΘΓ οὗ οἱ λρθ. 

5. “411.:᾿ο «υῤΓῆ᾽ὴ...«υα7ἢ}Ξ} ΤὮΘδο ἴννο ρἤγαϑθϑ 
ἀοιυδέ1655. ἱπάϊςσαῖθ [6 Ἐπ ΠΥ νυ σἢ σμᾶγᾶς- 
ἴεγ1265 οἷά ρθὸ. ὍΤμὸ ννογὰ ἰγαηϑιαϊοά ῥὲσ 15 
ιϑοὰ οἰϑοννἤσγο, νυ. 7. νἱ}. 8, ἴο ἀοποῖο [πὸ ρον δτ- 
ἔα] δηὰ 1πῸ ρχοιά, βο ἢ ρογϑοηβ 845 Δη οἷά τῆδη 
ἴῃ ἢΪ5 ΕΠ ἀπ Υ ταῖρῆς στη κ ἔγοπι ὁρροϑίηξ ογ 
τηροῖηρ: ΟΥ̓ ἰξ 5 ΟἰΠογ 56. τἱπάετοίοοά ἴ0 
ἀοποῖθ Πρ σγουηὰ Ὡς οἷά πιο νου]ὰ 
Δνοα δϑοσθηάιίην. 
“αν. ἐπ 1 αὐα7} Οοπρατε του. χχν]. 1 3. 
ἐῤε αἱ»ιοηδ γος “ῥα  ἥομγ 2] ΤῊΪΒ5 ἔγαπ5]4- 

το ἰ5 ϑιρροτγίθα Ὀγ {πὸ δηςίοηϊ νεγϑίοπβ. Ὅτ 
Τδοπιδοη (ΤῊ ᾿μπά δηά [ἢ Βοοκ,᾽ Ρ. 119) 
54Υ5 ΟὗἨ [Π6 ἰπηοηα ἴγδο, “1 15 1η6 ἴνρε οὗ οἱά 
56 ψνῇοβο ἢδὶγ ἰ5 ὑυῃῖῖο,. δ να ὈΪ] βϑοπτς 
ΠοΟπΊρ εἰ εἶγ σονοσ (ἢ6 ννῃοΐο ἴγθο ; ἴῃς στθεῃ 
Ἰεανεβ ἀο ποῖ Ἄρρϑασ {1} ϑοπὶθ ἔἰπηθ δίϊοσ." 
ΜδηΥ πιοάέτη οὐ ἰο5 ἰγαηβίδίθ, “ἢ 6 δ]ιποπά 
8841} δ6 ἀοβρίϑβοά,᾽ 2. 4. ρἰραβαηξ Τυοὰ 58.4}} ὃς 
ΠΟ ἰσΠρΡΟΓ το] ἰϑῃθά, 

ἐδὲ σγασεδοῤῥεγ] Ἀδίπογ, 86 Ἰοσυδῖ. ΤΠ 
ἐῤαψαὸῤ, τοπάοτοὰ ἀρ ἤογὲ δηά ]1,6υ. 
χὶ, 22, Ναπι. ΧΗ. 43, δηὰ 154]. χ]. 22, ἂρ- 
ῬΘΔΓ5 ἴο ἤᾶνθ Ὀδδη ἃ 5Ππ|8}} Κὶ πὰ οὗ Ἰοσιιξὲ υσκα 
ἴογ ἔοοά : [ἃ Ὀεσᾶπιο ἰπ ἰαίθ Ἡθοτονν 4 ςοϊ]ος- 
ΝΘ ΠΑΠῚ6 ἔογ ἴῃ Ἰοςιιδὲ {σῖρθ. 8.6 Τγξίσγαση, 
“Ναῖ, Ηἰβί. οὗ Βιδε,, Ρ. 211. ὙΠῸ οἴδιυςο 
ΤΊΘΔΠ8 ΕἸΤΠΟΓ ἴΠδξ Πεανίηθϑβ ἀπά 51} 655 5}}2]] 
(Κα [Π6 ρἷδεθ οὗ [Πδϊ ἀοΐϊνο πγοΐζίοῃ ἔοσ τυυδὶςὴ 
[86 Ἰοσιυιϑὲ ἰ5 σοπβρισιοι5; ΟΥ̓ ἃ5 5016 ππάεῖ- 
βίαηά 1ξ, [μα σοπΊπλοη ἔυοά 5114}} Ὀ6 πο Ἰοηγες 
ΔΘΤΟΘΔΌΪ6, ὙΠ6 ἔΟΥΤΠΟΓ 56 η56 15 ᾿Ὡογὸ βόπο- 
ΓΑΙΙῪ τοςοϊνθά, 



ν. 6--ο1 ἘΠΟΙΕΞΙΑΘΤΕΒ. ΧΙ]. 
8Π4}1 Ὀ6 4 Ὀιγάεδη, πὰ ἀδβῖγε 5}4]]} 
[11 : Ὀδσδυβα τλδῃ βροεῖῃ τυ Πὶ8 ἰοπρ 
Ποπιε, Δηἀ τῇ6 που γΓηεΓβ ρῸ ἀδουΐ τῃε 
δῖγοοῖβ.: 

6 Οἵ ενογ τῆ 5]νοῦ σογά δε Ἰἰοοβεά, 
οΥ ἴῆς ροϊάδηῃ ον] δὲ Ὀγόκεη, οἵ {πε 

δ6όι 

7 ὁ ἼΤΓΒεη 584} τῆε ἀϊιδὲ γεΐαγῃ ἴο ὃ Θεπ. 3 
τῆ εαγίῃ 45 ἰξ νγᾶβ: ἂπὰ τῆς βρί γι 
5841 γεῖυσγῃ ἀητὸ (σοά ννῆο ρᾶνε [{. 

8 4 “ Νληἰ οὗ νδηῃϊτῖεβ, βδίτῃ τῆς “3Ρ. 1.5: 
Ρτεδοδοῦ ; 4]} ἐς νη γ. 

9 Απά !πιοΐθονεσ, δεσδιβε {86 1 Οτ, ἐὰς 
. . . : "τον τοῖξό 

Ρ᾽τοεΓ 6 Ὀγοκβη δῖ τε ἐοιιμζαίη, ΟΓΥ ΡγθΆο ΕΓ ννὰ8 νγίδαε, ἢδ 511} ταιιρῇϊς ἐβεῤνεαεά 
τῆ6 νγῇεεὶ Ὀσόκεη δὲ τῃς οἰβίεγη. τ86 ρεορὶε Κπονίθαρε ; γε, 6 σᾶνε ξ 

ἀεεἰγ 6} Εἷϊ. θᾺΘ ΟΔΡΘΙ-ΌΘΥΥΥ. ΤΠΪ5 ὈΟΓΓΥ, 
ὙΠΟ. ννὰδ οδΐθῃ Ὀθέογο πγη6 415 85 ἃ ργονοσδίϊυς 
ἴο Δρρείἴο, 5Π4}} 211] ἴο ἴδκὸ εβεςϊ οῃ ἃ πῆδῃ 
Ὑν ἤΟ56 ΡΟΥΘ 46 Θχμδυϑίθα. 

ἐρηφ δο»πδ] 1,1ϊ. “6 εἴογηδὶ μου56.᾽ (ΟΟηβίάογ- 
ἴηξ ἴῃδῖ πὸ ννογὰ “" δἴθγηδὶ " τῦδὺ Ὀδ ιιϑϑὰ ἤθγὸ 
ἴῃ ἃ τοβίγιοϊοά βεπ86 (566 ποῖθ οἡ ἷ. 4), ἴΠ6 ὃχ- 
ῬΓοββίοη ἰοην ῥο»ηδ (ν  ὨΪ ἢ ἢᾶ5 Ὀδοοτὴθ ἃ Ποιι56- 
Πο]ά ννογὰά ἃσηοηβ Οὐ γϑεῖν 65) ἀρρθδγβ ἴο τερτε- 
δόηΐ {πὸ Ηφῦγονν ἔδιγγ. 

Μδηΐβ “ Εἴθγῃδὶ Βου56) 15 ἢ18 ὉΪ4σθ ἴῃ (Π6 
ποχῖ νοὐ]Ἱὰ, ΤὍο ἱπίογργεῖ 1 5 ΠΊΡΙΥ οὗ ἴῃς 
ξύᾶνο ννου]Ἱᾶ Ὀδ ἱπσοησιϑίοης ἢ τὴς ϑἰδίοπηθηΐϊ 
ἴῃ τ. 7 οὗ [Π6 σεΐαγῃ οὗ ἴπῸ βριτῖῖ ἴοὸ σοά: 
ΠΟΙ οδη ἰῃδὲ ἰηϊεγργείδίίοη Ὁ6 δϑί δ] 5 ῃηθ ὉγῪ 
{Π6 υ86 οὗ (Π6 ννοτὰ ““ Ὠοιι56 ᾽᾽ ἔογ [ῆ6 ρτᾶνθ ἴῃ 
]οῦ χχχ. 22, ἀπά [54]. χῖν. σ8, οὐ ΌῪ 186 δρρὶ]!- 
ολίοη οὗ {Π6 ἴϑυτὴ “ σἴεγηδὶ μου 56 ἴο ἴῃ ργανθ 
ἴῃ πε ΤΑγριπ) Οὐ [584]. χη. σὰ, οὐ ΌΥ ἴδ6 
ΤΑΟΘ ΘΓ ι156 οὗ ἴ 85 ἃ {16 οὗ [ονν]8ῃ Ὀυγί4]- 
διτουηάς. Μὲ} εαὶ, “" ἤοιϑε οὗ ΕἸογηγ.᾽) 15 
ἃ ὨΔΙΘ ρβίνθη ἰῇ ἃ σμηοιξοσπλ ᾿ηϑοτρίοη ἴο 
Ἡδάοβθ, τὴς νου οὔ ἀϊδοιηθοάιοα 5ρι πι5 
(' Ὑταπβδοιίοῃϑ οἵ ϑοςίεῖγ οὗ ΒΙΌ]Ιςαὶ Ατομαο- 
Ἰοργ,᾽ 1873, Ρ. 188). ΨΜνΠΒουΐ δἰγιθυξιηρ ἴο 
{Π6 δυίμου οὗ Εσο]εϑιαϑίεβ (ἢδὶ ἄθὲρ 1ηϑρῃΐ ᾿ηΐο 
(ἢς ἔυϊιυχο 16 νυνὶ ςἢ 15 σἤοννῃ ὈΥ ἴδὸ ννγϊΐοσ οὗ 
ἴδε ΕΡί5|165 ἰο ἴπ6ὸ (οσ πι ίδηβ, ννθ ΠΊΔΥ Οὔ- 
ϑρῖνο (ἢφξ Ηδ Ὀγ Δ Βοπὶ Ὀοΐἢ ᾿ ΠΙΟΓΞ ννογο 1η- 
δρΙγθαὰ βαποίίοηβ 'π ὈοΐΪΒ ὈΟΟΚΒ (566 2 οτ. ν. 
1---6) με υϑὲ οἵ [Π6 54Π|6 ὄχ ργθϑϑίοῃ “" εἴοσῃδὶ 
Που56." [ἢ ἃ (ου. 1ζ πιϑδῃβ [δὶ βρισιί}4] ὈοάΥ 
ὙΠΟ 5}4}} Ὀ6 Ὠοτεδξζεγ ; δηά 1ἴ 15 ρδοθά, 85 ιἴ 
15 Πόσα (566 Ὁ. 2), ἰη σοηίγαϑί νυν ἢ τΠδὲ δαγ ἢν 
ἀἰββοϊ νην ἤοιιϑε ψνῃςἢ οἰοίμοβ {Π6 βριγιῖ οὗ 
ΤΏΔη 1 (15 ννου]ά, 

»ομΓη γ6}] [ἴ 5 {Π6 συδίοτῃ οὗ 5! πρῖηρ ννο- 
ΤΉΘη ἴο αἰζοηὰ ἔππηοσα]ς ΓῸΓ ΠΙΓΟ, 566 [6 Γ. 1χ. 17; 
4 (το. Χχχχυ, ὡς ; Μαῖζ. ἰχ. 22, ὅς. 

6. ὁε ἰοοεε] ὙὌΠδ ἱεγηγπαίίοη οὗ 16 15 
5 στοά βεπογα! νυ Ὁ 1Π6 Ὀτολκίηρ οὗ ἃ ἰδπηρ, 
ἃ ΡΙΐσΠΟΓ, δηά ἃ νυ ῃθΕ}: 1ἴ 566 Π15 ΓΠΠΠΘΟΘΘΘΑΓΥ 
ἴο 4555} ἴο ἴΠο56 ᾿πλαρο5 γεϑρθσξνευ αἰβεγεηΐ 
Ραγίβ οὐ Ππιποίίοηβ οὗ ἴμθ Ὀοάγ, 411 ψνηϊς ἢ οηά 
αἱ ἀθαῖῃ. ΤὍδὸ 5!]νοῦ σογὰ Ὁ. νυν ῃςἢ {Π6 ἸΔΠῚΡ 
Πδηρδ ἔγοπὶ [Π6 σϑ]ηρ σηδρ5, δπὰ [6 σιρ ΟΥΓἹἉ 
ΓΕΒΟΙΎΟΙΓΣ Οὗ ΟἹ] ἰ5 ἀδοῃδὰ [ἴῃ ρίθοθϑ Ὀγ {πὸ ἔ4]}, 
δηᾷ {πε ριίςῇῃοσ ἰοηρ 5οὰ ἴο Ὀγίῃρ νναῖεσ ἔγοσῃ 
ἴη6 ϑσργίηρ 185 δῃδίίεγεά ἢ δά ἴπῸὸ ννβθοὶ ΟΥ̓ 
νυ Ὠοἢ ἃ Ὀμοκεῖ 15 ἰοὲ ἄοννῃ ἱπίο {π6 ννε]] ἰ5 
ὕσοκοη. [ε]ζϑοὶ, "ῬΘγοΠΟΪΟΡΎ,᾽ οἢ. ΓΝ.  1ο, 
τορουπάβ ἃ πον 1ηἰεγρτγείδίίοη οὗ [6 5γΥπὶ» 
ἔοι 1 ταθδηίης οὗ ἴμεϑε ἰθῖπδ: δοσοουγάϊηρ ἴο 

δῖπὶ (Π6 νοῦ σογὰ 15 [6 50} ψνῃςἢ ΠΟ] 5 
[6 θοάγ ἰπ ᾿ἴθ, τἴῃ6 ὈονΝ] 15 [6 Ὀοάγ, «πὰ 
[Π6 φσοϊάδη οἱ] (ςοπηραγε Ζεςῆ. ἵν. 1.2) νυ μη 
ἴϊ 5 186 ϑρίγιί. Ηἰ5 σοηϊεσίαγαὶ οχρδηδίοη 
οὔ [ῃ6 οἵἴδβεῦ ἤξυ ΓΕΒ 15 1655 ὨΑΡΡΥ͂. 

η. «{όχη «ῥα ἐῤὸ ἀμαὲ γείμγη)] δ ογϑδ- 
(ἰοη οὗ πιᾶπ 85 ἀεβογι θεὰ ἴῃ Οεη, 11. 7) (ςοτὰ- 
Ῥάγὸ 1], 190} 15 δνυν  ἀθηο]Υ τγοίργτοαά ἴο, 

ἐδ σρίγιἐ σραδ γείμν] ῊΘ ἕδοϊ Ἠεγὸ βίφίθα 
Ὁγ {Π6 Ἰηϑριγοὰ νυ ΠΟΥ 15 5: ΠΊΡΙΥ {Ππ|4ἰ (ἢ6 σρι γι, 
Ὀεὶηρ βεραγαίεά δί ἀθδίῃ ἔγοπι [6 ὈΟάγ, γεοϊιγηβ 
ἴο Οοά. Νὸ πιοῖθ ἰ5 δά μοῦ οὗ 15 ζυϊιγθ 
ἀεδῖίηγ. Τὸ τεΐυγη ἰο Οοά, Ὗνμο ἰ5 {6 
Εουπίαϊῃ (8, χχχνῖ. 9) οὗ 18, ΠφεΓΙΔΙΠΙΥ 
ΤΘΔΠ5 ἴο σοπίϊπιδ ἴο ᾿ἵνο, ὙΠῸ ἀοςίΓιπο οὗ 
16 αἴἴζου ἀθαίῃ 15 προ ἤοθγα 45 ἴῃ Εχοά. 11]. ό 
(ςοπιρᾶγε Μαζκ χὶϊ, 272), 5. Χν. τς (νΒοΓὸ 
866 ποῖθ), ἃπά ἴῃ ΤΏΔΩΥ ΟἴΠΟΙ ρ455ΔρῈ5 οὗ ϑουρ- 
ἴμγο δα ΠΟΥ [ἤδη ἴῃ ἂρὸ οἵ δοϊ]οπΊοῃ : 5660. Ὦσ 
Ῥω βου οἡ [ζ4η|6], [μβοΐαγε ΝΤ1Π]. ΡᾶρΡῸ 494. ΤΠΘ 
ἰηευθησο [Πδΐ [6 50ι}} [ο565 [15 ρουβοῃδ  γ ἀπά 
ἰ5. δυβογθαά ἰπΐο βοπιθείβίηρ οἶδε (ΥΝ δγθιγίοη, 
1,6 ἰογς, Κηορεὶ, Η]215.) δ45 πὸ νναγγᾶπί ἴῃ 
1815 ΟΥ̓ΔΩΥ͂ ΟἴΠΟΥ δἰδίοπιοπε ἴῃ 1ἢϊ]5 ὈοΟΚ, ἀπά 
νου Ὀ6 ἱποοποίϑίοπε νυτἢ [6 δηποιπησοιηθηῖ 
οὗ ἃ Ἰυάρπιοηΐ δῇϊογ ἀθραίῃ νν ἢ, 45 Κποθοὶ 
Δοκπον  οάρο8, ἰ5 ἱπ]Ρ] δα ἢ Ὁ. 14. “ὙΠΟ βρὶ πὶ 
ΟΥ̓ ΘΥΟΥΥ τηδη Δ[ΕΓ ἀδαίῃ, ροοά οσὔ δά, ἴῃ 
ΒΟΠῚΊΘ 56η58 ΡΌ65 ἴο Οοά οΟἸἾΠΟΓ 45 ἃ ἔδίῃογ οὐ 
888 ᾿υὐρε, ἴο Ὀ6 Κορί βδογηθννῃογε ὑπάθυ ΕΠ}6 
εοὐυδίοαγ οὗ Ηΐ5 ΑἸΠΙ ΒΥ ῥρόνγοσ, ἴπ ογάοσ ἴο 
{Π6 σϑοεξίνιηρ οὗ Ηἰ5 ἤηδ] ϑοηΐθησο δὲ (6 δϑί 
)υάρτηρηϊ οἴ ΠΕῚ οὗὁἨ Πδρρίῃμθβ8 ΟΥὐἨ ΠΔ]5ΟΓΥ." Βρ. 
Β.}], ϑοιπτῇοῃ 11. 

8--14. ὙΠ Ι5 ρᾷ55Δ0ρῈ ἰ5 ΤΡΡΕΟΣ ΓΟΡΑΓαΘΩ͂ ἃ5 
ἴΠ6 ΕΡ!οριιο οὗ τ[μ6 ννῆο]ε Ὀοοῖ : 866 Νοίθ Β. 

Ηδοῖο, 45 ἴῃ ἴπ6 Ὀδριπηϊηρ οὗ (μ6 ΒΟΟΚ, 1. χ, 2, 
86 ῬΓοΔΟΠΟΓ Θρ64Κ5 οἵ Ἀἰπι561} (υῦ. 8, 9, 10) ἴπ 
ἴπ6 {π|γὰ ροζβοηυ. Ηδθ ἢγϑβί γορϑδίβ (υ. 8) [6 
του], ρογρίοχίηρ {Ποπὶὸ ἢ ΒΓ 5 
τηυδίηρβ Ὀδβδη (1. 2) ; ἃπά ἔδβϑη εἴδίεβ {πὸ θη- 
σουγαρὶπηρ ργδοίς8] σοπο] 5, χ 3.14, ἴο  ΠΙΟΒ 
ΠΟΥ ἢᾶνθ ἰθὰ ἢϊπι. Βοίννθοη ἴδοβδο Π6 1πίογ- 
ΡΟΘ565 ἔουΓ συὐ-., 9--:΄ 2) 55 ὙΓΓῺΣ ΠΙ5. οἰδὶπὶ ἴο 
σοαιὸ ἔογνναγά 85 ἃ ἰθδοῦοσ, ἢϊ5. ᾿ηἰθηζίοη ἴο 
[ϑδοἢ νυ] ἢ ΠΟ ὈΠΠΟΟΟΘΘΑΓΥ ΟὈδουΓγ, {Π6 ι156- 
ἔυϊηθθ5 δηὰ δι ΠΟΥ οὗ 5ιιςἢ ἰοδομίηρ, πὰ 
[86 [Ο]]γ οἵ ργοϊγδοϊθά, υηργασίϊςαι τηδαϊδίϊοη 
(εοτπρ. χὶ. 4): [Π1|5 Ὀγίηρβ πίπι ἴο ἴῃς ργᾶς- 
Εἰσα] οπά, στ". 13) 14, οὗ ἴπε Ερίϊοξυς δπά οὗ 
(6 νοὶ ὈοοΚκ. 

Θ. «“Ἵπώ4 »᾽Ἄογεουεγ ὍΠῸ 58η16 ννογὰά Ὀεζίης 
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ἐν Κία. ς. ροοά Πεεά, ἀπά βοιρῆϊ ουἕ, σπά “5εῖ 
ἴῃ ΟΓΕΓ ΠΊΔΩΥ ργονογῦϑ8. 

ΙΟ ἼΤηε ργεᾶςῆεγ βουρῆζ ἴο μπά 
ΙΗεὉ. ουκζ 'Δοσερῖδθ]ε ννογάβ : δηὰ ἐῤαΐ τυῤίεὐ 
νει «υας νγγιτῖεῃ τὐᾶς ὑρτρῆξ, φυδη ν)ΟΓα 8 

οὗ τγυτῃ. 
Ι1 Τῆς νψογάβ οὗ {Π6 υνῖϑβε Χγέ 88 

δολάβ, δηά 5 π81}5 ἔλϑδῖεηεά ὁγ τῆς 
Πηλϑῖογϑ Οὗ 556 Π10]165, τυῤίερ ἅτε ρίνεη 
ἔτοτῃ ομδ 5ῃερμετγά. 

12 Απαὰ [αγῃογ, ὈΥ ἴΠ 656, ΠΥ 80η, 

ἘΓΠΓΟΙΙΕΒΘΙΑΘΤΕΘ5. ΧΙ. [ν. το---ἰ4. 

δὲ δάπηοπιβῃθεά: οὗ πιηακίηρ πλδην 
θοοκα ἐῤεγεέ 12 πο δοπά; δπὰ πιυςὴ 
᾿ βζυαγ ᾿ς ἃ ννελγίηεββ οἔ τῃ6 βε6βἢ. ΠΟ τ, 

Ν γεαά ας. 
12 4 ΓΤ, εἴ τι8 πεᾶγ [ῃ6 Πσοποϊ βίο τ ΤΣ 

΄ Ω, 

οὗ τὴς νγῇοϊα πηαΐϊζοῦ : Εδαγ (σοά, δπά ,καγών. 
Κεερ ἢἰβ σοπηπηληἀπηεηῖβ : ἔογ [ἢ ]18 ἐς ὅῦξο δὴ 
τἢς ννῇοϊς ἀμέγ οὗ πγδη. ἘΠ μΩς 

14 Εοτ “("οά 5}4]] Ὀτγίηρ ἘνεγΥ Ἅ Ἀοπὶ 5. 
ννογΚ ἴηῖο παρτηθηῖΐ, νντἢ ἄνοσυ ϑεογεῖ ἃ οι ς 
τΠϊηρ,, νγῃεῖμεγ 1: δέ ροοά, οὐ ψγῃεῖθεῦ 'ο- 
1 δ εν]]. 

στ. τὸ, ΜΏοτγΟ ᾿ἢ 15 τοηδογοὰ “ Απᾷ ἔιγίΠογ." 
ΚηοΟΡΕΙ ργόροβθβ ΠοΓδ ἃ 511. 8{1γ αἰ ογοηϊ ἰγαη5- 
Ἰδΐϊίοη, “" Απά Ὀοβιθ5 ἰδὲ ἴῃ6 Ῥ͵θδΟΠΟΣ ννᾶ5 
γν186, 6 4150 ἰδυγῃῖ,᾽" δίς. 

11. Τόε «υογάς...««ῥεῤῥεγΠ 1,11. οχὰβ 
οὔ ψίῖδοθ ΣΔ0Σ ΔΘ 88 Κοδά8Β, 8: 88 π8118 
ἄτχίνοι ἴω [}] ᾿λϑβῦθσβ οὗ 8.868011}}168; 
ἾΘΥ 8106 Κίνϑθῷ Ζσχολὰ ΟΣ ΒΕΘΡΒΟΣΑ: 

φοαάς:, Ὀδοδιϑα ἔΠοΥ ΓΟι 56 [Π6 ΠοΑΓΟΓ πὰ ᾿πηροὶ 
ἢϊπὶ ἴο τίσῃΐ δοΐϊίοηβ (Ἀϑθηπλ 6 γ); πμαμίς 
(Ρογμαρ5. ἐεπί- ρίζες, ΟἸΠΒΌ.ΓΡ), Ὀθοδιιθα {Π|6Ὺ 
τοτηδίη χοῦ ἴῃ ἴΠ6 ᾿ΠΟΠΊΟΣΥ. 2απεγ: ο7 α9- 
“ορη δος (σοπίραγε ἴΠ6 ΘΧργθββϑίοῃβ “" πηᾶϑίεσ οὗ 
[π6 ἰοηρθ,," "" πλαϑῖοῦ οὐ νυ} 5," Χ. 11, 20) 
ΔΓ 5ΠΡῚΥ “εαεῤεγς ΟΥ̓́ῤγεασῥογι, ΤᾺ σον ΘΠΕΓΒ 
(5ε6 ποῖε ἴο 1. 1) πὰ ἱπβίγυςζοτϑβ οὗ βυςἢ 4ϑϑθπη- 
1165 ἃ5 ΝΥ ἰβάοπι δά γεβϑοβ, Ρσον. 1. 2ο, ἄζο, 

Οὔ“ ἜΤΕΙ ἰ.ς. ΟΟΡ, Νν ῆο 5 ἴπ6 ϑ ργεπ)α 
Οἰνοσ οἵ νϑάοιῃη, γον. 1). 6, δπὰ {86 Ἵοδιοῖ 
δῃορμογά, [θγ. χχὶ. χτττ4. (οτήρατγς ἴπ6 Κἴδῖε- 
τηθηΐ οὗ ἀποίπογ ἱμϑριγοὰ ἰθδοῇογ, τ (ον. ἰἰ. 
12.132, "Ὗνε πᾶνθ τϑσοινοὰ Ἃ1η6 δριγιῖ (δὶ 15 
οὗ Οοά, [παῖ ννὸ πλὶρῆϊ Κπονν τη [Π]ηρΡ5 [Πδὶ ἃτὲ 
ἤΤΡΟΙΥ βίνοη ἴο ὺ8 οὗ Οοά, ψ Ις {πη }}8. 4150 
ψῈ βρϑδϊκς." 

192. 1ῤε 2] 1.6. “ἐψογὰ5 οὗ ννῖβ6 τηθη.᾽" 
δοοζ "ἢ Βαΐμογ, “νυ ηγ5. ὙΠῸ ψοτά 

ΠΊΑΥ Ὀδ υυϑὲά ἴο ἀδβοῦῦθ Δὴγ 5ῃογί ἀοσυπηεηΐ, 
ἃ5 ἃ 1] οἵ ἀϊνοτοοπιοηῖ, Πουΐ. χχὶν. Ἷ, ΟΥὉ 
4 Ἰἰοϊίοτ, 2 8. χὶ. ας, δηὰ 1 ἀοεβ ποῖ ἤδοι ΞΕ ΠΥ 
τρθδῃ ἃ νοϊαπιθ. το ΔΌΪΥ ἴῃ Ῥ͵ΘΔΟΠΟΓ 15 511} 
Γοίεγηρ ἴὸ (η6 ““ννογ5 οὗ ν 56. πΊθη,} 1.6. 
[Π6 ρτγονογθθ συϊτοπὲ ἴπ ἢ1]5 ἀρθ, ἱποϊυάίην, 
(δου ποῖ 5ρεοῖα! }γ ἐπα! σδί!, Π15 οννῃ. 

138. 71εἰ τῷ ῥέα. πα γ] 1.1ἰ, ὙἼΠΟ σοη- 
οἰυπίοη οὗ {86 ἀϊδοουτβο" (ογ᾽ “"“ννογὰ,᾽" ξι νογάβ8 

ἰ. ω), “1μ6 ψ Βοῖθ, οὶ 8 Ποαγ.᾽" ΟἾ βογνο, 
Ἐἢ6. ψνἢ0]6 ᾿" σἰδπάβ ἴῃ δρροϑίοη ἴο “δὲ 
Ποπο]υδίοη οὗ ἴπε ἀϊδοουτγϑθε;, δηὰ ἴξ ἰ5΄ τὸ- 
ροαϊοά ἴῃ ἴμ6 ποχὶ οἶδιι56. 

ἐῤε «υδοίε ἀμὲγ οΥὙ ν»ιαπ] ΒΔΙΠογ, π9 8019 
τάδ. 80 ἴδε δορίυδριηϊ, Νυϊξαίε, Ενναὶϊά, 
Η. γα δηὰ οἴμοτβ. “Τὸ ἔραν σοά δηά ἴο 
ΟὔδΥ Ηἰπὶ ἰ5 {π6 ὑν ο]6 πλδῃ, σοηπϑίϊυϊοβ πηδη 5 
γνΠο]6 Ὀοίης ; [Πδὲ ΟὨΪΥ 5 σοηῃοοράρά ἴο Μδηῃ: 
411 οἴδοσ (Πϊηρ5, 25 ἴΠ15 Ὀοοκ ἀρδίη δηὰ δρϑὶῃ 
[εάομεβ, ἃγὸ ἀδθρομάθηξ οἡ ἃ ΗΕ ΠΕΣ [ποοιηρτε- 
ΠοΏ81016 Βείηρ." Ηογζέεϊά. 

14. μάσνιεη) ΚαοδεΙ ἄγριθ5 ἔδιγ]γ ἔτοπὶ 
[Π6 ΘΧΡΓΟΘΘΊΟΠ5. ΘΟΥΟΓΥ ϑνογκ᾽ δηὰ “ἜνοτΥ 
βοογοῖ {διηρς " (οοιηρᾶχρ Κοπι. 1]. τό: τ (ογ. 
ἷν. 9) [δὲ ([ῃ6 ῬΓΘΔΟΠΟΓ ΠΟΙῈ τλθᾶῃβ Δ ἂρ- 
Ροϊηϊοὰ Ἰυάξπηπηοεπῖ ννσ ἢ 5411] ἴακο ρίαςε ἴπ 
ἈΠΟΙΒΕΓ ννου] ᾳ, ἃ5 ἀϊβιϊηςὶ ἔτοπὶ πὲ γεῖπρι- 
Ἐοη νυ ΙΓ ἢ ἔγθα θητ]Υ ἔΟ]]ονν5. πλδῃ 5 δοίη 5 ἴῃ 
{Π6 σουγϑὸ οὗ (15 νοῦ! ἃ, δηὰ Ψν ἢ 15 ἴοο 
ἱπηρογίοςξς (ὈοπΊραγο 1. ἃς, ἷν. αὶ ΥἹἱο χς, ΙΧ. 2, 
ὅς.) ἴο θ6 ἀοδοπ θα Ὀγ ἴμοϑε ὀχργοββίοπβ Βρ. 
Βυῖ]οσ᾿ 5 ἀϊσϑογίδίοη " Οἵ ἴΠ6 πιογὰὶ ρονογηπιθηῖ 
οὗ Οοά;,᾽ ᾿Απαϊορυ," Ρί. 1. ςἢ. 1}... Ἰγονν5 τὰς ἢ 
Ἰρῃξ οἡ {ἢ 15 5 Ὀ] θεῖ. 

«υἱ!]} Βῖδεσ, [«υδίερ «δαὶ! δὲ ῥεί ἌΡο!. 
Βρ. Βυ}} (ϑεπποῦ 1Χ.}) οὔβεγνεβ οἡ ἴῃς ἰδϑεὶ 
ἴννο σνϑίβοβ, "δε {παῖ 15. ΔΆΠΪῪ σοηνϊπορα οὗ 
ἴΠε56 ἴννο {πίηρβ, [δὲ {ΠΟΓῸ 15 πο 8ο]:ἀ δαᾶρ- 
ΡΙΠπ655 ἴο ὕε ἰουπὰ ἴῃ {Π|5 ννογ], δπά ἰδδΐ 
{πεῖ 5. ἃ ννοῦ] ἃ ἴο σοπὶθ ϑ βοσεῖη σοάὰ νὴ} 
δά)ιάρε πιὸπ ἴο δὴ δνεγ ϑίηρ κἴδίς οἰ ΠΕΣ 
οὗ Βαρρίῃθθβ Οὐ ΠΠΙΒΟΓΥ γΈβρος νου, 85 {ΠΟΥ͂ 
ἢανο πιδθ (Ποῦ σμοῖςθ δηὰ δεϊοὰ {π, τηυξ 
ΠΟΟΘΞΒΑΓΙΪΥ 5 Ὀϑογ θα ἴο {πΠ6 {ΠῚ} ἢ οὗ δοϊοπιοηΐβ 
ςοπο]μβίοη, [Πδὲ ἔγας τοὶ ρίοη 15 {πὸ ΟΠΙΥ͂ νγᾶγ 
ἴο ἵπ|6 ὨδΔρΡίῃ655.᾽" 

ΝΟΤΕ Α. 

ΟΝ ΤῊΕ ΑΙΓΕΟΘΟΕΒΙΟΑΙ, ΒΕΒΟΚΙΡΤΙΟΝ ΟΕ ΟΙΡ ΑΘῈ, (ΗΑΡ. ΧΙ]. 1---Ἴ. 

ΤὮγοο αἰ! θγοηΐ ἱπιογργοίδίοηβ οὗ [ἢ15 ρᾶββαρα 
διαᾶνε Ὀδεη ὑγοροβεά --- 

τ. ὙΠὲ [οννϑῃ ἰγδα!οηδὶ ἱπιογργοίδειοη 
τοοογάεὰ ἴῃ ἴΠ6 Ταγρυπλὶ ννᾶ5 ἱπίγοάιςεά ἴο 

[6 (γίϑιίδη ΟΠΏσγοἢ ὈΥ ογοόσιθ, ἂπεὶ ἢᾶς 
Ὀδθη ΤΟ] ον ΌΥ Αἰπλοβὲ 41} ὀχροβιίϊοσβ. βίης 
ἢ]5 ὕπι6. [11 {τϑδῖβ {πόθ νέγβεβ 885 8Δῃ 8}16- 
ΒοτΊΟ4] ἀδϑοτρίυη οὗ οἷά Δξὸ νυ 115 Ὡδίυγαὶ 
ἱηΠ ΠΕ ε5. ἃ! 5ο ΠΑ Ππ655, ῬΑΓΥ (υν. 3, 4) 



ἘΓΠΓΙΕΒΘΙΑΘΤΕΒΡ5. ΧΙ. 

ἰηἀϊοδίϊηρ [Π6 Θονογαὶ πιο] δε 8 οὗ {πῸ θη ]οά 
ὈοὰγΥ υὑπάογ [Π6 ἱπιᾶρὸ οὔ {86 βογνυδηΐῖβ. δπά 
τηλϑίοσ οὗ ἃ ἀδοδυίηρ ποιιϑθ, ἀπά ραυΥ ϑἰδίϊηρ 
[Π6 σδαγδοίογιϑες δοϊϊοηϑ δῃα θο] ηρ8 οὗ δὴ 
δδεά πλδλη, πὰ δπάϊηρ νν ἢ ἢ]15 ἀθδίῃ (υυ. 4---7). 
15 ποῖ ἃ ραγδῦϊθ κὸ {πὸ ρᾷβϑαρο χ. 14, 
ἍΠ Δ]]ΘΕΟΥῪ ἴῃ ὙνΠῖ ἢ {πε ἐπίηρ δἰ βηϊβοά ἀπά 
[Π6 (ΠΙηρ 5! πιγιηρ ἅγὲ ὈΪ]οπάρα ἰοροίμοσ. ἴη- 
ἔογίππδίεϊὶυ {Π6 ἸΠρΘ πα οὗ δοπιθ ὀχροϑίζοῦβ 
ἀεβοϊδηΐ ἴῃ ἐδϑίθ ἢ85 Ὀδθὴ Ὄχϑγοιβοα [ἢ Ἀ5ϑρηἼΙΠΣ 
ἃ ΡΓδοῖδθ ΠΠΘΔΠΙηΡ ἴο ΘΥΘΓῪ ΟὔὈϑουϊο Δ] 5οη 
(866 Βρ. ον, “ Ργαίθςο᾽ Χ.), ἀπά ἢᾶ5 1π|- 
βογίεά ἱποοηῃϑβίβίεπου, σοϑγβεηθϑϑ, ἃπα ἈὈβγά ΠΥ 
᾿πἴο ἃ ἰουοἢηρ 4] Ἔροσγ. ὍΤῊς Ἰπάϊςϊου5 ραγά- 
Ῥῆγδϑθο οὗ [15 ραϑϑᾶβε ΟΥ̓ Βίβῃορ ΗΔ]} (" Ηαγὰ 
Τεχίϑ,᾽ ἴῃ 15 ννοτγκϑ, οἀ. ᾿8οϑ, ΝΟΪ. 111. Ρ. 
270) 5 Αἰπιοβέ δῃἘ ΊΓΕΙΥ ἔγεο ἔγοπι ἴἤοβο 8 }{5, 
ὑυἱ ἴοο νγὲ}} Κπονγῃ ἴο ποοὰ ἰπϑογίίοη ΒΟΓο, 

Δ. ΕἸ βἴογ, ΓΟ] οννίης πιϑγοὶϊῖ ἀπά ἐο]]οννοά 
ΟΥ ὈΓ ΟἸΠΘΌυΓΡ, 5665 ΠΟ τγοίδσγοηςο ἴο οἷά δρο 
δἴζογ [Π6 ἢγϑί νϑῦβθ, δηὰ γεργάβ ἴῃς βοοοπά δηᾷ 
Ο]] ον ΠΡ νο β65 45 ἀθϑογ ηρ ἴΠ6 Δρρσγοδςῇ οὗ 
ἀθαῖῃ ὑπάρθγ ἴΠ6 ᾿πιᾶρὸ οὗ ἃ [ογγ Ὁ] 6 τοπηροϑῖ 
Ὁ ὨΙΘἢ 5. ΓΠΚ65 ἔδαγ ᾿πῖο 186 ᾿ππγάᾶῖοθβ οὗ ἃ Ἰογάϊγ 
τλληϑίοη. Βιϊῖ ᾿ἴ δθεπιβ δου άθηΐς Πα ἴΠ6 ἰοΥτὴ 5 
οὗ υ. 2 ἀδβογίῦε ὑδίῃου ἃ ρ] ΟΟΠΊΥ 5ΚΥ [ἤδη ἃ 
[(ογτι Ὁ ]6 ἰεπιροϑῖ : δπὰ ϑ5ιςῖῇ σοιπτῆοπη δἰπιὸς 
βρῃεσις ῥῃοποπιθηᾷ οδηποῖ Ὀδ6 σοπποοῖοα, 85 

σι 56 νυ ἢ οὔεςί, ν ἢ ἴΠ6 Ὡποοπηηοη σοηϑ6- 
4ιΘΠοθ5 τη θη] οπρά ἴῃ νύ. ,---. ΕἸ5(ΟΓ ἀγριιδβ 
(Πδὲ [6 ΘΙ ΌΪΑΓ ὁ’ ἀΔΥ ᾽ ᾿ἴῃ Ὁ. 2 πιικὲ γοΐεσ ἴο 
ἃ ἀϊδίποῖ ἄδγ, ἀπά ποῖ ἴο ἃ ρῥγοίϊσαςϊθα ροποά 
8ἃ5 ἴῃς βοδϑοῃ οὗ οἱὰ δρθ. Βιιῖ ποῖ ἅγὸ ἔτο- 
4ιδηΐ ἰηδίδηςσοβ οὗ ἴΠ6Ὸ υ8ὲ οΟὗἩἨ [6 5ηρυϊαΓ 
ἐς ΠΔΥ  Ι͂ῸΓ 4 ἰοηξ ρογιοὰ ; ἜΚ. ἴθ {Π6 ννῈ}}]- 
Κηοννη ράϑϑαρὸ Οδηῃ. ἰἰ. 4 11 ἀδϑογιθθ5. ἃ ροοά 
Γῇ 15 ἀδβογιθεὰ [51 Ὀεΐογε 45 σοηϑίβιηρ οὗ 
5]Χ ἀδυϑ, ιιδῖ 45 Πογθ, ἰῇ ᾧ. 4.) 1 ἀδϑοσιθθ5 ἃ 
Ρεπιοὰ ννῃ]οἢ ννα8 ἀδβουιθοαὰ ἰῇ ν. 1 85 ςοη- 
5ἰϑίηρ οὗ ἀδγϑβ Δῃὰ γὙϑδῖϑβ. 

3. Τα οαυΐγ Ομπϑύδη Ἐδίποσβ, Οτοροῦυ 
ῬΤπαυμηδίῃγριιβ. (' ΜοίρηΓγαϑβ᾿) ἀπά ΟΥὙη] οὗ 
76Πυβαίοπλ (΄ Οφίθομοϑιβ, χν. 20), ιπάἀογβίοοά 
1}15 ραϑϑαρβὸ 5 ΠΊΡΙῪ ἃ5 ἃ ἀεϑογίρίίοη οὗ "186 
δτοδὶ δηὰ ἴουτίθϊο ἀὰγ οὗ σοί," “116 σοπιὶηρ 
οὗ ἴῃς Ἰνογὰ δηὰ πὲ ἐπὰ οὔ ἴῃ ννου]ά." ὉΠ15 
ἱπίογργοίδιίοη 15 πιοητοποὰ ἢ οἴμεῖβ ὈΥ͂ 
]ογοπιθ, ΟἸγτηριοάογιβ δηὰ υρενὶ οἵ Πευΐζ. 
Βυΐϊ Δριρ ἢ σὺ. 2 ἀπά 1 1 Κθὴ ἔγοπλ ἴῃ6 σοῃ- 
ἴοχί ἀηά τοδά ἴῃ Ἴσοηποεοίίοη νυν Μαῖϊ, χχν. 
29 δΓδ ΕΠ οὗ Ὀοίηρ ἴδιι5 δρρ]οά, γεῖ ἰξ 
15. ᾿ΠΠΡΟΞ5] 16 ἴο σΔΙΓΥ Οὐ ἴΠ]5 ᾿πϊογργοίαϊοη 
τὨγου δὴ ἴπ6 ποχὲ [ῆγϑα νογϑθϑ ὄνθὴ ἴῃ (Π6 δ86ρ- 
τυδρὶης ἰγδηβιδίίοη. [ἴ ἢᾷ48 στγαάυδ!ν δβίνθη 
ρίδοθ ἴο {86 δἱϊεροοδὶ ἱπίογργεϊδίίοη τηρη- 
Ὠοπεοά δδονὸ, 

ΝΟΤΕ Β. 

ΤῊΕ ΟΕΝΟΙΝΕΝΕΘΘ ΟΕ ΤΗΕ 

ἼΠ 656 νοῦϑο5 ἤλυθ 1Π6 884π|6 δι ΠΟΥ ΥὙ ἢ 
{πὸ ΟΠ γι βίίδη γοδύθυ 45 16 τοϑὲ οἵ [15 ὈοοΚ : 
ἔοῦ {ΠΟΥ ΟΓΟ τϑοοῖνθὰ ἃ5 δὴ ἱπίορταὶ ρατὶ οὗ 
(ἢ. ὈοοΟΚ Ὀγ ἴμε [Θννϑῃ Ομυτσοῃ ἰοηρ Ὀοίοτὸ 
(86 πι6 οὗ οἷιγ 1 ογά. Τονναγάβ ἴπῸ οπά οὗ 
{πε ᾿αϑί σοπίυγυ ΓΠΘΙΓ σϑηι πε η655 ν᾽ 85 οδ δὰ 
ἴῃ ᾳυσδίίοη ; δηά δ πβοιρὴ {Π6 ϑαπιθῆθοθ οὗ 
{Π6 βῖγ!θ δηὰ ἀϊοΐϊίομ ννᾶ5 ποῖ ἀδηϊθρα, ἰζ ννὰβ 
ΑΙΙοροὰ {παὶ ΠΟῪ ψνοσε ποῖ νυγι(ἴοὴ ὉΥ {86 
ΔΌΓΠΟΥ οὗ ἴη6 Ὀοοκ, Ὀὰξ νγοῦθ δά ἀθὰ Ὀγ ϑοπὶα 
ὈΠΚποννη Οαϊΐοσ ἴῃ ἃ ᾿δίογ ἃἅρὸ. ΤΠ ργη- 
εἶραὶ δἀνοςδῖθ οὗ τῃδΐ υἱὸνν 15. Κποῦεὶ, ννἤοθο 
ΔΥΚΌΠΘηΐ5. ἴῃ ϑιρροτῖ οὗ ᾿'ἃ τῇδ Ὀ6 {δι5 
δἰλίθα δηὰ δηϑννογρά ; (4) “Το ΒΟ] δά άὶ- 
ΟΠ 58 ΘῈ ΡΕΓἤιΟι5. ἀπ Πᾶ5 ὯῸ ἰὴ." Τῆς 
ΟὈνίουβ δ1πὶ οὗ 186 διιίποῦ 18 ἴο ψῖίνθ Βθσθ 
(τοῦ. 12, 14) ἴπε [Ὧ]] δηϑννοῦ, ραγί οἡἱΎ οὗ 
ὙΠ ἢ 18 ξίνθη γεν] ΟΟ5Υ (111. 17 ἀπά νἱ}. 18), 
ἴο ἴπ6 ρτγάς τς] αἰ βΠσ] γ βίαια ἰπ ἴπ6 Ὀορὶη- 
ὨΙηΡ (Ι. 2, 3) δηά ἔγθαυθηιν τοροαῖϊθά. Μοτο- 
ΟΥΡΓ Π6 566ΠῚ5 ἴο ΟΥ̓ΕΓ ΠοΙῸ Δη Δροϊοργυ ἴογ ἴΠ6 
ΟὈΒΟΙ ΠΥ ΟὗὨ ΠΊΔΠΥ 5αγὶπρδ 'π {Π15 θοοκΚ. ὙΠ6 
ὙΏΟΪῈ ρᾶϑϑαρο {πογοίογε βογνθβ ἴο τηᾶκὸ [ἢ6 
ὈΟΟΚ πλοῦ ᾿ης6] ΠΡ 1016 ἀπά τηοτὸ δοσορίδϊοθ. 
(ὁ) “1η 1}15 δά ἀϊέίοη τὸ νυυιοῦ 15 ϑθροκεη οὗ 
ἴπ [Π6 (Ὠϊγὰ ρογϑοῃ." ὅ0 6 ἰ5 ἰη ῃ6 Ὀδριπηϊης 
οὗ 1Π6 θοΟΚ 1. 2: ἱπάθοὰ {(Π6 ἢγϑι ρούβϑοη ἀθθβ 
Ποῖ ΔΡΡΘΑΓ {1]} 1.12. (6) “ΓΒὲ ἔξαγ οἵ σοὰ 

ῬΆΒΘΑΟΘΕ, (ἬΑΡ. ΧΙ. 9---14. 

ἃηᾷὰ ρἱοίγ, ἤεῦε Ξεῖ ἕογίἢ (Ὁ. 13) 85 ἴΠ6 επά οὗ 
4}} ἰδδσδιηρ, ἀγὸ τοὶ ἴη6 οπάὰ ἰοὸ νος (ῆς 
ΓΟΥΤΩΘΥ σἤπαρίογα ἰεηὰ." [Ι[ ΟἿΪΥ 566 Πὶ5 50 ἴο 
(6 οδ]θεΐοσ ννῆο, μανίην δγθὶγαυ]νΥ αϑϑσποά 
8Δηὴ ἘΡΙσυγεέδη ΠΙΘΔηΪηΡ ἴο ἐΟΥΠΊΘΓ σΠδρίοτβ, 
ΠδίΌΓΑΙΥ [4115 ἴο 566 {Π6ῚΓ σοπηθοίίοη νν1}} [ἢ 15 
ΠοΟΠοΟ]ϑίοη ἴο ννῆϊο ἢ ΠΟ 5: ἢ τησδηϊηρ ΟΔΠ 
Ὀ6 «ϑϑίξποά,. (4) “ὙΒε ποίϊοπ (φΨ. 14) οἵ 
Οοά Βοϊ]αϊηρ 4 Ππιΐυγε 8βε6ῖ "πα ρτηθηΐ 15 ἰηςοη- 
βἰδίεηϊς υν ἢ {πε ῬΓΟΔΟΠοΓ 8 υἱενν (11. χ7.. ν. 8, 
ΧΙ. 9) οὗ τεϊγιθυϊζίοη Ὀείηρ τοϑίγιοῖθα ἴοὸ 186 
Πδίιγ4] σοησο 6 ῆς 65 Οὗ πλᾶΠ 5 δοίοηβ." Βα 
{πε 18 ποίην ἴῃ ἴΠο86 ρᾶϑϑαροβ νν  οἢ ἰπ- 
Ρ]Ι65. (δὲ τοῖγ ΤΙ ΟῺ 18 γοϑιγιςσιθα ἴο 118. 116 
οηΐϊγ : γαῖμεγ {πὸ Ῥγθδοῃοῦ 5 ἀγριπλθηΐ, νυ] ἢ 
ΒΌΡΡΟΞΘ55 ἃ σοπιρ]εῖα γε θυ ΠΟ, 566 ΠῚ5 ἴο τὸ- 
αυῖγο (6 ποίΐοη οὗ ἃ Ἰυάρτηοπὶ δου ἀοαιῃ. 
(6) “Ἴδα ἐχργοϑϑίοη, πὸ ἐπα ο »παξίησ δοοῖς, 
νοι] Ππαγάϊγ ὈῈ υϑοὰ Ὀγ ἃ [ενν ἴῃ {πε Ῥογϑίδη 
Ρεγιοα," ἰὕη]655 1 ν ΓΘ ρύονοα [πὲ {ΠῸ 
Ῥγθδσθμοῦ ᾿ἰνοὰ πῃ τἢ6 Ῥεγβίδη ροποα τἢϊς5 τὸ- 
ΠΛΑΥΚ Πᾶ5 ΠΟ ἔοτοθ, Βυΐῖ (π6 ΘΧρΥ͂θβϑοῃ 85 
ἰἴϊ σίδη 5 ἰ5 ρογίοου !] Υ πδίιγαὶ ἴπ [Π6 τηοιῃ οὗ 
(Π6 νοῦ (α Κ'. ἵν. 22,323) οὗ ἴῆτθο ἐπουβδηά 
ΡΓονε 5 δηὰ ἃ ποιιβδηὰ δπμὰ ἤν βϑοηρβ. [η-᾿ 
ἀεεὰ Οτάϊχ ροϊηΐβ ουΐ {παΐ {Π15 Ερι]ορυθ 85- 
51:Π|65 ἴπ6 Ιἀθηῖ ΠΥ οὗ (ἢ6 ῬγοΆοδεΥ ν} (ἢς 
νυτῖεν οὗ [6 ὈοΟΚ οὗ Ριονοτῦ5. 

6ό3 



ΤΗΕ ΘΟΝΟ6 ΟΕ ΘΟΙΌΟΜΟΝ. 

ΙΝΤ ΚΟΘΌΦςΤΙΟΝ, 

ΡΑΟΒ 

1. Ροείἐοι ἐπ δὲ απο Γ᾽ δεγίριιγο. 664 
2. ον Γ᾽ (ον»ιῤοιίἑίοη ἀπά φεπογαὶ 

ἐραγαςίεγιἐί. δός 
3. (αἱε απά “μὲ βογ:" εν, 667 

. ὩὨειροάς οὗ θεν λων ΓΤ, 
απά αἰϊορογίεαὶ. : 668 

Ι. ῬΟΒΙΊΙΟΝ ΙΝ ΤΗῈ ΟΑΝΟῸΝ ΟΕ 
ΞΟΚΙΡΤΌΚΕ. 

“," Θοὴρ οὗ ϑοηὴρβ ψῃϊοῆ 15 ϑοῖο- 
ΤΠΟΠ 5,30 ἀεϑιρηῃδῖεα Ὀγ 115 πιοβῖ δῃ- 

εἰεηῖ (Η εὔταν) {π|6, ΠΟ] ἀ5 ἃ τπίαὰα ροϑί- 
ΠΟῚ 1 58οΓοά, 45 ᾿πάθεά τ νου] Ἰἢ ΠΥ 
οἴποσ ᾿τοταῖασο. [ἴ ΤΏΔΥ ὲ 5414 ἴο Ὀ6 
τῆς δηίρτηα οὗ [ῃ6 ΟἹ Τοϑιδιηθηΐ, ἃ5 (ἢ 6 
ΑΡοσδίγρδα 15 οὗ ἴῆε Νεν. Νὸ οἴδμεῦ 
ὈοοκΚ οὗ ϑετιρίιγαε Ὀδαῦβ Ἔνθ ἃ σοπΊοῖε 
ΤΕΒΕΙΏὈΪΔησ6 ἴο 1, Δηὰ ποης ((Π6 Αροοδ- 
ἰγρθὲ ποῖ δχοθρῖθα) ἢδ5 80 ρτίθνοι ϑ}γ 
ΒΠ γα [τῸΠΊῚ ἴῃ6 σαργοςα δηά ρῥγομαϊοε 
οὗ ἸΠΠΌΠΊΘΓΑ Ὁ]6 σοπηηδηϊαδζοτβ. 

115 σδηῃοηϊοϊγ, 1Γ ποῖ Ψ ΏΟΪΥ ὑποἢδ]- 
Ἰεηρεα ὄνϑῃ ἴῃ δαιΪῪ {ἰπλ65᾽, 15 ΑὈυ ΠἀΔηΠΥ 
αἰϊοβίεαά Ὀγ ῥγπλνε Υ] 6 5565 δα (ἢ 6 
Ιηοβί δηςσίθηΐῖ ϑδησίοη5 Οὗ δοοϊ ϑιαβίοαὶ 
ΔΓ ΠΟσ γ, ΠΟ ἢ ἰόανε ΠΟ ΤΟΟΠῚ ἴοσυ σϑᾶ- 
ΒΟΠΏΔΌΪΕ ἀοιθι [δῖ [ἢ6 δοηρ ννὰ5 τερασα δά 
ἃ5 8Δῃ ἰηΐεργαὶ δηα νϑηογαϊθα ροτγιίοη οὗ 
[η6 Ηδρτεν σδηοη Ὀείοτγοα ἴῃς σομηηθηςο- 
τηθηΐ οὗ [ῃ6 (ἢγιδδη οτα, δηά τῇδ 1ἴ 

1 Τπεοάοτει (“Ῥταῖ. 'ἰπ ἔχρος. ὕδηί. Οδπιὶ- 
οΟΓ.᾽ πιδηιοῦϑ βονεγαὶ {ποοτῖθβ, Ὀτοδοῃρα ἴῃ ἢὶς 
ἀδΔΥ 85 ἴο ἴΠε οὐρῖπαὶ ράγροϑε οἵ ἴπε ϑοηρ, ψῃῖοΒ 
Ὦανε Ὀδδη τοηενοα ἴῃ πιοάστγηῃ {{π|65, ἐ. ψ. ἴῃαῖ ἰξ 
γ᾽85 ἃ ςο]]δοῖοη οἱ ἴονε ὁϊαϊοριιθβ θεϊννεθη 80]ο- 
ΤΔΟη Δηά Ξοπτὸ τηφίάθη (ΑἸ ισαρ ἴ[Π6 Θ᾽ Πυπαμηα 
ΟΥ ῬΠΑγδΟἢ 5 ἀαυρβίετ), οΥ ἴπαϊ ἴ νγὰβ. δῇ 8116- 
ῬΟΤΥ οἵ ϑοϊοπιοη᾿β γεϊαίΐοη ἴο {π (ογατηοηνγθα τῇ 
οὗ ἴξγαεὶ. Τῆς ᾿ἰαϑί (ἤδοσΥ νὰ δηορίθαἃ ὮΥ 
ἼαῖΠογ. ὅ6ες αἷθο ἴπὸ ραϑϑᾷσο αιοϊοα τοι (ἢ6 
ΜΊΒΉΠδῇ (΄ ΙΔ αἴπ,᾿ 111. 5), αηά {πε (Ἄποη οἵ [ππἰ» 
115 (εἶτ. 4.1. Ξόο) πη Ἡσοάν, "αἀοὁ ΒιΙΡ]ΐογιπι ἰοχιϊς- 
Ὅι5 οὐρίμα).᾽ 110. τν. Ρ. 653. 

{{{ 1] Ρ 
ι δοβέηιο ΟΥὙ ἃ “γα «πα δι σίογίεαί 

Ϊηϊεγργείατοπ.. {70 
6. 7ώεα! απά ἐγρίεαὶ ἐδαγαζέον". όη:ι 
η. Ῥίαπ οὶ ρὲ 2ο )οαυίπφ Οὐονιν»ιθπ- 

ΩΡ οι ι-Ὁ 674 

ΡΑ5564 δ5 δυο :ηἴο ἴῃ Ἵδηοη οὗ {με 
Ρτϊπῦνε Ομυγοῆ. ὙΏΠ6 (15 ΒοΟΟΚ [85 
Ὀδθη ἑτοιὴ ἴἢ6 ἤἢγϑοί βυθ)εοϊεὰ τὸ νογὺ ([ἰ- 
γνΘΙ56 ᾿ηςογρτγείδιοηβ, δ δἰ πουρῇ οοοδ- 
5] 0η41 455841:}15 66 πιδάθ, ὅν 1ῃ ΕΔΥΥ 
{{π|65, Οὐ 15 βδοῖθα Ἵδμδγδοίου, τ ἢ85 
Πονθγῖ 6655 6 αἰννᾶγς Πεὶα θοῇ Ὀγ 
τῆς Ομυτοῆ πὰ Ὀγ [με ϑγηδρορὰξ 1ἢ 
[ῃ6 Πιρῃδϑῖ δπαὰ πιοϑδί γενογοηΐῖ δϑίηδ- 
τ[οη. Ὅηδ6 τοϑ ΠΟΥ Οἡ [1}|5. ροϊηΐϊ οἵ 
1η6 ΤσεΙε ταῖθὰ ἘδΌΡι ΑἸκΙΡα 85 τεροσῖθα 
Ϊη΄ (ῇ6 Μιβομηδῃ (“ δά δῆ, 111. 5) 6χ- 
ΡΓΟ5565 ἴΠ6 ρϑηείαὶ Ἰυάρτπεηὶ οὗ [εν ]Ἰ5ῃ 
Β0ῆοο ΒΒ δηὰ ἀοοίοιβ ἴὴ τῇς ἤτθί δηὰ 
Β6οοηά οδηΐαπ65, ἀηἀ οἠδίτη5 ἴο Γργοβεης 
παι οὗ ἃ το ῇ ΘϑΙ]ῈΓ ροΠοα: “ Ῥεδςδ 
Δη ΠΊΘΙΟΥ "ἢ" ἢδ6 ΘΧο δι 5 ἴῃ ΓΕΡΙΥ ἴο Δ 
ἸΠ ΠΌΠΟΙ, “ΝΟ πδῃ ἴῃ [5γ6] ἐνοσ ἀουδιδά 
16 σδηοηι ΠΥ οὗ ἴῃς δοηρ οἵ δοῆρϑ, ἴὺὸσ 
ἴῃ6 σοιγβα οὗ ρὲ σδῃηοῖ νὶῈ ἢ [ἴῃ 6 
ἄγ οὐ ψνηϊοἢ τῃ6 ϑοηρ οὗ ϑοὴηρβ νψὰ5 
δίνθη ἴο [586]; 41} (Ὡε Κεῖδυθιπι (Ηδ- 
Βἰορταρ 8) ἅτ ᾿ηάθεα ἃ ΠοΙγ (πιηρ, Ὀαῖ 
[ὴ6 ϑοηρ οὗ ϑοηρβ 15 ἃ δοῖγν οἵ ἢο]}165.᾽ 
Α δἰγη δῦ ΠΠ655 15 ὈΟσηῈ ΌΥ [6 δδυ]δβῖ 
Ομ βιδη ἐχροϑιΐζοῦβ ἴο [6 το] ρΊου5 6511- 
Τδίοη ἴῃ ψν]οἢ τἢ]5 ὈΟΟΚ ψὰ5 με]ὰ ὈγΓ 
τῇς Ομυτοὴ οὗ ἴῆ6 βοοοηά, τῃϊγά, δηά 
ἴουἢ σοηΐυπθβ: “ὙΠ ἡ ῃοΪῈ ΡοΩγ οὗ 
1Π15 ϑογιρίαυγα," 5ᾶγ5 ἴῃ [δίμεσ οὐ (Ὁ Πϑθδῃ 
ΘΧχοροβ15, "15 τηδ68 ῈΡ οὗ τηγϑς υἱτΘΥά σε 5 
(Οπρεη, Ῥτοίορ. ἴῃ Οδηΐῖ. (δηξις. 1 ἘΓΡσ. 
ἈλπΠηο); δηὰ ἀραίη, Ἰὼ 8 ΠΟΙΠΘΥ ΡῥΪδος, 
ΔΙΟΣ Θμυτ  σδῖηρ 51Χχ οὗ (ῃς οὨϊοῖ ϑοηρϑ οὗ 



Ν 

ἹΝΤΕΟΡΌΓΤΙΟΝ ΤΟ ΤΗῈ 50Ό0Ν6 ΟΕ ΒΟΙΌΜΟΝ. 

ἩοἱΪγ ϑοεπρίυτα, ἴῃς ϑοηρ οὗ ἰῃῆς Ἀεά ὅδ 
(Εχοά. χν.), [6 δοηρ οὗ ἴῃ6 61} (Ν᾿ τη. 
ΧΧΙ. 17, 18), οἱ Μοβθβ (θευς χχχὶ!), οὗ 
Θεροσδὴ (Τιαρ. ν.), οὗ αν! (5. χν}}.), 
οὗ Ιβαϊδῃ (1581. ν.), ἀπμα δϑϑιρηϊηρ ἴο ἐα ἢ 
115. 5Ρ6Ο14] σι ρπιῆοδηςο Ἰὴ τείθγεηςα ἴο (6 
ΒρΙΓΙΔ4] "6, ἢ6 τλ.5 ῥτοσδδαϑβ : “ ΏΘη 
ἴῃου παϑὶ ραβϑθα τῃγουρῇ 4}} [Π656, ἴμου 
τηυϑὶ τουηΐῖ γεῖ ΠΙρῆοΓ το ϑηρ ἢ τη 6 
Βηάἀδρτοοπῖ [ἢϊ5 ϑοὴρ οὗ ϑοηρϑβ." (Ηοτη.᾽ 
1. περ. Ἡ]δσοηγτηο.) [Ι͂}η (6 ΒοοΚ οὗ 
Ῥχόνογρβ, δοοοσζαϊηρ ἴο δῖ Τεγοηθ, [6 
γουηρ τὸ ἰδυρῆϊ (ῃ6 ἀστ165 οἵ δ ; ἴῃ 
Ἐκ οἸοϑιαςῖος της τἀ] ο-ἀροα [ῃ6 νΔΏ 
οὗ δαγϊν (Πηρ5; ἴῃ Οδηζιοὶες (ἢ6 ΡΕΓ- 
[εοϊεά, ῆο πᾶνο [6 νου] Ὀδηθδίῆ {ΠΕῚΓ 
ἴξεῖ, ἀγὸ )οϊηθά ἴο [ἢ6 δηλῦγασθβ οὗ {86 
ἤδανθην Βπάοδρτοοιη. (“(ομησζηθηΐ. 1η 
Ἐςο]65.᾽ 1. 1.) 
τ πηυδῖ 6 σοηΐξοοοοα ἴπμαΐ ᾿Γ γα 5εεκΚ 

ἴΟΥ 51:Π}1}}4Γ Ἔν! ἄθησθ οὗ βοῇ δὴ δϑυ Δ ΠἼΟΏ 
οὗ [ῆ6 σμδγδαοῖοσ δηά πιεδηϊηρ οὗ [ἢ]5 
ὈοΟΚ ἴῃ οΟἴΠ6Γ ραγῖβ οὗ ϑουρίυγα ννὸ 5}4]} 
Ὀδ6 ἀϊβδαρροϊηϊεα. Οἠδ οΥ ἴἔνο Δ|]15]0 05 
ἢν Ὀδθη [οιηᾶ ἴῃ τῆ ϑοηρ ἴο δὲ ἰϑαϑβὲ 
ΟἿδ οἷάεδσ σδῃηοηΐοδὶ θοοκ ((εη6515), πα 
ἃ ἴεν τείεγαεησθα ἴο 11 10 ὈοΟΪ5 οὗἉ ἰαΐθῦ 
ςοπηροϑβιοη (Ρτονοσῦβ, [βαἰδἢ, Η 568)"; 
γΏ116 νο ΟΥ χες ἀοι 18] 4] 5] 05 ἤᾶνα 
Ῥδθὴ {πουρῃϊ ἴο Ὀ6 τηδάςδ ἴο 1 Ὁ ψ ΠΕ Γ5 
οὔτε Νεὲν Τοβίδπηθηῖ. Βυῖΐ (ἢ65ς τεΐεσ- 
ΘΏσε5, ὄονϑῃ ἴἴ δυἱηοιθηϊ ἴο Θϑίδ Ὁ ]Π15} 106 
ΤΕΠορη τ οὴ οὗ τη6 ϑοηρ ἃ5 ἃ ρατί οὗ ΗΟΙΪΥ 
ΘοΟΙρίαγα ὈΥ 5οπὴα ἃπηοηρ ἴῃς σδηοηϊοδὶ 
Γεγ5, νου α Ὀ6 αυτ Ἰηδήδαιϊαϊς ἴο 
ἀδἴοσηη6 115 ἸΠΓΕΥΡΓΘ Δ ΙΊΟΠ, ΟΥἩ ΒΞ ΡΕΙΒε ας 
[86 Πδοθϑϑιῖυ ἴοΓ ἱπάἀδροηάεξηϊ ᾿Π]ΌΓΥ Οἡ 
[ἴῃς ρατὶ οἵ [ῃ6 Ἔχροϑιΐοσ. 

2. ΕῸΚΜ ΟΕ (ὈΜΡΟΞΙΤΙΟΝ ΑΝῸ 
ΟΕΝΕΞΚΑΙ, (ΗἨΛΔΕΛΟΤΕΚΙΞΤΙΟΒ. 

Τῆς ἀιβηου ες. οὗ τῆς ἱπιουργεῖοσ οὗ 
[ῃ6 ΘΟ γα ἀπιιβυ8}}Υγ σγθαῖ. ΟἿδ 165 
1ὴ [ῃ6 ΡΘΟΌΠΔΓ ἔοστη οὗ σοτηροβιίοη. ΤῊΣ 
ϑοηρ οὗ ϑοηρδ πιιρῆϊ Ὀς6 οδἰ]εα ἃ ᾿γγῖοο- 

1 Το] ΠἰΣοο ἢ πᾶς τῆς (ΟἹ Ωρ ταίεγεηοαβ ἀπά 
Γαβο απο 5 ἱπ ἴῃς ϑοηρ ἴο (σεπαβὶβ: ἃ. ϑοηρ 
νἱϊ. τι οοτηρατοὰ ψι Οδπη, ἦν. 8. ὁ. ϑοῃρ' ἵν, 
11, σεη. χχνιὶ. 27. ΖΦ. ϑοηρ υἱϊ!. 6, Οεη. χὶϊῖχ. 7. 
ἦ. ϑοηρ νἱ. 13 (5ε6 ποῖβ ἴῃ (οπιπιοηΐδγυ), θη. 
ΧΧΧΙ!. 2. ΖΦ. ϑοῃς νἱϊ. 13, ὕδῃ. χχχ. [4. 
τῆς οἵπεῖ δηὰ ἢθ Πο]άς ἰἴ αιΐε σογίαϊη πὶ (ἢ 6 
δυϊποῦ οἵ Ργονογὺβ ἱ. ---οἶχ.., ψ οπὶ ἢ ΡΪαςεβ τη {πὰ 
{ἰπ|ὸ οὗ [ἐποσπαρηαῖ, μα τεδὰ (ἢ ϑοὴσ, Ηδς 
τεοκοηβ ἔουγ οἶδατ τείθγεηςθϑ--- γον. ν. 1.5. (0]]., 
ϑοηρ ἰν. 11. Ρυχον. νἱΐ. 17, ϑοηρ ἰν. 14. τον. 
γ. 3, ϑοηρῖν. 11; ἀπα Θβρθοίδ!ν Ῥτον. νὶ. 30 (0]]. 
Ἠδ τοραγὰβ δ5 δὴ ἱπάιιθιιδθ]8 σγαυπληΐθοθμος οὗ 
ϑοηρ Υἱῖ!, 6 (οἱ, 
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ἀτατηδῖϊς ροδ, Ὀὰξ 1 15 Γαδ] ν μὲ ρα, 
ΔΠα ποῖ ἃ ἄγατηα 1ὴ ἴπε 56ῆη86 (δι 11 τγὰ8 
ΘΙ Γ ̓ηἰΘη δα οΥ δάαρίεα ἔογ στοργθβθη- 
ἰδῆ. Τὸ υ86 ἴΠ6 ψοτ͵γάϑβ οὗ 8 τηβάϊοναὶ 
οοτητηθηϊδίοῦ (Ααυη45)", “1185 ΒΟΟΙΚ 15 
1 ΟΠ6 τόϑρθοῖ τροβὲ οὔβουγο, (Πδΐ ἰπΠουσἢ 
ΓΙ ΈΘῺ ἴῃ ἃ ἀγαπηδίιο 5ῖ}]6 ὯΟ τηθηῖτίοη 15 
τΏ846 οὗ [ῃ6 αἸἤεγοηῖ 5ρθαίκοῖβ." 8 δῖξ 
Ιεῖς ἴο ἀείεπηϊηθ ὈΥ ἰηΐογηδὶ δνιάθηοθ 
8Ι΄οης [6 υτ ΟΣ, ομδσδοῖοσ, Δηἢ 5ρΈ ο ἢ 65 
οὔ [8 ὠγαηιαίς 2έγϑογιίξ, ἴῃ 6 δείίοη ἀ6]}- 
πραϊθα οὐ ᾿ρ]|164, τ[ἢς6 τὴ αἀτ δηά 
Ρυγροβα οἵ τῇ ψῆθ]6 σοπηροβιτίοη, δηὰ 
115 6] 4] οὐ [γριοδὶ βιρῃιῆσδηοθ. ΑὨΥ͂ 
σΟΠΟΙ υ5ῖοη8 ἱμπογείοσα αἵ νῃϊοῇ ἴΠ6 βἴυαάθης 
ΤΏΔΥ ΔΙΓΙνῸ ΟἹ 50ἢ Ροϊηίβ βῃοι!α Ὀς 6χ- 
ὈΓΘΘϑΘα σῇ τῃοαθιδοηῃ δηα τηδιηϊαϊπθα 
νΠἢ. ΒΓ Πἰγ. 

ΟὨδ ρΡοϊηΐ ἴῃ βίδυ!ηρ ΠΊΔΥ Ὀὲ 4ϑϑυμηδα 
85 5ει(ἰδὰ ὈὉγ ἰῃ6 σοηδβοῃΐ οὗ δἰπηοϑβὶ 4]] 
τοοθηΐ ογτοσ: [ῃ6 ϑοηρ 15 ποῖ, 85 5016 
ἢᾶνο πιδιηϊαϊηθά, δῇ δηϊῃοΙ ΟΡΎ ΟΥ̓ (ΟἸΪΘο- 
[οη οὗ ροοιηβ ἀπά ἱταρτηεηῖβ ὈΥ̓ νΔΙΙΟΙ5 
δας βοσβ", Ὀυΐ (45 115 Ηεῦτεν {Π|6 1η6]- 
οδι65) ἃ βίῃρὶε ροε, ἴῃς. ψοῦκ οὗ οὔθ 
αυῖθοτ. [Ι{ 15 “τῇς ϑοηρ οὗ ϑοηρβ," ἴῃς 
τηοϑδῖ ὄχοϑι ]θηΐξ οὗ 411] ϑοηρϑβ; δηά “οἵ 
ΘΟΙΟΓΏΟΙ," Ὠαν!ηρ᾽ Θοϊοσήοη ἴον 115 δ ΠῸΓ 
ΟΥ̓ ᾿ἴ5 σΒ )]εο. Τῆς οἱά ροριυ δῦ τη οῖ- 
1ηρ5 οὗ 1Π|5 {π|6, ““ (ὑαπίιοα,᾽" “ΟΔΠΕς] 65, 
ΟΥ ““ϑοηρϑ8 οἵ ϑοϊοιηοη," εγα σοηβϑαιθηῖ- 
Ἰγ 85 ἴο [6 ρίυγαὶ ἔοιτῃ Ἰπεχαςῖ δηα τη ]5- 
Ἰεδάϊησ. Απὰά γεῖ ὄνθη ἴῆδξ ρίυγαὶ πηρῃϊ 
Ὀ6 ἀοίξηἀοα 45 οδ᾽]ηρ διϊεπίίοῃ ἴο ἰῃ δ 
οὈνίουβ ἔδοϊ παῖ, ἱπουρῃ [ἢ6 ϑοηρ 15 8 
γγ6}}-οὐρδηϊζεά ροσίοδὶ ἡ Π0]6, 115 ΌΤΙ 15 
τηδάδ ὑρ οὗ νᾶτίοιι5 ρατίβ Δπη4 βεοίοηϑβ, οὗ 
ΜΉΘ. 5ονοῦδ) ἢᾶνο 50 τ ποἢ Ἰμἀδροηάθηοα 
δηά ᾿παϊνι ἀπ} 5 ἴο πᾶνε Ὀδθη ἠοῖ Ἰη- 
ΔΡτΙγ οΔ]]εα 1ἀγ]15, 2. 4. ΞΒῃοτέ ροσῖῖς ρίθοα5 
οἵ νϑτίοιι [Ὀγπὶ5 σοηίδιπηρ ἐδοὴ ἃ α18- 
Πησῖ διδ]εςοὶ οὗ τοργοβοηίλιιοη. Τἢδθ6 
ΒἤοΥ[Οσ ρΊΘ 65 ᾶἃτα 4]}, Πούνενεσ, 50 οἱοβϑ- 
'γ ᾿Πηκοα ὈΥ ἃ σοϊηηοη ΡῬΌΓΡΟΒΘ, 8ἃ5 ἴο 
ἴοττα, ἤθη νιονθα ἰὴ {ποὶγ τρῃϊ σοη- 
πδοῦοη, σοηβεςιοηϊ ρας οὗ ἃ Ἰαῦρεγ 
δηαὰ σομηρὶεῖα ροεθ. 170. ἡἰβεηρι ϑῃ 
{λ656 ρατίβ, δῃηὰ οὔϑβεγνο {86 τεϊδίοη ἴῃ 
ΜΠ] Οἢ [Π6Ὺ σἴαπα ἴο ομς δηοίῖμοσ δηὰ (8 
θΘΠΕΘΓΑΙ 50] 6ςΐ, 15 ἃ ὈΓΙΠΊΔΙΥ αὐ οὗ τῆς 

5 ΞἘς ἴῃ μος ΟὈεουτββίπλιβ ἰσῖε Ἰἰῦεσ, αὐἱὰ 
Π0]155 1Ὁ] σσπλπη Π] ΟΥΔΠΓΕΣ ῬΘΙΒΟΠ 5, οἴπὶ ἰΔΙΏ ΘῈ 
βίγίο φυδϑὶ σοπηῖςο 5ἷῖ σοπῃηροβίϊυ8.᾽" 

8 Τα πιοςῖ εχίγαναραηϊ τη ἰδ ΠΟΥ οὗ [Π]5 Ἦγ- 
Ῥοιπεβὶς ἰ5 Μαρτι5 (΄ Καὶ ἰίβομε Βεαγροί(πηρ,᾽ ὅς, 
ἮΔ}]16 1842), ψο τρακεβ ἴῃς Θοῃρ σοῃβίβὶ οὗ 14 
ἀϊβίπος Ροδπὶθ, Ὀδοϊάθ βυπαΥΎ ἰγαριηθηῖα ἀηὰ 
δα! οη5. 
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σϑταία} Ιηἰογρτείεσ, Ψῃο, ἴῃ τα κίηρ, ἢῚ5 
ἀϊνι5ῖοη, Μ1} 6 ρυμἀδα, ΡΑγΓΪΎ ὈΥ Οὔ56Γ- 
νδιίοη οὗ ροβίιοδὶ βίπιοίαγε Δηα ΒΘ 6 Π0 65 
οἵ τπουρῃῖ, ἀπαὰ ραγΥ Ὀγ τείταιηβ. δπὰ 
Τοουττοηΐ ρἤγαβοβ, υ566 1 Μψου]α 56 θη) οὗ 
Βαεῖ ρύγροβθα ὈΥ ἴῃς διΐῃοσ οὗ ἴῃ6 ροξιὴ 
ἴο Ἰηαϊοδῖα ἴῃς σοϊῃτηθπηοδιηθηῖ οὐ [ἢ6 
αἰοβε οὗ 115 νᾶγίοιιβ 56 ]ΟΏ8. 

ἼΠε δαγ θὲ [Θνν δ Ἐχροϑιῖου οἵ τῇδ 
ΘΟΩΡ ἃ5 ἃ ηοΪΘ, ἴῃς δυΐμοσ οὗ τῃ6 50- 
οΔ]164 (ἢαϊάεε Ταγριη, ἀϊν65 11 ἴῃ ἢ15 
ΠΙβιογ σο- ὑσορδαίὶς ᾿πἰογργεϊδίίοῃ ᾿ηΐο ἵὸ 
ὨΘΑΙΪΥ Θαυδὶ Ππαῖνεβ δῖ οἢ. ν. 1. ΑἹ] ἰῃδὲ 

ΟῬΙΘΟΘα65 [Π6 οἷοβα οὗ ἴῃδϊ νεῦβϑα 6 τηδκεϑ. 
τοίου ἴο (ἢ6 {{π|6ὲ5 οὗ τὴς Εχοάιϊι5 δηᾶ οὗ 
τῃς ἢτγϑι ΤΡ] 6, απα 411 τπαΐ (Ο]]ονγ5. ἴο 
{ΠπΠ|65 Βυροεαιθης ἴο [ῃ6 ἀδροτγίδιοη ἴο 
ΒΑΡ ]οη ἀοννῃ ἴο ἴΠ|6 ἤπα] γεϑίοσζαίοη οὗ 
586] δηᾶα [(ἢς ρίοσιθβ οὗ τῆς Ἰαϊζεῦ ἀδγ. 
Ὑνμαΐθνογ ψνῈ τῇαγ {πιηΚ οἵ [Π15 ΔΙ] ΡΌΓΙΟΑΙ 
Ιητογρτοίδιοη, ἴ[μ6 αἰνιδίοη 1156}{ οὗ τῃ68 
ΘΟῺΡ Ιηἴο ἴννο ΓΕ ΚΑ ΌΪΥ σοπῃίταβῖθα δηὰ 
ΠΟΥΓΟΒΡΟΠαΐηρ Παῖϊνθβ (1. 2--ν. 1, δηά ν. 2 
--ν. 14), [που ρἢ 1{π|6 οὔϑεσνεα Ὀγ πιο- 
ἄετ Ἔχροβίζοῦβ, Μν}}} )ὲ ἑἰοιιηα ἴο δοοοζά 
ὀχδοῖϊν ννἢ ννῆαϊ οἡ ΟἴΠΘΥ ρτοιηᾶβ δἂρ- 
ΡῬέδΙ5 ἴο Ὀ6 115 ραηθης βίου δ] 56η56, 
δΔηἀ τηδυ, ΜΙ ΟἸΠΘΓ αἰν]ϑοη5 (ϑυρσεβίοα 
Ὁγ τῆς τείτϑι 5. 151 γείθγγεα ἴο), ρῦονε ἃ 
να] υ 8 0] 6 οἶδ τη ἴπ6 παηὰ οὗ ἃ οδγείῃ] 
βδίπαἀδηῖ το ἴε ἱπι6 βιρῃιθοδηος οὗ (Π8 
ὙὙΠΟΪ]6. 

ΤῊΘ ὕνο τηοβὲ ἱπηροτίδηϊς οὗ {πΠ656 τὸ- 
[γα] 15 ΔΥ6, ἔτϑί, [η6 Βγιάε᾽ 5 (ἢσθείο!α Αἀϊα- 
ταϊίοη ἴο ἴΠ6 ΟΠοΡ5. (11. 7, 1. σ, δηά 
111. 4), ππαγκίηρ αἱ ϑᾶςῇ ρῥΐδοθ, 45 τηοβί 
ἹΠΓΟΓΡΥ ίουβ ἄρτθθ, ἴΠ6 εἰοβα οἵ οπδ ἢἸ- 
νἱϑίοη οἵ τῃ6 ροεπι; βθοοπαάϊυ, ἴῃ Οἱι68- 
[ΟῚ ἀϑκεα τἤγϑα τπλ]65 Ὀγ ἃ (πού ι5 οἢ ἃς 
ἸΏΔΩΥ αἰπίηοῖ Δρρεάσγδηςθβ οἵ ἴῃ6 Βγιάα 
(111. 6, νὶἱ. το, δηὰ νὶ}]. 5), πιαγκίηρ, ἰὴ 
ἸΙΚ6 ὨἸΔΠΠΘΙ, ἃ ἰτοϑῇ ΠΟΙ] ΠΟΘΙ Θηϊ, 
ΤΠο56 ἵἴνο γοίγαιη5 ΘΏΔ40]6 15. ἴο αἰνιάε 
εδοῦ δ] οὗ {πΠ6Ὸ ϑοὴρ ἰπῖο ἴἤγθα ρᾶτῖβ οὗ 
ΠοΑΙγ δαπδ] ἰδηρῖῃ, δηα παῖε ἴῃ 6 ἢ ο]6 
ῬΟΘΠΊ σοηδὶδῖ οἱ 51Χ Ῥαγίβ; δὴ διζδηρε- 
τηθηΐ ἢ ἢ, τη 115 τη] ἰδαίιγθβ, ἢ45 οὔ- 
(ΔἸ 6 ἃ τηΔ] ΟΥἹΥ οἱ βυϊγαρες ἀπο ηρ πΊο- 
ἀεγη ἰηϊογργεΐοσθ Ἐδοῦ οὗ ἴε56 ρᾶγίϑ, 
Οἢ 8 Οἴοβοσ νθνγ, Μ0}} Ὀ6 ἰουηαὰ ἴο Ὀτγεακ 
ὋΡ ἰηΐο ἵἴψἷῸο ΟΥ 166 5ΠΊ4|16 Γ 5ΕΟΏΟΏΒ, 
50Π16 816 1ἀγ}}1Ο Ἰῃ {ΠΕῚΓ σΠαγασίοσ, δηά 
σΑρΑὈΪ]Ὲ οὗ Ῥεϊηρ τεραγάθα 45 αἰξιϊηςὶ 
1π||6 Ρροθπ5 (6. 11. 8---17, 111. 1τπτορν 
2---8). Απὰ πεῖα ἀρδὶῃ νὰ δηα οἵπεῦ 
ΤΟσυττθηΐ ρἤΓαβοβ, ἐς. “ Βεμο]ά, μου Ατὶ 
ἔαιτ," ὅχο. (1. 15), ἵν. 1) 7), Υἱ, 4, ΥἹ], 6), 

ἹΝΤΚΟΘΌΚςΤΙΟΝ ΤΟ 

ὙΠΙΟΝ 15 ἃ ἵοιτηυΐα οὗ σοτηπηθηςοπηδηῖ; 
δΔηα (δ (οἰ ονιηρ ἰοιτηἶξ οὗ σοηο] 510, 
“Ἡϊ!κΚ5 Ἰεῆ βαηα ἡπαεγηθδίῃ τὴν ἢθδα," ἃς. 
(11. 6, νἱ].. 4); “ ΕἸεθ, τγ Ὀεϊονεα," ἃς. ; 
Δηὰ “1 δχῃὴ τὴῦ ὑεϊονεα᾽5," ἄς. (11. τό, 
17, Υἱ]. το, ν1}}. 14). ὙΠ656 δϑῃουΐοσ Γα- 
ἰταϊηβ, δἱἀδαὰ Ὀγ οἴμοσ οὐβεσγνδίίοῃβ, ν}}} 
Ῥῖονα υὑδείμι] συ δ5 ἴῃ Πισί ΠΕΥ ΘῈ ΡαΙνΊ5Ιοη. 

ἼΠε ϑοηρ 15 τῃχουρῃοι 50 [ΔΓ ἀσδιηδῦς 
ἸῈ ἴοσγῃι (ἢδι ἰἴ σοηϑίϑίβ ΘΠ ΌΠΓΟΙΥ οὗ αἸαᾶ- 
Ἰοριια οὐ τῃηοηῃοΐορια, [ἢ6 ᾿ ΓΙΟΥ͂ ΠΟ ΠΕΤΘ 
ΒΡ ΘΑ ΚΙηρ ἴῃ ἢ15 οὐ ρεῖβοῃ ; δηά ἴῃς αἰϊᾶ- 
ἴοριια 15 σοηπεοίθα ψΠ ἴῃς ἀενεϊοριηθηῖ 
οἶδ οογίδιη δοΐϊοη. ΤἬΏΘΓΘ ἄγε, 6 Ὀ6]Ι6νΘ, 
ΟὨΪΥ ἴῃγεα οἢοί βρξάκεῖβ, “ 1ῃε Βιιάς",; 
“(ῃς Βεϊονες," δῃὰ ἃ ογαϑ οἵ “ ὙΙτρίπθ᾽ 
ΟΓΙ“ Ῥαυρ ῖεβ οἵ 7εγυβαίετα ἡ," Βανὶηρ 
Θδοἢ ΠΕΙΣ ΟΥΝἢ ΠΊΔΠΠΕΙ Δηα ΡΘΟυ ΔΓ νογή5 
Δη ἃ ρἤταβθθϑ, ἀηα (ἢθ686 50 οδγείυ!γ δά- 
Ὠετεα ἴο 85 ἴο ΠεΙρ 5, ἢ 50Π16 ᾿ᾶ565 οὗ 
ἀουδῖ, ἴο ἀξίου ης ἴῃ6 ραγΓ Ο]ΔΓ ΘΡΕΆΚΕΥ 
(5ε6 ποῖβ οῃ ἱ. 8. Τῆς Βπ6 σοπδίδῃι Υ 
Τερθαίβ ΠΟΙ ἱανοιυτῖθ ρἤγαβοβ; ΖΦ. 9. (ῃ6 
Αἀ)αυτγαίίοη (11. 7, ὅζο.), ἀηα ἃ 51Π}}18Γ ἔοτυ- 
Τὰ δὶ ν. 8; “1 πὶ ΤΡ Βεϊονεα 5," ἃς. 
(11. τό, νἱ. 2, νἱῖ. 10, σοιραζγα νἱῖ!. 10); 
ἐ Ἐ]ΕΘ᾽ (ογ ““τὐτῃ), “ ΤΥ Βεϊονεά," ἃς, 
(11. 17, ν}}. 14}; ΠΕῚ Βεϊονβα 15 ἃ “ ὍΒερ. 
Ποτα," νῇῆο “[δοα5᾽ ἢ]5 ἢἤοοκ (1. 7) 
“ἴηοηρ 165" (1. τό, νὶ. 2). Τῇῆε Βε- 
Ιονεα, οἡ ἴῃς οἴμεγ ἢδηά, τερεαίβαϊῃν ἐπ)- 
ΡὈίογβ τῃ6 βᾶπι6 ἴθῖτὴβ ἴῃ δας γεβϑίηρ (ἢ ς 
Βηὰς; 69. “Μγ Ιμονε" οἵ “Ἐπεηα᾽ (.. 9, 
1ς, 1ἰ. 2, 1ο, 13, ἷν. 1, 7») ν. 2, Υἱ. 4); 
“Μγ Πόνε" (11. 14, ν. 2, νἱ. 9); “ΜΥ 
ΣΕ ΚΟΥΝ (ἰν. 9. 1ο, ν, 2); “Ἰνεῖ τὴὲ Πέδγ 
[ΠΥ νοϊοθ᾿ ᾿(.. 14, ν11Π1. 13}; “Ὅπου ἢαβῖ 
ἀονε5᾽ Ἔγ6 5 (1. 15, ἵν. 1). (οπηραγα 450 
ἵν. χ---2 ἢ ν]. 5---7, δηὰ ἵν. 4, 5 ψ ἢ 
1]. 3, 4 

Α ἀεϊ]ϊοαῖε οὐδογνδίίοη οὗ δὴ δπεϊθηῖ 
Ἡδεθτγον ἀοοίοῦ μπᾶ5 Ὀεθη απάθα ἀονῃ 
ἴῃ τῆς “Μιάχαβῃ Ἀδθρα, νῖΖ. “1τῃαϊ ἐνετγ- 
(ἰηρς ἴῃ 186 ϑοὴρ οὗ ϑοῃρβδ 15 βαϊὰ 1ῃ 
ὈΓΔΙ56 οὗ 1ϑ5ταβ]," 2.4. οἵ τῆς Βπάς; δηά 
[αὶ σοηῃϑδεσ]ιθηῖγ τῃο56 Ἰηϊοσργείαδ [ἢ 5 
ἃτα ἴο Ὀδ6 τοὐεοῖεα ψῃιοῇ ᾿πἰτοάμυςθ δηγ- 
τη οὗ ὈΪᾶπηα, Ταρσοδςῇ, οΥ 11} ᾿πτθπτίοῃ, 
ἰηῖο ννῆδαϊ 15 δαἀγεϑθεα ἴο μεσ. ὍΤῇῆε οὔ- 

1 ϑότηε (Ηδττηεσ, ἩΠσὶρ) 5Ρ01] {πε ἱπίερτιν οὗ 
{πε Ῥοεπὶ ἃπά [15 ἱπἴογ ὁ ἀρ μνκΝν ὈΥ αϑϑυτηϊησ 
τοῦτο ἤδη οἠα οὈ]εςὶ οἱ ἴπε Κιηρ᾽5 αἤεςιίοη, 
ΠΊΔΩΥ τποτὰ (1πεῈ δανοσαῖαβ οἵ ἴῆς ΘΠΘρῃεγά Ἰονοτ 
Βγροίμεβἰ5) Ὁγ ̓ πϑ5βίϊηρ ὁπ ἴπόγε θοῖηρ ἵψο [τ όνοτς. 

Οηρεη δάάς ἃ ἰοιυτῃ βρεάκοτγ, α Οποπιβ οὗ 
Υουηρ Μδη, σοπιραηῖοηβ οὗ ἴῃς Βιϊιάεστοοη. Τὸ 
[815 ΟΒοσγὰβ 1. Χ1 ἸρδῪ Ὁ δϑϑιρηβά. 



ΤΗΕ 5ΟΝὰ ΟΕ 5ΘΟΙΟΜΟΝ: 

Βεινδίίοη 5 εχίθπἀθα ὈγῪ Μεζοίοσ ἴο ἴῃς 
ἴοὴ6 δη( 5ρι11ξ οὔ (ἢ6 νψῇῆο]ε σοτῃροβι!οη . 
ΤΠ 54πὶ6 γοιηδτκ γὰ5 ΠΚΟν 156 τηδάθ ὈΥῪ 
τῆς δυΐῃοσ οἵ ἴῃς “ϑυπορϑὶ5 οὗ Ηοὶγν ϑ.πρ- 
ἴυγο᾽ οὔσὸ αδιἰιιρυϊοὰ το 85. Αἰμδηδβιιϑ: 
“ὙΠ οτθαβ ἴῃ οἴμοσ δοιρίυγεβ," ἢ τοὸ- 
τῆλ κ5, “ τὸ ἰου πα ψογαβ οὗ Ἰηα!ρηδίϊοη 
Δηα ννταῖῃ δηα τούτ! Ὁ] 6 {Πτοδϊθηϊηρϑ, [ἢ]15 
ΒοοΟΚ ὑτγεδίῃθϑ οὗ ϑινθείηθϑβ οἡΪγ, οἤθογ-. 
[1] η655, δηά ͵ογ." Τῆς οὐβεγνδίίοῃ 15 ἃ 
ἵγαε δηά ἔτ {1 οὔθ, [που Ρἢ Ἰρπογαα ὈῪ 
ΙΏΔΏΥ ΘΧΡΟΒίΟσΘ, [16γὰ] δηα δ᾽] ρΌΓΙΟΔὶ. 
τ τῖρᾷς Ὀ6 υτρεᾶ, διηοηρ ΟΙΠΘΙ ΟὈ]Ες- 
ἘΠ οη5, ἴο “τὴς. Πγροῖῃθ51:5" 50 οδ]]6α “ οὗ 
[6 ΘΒερμοσα-Ἰονοσ," σψῆιςῃ, τπουρῃ (ἃ- 
νουτεαὰ ὈΥ ἃ Δ] ΟΣ οὗ τηοάσγῃ ἸῃῖοΓ- 
ὈΓΟίοσβ, δηά ψνοσκοα οὖ ΌὉΥ 5οπὶθ ψ 1 ἢ 
δτεαῖ ἸῃρΘΏΘΥ, πδοδϑϑιίδῖο ἰῃ6 Ἰπῖτο- 
ἀποτοη οὗ την ἰογοθα Θχροβιτοηβ δηὰ 
οὗ τῃουρῃϊθ δηα βεηεπηθηῖς Δ]]16ῃ. ΤΟ ΠῚ 
[ῃΠ6 Ὀυγ δηὰ ϑνεεῖΐηθϑθ οὗ ἴῃ6 νψνῇο] 6 
σοϊηροβιίου. ΤῊϊ5 Ὠγροίΐῃθϑι5 5511Π165 
(ῃαὶ {Πότ ἂῖα ὕνο 1 ονοῦβ 1η [Π6 ϑοηρ, 
Οὔδ ἃ [διπ{π|] 5] π}ρ|6- πη θα Θῃερμοσγά, 
1ῃ6 ΟΥΒΟΙ ἃ ᾿ῃδρῃηϊβοθηΐ νοϊυρίαους Κίηρ, 
ὈγΥ δᾶ οὗ Ψψῃοὰ ἴΠ6 δβεςσίίοηβ οὗ ἃ 
ΘΠ δηλ α τηδι θη ἅτ δἰτογηδίοὶ νυ 50- 
᾿οϊϊο ἃ, 8116 δα, Δ] ἴῃ ΠΟΙ 8]|6- 
δίδηςα ἴο ΠΕῚ ϑῃερμῃεγά-ονετῦ, γο]θοῖβ ἢ 
ΒΟΟΣ [ἢ6 το ΔΊοἢ 5 ὈΪΔΠαἸΞῃ πη ηϊβ, δηα 
ἤΔ4Π}1]Υ σοτηρεὶβ δὰ ἴο ἀραποη ἢ5 ρὺΓ- 
5". ἽΕΙ 15, γὸ δῖα ρεγϑυδαάβα, ὑυϊ 
Οηδ [νὰ ἰὴ ἴμ6 ϑοηρ, ἀηα οἠδ οὈ]δεοὶ οὗ 
ἢϊ5 αβδθοῦοη, ψιουϊ νὰ] οὐ ὁἸδιυγθϊηρ 
ΙΒ ηςΘ. οἡ ΕἸΠΕΓ 5146.Ὀ Τῆς Βεϊονεὰ 
οὗ τμὃ Βπιάβ 15 ἰὴ {τ 4 Κίηρ, δηά 1 
5ῆ6. ΟΟΟΔΘΙΟΠΔΙΪ 5ροᾶκβ οἱ ΠῚ 845 ἃ 
ΘΠΘΡΠοΓά, 586 ἱπειτηδῖοβ. Πευβεὶ (νὶ. 2, 3) 
τῃῆαῖ 5ῃ6 5 δρθακίὴρ ἤριυγαῖνεὶγ. [τ 
15, Τηοσθονϑῦ, αυϊ6 Π1 δοσογάδηοα ϑῈ ἢ 
ΠΟΙ σμαγδοῖοσ, 85 σοηϑβιϑίθ τὶν ἀε]ηδαῖθα 
ττουρῇους τὴς ροσπι, {παὶ Ὀδὶηρ Ὠοτβαὶ 
ἃ τι ξτῖς τηδιάθη οἵ δἷ ᾿ἰδαϑῖ σοιῃρδγδίνε!νΥ 
ἴον σἴδϊίίοη δῆβ ϑῃοια, ὈΥ διῇ δῃ 
ΔΡρο!]ατίοη, 566 κ ἴο ἄγαν ἀονῃ δι 
ὙΠΟ ΘΙ 5οὰ] Ἰονοῖῃ᾽" (1. 7, 11. Σ, 2, 
3, 4), Ἰλουρῃ μα θὲ ἴπε Κιίηρ οὗ 5186], 

1 Αἀάς χυοᾶ εχ Ηεῦτοεῖς ἀΠΠ Προ ηοΓ ἐδὶ οΌβεσ- 
ναηάυτῃ Πἰς οπιηΐα ᾿ ἰαιάδπὶ βοπᾶγα ΠΟῚ ἴῃ ἀ6- 
ἄδουδβ, ἃς π6 ἰφπι!] τὰ αυΐάστῃ δ δἰίαγαῖγα ραγίςα 
ἀϊεὶ, φυοὰ Αἰζεγαπη ροβϑὶὶ οἤδπμάδγε, 5εὰ οπιηΐᾶ 
σοποϊ]διϊοηἶς οἴ δηοοπιογιση εἰ Ὀ]ΔΠα ΔΓ ΠῚ 
διιανἐϊατίπαια ρίομα 6556 νεγρα. ἡ Μοτγοεγυ, “Ῥγεῖ. 
ἱῃ ἔχροβ. (ὑδηϊ. (δηι. 

3. Απιοηρ ἰΐ5 πιοβί ἀἰϑ συ ϑῃεα δΔάνοοκίεβ πᾶν 
6 πιρηιϊϊομεὰά Ενναϊὰ (1826), {πιῦτεϊς (1828), 
Ηἰζὶρ (1855), Οἰηθρατρ (1857), Βαπθεη (1δ6ο), 
Ἐσπαπᾷι 860) αηὰ Ηο]ιζαπῃ “διπρομς Βέφείεσεν 
ΥΙ. 1870). 
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ὙΠΠΪη [6 ΠΔΥΓΟΥΟΓ αἴγοὶα οὗ {Πουρῆι8 
Δη4 ἀϑδρίγαϊίοηβ, ἢ ΠΟΙ δὴα 15 ἤΟΙΘ6Ι 
δεοδυφίοπμοσα ἴο τπονθ. Αηά, ἰπμεζείοσο, 
ὙΉ16 τὴ 6 ψῃΟ]6 ροσοπὶ Ὀγθαῖῃ 65 οἵ δ]ιηοβῖ 
ΤΟΥ ἴδῃ ταρ8] βρη άουῦ δηα τηδρη!ῇ- 
σοῆσα [6 ΒΠ46 ἰ5 πούνῇογα τεργοβεηϊει 
ἃ5 ἀνθ! ηρ γ ἢ ΔΩΥ ῥγιά6 οὐ βδιϑίδοϊ!οη 
οἡ 18 ΤΟΙ 65 ΟΥ σταηήευγ οἵ ἢῈγ Βεϊονεά, 
Ὀὰϊ ΟἾΪΥ οὐ Ψῇηδῖ Ὠδ ἰ5 ἴο ΠΟΥ ἴῃ ἢ]5 ΤῈ 
ΡεΙβοη δ5 “Οπμιθῖ διηοηρ ἴδῃ τποιβαπα 
δΔηὰ δἰτοροθίμου ἀθβίγα Ὁ] 6," τυ ἜΧὨΙ ΒΗ ηρ 
(ἢδὶ σμαγαοίθγιϑας οὗ ϑγοηδη]}γγ δἴεδοιοη 
νῃοἢ ΟὈΟτησ]υς ἃ Τριάς δι θαΐϊε5 ἴο 
ΠΟΙ ἴῃ ΜΟΓα5 ΘΥΓΟΠΘΟΙΒΙΥ ἀϑοσ 66 Ὀγ ἢ πὶ 
ἴο δῖ Αὐρυδίίηε: “μονα ἢεβα 6855 οὗ αἱς- 
ὩΪ ἰ5 ἀδνοϊά «ἶ5δο οὗ ἔδξαυ. 76 Ἰἰονὶπρ' 
501, ἀρροσπς ΟΥ̓ ὨΘΙ 8ϑριγαϊοὴβ δηά 
ἄταννῃ ὈΥ ΠῚ ἀδβιγεϑ, οἰἴοϑαθ ΘΙ δγ65. ἴο 

ἃ 5} Μα])εβῖγ θυϊ ορεῃβ ἴθ ἴο Π δ Πρῆς “. 

2. ὈΛΔΤΕ ΑΝῸ ΑὈΥΤΗΟΒΞΗΙΡ. 

ΨΕΙΥ νᾶτίουβ ἀαἴε5 ἤανα Ὀδθη δϑϑισηεά 
ἴο ἴῃ6 ϑοὴρ ὈγΥ ἴῇοβε γῆο Πᾶνε ἀδηϊθὰ 
115 ϑαϊοιηοῃϊο δυϊῇοσβ!ρ, τδηρίηρ [το ὴ 
(ῃ6 ἰοηῖῃ ἴο ἴμ6 βθοοηά σξηΐαγιθ5. Ὀθίογα 
Ομτβ. Βιυῖ τποϑί σεοεηΐ οὐπτῖο5. ἤᾶνα 
Δρτϑοά ἴῃ 855: ᾿ἴ 8Δῃ ΘαΥν ἀαΐθ. 50 
Ενναϊά: “ὙΤῃς ϑοηρ, ἴοσῃ σδηυ Ἰπαϊοᾶ- 
τἰοη5, τηυδὲ ἤανα Ὀδεὴ ἃ ἢ ςΕΊΆσΥ ρῥτοάμαςι 
οὗ ἴπ6 ποτίμοσα Κιηράομι" [τ{παΐ οὗ τῆς 
16 η {{|065] “ δηα ΡυΡ]ι5ηεα 5οοῦ δἴζεσγ [ἢ 6 
ἄδθδαιῃ οἵ ϑοϊοιηοη" (“ ιοῆϊεγ 465. Α. 
Βυπήθς5, 1. 47). Ηἰ5 εδιεῖ στεᾶϑοηϑ [ὉΓ 
ἰηϑ βίην ΟἹ ἃ ἀαἴα βυρβοαυθηῖ ἴο [Π6 
᾿διτθ οἵ ϑοϊοιηοη, δύ ἀγαννῃ ἰγοιὴ ἢΪ5 
ΡΘου]αΓ νιον οὗ τῃ6 ρυγροβα οἵ (ῃ6 ὈΟΟΚ, 
Ενναϊὰ Ῥεοίηρ δὴ δαγὶν δηὰ ἀεοιοτιηηδα 
Δάμογεης οὗ [ῃ6 Ὠγροῖῃεβὶ5 οὗ [6 5116ρ- 
Βογα-Ἰονοσ. 

ΤΗΣ ἐἰϊεέίον οἵ ἴπ6 ϑοπρ (οη ἴῃ6 οΠᾶ- 
τςίοσ οἵ ψῇῃϊοῇ βανεγαὶ σπῖο5. ἤᾶνα Ἰη5]5ῖ- 
δα ἴῃ δἴριυΐηρ ἴοσ ἃ ἰδῖθσ ἀδίθ) 15 ὑηᾳιι65- 
{ἰομΔΪΥῪ ρδουϊίατ. ΤῊ Ροβπὶ 15 Ψτ τς ἢ 
ἴῃ ρυτα Ηεῦτεν οὗ ἴῃς Ὀεβῖ ἀρθ, Ὀυῖ ἢ 
ἃ ἷαγρθ βργιηκιηρ οὗ υποοιηπιοη Ἰα]ΟΠῚ5 
ΔὩ ἃ 5ΟΠῚ6 ΨΘΙῪ Το ΔΙ Κ8 ὈΪῈ δηἀ ἀρράγαι 
[οτεῖσῃῃ ψογάβ. ϑοιὴβ οἵ [656 τῇδυ Ροϑβ- 
510 ]γ ἢᾶνα Ὀθθῃ Ῥσονιηο δ 5115, δη ἃ διςΓ1- 
ὈυτΑΌΪο, ἃ5 Ενγα]ὰ δϑϑυπγθβ, ἴο [ἢ6 ψ γε 5 
[Δτα]ατγ ἢ τῃ6 αἰαϊοοῖ οὐ Νοτγίπεγη 
Ῥαϊδβῖηθ. ιοζίοη ἀρδῖῖ, πηοϑὲ οἵ ἴῃ 
τοίοσεηοοβ δηα δ] ]} υβίοηθ 1 ἴπΠ6 ϑοῃρ 

8 ΦΑΠιοΥ αἀϊρπιϊαςὶς ποϑοῖαβ γανογαπ ἸΆΤη Ποϑοῖς, 
Απίπια δθδηβ ἰθεῖαγ νοῖΐβ, ἰγαἰταγ 651 16 Γ}15--τὸ 
γτηα]οοῖατὶ οοσυ]ος οἰαπάϊτ, ἀρογὶὶ νοϊαρίαιϊ.᾿ ὁ Μα- 
πυλῖο,᾽ ἐς. ΧΙΧ. ΧΧ. 5. Αυρ. “Ορρ.᾽ εἀ, Βεη. Τοχι. 
νι. ΔΡΡ. 
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ψου ]ὰ Ἰοδα υ5 ἴο 4ϑ5!ρῃ 1{, ἴῃ δοςογάδηςθ 
ψιτἢ 15 1116, τὸ 1π6 ἀρὰ οἵ ϑοϊοπγοι:, ΠΟΥ 
ἄοες ἴῃεγα βϑεοιὴ ἴο ὃὉὲ βυβῆςϊθηϊ γοαϑοῇ 
ἴογ ἀεραγίηρ ἔτοπῃ (Π6 (γα ποηδ]ὶ Ὀο] ο 
ἴηι Θοϊοπίοη ννᾶβ ἢ Πη56 1} ἴῃς διυΐμοχ ; 
Ὁ01655 ἢ ΠόρκΚο ννα βυρροβα ᾿ἴ ἰὸ ανα 
Ὀδεη ἃ ραηορΎΓΤΙΟ σΟΠΊρΡΟΒοα ἴῃ ἢἰβ ΠΟ ΟυΓ 
Όγ ἃ ριίόορῇεῖ ογ ροεῖ οὗ (πὲ Κὶπρ᾿5 ονῃ 
Εἴτα δ. [Ιῃ τῃδῖ οᾶ56 βοιῃηςβ οἵ τῆ6 ρεου- 
᾿Αγι[165 οὗ αἰςςοη δηὰ ρἤγαβθοϊοργ πλϊρἢϊ 
Ὅς δοοουπῖδα ἴογ ὈγΥ δϑϑυπλίηρ ἴῃ δυῖῃοῦ 
ἴο ᾶνε Ὀδδὴ ἃ παῖϊνα οἱ [88 Νογίβεσζῃ 
Ρατὶ οὗ ϑοϊοπηοη᾿ 5 ἀΟΙΙ ΠΙΟΏ 8. 

Οηδ βιπκιηρ οπαγδοϊογιβίὶο οὗ [ἢ 6 ψΤΙΟΣ 
οὗ 1ῃ6 ϑοῃς 5 ἃ ἰονε οὗ παίυγαὶϊ βοθῆθ8 
Δηα οὐὔ]εεῖβ δηα (ἈΠ}}}Π1Δ τ ἢ {Π6 πὶ 85 
πον νου] θὲ ργεβθηϊεα, ἴῃ τ[ἢς νας ἀτρα 
οὗ ἰῇ. Ηδῦτανν τωοηδτοῦγ, ἴο Δη Ουβεγνδηξ 
γε ἴῃ ἴῃ6 ἂρ οἵ ϑοϊοπιοῦ, γοπη ης 
115 σοητΠη0.8}}γ οὗ ΠΙπὶ 0 “5ρακα οἵ [Γθ 65 
ἔγοηι ἴῃ6 σδαδτγ-ῖγος ἴῃαῖ 15 ἴὴ 1 ραήοη 
ἔνθ υπηΐο [6 ἤγϑθορ [Πδῖ δργιησοῖῃ οὐ 
οὗ ἴῇε ν]}, οὗ ϑαβίβ αἷθοὸ απά οὗ ἕονὶ] 
δηὰ οἵ ογδορίηρς τ ηρθ᾽ (1 Κι. ἵν. 33). 
ΤΏ ς ἰογ ἴ[η6 Νοπὴῇ οἱ Ῥαϊθϑιίηθ, ἴῇ νι ο ἢ 
(ἢ6 ὙΓΠῸΓ 866 15 ἴο ἴακὸ ρμαγίςι]ασ ἀ6- 
Πρῃϊ, ννὰ ανα (ἰν. 8) ἴῃ τοινεπὴρ ΠεΙρ ἢ 8 
οὗ μοθαποη δηάὰ Απιᾶηῆα ψ ἢ ἴῃς ορ- 
ΡῬοβίηρ ρεᾶκΚ8 οἵ ϑῆεξηιγ δηὰ Ηοδγπιοη, ἴΠ 6 
ἄδηϑ9 οἵ] οηΚ (ποσὰ δηα ἤδυηίΐς οὔ ]θοραγάς, 
τῇς ϑδρτεδαϊηρ σδάασς δηαὰ ἰδίαν ογ- 
ΡΓΙΕ5565 (1. 17}, ἴ 6 Ὀσρῆς σγθθη ἤἥοννοι- 
ΘΗΔΙΊ6 δα ϑννασά (1. 16) δηπὰ γψιυγρίης 
ΒΓΔ ΠῚ5 ('ν. 15), δηα [Π6 ἱποεηβε δάθη 
ὈγδοΖαβ (Ἰν. 11). Μονίηρ 5οιυναγά τ 6 
ΘΠΟΟΌΠΪΟΓ ΟἹ 16 δαϑδῖ οὗ [ογάδη Οἰἰθδὰ 
ΜῈ 115 ἤοςκϑ (1ν. 1, νἱ. 5), [ῃς ει ρηῖβ οὗ 
Βιἤτοη (1. 17) ἀπὰ (ἢς ἀϊξίποὶ οἵ Μαβδ- 
ΠΔ1Π} (ν]. 13), 8Δηα τονναγάβ ἴῃΠ6 ψοϑῖ (δῖ- 
6] νι [5 ουὐἱναῖεα δε 5. (νιϊ. 5), 
Θάσου ΜῈ 115 πορῃουτηρ νδ]]ὸγ5 
σονεγθα νι {ΠεῚῚ ᾿διυσῃϊηρ οτορ οὗ ον 
ΟΓ5. (11. 1, ν}1.. 13}, [86 ἴτοορβ οὗ ρᾶ26}}658 
{Ποτὲ ἔδεάϊηρ δπιοηρ 111}165 (ἴν. 5), τ κ- 
ΨὨ1ΠῸ ἀονόβ Βρουτηρ ὈΥ ἴῃ6 ψναῖοσ 5:46 
(ν. 12) οἷ᾽ ΒΙάϊησ ἴῃ ἴῃς τόοκβ (11. 14), 
δηά τ τυγι]6-παυηϊεαὰ στονθβ (11. 12). 
ΕἸΠΔΙΪΥ ἴῃ ἢ ἔυγιῃοϑδὶ δου [ῃ6 ροξεῖ 
ἴαΚαεβ υ5 ἴο Εηρεαὶ ν ἢ 115 Πδμηδ- οἰδηϊα- 
τοη 5 (1. 14), ἰο Ηθϑῆροῃ ψ ἢ 115. ΓΘ 56 Γ- 
γΟΙΓΒ (ν11. 4), Δηα ἴο ἴπ6 ραίδοθϑβ, ραγάθηῃβ 
ἃἀηα ν"6]]}-ο]ασθα ἴοννεῖβ οὗ ἴῃς τογαὶ οἵγ 
“Ὀαδαςι} ἰοσ δι διοη" (ν]. 4, ἵν. 4, 6, 
12---1 4); ἴτοσῃ Ψἤθησα ΜῈ ἃ μαβίθηθα 
Ὀδοκ οπςθ πῆοῦα ἴο ἴῃ 6 51:Π1|ρ16 Ρ] Θά συΓΕ5 
οἔα σουπῦγ ἴδ, [ῃ6 νηεγατά, [ἢ 6 οτομαγὰ 
διὰ τῃ6 ορεὴ ἢεϊὰ (ν11}. 11--- 12}. 

. ἹΝΤΚΟΌΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

7 ὲὰ5 Ὀδόη οὐὈδοτνεά (παῖ (ἢ1]5 δμοεῖ 
Ροδθτ σοηίδιηβ 18 παπΊ65 οἱ ρἰδηΐβ δηὰ 
13 οὗ Δη1ηλ415 (Ὠ 6} 1256}. 
Απά ὑεβιάβ {ῃ15 ἀει ρας ἴῃ ῃδίαΓαὶ 

ΟὈ]εοί5, ποῖ 1655 15 ἐχῃιυϊτεά ἴῃ [ἢ 6 εηυ- 
ταθγαϊίοη οὗ ἴἤοβθβε ψοῦκα οὗ Ὠυϊηδη δτῖ 
δΔηα ἰαῦουγ δπα ἴῃοβε δγίϊοϊεβ οἵ Ἵοτὰ- 
ΙΏΘΓοΘ, ΒΟ τ ἴπ6 της οὗ ϑοϊοση οι 
580 ἰδΥρεΥ τηϊηϊδίεσεα ἴο τογαὶ Ροπρ 
Δη4 Ἰυχυσγ: ΖΦ 9. ἴπε ἴονεσ οἵ [1 εὑὰ- 
Ὡοη ἴῃδὶ ονει]!οοκοα θαπηάβοι5. (ν1}. 4), 
Δηα αν ἴον ἴῃ [Θγυβαίεια ΜῈ 115 
Παηρσὶηρ 5016] 4ς. (ἰν. 4), Πηρ5 δῃα Ἰδνεῖὶβ 
(ν. 14), οτοννῆβ δηᾶὰ πδοκίασθϑ (11. 11, 
Ϊ. 10), Ραϊαπηυϊηβ δηὰ οπαγιοῖβ (111. 7, 9, 
᾿.. 9), ἢ τποῖγ στο ἢ Γατηϊίυγα, Ρ}]14γ5 οὗ 
ΠΊΑΓΌ]6 (ν. 15), ἴοννοῦβ. οὗ Ἰνοσυ (ν}}. 4) 
Δα νεῖν Κιπα οὗ βρίςε δηᾶ οοϑβίυ ρεῖ- 
ἔππη6 (ἰν. 6, 14, 1. 12, 13). 

Τῆς πιὰ τἢ νΙΟἢ τμῈ ϑοηρ ννὰ5 ᾿νΠῖ- 
ἴδῃ νγᾶ5 ὉΠ 4 65 ΠΟΉΔΌΪΥ ος οὗ ρεᾶςε απ 
βΘΏΘΓΑΙ ργοθρεπῖυ, δι ἢ 85 οσουττε Ὀυῖ 
ΨΟΙῪ ΓΑΓΘΙΥ 1ἴῺ τῆς εδεαιοταά Ὠἰβίοσν οὗ 
15γ6]1. ΑἹ] τὰς ᾿παϊοαϊοῃ5 πᾶπηεα δῦονε 
σοηοιγ ΜῈ [815 ἴῃ «ἄχίης ἴμᾶϊ Πη6 ἃ5 
τπ6 ἀμὲ οἵ ϑοϊοιῃβοῃ', 

4. Μετηοῦβ ΟΕ ἹΝΤΕΕΚΡΕΕΤΑΤΙΟΝ, 11- 
ΤΕΚΑΙ, ΑΝῸ ΑἸΠΕΟΟΒΚΙΟΘΑΙ, 

Τῆς ϑοηρ οἵ ϑοηρϑ5, κε δὴγ οἴπεσ ννοῦκ 
οὗ θη ΟΥ Ἰηβριγαῖίοη, σδηηοῖ Ὀε ῥτγὸ- 
ΡΘΙΪΥ ᾿ητογρσγεῖθα, ὑη1655 115 ἐπ πἀδιηξηῖ4) 
τπουρῇὶ ὈῈ ρταβροὰ δὲ τῆς ουΐϊδεῖ, δης σοη- 
τ 4}}γ Καρῖ ἴῃ νιον. ΠΏ (ο]] ονιηρ (Οπι- 
ΤΛΟΠΙΔΓΥ Ρτοςσθθαϑβ οἢ [Πδ δϑϑιπιριοη ἴηδῖ 
τὴ 6 ΡῥΠΙΛΑΓΥ δ ]εοῖ δηα οσοδϑίοη οἵ ἴῃ 6 
Ῥοθὴ νὰβ ἃ τοδὶ ἢιβίουιοδὶ δνθηΐῖ, οὗ 
ΜΉΙΟΝ ψψὰ ἤάνα ἤδτα {Π|6 ΟΠ]Υ τοοοσά, τ 6 
τηδιταρε- πο οἵ ϑοϊοπιοη ἢ ἃ 5Π6Ρ- 
Ποτα-πηδιάθη οὗ Νογίμογη Ῥαϊεβης, ὈὉΓζ 
ψῆοβα Ὀδαι δηα ΠΟΌΙΠΥ οὗ 500] τῃς 
δτεαῖ Κιῃὴρ δὰ Ὀεδθὴ σἀριϊναῖϊεά. διδτγῖ- 
ἴῃ; ΠῚ] [15 Ὠϊδίοτιοδὶ θ8515, γα .55Π16 
ΓΠογ ἴμαΐ τὰς ϑοὴρ οἱ ϑοῆρβ, ἃ5 ἴῃς 
ψΟΥΚ οὗ οὔθ δηάυθδα Ὁ [πβρ᾿ταιῖοῃ 
νὰ της ννιβάοαιλ “γῆ ϊοἢ ονεῖβθεῖῃ 
84}1} τηϊηρ 5 (Υὐ 1564. ν1}]. 23), δῃα 50 ἼἿοη- 
το ρ]αῖθ5 ἰδ ποτ (6 Πιρῃεϑι ρΡοϊηΐ 
οὗ νιδνν, 15 ἴῃ 115 6556 114] σἤδγδοίοσ δΔῃ 

Δ ΤῈ βθοπὶς τίρῃϊ ἴο πιεπίίοη ἢετε παῖ Ῥτγοῖ. 
Οτβεὶζ οὗ Βτοβίδα, [πῈ ννε]} -Κηοννὴ [εἐὐν]5ἢ Ἀ15- 
ἰογίαπ, πᾶς αγγίνεα δἱ γόϑι!ς δπιγεὶν ἀϊβεγεηῖ 
ἔγοπι {Ππ|π656 ἴῃ ἢἰς τοοθηΐϊ οἰαυσοτγαῖς ψόουκ, ΘΟ 
Ηδ- ϑοδιῆπι' (Ν Ίεπ, 1871). Ης οοηϊεοηάς ίοΓ ἃ 
νΕΥΥ ἰαῖς ἀδῖς, αϑοϊσπίησ ἴῃ6 ϑοηρ ἴο ἴΠ6 τῃϊτὰ 
σΟηζΟΣΓΥ Β.Ο. Εὸγ ἃ ὑτγιεί ποῖίος οὗ βοιὴς οὗ μιὲ5 
Ῥοσιτίοηβ 5ες Αρρεπαϊΐχ. 
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ἰάθα] γοργεβοηϊδοῃ οὗ ῃυτηδη ἰονα ἴῃ ἴῃ 6 
ταϊδίίοη οἵ Μαιτίαρε ; (δῖ ψῃϊοῇ 15 Ὁη1- 
νοῖβαὶ δῃά σοπηποῃ 1ἢ 115 Ορογαῖοη ἴο 
411} ταδηκιπα Ὀείηρ Ποῖα δεῖ ἑοσῖῃ ἴῃ οῇβ 
σΥδ ἃ τγρ]ο Δ] ̓ηϑίδησθ. β 

Τῆδί ϑυοὴ ἃ ρυΐροβα νᾶβ δοίυδ!!ν ἴῃ 
τἢ6 ψΠῖεγ 5 τηϊηα τη ᾿παππηρ ἴῃ ϑοηρ 
56 615 ἱπά! αιοα ὈΥ ΠΙΠΊ5Ε]Γ δέ οἢ. νὩ]. 6, 
γ, ΜΏΘΓΟ ἢ6 τηᾶκας (Π6 ΒΠ46, δα ἀγεβϑηρ 
τῆς Βεϊονεά, ἴἢιι5 5ρεᾶὶῖκ οὗ ἴῇῆε Βοπὰ 
ΠΟ 15 Ποποδίουτῃ ἴο ὑπ1ῖ6 [Π6 πὴ: 

“0 εἴ Π16 85 ἃ 5ίρῃξί οἡ ἴῃϊηθ ἢδατγῖ, 
Α 5ιρῃεῖ οἡ {ἢ1η6 δύτα! 

ἘῸΥ βίτοηρ 8ἃ5 ᾿θδίῃ 15 ἴονϑ, 
ΤΛΠΘΧΙΌ]6 ἃ5. ΗΕ] 15 Τβα]ουϑυ. 
Ηδογ ἤδσπηθς ἀγὸ ἤαπιλδς οἵ ἢτα, 
Α ΠρΒΙηΙηρ βά5ἢ ἔτοπι ἴπε Εἰογηδὶ ! 
δ ίετϑ ΏΔΩΥ οδηηοΐῖ αμθησῇ [ἢ]15 Γονα, 
ΝΟΥ νναΐθι- 5 Γεθ τη 5 ΟΕ Π6]Π|. 
ΤΠοΙΡ οπα 5ῃπουϊὰ ρσῖνα [15 411} διναῦ 

ίογ ἴονϑ, ἱ 
(ἡ.4. 566 Κ ἴο θυ. ναὶ ἰ5. ποῖ [ΓΘ Εν ρῖνθη) 
ὙΥ βοοόγῃ 5ῃου]α ἢὰ ΡῈ βοογῃθα,᾽ 

ΟΥ̓ Ξυοἢ ἴονε δ5 ἴἢ15, ριισθ, ἀπο ρὮΣ, 
Δη4 σῇδηρθ]θβϑ, γα 6] τνο τῃαΐ τῃη6 δοηρ 
οὗ ϑοηρβ νγαβ, ἴῃ ἴῃ6 ἤτοι Ἰηδίδηςσθ, α6- 
ϑσῃθα ἴο ρῖνα δὴ 1 δα χοὰ τερτεβθηΐα- 
το. Τὸ ΧὨ {Π]15, 115 ΟΥἹΡΊΏΔ)] ρυΓροΞΘ, 
[ῃ6 ἐχροβιτοη ουρῇί, [ΠΕ γείοσο, ἴῃ Οἱ ΟΡΙ- 
Πίοῃ, ἴο ὃ6 5{ΠἸστν Πτοταὶ δηα Ὠβίοτιοαὶ, 
Ὀμὲ ποῖ ψιμουϊ ὅθ διζθηιο ρα 
τηγουρμουῦς ἴο {πὸ 1εὰ] σμαγαοῖου οὗ 16 
ΡΟΘΠΊ, Δηἀ 115 ρΡοβϑὶ Ὁ] 6 σάρϑοιν ἴογ ΠΙΡἢ- 
ΕΓ βρη βοδῆσεβ δῃς(] ΔΡΡΙἸΙοΔΏΟη5. ΝΟΥ 
ΤΥ ννῈ δὲ (ῃξ 54Ππ1|6 {1π|6 αἸ556 η1}}]6 ΟἿΓ 
σοηνιοῖοη (ἢδῖ ΔΠΥ δ᾽θροποδὶ πλεῖμοα οὗ 
ὀχροβιτίοη πῆς ἢ ἄξδο]ηε5. δἰζθηγρίηρ ἴο 
δἰποιάαϊο δὴ ἱπαάδροηάήθῃης ᾿τ6γὰ] 56 56, Οἡ 

. {86 ρ]οα [Πδΐ βυςῃ ἐμαθανουγ νγουα ἰῃ- 
γοῖνα [6 ᾿πιεγργοίδιοῃ 1 ἃ β0 6550 
οὗ ᾿ρτορ τ θῖ65 δη4 σοηιδάϊ!ος!οη5, 15 
561 το Ὀς τεο]θοῖθα 5 θα 56 1655 δηα τῇ- 
ἴπι6, δηα {πεγείογε αἰδῃοποιπηρ, ἴο ἃ 
ϑδογοά δηα (ὐδηοηϊοδὶ Βοοκ. 

ΤΠς νίενϑ ἴῃ5 ρίνοη οὗ [ἢ6 σμδύδοῖογ 
δηα ρυτροβα οὗ ἴῃ ϑοηρ οὗ Βοηρϑβ 476 5}Ὁ- 
ΒΙΔΏΓΑΙΙΥ ᾿ἤθπτ αὶ] ἢ τἤο56. 5εῖ ἔοσιῇ 
ΒΟΠῚ6 ΓΘ ΠΤΥ γοᾶγα ἀρὸ ὈΥ Ρτοί. [96] }1}Ζβοἢ 
δηα 186 αἰ Ρτοῖ, Νᾶρθιϑθδοῦ, ψῆο ἰὴ 
Υἱη]οδίηρ (ἢ6 ροβιοη οἵ [ἢ15 Βοοκ 1ῃ 
[Π6 Ηοῦτονν (ποη ταραγαξα 1 ἃ5 δῇ 
ἸηϑΡριγοα ρτοάιος οἵ (6 “ βαοταἢ 
οΟΥἿ ζινης ΡῬΒΙΠΟΘΟΡΩΥ οὐ (ἢ Αμρὲ οἵ 
Θοϊοσηοη, ανίηρς δὴ ἰάδαὶ σῃαγασίευ 1ἢ 
τοίογθηοςθ ἴὸ ἴ6 πυπίᾶὴ Πιβίοιυ ἰἢδῖ 
[οττηθα 115 θδᾶϑ5ὶ:, δηα 50 450 ἃ 5 10 0]1- 

6όο 

Ο4] ΟΥ ἰὐρῖοδὶ ϑἰσῃπιβοδῆςθ. Τὸ Ῥχοΐ. 
1)ε]ςΖϑοἢὴ δὴ ἢ15 'νοσκ οὐ [ἢ6 ϑοηρ᾽, 
Ῥυθ] 5 μδα ἴῃ 18ς:, ἴῃς ντίϊοσ οὗ τῃ6 ΡτΓε- 
δθηΐ (ΟΠ ΠΑΓΥ ἰ8. ὈΠάΘΙ βρθοίαὶ οὈ]]- 
δατιοη ἴογ δεν συϊάδηοε ἰηΐο ννἢδί βθεπὴς 
ἴο Ὀ6 1Π6 τίρῃξ ρα οἵ ἰπιεγρτειϊδιίοῃ, 5 
Ὑ76}} ἃ5 (ου νἀτίοιιβ ἢ6]ρ8 ὈῪ τῃ6 νᾶγ. 

ΠῚ οη τῆς οἴμοσ Βδηά, (ῃ6 ΔΙ] ρου 8] 
τοί Πῃοα οὗἉ Ἰηϊογργείαϊίομ. ἰ5 Δ γΠον ἴο 
Ὅς πηδιηϊδίηθα, [ἢ]5 οδη ΠαΥΑΪΥ Ὅ6 ἄοπα 
Οἡ ΟΥΠΕΓ ΡΓΠΟΙρ]65 ἔῃΔη τΠο56 Ἰαϊὰ ἀοννῃ 
Ὀγ ΚΕ ἴῃ Βῖ5 “ ΕἸηἸεϊϊυπηρ Ζ. Α. Τοβι 
(2 εἀ. 1859, ΡΡ. 370---376), ψίῇο τἢδτε 
σοηϊθηά5, ἴῃ Ορροβι[ἰοη ἴο ἴῃε νίεινβ οὗ 
Π)ε!Ζϑοῦ δη4 Νἄρεϊβθδοι, ἐμαὶ τῇ ϑοπρ 
ΜΆΒ ἸΏ 115 ΟΥΙΒΊΩΔΙ ρυγροβα 8η ἰάδβα! τϑ- 
Ργαδεηίδίοη οἵ ἴῃ6 (οιημημηίοη οἵ ἰονθ 
Ὀούνδεη (Π6 Ηοὶγ Οπα δηή Ηἰς Ὁμβιιγοὴ 
85 ἢτϑι Ἔχῃ θα ἴῃ ἰῃ6 ΕἸδοικίοη οἵ 15- 
τὰ β], ποῖ [Ο]]οννίηρ Πούγενθὺ (50 ἢδ 87- 
δ 65) ΔὴΥ δοῖυδ! ἀενεϊορηιεηῖς οὐ αὶ 
το ἰδ οη ἴῃ [6 σΠΔηρΊηρ ἰοτγίιηες οἵ τὴ 6 
Οποβεη Ῥοορίς, θὰ τεργαβθητίπρ (1ῃ δο- 
σοτάδησε ἢ ἴῃς 1άεα] {τα οὗ τῆϊηρ5) 
ΔΏΥ {ΓΔ η516 πὲ ἀἰδίυγθαηςοα οὗ σοπηηλιηϊοη 
ἃ5 ΤΟΒΌΪΠΩρ ἴῃ ἴῃς ἀγανίηρ οἵ ἃ οἰοβου 
Ὀοπά; δηά ἴῃδὲ {815 15 ἄοῃμε Ὀγ πιθδηβ οὗ 
ἃ 5ὈΟΟΘΒ5ΙΟὴ οὗ ἰἱγτίςο-ἀγαπιαίίς ϑοησϑ, 
ΔΠ6 πη άδγ ἴῃ δἰ] ρΌΥΥ οὗ ἴπ6 ὑπ ἀΑ] ἰονὸ 
οὐ τὰ6 5ῃυ]απηα ἀπά ϑοϊοῆοη. 1ΠῈ 
ὙγΠ0]6 σοηῃςσερίίοη 15 Ῥαβε, δοσογαΐϊηρ ἴο 
Κα}, οἡ ἴἢε6 ἴτηᾶρα τοίοιτοά το ἴῃ Εχοά, 
ΧΧΧΊΝ, 15 [0]]., Δηὰ [,μον. χχνὶ. ς [0]]. 
(σοηρ. [,δν. χνη 7; Ναπι. χίν. 43; 
Ἰλθυῖ. ΧΧΧΙΙ. τό, 31, ἀπὰ Εχοά. χχ. 5). Νοῦ 
15. 1 (Ὠ6 τηϑίηΐϊαὶ 5) ἴο Ὀ6 ψοπαετθά αδἱ 
ἴῃδτ δι ἢ ἃ σοῃοσθρίίοη 5ῃοι]ὰ συάάσηϊγ 
ΒΌΓΙΠΡ ὉΡ 1η [6 πηπα ΟΥ ἃρα οὗ ϑοϊοπηοη 
Ἰηἴο [Π15 []] δῃμὰ νἱρόσοιβ [1δ, τνῆδη νν6 
σΟΠ5ΙΔΘΥ ἴπΠ6 δηδίοροιιβ ἀδνϑὶορπιθηΐ οὗ 
τ[ἢ6 ““(ΠΟΚὨΠΊΔἢ" (οΥ Ἡδῦγονν ΡΒ] οϑο- 
ῬὮΥ) ἴῃ ἴῃ6 58Π|6 ρεπεζδίίοη, δηα σοτη- 
ΡᾶγῈ 585. χίν. δῃᾷ ᾿χχὶϊ. ψὩ]Ο ἢ Θαυ4}}γ 
Ὀεϊοηρ τὸ 1. 

ΤΏ656 ἀγρυτηθηΐβ, θυ θῃ 1{ {ΠΕΣ ϑουπά- 
Ὧ655 Ὀ6 δαπμλιίϊοα, 566 πὶ ΒΑγάϊγ ἴο ἀ15- 
ΡΘΏ56 ΜΈ ἢ 6 ἈΘΟΘΘβΉΥ, ΟΥ τη Πα ἀρϑιηοῖ 
της τὰ, οὗ 16 ᾿ἰῖογὰὶ Ἰπιογργείδιοη, 
ΥΠΊΟἢ ΤΏΔῪ βἰΔηα ΟἹ 115 Οὐ τηρχίϑ, 1 ἴτ 
ὈδΔΓ [6 τοϑὲ οἵ ἃ ογὔιοδὶ σογηραχίϑοη δηά 

1 “Ὧαᾳς Ἠομεϊεά᾽ (],μοἱρσὶρ, ϑνο). [ῃ [ἢ 15 δαυγ 
χοῦς τοί. 1)6] Ζ5οἢ αἀἰὰ ποῖ επῖογ 50 ἢ] πιο 
1ῃ6 ἀοῖα!]ς οὗ ἐεχροϑιτἰοῃ ἃ5 μᾶ5 Ὀδε ἢὶα τνοηΐ ᾿ὴ 
111» ΤΊΟΓΟ ΓΟΡΊΪΑΥ σοτητηεηῖαυε5 οἡ ΟἾΠΟΓ ραγῖβ οὗ 
Θογρίαγο; ας, [5] σῃξ ἴῃ τοχίιγο, [Ὁ Πονογῃο] δος 
ΟΟςαΡ 65 πη ἱστηροτγίδηϊς Ῥῖασε ἴῃ ἴῃς βίου δηὰ 
ἀενεϊορπιοηΐϊ οὗ ἴῃς Εχορεϑὶβ οὗ [μ6 ϑοηρ. 
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δἰΓἢπρ οὗ ἀείδιϊθ, ὙΠῸ ΟὨΪΥ αιρϑίοη 
566Π15 ἴο Ὀ6: 15 1ἴ ΡΟ551016 ἴο ἐπ Γη]πἢ ϑυςἢ 
ἃ ἰἰἴογαὶ δηὰ ἢϊβίογιοδὶ ἐχροϑιιίοη οἵ [6 
 ἤο]6 ΡοΘπὶ 845 5}4}} Ὀ6 5εὶοοπϑιβδίεηζ, 
δηα ἐδ τὶν τοργαδοηΐ ἴῃ δδοῇ αἀδῖ8}} ἴΠ6 
παῖιγαὶ πηδδηίηρ οὗ ἴῃς ψογάς να τῆ! 
1 15, 48ηα ψῇῆδὶ (οἸ]οιν8 15 οἴεγεα 85 ἴῃ6 
5 Πθη6 οὗ 8Δη ἱπιεγργείδτοη, ὙΠΟ [ΟΥΓῚ5 
16 Ὀαςὶς οὗ [Π6 ἐχροβιοηβ ἴῃ οὐγ οτ- 
ΠΙΘἴατγ, δηα νη] ἢ {6 Ὺ Ψ}] δηάθάανουτ 
ἴο 50} 1η ἀ6.4}}. 

5. ΘΟΗΕΜΕ ΟΕ Α {ΠΤΕΒΑῚῚ ΑΝῸ ΗΙἴ5- 
ΤΟΕΚΙΟΑΙ, [ΝΤΕΚΡΕΕΤΑΤΙΟΝ. 

ΤΗΣ ϑοηρ (45 τεπιλγκοα δ᾽γεδαγ) Ἵοη- 
5515 Οὗ δχ ρασίβ (ὈΥ ϑοπὶς Ἵδ᾽Ἱεὰ δοῖβ) 
ἀϊδι σι σης ΌΥῪ σἤδηρεθ οἵ βδοθὴς δηά 
5076 οἴ, ἀηἃ ὈΥ σεΥΔ]η γεουσγεηΐ Γείγδ 9. 

Ῥαγίϑβ 1.---111. σοηδίταία {πὸ ἢγοι ΠΑ] 
ΟΥ ΟἿΘ6 τηΔ]η αἰν βίο οὗ (ῃς Ῥοδπὶ,  ῃϊοἢ 
6 ΘΏΠ|6: ΤῊΞ ΒΕΙΡΕ ΑΝῸ ΗΕᾺ Εβρου- 
5Α15 ΝΊΤΗ ΤῊΗΕ ΚΙΝΟ (1. 2--ὦτ 1. Δ 
ΘΗ υΪΔπ6 τηδάθη, οὗ ϑυγραβοίηρ στᾶσα 
δΔηἀ Ἰονϑὶηθδβ, 15 ἴἌΚθὴ διναΥ [ΟΠ] ΘΓ 
τυβῖῖς ἤοπηα ὃγ [6 Κίηρ οἵ [5γϑεῖ, πὰ 
ταϊϑθα ἴο ἴπ6 συμ οὗ [δ] Ἰοἱγ δηα ἢο- 
ΠΟΙᾺ ΟΥ̓ ΒΕῚ πγαιτίαρα 1 Πϊπὶ δὲ [Θγιι5α- 
Ιεη. Τα τῆχθα ραγῖβ, νη] σἢ ἰογπὶ [15 
αϊνίϑιοη, γεργεβοηΐ δδοῇ ἃ αἰδεγθηϊ σοθης 
δηὰ ἀϊδιηςί δοίοη. 

Ῥατὶ 1. ΤῊΕ ΒΕΙ͂ΡΕ ΙΝ ΤΗΕ ΚΙΝΟΙ 5 
ΟἸΠΑΜΒΕᾺΒ (1. 2--:]1. 7}, 51:0 -Ἰν 1510] ἰητο 
[ΟΌΓ 5ΘΟΙΊΟΠ 5, σΟΥΓΕΘΡΟΠαΙηρΡ ἴο 50 ΠΊΔΗΥ 
Ῥδιι565 ἴῃ [6 δοίίοη οὗ ἀϊδίορια: 1. “ἼΠς 
ΡῬτοϊογι θ᾽" (1. 2---4); 2. “με Βγιάδ δηά 
16 Ἰ)αυρῃτοιθ οὗὁἨ }γυβαί θη" (1. κ---ὃ); 
4. “ὙἕὯΩΠΠε δηΐγαηςα οὗ ἴμε Κιηρ᾽ ((ἰ. 9-- 
14); 4. “ΤΠΘ6 Βηα6 δπὰ τῆς Βεϊονεά᾽" 
(1. 1.5--ἰῖ. 7). 

ΤΗΏΘ β8ςεηθ 15 ἰδα δρρδυύθητν ἰῃ ἃ 
ψοοάοδα ἀϊδίοις οἵ Νουίῆοση Ῥδ]θδίης 
ὭΘΑΓ (ἢ6 ΒΠαε᾽5 Ποπιθ, ψ]ετα τῇς Κιηρ, 
δἴζου [ῃ6 τηδΏΠοΓ οἱ Οτιθηῖαὶ Ργῆσθς, 15 
Βρεηαίηρ ραγί οὗ [ἢ6 ϑι 1 ΠΊῈΓ 5θαβοη ἰὴ 
ἴοηῖ5. ΤΠ πιαρηϊβσεησα οἵ ἴῃ6 Ἐογαὶ 
Ῥαν]οη 15 Δα 66 ἴοὸ (1. 5), ἀηα 1 πΠᾶ5 θδεη 
Ἰηΐογγοά Πομ [ἢ15, δηἃ οἴπεσ ραββᾶρθϑ 
οἵ ϑεπρίιγο, ἴ[ῃαἴ δοϊοπιοη δά ἃ 5ρεςίαὶ 
[οηάηθ55 [ῸΥ (ῃδΐ ρατί οὗ ἢϊ5 ἀοΠΊΙΠΙ ΟΠ. 
Τῆς (γε οἤιοί ϑρθακοῦβ οὗ τῇς Ροθπὶ 
816 πον ἱηϊτοἀμποσρα ἴῃ ϑιιςσσδεβδίοηι ἢγϑί, 
Α ἔδηιαϊα σμοπιβ (ςΔ]}εἀὦ Ὀγ 16 Βπά6 
“Ὀαιρϊεῖθ οὗ [Θγυβα τη ἢ) σοΟΠ ΘΕ ης 6 
ὉΥ 5ἰηρίηρ ἃ ϑῃοτγί οάβ οὗ ἴννο βἴδῃζαβ ἴῃ 
Ρταϊβε οἵ ἴπ6 αὔβοηϊ Κιηρ, ψῆοβε ρῥζγε- 
δ6Π06 15 δχρεοίεα δηά ἀεδϑίγεα (.. 2--- 4). 

ΤῊΘ πεχῖ βρϑάκοσ, ἴῃ ϑῃυϊατηῖῖε τηδιάθῃ 
(ν μοπι, (ογ ἴῃ6 β54κα οἵ υπϊοτηῖγ, ψα 
5[18}} σε η σα Ϊγ 64]} “τς Βγἀε᾽), ἀρρϑὰγβ 
ἴο πᾶνε δὴ σϑσθητ ὑτοιρῃς ἰτοπὶ ΠΕΣ 
ΠσΟΌΠΙΓΥ Ὠοπλα ἴο ἴῃς Κιπρ5 Ραν!ίοη, ἴο 
Ὅς τογα δβμαησεά ἴο ἢϊπι. Α ὑτιοῖ ἀἰϊδ- 
ἰοζια ἐὔϑαεϑ θεία ΠῈῚ δηά τῆς ΟΒοπας 
(( 5-. πὲ Κίηρ Βιμηβο! Γ Ἀρρθᾶγϑ, ἴῃ 
ἴπε {Ππιγὰ ρ]αςθ, ἂπὰ Ἴοπιηηθπαϊηρ ἴῃ 6 
ὈαδιΥ οἵ τῃ6 ΒΠάδ, τεοεῖνες ἔτοτη ΠΟΥ 
ἴῃ τοΐυγῃ ψογάβ οἵ ργαῖβα δῃηὰ δῆεοϊοη 
(1. τ6---!. 7). ΤὨτουρδους τῃ15. ρατῖ τε 
Βγιὰθ 15 τεργεβεηϊθαὰ ἃ5 οὗ ᾿πίΓ ΟΣ σα κ 
ἴο Πἰπὶ γῆ ΟΠ} 5116 04]}5 Π6Ὶ “ Βεϊονθα," δηὰ 
ΔΡΡΕδΥβ ἴο ἢ ΓΚ δἷ {ἰπλ65 ἴτουῃ ἴῃς 5ρ]6η- 
ἄουτθ οὗ τὴῆε τογαὶ βἰδίίοη [δὶ δνναϊῖβ 
εῦ. 516 5βρβαὰκϑ οἵ ἢϊπὶ Ὀοΐἢ 45 ἃ 5ῆερ- 
Ὠεγά δηὰ ἃ5 ἃ Κίηρ; Ὀυΐῖ, ἴῃ δ οτ οἢα- 
ΓΔΟΙ͂ΘΓ, ἂ5 οἱ οἣξβ ἴῇὴ ψῆῇοβθ ίδνουγ δηὰ 
ΒΟΟΙΘΥ 506 βηάβ ΞΈΌΡΓΟΠΙΘ 54ι]5 Δ ΟΠ 0 ἢ 
Δα ΘΓ γοϑῖ. [{|5 ἃ ἀδὺ οἵ δαυν ἰονὸ 
τ[ηΔ4τ 15 Πεῖδ ἀδβουθθα, θὰῖ ποῖ ταὶ οὗ 
{πεῖν ἤγϑί ταθοτίηρ. 

Ῥαγὶ 11. Μονοιόσῦεξβ ΟΕ ΤΗΕῈ ΒΕΙ͂ΘΕ 
(11. 8---ἶῖ. 5), σοπΊργιοϑησ ἴνοὸ 5θοίοῃϑ: 
1. “Πα νοῖῖ οὔ τς Βοϊονεά᾽" (1. 8----17}; 
2. “Ἴδε Βεγιάοἷβ ἢγϑῖ εἰγαδηλ" (11. 1--- 5). 

ΤῊΙ5 ραγί σαιτίθ5 5 ῬδοκΚ ἴο 8ῃ δυο ῦ 
Ροτιοά {Π8ῃ 1Π6 ΟΓΠΊΘΙ, δηα 566 Π|5 ᾿πίτο- 
αἀυςξά ίοτ [86 5Ξ4Κε οἵ δβοτσγάϊηρ ἃ σίδηςθ 
αἴ [ῃ6 ῥγδνίοιι5 ἢἰβῖογυ οἵ ἴῃς ϑῃυ]απηῖα 
Ἰηὴ ΕΓ τοἰδοηϑ ἴο ἴῃ6 Κίηρ, δηὰ οἵ τθη- 
ἀδπηρ ποτε ῦυ τἴῃ6 ῇοΪΘ ταργοϑθηϊδίίοη 
ΠΊΟΥΕ σοΙρΪεῖθ. 85ῃ6 ἀδβοθῦεβ ἴο [(ἢ6 
ΟἸΠοτὰ 5 ἴῃ ἴνο Πηοποϊοριιθα ον [ῃ6 Β6- 
Ἰονεά δά νιϑιθα ΠΟΙ Οἡ ἃ βρπηὴρ τηογῆ- 
ἴηρ, δΔηα ον 5816 Παά δἴογιναγάβ ἀγεαπηδὰ 
οἵ Πὶπὶ δὲ ηἰρῃῖ. Βοῖίῃ Ῥαγίϑβ (1. δῃηὰ 11.) 
σοποϊάς ἢ τὰ6 Βγιάο᾽5 Αα)υγαῦοη ἴο 
[6 (ποπιβ, 1 οἤαῖρα γου;,᾽" ἄς. 

Ῥατὶ 111. Ἀοναι, Εβροῦϑαὶ, (11. 6---. 
ν. 1ἡ, 5ΒΌθαΙν15:0}6 τηϊο τῆγαα βϑοιοῃ8 : 
Ἱ. “Βα! ργοσθβϑβίοη δηα σγογαὶ θη ἢ 
(11. 6 ---αα); 2. “Ὡς Βπάδρτοοη) 5 σοηλ- 
πιοηδατοη οὗ [6 Βηαθ" (ἰν. 1---7); 
4. “ἼἯΠιε Κιηρ᾽β Την!ἀτοη᾽" (ιν. 8---ἀν, χα). 
ΠΏ. ρατί σοϊηπηθησαβ ΜΙ ἴΠ6 τοίταϊη 
ἸἾΏΠΟ 5 1ῃ15, ἄς. δηὰ [τῖἢ6 ϑοδῃα 
οἤδηροβ ἴο [ἐγυβα θη, Πα γ τπ6 Βπ 6 
156. ὑσγουρῇῃϊ ᾿η τογαὶ δίδϊα ἴο 6 υπιϊθὰ ἴο 
τῆς Κιηρ ἴῇ τηλᾶρθ. Τμε Κιίηρ 1η 
βία! ΟἸν [ΟΓΠῚ5 ην 1165 ΠΕΙ ἴο (οΥθακα ΠΟΥ 
Νογίποτῃ Ποπλς δηὰ Ὀδοοῖηθ ἢεησοίοσίῃ 
ΘΠΓΓΕΙΥ ἢ15. ΤΠῈ Βηαδ ΤΕρΡ 65 ἴῃ ἔονν 
γν ΟΥ5 ἜΧργοϑϑίηρ Π6Ὶ δυβοϊαῖς ορθάϊξησς 



ΤΗΕ 5Ο0Να ΟΕ ΘΟΙΟΜΟΝ. 

ΔΠ4 Ιονθ. Α ψεϊςοπλα ἔγοπι {πε Κὶπρ ἴο 
ἴῃς Νγεάαάϊ!ηρ-ριεβῖβ Ὀσίηρϑ [ἢ 15 τὨἰτὰ ρατὶ 
δΔηὰ [᾿ξ ἰουιηεσ μα] οἵ ἴῃς ϑοηρ ἴο ἃ 
οἷοβθ. 

Ῥατῖς [Ν.---ΝῚ. σοηϑαςαία [ἢ6 ἸΔΓΟΣ 
Πα οὗ ἴῃς ροθπι, ψῃιοῦ τηῖρῃς Ὀς δη- 
Ἐπ ὰ ΓΗΕῈ ΒΕΙΡΕ ΤΗῈ ΚΙΝΟ᾿5 ΊΕΕ (ν. 
2--- "1. 14). [ἡ 1ἴ ψῈ 566 (ῃ6 Τὔσθ ἸΟΥ]Υ 
ΘΠυ]αη6, ἱπουρἢ πον σπαπὴρ ἢ ΠΟΥ 
Βεϊονεὰ τἢ6 Πίρῃ ρῥίαςεθβ οὗ [5γ46], γεῖ 
Τοῖδιηηρ ἴῃαϊ σγθοῖηθϑθ, ΠΌΤ ΠΥ δηὰ 
ἀονοῖεα δβεξοζοη, ἡ ῃϊο ἢ ἴῃ ΟἿΠΘΙ βοθῆθς 
ΔΠ4 οἸΓου τ ϑίδησε5 ἢΔα ραϊηδα 5. Ὠραδσί. 
5η6 τεβροηᾶβ ἴο (6 Κιηρ᾽5. [ὈΓΠΊΕσ 1ην]- 
ἰδ! οη ἴο ἐχοῆδηρε ΠΕΙ πιβῖῖς Ποῖπ6 ἴοσ 
[ῃ6 5ρθηήουτ» οἵ [εὐβαϊθη (ἰν. 7, 8), ὉῪ 
Ἰην τσ πὶ ΟἹ ΘΓ ρασζί ἴο γϑνιϑιῖ ΠῚ 
ΠΟΙ 1056 πιζὰὶ βεθῆθϑ, δηά βῆδθ οὔῇσθ 
ἵΏΟΓΘ {ΠΕῚΓ 51Π1ρΡ]6 ρ] ΘΑ βΌΓ65 (11. 11-- οι 3}: 
ἴππ|5 ἀγαννίηρ ἀοόνῃ ἤεγ Εογαὶ ΕΠ δηά ἴο 
ΤΟΠαν 6 ϑγμραῖῃν ἢ τπὲ Ἰοννγ οἰτο]α 
ἃΠα οδϑίδίς ἰτοὰὶ ψῃ]οἢ ἢϊ5. ρτᾶος μαά 
ΓΑΪ5Εα ΠΟΙ, 

Ῥατὶ ΙΝ. ΘΈΕΚΙΝΟ ΑΝῸ ΕἸΝΡΙΝΟ (ν. 
2---νΞ. 9) ΤΏΔΥ Ὀδ αἰν!ἀδ ᾿Ἰηῖο ἴῆχεα 560- 
[ἰἸΟη5: 1. “Τῆς Βιιάθ᾽ 5 βεοοηά ἀτοδη.᾽" 
(ν. 2--8); 2. “Τῆς Βιι θ᾽ 5 σοῃηπιθηάδ- 
το οἴη Βοίονθα ' (ν. 9---ν. 2); 2. “ΤῊΘ 
Βεϊονοά᾽ 5. σοτηπιοηάεαίοη οὗ τῆς Βπα4 ς᾽" 
(ν!. 4--9ο0). ὙΠΟ βεεηῆς οὗ (ἢϊ5 ρατγῖ [5 
51}} [οὐιδαὶθπη. [Ὁ ορθηβ ΜΙ ΔΠοΙΠΟΓ 
τηοηοίορια οὗ ἴἢ6 ΒΠά46 τεϊαϊηρ ἴο ἰῃ6 
ΟἤΟΓΙΙ5, ἃ βΘσοηά αἀγεδπὴ σΟΠΟΘΓΠΙῺΡ ΠΘΓ 
Βεϊονθα. ὅὃ8ὃ6 τἤδῃ δὲ {Π6ῚΓ ηϑίδησε 
Ῥοιυτς ἐοσίῃ ἴτοπὶ 4 Ἰονθ- ἢ] 64 Ὠεατὶ ἃ 
βίγεδηι οὗ τσῆοϑῖ [4 ΠΟ165 ἴῃ ἢΠΪ5. ῥτϑῖβ6, 
Ψῇο, 85 58ῆ6. σοιῃρ 4! 5, ἢ45 ἀερατγίεδα ἴτοπὶ 
ἢετ. Τῆε Οβοπιβ οἴδπηρ ἴο δὰ ἤεῦ ἴῃ 
ἢΕΙ βεασοῇ οἵ Ὠϊπι, Βα ἀἀδηὶγ [ἢ 6 Βεϊονοα 
ΓΕΑ ΡΘΑΓΒ Δη6 ρΊνο5 ἰὴ ἢϊ5 ἴσῃ (ἢ6 ΠΟὈ]Θ5ι 
σοΟΠΙΠΙΘΠἀδιοηβ ἴο ἴπ6 Βειάδ. 

Ῥατὶ ἡ, ΗΟΜΕΜΑΒῸ ΤΗΟύσΗΤΈ (νἹ. 
10--ΥῊ}}, 4), 5 αν]: 016 Ἰηΐο ἔουγ 566- 
Ποη5: 1. “ὍΤὴδ ϑῃυ 4 πη16 " (ν]. το---- 12); 
2. “Τῇδ ἄδηςε οὐ Μδῃδῃδισῃ"" (νἹ]!. 1-- 5); 
4. “ἭΠιε Κιηρ δηὰ τῇς Βγάς᾽ (νι, 6--- 
10); 4. “Τῆς Βπαξε᾿ 5 ̓ην]δτοη "ἢ (ΥἹ]. 
11---ν}}. 4). ΤῊΪ5 ραγῖ, ψῃϊο ἢ ὈΕρῚη5 
τι τἢ6 τοίταϊιη “ὙΏΟ 15 1}15,᾿ ὅἄτο. δηὰ 
οησς ΨῊ 1ῃ6 Δα]υγαίοη “1 σἤαγρα γου," 
ζζα., ῬΓΘϑ ηῖΣ 1η 115 ἀεἴα}}5 [6 ρτϑαῖδβί 
αἰβηου [85 τὸ τῆς Ἰηϊογργείεσ, Βα ἰδ 
δΘΏΘΓΑΙ τς φοθτὴς οἶθασ, Τὴδ 50 θῃ6 15 
511} [δ ππβαί θη, οὕ ἃ Ραϊαςθ- ραγάθη ἴὴ [ἢ 6 
ὩΘΙΡΗ ουτῃοοα; θυΐ [ῃ6 Βγιας᾽ 5 ἰμουρ 5 

όγι 

8Γ6 πον τονογίηρ ἴο ΠῈῚ πουίἤογηῃ Ὠοτηδ. 
5Π6. τοϊαΐθβ ἴο {μ6Ὲ βοπις ον ἴῃ ΘΑΙΥ͂ 
ΒΡΓΙΠρ 5ὴ6 Πα( ἢγβί τπηεῖ [6 Κίηρ ἴῃ ἃ ννἱ- 
Ὠυτ- ρΑγάθηβ η ΠΟΥ ΟὟ σΟΌΠΕ ; δπα (ΠΥ, 
Δαγεβϑίηρ ΠΟΙ ΌΥ ἃ πᾶπλα ρτοῦαῦὶν ἀ6- 
τινε τοῦ Ποῖ ὈΪΓΠρΙαςς (νὶ. 12), Ὧ5Κ 
ΘΓ ἴο Ρεοτγίοσηι (ῸΥ {π6}Γ δηϊοτίδιητηθηΐ 
ἃ βᾶσγε ἄδῆςε βθθ} ΡΥ ψν6}} Κηοννῃ ἴο 
16 ΒΠ46 δηά ἢδσ σουπίγγ-ΟἱΚ. ΤὨΘ 
Βηιά6 σΟΠΊρΡ]165, Δηἀ νν ἢ }]6 58Π6 15 ἀδποίηρ 
δΔηα ἴῃς ΟΠοχι5 ΔΓ βἰ πρὶ 5οῖὴηδ 5ἴδῃζαβ 
ἴη ΠΘΓ ῥταῖβθ, ἴῃς ΚΙηρ ὨΙΠΊ56] ἀρΡΡθϑῖ5. 
Τὴ σϑϑροηβα ἴο ψογὰάβ οὗ Ἰονε δηὰ δαπ|)- 
Τταῖϊοη ἰτοῦλ ἢϊη), [ῃ6 ΒΙά6 ᾿ηνἰζο5. ἨΙτὴ 
ἴο τοΐυγη ΜΠ ΠΕΓ Ἰηἴο [06 σοΟΙ ΠΥ δηά 
ἴο ΠΟΙ πιο οτβ μουδ6. 

Ῥατὶ ΝῚ. ΤῊΞ ἘΕΤΟᾺῈΝ ΗΌΜΕ ΚΑ]. 
5--- 14}, σοπίδιπηρ ΓΘ 6 ΝΟΥ Ὀγεῖ 560- 
ὈΟΠ5: 1. “1,251 νονβ βεαϊβεα " (νι, ς ---- 
7); 2. “Τῆε Βηα6᾽5 ᾿πιεγοθβϑίοη "ἢ (ν}}}. 
8---12);:; 3. “Τὴς Εριοριο " (ν}}. 13, 
14). Τϊ5 ἰαϑῖ ραγῖ, γῇ οἢ σομλη ῃ 65 
ψ ἢ τῆς τείταϊη “ῆηο 15 {Π15, ἅχς,, 
[ΟΓΠ5 ἃ δίτηρ σοῃο] υϑοη ἴο ἴῃς Ροθῃι. 
ΤΠ 506 η6 σἤδηρεδ ἔγοτῃ [ΘΓ 54 ΘΓ ΟΥ 1ἴ5 
ΠΟΙ ουγΠοοα ἴο ἴΠς Βγιαε᾽ 5 ἰστῃρ] σα. 
ΤὨΜΠΟΥ 5806 Π845 ΠΟΥ͂ σευγτηθὰ ἢ τῃ6 
ΚΙηρ, δηὰ {ποτὰ δἷυϊ ψν6}]-γΓοπλο εσθὰ 
506 Πη65 Οὗ θαυ]!δϑῖ Ἰονα [ΠΘῚΓ ἤπ4] νονβ 
ΔΙ6 βεαϊθεα, Τῆς Βπ46 σομηηθηᾶς ΠΕΥ 
Ὀτοῖμοῖβ ἴο {Π{π ροοά ρτδςεβ οἵ με Κίηρ, 
ΔΠᾺ 6η65, αἵ ὨΪ5 Γεαιιδϑῖ, ΡΥ οΠδγπληρ ΠῚ5 
ΒΑΓ ΜΠ Οἠς ἰαϑδὶ βοηρ, γεοδ!]!ηρ ἴο ἢ]5 
ΤΩΘΙΏΟΥΥ ἃ 5ἴτϑιη οἱ οἴμει ἀδγβ. (966 
ποῖ ΟἹ ν]1]. 14.) 

6. ἸΌΕΑΙ, ΑΝῸ ΤΎΡΙΟΑΙ, (ΟἨΑΒΑΟΤΕᾺΆ. 

1 τὴς. διϑίοποδὶ 1ητουργείδ!οη (ἢ 
δίνϑη ἴο ἴπΠ6 ϑοηρ οὗ ϑοηρ5 Ὀ6 τεζορη!Ζοά 
8ἃ5 ἴγ06, 1 νοι] ποῖ Ὀ6 αἀπῆςυ]ς ἴο σῃον 
ἴῃαὶ ἴῃ Ὠβίοσυ, γοἢ ἑοιπὴ5 115 στουηά- 
ΜΟΥΚ, 15 ΤὨσουρῃοιξ [Π6 Ῥοδπ σοηίετη- 
Ρἰαϊθα ἔτοπὶ δὴ ἰδ] ροίηι οὗ νίενν, δῃά 
ἴῃδῖ ἴῃ6 Πιηἀδιηθηΐδὶ ἰάθα Ἔχργοϑϑεα δηὰᾶ 
1Πδιγαῖεα 15 ἴῃ6 ἀΥΡΙῚ] 411- ΟΠ ΞΙΓΑΙΠΙ Ωρ, 
[)6 δἵ οῇςθ ἰθνε!!ηρ δηα οἰθναίηρ ῬΟΥΟΣ 
οὗ [ῃ6 τπαὶρῃτεϑὶ ΔΠ6 τηοϑὲ ὑπίνεσβαὶ οὗ 
Βυμηδη δῇεξοϊίοη5. δγοιβ σείγαϊηβ δηά 
ῬὮγαβθβ, δ: ΚΙΩρΡ 85 ἃ Τα 1Π6 Κογ- Ποῖα 
οὗ τῆς. νῇοϊο, ρίνα ἜἼχρσθϑϑίοῃ δἰ σορΌ ΑΓ 
Ἰηΐεγνα]5 ἴο [15 ἰΙάδεα ; δ. (1) Τῆς 
Βπάε5 τῆ ποςδ-ουστηρ οἰατσα ἴο (ἢς 
ΟἸοσαβ, ΚΘΟΏΠΥ ννασηϊηρ πο δραϊηβῖ 
{που ρ ἢ ΠΘβϑν ἜχοιΠὩς 50 ᾿πτεργε5510}6 ἃ 
ΡΆ5ΞΙΟῊΙ : 
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471 σῇατρε γοῦ ἀδιυρηίοτβ οὗ τυ βαίεηι' 
[Βγ ἴτε μάΖε!!ε5. δηὰ ὈΥ τε πιπαβ οἵ 

ιῃς ἤει] 

ΤΠαῖ γε 51|Γ ἢοΐῖ ὕΡ ΠΟΥ͂ ΆΚοη 
1νῈ ὑπ] κἴ ρ΄εαϑο." 

1. 7, 1]. 5, ΝΠ, 4. 

Οὖἵ (2) μοῦ βουγον]δῖ 5] γ Δ} γα ΠΟἢ 
ἰδυγθητηρ [πὲ [ΕΠΊΡΟΥΑΓΥ ἰο585 οὐ Ποὺ Βο- 
Ἰονοά Οπε: 

“41 σματρὲ γου ἀαυρῆϊζετβ οὗ [ετ3α] 6 πὶ 
Γμαῖ τί γε ἢπὰ πὶν {Πεπτ --- 
ὙΥμαῖ τιἀϊηρε πλυσῖ γε ὑπηρ ΠΙπὶ 
ἼΠαῖ 5ιοκΚ ἰοῦ ἴονα Ὧπὶ 1." ν. 8. 

Το νῆϊοἢ παν "6 δ δα (2) Ποσ ἱπποςθηῖ 
Ὀοαϑὶ ἢονν πεῖ ἰονς ἴο ἴδε Κιηρ Πδα βυά- 
ἄδη]γ υὑρταϊδο ΠεΓ ἴο [Π6 διμῃ ρμίδοθ5 οἵ 
Ι5γασοὶ: 

“Α1} υπᾶννᾶσγεϑ ΤΥ ἰονίηρ 500] ἢδὰ τηδᾶς 
τὴ 

ΤἼΘ ομδτιοῖς οἴ ὰΥ ρεορὶο [ἢ τοπονπαϑα." 

νὶ. 12. Απὰ (4) ἴῃε Κιηρ᾽5 Ἔχοϊαπηδίιοη 
ἃ ᾿{|6 ΠΟΥ ΟἹ : 

“ἨἩϊτσν ίαϊγ, δηὰ νῇῃαῖ 4 σἤδττη ἢδϑί ἴδοι, 
ΟΊονο, ἀπλια ἀδ] ρ ἢ τοοπλα [ΠῚ ηρ5'" ν]}.6, 

Οομῆραγα ἤπα]ϊγ (5) ἴῃς ρταηα ραϑβᾶρε 
αἰγοδὰγ ᾳιοῖθα 1ῃ ψῃϊ ἢ ἴῃ ΒΓα6, 564]- 
ἰηρ ἰαςσὲ νον οἵ υὑπα]τεγαθὶ]ς δῇςοϊοη 
ἢ τῃ6 Βεϊονεά, τείεγ ἴῃ 6 υηάγὶηρ 
Ῥτίηορὶα τμδὶ ὑηϊῖ65. {π6πὶ ἴο 115 ΟΥΙΡΊη 
Ἰὴ ἴῃς ἢοατὶ δηὰ ὑεῖηρ οἵ Οοα: 

“15 βάπι65 τὸ ἤαλτηθϑ οἵ ἤγα 
Α ΠΙρμῃιπιηρ ἤαβῃ τοῦ [4 ἢ. νη]. 6. 

ΤῊΘ ᾿άδαϊ σμαγαςίεγ οἵ ἴῃ ψῇο]ε ροδπὶ 
15 ΒΓ ον! ἀθπορά Ὀγ ἴἢε νναν τη ΝΠ] οἢ 
6 σἢϊοί ροϊπίβ μδγθοη (86 δοίοη ἴα γη 5 
τὸ ἰηιοςαῖεά : « Κ. (1) ἴῃς Βπαάε᾽ 5 ΘηΤῪ 
ἰηἴο [Θγυϑαῖθπὶ Ὀείογε ΠΕ πιαττιᾶσα ἢ 
της Κιηρ πὰ ἢδγὺ βυθβεαιθηΐ τοίυτῃ νἢ 
Ὠἰπὶ ἴο ΠΟΙ πηοῖμοτ 5 ἤουβ56 ἅτ Ὀοϊῇ δη- 
πουηορά Ὀγ ἴῃ6 ΟΒοτυ5 σι ἴῃ6 βδπὴ6 
Δατητιηρ Ἔχοϊιηατοη--- 

(ὝΠΟ ἤδη ἰ5 [ἢϊς5 ἀϑοθηάιηρ ἔγοσῃ ἴῃς 
Ραβίυγοϑ δ πὶ, 6, νἱϊ]. 5. 

ἍΜ] οὐ δηοίμεγ οοσδϑβίοῃ, ρἰδοσά πιϊά- 
ΨΑΥ Ὀεΐνεοη ἴΠ656 ὕνο, ΠΟΥ 86 πηδάδ 
ἴο Θχοίαϊπι, ἢ 5ΙΠΉ]ΔΙ ΘΙ Ρ ἢ 4515,Θ Οἡ 
[6 ἀρρεάταηςθ οἵ τὴς Βπάβ, 

“ὙΠῸ τῇ η ἰ5 [ἢ15 τῇ ρίδηοο5 πΚὸ τὴ6 
Πανηῦ 

Ἐαὶν ἃ5 ἴῃς βιΐνοῦ Μοοῇ, 
Βτῖρσῃϊ 5 τῆς ποοητιδ ΕἾτα, 
ΓΠ5ΡΙΓΙησ᾽ ἴαττοῦ Κα ἴμ6 Ὀαηηογοα 

Ηοϑβῖβ 1" νιὶ. το. 

ΙΝΤΚΟΘΌΟςΤΙΟΝ ΤΟ 

(2) [ἴπ ἃ βοιμονῆδί ϑΙΠΉΪΔΓ ΜΑΥ ἃ 
οἤοσας, ργοθδθ)ν οὗ γουπρ τοη (Οπσεῆ), 
Ἰηπ!]ςαῖο5 οὔ οἣς οσοσδϑίοῆ ἴδε ργέϑεποξ 
ΟΥ ἀρρτοδεοῇ οὗ ἴῃε Κιηρ: 

“(Οοπηείοτιἢ δηα μ4Ζε. Ο Ζιοη᾿ 5 ἀδυρῃίεις, 
ὕροη ἴδε Κιηρ, οὔ ϑοϊοχλοη ἴῃ ἴδε στοσῦτι 
Ἂ Βεγεν ἢ ΠΙ5 τηοῖθοῖ σσονπιδὰ ἢὶπὶ 
ἴύροη ἴῃς ἀδγ οὗ ἢὶ5 ἐβρουϑαὶς 
Απά οἡ ἴδε ἀδν οἵ ρἰδάμποϑϑ ἴοσ ἢ15 ἤεατὶ 

1}. 11. (Οομρ. νὶϊ. ς δῃὰ ποῖος.) 

(3) τ ψ}}} Ὀ6 ἰουπά πιογϑονοσ [ῃδι (δε 
ἴννο αΐνθϑ, ΟΥΓἹ Πη41η α΄] ν]151 005 Οὗ ἴῃ δοησ 
δᾶνε τῇτουσρῆους πυπλεγοιιβ νν6]}}- δα ἰαποεά 
Ποηῖγαςῖα ΔΠηΠ4 σΟΙΤΕΒροΟ θηςδ5: ἴῃ ἴδε 
οπς ἴῆς Βτιάς δϑδοεηαᾶς ἴο [ἐγυβα]επὶ δηὰ 
αἵ ἴῃ6 ΚΙηρ᾽ 5 Ἰην 1 Δ1}ΊΟῊ ΓΕΙΉΔ1η5 ΜῈ δ᾽ τὰ 
ἴπθγα, ἴῃ ἴῃ ΟΙΠΟΥ δἵ ΠοῚσ τϑαιδϑί ἢ6 τε- 
ἴαγης νἹτἢ ΠΟΙ ἴο ΘΠ υπό ; ἴῃ ἴῃς οῃδ, [πε 
Βεϊονεα 566 Κ5 δπηὰ ψίης ἴῃς. ΒΠάδ6. ἰη τῇς 
ΟἾΠΕΙ 5ῆ6 56 6Κ5 δηά οὐὈίδ!η5 ΠΟΥ Μ}}} (τοὴ] 
Πϊπι; ἴῃ ἴῆ6. οὔθ ἢδ οεἶδιπὶ5 ΠΕῚ κεϊξγεουτ- 
ΓΟηοτ, ἰὴ ἴῃ6 οἴμοι 5ῆθ αοτηδληᾶς ἢ 
νΟΝ οἱ δάο]γ. Ιπ ἴῃς ΕἸτϑὶ Ηδί οἵ 
1η6 ϑοὴρ ἴπὸ (Ββοσγις βηρ ἴπ6 ῥγᾷϊδε οἵ 
τὴς Κιηρ, ἴῃ τῆς ϑεσοηὰ {ΠδῪ ςε]εῦτγαϊε 
ἴπ6 Ὀδαυιγ οὗ της ΒΠ4ς δηὰ ἤεσ ἱπυπηρὴ 
ονοῖ πίπιλ'. ΕἸ ΑΙ ν, ἢ δασῇ οἵ [Π656 τηδίη 
αἰν5ϑ᾽οη5 ἴῃς Βπάς τεϊαΐῖθβ ἴο Ποὺ Τοπῖ- 
ῬΔΠΙΟΊ5 ἃ 5ισηιβοδηῖ ἀγεδᾶτῃ [ἢ ΟΓΩΘΙ ΠΊΟΓΕ 
(}γ ἴο ἜΧργα55 ΠΕ ἔδο]]ηρδ ἰονγαγάς (ἢς 
Βεϊονβϑα (1}}. 1---ὐ, ν. 2--- 8), πα 1ῃ δδοὴ 
5ῆ6 5ϊηρ5 δῖ πι5 τεαμδβί ἃ βίγσαϊῃ οὗ ρεέευ- 
᾿ὰτ τ ροτὶ ΠΟΙ 566 Πὶ5 ἴο Ὦδνε ἃ βρεεϊαὶ 
ΤΏ.51ς ἴοΥ Ὦ15 ΘὰΓ (11. 17, δηὰ ν"}. 14). 

ἼΠε56 δηὰ οἵποσ ρϑουϊπὩαπῖιος, ψὩϊοῖ 
᾿τηρατὶ ἴο ἴτ[ῇ6 ϑοὴρ οὗ ϑοηρβ 115 ὑπιαυδ 
δηκἱ δῃϊρτηαῖίοὶ σδδγδοίεσ, δηά δᾶνὰ 
Ῥτονϑα ἃ γπμχ ἴο ἴῃε ΞοὈε τ ΞΙ ΘΧΡΟϑΙΤΟΙ5, 
5δ66πὴ (ἢ 6 Ηγ ἀπ τὸ 115 ΔΘΑ] Ζιηρ ἴτεϑῖ- 
τηεηΐῖ οἱ δὴ δοίιια] Ὠιβίοσυ (εὶς δἵ ἰδὲ 
{{π|6, 8η4 ἐβρεοια!ν Ὀγν τῆς Υτιίοσ, ἴο ὃς 
Ῥτοίου αν ᾿πἴογοϑίηρ πα ϑιρηιποιπί 
Απὰ τπουρὰ 1π||6ὲ τοσαγάθα Ὀν τηοβῖ οὗ 
ἴῆοφε ψῆο ρσίνε ἴῆς. ϑοὴρ δὴ ἢιἰβίοποδὶ 
Ἰητεγργοίδτοη, ἴδ τοδὺ γεῖ ὕσονα ᾿ ἤδη 
νον ἴῃ {6 1]Γ τρῖ σοηηδοιίοη ἃ σρϑὶ 
Δ55:ϑίδῃοσ ἴῃ ὉησανθὶΠηρ 115 ΘὨΙΡΠ185. 

1 Ἄγε ς0]]ονν Ὠο] χϑο ἢ ἴῃ τεραγάϊηρ ἱ. 2--4 ἃς 
ἃ ϑοηρ οἵ (6 Οβογὰβ ἰπ ῥτγαΐῖβε οἵ ἴῃς Κίηρ, δπά 
νἱϊ. 1--- ἃς ΠΟΙΠΟΥ ϑοηρ οὗ ἴῃς βαπιεὲ (ΠοΠΙ5 ἰδ 
Ῥγαῖβο οἵ τῆς Βτίάς. Τῆς σοπο]υαϊηρ Ξἴαπζα αἴ 
ἀπε Ἰαϊῖοτ ϑοηρ (νἱϊ, κ) τς ἰηἸσαῖςβ Πότ ὑτ]απιρᾶ, 
τὨτουρὴ Τιονο 5 σπδῖπη, ονεῦ ποὺ ΚοΥαὶ Ἐτιεηά: 

““ΤῊΥ ᾿ιεδά δϑονε ἴἰκὸ (αττηεὶ βἤδνν, 
ΤῊΥ δοδά οἵ Παὶγ {κὸ ρυγρὶε ρίον, 
Α Κίηρ υἱτ πη 115 Ἰος 5 ἐποδαϊηοὰ 1" 



ΤΗΒΕ δῦΌΟδΝδὰ ΟΕ ΘΟΟΜΟΝ. 

Ευτίῃεγ, [μι {Π6 Ὠἰδίοτυ ἴπιις 146 411Ζ6 4 
Δηα 106 ἰοσῃὶ ἴῃ ΨΏΙΟΝ 1 5 ρτγοβθηϊεά 
Ὦανθ πιεδηϊηρβ θεγοηά {ῃπεπηβοῖνοβ δηά 
Ροϊηΐ ἴο βοιηθιηϊης ΒΙρἤῆογ, 45 νοῦ θθ θη 
ἃ ἀδερ-5θαίθαὶ σοηνϊοιϊίοη ἴῃ ἴμ6 τηϊηά 
Ὀοίῃ οὗ τῆς ΟΒυγοῇ δηὰ οἵ τῆς ϑγηδ- 
βορᾷξε: οΥ περα (ἢῃξ εχίγαναρᾶησθα οὗ 
Δ]ΙΘρογιοαὶ Ἔαχροϑίτοη ᾿πρεὶ τς (γι ϑιίδη 
ἸΠΙΘΥΡΓΘΙΟΓ ΟΜ ἴο τε͵δοῖ ἰ. [Ιπ βαγίηρ 
[Π15, γα Παυαϊγ οἰδπὶ ἃ ἀδοροσ 5ἰρηϊῇ- 
σάη06 ίοΥ ἴδ 5] οἰ-πηαῖίοσ οὗ τῆς δον 
οὗ ϑοηρδ ἴδῃ τὴϊρῆϊ Ὀ6 ἰουηα ἴῃ ΘΝΟΙΥ 
{γα δηα ΠΟΌ]Ὲ πα ῃ ΠΙΒΙΟΤΥ ἤθη οοη- 
τετηρἰαῖςα, 45 ἤετα, ἔτοῦλ ἴῃς πιρῃεϑὶ δηάὰ 
γαοϑῖ ψΙΔ6-γεδοῆῃίηρ ροϊηῖβ οὗ νίαν. 

Τῆς ἴνγο ΑΧθ65, 50 ἴο βδρθαΐ, οὴ ψῃϊοῦ [Π 6 
ἸΏΔ1ῃ ΔΟΙΟ. οὗ [ἢ6 Ρροεὸπὶ ἄρρθαγβ δ᾽[οι- 
Πδίοὶν ἴο τόνοῖνθ, τὰν Ὀ6 ἰουηά ἴῃ ἰἢδϊ 
τνο-ἰο] ἃ Ἰμνιατίοη ἴο ψῃϊσοἢ [Π6 τοδάοτς 
ΠΟΙΟΘ. ἢὰ5. Ὀδδη τερϑαίεα]ν οδ]]βά, τῃς 
ΚΙιηρ᾿5 Ἰην!ατίοη ἴο {Ππ6 ΒΓάς οἡ Ὀτηρίηρ 
ἢδγ ἴο ΓΘγιβα] πη, [ῃ6 Βιιάε᾽β ἴο ἴπε Κιηρ 
ἴῃ σϑοδ]] ηρ τα ἴο Θῃμαηθηλ ὦ; ἴῃ ἴῃ 656 ἔννο 
Ἰηνιαῖοη5 δηὰ {6 ]Γ ἰπιμηδαϊαῖϊθ σοηβ56- 
αιδηςθ5---ἰῇς ψ]]]ὴρ ΟΡΘάϊδηοο οὗ τα 
Βιις δηὰ [86 τεδᾶγ Ἵοοπηάδβοθηβίοῃ οὗ 
τὴς Κιηρ, τὴς. ἢγβι βυγγεηθσ οἡ ΠΟΥ ρᾶτῖ 
Δη4 τῃ6 ἢΠ4] νοῦ Οἡ ἢ15---ἴῃθ νυιῖοῦ οὗ 
ἴῃς δοηρ βθειὴβ ἴο ᾶνα ᾿ηἰθηάδά ἰο 6χ- 

Γὰ 

1 Τῆε Κίηρἧβ. ἰηνϊαἰϊΐοη τᾶ Ὅς 8 Ῥᾶγα- 
Ῥγαβοα : 

“ΧΙ Ὴ πὸ ἴτοτη θαποη, Ὁ Βτιάςσ, 
νι πιὸ ἔγοπι 1 θαποι τποιῖι ταιϑὶ σΟΙΊ6. 
ΘΠδΙ αηάοῦ ἰοτί ἢ ἴγοπὶ ἴορ οἱ Ατηᾶπα, 
Ετοπὶ βυιητηϊς οὐὗὁἨὨ ΘΠ ΘΠ αὐὰ Ηοτγηλοη, 
Ἐτοπὶ ΠἸΙοη5᾽ ἄε115, 
Ετότὴ τηοιηῖαὶη- δυηῖβ. οἵ ἰθοραγάς.᾽ 

Τῆς Βηάε᾽β ἴο {πὸ Κίηρσ: 

““(οπΊθ, ΤΩΥ͂ Ῥεϊονεά, πὰ Πὶς ψὰ ἴο ἴῃς δε]ὰ, 
Ιοάρε {μετὰ ἴῃ νἱ]]αρες, 
(ὐὺ δατὶγ ἴο ἴΠπ6 ν]ησγαγάβ --- 566 
1 τἰ6 νῖπα ὈϊΪοβθοπὶ δηά ἰἴ5 υυᾶς ἀϊΞξοϊοβο, 
Ῥοπιεσταπαῖεβ Ὀε ἴῃ βοννετ, 
Τίιογα τλὶης ἐπα δαγτηοπία Μ1Π ΕΓ ρῖνα ἴο {π66! 
ΤῊΣ πιαιιάτγακος γ1614 {πεῖ ἔγασγαπος ἢονν, 
Απὰ οἷο οὐὖζ ραῖοβ 15. ΘΥΟΥΥ ΤΠοίςεσι {πιτ| 
Τῆς πὸὶν δπά οἱή οπος ἴοο, ΤΥ [ονὲ ! 
Ηαλνε 1 ἰἸαϊὰ ἊΡ ἴοτ {πες. : 

(ἰν. 8.) 

1Ἴ1 Ἰεαᾶ, ΤῚ1 Ὀσίπρ τη66 ἴο ΤῊΥ͂ τηοῖ ποτ ἤοῦβ6 
Απάᾶ τῆου 5ῃ 11 δας πὴθ {Π|6ΓΘ6 : 
11 τρακε ἴπθς ἀτίηκ οἵ ν".]]-ορίςοὰ σίῃς 
Ετοπὶ )αῖςε οὗἨ ΤΥ Ροτηερταιαίςε ἵγεα Ὁ 

Υἱϊ. {1--13, νἹ[}ν Δ. 

ΤΗΣ το 5 δίἰδητοη τᾶς ἤτοι ἀϊγεοϊδά ἴο ἰδα 
β'ρτιίποδπος οὗ ἴἢδ56 Ἰηνιαϊοης. ὈΥῪ ἴπε Α]]6- 
δοτίοαὶ (οιπηπιθπίαιες οἱ Τποοάοτεῖ (518 οεηϊ.) 
δηά Βαβῃὶ (11 ςεηϊ.). [τ Πᾶ5 ὕδεῃ βιγδ ΡΟ ΙῪ 
ονϑυ]οοκεοά ἴῃ Ἰδαῖος Ἔχροβιτοης θοίἢ ᾿ἰογαὶ δπά 
ΔΙΙεροτίςδὶ. 

οι. ΙΝ. 

673 

ἈΠΌ τῆς ὑνγγο-Ο] ἃ δηθγσυ, οὶ [οΥ οἷἰδναᾶ- 
[Ἰοὴ δηα ἀραβοπιθηῖ, οὗ τῃαιὶ δῇδοιζίοη, ἴο 
ἴῃς ἀδθ)ηοαῖίου οὗ νηοῦ ἰδ νοῦκ 15 
αἀδαϊοαίεά, 15 ΘάϑῪ σοσοηοι δπιεηῖ οὗ {16 
ψυαοϑὶ αἰ εύθησθβ, δηα 115 σολγ ἀΌϑοτρ- 
τἰοὴ οἵ 4}1} οἴῇεσ οἰαϊπῖβ. 16 οἵηῃι!ρο- 
τεηΐ, δηβίοσπηιηρ, δη γεῖ σοηβοΎν!ηρ 
ῬΟΜΟΣ οὗ ( ] ἰονα ἴα ἤθτα 566 ἰὴ 
πκὸ γεῖ αἴνεῖβα ορεζδϊίου ἴῃ ἴῃ6 ἴννο 
ῬΘΙΒΟΉΔΙ 65 τὨγουρ ψνῆοτ 1 15 δχ- 
διΡιτεα. [Ι͂χ τῆς οαβὲ οὗ ἴῃ Βυιὰθ νὰ 
8566 {86 Ιονν σϑ)οϊοϊηρ ἴῃ ππίογαβθθη 
εἰθναίίοη νιτποὰτ ἰοβ5. οὗ νιγρίηδὶ 51Π1]- 
ΡΙ᾿ελῖγ, ἰὴ ἴδῖ οἵ τῆς Βεϊονεα τἢ6 ΠΙρ}- 
65 15 πηδὰθ ΠΑΡΡΥ τὨγουρῃ 5] ἔαρ αβε- 
τες πους σοΙρτοιϊθαε οἱ ΚΙΏΡΙΥ 
ΒοπΟΙΓ: 

“ἜἘΟΣ 8ῃ! 1ονο᾽5 τῖρῆξ ἴ[ῃ6 ψιάδβί ρι] 
“δῇ 508 

Απά ᾿ἸηΚ5 οὖν πιθδηδοὶ Εδγίῇ το ἢ] }}- 
εδῖ Ηβανθη "." 

Απα 5}4]] τς ἴῃ θη τϑραγά 11 85 ἃ τῇδε 
ἴδπου, ΨΏΙΟΝ [ῸΓ 50 ΠΔῊΥ ἃρδ5 ραβδὶ Πἃ5 
Ῥεθὴ ψοηΐ ἴο πα ἴῃ ἴδ ρῥἱοΐυγεβ. δηά 
τη Θ]οα ε5 οὗ ἴ[ῃὴ6 ϑοηρ οἵ ϑδοηρβ γρὸϑ5 
Δη4 εδοῆοθα οὔ ἴῃ6 δοίϊηρβ δηδ θηλο- 
Ε᾿0ἢ 5 οὗ τῆ6 Πιρῇεϑι ] ονο, οἵ [μονα Ὠινίηθ, 
1ῃ 115 Τα]αιοη5 ἴο ΗυπδημΥ ; ΜὨϊοδ, 1 
απ ]γ ἀϊδοογηεα τὨγουρῇ {Πεὶγ διὰ Ὁγ ἴῃ 68 
ΘΥμαρορσιθ, ἢανα Ὀδδὴ ἈΠΙΡΙΥ τόνδ] θά 
ἴη ἴῃ6 Οοβρεὶ ἴο τε Ομυτγοῦ Ὁ 584]} 
ΜῈ ποῖ 511] οἰαὶπλ ἴο ἴτᾶσθ ἴῃ ἴῃ6 ποῦ] 
8Δη4 ρϑηῖ]6 ὨΙΒΙΟΥΥ ἴπυ5 ῥγοβθηϊεα ίοτο- 
βῃηδαονιηρβ οὗ (Π6 Ἰηβ 16 σοπἀαβοθηβιοηϑ5 
οἵ Ιποασηδῖς [ονο}ῦ--ἰῃδῖ Τίνα νος ἢ, 
ἢγβι βἱοοριηρ ἴθ υπιδη ἔοσμη ἴο ν]ϑὶζ 
Ὁ5 ΙΏ ΟἿΓ ἴον δϑίδίθ ἰῇ οσάευ ἴο 566} 
ουΐ ΔηΠ] ψΊη 1ἴ[5 οὈὔ͵εοῖ (5. σχχχν!. 22), 
δΔηα τἤδη ταϊϑὶηρ δοηρ ΜΈ 1156} ἃ 5Δηο- 
τῆθὰ Ἡσυμηδημν ἴο {πὸ Ἡδανεηὶν Ῥ]δσα5 
(ΕΡἢ. 11. 6), 15 πα! ἀνναιτηρ Π 616 δ 
1ην]διίοη ἔτοπ] [ῃ6 τηγϑιῖς ΒΓα6 ἴο γεΐυση 
ἴο Θαγίῃ οὔσθ ποτα δηα 564] ἴῃ [ὐηϊοη 
ἴον Εἴδγηῖγ (Ἀν. χχῆ. 17) ὙΠ βυοῇ 
ἃ σοποδρίοη οὗ ἴΠ6 σπαγδοῖοσ δηᾶ ρυτ- 
Ῥοβθα οἱ ἴτῖῃῇ8 Ροθῆ), ὰ ΤΔΥ δῖ ΔΩΥ 
Γαῖθ βϑυπῃραίηϊζε ἢ ἴῃς ρ]ονίηρ ἰδη- 
δυᾶρα οὗ 851 Βεογηασγα σοπησοθγηϊηρ 1: ΚΤ ΠΙ5 
5ΟΏΡ ΘΧΟοΪ]5. 4}} οἴἤεσ βοηρβ οὗ [πὸ ΟἹά 
᾿Γαοβίαπηθηῖ, ΤΉδν Ὀεϊηρ, ἔογ [Π6 τηοϑβί ρδτῖ, 
80ηρ5 ΟὗἉ ἀε] νεγδῆςσα ἔτοιῃ σαρτνγ. 501ο- 
ΤΩΟῺ ἴοσ δςἢ δα πὸ οσοδβίοη. [Ι͂ἢ [6 

3 “πὰ ἀςἢ 1 ἄδη ρτὄβοίεη ΑἸ ϑίαηά ννοῖϑς ἀΐδ 
ΒΩ 

Ὁϊς Ετάς τιϊὶ ἄθπι Η Ἰ πηπι6] διιβζιισὶ εἰς ἤδη.» 
ἀοειῖδε, “ϊς παί. Κὐπὶροιοςατ." 

συ 



6γ4 

ΠΕΙροὐρΊΟΤΥ. 51η΄ υ]ατΊη τνϊβάοτη, Δ οι πά- 
ἴῃ ἢ Τί ἢ 65, δδόιγε ἢ ρθᾶςθ, ἢς ἤδτα ὈΥῪ 
θινῖπο Γπϑρίγαῖοη δ ηθ5. ἴΠ6 ῥγαῖβος οὗ 
ΟἾγιοῖ δπὰ Ηἰς (πμυτγοῆ, τῇ6 ρσταςθ οἵ 
Ποὶν ἰονε, [ἢ6 πινϑίεγιθα οὗ ἴῃς Ετογηδὶ 
Μαιτίαρο, γοῖ 4] τπ6ὸ νῆα κΚὸ Μοϑοβ 
Ρυϊπηρ 4 νθ}}] Ὀείοτγε ἢϊ5 δες ὑβδοδιβα δἱ 
ἴῃ Ππλ6 {Πετὲ ετα [ΕἾ ΟΥ ποης ἴπαῖ 
σουϊά ρᾷΖὸ ὉροΟῚ 51:ο ρ]ογίὶθ5 "----ΟΥ 
Δραϊη----“ ΤῊΙΪΚ5 ϑοηρ 5 ποῖ ῃδασγά νι πουῖ; 
1 15 ποῖ βουπάεα [οστ ἴῃ Ρα}}ς σοη- 
ΠΟΙΙΓΒΘ; Θῃ6. ΟἾΪΥ ἤξδαγβ 15. ποῖίθβ ΨῈΠΟῸ 
5155 1ἴ, δΔηὦ Ηςξ [ογ ψῇοπὴ 11 15 σηρ--- 
της Βτιήηερτοοῦ δηά τῖἢ6 Βιιάο"---οΥ 
γΠδη ἢδ δ5Κ5 πιγίμοτ---  ὙγΠδι 15 ἴ Ρὰϊ ἃ 
πιριαὶ Θοηρ ἜΧΡΓΘβϑηρ ϑυδεῖ δηἀ σμαϑῖε 
ΘηραΙπΊθηῖ5. οὗ ἔννο πηιης5, [ΠῈΣ ἀρταε- 
τηδηΐ ἢ ΠΊΔΠΠΘΙΒ, ΔΠη6 {ΠΕῚΓ ΠΟ ΒΘΠΤΙηΡ 
σμαγν οἵ αβδοϊίοης οὔθ ἰονατάς δη- 
ΟἴΠεΓἢ 

7. ῬΙΑΝ ΟΕ ΤΗῈ ΕΟΙΠΟΨΙΝΟ ΟΟΜΜῈΝ- 
ΤΑΒΥ. 

Α ἔεινν νογάς γειηδ!η ἴο Ὀ6 5α14 Οἡ οΠδ 
ΟΥ ἴΜῸ ΡοΙϊηΐ5. ΒΡ ΟΠ Κορῖ ἴῃ νιον ἰὴ 
της ΓΟ] ον ηρ ηοίθ5: 

Ι. Ουζγ τλϊη οἰδεῖ 845 Ὀδθη ἴἋο οἷπςοὶ- 
ἄαϊς ν]ας να ὈοΊενε ἴο ΡῈ {πὸ ρθη ηθ 
σταηηηδίςαὶ δηα Π]ϑζοτ αὶ 56 η56 οὗ τῆς 
ΠΟ] 6 σοπηροβιτοη. Τῆς οἴζϊεη νον ἀ15- 
οὐ Ραμ ἸηΓΟΥρτοίδτοησ οὐ ἤος6 ψῆῃο δάνο- 
οαῖς {6 ὨγροίΠε 915 οἱ ἃ Θπορμογ -ἰον Γ 
ΟΡΡοσοα ἴο ϑοϊοιηοῃ ἤανε ηοΐ ἰγόθη Ἰοϑῖ 
δ μη 1 οὗ, τπουρῃ (ἢ δἰ]οτεα φρασθ αἱ 
Ποῖ ΡΘΓΠ, ΔὴγΥ δἰϊεπιρί δὲ το πιτηρ {Π 6 τὴ 
1ηὴ ἄεῖα!!. ἼἍΠαϊ 1ΠποοτΥ Πᾶς ὈδΘῊ 50 ρε- 
ἩΘΓΑΪν δαορίθα Ὀγ πηούθγη ᾿πίογργθίογϑ, 
δη Ἔχροβιοηβ θασε αὶ προ ᾿ἴ ἢανα ὈΘ6ι 
50 ἰδνοιγαῦΥ τϑοοῖνεὰ ὈγΥ τπ6 οδιοῖ το- 
ΡΓΕϑοηϊατνεβ οὗ πηούεγη οὐ Ἰςίβγη, {πα ἴο 
᾿ΠΠΡῸΡΉ ΟΥ̓ αἰδγοραγά ᾿ἴ πὸνν τ]ρῊϊ βθοιῃ (0 
βάν οῦΓ οὗ ὑπ6π6 ρτοδυπηρίίοη,. Υῆα νου]ὰ 
{πεγείογε ἴῃ ἴῃς ἢγϑοί ρίασα ἔτη ΚΙν τοσορ- 
η1ΖῈ {πὲ ρστοαῖ, τπουρὴ ἀηθαι4] τηοτΐ οὗ 
5. Οἢ ΠΟΙ ΠΙΘΏΓΔΓΙ65. Δα ΘΧΡΟΒΙΓΠΟ5. 85 
1Π056 οὗ Βινα]ή απα {Ππρτειϊῖ, ΜΟΙΟΥ δηὰ 
Ηρ, Βυαηβοη δηα ΗἩο]ιζιηδηη, θηδη 
δηἋ Κδνη]ς, αἸηθθιτρ δηα Ηδιρηίΐοη, αηὰ 
{Πα η κί" ν ἀοκπον]δάρθ οὐγ Οὐ] ραῖοηςΞ ἴο 
{πε. Βυῖ ννΕ πηδὲ δὲ [Π6 βᾳῦια [1ΠῚ6 
νΘηΓΙΓΕ ἴο 5.Υ οἵ ἴῃ 6 [ΠΘΟΤΥ 1156} (ν ϊοῇ 
μι νᾶγοια δῃδάθ οἵ ᾿ηϊογργείαοῇ 
ἴπε86. δη ἃ στον οὐ πο οΓΠ ΟΥΙΠΟ5 ἃΥΘ 
ἃρτεοὰ ἴῃ πηαἰ[41η1η6}, (Ππᾶΐ [ἢ ΠΊΟΓΕ ννῈ 

ἹΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤΗῈ 5ΟΝὰ ΟΕ ΘΟΙΟΜΟΝ. 

ΘΧαΙηη6 ἴξ ἴῃ ἀεἴα!], [Π6 τηοτε ἱΠογουρὮΪ 
ὈΠΒΟΙΠα ἰἴ ΔρΡρΟΘΑΙβ5 ἴο Ὀδ 1ῃ [5 πηδίη 
ΡῬοβιίοη5. πε τεδάϊοϑὶ τὰν ἴο [5 τὸ- 
[υϊΔῖ]οη τηρῃϊ Ῥεσμαρ5 ὈᾺὲ ἰουηά 1ῃ 8 
σδγε αι] στππιοδὶ ἀἸδουβϑδίοη Δ Πα σοι ρατβοη 
οὗ τῃῆ8. ΠπυπΊεγοιι5. δηςὶ οἴζΐδη τη !ν ἀ6- 
βί ΓΙ σν 6 ΓΟΥΠῚ5. ΜΏ]Οἢ (15 οὴ6 Πνροι 655 
ἢδΔ5 Ὀδδη πιδάδ ἴο δϑϑυτηθ ἰὴ τῇ ἢδηάς 
οὗ ὄνϑη 115 πχοϑῖ δῖε δανοςσαίβθβ. 

2. ὕπιᾳια ἃ5 υπηπθϑ! Δ ΌΪ 15 τῇς 
ΡῬοϑβιίίοη οἵ ἴῆ6 δοηρ οἱ ϑοηρϑ ἴη 16 Ηε- 
Ὀγον (ὐδποη, ἴἤδγα σὰ γεῖ πυτησσοι5 δηά 
Ἰηϊογοδῖηρ ρΡοϊηϊβ. οὗ σοηΐϊδοῖ, Ῥοῖἢ Ιῃ 
τπουρῃξ δηᾶ αἀϊοϊίοη, Ὀθίνγεθη (ῃ15 δηά 
Οἴἤθγ ραγίβ οἵ ϑοτιρίαγο, δβϑρεοα!ν [ἢς 
ΘΑΡΙΘΠτ4Ι ἀπ Ῥτορἤῃριςοδὶ ΒΟΟΚΒ5 οὗ τῃ8 
ΟἸα εβίδηγεηῖ. Ῥαγίοι αῦ διϊσητοη Πᾶ5 
Ὀόθη αἰγοοῖθα ἴο [Π656 ροϊηΐς; δηα Ιἴ 5 
Ποροα τΠαῖ, οἵ ἴτῇ6 πιοῖὲ πηροσίδηϊ οὗ 
50 ἢ ράγα ! ες, ν ΘΓ ἔθνν ἢᾶνε Ὠδδη ἰείϊ 
ὉΠΠΟΙΟΘα, 

3. ΕἸΠΑΙΪΥ, βοπλα δἰζθητοη ἢᾶς Ὀδδη 
Ῥδιά ἴο δησίθηῖ δ] δροσίοδὶ ἱπιογρτγοείδ- 
[ΟΠη5, 8η4 ἴο ἃ ἴον" οἴδοιβ. σοποοὶνοα Ἰῃ 
{ΠΕ6ῚΓ βριπῖ. Νὸὼὸ οὔθ οδὴ τϑδᾶα ἴῃς Ὀδεῖ 
ΔΉΟΙΘηΐ ΟΥ̓ τηδάϊεναὶ] ΓΘ 5 ἢ δηα (τ βίδη 
ΕΧΡΟΒΙΓΟἢ5 οἵ 115 Βοοῖκ νψιμουΐ ροτγοεὶν- 
Ἰηρ΄ ονν ἰατρεὶγ ἴῃς ϑοηρ οὗ ϑοηῆρβ Πᾶς 
ΠΗ ΠΙβίογθα ἴοὸ ἀδνοῦῖ [πουρσῆϊ δηὰ ὑτοῆς- 
ΔὈΪ6 πιοα!ϊδίοη 1ἢ ΤΏΔΩΥ ηλπα5, ἴο {ῃ6 
διιβίθηδησε οὗ εἰδνδίηρ Πορεὲ5 οὗ “ροοά 
{ΠΠ|65 ΠΟΙ] Πρ" ἴῃ δθάβοηβ οὗ ἀεβροησ- 
ΘΠΟΥ, ΔηΠ ἴῃ ρϑηθγαὶ ἴο [Π6 πηδιπίθ δ η0 6 
οἵ [6 βριπιια] ᾿ξ6 τὴ τῆς ἀτΥ ἴτεα οὗ υη- 
οοηνοτγίθα [5γ86] ΟὐΓὁ διηγα [ἢ 6 σΟΙΤΌΡΓΟΩΒ 
οὗ τηϑάϊεναὶ (τ βεαηϊγ. να πᾶνε τΠθγο- 
ἴοτε {πουρῆς 11 ποῖ πηϑυ40]6 ἴο [6 μ6- 
ΠΕΓᾺΪ ρυγροθο οὗ [ῃ6 ρῥγεβεηΐῖ (οπιπηγεδη- 
ἴατγν ἴο ποίϊοα πε Θδοῇ βεοίίοῃ, 8Δη4 50 
[ἉΙ ἃ5 οἱἵἱγ ᾿πλι6α σρασθ νου ]ὰ δ᾽ϊονν, 
50η16 οὗ [ῃοςεὲ δ᾽] θροσιοδὶ ἸΓΟΥργοί ἸΟῚ5 
ΜΏΙΟΝ (ῸΓ νΔΓΟῚ5 Ταθοη5 δϑοιηθα τηοβῖ 
Ἰηςογοϑῖην. ΡΥ ΟΙΪΑΓ σοραγὰ ἢὰς ὈδΘη 
δίνθη τὨγουρηοις ἴο τῆς Ὠδίοτσο-Ῥσο- 
Ρἰετὶς ἀχροϑοηβ οἵ τὴς “(μαϊάθε Τατ- 
δαπι,᾽ ἃ ΟΥΚ, ποῖ δῖ ]ηρ 115 ΠΊΔΗΥ͂ 
ῬαΘΉΠΠ 65, οὐὁἨἉ τΥς τους ἰοῦ 115 ρὲ δῃά 
ΔυΓΠΟΥΘΠΙΡ, Ὀδηρ ργοῦαθ!Υ τῆς σοτῃρο- 
ΘΠΟη οὗ ἃ ρεγβθοι6 4 βγϑοὶ ας ἴω {Π6 
βανθηῖῃ σδηΐισν. Βυΐῖ, ἴο Πῃαΐενου ἀρὰ 
115 σοτῃροϑι(οη Ὀς6 τοίεγγθα, 1 Μ}}} ΠανῸΣ 
σδαβα ἴο Ὀ6 οὗ σοῃϑιάογα]6 ναΐιθ, Ὀοίἢ 
ίοτ ([Π6 ὄχροϑιίοτ οἵ ϑοπρίυγε δηα (ἢ6 1ῃ- 
τ6ΠΠρορῖ δι ἀθηξ οὗ ΠΙβίοσοδὶ {ΠΘΟΪΟΡΎΥ. 



ΙῊΕ δ5δόΌνὸὰ ΟΕ ΒΟ ΟΜΟΝ. 

2 [,οἷ Πίπλ [κ[88 πὸ τυ ῖτἢ τῆς Κιββας 
οὗ ἢϊ5 πιουτῃ: “(οσ ᾿τὴγ ἰονε ᾿ς Ὀδῖτεγ “ “βαρ. ἃ 
{ΠΔΠ ννΊΠ6. ἘΉΞςΡ. 

ΓΗΑΡΤΕΒΚ Ι. 
: 774 εδωγελς οτι μμίο Οάγί,, 5. δᾷάς ε0;- 
“ειολ λδρ ἀμονν έν, 7 απϑα γαγαλ ἔο δὲ εὐϊ- 

4 ἐστε: γιοοιζ ἐσ Δὶς ἤοζί. 8. Ολγὶρ αϊγεγίοίθ Δόγ ἰο 
ἐλε τἀρῤῥόγας ἱεμΐσὶ 9 ἀνα σἀδισμρ ἐς ἐσθέ 
279 Δθγ, τι χσίισίά ἠὴγ φγασίοης τόρ δες. 
112 714ε εὐμγεά αμά Οὐγίδέ ει ργαΐμέαίε ον δ 
α»ιοέλεν. 

ΗΕ οησ οὗ 5οηρ8, ψῃ]Οἢ ᾿ς 80- 
Ἰοπγοη 8. 

ΟἸΑΡ. 1, 1. Ἡδῦδτγοιν ἘΠῚ οὐὗἔἩ τῆς Ὀοοκ, 
(ἡὐἀϊσολτίηρ 115 σμαγαοῖου ἀπά Δ ουβρ. [ἰ 5 
“ἢ ϑοηρ οὗ δοηρ5,᾽ 1... (Δεσογάϊηρ ἴο ἃ νν6}}- 
Κπονίη ἰαϊοιπαῖις ροΠρἢγαβ5. ἔοΥ ἴΠ6 Βαρετὶα- 
{ἰν6} τὲ θοϑῖ οὐ πγοϑῖ χορ] οηΐ οὗ βδοηξϑ, ἴῃ 6 
ΒΟηΡ ρων ἐνορίϊονισο, ΜΜΕἸῚ τοπάογοά ὉΥ 1 ΠΟΥ, 
1). Ηοῤοἠῥ ἀ, “τὴς ΗΚ δοπρ." 

«υδιοῦ ἰς ϑοίονποη 1] [ΑιογαΠγ, “1ο οΥ 
εὐ ἔογ δοϊογμοῃ,᾽" ἡ. ε. ὈοΙοηρίηρ ἴο ΘΟΪΟΠΊΟΠ 845 
15 ΔΪΠΟΥΓ ΟΥ σοποθγηϊηρ ΠΪΠῚ 85 ἰΐ5 ϑιιῃ)οςῖ, 
Εοτ {πὸ Ἰαϊίογ ᾿πτογργεϊατοη, σοπηραγε 5. χὶν. 
1, ἀπε ποῖ, Βαυῖΐ ἴῃ ἃ {Π|]6 οὐ᾽ ᾿πβογιρίίοῃ, {Π6 
ἔογηοΥ ἰ5 ἴο 6 ρῥγείογγοα. δὸ ἴῃ τηδηΥ {Π{|05 
οὗ Ρφλ πα [Π6 βατὴὸ Ηῦγοινν ράγίο]α ΟσσιΓ5 845 
βδίξη οὗ δυςούβμρ. 

ΕἸΚΒΤΥ ΡΑΚΤ. 

ΤῊΣ ΒΕΙΡΕΊΙΝ ΤΗΕῈ ΚΙΝΟ5 ΟΗΑΜΒΕΆΒ. 
ΟΗΑΡ. Ϊ. 2---ἰ1. 7. 

ῶ. 4. ΤΗεξ ΡῬκοιόοσε.--Π}ὸ ϑὸπρ σοΠῚ- 
ΓΘΠσο5 ΜΓ ἴννο σἴδη785 γοοϊϊοά π᾿ ρύα]δο οὗ 
{π6 Κιηρ (πονν αὐὔϑοητ) ὈΥ ἃ σδοτιιβ5 οὗ ν᾽ ΓΡ] 5 
ὈεΙΪοηρίηρς ἴο ἴδ τογαὶ που5: 0] (Πεποοίογτιῃ 
σοΙηΡηϊοηϑ5 δηὰ δί[οηδηΐβ οὔ 6 Βτιάθ: σοπρ. 
Ῥς χὶν. 14, 1ς, δῃὰ δίῃ, 1. 9), ἴο ννῇῆοβθ 
δεπτπιοηῖβ οὗ δάτηιγαϊίίοη δηὰ Ἰονὸ {πῈῪ γμῖνα 
Ἐχργοϑοίοη Ὀοίογο 506 ϑρεᾶκβ πουβοὶέ, Τῇ 
Αἰϊογηαίος τι56ὲ οὗ βιησιΐαγ ἀπά ρὶμγαὶ (" πις,᾽ἢ 
ἐν ο,") [6 νἹΓρΊΠ5.)) ϑδῆδνυγϑ {πὶ ψὸ Βανθ 
ἤογο ἴπ6 βοηρ οὗ ἃ σβοτιιβ, ποῖ οὗ ἴῃ Βπιάθ 
ΒρΘαΚΙΏΡ ἴῃ ΕΓ ον ρεύβοη. ᾿ἰλοῇ βἴδηζᾷ σπήϑ 
ὙΠ ἀπὸ τοΐγαίη, “πο Ὺ ἴον {π6 6." Ἐχροβι- 
ἴογβ, [ονν ἢ δὰ (γι βίδη, ᾿πίογργοῖ 16 ννῇο] 6 
ἃ5 5ροόκθὴ ΟΥ̓ ἴῃς. Ομυγοῦ οὗ ἴῃς Ηδανθη Υ 
Βηάορτοοπι. 

Δ. 1 ῥί»ι ἔς ρι] ΟΠ ϑΕΙΔῃ Θχ ροβι[οσβ, 
ἔτοπι Οὔροη ἀοννηνναγής, ἤανὸ τοραγάοα [ἢ]15 
ἃ5 ἃ ΡγΑΥΘΥ οὗ (5 ΟἸγο ἢ ἀπνάεγ ἴΠ6 οἷά σονο- 

2 Βεολιιδα οὗ τῆς βάνουγ οἵ τῇγ 
ϑοοά οἰ πηθηἴβ ΤΥ Πα6 ἐς ας οἰηῖ- 
τθηϊ ρουγεα ἰοσγίῃ, τπεγείογε ἀο τῆς 
ν᾽ ΓρΊη5. ἰονα {Π66. 

4 ταν πιὲ, ὰ ΜΙ] τὰ δἰζεγ 2 7ομπ δ 
{πες : τῃ6 Κιηρ μαῖῃ Ὀγουρῇϊ π16 ἱπῖο δὰ 

ὩδΔηΐ ΓῸΓ οἰοϑοῦ σοπιπηποη ἢ ἴπ6 Οοά- 
ποδὰ {πγουρ ἴδ Ἰπησαγηδίίοη ; ““Ηον Ἰοηβ 
504} Ηὀδ ϑοπὰ τὴορ Κίβϑοβ ὉῪ Μοβος δηὰ (ἢὸ 
Ρχορβοῖβθ" 1 ἀδβῖσε {πὸ τους οἵ ΗἸδ5 ον η 
1105. (Οτίρεη) [6 ]58 Ἰπιεγργείεγβ πλακὲ 1 
ἃ ῬΓΑΥΕΓ οὗ [5γδ86] 1ῃ γοίογεπος ἴο {π6 ἢγβὶ ρὶν- 
ἱπξ οὗ ἴῃς ἰανν οἡ 51πη4]|: “"Οοἀ ϑρακθ ἴο ιι5 
ἴλοθ ἴο ἔδοθ δ5 ἃ πιδῃ Κιββοῖ ἢ 15 ἔγιεηα ἔου [Π6 
δτοαίποϑϑ οὐ 5 ἴονο" (᾿ Οβαϊάθος ΤαΑγριτη, 
γῇ σοηΐ,, ἀπᾷ [Π6 511} οάοῦ " Μ|η|ιάγαϑδῃ δοῦλα.) 
δὲ Οτόροῦυ (᾿ δίογαὶ. ἰὴ [οὈ.,᾽ Χιν. 42) ὑπ|τ65 
ἴῃ οτος ὈΟΐΠ Ἰηιογργείφτιοηϑ: “ ΕΝΕΓΥ ῥγα- 
ςορὲ οὗ (τῖδε γεσοινοὰ Ὀγ (μ6 ΟΠ ΥΟἢ 1585 ὁπ 6 
οὗ ΗΙ8 Κἰβϑθβ5." 

)ῶνγ τῶν ἰουὸ 1 ἘΒοῖίογ (45 πιαγρῖη), ὉῈΥ 
Ἰονθ98 816. 7.6. ΤΥ ΘηελΥπΊθηἴβ ΟΥ̓ ΤΟΚΘΠ5 οὗ 
Αἰἴθοῖίοη ἀγὸ τῆοτὸ ἀσειγοά (ἤδη 1Π|Π6 Θηΐζογ- 
ἰΑἸππιοηΐ ΟΥ̓ ΔΩΥ ΟἴΠΕΓ ἀοΠ ΠΡ ἢ [5. 

38. βΔείσιωε οὗ δὲ “αὐομγ Βεοζζογ, ἴακθη 85 
Δῃ ἱπάθροπάθηϊ οἰλιιβο: ΕΟΣ Ζσδέβηοθ ἃ.θ 
Ὁ81ὴ9 υὑπϑυθηῦβ ξοοᾶ, τηακίηρ ἢ (Π6 
εἴλιϑο {παῖ [Ὁ]Πονν5. ἴννο δἵορθ οὗ 4 οἰ" ΠΑΧ 
εἰ ΤῊΥ ρογἔιπγεϑ ἀτὸ σορά, ΤῊΥ παπὶὸ {[Ππ6 Ὀοεῖ 
οἔἙ δ} ρογξιπιθβ." ὁ: ΟἸητ πο ηῖ5 ἡ ΠΟΓΟ ἀγὸ τπ- 
διιοηῖβ οὐ ἔγασταη! ΟἿ] 5 ἰγροὶν τἰ5θα ἴογ δηοϊηἷς- 
ἴῃ δ οὐτου τ] πλοηΐϊθ, (ΟπΊρ. Ῥϑ5. ΧΧῖ.ς, 
χὶν. γ, 8: Ργον. χχυῇ. ο; 51 [μὑκΚῸ νἱ]. 46; 
δὲ [ομη χὶϊ. 2. 

ἐν πα»ι---ῥοιγεά ζογ 6] δΔ5 ὑπριιθηΐθ ΔΓῸ 
{Π6 βινϑεῖου ον αἰ ιϑίοη, 560 [Π6 ΚΊηΡ 5. ΠΑΠῚΘ 
(Π6 νυἱύογ 1 5. Κποινῆ. (Οὐοπιρατο, ον [86 
(πουριῖ, Ηο5. χὶν. 7 (πλαγρη):; [54]. χχν], 8; 
ης, ΘΘΡΘΟΙΔΙΥ, ἴοτ ἃ ϑπυ Αγ ΡΑΥΓΟΠΟΙΊ 5,8, 
Ἐςςο]θβ. νὴ. ας ἢ ΝΑο" (ΗθΘΌ. δ8,δνι) "15. ἃ 
δοοάϊιον {Ππρ ἴπ4ῃ σοοά οἱ] (ΗθΌ. δῤέ»ιεη). 

4. Π)γαπυ πὲ, εὐό «υ᾽ γμπῇ ΑἸϊοροσιοὰ! 
ἱπτογργοΐοις σοιηραγε Ηοϑβ. χὶ. 4; [6Ὁ{ 1ἷ.. 2; 
Ηοϑ. χὶ. 1ος 11. 

106 ἀἰϊησ ῥα ὀγομσδὶ πε Μδὰθ πὶ ἃ 

υυ 2 
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ἢ]5 σμαπλθεῖβ: ψγὲ νν}}} θὲ ρἷδά δηά 
ΓΟ] οῖσα ἴῃ τῆ 68, ννα νν}}} γε ποι ἐγ (ΠΥ 

5ΌΓΟΜΟΝ᾽᾿5. 50ΝὈῺ6. Ἱ. [ν. 5---8. 

ὙγΟΓΘ ΔΠΡΤΥ ΜΙ πια ; [ΠΟΥ πη846 πὶς 
της Κεερεγ οὗ τῆς νἹηογαγάϑ ; ὀμξ πλὶης 

ἐΟτ, μεν Ἶὸγε τπογε τἢΔη νγῖηε: ᾿τῆ6 ὑρτγίρῃς ον νἱπεγαγά ἤδνε 1 ποῖ Κερί. 
“ῥνίραείν. ἴον ἴῃ 66. ΓΕΙ πιεὲ, Ο τῆου ννοπιὶ ΠΥ 

ς 1 ἀπὶ Ὀΐαςκ. Ὀυῖ σοπιεῖὶγ. Ο γε 
ἀλυρῆτενβ οὐ [ἐγυβαίειη, 48 ἴῃς τεηῖβ 

8011} Ιονεῖῃ, ννῇοτε τῆοι ἐδ άδϑι, ννἤογε 
ἴῆουυ πιακεδὲ ἐγ “οοξ ἴο γτεϑὲ δἵ 

οἵ Κοάαι, 45 ἴπε ουτγίλίη8 οὐ ὅδο]ο- 
ΙΏοη. 

ΠΟΟη : ἔωγ ΨΗΥ 5ῃουὰ 1 δὲ 25 οπε θεν 
τηλτ τυγηθῖῇ δϑιάα ΟΥ τῆς ἤοςκΚβ οὗ ἐ τνίω 

6 [,οοἷκ ποῖ προ πιε, δεςδιβε 1 
αηι ὈΪλςκ, Ὀδσδιϑε ἴδ 5δὰη ἤλῖῃ ἰοοκ- 
εὰ ὑρύῃ ΠΙ6; ΠΙΥ πιοῖπῃεγ᾽ 5 σἢΠ]άγεη 

ΤΏΘΙΌΟΣ οὗἨ ἢὶ5 Βουβοποϊά. ὍὌη15 ἰ5. πιὸ οὗ 
ΘΥΘΓῪ ΠΊΘΙΊΌΟΥ οὗ [ης ΟΠοΥι8 ἃ5 νν6}} ἃ5 οὗ 186 
Βγιάο. 

ἐδε μῤγίσ δε ἴουε ἐδεο] Ῥο]] ον ηρ (ἢ. Ν υἱραῖο, 
γεχίἑ αἰ ίσμπὶ 16: ὈΘΙΕΥ. ὈΡΣΊ ΒΟΥ (πιαγᾷ.) 
ἀο ὕὯ 0 (..4. “1Π6 νἱγρΊπ5᾽) οὗ τ. 2) ΙοΥ9 
ὍὉὍ906. (Οὐοἴηραᾶῖο Ῥϑ, ἵν}. τ: ϑοηρ Υἱῖ. 9 ; 
Ῥγον. χχὶνδ. 21, γΒόῦ ἴῃς Ηοῦγον ννοχά 15 
[6 5δ1η6. 

ΤΡρε Βνιάε απά ἐδὲ Ὠαμδίθγ: ὁ ϑογες 
“α͵ρ». 

Α τιβίὶς τηδϊάθη, ἰδίεϊγ Ὀσουρῃϊς ἱπίο {ΠῸ 
Κιηρ᾽5 σῃδλΌοΥ5, πη κο 5 οχοιιϑο ἴο ἴη6 ΟἸΠΟΓΙΙ5 
ἴον ΠεῚ σιιάθ δρρεάγδησο δηά ἀλτκ σοπηρὶθχίοῃ, 
νὮ1|6 ἱπποσθηῖν δοκηον]οάριπρς {π6ὸ ὈοδυΥ 
ὙΠ οἢ σοπηπηθηάβ ΠΟΙ ἴο {πὸ Κίηρ. ΤΠ15 566 - 
ἸΟΠ 18 πιδάθ ὈὉῪ ἴῃς Ταγριπιδὶ δηὰ οἴ ποῦ 
7ΘννΊϑἢ Ἰηϊεγργοίεγβ ἴο δάππιῦγαϊθ [6 σοηᾷ!- 
τἰοη ΟΥ̓ [8γ86] ἴῃ {πὸ ψ Πάογηοςς ; ΌΥ Οὔρεπ, ἀπά 
οἴπον ( γβιίδη δχροβϑίϊουβ αἴογ ἢϊπι, [Πδΐ οὗ 
{πὸ Ορητία ΟΠυτοἢ οἡ Ποῦ ἢγϑοῖ σοηνθύβιοῃ, 

δ. 1 .’ντὦῃ ὀίαεζ] Βατῖ, οἵ ἀδικοπιρά, ἃ5 
ἴΠ6 ἰοηΐ5 οὗ Κοάδγ νἱτἢ {ΠΕΣ ὈΙδοκ μοαῖβ᾽ ΠΑΙΓ 
σονθτηξβ, γουσῇ δηὰ ννοδί Πεγ- ϑίδιηθα, “ὁ Ὀυΐ 
σοπΊεὶν " (Ὀθδι 8.1) 45 ἴῃἢ6 τοὶ απ ΠΒ5 
ψ  Ι ἢ δάογη ἴΠ6 ραν] ὸη οἵ ϑοϊοπηοῃ. 

Κιώαγ) (Νάπιε οὗ δη Αταῦ {ἰτῦ6, ὅεη. χχν. 
11: Ἐς, οχχ. ς.) Ὑπὸ ννογὰ [ἴ9}Ὲ δἰξηῖῆες 
“ ἀλτκ᾽ οὐ “Ὀ]ΔςΚ." ῬΟΞΕΙΌΙΥ ““ἴθηῖ5. οὗ 
Κοάατ᾽" Ξἰαπάς ἤοῖο ροδίςδ!ν Τοῦ ϑῃπορῃογάϑ᾽ 
ἴδηῖβ ἰῇ ΡΌΠΟΓΑ] ([54]. [Χ.. 7): δῖ 2 5. νἱ}. 2, 
ρα Γίδ! 5} 15 80 ἃ 45 ΞΥΠΟΙΥ πΊοι5 ἸΔῈ “16 ΠΕ" 
ΟΥ “14 ὈΘγΠ86]6."" 

Θ. Ζοοῖ ποὶ μρονι »ι6)] [τὰ ννοπ θυ ΟΥ̓ ΘΟΟΓῚ 
Δἴ ΓῪ ΒΎΒΙΕΥ ἢϊι6. [ἴ ν͵5 δοηιϊίγοα 1ῃ 6ῃ- 
[ογοεὰ Ὀιιΐ Ποποόβδὲ [01]: Ὁ8: 60 ΒῈΠ Βαθ 808 }- 
Ὠθᾶ 126 (οΓ ""βἰατθοὰ ὕροη πι6.) ἢ ἢ]5 
Ὀυτηΐηρ οΥ6. 856 υ865 Ποῖ ἃ αἰ βετγοπὶ ννοσγὰ 
ἔτοπὶ δαὶ τοπὺπάογοαὰ “Ἰοο Κ᾽ ἀὔονο, ἃ τνογὰ 
ἔντος ἔοιπὰ ἴῃ [0Ὁ (ΧΧχ. 9, ΧΧΥΠΙ. 7), ἃη4 1π- 
ἀϊοφίηρ ἴῃ 0 Ἰαϊζογ οἶδας (ἢς ριογοης βίδησο 
οἵ ἃ Ὀιγτὰ οἵἉ ρτου. 

ιν »ποίῤόγ. εῤἰἰάγο] ΟΥ̓, ΒΟῚΒ:; ἃ τῆοτϑ 
αἰδοῖ οπαῖθ ἀεοισηδίοη (πδη ὁ“ ὈγοῖἤοΥβ,᾽" δηὰ 
ἱπιρὶ γῖπρ ἴΠ6 τπηοϑὲ ἐπ πηαῖθ τοϊατοπϑῆῖρ. (Π}]}- 
ἄγθηῃ οὗ 1ῃ6 ββπιθ τῃοΐποῦ ἅἃτὸ οηΐ (ἰπ 1ῃ6 
ΡοΙγ ράχης Εδϑῖ ὄυθὴ πΊοσ ἘΠδη ΜΥΊΓὮ ι15) ἴο Ὀ6 
ΒΡΕΓΟΙΔΙΪΥ αἰίδομεὰ ἴο οὴἠθ δηοῖποσ. (ἰοπιρ. 

ς---8, 

ΤΥ ςοπιραηϊοπϑ ὃ 
ὃ 4 [ΙΓ του Κπονν ποῖ, Ο τδοιι 

ἔλιγεβῖ δπιοηρ ὑνοπίθη, ΡῸ [ΠΥ ὑΥΑΥ 

Πουΐ. ΧΙ. 6; Ῥϑ5. 1. )λο, ἴχῖχ. 8; σσῃ. χχχίῖν. 
4ς, Δῃὰ 2 8. ΧΙ]. 

«ὐεγό ΠΉΘΓΥ «αὐἱἱδ πιῇ (ΟΟΠΠΡΑΓΙΠΕ 1]. 12, 
δῃηά ποῖ ἵποῦθ, ννὸ πιδῪ σοη]δοίαγε τῃδϊ [15 
ΔΏΒΟΥ ννᾷ5 Ὀμῖ ἃ ἔοιπῃ οὗ Ἰδαίου σἂτε ἔοσ ἴδμὸὙ 
βίου 5 ϑαίοῖγ. ὙΠΟΥ ϑυυρῃΐς Ὁγ οηραρίης ἢΠετ 
ἴπ τιυϑίῖς ἰαου ΓΒ ἴο ᾿γόβογνο ἤρΥ ἔγοπι Ἰά]επὸσ5 
δηὰ ἰοπιριδίίοπ, ἰδεῖ νυν ἢ ἃ [ο μβογάγυ ἰοβϑ οὗ 
οΟινναγαὰ ΠΟΥ Ο] 655. 

»ἰηθ οτὺπ αἰἱπεγαγά  [ΛετΑΠγ, ΤΩΥ͂ Υ1πθ- 
γαχὰ ὙΔΙΟὮ 18 ΤΠ 6, 45 Αἴ Υἱῖ]. 12. ἤγξυ- 
ΓΑῖΪνΘ ΘΧΡΓΟΒϑίΟη ΓῸΓ ΠΟΥΒΟΙΕ ΟΥ̓ ΠΟΥ Ὀδδαίγ. 
ΤΠοσο, πὸγ ἤγοι νογάς, ὀχ ῃιδιῖ (πὸ Βγιάοὶς 
σδηάοισ δηᾷ ϑιπιρ] ιοϊῖγ. 8586 ποχί δάἀάγοϑϑθοϑ 
1Π6 511} Αρϑοπῖ Βεϊονοὰ Οπθ. 

7. Τοὶ! »ο] 8116 βϑεῖὴβ ἴο ἀγοδά ἃ ρυθ]ῖς 
τοσορθοη ὈΥ ἴῃς Κίηρ, δηὰ ννουὰ ἕδη πηροί 
Ὠϊπὶ δἰοπο. 

«υον» 7η1γ σομἱ ἰουε Ὁ} ΑΔ ρἤγαβο γος γγίηρ 
ΒΟΨΟΙΓΆΪ {ἰπ|6ὸ5 ἴπ οἢ. ἰ1|. 1--ος- [{ ΘΧργοβϑαβ 
δτοαῖ Ἰπίοπϑ οἵ αβοοίίΐοη. “Ὑδοιυ ν᾽ Βοπὶ 
ΤᾺΥ 800] Ἰονθίῃ, 50 1 ςδ]] ἴπθ6; ἔογ [η6 ψ"ῃοὶο 
ἘΠίνοθο οὗ γαϊίοπαὶ σγοαΐιτοβ ννοσο ἘΠΆΌ]6 ἴο 
ΟΧΡΓΟΘ5 [ΠΥ Π8πΊ6." (Οτόροτν οὗ Νγϑ554.) 

«υῥέγε ἐῤομ “εοάευ ὁ" ΟΌΙ ρμᾷβοδβ᾽" (Ν ι]6.)., 
ἡ. 6. ἴ6}1 πιὸ νυν μοτὸ ποι ρυγϑισϑὶ ΤΥ οσςσι!)8- 
το 85 ἃ βῃθρῃογά: 50 510 βρϑᾶῖκβ δχΌΓΔΕΝΟΙΥ 
οὗ 86 δοη οὗ [ϑλανιἃ (Πςοπῃρ. 1]. τό 4πά νἱ. 3), 
85 αν ἀ Τα] θὰ {π6 ΗΟΪΥ πε οὗ [5Γ86] “" ΠᾺΥ̓ 
ϑΠορμογά," 5. ΧΧΙΠΟΙ, 

»ιαζουῖ τδν οιά 1Ί΄ο γε ΟΥ, 19 ἄοντπ; 
ἃ ἰϑυτη ργορεγὶγ υϑοὰ οὗ {πὸ σομο Πρ οὗ ἔουτ- 
[οοίεα δηϊπιαὶβ: “Τῆν ἤοςκ᾽" 5 μογὰ Τπογοίογε 
ΘΑΒ5Υ̓ υπάοιετοοά (26 Κ. χχχὶν. 14. 15}. 
(ὐοἸΏΡ. 5. χχῆΐ. 2. αηὰ [ογ΄]. 6, “" Μγ ρμϑορὶε 
παν ἔογροίζθη {ΠεῖΓ Γαι πρ-οἰᾶςσο,᾽" [ΠΡ ΓΑΙ]Υ, 
ἐς Π6ΙΓ ρίασς ἔοσ ᾿γηρ ἀοννη.᾿" 

ας οἷε ἐῤαὶί ἐμγμοὶρ ασιαξ Οτ, κοορῖδ 
δδύσαν ἴκ δὴ οιΐεοαοι: ἃ ὈδΟΓ γοπάοσγιηξ 
[Π4π {Π6 “15 νϑ] θὰ "ἢ οὗ {π6 τιαυρῖπ. (566 Νοῖδ 
Ὀε]ονν.) 

8. Μαείγοεὶ αρριοῖσ «ὐονιο} ἘΡΙ οί οἰϑονν μετὲ 
ΔΡΡΙΙοα ἴο (6 Βτάδ Ὀγ ἴΠ6 Οβοιπιβ (ν. 9. νὶ. χ). 
Ύ ΠΟΥ τδογοίοσθ, ἀπά ποῖ ἴπ6 Κίηρ, ὅσ πὸ 
ΒΡΘΆΚοΥς βογο. ὙΤΑκης ὉΡ ΠΟΥ Πριγαῖνο σἴγιθ 
(ἀπὰ ἀρραγοπην ἢ ἃ 55} ἰγοηγ}), πον διὰ 
ΠΟΙ 5θὸκ (8ὸ Βοϊονοά Ὀγ {0]οννηρ ἴῃς ἔγαςκο 
οἵ ἴῃ βῆδορ ἱπ πε ἀϊγοοϊίοη οἵ ἃ ραϑίογαὶ 
Θησδιηρτηθηΐ, ΜΝ Πὶο ἢ ἔοιτῃ5 (ννῈ ΠΊΔΥ ΟΟΠ]εΟ- 



γ. 9---ἰ2.} 

ἔοστῃ ὃγ τῆς ἰοοδίερβ οἵ τε ἤοςκ, 
διὰ ἰδοὰ τὴν Κιάβ Ὀεβιάα τῇ8 5Π6ρ- 
Ὠεγάβ᾽ τε. 

9 1 ἢᾶνε ςοπηραγεὰ τῃεε, Ὁ πὰῪ 
Ιονε, ἴο ἃ σοπιραην οὐ ἤοῖβεβ ἰῃ ῬΠὰ- 
ΓΟ ̓5 σβδγιοῖβ. 

ΙΟο ΤῊ σἤθοκ8 ἅγα σοπλοὶγ νυ τῇ 
“πποττο-πιοσττ- ................ῳΧἍΔΧὧὄὸὧσσυκιικσιινστται. ος τοὺς ος.---...........ὕ..β..-....... .-...ὕ....................-.-ςςςὌςς.--.ς....͵Ἐς. ............ὕ..0 

ἴωτε) ἃ ρατί οὗ {π6 ἰαηάδοαρο. ὙΠ ΕΓ πιόδηϊης 
ΘΡῸΠῚ5 ἴὼ Ὀ6: [{{γ Βεοϊονθὰ δὲ ἱπέθο ἃ ϑῆορ- 
Βεγά, 45 ἴοι τ] ]εβὲ ἤμπη, 16 Π 56. Κ Ηἰπὶ γοη- 
ἀεῖ Διποι ΟἾΠΟΓ 5ῃπορῃεσχάβ, Ὀυῖ 1 ἃ Κίηξ, 
πὰ ΜΓ Ππαὰ Ὠϊπὶ ΠΟΙ ἴῃ ἢΪ5 γοναὶ ἀν ]]ην. 
Ἴ Πι5 ἱπνοκοα, [Π6 Βοϊονεὰ ἀρρεᾶγβ δῃὰ δά- 
ἀγόβϑϑος ἴη ΒΠάδ. 

9-14. Ἐπκνέγαπος 9 1δὲ Κις. 

ἼΠ18. δθοϊίΐοη σοηϑίϑῖὶα οὗ ἵἴννο οἴδηζᾶβ οὗ 
408] ἰορηρίῃ (νυν. ---τἰ δῃά 112-14). [{ 15 
τοραγάθα (45 ννῈ}} ἂ5 τηδί νυν ίοῃ ἔΌ]]ονν8, 1. 
15---ἰῖ. 7) Ὀγ ἴδε δηςίθηξ σοπηπιοπίδίοῦβ (Ὀο ἢ 
7 ἐν ϑὰ δηὰ (ἢ γιβι 4} Ὧ5 ἐχργοθϑίηρς “ὁ 1η6 Ἰονὸ 
οὗ ἐβϑροιβ4}5" ([ἐγν 11. 2) Ὀεΐννοθη τὸ ΗΟΪγ 
πὸ δῃὰ Ηἰ5 (ἰπυγοῆ, ἢιβὶ ἴθ 1[ἢ6 νυ] ΓΏ658 
οὗ ἴδε Εχοάιι5, δηά {ῃθπ ἴπ [Π6 νυ!]]άσγηθβα οὗ 
[86 νοῦ (Εζεϊ. χχ, 3ς, 26). 

9. 70 ἃ εο»μρωηγ 97 ἐογ.45] ΟΥ, ἴἢο ἃ ΙΔ γ9 
οὗ τλ1}0 18 719 σμδ͵γὶοῦβ Οοὕὗὐ ῬΏΔΥΔΟΣΝΪ 
1198 ὉὍ 96, Ο Ὁ 7Σ190πἀ. (ΤῊΘ ἰαοὶ ννοτὰ 
ἰ5. [Π6 ἐο πη πῖπὸ ἔοττη οὗ {παι γοπάθγοά "" ἔγιθηα ἢ 
δί ν-. τ6.) ΤΕ ςοπιραγίϑοη οὗ {πὸ Βγίὰδ ἴο ἃ 
ὈΘΔῸ ΓΙᾺ] ἤΟγβὸ 15 ΞΡ ΓΙ. κὸ οἠθ ἱπ ΤΒθο- 
οὔΐι5, 14. ΧΧΙΠ. 41 (45 "1ἀ.᾿ χ. 26---29 
ΓΕΒο ὈΪ65 Ὁ. ς ἢΕγο). δοηλο ἢᾶνε ςοπ]εοίζιγοά 
ἴηι [πὸ ατρεκ ροεΐ, μανίην τοδὰ πὸ δορί δ- 
δἰπὶ νογβίοη οὗ τἴμὸ ϑοηρ δὲ ΑἸἰοχαηάγια, ΠΛΔῪ 
δᾶνο Ὀοστονν οὶ (μ686 που ῃῖ5 ἔτοπι ἴ. [Ε 50, 
ΜῈ ᾶνθ ἤέγὸ ἴῃς ἢγβὲ ᾿ηβίδηοθ οὗ δῃ Ἰηβυθηοο 
οὗ βδογθὰά οἡ ργοίδῃηθ ᾿ἰϊογαΐαγο. Αἴ Ζεςῇ. χ. 
4. ]ἀδῇ ἰ5 σα δὰ ἴῃ6 1ογά 5. “ νναῖ- ποῦβο." 
Τῆδ διγλ}] 6 5 ρθου ΑῚ]Ὺ ἀρργοργίαϊο οὐ ἴπὸ 
1108, οὐ ἔἕτοπι [πὸ ρθῆ, οἵ δοϊογίοῃ, ψνῆο ἢγϑί 
Ὀτοισῆς Ποῖϑὲθ δηά οἽδαγίοὶβ ἔγοπηῃ Ἐκγρῖ 
(ι Κι χ. 28, 29). Α5 δρρὶιεά ἴο {πο Βτιάο ἴἰ 
ΟΧργέϑϑαβ, πΚὸ (ῃδΐ δὲ υἱ. 4 δῃά το, {πε βίδιθὶ Υ 
δηά ᾿ππροβίηρ σΠπαγαςῦευ οὐ Ποὺ θεδαῖγ. ΕΤΟτΩ 
νυ μδῖ ἕο ]ονν5 (συν. 1ο, 11), 1 ννοι]ά δθοπη (Πδξ 
1Π6 γΑρρίηρβ δπὰ δάογηπιθηίβ οὗ ἴῃ6 ποῦ] 
ΔΏΪΠη4] ἔοσγ ρᾶγί οὗ ἴπεῸ σοπηραγίϑοη. (ΟΙΏΡ. 
]οὉ χχχίχ. 19---ς. 

10. 11. γοαυς ... δον ἀν ἨἮδὉ. ἠῤῥογίνε 
(πὰ Ὀοΐῃ ρ]ᾶς65), ογηδιηθηΐβ ἔογπηηρ ρατῖ οὗ 
(ἢ Βυἀε 5 Πποδά. ἀγθϑβ, χοῦ Δ ὈΪΥ οἰτπρα οὗ 
Ὀεδάβ οὐ οἴμου ογῃαπΊιεηΐϊβ ἀδβοθηάιμρ οὐ [ἢ6 
σἤθοκβ. ΕἸαθογαῖθ ἀδοογαϊίοηβ οὗ (5. Κιπά 
ΔΙῸ 511} ἴῃ νοι διηοηρ τἴῆ6 ἔδπηδὶθ ᾿πῃδὈϊ- 
Δηΐ5 οὗ ἴῃς ],οὕδηοι) (56:6 Δαν ϑίγδηρίογα 5 
.Ἐξγρίίδη δόρυ] σῆγοβ ἂἃπὰ ϑγγίδῃ 58 Πη65,᾽ 
Μο]. 1. Ρ. 186, ἀπά ςοπΊρᾶσγε Ο]Ϊθδιι5᾽ ἀδ- 
βοτίρίίοη οὗ ἃ Ῥογβϑίδῃ πεδά -ἀγοβϑ, ηποϊοα ΌΥ 
Ἡδγηιοσ, Οὐ Ππ65,᾽ Ρ. 2ος). ΤῊΣ “ Ἄομαϊη5᾽" 

Ξ5ΟΙΟΜΟΝ᾽ 5. 50 Νά. Ι. 

τον 07 7)ετυεῖς, τῊΥ ποοκ νυ ἢ ΘΠ Δί ἢ 8 
0 φοία. 

Ι1 ζὟνε ν]] πιακε τπδς θοχάετβ οὗ 
ρο]ὰ ἢ δτυάϑβ οὗ 5!]νεγ. 

12 4 ννλμιε τῆς Κίηρ εἰσ αἵ ἢ 8 
τ] 6, ΠΥ βρ᾽ Κεμαγά βειάθτῃ ἰοσῃ τῃ8 
81η6]}] τῃδγθοῦ. 

ΞΞ “Ἰηρ5 σἴσγιηρ οὐἨΥ̓ Ϊηκοά ἰοροίπεγ᾽" ἃγὸ 
ΘΥἀΘΉΓΥ ἃ πθοκαοθ. Ὅῆε [ἰηϊγυάιιςτοη 
ΟΥ̓ “16ἐν ε}5᾽ ἂπὰ “μοϊὰ " ὈΥ ΟἿ {1{815]2- 
ἴογβ ἴῃ τ. 1ὸ ἰη]υγὸβ ἴῆ6 586η8ὸ δπὰ ἐδθ- 
ΒΟΥ 8 1η6 οἸπμαχ οὗ τ. 11, Μη (Αἤογῦ 
Οπβέη ἂπὰ Βρ. ῬδίγιοκΚ) ννὸ ΠΊΔῪ τοραγὰ ἃς 
ΒΡΟΚΘ Ὀγ ἃ σποῦιϑ (ῃθηος “ἐν Ὲ,᾽" ποῖ 51," 
ἃ5 νῃοη (Π6 ΚΙΠμ βρόδκϑ, σ. 9). ὍΠΟΥ ρτο- 
Τῖδ6 {πὸ ΒΓὰς οΟὐπδιηθηῖβ τηοσο ννυσίἣγ δπὰ 
Ὀεσοπληρ ἔδ4π (Π6 σιϑδῖὶς δεῖῖγο ἴῃ ΜΠ Ιςἢ 586 
ἢδ5 ΑΙΓΕΔΑῪ 5 ἢ σἤδττηβ ἔοτ ἴῃ6 Κιηρ : “ὙἼΠοτ- 
τὰ οὗ ψο]ά ν"}}} ννὲ πιᾶκὸ ὅογ ἴπ66 ἢ 5ζιι8 
(οὐ “ ροϊηῖ5᾽) οὗ 5|]νεγ. Οομῃρ. Εζεκ. χνὶ. 
11,13: “1 ἀοοκοὰ {66 νι ογηδπηθηΐβ... 
Ι ρυΐ ἃ οἢδ!π ὕροῦ ΤΠῪ πεςκ.. ἴου νναβῖ ἀθοκ- 
οὐ ν ἢ σοϊὰ δηὰ 5ινογ." ὙὍῃὸ “" 5[υ 5," οὗ 
“ἐ ροϊηῖ5,᾽" ἀγὸ ΠΠ|{|6 5: ]ν ΕΓ ογπατηθηῖβ νυ} σῇ τἴ 
ἰ5 ργοροϑϑὰ ἴω δβὶχ ἴο {πὸ πδνν ροϊάθη “"1δο- 
τί πὶ ἢ (ὈΠ}|Ρ᾿ ΡῬγον. χχν. 11), ΟΥ̓ δι βιζἴ6 ἔῸΓ 
[86 βἴγυηρ Ὀεδάϑ οὗ {πὸ Βγιάθς ποοκίαςθ, ΤΠὶς 
ςοποϊάθς (Π6 ἤγβε κἴδηζα, (Ὡς ϑεσομά ἰ5. {πε 
Βυι θ᾽ 8 ΓΕΡΙΥ. 

12. ἤφῥιε εῥὸ ἀϊμᾳ] ῆδθ σοπίοχὶ ᾿δᾶνοβ 
(86 χηθδηϊηρ οὗ (15 ϑοηΐθηςθ βοιηθννῃαΐ δι ]- 
ξιοιι5. [{παϊρῃς Ὀὸ τοηάογρά, βγϑῖ, 85 γοίογγτην 
ἴο 186 ραϑῖ : Υ Ὠ6 ἴῃς ΚΙηρ ννὰβ ἴἢ ἢϊ5 ςἰσοὶθ 
((.“. ἀυπηρ ἢ]5 ἀὔβοῃος ἔγοπι π|6 δῖ ἴῃς Ὀδη- 
ἢ ΡῈ ΟΥ ου ἴῃ6 ἀϊνδῃ), “' ΠΥ βριΚεηδλγὰ ρμᾶνε 
Ὁσ 115 ἐταργάποο᾽" (ἴο αἴΐγαςϊς ἢ]Π1); ΟΥ̓, 
βοσοηάϊΐγ, ἰῃ (6 ρῥγδϑοηΐ ἴθηβο: “" ὟΝ Β1Π16 186 
ΚΊΩΕ 510 5 σἸΓΟΪδ ΠΥ βρι Κοηδγὰ σίνϑιῃ ἐοόγίἢ," 
ἄς. [πη {Π15 οᾶ86 Οτίβοπ᾿β ᾿ηϊογργοϊδίίοη πὶ ἣϊ 
Ὀὸ δάορίεα, ν᾽Ζ. {παΐ ἴῃς Βτίάἀδ γοργθϑθηΐβ ΠΟΥ σ 
561[.45 δῃηοϊῃτηρ {πὸ Κίην, {κὸ Μαγγ (108 ΧΙ. 
4). ΜΙ ΠΟΥ πιοβί ργδοίουῦ. ὑηραδηῖ. [ἢ {παῖ 
ςᾶ56 ΠΟΙ πιοδηΐῃρ νου 6: ὙνΏΠ6 τ Κίης 
ΓΘΟΪΠ65 δῖ {πὸ Ὀδηαιιθῖ 1 δηοίπξ δϊπῚ τυ ἢ ΠΥ 
ςοϑίϊ δῖ ρογίιπιθ, Ὀυϊ δ6 Ὠᾶ5 ἴῸΓ πιὸ ἃ νεῖ 
βυνθεῖον ἔγαργαησο (νυ. 13, 14). ΟΟΠΙΡ. Ὁ. 3) 
δηὰ ποῖΐδ. 

αἱ δὶς Ιαδίε]ὴ πὰ 18 Οἷσο16θ. ΤῈ Ηθῦγενν 
ννοσα θη  Π65 ΡΓΟΡΟΓΙΥ ἃ οἰγο δῦ ἀυτληροηηθηῖ 
οὗ σουσμοθ οὐ ννῆηϊοῇ ριιοδῖβ δἱἑ ΟΥ̓ ΆΤΘΟ]η6, 
Οομρ. 1: 85. χνὶ. τα: ἤν ΜῈ} ποῖ 81 ἀοννῃ 
(ἰἴξ. 51: γουηά οὐ ἔοιπῃ {μὲ οἰγο 6) {Π] ἢ6 σοπια 
ἈΠ ΠοΥ." 

7,7 σῥίζεπαγ)] δὴ υπρυεξηΐ οὗ ριεαΐ 65- 
ἴθεπι ἰῇ τη6 δηοιοηΐ νυ τ], γοϊδιηϊηρ [15 [Πάἀίλη 
Πᾶη6 ἴῃ Ηδρδῦγενν, Οὐκ δηά 1,4ττὰ (πέτα, 
νάρδος, Πᾶτάϊ5). [{ 18 ΟὈϊδιπεὰ ἔγοτῃ 41 [ἢ - 
ἀΐφη ρἰαηῖ ηονν ς4]]6ἀ ᾿αἰαν»ιαηοὶ (' Ὠιςξ. οὗ [Π6 
ΒΙΌΪς,᾿ Ατῖ. δρίζεπαγά). [ἴ γθοὺγβ δα Γ ΠΟΥ Οὴ 
85 Οης οὗ [86 ρῥ͵δηΐβ ἴῃ ἴμῈ φαγάθη οἵ τῃ6 
Βηὰδ (ἐν. 14). 
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678 ΦΟΙΟΜΟΝ᾽ 5 Θ0ΟΝα. . [ν. 13--- 17. 
12 Α δυπάΐε οὗἉ τιγτγῇ ἐς τὰγ ννε]}- 

Ὀεϊονεά το π|Ὲ ; ἴδ 584}1 ]1ὲ ]] 
πἰσῃς ὈΕΌΜΨΙΧΕ ΤΥ Ὀγαδϑβῖβ. 

Ξε ΞῚ 14 Μγ δεϊονεά ἐς υπῖο πιὲ ὧς ἃ 
 οδαρ. 4.5. ΟΙ 516 οὗἹὨ ἦ σαιηρῃ τς [ἢ {Π6 νη Υ ΑΓα5 
ἃ 5. 12. 
ἼΗΙ οἵ Επη-ρεαι. 
»»» σο»- ΠΝ: Ις “Βεβμοϊὶά, τῇοιι γί ἔδιγ, ἢ ΠΥ 

18,14. “ δωπάϊε 077 »ιγγγ}Ἱ ΜΝ δῖ (Π6 
ἔγαρτδμοο οὗἉ ΠΥ ϑρὶ Κοπαγὰ 15 ἴο {π6 Κίηρ, [παῖ 
ἴῃ τείαγη Π6 15 ἴὸ τῆς, ϑυνθεῖ δηὰ ἔγαργδηΐ 85 
ἃ ὈΔρ Οἵ τλγτγῃ-αἸῸρ5. ΟΥ οἰ πϑῖ 6 Υ οὐ ἤεππηᾶ 
ἤοννοῖβ. ὙΠῸ «21 νοῦθο τπῖρῆϊ ὕὲ τεπάρσγοά : 
Α υὉδᾷ οὗ ΤΑΥΤῚ 18 ΙΔ ὈΘ]οΟΥΘα ὕὅο ΙΔ19, 
ΨὨ16Ὲ Ἰοάφοῦδ 1 ΤΔΥ ὈΟΒοα. ἽΠὲ Ηο- 
Ὀγὸν ννογὰ (μὰν οΥἨ |π}7 ἀοθβ ποῖ ὨΘΟΟΒΘΑΠΙΥ͂ 
ΠΊΘΔΠς “ὁ ἴο Βρεπά {8ὲ πιρμ," Ὀυζ οἴϊεξη βἰ Πρ Ὺ 
ἴο Ἰοίρο ογ ἀννε!]. 80, [οὉ χχχὶίχ. 9, [1 15 τη - 
ἀοτεά “δι ἀθ," δηὰ [54]. ἵν 21“ Ιοάρει." 

ἃ εἰμοῖον 9.7 εὠπῤῥὶγε] ΜαΥρ. “ σγργθβ5,᾽ 
ΡΙΟΌΔΌΪΥ ἃ ΠΙΟΙῸ ΠῚ 18. 5ρΡ6}}1Π}Ὲ} ΟΥ "ὁ ΟΥ̓́ΡΓΙΙ5, (Π6 
παθ ὃν ὙΠΟ ἢ τῃς ρ]δπὶ σλ] οὰ ρέμμα ὉΥ ἴῃς 
Αὐαῦς (1 πυτορῖα αἰδὼ) ννὰ5 Κποννη ἴο {Π6 
Οχὸκϑ δηὰ οιμαμϑ. [{ 15 511] της ἢ δϑιθοοὰ 
(Ὠγοιρθοιο τὸ Εὰοῖ ἴον (Π6 ἔγαρύδησο Οὗ 115 
βονοῖ αὐὐὰ τς ἀγὸ ὀχίγασίεά ἔγοιῃ 115. ἰρᾶνθδ. 
ὙΠῸ Ηοθγονν ἡδιὴθ οὗ τῆς ρ]αηξ 15 εοῤῥόγ, ἔγοπι 
ΜΠ Πἢ ΡΥΟΌΔΟΌΪΥ “ὁ ΟΥ̓ΡΓΙ5᾽ 15 ἀοπνεά. ὍΤΠὲ 
ΓΟΠἀογίηρ. “ αΙΏΡΒΙΓ ἦς (Πρ ΟΓ) 15. τη- 
ἀοιυθίοϊγ ψτοηρ (ον. ν᾽. Ηοιρβοη ἴῃ 
.ιςῖ. οἵ {πε ΒΙΌ16,᾽ Αρρ. Α., απ. ὠμωρηρῥίκε). 
ες (ΡΠΟΓ "ἢ 15 παπηρὰ ἀραῖη (ἰν. 12) ἃ5 οὔδ οὗ 
[ἢ6 ϑρίςδϑ ἴῃ ἴδε γαγάθη οὗ [ἢς. Βγιάο, 

οἱπογαγάς 0Κ ἔπε σο! } ὍΠ6 {ΓορΊςσδ] οἰ πηαία 
οἵ ηροάι (5ε6 ΚΟ πβοπ5 ἀθδοπριίοη, ὁ ΒΙ- 
ὈΠῚ 4] Β Οβοατοῇεβ ἴῃ α]οβί." 11. ΡΡ. 201--- 316) 
νοι] πιᾶκὸ 11 δα! τλ0]6 ἔογ {πὸ οι] ἰνατίοπ οὗ 
ἤθπηᾷ. ΤῈ ννογὰ γεηάογοὰ “" νἱπογαγας 
(Κογοπη) 5 564 ἔοτ οἵ ποῦ δποίοβαγοβ {Π81} 6 - 
ἴι4] νἱπογαγάβ, σις. πὰρ. χν. ς, νποῦο 1ἢ 
5᾽ δΔηδς ἔοΥ οἰ νϑογαγά. ΕηροαΣ ννᾶϑ, Ποννθνου, 
ἕλτηοιιβ ἔοσγ 115 υἱπόβ, πὰ ἴπ6 ποπηᾶ τὺ ἢᾶνο 
Ὀθθη συ ναῖε νν ἢ [86 νἱῆθα ἴῃ [Π6 94Π6 
᾿ΠΟ] 5 Γ65. 

Ις.---11.7. {02ὲ Βεϊουεά από {δὲ ΒεΙάδ. 

Δ ἀϊαϊοριιθ θηϑιιθβ Ὀδίνοεη {π6 Κιηρ απὰ 
[πΠ6 Βτγιάθ, σοπιπιθηοίηρ ΜΠ 51Χ Γοθροηϑὶνδ 
σου ρ οίβ, 1π νυν] ἢ ϑάςῇ ἴῃ ϑυισοεβϑίοη ἰθνθίοροβ 
{πὸ τπουρῃξ οὐ χοΐζυγηβ [Π6 σοπηπιδηάλίοηβ οὗ 
1η6 ΟΥ̓ΠΕΓ ([. ας --ἰ]. 2). 1{|5 ποϊονγοσγίῃγ, [παῖ 
ΔἸλοβῖ ΘΥΘΥΥ ἴοι ΟὗἨ ῥγαῖβθ ἀπὰ οπάοαγιηθηΐ 
Πογὸ οπρὶογθὰ ΠΥ Ὅ6 ἜΧΔΓΘΊΥ ρδγα] οἰ ὉγῪ 
1 ο96 δἰβθνῃοτο τηδάθ τι5ὲ οὗ ἴῃ) δογιρίιτο ἴο 
ἀθξοῦθο (ἢ6 τοἰδίοῃβ οὔ [5γδοὶ οὔ ἴῃς δυτοῇ 
ἴο {πε Ηξδανθηὶγ Βγιάθορτγοοιη. 

15. Βεῤοίά, ρος αγὶ γαὶγ, γην ἰσυε] ὍΠ6 
Κιηξ βρϑᾶκϑ: Ἶο, ὕμοι αζὺ Ὀθδυὶ 7.1 (1Π6 
5810} 6 ννογὰ ἃ5 ἴὴ ΕΒ Ζοῖὶς. χνὶ. χ2., ΙΔ. 15. 25} 
ΣΩΥ͂ ἴτχιοπὰ (566 Ὁ. 99, ποίε, δηὰ 11. 7. ποῖδ). 
Οοπλρ. 5. ΧΙν. 11) “80 584}} (ῆ6 Κίης ἀθ- 
δίτο (ἢγ θοδυΐγ.᾽" Ουΐνγαρὰ Ὀδδιγυ ἰ5 οὗ σουγϑς 

Ιονε ; θε}ο]ά, ἴδοι αγέ ἔα γ; του δας 
ἀονεβ᾽ ἐγεβ. 

16 Βεδοϊά, του «γί ἔλἰτ, τὰν δ6- 
ἰονεά, γεᾶ, ρ]εαβαηΐ: 450 οἱὔγ θεὰ ἐς 
δίεεη. 

17 ΤΠ Βεαπὶβ οἵ οἱἱγ Βοιιδεὲ ὧγέ 

(ες βτβὲ πόῦὲ τπουρῶς οἵ, ποῖ ᾿ΠΑΡΤΥ 5] δὰ 
Ὀγ ΤΥ} απ, “ὁ 4 σοΟΥρΟΓθΑ] [6]Γ ΠΥ, ἃ σογίδιη 
ΔΡτΘ Δ Ὁ]. Ο]οῖ της οἵ [6 5δοὰ] ποῖ ἴο Ὀ6 σαν}}- 
Ἰοὰ αἱ" (θὲ Ουϊΐα Βὰπ.᾿ 11. 2) : Ὀαῖ ἴῃ ἴῃε 
Βιιάὰς οἵ π6 ϑοὴρ [ἢι5 ουξννατὰ ξαΐτγποβα ἰ5 
ΒΥΠῚΌΟ] δηά ἀσσοπιρληϊπηεηΐ οὗ ἂη Ἰηνγαγά 
Ὀοδυῖγ ἱπάισιϊθα ἴῃ 1ῃ6 [Ο]]ον της : Ὁ8129 
ΘΥΘ8 810 ἀονΥθβ, 2.6. ἱπηοςθηΐ, πϑοῖκ, δηΐ 
ἰονίηρ (Ηθηρϑίθηθογ). ὍΤὴθ πιραπὶηρ πᾶν 
6, “1Πϊπὸ ογθδ ἀγὸ ἡ |ἰκὸ ἴποϑο οἵ “" ἀἄονοβ.᾽" 
((ὐοπιρατὸ Με ἐϊζε δίπαδ᾽ ({εεἴ), 2 5. χχῇ, 341 
ΡΞ, χνῆϊ, 12: ΗδΌ. Πἰ. 19.) Βαῖ δι ἢ Δῃ 6}}1ρ 515 
πορὰ Βαγάϊν ὈῈ ἀϑϑυπιθὰ ἤδγο, 8566 ν, 12. ἀπά 
ποῖο, Ὑπὸ Βγιάθ 15. ΠΡΎΘΟΙΕ σα] δα “4 ἀονο." 
1. 14. ἀπά νὶ. 9. 85 15 {πὸ Ὁ μυγοὴ οἵ 5γδοὶ, ῥξ: 
ἰχχίν. 22: σοιηρ. 58. ΧΙ ΟΣ. 

16. Βεῤοίά, δος αγὶ γαὶγ, μῖγ διίοι κα 
ΤΠ Βγιάδ γορ]θ5: Χο, ὕὰου τὺ ὈΘδαῦΓα], 
ἸΠΥ ΒΟΘΙονΘά: οΟυπλρ. [54]. ν. «0 ὁ“ δοὴς οἵ 
ΤΑΥ͂ Ὁ-Ἰονοά," δὰ ΧΧΧ. 17. ὁ 1Β|Π6 δγὸ 5. 584} 
866 η6 Κιπα ἴῃ 18 Ὀοδαῖυ τ: ΟΠ, ΡΈγΒαρς, 
Ποηϑοοι5 ΓΟίργεησος. τὼ [15 ϑοῆξρ, [5418 
Ὀοῖηρ ἴΠ6 ΟἿΪΥ ργορῃοί ψγῃ0Ὸ ἴδιι5 5ρθβκϑ οὗ 
(ἢς ΗΟΙΥ Οπο οὗ 5Γ86] δ5 ἐδεϊ ("" τὴν Κιπ5- 
τΉΔη.,᾽) δορί παριπέ, “ΠΥ ὈοΙονρά, ἡ Ὑ ]ξ 416). 
[πὸ ἴογ ΠΟΙ ΒΙΔΠΕΪΥ οἰπρὶ ονθά Ὀγ ἴη6 Βγιάθ 
(Ὠγουρῆουῦ {πὸ δοηρ ἴο ἀοδιρπαῖθ Π]πΠΊ “ἢ ΠΟΙ 
ΠΟΙ 501}} Ἰονθί ἢ." 

γέα, ῥίσι σα!) Μοῖς ἴΠλπ σοΥΡΟΓΕΑΙΥ Ὀ641:- 
εἰ], ἢ} ΟΥ̓ προτὶ Β’δσΘ Δη4 σβάγτη : ΠΟΠΊΡ. 
2 5.1. 232. 80 δ85. χχνΐ, 4 ἃπά Χο. 17 5ρϑᾶκ 
οἵ ἢὍ8)8 ΡΙθαβδηῦμθδβ (ηοἱ “" ὈοΔυΐΥ) οὗ πὸ 
Ι,οτγά, ϑίπρ (Π6 ϑάῖηθ ννογά, (οπρ. 55. Χχυὶ. 
11 δληά σχχχν. 32. “" ΟΝ ΓΙΒῖ 15 Ὀοδα ΤΙ Ω]. ἢ 5ᾶν5 
νεη. Βεάθ, “τη Ηἰς )ιν!ηἱν, ρῥἰοαβαηῖ ἴῃ Ηἰ5 
Ηιιπιδηῖῖγ : ““ ὈΘΑι ΠῚ] ἴῃ. ΗΒ. οὐνη παῖαγε. 
βΆγ8 δ᾽ Βεγηδγά, “" ρἰθαβδϑῃΐ ἃ5 τηδη εϑιθὰ ἴο 
Ὁ51η ρσαςρ." 

οἵ(" δς« 'ς σγεε Οτι, “" βου γιβηηρ " (δ ἱρ. 
“]Ἱονίάι.). ὙΠΟ δριτῃθῖ 15 ἀρργορτγίαίς ἴῸσ ἃ 
ὈΔηκΚ οὐ παίυγαὶ Ὀοα οὗ γγδ85 δηὰ ἤοννογβ, 

Ὁ ῬΆΠ 5165 δηά νιο]οῖβ απ δϑρῃοάσὶ 
Απά Βγδοϊηϊῃ, Εδυη 5 ἔγεβῃῆσϑδι ϑοίδϑι 140." 

ἢ ΜΉΘ ννὸ ΠΊΔΥ ἱπιαρίπο ἴπ6 Βτιάς ἴο Ὀὲ 
βοαῖοαὰ ν ἢ (6 Κιηρ, Ὀὰϊ ποῖ ἔοτ 4η δυί!ς]δ οἵ 
Γαγηϊέιγο, Δ ΟΥΙΠΔΓῪ σους ἢ οΥἩ Ὀρά. ῬὍΤβὲ 
νογὰ ὁςουῖ5 Ηοξ. χῖν. 8; 6 γ. χί. τό, χυῖ, 8; 
Ῥςς, 1ϊ. 8. ΧΟ. τα τ λη. ἵν. 4. ἴῃ {ΠῸ ἰαβῖ ἔννο 
ποίη ςεϑ [ἴ Ι5 τεηἠογοά ἴῃ Οὐγ Ν᾽ ἐγϑίοη "" ΠΟ Γ- 
181 5,᾿ ἀηὰ 50 πισῃς Ὀ6 ΜῈ Θαι4] Πῖποβ5 ἰὴ 
4}1} (ῃ6 οἴπογβ, [{ ΤΛΕΆΠ5, ΡΤΟΡΟΓγ, “ 1Ὼ]}} οὗ 
ΒΆΡ, [γοϑἢπο55 Δ νἸ οι." 

17. Τρε δέω» Οὗ ομγ ΣῈ Τὰς Κη τὸ» 

Ι Οτ, ᾿οοάατ, ἀπά οὐ ᾿; ταίζειβ οὐ ἢγ. ῬΩ͂ΣῚ 



ν. 1---1.] 

Ῥ 165, ἴῃ χοΐοσθηςσο ἴο 186 1δϑὲ ννογ8 οὗ [Π6 
Βηαᾶθ, πὸ Ὀθδτιδ ΟΥΟΌΣ ΠΒΟΊΒΘΒ ΠΕΙῸ ἃΣΘ 
ΟΘάδιδ: ΟἿΣ Κ81107198 ΔΙΘ ΟΥ̓́ΡΥΘΒΒΘΒ, 
ἡ. ἐ. ἴῃ6 [41}} υπιῦγαβοοιι5 ἔογοϑί γοθϑ 5601 5 
1Π, ἃ5 ΜῈ 511 (ορείμεῦ οἡ [Π15 ϑι΄γαάβδϑυ ὑἊκὰ, "κ6 
1Πης τοοῦ δηᾶὰ νν4}}5 οὔ ἃ πιδηγ- μα ογοὰ 
Ὦοιι55, ὙΥΠ116 ΟΥ̓́ΡΓΕΞΒ5 ἄνθηιθθ Οἢ ἜΕΤΎ 56 
56 6 πὶ πκὸ {πὸ Ἰοηρ-ἀγάννῃ σογγἀογβ οὗ ἃ δίδει υ 
Ῥάϑϊδοθ. Τῃδ νγογα 5 ἃζῈ οἴϊθη ἀβϑιβηεὰ ἴο 186 

ΝΟΤΕ οἡ 

ΟομΡ. 54]. χχὶϊ. χ7, 18, νογο {η6 ςοηίοχἕ 
ΤΟΘΌΪΓΟΒ ἃ 8:Π1114Γ τοπάογιηρ οἵ ΠῺΣ ἼΩΝ. ποῖ 
Ὧ5 ἴῃ ΑΚ. “ΨΜη]1 ΘΌΓΕΙΥ σονοσ {Πμ66," Ὀμῖ 

ΓΗΑΡΤῈΚ 1]. 
1 7164 τεμέμαί ἔστε οὐ Ολγίσέ ἀγα Δὶς ἐἀπνελ. 

8 716 ἀολέ, το αμαὶ ἐαὐέέηρ οὐ ἐς εἀμγεά. 
14 Οὐγίδξ ἐαγε οὐ 14ὲ ἐἀμφοά. τό 74: 2γο- 

5ΌΙΟΜΟΝ᾿ 5. 560ΝἩὨ6. 1]. 

ΒΘ ἔγοπι ποῖ οὐβογνίηρ [ἢ] 5 ϑρῆβθθ δηά {6 
δηλ οῦξδη ΟΥ̓ ΔΌΓΙΡΏΟΠΔΙ] οἰάγαςίοσ οὔ τῃ6 
γγΠο]6 ρᾶβθᾶρο. 7 )Ὲ “ἢτγ,᾽") Ὀεϊίο ΟΥ̓́ΡΙΘ 88 
(ϑερί. πὰ Ψ ]ᾳ.), ρὲ π6 ΟΥΓ ΠΡΟΣ, 2.6. [Π6 
)ωπίρεγια ἐχεέα (' Ὁ) ςῖ. οὗ ἴπΠὸ ΒΙΌ]6,᾽ δι. 
ΕἸΣ), 15 οὔϊθπ παπιθὰ ἴῃ δϑογιρίιτγε δίοησ ἢ 
(ἢ6 σοδυ 45. “1ὴ6 φίογυ οἵ 1 αηοη." 866 
1 Κι ν. το, 2 Κὶ, χίχ. 23; Ζεοϊ. χὶ. 2. 

(ΗΑΡ. 1 7. 

“. 5}ῃ4}} ἢ] [Π6ὺ ἤρηςθ," οὐἠἨΎΘΠΊΔΚ6 {Ππ66 δὴ 
ουζοαδί. 

2 Α5 τῆε ΠΥ δηϊοηρ τῇογηβ8, 80 ζ: 
ΤΥ ἴονα διποηρ τῆς ἀλιρῇτζετβ. 

23. ΑΒ8 τῆε. ἀρρὶ6. ἴτεε διποηρ ἴῃς 
ἴγεο8 οὗ τῆε ννοοά, 80 2: ΤΥ Ὀεϊονεά ΕῊΗΞΡ. 
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,)εεείον οὐ ἐἦε ελμγεά, ἀκ μαΐλ ἀριαἱ ἀοῥέ. ΕΤ εὐξ ον ἀπαθρΣ αὐᾳ ἨΩ 

ΩὩΠΩ͂ σα 
ΔΙΠΟΠΡ τῆ 50118. 

“ΖΗ͂ τῆε τοβε οὔ ὅδδγοῃ, σμά τἴῇε ἢ]5 δμαάον ννῖτῃ ρστεδῖ ἀε] ρῃ τ, Δπὰ ἢ 5. ἄρτον, ἃς. 
1Πγ οὔ τῇ νᾷ}16γ5. ἴγαϊς τυᾶς δννεεῖ ἴο ΤῺ ᾿ ἴΑβῖα. τα 

ΟΗΑΡ. 11. 1. 7 ωὡὴῶ ἐῤὲ γοὲ Κ᾽ ϑραγοη) 
Τακίηρ ὑρ ἴΠ6 ΚΙπρ5 τβουρμῖ, [ἢ Βτάδ γος 
Ῥ 65, “Απά [πὶ ||κὲὸ ἃ Ἰονεὶν νυ]ὰ ἤοννοῦ 
ΒΡΓΉΡΊΠρ χἴ {Π6 τοοῖ οὗἩ [Π6 5᾽δίοὶ γ ξυγοϑι-ἴγροϑ." 
ἼΠ15 οὔνιοιιβ πηϑδηΐηρ δηὰ οσολϑίοη οὐ δοΓ 
νγογά9 18 ΟὈβοιγοὰ Ὁ {π6 υπίοτπαῖο ἀϊν!ϑιοη 
οὗ {Π6 σμαρίογβ (ΠΠδρ. 1]. οὐρῆξ τὸ ἢανο Ὀδριη 
Δὲ 1. τς, ΟΥ̓ ΟΠᾶΡ. ἰ. ἴο δανὸ Ὀθθη σοῃπιϊπιεὰ 
ἴο 11. 2). ΤΤἢς πιλ)]ογ ἐγ οὗ (τ βείαη (δῖ ΠΟ Γ5, 
Ὀείογο τ[Π6 ἀδνεϊορπηεπέ οὗ ἴδ μι οὗ 186 
γ ιγρίη, αϑϑιρηθα {Π18 νεῦβα ἴο {Π6 Κὶηρ ((γίβ). 
ἫΝ (ΟΥπο] 5 ἃ 1 ἀριάθ απαὰ ΟΠ 5Ιθγιι8 ἐμ ]ος.) 

ΘΌτενν ΟΠ ΠΊΘηϊδΙΟΥΒ βΟΠΕΓΑΙν δοϑίρη ἰΐ ἴο 
(6 Βπάθ. [{ 15 αι υποογίαιπ νυ δῖ ἤοννοῦ 
5 τηόδηΐ ὈΥ {πὸ Ηοῦτγονν ἐῤαδαϊ τι ἰσέῤ, τθῃ- 
ἀεγοὰ (Βεγὲ δηὰ [54]. χχχν. 1) “σοόϑο." ὙὍΠὲ 
ΕἸΥΠΊΟΪΟΡΥ Ι51Πη ἕανουτγ οὗ [15 θεΙηρ ἃ ρίαηξ ἢ 
Ὀυϊθοι8 τοοῖ. ὙΠῸ Ταγριπὶ μᾶ5 Νανείεω. 
Τῆς ΝυἹραῖθ γτοηάθγιπρ 15. 3305 εαπρὶ ("" ἤΠοννοὸγ 
οὗ [ῃ6 ΠεΙα,᾽" (ονογ416). ““ δῆασγοη " πηϊρμΐ 
Ὀ6 ἰγαηϑι θα "“ ρ]αίη " οὐ. “ βο] :" Ὀυΐ εἰξος 
Πότ (ΥἸ ΡΟΒΘΙΌΪΥ ομθ ὀχοθρίίοῃ, σ Οἤτο. 
Υ. 16) ἴξ 15 ιι504 ἃ5 ἴῃ ῬγΟρΡΟΥ πᾶπηδ οὗ {Π6 
οοἸἰογαϊοα ρ]δῖη ὀχίθπαϊπρ ἔτοση [ορρὰᾶ ἴο (α- 
βάγοα, Ὀεΐννθοῃ [86 8}}]- σου τυ πὰ [ἢ 564 ([58]. 
ΧΧΧΙΠ, ο; Αςίβ ἰχ. 3). ΟΠδαϊίοδυυτγαπα δηὰ 
Οἴδογ ἐγάνθ]]οῦβ πᾶν γοηγκεὰ [πὸ ἀθυπάδηςθ 
οὗ ἤοννοῦβ νυνί νυν ῖςἢ (ἢ15 ρ]δΙΏ 15 51}}} σᾶγ- 
Ρείθα ἴῃ ϑργίηβ. Εὐβοῦὶυβ δηὰ ἰογοπια τοσογὰ 
1ῃ6 οχἰϑίθηος οὗ δηοίμεοσγ, 5ΠΊ8 16 Γ ρίδιη οὗ 
ΠΔΓΟΏ (ϑΆγΟη), 50 σδ] θὰ ἄοννῃ ἴο {Πεῖγ {|Π|6, 
δηθὰ βἰἰπαῖοὰ δεΐννθοεη Μουπὶ Τάῦοσ δηὰ 1ἢ6 
568 οὗ 1 Ἰθεγα5. (’ Οποπηλϑίίσα ϑδογα, δά. ἀθ 
Ιαγάγάθ, ΡΡ. 154, 296). 715 ““5ῃάτγοῃ 
ψου]Ἱὰ Ὅ6 ΝνΟΓῪ ποᾶῦ (ἢεὲ Βη 65 δίϊνε ΠοΟπὶθ 
1 ἰδὲ ννεγα Θῃιπετῖη, 

ἐμ ἐν 9, 1δε αἱ εν] Τῆς ΠΥ 15 {Π6 [αυουγῖῖο 
ἤοννοσ οἵ {6 δοηρ, ἀπά 18 σρβθητ!οηεὰ δόνθῃ 
ἘΠΠ165. 

2. 41441δὲ πἰν1 ὙΠῸ ΚΙ τεϑιιπηθβ, ἰακῖπρ 
ἪΡ ἴμ6 Βγιάθ᾽5. σοῃραγίβοη : “ κ5 πε ἢν οχ- 
(ο]5 ἴὴ θεδυῖν [Π6 ΓΠΟΓΩΥ βῃ γι Ὁ5 ἀπιοηρ ΜΠ ἢ 
[ἴ ρύοιννϑ. 50 ΠΥ ἔγιθηα οχοθ]5 ΠΟΙ σΟΠΊΡΔΠΙΟΠ5.᾽ 
Το {μουρπὶ τπϊἰγοάιςσεὰ ὈΥ πιδὴγ Δ] δροτῖς 4) 
Ἰῃογργοίοβ, (παῖ ἴπεθο ΠοΟΓῚ5 ἅγὸ χσοραιἀθα 88 
ΘπΟΠ165 ἴ0 {π6 ρσϑηῖο ἤοννεν [παῖ ΓΙ565 ἈΠΊΟηΡ; 
ἴθι, ἀρρθδῖβ ποῖ ἴο ἤᾶνθ Ὀθθὴ ργϑβθηΐ ἴο {Π6 
τη οὗ 1ῃ" βδαογοὰ νγιῖοσ. ὙΒΟΓΩΥ͂ δῆσαι Ὁ8 
δηα ρ᾽αηῖβ ἀρουηὰ ἴῃ α βίο, δηὰ τῆς Ηο- 
Ὀγονν οὗ ϑογρίιγο 15. ΥΟΓΥ ΤΙΟἢ 1Π ἰὴ 5 ἴο 
ἀοϑξηδία [ἤθπη. [5Γ86] 15 σοιηραγϑὰ ἴο (ἢς {ΠΥ 
Ηο 5. χίν. ς. 

8. “1: 1δὲ αῤῥίε γε] ὙΠῸ Βτιά δ᾽ 8β ΠϑυνΟΣ 
αοἰοσίηρ πὸ ρϑπι]θ δι δ: 5 4.5 {86 " ἱἀρριδοῃ" 
ΜῈ 15 ἔγαργαπε ἔγυ! ΘΧΟΟΙ5 (Π6 ὈδΓΙοη ἴγϑϑϑ 
οἵ {πὸ ἃ ᾿νοοά, 50 πὶν Βοϊονθὰ ἢ15 ἅΞ5ο- 
οἰφίο5 ἀπά ἔπη ἀ5." ΤῊΘ “ὁ ἀρρυδοῇ,᾽" τοπάθγς- 
Θὰ ἴῃ ΟἿΓ νογϑίοι "" ΔρΡὶθ.,) ΟΥ̓“ Δρρ]θ-ῖγθο, ἡ 15 
τηθη[ηδα ἔοι {ἰπλὲ5. ἴῃ ἴῃ6 δοηρ, δηαὰ ἀρδιῃ 
αἱ Ῥτγονθιὺβ χχν. 11 δηὰ οδ] 1. 12. 6 
Ταγριπὶ ἰάοπε ἤοσ (ἃ πόγὸ ν ἢ [Πὸ οσὸρ ΟΥ 
εοἰἴγοη, οὔ ψ ἢ ἢ ΨιΓΡ γρῖνοὸθ ἴ86 ποῦΪς ἀο- 
ϑογιρίίοη ἴῃ [η6 βεσοηά Οεογρῖς (126--ξ.3 6), 
ὈΓδιδηρ 18 ἔγαργδηςθ, [ἢ ᾿ϑηδοιν απὰ ἀθηβιγ 
οὗ 1τἴ5 ἕο] αρο, ἀπά {πὸ σγονινίπρ Πα ηρ ΡΟΜῸΓ 
οὗ 15 ἔγαϊο ; ἩΒΙσἢ α8ὲ σοι] ποῖ πονθνοσ 
βᾶνθ Ὀθθη ΠΠΠΟΓΑΙΥ “ὁ δννοοῖ ἴο ἴΠ6 56" ({Γ|5ἴδ5 
διοςοβθ, ν|γρ.). “ἸΔρρΡιδοῖ ᾿ ΠΊΔΥ ἴῃ ΘαυΪν 
Ηδῦγονν βάν Ὀδδπ ἃ ροπογῖς ΠπηῈ ἔργ ἌρΡΡ]Ο, 
υΐηςο, εἰίτοῃ, ογάηρο, ὅζο.. 45 ἴῃ βαπηδ {11 
ἴῃ Αταῦὶς 15 βαία ἴο δὲ 811} ((ὐδϑρηλιβ, "ΓΒδ- 



68ο ΘΟΙΟΜΟΝ᾽5. 50 Νά. 1]. [ν. ,---. 

ΣΌΣ ἐξ α-: ἐπε Ἅ Ης Ὀγουρηε πὲ το τῆε. ἴθαη 
τυ. Ἀσμείίησ ἤοιι5ε, ἀπά ἢ8 ὈΔΠΠΟΓ ΟΥΟΓ 

πιο τᾶς ἾΙονεα. 
.Ηεθ. ς δ΄1ΔΥ τε νι ἤλροηβ, ᾿ σοπιξογί 
Ζ : ᾿ 
τοῖα αῤ- [ΙὯΘ ΜΙ Δρρίε8 : ἔοσ ἱ ἀὧσῖ εἰοϊκ οἵ ἰονε. 
ἐπ 8... 6 4Η|ἰ5 είς μαπά ἧς ὑηάεγ ΠῚΥ͂ 

Πεδά, δηά δὶ8 τίρῃς μδηὰ ἀοίῇ εἰη- 
Ὀγαςθ Π16. 

7 191 Ἵσβαγρε γου, Ο γε ἀδυρῇξοτϑ ΕΣ 
Οὗ [ογυβαϊστν, Ὀγ τῃεὲ τοδϑ, δηά ΌΥ γον. 
τε Ηἰμάβ οὐὗὁἨ τῇς βε]4, παῖ γε εεἰγ αα ἢ 
Ποῖ Ὧρ, ΠΟΙ ἀννᾶκα γμῖ} ἴονε, 1} ἢς 
ΡΙεαβα. 

8 4 ἼΠε νοῖςς οὗἉ πιὺ δεϊονεά ! 
ὈεῃοἾ4, ἢ6 σοπιεῖῃ ἰοαρίηρ ἀροη τῃε 
πχοιηΐαϊ 5, 5ΚΊρρίπρ ἄροῃ [ἢ ἢ1]5. 

ΒΔΌΓΙΙ8,, Ρ. 8906). ὍΠδ Βτιὰθ σοπίϊπι!θ5 σρθαῖκ- 
ἹΠ5 ἴο ἴῃθ πὰ οὗ υ. )γ. (Ετοπι 43", “1 84 
ἄἀοννῃ,᾽" ἴο δῃά οὗ «-. ς, 586 ϑηϊαγροϑ 6 (πουρῆϊ 
οὗ 3") 

4. ῥὶς δαηπογ)] Οτ, “"βίαπάαγα." Οοιῃρ. 
Ναυπι. ἱ. 52, Χ. 14, 18, 22, 25) νΠΟΓΟ Εἶπ 54Π16 
ννογὰ 5 υϑρὰ οἵ (Π6 ρτοδί τι] αγν Θηβιβη5 
νγ ἢ ς] Ρῥτοοθαάθα {πὸ {τῖῦθ5 οὐ ΠῸῚΓ πιαγοῇ 
του {Π6 νυ] άογηθθς. ὍΤΠ οἰαηαδγα 15 ἴῃ 6 
ΓΑ ΥΙΠροροϊηΐ ἀπά σιυϊάς οὗἩἉ [δ6 ἱπάϊν!ἀτλ[ 50]- 
ἀἴογ, ρινίηρ ἴο ΘΔοἢ Θποουγσαροπιθηΐ δηά σοπῇ- 
ἄθποθ ἴῃ (6 ννθδγΠ688 οὗ ἴδ πλλγοῆ, οὐ π6 
ΘΧΕΓΟΠ Υ οὗ σοηπῇιϊοϊ (Ηδηϑῖθηθγ). 80 (Π6 
Βιιάθ, ἐγαηβρ αηϊοὰ ἔγοπὶ ἃ ἸΟῪ δἰαϊίοη ἴο 
Πανν 506 π65 οὗ υπηννοηίθα ϑρίοπάοιγ, πη 5 5ι1ρ- 
Ρογί δηὰ ϑαξοίυ ἴῃ ἴΠ6 Κποννῃ αἰἰδοῃηηθηὶ οἱ 
Ὧογ Βεϊονοά. Ηἰ5 “Ἰονθ" 15 Ποὺ “" ὈΔΠποΓ.} 
ΤΠ τπουρῆς 5 5 ΠΉΠαΓ ἴο {πδὶ ΘΧργεσϑοα ἴῃ 
Μοβϑεβ᾽ δ)ῖαγ- πᾶτηθ, “" [ῃονδῇ-η!5ϑὶ "Ὁ (Εχοά. 
ΧΥΠ. τς, δηὰ ποῖο). ὙΠῸ Νυϊραίο γοπάθγιηρ, 
Τουπάρὰ οὐ ἃ αι ἤργοηὶ σοποθρίίοη οὗ ἴΠ6 
τηοληίηρ οἵ {Π6 Ηθοτεν, “" ΟΥάϊμαν!ε ἴῃ Πιδ 
σδαγι αἴθοπι," ἢ45 ἰοᾷ βοπὶὸ Ὁ  γιϑίδη Ἔχ ροϑίϊοῦβ 
ἴο {γΓ41π5 οὗ τιϑεῖα] τποιρῆῃΐϊ, οὐ (6 16 ϑϑΥ 
οὗ “ ογάογ," τὴ {Π6 ἀονοϊορπιθηΐ δηαὰ Ὄχῃθὶ- 
τἴοη οὗ (γι ϑίϊδῃη σμαγγ ((ογπαὶῖυ5 ἃ 1 ἀρι 6 
ἐγι ἰοο.). 

ἐς δρί ἰού ἴῃ ογάφγ ἴδποιι [ῃδἰ Ἰονοϑί πι6, 
Νονυθῦ ννᾷ5 νἱγίυς οαἵ οὗ ογάογ ἰουηά." 

Ετγαριποηΐ οὗ 81 Εγδποιβ οὗ Αϑϑῖϑι. 
Ἐοσϑοῖ 5. ὁ ΕΑΥΪγ [14]. Ῥοείβ,᾽ Ρ. 17. 

5. Μαφο Μογτὸ ΡῥγοΌΔΟΙΥ οδῖτθθ οὗ 
ΤαΙὶβὶΒ ΟΥ ἀγιοὰ ρΎΑρΡ65 (2 8.0]. το; 1 (ἤγο. 
ΧΥΪ. 3; Ηοβ. Π|. 1). ΕῸΓ πη ἰηβίδηςε οὗ [6 
Γον νη ρον ῦ οὗ ἀπο ἔτι, 566 χ 8. χχχ. 
1}; 

6. Ηἰἱ "3 δῥαμά] ΤῊΪΝ ϑδεπίθηςσθ 15 Θχδ οι] Υ 
τοροδῖοά δἵ νι]. 4. [{ 15 ἴΠοῦδ στοπάογοα ἃ5 ἃ 
νυ 5ἢ ΟΥ̓ Ργάγοῦ, δηὰ 50 1ἴ ουρῇὶ ἴο Ὀε Ποῖα : “Ὁ 
(δὶ 15. [ὁ Βαηὰ ννογα ππαθγ τὰῪ Ποδά, πὰ 
παῖ Π15 τιρῖ απά ἀἰὰ δπηθγασο τὴ "ἢ [(εὲ 
δ ἄγαν πιὸ ἴο ἰπὶ νν ἢ οπίγο δβδοίίοη. 
Οοπιρ. Ιευΐ. ΧΧΧΙΙ, 27; τον. ἵν. 8. 

7. 1 εραγρο γο ΤὙΤῃς Βυιάβ σοποϊαάθβ 
ΜΠ ἢ δη δάμιγαιίοη ἴο {πὸ (Βογιι5, νν ι ἢ ἢδ5 
Ὀδθη νΔΓΙ 5 Ἱπτογργείθαά, [1{ ϑῃουϊὰ Ὀδ σϑι}- 
ἀοτοὰ :1 διάϊυγα γου,..... ὍΥ ἴ᾽86 ξζ87261168, 
ΟΥ ὍΥ ἴ᾽ἢ8Π86 πἰπᾶβ οὗ ὕὍ:ο 716014, Ὁμδὺ Υγ9 
ΒΌΙΓ ποῦ ὉὋΡ ΟΣ ΔΉΎΔΙΚΘΙΩΙ 1Ογ͵89 ἘὈὉὈΠῸ1]1 10 
ῬΊθ886. Οἱ νογζβίοη, ἸΏ 1ονθ, 15 τηϊδοη - 
'. Ὑ8α6 αἰἴεσξίοῃ οὗ ραϑϑβίοιιν ἴῃ [5.10 ποΐ 15 

οΟὈ]οςξ, 15 ΠοΓ τηϑᾶηῖ. ὙΠ Βγάδ ἰς 511] βρϑᾶκ- 
ἴηρ, ποῖ {π6 βοϊονθά, ποσ {πὸ βαογοὰ νυγῖοσ ἰῃ 
ἢ15 ον ρῬούϑοη (85 50ΠῚ6 ἢδνε ἀϑϑιιπηϑὰ, ἁραϊηςξ 
{86 ἀγαπγαῖίὶς σμαγδοίου σοηβιϑίθ ΕΥ̓ πα ηἰδὶποα 
τῃγουρθουξ (ἢ6 ϑοη5). ΤὨϊ5 δα]υτγαίίοη, ἴἤγεα 
ἘΠπΠΊ65 5:51 ΠΟΔΠΕΙΥ ἱπιγοάυςοα 85 ἃ σοπο]υάϊηρ 
ἔογπλυ δ (11. 7... ςς ΝΗ], 4)), ἔΌΓΤη 5, 580 ἴο σρϑᾷξκ, 
Οἠδ οὗ {Ππ6 ἄχθβ οἡ ψ ῃοῆ [ἢ6 ἡνῆο]Θ σοτηρο- 
βδι[ἴοη ἔπγηθ8. [ἴ ΘΧργεβϑοὸθ οπὸ οὗ ἴδε πηδίῃ 
πουρῆῖ5. οὗ [ἢ ροθπὶ; ΠαπΊΟΪΥ, [Παϊ σοηυΐπο 
Ιονθ ἰ5 ἃ ϑῆγ δηά ρεπίϊο αβδοϊίοη ννῃϊοὴ ἀγοδάς 
ἱπίγιιϑιου ἃπὰ βογατηγ (Πθηςθ {πὸ 4] βίοη ἴο 
1Π6 ξ4261165 δη ἃ μη 5, ΞΗῃΥ δηὰ {{π||ἀ στοαί γθϑ), 
Ὀυΐ ἀαπρόγοιβ ἴῃ [5 ϑίγεηρῖῃ δηὰ νεῃεπιθηςδ 
1 ΠΟΘ Ιοσϑὶν ἀννακεπθά. (8εε Νοῖδ δὲ επά οὗ 
[ὴ6 (δμαρίοτ.) 

ΤῊΘ σομηρ]οπη πίΑΥ ἱμοιρῃϊ 5 ἴπδξ οὗ 
ὙἹ]. ὅ, 7, Μ Βοτο Ἰονθ 18 ἀραίη ἀδοοτδοά, δὰ 
Ὀγ {πὸ Βτιῴε, ἃ5. ἃ ΠΟΙῪ ρυηεῖρ]θ, ἃ ᾿ρηϊηϊηρ- 
Πλ5} ἔγοιῃ πὸ Εἴθγηδὶ Οπθρ, "' δίγοηξ 85 ἀσαίῃ, 
διὰ ἰοηαοίοιι5 85 ἴῆ6 βσάνε ἴῃ θδίοιιβ μοϊὰ οὗ 
(86 οὐ]εςξ οὗ ροβϑοϑϑβϑίοῃ. 

ΘΕΟΟΝῸ ΡΑΚΤ. ΤῊΕ ΒΕΙΡΕΒ ΤΥ Ο 
Μονομόσυϑ. 

Οδρ. 11. 8---ΠΠ. ς. 

ΠΠ. 8---ι)ὴ. Τὲ οὐπι οΥἹ ἐῤὲ Βείουεά. 

ΤΠ Βγίάθ σεϊαίθς ἴο ἴπ6 Ομοσιιβ ἃ νυἱϑῖ 
νΏ ἢ (ῃ6 Βοϊονθα δδὰ ραιά πο βοπὶθ {πιὸ 
ὈΓΟΥΟΌΒΙΥ ἴῃ ΠΟΙ ἡαῖνο Ποπηδ, πἰδιαῖοα ἴῃ ἃ 
ξατάθη οὐ νἱπουαγὰ ([κὸ ἴῆοϑθε ἀθβογιθεά ὈΥ͂ 
Τηοάθγῃ ἔγανθ] γα ἴθ (ἢ6 [,ΘὈδποη), ροτοδοά 
ΔΙΛΟΠΡ ΤΟΟΚΘ, δηά ΟὨἹΥ ἴο δὲ γοδοπθὰ ὈὉΥ͂ 
οἰ ΔΙ πρ ἃ Ῥγθορίτουβ ῥαῖῃ (τ. 14) ᾿εδάϊηχ 
ἋΡ ἔγοπι ἴΠ8 ρ]αιπ ΟΥ νὰ] εν. Ηδεῖς ἴῃ. Βε- 
ἰονοὰ μα ΠΕῚ οὐ ἃ ἔδὶγ βργίπαὶ τπογηίηρ. ἀπά 
50] 1ς 15 ΠΕ σοιηραηγ. Τὸ Βγίάδ, ἱπιπιεγϑοὰ 
ἴπ τυβίὶς 0:15, γοίιιδοβ ἔοσυ τπῸ6 ργϑϑοπῖ, δῖ 
ΠΟΠ ἴθδϑιηρ ΠΟΙ ἰονθ, ἀπά ἤδσγ ἀο χῆϊ ἴπ ἢϊς 
ἙΟΟΙΏΉΡΑΠΙ υΠ5} Ρ., Ὀϊά5 Πῖπὶ γοϊαγη αἵ {πὸ σοοὶ οὗ 
ἀλγΥ πὰ βριθλάϊηρ οὐἱ οὗ δνοπίης βμδάονν. 
[15 ἃ βριϊηρ- π|ὸ οὗ δβδοῖοη νυ] ἢ 15. ΠΟ 
ἀοϑογι θα, 51}}} φαγί ογ ἴηδὴ τῃδξ οὗ [Π6 ἔοστηοσ 
σπαρῖοσ, ἃ ἀαὺ οὗ ριιγὸ ἢγϑί-ϊονθ, ἰπ νυνὶ ς ἢ, 
σῇ ΟΙἿΠΘΥ 8ιἀ6, 4}} τογὰὶ εἴδῖς δηὰ αἰτεῖ πη- 
βίδποθ 15 [ογροζίθη οὔ ςοποραὶθᾷ. ὍΠὲ πιοκβῖ 
Δηοϊθηΐ ΑἸ] ρσογιςαὶ ἹΠέογργοίογα ον! ἀθητ]Ὺ ἔοὶξ 
1η15. Ηξεποςρ, ροπαρβ, ἴΠ6 δηπ8)] τροϊδίίοη 
οὗ τῆς ϑὴβ οὗ δοῃρϑ ΟΥ̓ ἴΠῃ6 βγπάρογψιιθ ἢ 
ΘάΓἢ τοίασῃ οὗ βρπρ, δ {πὸ δαὶ οὗ Ῥᾷβϑ- 
ονοῦ, δηὰ βρεςῖὰὶ τηϊογριείδιϊοη5. οὗ [815 ρ89- 



4 γαξ. 17. 

γν. 9, 10. 

γουηρ μᾶγῖ: δεμο]ά, με βίαπάετῃ ὃε- 
ἢϊπα οὐ νν4}}. ἢ Ἰοοκεῖῆ ἔόστῃ δῖ τῃ8 

ΘΟΙΟΜΟΝ᾽5 50Ν6. 1. 

9 “Μγ Ρεϊονεά ἰ5 {κε ἃ τοβὶ ογ ἃ ννίηάοννβ, ᾿βῃθνηρ Βἰπη5ε] ΓΓΟΌΡ ἐάν 
ἔμ. τε ἰαττῖςα. 

10 Μγ Ρεϊονεά β8ραΐζβ, δῃπά εαἱά υη- 

ϑᾶρε, ὈΥῪ Ηδφῦγονν ἀοοίογϑ, ἃ5 γοίοστιη ἴο [ἢ 6 
Ράϑομδὶ ς8]}} οὗ ᾿ϑγᾶεὶ οιἍκξ οὗ Ἐξγρί, ἀπά, ὈῪ 
(γι δίίαη ἔδίποῦβ, 85 ἐογοϑηδάοννης ἴΠ6 ἐνδῃ- 
ξεὶὶς πιγϑΐοοβ οὐ Ε αϑβίει---- βυγγοοίίοη ἂπά 
Ἀορεηρθγαίίΐοη, ΕἸπαὶγ, {π6 ννῆο]ο βοθηθ ἢδ5 
Ὀθοη ποιρῆϊ ἴο τοργόϑοπέ (86 σοπιπιιΠ]οη 
οὔ ἃ πονν]γ-αννακεποὰ 5οὶὶ ἢ ΟΠϑῖ, ΗΘ 
διά! τενθδ! πρς Ηπιϑεὶῦ ἴο Ποῖ, ἀηὰ δ] ἀ- 
ἀϊπρς Πεὺ σοπλὸ ἔοσίῃ ἰμῖο ἔ 16, τΟπλπλ ΠΊΟη 
(Βοϑϑιιοθῦ). 

8. Τόε ποῖος 0,7 »}7} δείουεά }} Βείζεγ, 
Βουπά,. Νοῖ ἃ νοῖςθ, Ὀυΐ πε δουηῃά οὗ δἃρ- 
Ργοδοῆῃίπς ἔοοίβίοερβ 15 πιοδηῖ. ((ομρ. [58]. 
ΧΙΠ, 4) ΠΟΘ. (Π6 54π|6 ννογά 15 ΠΕΠΕΥ σρη- 
ἀογεά “" πηοῖ56..) ὍὙΠ6 Βεϊονεὰ ἀοθϑ ποῖ βρεακ 
{Π] τ. το. 6 πιοιιηϊδ!η5, ΟΥ Π11}5 ονοσ νν ἢ] ς ἢ 
ἢς Ὀουηάς, ἀγα σηθητοηοα ἀραίη δ 1]. 17) δηά 
Υ1}. 14, ἃ5 1 {Πογ ψνεγε Π15 Τἀνουγιῖθ Παιιηΐδ. 
50 πε Βη6 οἰβεννῃεγο βρϑᾶκβ οὐ ἤογθθὶ 85 
Πιεῖπς ἴο ἴπ6 ΠΠ] οὗ τγγγ ἃπα ἔγδηκιποθηϑα 
(ἰν. 6, ποῖθ). 

9. δζε α το] 8190110θ.Ὀ ὙΠῸ Ηξεῦτεν 
ννογὰ 5 ἡμεδί, ἃπὰ 5ρῃῇῆεθ “" Ῥοδυΐγ "ΟΥ̓ 
εἰ ογῃδπηοηῖ." [ἢ 115 Αταπιαῖς ἔογπη ὙΌΣ: 88 
1 Βοσᾶμλθ ἃ ῬΓΌΡΟΓ πᾶπὶιῈὸ Ὠόσοδθ, Αςίβ ἰχ. 
46. Πα ροϊηΐϊβ οὗ σοιῃραγίϑοη ἤοῖδ ἃ7Τ6 
Ὀδδυγ οὗ ἔοτπι, στγᾶςθ δηά Ξροεὰ οἵ τηονεπηδηΐ. 
566. 8. 11. 18, δηὰ τσ Οἶτγο. χὶὶ. 8, ψν ῇοΘΓΟ 
ΡΙΠοδ8 ἃΓ6 σοπιρᾶγοα ἴο “ ξ426165. οἡ ἴῃ6 
τηοιηΐδ!η5.) Τ6β6, ἀηὰ δυςῇ ρΑβθαρΡῸ5 85 
Οεη. ΧΙΙΧ. 21; 5. χυῇ 232, δπὰ ΗδΌ. ]. 19, 
ρζονς πὲ [ἢ 5: Π1116 ἴῃ δοσιρίυγε ἰ5. ομθ δ]ἴο - 
Βεῖμοῦ ἀϊρπιβοά δηὰ σογαὶ, ἀπά σαπποῖ {πογο- 
ἔογε Ὀ6 ἴακεῃ ΠΕΙῸ ἴο ἹΠΊΡΙΥ, 45 ΘΟΠΊΘ ᾿ΠΛΑΡΊΠΕ, 
(μαῖ {6 Βεϊονεὰ 15 4 βϑῃερῃεγά οὗ Ἰονυ 5ἰ8- 
[ἰοῃ. 

“ἰαπάει δ ῥεῤῥίπά ον «ὐαἱὖῇ ἨΦΘΌ. “ ἀοΐῥεί," 
{πὸ οἰαγ-Ό.}} νν4}} οὗ ἴῃ6 ἤοιιδεὲ οὐ νἱπογαγὰ 
οὗ τὸ Βιγάειβ ἔδπηΐγ, ἀϊδγοπί ΠῸπιὶ 1ῃ6 
“ὁ ερδρμιαῦ (ν᾿ 7. ΝΠ]. 9.) 10), ΟΥ βίγοηρ νν8]} 
οἵ ἃ ΟΥ̓ οΥ ἑοτίγοβϑβ. 

Ἰοοξει ὁ ϑογι ὁ αἱ ἐδε «υἱπάοαυ. 1π, ΆΤΟῸ ΚἊ 
(ἸἸι. ἔσο) ἢὍ89 ἩϊΠΔΟῊΒ- ΏΤΟῸΚῺ 89 
Ια ὈὉτ1006. Οὐ {γτϑηβ᾽αίογβ, πηϊϑίεὰ Ῥγοῦ δ Ό]Υ 
Ὁγ τἢ6 ΟταϊΠΑΣΥ δἰϊθρογίς4] ἱπιεγργείδιϊοῃβ 
ὙΠ ἢ τᾶ κο [Π6 ννϊπάοννγ5 Ποσὸ ἴο ὃὈ6 ἴοϑε οὗ 
Πόάνϑη, 8θοπὶ ἴο ᾶνθ ἰπουρῆΐ οὗ {π6 Βεϊονοὰ 
45. “"ἸΟΟΚΙηβ ουὔἵ οὗ νίπαον " (ἔογ Ὡς ἢ ἃ 
ἀἸδεγοης ραγίϊο]θ 15 υϑοά, σδφη. χχνὶ, 8; [υἀρ. 
ν. ,ϑ, ἅζτς.), Ὀεϊηρ ΠΙΠΊ56} νη [ἢ6 Ποῦθο. 
50 Μεοτχείοσ. ςσοπιρδυηρ 5841. [Χ}]. τς. Βυΐῖ [Π6 
τηοδηΐηρ οὐἹσπΕγ 15, (παὶ 6 15 Ἰοοκίηρ ἰῃ αἵ, 
οΟΥ Τῆγουρη, τῆς νἱπάονγ ἔγοπι ἴῃ6 ουϊδι 6. 
(ὐοτΡ. ποῖθ οἡ ν. 4. 

σῥεκυΐπς ῥὶνμεὶ 7 ἘΠ5ΘΎ οτος τῃ6 ψνοσγά ἴδ 
τοπάογοα ὁ ὈΪ Οϑθοπη," ΟΥ “" Πουχι5}᾽) ([88ἱ. 
ΧΧΥ]. 6: ΒΌ88. (11. 1ς, ΟΧΧΧΙΙ. 18): ἤοῆςδ 
[6 τρλῦρίη] σχεηάογίησ ἤδγο, "" Πουτιβῃϊηρ.᾽" 

δοΠὴ6 Θχροβίζογϑ ἱπηαρίηθ ἴῃδὲ {Π6 τδάϊδηξ ἔδοθ 
οὗ (6 Βοϊονθά 15 ἴῃιι5 σοῃηρασγθὰ ἴο δοῖπιθ Ὀδδι:- 
πἴὰ] βοννοῦ οηϊδηρίθὰ ἴῃ (ὴ6 Ἰδιςσθοννοσὶκ 
ΜΓ ΒΙσ ἢ ργοίθοϊβ ἴΠ6 ορεηίηρ οὗ [ἢδ ννίπάονν, 
ὙΠ εηςς πὸ ρ4265 ἄοννῃ ὕροη ἴῃ6 Βτγιάθ (Ηξεηρ- 
βῖθηθοτα, Βρ. ΥΝν ογάβνγνογι ἢ). Βαυῖ τῆς Ταὶ]- 
τηλάϊς 86 οὗ ἴΠ6 ννογά -- ""ἴο ρίδηςδ, ἰΙοοκ 
ΘΑΖΟΙΥ ἢ δραγκιηρ αγε65) (Βυγθῖ, σω. 
“ο.ε). Βῖν65 ἃ ὈδίῖΟΓ φθηϑθ, ανουγοά Ὁ ρᾶ- 
τ  ]Ε] σὰ δηά ςοηίεχῖ, ἃ5 ννῈ}} 85 δἰ ὙΠ ΟΪΟρΥ. 
Τῶὸ ἴννο οἰδιι565 τῖρῆϊ 6 Γοηάογοά, κασίπα 
ΏΤΟΌΚὮ ὑπ ὙἹΠΔΟΥ, Ῥθουῖπα ῬΒΣΟΌΚΕ 
[89 18 00166. 

10. “» δεϊουεά “ραξε, απά “αἱά επίο »ηε] 
Ὀθάδῃ 8πὰ βαϊὰ. ϑοπὶε ἢηὰ ἃ ἀἰϊβηςοι ἐγ ἴῃ 
{Π|5 οἴδιιϑθ, 25 Ὀοίηρ ἱποοηϑίϑίεπὶ ννἢ 16 
ἀγαπιδῖις σῃαγαοῖο οὗ {πδ6 ροὸπὶ οἰϑθννΠοῦθ 
σΔΥΘ ΠΥ πλαϊηίδιποά, απὰ ἤᾶνὸ ὄνθη τοραγ θα 
ἰξ ἃ5 δὴ Ἰηϊθγροϊδέιοη, νουϊ Δὴγ Μὅ. δυϊδο- 
τῖγ. Τῇο τιρῃὶ ἰπιογργείδίίοη οὗ ἴδ ψ ΒΟ] 
Ῥᾶβϑαρθ, 1]. 8---ς17),), 8ἃ5 ἃ τῃηοποϊοριις οὗ ἴΠ6 
Βτιάθ παισγαίϊπῷ ἃ ονθηΐ, ἀἰβροϑοβ οἵ [18 
ἀϊβηοι!γ. Βοροσίηρ {π6 μην δίϊοη δά γοβοοὰ 
ἴο δῦ Όγ ἴΠθ Βεϊονοά, 5 15 οὐ) ροὰ ἴο ἱπάϊ- 
οδῖο ἴδαῖ 586 5 ρ νην 5 ΝΟΥ ννοσά 5, 

Ἀμε μὴ ΑΤ15Β6, ΤΑΥ͂ ἔγϊθπᾶ, ΤΥ Ὀθδυ- 
17} ΟΠ 6, α!ὰ ΟΘο1 86 ΔΎΔΥ. Α 5ἰδηχα οὗ 
8 Ἰἰπ65 (υυ. 1τοῦ--- 12} ὈδρῚΠη8 δηὰ δηὰβ ΜῈ} ἢ 
[Π15 γοξγδίῃ, ἰῇ ννις ἢ (Π6 Βεϊονοά ἰπνιῖο8. τῃ6 
Βπάς ἴο σοπια ἔουγἢ ἢ Ὠϊπὶ ἱπίο πὸ ορϑῃ 
σΟΠΑπΊρδΙη, ΠΟ ἃ 50θὴηθὸ οὔ νογάυτο ἂδπά 
Ὀεδυῖγ, δπὰ αδἵ ἃ {ἰπ|6ὸ οὗ τη ἢ ἀπά ταυΐιι4] 
αἴζοοϊιοη. ὙὍὙπΠῈ ϑϑάϑοη ἱπάϊοδίοα ἰ5 τπαὶ οὗ 
ΒΡΓΗΡ αἰζου ἘΠ 6 σοβϑδείοη οὗ ἴΠ6 Ἰδιζου γαϊῃ ἴῃ 
{π6 ἢτϑέ ΟΥΓρᾷϑοῦδὶ τηοπίῃ ([0ἐ] 11. 2.2), ἡ. δ. 
Νίβδῃ οὐ ΔΙΌ, σογτοθροπάϊης ἴὸ ἴπ6 Ἰδίτοῦ 
Ῥαγὶ οὗ Μγςοῇ δηὰ δαγὶγ ρατὶ οὗ Αργὶ]. διὶχ 
βίβηβ οὗ {6 ϑθάϑοῃ δγὸ ξίνθη, 

(1) “ὙΠμΕ ψιηΐοεῦ δηά 15 ΘΔΥΥ σδΐίπ 
8. οὐϑύ "ἢ (υ. 11). Εογ [Πδ 5ὶχ βυγηγωοσ τπο ἢ 5 
Ταῖῃ γΆΓΟΙγ 1115 ἴῃ Ῥδ]θβίϊηθ. 

(2) ““Βυάβ δηὰ ἤοννεῖβ Ἄρρθᾶσγ οἡ [δ 
δ". ΟὐομΡ. “ (Π6 ἴθπάογ γ»ταϑβ οιἷξκ οὗ ἰῃς 
φασί ἢ δῇῆτου σγϑιη ᾽) οὗ 2 8. χχῇῆϑ!]. 4. 

(4) “Ἴμδο πιὸ οὗ ϑοὴξ 15 ςοπΊρθ,᾽" 1,6 
1Π6 βοηξ οὗ ραϊτηρ Ὀἰγάβ; 50 πηΔηΥ ἈΔΌὈΙπὶςα] 
ςοπηπιοηΐδίογβ οὗ ἴΠ6 τη ἀϊθ ἀρὲ8 ἱπίογργει ἰξ 
(Ά δὶ, ἔθη Εζγᾳ, δζς.), Ὀὰϊ {πὸ δηςίθηξ γογ- 
5Β'Οἢ8 ἅΓΘ ὈΠΑΠΙΠΠΟΙΙ5 ἔοσ [Π6 ΓΟ ΘΓΙΠΡ ἡερερι 
}μίαμοπῖς, "" ἴὴ6 ῥγιπῖπρ Ἐπη6 15 σουηθ." Τἢ6 
ΡΑΓΑ 6] 5πι νὰ (Π6 ΓΟ] οννηρ οἶδιιϑο τη κοὸς 
[π6 σοτγτοοίηθθα οὗ {πς ἔοιπηοσ ἰπιογργοίδιοη 
δἰπιοβί σοσίαϊη. Οουῃρ. ἰϑαὶ. χχίν, 1ό. 

(4) "“Τῃὸ νοῖϊος οὗ {86 ἰυτι]ο-ἄονε. 9 
Ὠεαγὰ " (ν. 12). ὙΠ6 τυγ]ο ἰ5 ἃ δἰγὰ οὗ ρ5- 
δᾶ δὲ ἰῃ ἢ ΔΙεβῖϊῃθ. (ὐοπῃρ. θοῦ. νἱῖ!. 7. 

(5) “Τμὲ ἢρ-ῖγθο. βρίοϑδιῃ (Όη. ]. 2, 
λό ““ΘπΊ 4 πλ:}} ποὺ γοππε 7148") (6.9. 

όϑι 

γώ, 
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ἴο πε, 56 ὑρ, ΠΥ ἰονε, ΠΥ [ΔΓ οΠα. 
Δηἀ σοπηα ἀννΑΥ. 

11 ἔοτ, ἰὸς τπὲ νυϊηΐεγ [5 ραϑῖ, τμ6 
ΓΆΪΏ 5 ΟΥΘΓ απα ρῸΠ6 ; 

12 ΤἼε οννεῖβ ἀρρεὰγ οη ἴμε βαγίῃ ; 
τς τίη]ε οὐὗἩ τῆς βιηρίηρ οΚ' ὀιγας 18 
ςοπΊδ. δηᾶ τῆς νοῖσε οὗ τῆς ταγῖὶς 8 
ὨΠοαγά ἴῃ οὐ ἰλπά ; 

12 Τῆς ἣρ ἴγεε ρυτίεῖῃ ἔογτἢ ΒΕΓ 
σίεθη ἢἤρβ, ἂπά τῃὲ νίηεβ τοῦ τῇς 
τεῦ ργᾶρα ρίνα ἃ ρορά 511ε]]. 
Ατίβθ, ΤΥ ἰονα. ΠΥ ἔδλιγ οπθ, ἀπά 
ΠΟΘ. ἈΨΨΆΥ. 

14 4 Ο τὴγ ἀονε, ἐῤαὲ αγί ἴῃ ἴῃς 

ΘΟΙΟΜΟΝ᾽Θ 50 Νά. 1. ἶν. 11--- τ. 

οἰεἴτβ οἵ τῆς τοςκ, ἴῃ τῆε βεογεῖ ῥέχεες 
οὗ τῆε 58ῖ21γ5. ἰθῖ π|6 866 ΤΥ σοιη- 
ἴδηδηςε, ἰεῖ πὲ ἤδαγ τῆγ νοῖςξ ; ἔογ 
δυνεεῖ ἐς ΤΥ νοῖςθ, δηά τὴν σομηῖε- 
ΠΆΠΟΘ ὦ; σΟΙΏΕΪΥ. 

Ις Τλκε 5 τῆς οχεβ, τῆς [{π||6 
ἴοχεβϑ, τῇαϊ 5001] τῇς. νίῃεβ: ἔογ ουζγ 
γἱπ65 ῥαυές ἴδηάθῦ σγΆρα5. 

ι6 4 “Μᾷγ θεϊονεά ἐς πιῖπε, δηά 1 Φοβαρ. δ.» 
αηι ἮΪ5: ἢς ἔβεάδιῃ δπλοηρ τῆς {ΠΠ|68. 

17 “ἴ.0} τῆς ἀαγ Ὀτγεακ, ἀπά τε “ “83Ρ. 4. 4. 

βῆλαοννθ ἤσε ἄνγαγ, ἴὰγη, ΠῚγ δεϊονεὰ,, 
Δηά ὃς ἴπου “ΠΚῈ ἃ τοα ογ ἃ γοιπ 
μαγῖ ἀροη τῃ6 ποιηταί ᾿ οὗ Βεῖμεγ. 

τ4- 

2ασχὶ»η), “" στοβϑα}!,᾽) ἤξϑ ἴῃ {Πεῖγ ογυάθ Παγά 
βῖαῖθ, ΕἸβ5 ἴῃ πὸ ΗΟ 1. Διὰ τίρθη ἀδουΐ 
{πὸ οηὰ οὗ [{π6. 

(6) πο νίπμθβ 1 Ὀ]ΟΒΒΟΙΏ Κ1Υ9 ΤΟΣ 
ἔτϑδτδοθ (υ. 12). ὙΠΟ ἔγαραησε οὐ [6 
νἱπ6- Ὀ]Οββδοπὶ (“Ξε Δ Αγ 5), ΜΠ ]σἢ ρῥγδοριθ5 
[Π6 ἀρροάγδῃςε οὗ ὁ" {πὸ ἰδῆ θυ ΚΓΆΡΘ,᾽" 15 ὙΟΥΥ 
δυνϑοῖ Ὀι ἰγδηϑίθηί. ΤΠαὶ βοῇ 5 186 σᾶ88 
“Ἢ ῃρρύϑ ΠῸ ριοοίβ Οὐ οἰϊαί!οη5 ἴον {Π6 ἱπῃδ!ῖ- 
δηῖβ οὗ ἃ νν]ηθ- σου ΓΥ." (οιοτ.) 

“ἼΓἢ5 ἀοβογιρίοη οἵ βργίπρ, ἡ 5ϑᾶγ5 Μογοίου, 
(5. ποῖ ρδγμαρ5 [ἴ5 δαὶ ἴῃ ΔΠΥ οἵ ΟὔΓγ 
Ροοῖ5 (Οτθοκ οὐ 1 ,4[1η). ΟΥγπὶ οὗ [εγιυιϑα]θπὶ 
ἴε!τ 118. Ὀοδαΐϊγ. [πίογργοϊίηρ σὺ. 114, 12 οὗ 
ΟἿ 1 Ογα 8. Γοσυγγεσίοη ᾿π [Π6 σρτηρ. ἢ6 58 γ5 
(' κι. χιν. 1ο), “ΤΠ ]5 δόδβϑοῃ ἴα ἢ [Π6 
Ἠρφῦτγονθ ἴθ ἢγϑῖ τποπίῃ, ἴῃ νης ἢ (6 ἔδαβε 
οὗ Ραηβοῦ (Ελϑίοῦγ) 5 σοϊογαιοα, ἔοστηθυγ [ἢ 6 
ἴγρίοαὶ Ὀιῖϊ πον {86 ἔτιθ. Αἵ {Π15 {πὶ οὗ 
γόλγ ἴῃς ννουἹά ννᾶ5 ογθοαϊθά, δηα πιῇ σαϑί οἷ 
οἵ ραι δά ϊ5ϑθ, δαϊναίϊοη αἰ5οὸ ννὰϑ8 δΔοσοιηρ)] 5ηεά 
αἴ ῃ6 84Π|6 βϑάβοη 85 ἴπὸ Κ4]}, ννἤἴθπ ἤοννοῖβ 
ὙνΈΓῸ ἀρροαγίπηρ οἡ ἴδε εἀγίἢ δηά {Π6 ργαῃϊηξ- 
{{π|6 ννᾶ5 ςοπΊς." 

14. Ο »ῃν ἐουδ] ὙΠῸ Βεϊονθαά ρὑγοσοθὰὰ8 ἴῃ 
ΔΠΟΓΠΟΓ σίδηζᾷ οἵ ἔουγ ᾿1Π65 511} ἴο υτρὸ (ἢ6 
Βτιάο ἕο σοπλὸ ἔουτἢ ἔγομπη ΠΟΥ βϑο! δῖοι [ἢ ΠΟΓ 
τος Κ-ρίγι Βοπηθ, ἴῃ νυ] ςἢ δῃ}6 15 διάάθη ἄονο- 
[κὸ ἔγομῃ [6 ννουῦ]ά, ἀπά ὄνθὴ ἔγοπὶ ὁδὶ ΨῈο 
κὼ ΠΙ ΠΊ5 61} ἢα5. οἰ πιροὰ (ἢῸ ϑἴθορ ἢ}}1- σά, 
ὈΠ|Ὸ55 πὸ Κποννϑ [6 γτρῃΐ ταγηῖην. 

ἐῤε “εογοὶ οΥἹ ἐῤδὲ «Ἰαἰπ] Α ἀάθη ποοκ 
ΔΡργοδοῃοὰ ὉγΥ ἃ ζΖ᾽β-ζὰρ ραίῃ, διις ἢ δ5 δι 
ἀδοογ θά ὈὉγ Ἀοδίπθοη δὲ Επρϑάὶ (' ΒΙΡ]ΊςΑΙ 
Ἀ  βοαγο ἢ 5,) 11. Ρ. 288, δα. 1841). ἴῃ βδυςῇ ἃ 
ΠΟΟΚ ἰ5 ἴπὸ Βοπιθ οὗ ἴπὸ Βγίιάο. 

15. Ταλε πὸ δε ὥχ ὝΠΟ Βοϊονορά [88 
δϑκοὰά ἴὸ 5986 ΠΟΥ σοιιπϊοηδησο ἀπ ἤρασ ΠΟΓ 
γοῖςο, δηὰ 1ἴΠ6 Βτγίάθ δηϑινοῖθ ὈΥ διηρίηρ νηΐ 
ἌΡΡΘΔΓΒ ἴο δὲ ἃ ἔγαρπιθηΐ οὗ ἃ νὶ πο: ἀγοββοῦ δ 
ὈΑ 44, ἱποιπδίηρς ἴῃς νἱπογαγὰ εἰὑϊ65. 1πὴ- 
Ροβοὰ οἡ ἤεῦ ΌΥ ΠΟΥ Ὀτγοῖθγοη (. 6). ψ ῃ οὶ 
Ῥτενεηΐ μεσ ἔτοπὶ ᾿πληλθα δῖον Ἰοἰπίης ᾿ἰμα: 

“ (ίοἢ τ15 ἴδ ἔοχρϑ, 
Εοχοβ {86 ΠἘΠ]|6 ὁποϑ, 
ΔΑ αβτηρ Οοὐγ νπεγαγάς 
ὙνΠθη οὐ νη γαγὰδ ἅγὲ Ὁ] οβϑοπηηρ.ἢ 

“ΕΟΧο5 " (ΗΘ. ““ 5Βγ:.4}1πὶ᾽}) ΟΥ̓“ 74. Κ415.᾽" 
ὙΠο Ηδῦτενν πᾶπιθ ἰ6 Δρρ δὰ ἴο ὈοΙἢ βρϑςίθϑ, 
δηα ὈΟΙἢ ἅγὸ ἕοπὰ οὗ γγᾶρθβ. (" ιιςῖ. οἵ ΒΙ6]ς,᾽ 
αὶ. δοχ.) Ηδτο {Ποῦ ἀθδιγιςεῖνο ργορθηβὶεεβ 
ἴῃ ΒόΠοΓΑΪ ἀγὸ σοίογγοα ἴο, ΠῸ ρύαροϑ σχιϑιπρ δὲ 
186 βόλδοῃ!. ἱπάϊοφίοα. ὍΠῸ δ᾽δρογίοδὶ πους 
Ρτγοϊδι 5. ΙΓ ἢ πλακὸ {Π8ς ἔοχοβ συ ΠΊθ0}126 
ἐς [4196 [Δ ἢ Γ5᾽" Πᾶνὸ ἃ [8515 'η Ε26 Κ. ΧΠΙ. 4. 

160. ,Μεεάειρ αὐποησ {δὲ ἢ 66] Ῥυγσοιιθβ Ηϊς 
ΟΟΟΙΡΔΙΙΟη ἃ5 ἃ ϑπορποιαά διποηρ σοπῃρθηίδὶ 
506 05 Δηἀ ΟὈ]οςῖβ. οὗ βοπί]θπε85 δηὰ δοδυΐγ. 
(ΟΡ. ἱν. ς, ἀπά νὶ]. 2, 3, δηά ποίθ, 

17. ὕμε τῤὸ ἐὰν ὄγεαλ] Ουὶ, ταῖοσγ, ππ9}1 
π:0 ἀδν' Ὀτθδῦδθ, ὁ. ὁ. ὈΠῚ ἐπ ἔγοϑἢῃ ὄνθῃ- 
ἴῃ Ὀγθὸζε (80 ΜΜ62]}} Κποννῃ 85 δὴ οδ͵]οςϊ οὔ 
δχροοϊδίίοη ἴο [ῃ6 ᾿Π ΔΙ 4π|5 οὗ ἐϑίοιτι ἰδ πἀ5) 
ΒΡΓΙῚΡ ὉΡ ' ννῃδΐ 15 οδ᾽]οὰ (Οςη. "]. 8) " τῇς 
ΓΟ] ἡ οὐ Ὀσθδύμεπξ ὕπ10 ΟΥ 9 ἀδύ 
(νυ]ρ. “" διγα ροβὲ πιοιἸα θη"). 

αμαά ἐδὲ ῥαάοιυς 5 ε6Ὶ Μοδηΐϊηρ τμαῖ ὑπὸγ 
ἰοσηρῖηθη οὐδ, δηὰ ἤμδΙγΥ ἰοϑὸ ὑΠθγ Οὐ] πὲ5 
ἢ [ἢ 6 διπκίπρ ἂπὰ ἀδραγίιγε οὗ {πε διιη 
(ορπῖρ. [6Γ. νὶ. 4). Α5. {Π6 νὶϑιὲ οὗ 16 Βο- 
Ἰυνοά 15 ποδί πδίιγα! Υ σοποοινοὰ οὗ 45 ἴλκὶηρ 
Ρίασὸ ἴῃ 1Π6 θαυ τπούηῖηξ, δηὰ {πῸὸ Βτιάθ 15 
ΘΥ] ἀοἘΠῪ απ βϑίηρ Πίπι {1} ἃ ἰαίθ {πιο οὗ 
ἄδγ, 1ἴ 5606 Π15 αἰπγοβῖ σογίδιη [ἢδ 115 ἱπΐογργε- 
δίτοι 15 [6 σογγοςΐ οἠθ ννῃϊς ἢ πιαῖκος (παῖ {πὶ 
ἴο ὕδ δνθηΐηρ ἰοῦ διιηϑεῖ. ὙΠῸ ρῇγαϑθε τοσυγβ 
'ν. 6. 

»ιομπίαη. ΟἹ Βεῖῥεγ] ΤὮτοο πηοαηϊηρδ πᾶν 
Ὀδ βϑίρηθα ἴο (15 ἴεστη. (1) [{ πιᾶγ ἱπέϊ!- 
ςαῖς ἃ ἀεῃηϊθ Ἰοςσα] γ. “5 ΒΕΙΠΟΥ " πνου]ά 
{πΠὸὼη δ ᾿τάδηξίς8] νυν ΒΙΙΠσου, οτὐ "τῇς 
ΒΙΓΏγοη," 4 ΠΥ ἀἰϊδίγιοςξ οὐ 1ῃ6 ϑαϑὲ δἰάδ οὗ 
86 Τωυγάδη νΆ] δ (2 8.11. 29), ποῖ ἴῶγ ἴγοιη 
Μδἢδηδὶπὶ (ϑοηξ νἱ. 13). 8ὲ6 " Ὀιςῖ. οἵ 86 
ΒΙΌ]6.᾽ Ἃτί. βήήργοη. (2) 1ἴ περ θ6 τοπάογθὰ 
“ὁ ρεδκορα ἢ οΥ “ οἰονεῃ πιουηϊδίη5," (ὅρη κοι" 

1 τ. 47 
ἀήϑέξισα. 



Υ. 1-.} 

λωμάτων, [,ΧΧ.ὺ}ὺ, ἀπιοηρ ΠΟ ρ4261165 
ΟὨΪΥ, ΟΥ̓ οὔθ τε βειὈ]ηρ (ἤδη, σου] οἸΔηΟΥ, 
(3) ϑυρροκίης ἴΠ6 ἴεγπὶ ἴο Ὀ6 υϑρὰ 1π ἃ 501ι- 
ὈΟΙΙο4] 590η86 [ὁ τηρῃς Ὀδ6 τοπὰ τρὰ “"τπιομη- 
ταἰης. οὗ Ξοραγαίίοη 7 (“"οὗἨ αἰϊνίδιοη," πιαγρ.), 
ἀϊνιηρ [ῸΓ ἃ {ἰπ|ὸ ἴῃῆ6 Βοϊονοά ἔγοπι {πὸ 

ΘΟΙΟΜΟΝ᾿5 50Ν6. [11]. 

Βτιάθ, οὈϑίδοϊε νος ἢ6 πλιιδὲ ονοοαρ ἰῃ 
ΟΥ̓ΔΟΓ ἴο Ἰοὶπ μεσ. ὍΓΠῚ5 ἱπίογργείδειοη 55:0 ΠῚ5 
ἴο ὃὸ ἴδὸ Ὀοθῖ, του {Π6 Ἰοςσαὶ]ὶ γοίργοηςς πορὰ 
ποῖ Ὀ6 αραπάοηρά, ΤΠεδθ πιουηΐδιῃς. [ΓῸ- 
ἈΡΡρθδΓ ἃ5 ὁ" πιοιηΐδίη5 οὗὨ ϑ5ρῖςθϑ᾽ δί 1ῃ6 οἱοβα 
οὔ 186 δοηρ (1. χ4). 

ΝΟΤΕΘ οἡ (ἬΑΡ. 11. 4, 7. 
4. ΎὝΠΟΙΟ ΠΊΑΥ 6 ἃ ΓΕίεγθηςθ ἤοτὸ ἴὸ ἃ 

συπῖοπι πιεπτοηδα ὈγῚ Αταῦϊς ροείβ οὗ βδηρίης 
ουΐ 4 ὈΔΠΠΟΥ ονοῦ ἃ δαπηυείίηρ- 4 }}; Ὀυϊ 22, 
πὰ [ῃ6 νϑγθᾷ] ἔογπιβ ἀςτινοα ἔγοπι 1ἴ, διϑ' ἴῃ 
ϑοτιρίαγο υδοα ἐχο] 5ινοὶγ ἴ). ἃ ΠΤ ΠΑΓΥ 56η56. 
Οοπλραᾶγο νυν αὔόονθ τοϊογθησθα ἴο ΝΌΠΊΌΕΙΒ 
ΡΞ, χχ. ς (6), δηὰ ϑοῃξ Υἱ. 4, 1ο. 

7. ὝΠιΙ5 ἱπϊογργοίδι[οη 5 ρίνθη ἴπ δ] ροῦς- 
(1] ἀϊϑρυϊθο Ὁγ ἴΠ6 “ ΔΙ Ιγαϑῃ ἈΔΌθα,᾽ 45. ννῈ}}} 
ἃ5 ὑγ ἈΔ5Πὶ ἀπά οἵμοσγ ἈΔΌΌΙηΙσΑ] δυ Ποῦ 165. 

[τ πιϊσῃῖ δἱϑὸ ὃὈὲ "]υπίγαϊθαὰ ὈΥ ἃ ἔγαρτηθηΐ οὗ 
{Π6 οτοῖϊς ροεῖ Ογάϊα5, οἱϊθά Ὀγ Ρἰαῖο (᾿ (μᾶγ- 
τηϊάθ5,᾽ τς ς Ὁ), 

 Β6 5ῃγ οὗ ἴον, ἰοβδί, {κ {Π6 5} ἔλνγῃ 
Ὑμδιί τιιπς ἴο ἰἴοοῖκ ἃ ᾿ἴοῃ ἴῃ ἴδῃς ἔδορ, 
Οπο ποοράϊεθα ρᾷζς εν γαΥ ἴῃθε ἴο ΠΥ 

ἀρδιῃ." 

(ΤῊ ἰοχὲ [Ὁ] οννθὰ 15 ἔμαϊ οἔ Ὁ. Ε. Ηο- 
γτηᾷπῃ, “Ρ]Δίοη. [λ)141. ΝοΪ. 111. Ττουθηεοτῦ, τ8ς1. 
566 Ηογπιδπη 8 Ργεΐδςε, 1. 11.) 

ΓΗΑΡΤῈΒ 1Π. 
1 712 ελγελς βολέ αμα υἱοίονγ ἦρε ἐοριῥία ΐο». 

6 724 εἀμγεὰ ρίογίοίᾳ ἐπ Ολγίσί. 

Υ πῖρῃϊ οἡ τὴν θεά 1 βουρῃῖ ἢ πὶ 
ννοπὰ ΠΥ 801] ἰονεῖῃ: 1 βοιρῆξ 

Ἀϊπη. δας 1 ουπηά Ὠΐτα ποῖ. 
2 1 νἹ}] τῖίδβα πονν, ἀπά ρὸ ἀδουῖ 

ἴῃ6 ΟΕ ἴῃ τῃ8 5ἴγθεῖβ, Δηαἀ ἴῃ τῆς 
Ὀγολδά ννᾶγβ 1 νν}}]] 8εεκ δίηὶ ννῇοπη 
ΠΥ 80} ἰονεῖῃ : 1 βδουρᾷῖ ἢϊπι, δυῖ 
Ι [ουπά Πίηι ποῖ. 

242 ΤΠε ννδιοιηθη τα ρὸ δδουῖζ 
ἴῆ8 οΟΙΥ ἰουμά πὲ: 29 τυῤονι 1 «αἱά, 
δᾶνν γε δίπι ννῃοηλ ΤΥ 580] Ἰονοῖῃ ἡ 

ΠΠΠ. τς τος. {ρὲ Βρί δες 3γ11 Ὄγεαρι, 
(οηίϊηϊηρ ΠΟΙ πλοηοίοσιιθ οὗ ΓΟ] 5ΟΟ ΓΘ 

τῃ6 Βηιάδ τοϊαίοϑ ἴο 1ῃ6 μοτιιδ ννμαῖ ἀρρεαγς 
ἴο Ὀ6 δὴ ἱΠἸΔΡΊΠΑΓΥ ΟΟΟΌΓΓΘΠσΟ ἰγαηϑασίοα Ἰῃ 8 
ἀγοαπὶ (Κ6 τῃαΐ οὗ ν. 2---8). 8586 15. οἡ ΠῸΓ 
ὑφὰ δὲ ἐθαδὰ οὔ πἰρῇμξ, ἀπὰ βοθηλϑ ἴο 6 ϑεοκίην 
Πῖπὶ “ὁ ν Ποπὴ ΠΕῚ 501] Ἰονεῖῃ." δ86 ἴγάνογβοϑ 
ἴῃς ΓΟ δεεκίηρ τ, ἀπά δἴζοσ πιθοῖπρ ἂπὲ 
ΟὈἰδΙπίηρ ἢῸ ΠΕΡ ἔγοπι [6 νναϊοδιηθη, 5ιἀ- 
ἄδην πηάὰς (ἢ6 οὐ]εςεΐ οὗ Ποῖ δοαγοῆ, δηά 
ὈΓΙη 55 πὶ ἴο ΒΟΓ ποῖ που ἶ5 οι ἀπε ἙΠαΠΊ ΘΓ. 
ΤΠ15 σπογῖ ρίθοθ, ψῃο ἢ τρῃξ Ὀ6 οδ]]οὰ 
Ὁ ΤῊ υηγεϑὶ οὗὁὨ Ἰονθ, ἀρρθαγβ ἴο σοπϑιβὲ οὗ 
ἴουγ ϑίδηχζαβ (υν. 1---4), οὗ ννδιοςἢ [6 ἤγϑε 
(υ. 1), ἃπά βεσοπά (νυ. 2), σοποϊμάθ νὰ {πὸ 
τοΐγαιη, “1 βοιρῆξ πϊπὶ, δι 1 ἐουηὰ Πἰπὶ ἠοῖ :} 
1ι ἰ5. Γο]ον θὰ Ὀγ {πὸ δάἀϊαγαϊίοη ἕο ἴῃ6 ΟΠΒογιι5 
(. .). Οπῆοβ οὗ ργηοῖρ!ες. ἴΠ6 πηοβὲ ορ- 
Ῥοβοά (Δ᾽όγοιοῦ, Εννδὶά, Ὠ 6] 125. ἢ} βηα ΠοτῸ 
(85 αἵ ν. 1---8) 1ὴ6 παγγαΐϊίοῃ οἵ ἃ ἄγθῃη, δπὰ 
Πογίδι ]Υ ἃ ἄγθδι-"Κὸ ἴοηε ρογνδάθϑ ἴῃ 6 ννῃοΪδ. 
Τῆε Ταγρυμῃ, ἵγιιο ἴο [15 ὨΙδι οὐ σοσρτορδεί!ς 
βοδοιπὸ οὐ ὀχ ροϑιτῖοη, πλᾶκε5. {[Π15 βϑοϊίίοη ἰγ- 
ἰς4] οἵ [ἢ6 νδηάετηρα οὗ 5γ86] δήϊον. τΠ6 
ΟΙΥ Ομεὲ ἴῃ 186 νυ] άσθγηοϑβ, ἃ5 ἴ86 ποχὲ (ΠΠ. 

4 1ε τας Ὀυῖ ἃ {{π||6 τῆλ 1 ραᾳββεά 
ἔτοὰ ἴπδῃ, δυῖ 1 πὰ ἢϊηϊ ψνΠοπλ 
ΠΥ 801 ἰονοῖῃ : 1 Πεὶά εἴπη, διὰ 
ννουἹὰ ἠοῖ ἰες Ἀπ ρος, ἀπ 1 Πιά 
δγοιρῆς ΠΙπὴ ἰηἴο ΤΥ πλοῖο γ᾽ 5 ἤοι56, 
δΔηα ᾿πἴο ἴπ6 σπαπιῦθοῖ οὗ ἢογ τπαῖ σου- 
ςοἰνεὰ π16. 

ς 4] σδαγσε γου, Ο γε ἀλιρῆτοῖβ τυρὸς 
οὐ Τἐγυβαίει, ὈΥ ἴῃ6 τοῦβ, ἂμ ὃγ ὁ 
της διηά5 οὔ τῆς ἢε]4. τῇδλῖ γε 5δτὶγ ποῖ 
ὉΡ. Πού ἀννάκε σιν ἰονε, {1} ἢς ρΙδαβε. 

6 4 ὄννο 2ς 115 τῆαϊ σοιποῖῃ οιιέ δεδαρ. 8. ς 
οἵ τὴς νυν] άἀεγι 655 Κὸ ρῚΠ1γ5 οὐ 5πγοκεα, 
Ρεγίαπιεα νυν πλγγγῃ δηλ ἰγαηκίη- 

6---α1) 5 πιδάδ ἴο γεργεθθηῖς. {ΠΕΙΓ ΘΠγΔΠΟδ 
ἰηΐο {πε ἰαπά. 

ΟΗΑΡ. 1Π1.1. 88» πίσῥ 1, “1ὴ [δ6 
ὨΪΡἢἴ5,, 2. 6. τὴ ἴ86 πὶ σου 5. 

Ω. 1 αὐ γε ποιυ] Οοταθ, 1οῦ 119 Σ186. 
5Π6 5ρεᾷκβ ἴο Πογϑε!ξ, γουβίηρ μῈ β] υποσίηνς 
ν}]]. 

8. Τρὲ «υαἱεσδνιεπ ἐραὶ σὸ αδομί ἐῤε εἰ }] 
Τὸ “ οἸΥ" ΠΟΥ 15 ΔΡΡΑΓΟΠΕΥ ποΐὶ [ ΓΒ] πὶ 
(45 δῖ ν. 2), θαῖΐ ομθ πεᾶγ ἴῃὸ Βυιἰο 5. πδίϊνθ 
ὨοΠΊ6, ΡΟΚΒΙΌΪΥ ϑ8ιυμθτη. 

4. 1 ῥείά ῥί»ι] ὙΠ Ὀδξίπα [80 ἔουτίῃ 
βίδηζ.Ό Τὴ Βυιθ᾽8 ποῖ 15 τποηοηθα 
δβΑϊη δὲ Υἱ. 9, δηὰ νυ}. 2. 

5. 1 εβραγσὲ γομ] ΤῊΙ5 δά υγαϊίοη ἢᾶ5 {πε 
58 Π|6 ΠΊΘΔΠΙηρΡ 45 Ὀείογθ. 866 ᾿ϊ. 7, δπά νι ῖϊ. 4, 
δηὰ ποῖθ8. [{ πηᾶγκϑ Δηοίμεγ ρυϊηςιραὶ ρδιι56 
ἴῃ ἴῃηε ἀγαπηᾶ. 

ΤῊΙΚῸ ΡΑΚΤ. ΒΟΥΑΙ, ἘΒΡΟΥΞΑΙ,5. 
[11. 6---Ψ. τ. 

Ῥηποῖρδὶ δηᾷ σεδηΐγαὶ δοϊΐίοη οἵ [ἢ ϑοηρ: 
πε Βοβ ἘπίΓΥ ἰηΐο ἴῃς οἷγ οἵ Πανὶ ά, δηά 

6δὃ 3 
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σαη86, ὙΠ 411] ροννάετθ οὐ τῆς τηοτ- 
ομδηῖὴ 

 Βεβοϊά Πὶ5 Ὀε4, νης ᾿ς 8οῖο- 
Το; [Πγδϑαβοοε νδίίδηϊ τηθῃ Ὧγέ 
δου [ἴ, οὗ τῆς νδ]δληΐ οὗ [5γδεὶ]. 

ὃ ΠΟΥ 4}} ΒΟ] βυνογάβ, ὀείηισ Ἔχ- 

Ξ5ΌΟΙΟΜΟΝ᾿Θ ΘΟΝΑ. [Π]|. [ν. γ---το. 

Ρεγῖ ἴῃ νγὰγ : δνεῖυ πᾶ ῥαΐ ἢῖ8 
ϑυνΟΓ ἀροη ἢΐδ τη] ρἢ δεσδιιδε οὐ ἔξαγ 
ἴῃ ἴῃς ηἰρῆτ. 

9 Κίηρ δοϊοπιοη πιδάς Ὠἰπη56]Γ "4" 
σδατγίοϊς οὐ τῆς ννοοὰ οὗ νϑβδηοη. 

10 Ης πιαάε τῆε ρ|]1γ5 τῃμεγεοῦ οκΚ 

οτ,- 
ἐφαὶ 

ΠΟΓ πηλγγίαρο ἵποτὸ ἢ (Π6 Κίηρ. Τῆς Τὰγ- 
διπὶ ἀπά οἵμοῦ [νυν ϑ ἱπίογργεϊουα γοργά 
(ῃ15 ραγί οἵ ἴῃ6 ροῦπὶ ἃ5 ϑυ προ χη {ἢ 
“ἰ βγϑι " ρηΐζδηςο οὗ ἴῃ (δυο οὔ (6 ΟἹ]ὰᾷ - 
Τοδίαπηθηΐ ἱπίο {Π6 απ οὗ ρΥΌπ 56, ἀπ ΠΟΥ 
ϑρί τ] δϑροι 5415, δηὰ σοτηπληίου νυ ἢ (ἢ 6 
Κιηρ οὔ Κίηρϑ, [Πγου ἢ [Π6 ὀγοσίίοη οὗ ϑοῖο- 
ΤΟ" 5. ἴδιηρὶς δηὰ ἴπθ ἰπϑι τι! οὗ [5 δςο- 
σορίδοϊ!ο ννογϑῆρ. ΕΟ γίϑεδη Βα ΒΟΓ, ἴῃ ἃ κ 
5ριΠτὶ τῆᾶκὲ πιοϑδῖ τπίημ5 ΠοΓὸ τοΐογ ἴο τἢ6 
Θβροιυδβα δ ιοῦ ἴῃ6 δι νυ ΟἸ γε ἴῃ τΠ6 
Ῥαβοοη δης Ἀοϑαγγθοίίοη, ΟΥ ἴπ6 σοπηπιηϊοῃ 
οἵ ἀβδυβηδη 500}5 ἢ Ηἰἷπὶ ἴῃ πιραϊίδιίοη 
Κπόγόοη (ν. 6). 

1Π|. 6---ιι. Βγιάαὶ γοοθσιιυη ἀπά Ἀογαὶ 
Ἐπί. 

ΤΟ ΟΥ̓ ΤΊΟΓὄΟ οἰ 26 η5 οὐἨ ἁ Τογιιδαίοπι, οὐ ἴΠ6 
ΟΠογὰ5 οὗ γοιίῃβ, σοσαρδηϊοηθ οὗ {86 Βηἀο- 
δήοοιῃ (ΟΥβθ), ἀθδοιῦθ {186 τηαρηϊῆορηΐξ 
ἂρρθάγαηςς οἱ [πΠ6 Βιὰθ θοΥπ6 ἰῃ ἃ γογδὶ [ἰἴογ, 
Δης {Πρ {Π4ΐ οὗ ἴη6 ΚΊηξς ἴῃ ϑένα ]0γ ννθαπης 
ἃ ὨΠΡΕ14] σΤΟΜ Ὦ, 

6. ἤῬο ἐς ἐῤι41 ΟΥ, “ἾὟΝΒο 15 5Π6} (848 
Αἱ Υ]. 10), δῆ Θχργοϑϑίοη οἵ δαπηίγαίίοη γὸ- 

Αἰδὰ ΥἹ. 1ος δπὰ ν}!}. ς. [|μὶ 4}} (ἤγεθ. ρίδοοβ 
Ιῖ ᾿παϊοδῖθβ [ἢ6 ἀρργοδςῇ οὗ 86 Βτίάς δηὰ ἴΠ6 
σοπηΠιοπορπηθηΐ οὗ ἃ πον ραγί οὗ {π6 δοηξ. 

ομἑ οὗ ἐῤε «υἱἱώεγπει.] Οὐ τίου, π᾿ 7ζῸ χὰ 
(45 ν"ϊ. 5). ““ὙΝ Πάθγπ 55) ἤογὲ (Ηδθῦ. “" πγὰ- 
ὈΑΓ} 15 ποῖ 8η διὰ ννδβῖθ, Ὀυῖ σμαπηραίρ ΟΥ 
ΡΑϑι θη, ἴῃ σοπίγασε ἢ (6 ου]τναϊοα 
ἀϊδιγιςῖ5 δῃηὰ ραγάθη- πο] οϑιγοβ τοιπὰ ἴῃ 
οἰἴγ. (Οὐοπρ. εγ. ΧΧΙΪ. τος [06] 11. 22; [58]. 
ΧΙ ασ; 5, ἰχν σὰ, Τῆδ ἀσβοτγῖβ τη [ἢ6 Ῥδϑη- 
Ἰηδια οὗ δῖηδι Ὀοηρ ἱπάϊσαϊθοα Ὀγ {Π6 8816 
ἴογπλ. ἈΔΌΘΙ πο] ἰητογργοίουβ τοραγὰ τἢ6 τὸς 
Ρϑαϊθαὰ ρῆγαβθ, “586 ἴπδξ σοπιθῖϊ ἃρ ἔγοπη ἴΠ6 
νυ] ἀογης 55.) 45 ἃ ἀθδιβμηδίίοη οὗ (ἢ6 σοηρτο- 
ξαϊϊοη οὐ [5γαθ] τῇ Ποὺ ἵννο- 0] οηίγδηςθ ᾿ηἴο 
ἴδ Ἰαπὰ οὗ ργοπηϊδε : {π6 ἤγϑβι, [παι ννῃ!ςἢ ἔο]- 
Ἰοννοὰ 186 ἀε]ινοεγαηςθ ἔγοιη Εργρῖ, δά (ἢ6 
ἔογίγ γοᾶῖβ οἵ ννυδηάογιηρ, θείης ἤογὸ δ ἀρὰ 
ἴο; [Πε βοσοπά, δαὶ οὗ [5γὯ0}}5 γοῖ ψπΐιιγὸ τὸς 
(ὰγη ἔγουη ὁ"τὴ6 νυ] ἀογποθθ οὐ ἴη6 ρθορίθβ᾽"» 
(Εχοκ. χχ. 2), δῆογ (6 ἀθ]νογδησο οὗ (ῃ6 
1,Δἰΐοῦ αγ. Ὀεῖηρ Ργορβμοϑίθα οἵ δῖ νὶ!ῖ. ς. 

ἑφε ῥμίαγι οὐ «“γ»ιοζο] ὙΠῸ ρῇγαθα τϑου 5 
Το δὶ 11, 20, Ἔχργεββίηῃβς οπμθ οὗ ἴδ ἴτπᾶροβ οὗ 
ΘΓΓΟΥ ἴῃ {ΠῸ Ἰαίῖον ἀδΥ;: ἤόγὸ [ἴ 15 8Π ἱπιᾶξε 
οὗ ἀθισῖ ἀπά ρ᾽θάσαγο. ἘΕΥσδηκιποθηθο δηὰ 
ΟἴΒΟΓ ρογδιπιοδ τὸ Ὀυγηεὰ ἴῃ δυςῇ δουπά- 
ᾶῆςο τουπά (ἢ6 Ὀτγίά4] Θφιίραρὸ {Πα {Π6 ννῃοΪο 
Ὀγοσοβϑίοη ἄρρθᾶγβ ἔγοπιὶ ἴπὸ αἀἰδίδησθ ἴο ὃς 
η6 οὗ ΠΊΟΥΪΏΣ νυγοδῖμ8 δηὰ σο]υπλη8 οἵ 5σπιοκο. 

αἰ ῥοτυάον: φ δε ριογοραη!} Ἐνογγ Κιπά οὗ 
5ΡΙΟ6 ξοσγιη! πᾷ Δη ἀγίϊεϊο οὗ σοϊηπιογοθ, 

. Μεῤοίά ῥὶς δεά, «υδίωρ ᾿ς δοίονπομ᾽ ἢ 
ῬΓΟΌΔΟΪΙΥ ἴπ6 τονδὶ [ΠΟΥ οὐ ραϊαπηιίη ἴῃ 
γῆς ἢ ἴπ6 Βγιὰθ 15 Ὀογπθ, ργονι θὰ ἴοσγ μοῦ 
Ὀγ ἴῃς Κίηρβ οᾶγο δπὰ αῇδοξίοη ἔγυπι ἢΪ5 οὐννῃ 
βίογοβ (βθηςσθ σδ θὰ 4" ῥὲὴ 6 3), δπὰ εὺγ- 
τοιπάρα ΌὈΥ ἢ5. ονσγὴ Ὀοάγ-Βιιαγὰ σοπείϑιηρ 
οὗἩ ΒΙΧΌΥ τὐἱε 198 ΟΥ̓ [09 ΪΚῈ Υ Π|Θἢ 
ΟΥ 151891. (οπΠῚΡ. 2 5. χχῇῆϊ, 8--- 19, ἀπά 
ι (ἤτο. χὶ. 1ο---47, ὑνῆδηοθ ἰδ ἀρρϑᾶγβ μα 
᾿ανι δ ρυδγά σοῃϑιϑιθαὰ οὗ {Πιγίγσβονοη 
ΤΑΙ Ὠ65, ϑόνθη οὗ νυ ποτη νγόγα σδρίδίηβ. απὰ 
{Πἰτῖγ (1 Οἤγο. χίϊ. 4, χχυῇ. 6) ΟΓαΪΠΑΓΥ 
Βυατάδιηοη. ὙΒεθ6 {ΠΙΓΓῪ ἀγὸ πογὸ ἀουδ]θά, 
ΜΠ ἢ Δ] Πϑίοη ΡγΟΌΔΟΪΥ ἴο 4η Ὠἰϑίοτςδὶ ἔαςεϊ, 
{παξ δοϊουμοη β βιιαγὰ ςοηϑίβίοα οὗ βἰχίυ πηθη. 

8. δείαιυε Οὗ αν ἱπ δε πίε] ἱ. δ. ἀραϊηκῖ 
Ὠἰρης αἰαγπη5. (ἰορ. 5, χοὶ. ς. ὙΤὴθ Κιίηρ δ 
Δ θοῖοΙ) 15 οχριοβϑοά ποῖ ΟἿ ὈΥ [6 βἴσῖο 
ἴῃ νΠΙΠἢ {πῸ Βτίάθ 5 σοπάπιςιοα ἴο Ἐπ ραϊδςρ, 
υΐϊ «ἰϑοὸ ὈΥ ἢἰ5 βο]οϊζυάθ ἴογ ΠῸΡ δᾶ56. δηὰ 
ΒΑΙΕΙΥ οἡ (δ Ἰουγηογ. (ὐομιρ. ἱπίγοάυςίογγ 
ἰοοϊηοίος οη Ρ5. χ, δηὰ νύ. 7---1ο. 

9.10. Κίπρ δοίονεον »παδρ ῥί»κοεἰ γ᾽ α ἐδανίοῖ, 
δίς.) Α δύδῦθιν Ὀθ4 (Ηεῦ. αρῥίτγον) ἈδῊᾺ 
ἰὴ ΒΟΙΟΙΔΟΣ Τηδὰθ ΖΟΣ ΕἸ ΒΟΙζοζποοαβ 
(οΥ γε) οὔ πο ᾿ΘΌΔ ποι. Τῆς νογὰ αὑρὲ- 
ΓΡΟΣ ΟΟΟΙΥΒ ὨΟν ΕΓΟ εἶθ ἴῃ ϑογίρίατο, δμεὶ 
ἰ5. οὔ ἀουθιι! οἴνου ἀπά πιραπίηρ. [ἢ 
ΠΊΔΥ ἀδηοῖθ μοῦ (1) ἴπ6 Βγιάθϑ σᾶσ ΟΥ "ΟΣ, 
Ὧονν πλοῖα πλ ΟἿ όσοι δο ὈΥῪ ἃ ϑρευϊάϊοῦ 
ΟΥ̓ ἃ σἤογΓιι8 ΟἹ 115 ΠΟΑΓΟΥ ΔΡΡΓΟΊΓΝ: οὐ (2) ἃ 
ἴοΓΘ πλαρηϊῆσεπίὶ νϑῆϊς]ς ρτγονιἀθὰ ἴὼγ ἰοΓ 
τοσθρίίοῃ οὴ Ποῦ δπΐγδηςο ἰηἴο {πὸ εἰν, δηὰ ἴῃ 
ὙΠΟ ἢ ΡΟΓΒΔρ5 ὑπ Κιπρ ρβοθβ ἕογί ἢ ἴὸ πιεεῖ 
ἢύτ. [1{ Βὰ5 δθθῃ πηδάὰὸ ὑπ ογ δοϊοπιοῦθ ον ἢ 
αϊγοοίο5. οὔ [ὴ6 σοβι θὲ ννοοάβ (οὐδ διὰ 
Ρίπ6) οὗ τη6 ,οθαποη (ςσοπιρ. ᾿. 17}: ᾿ξ ἰ5 
διυγη σα νυ ὁ" ΡΙΠ]Αγθ οὗ δι ]νογ 7 βυρρουγῆηρ 
ἃ “" θα] ἀδοη "ἢ ΟΥ ““ΔΠΟΡΥ οὗ γμοϊὰ " (ποῖ 
εἰ Βοϊΐοπλ" ἃ5 ἴπ Α. Ν.), διὰ ἢ "84 8068 
(ποῖ “σονογίηρ ᾽) οὗὨ ρυγρ]θ σιιϑῃϊοῃς, ἢ ἀν ἢ 16 
ἐἐ 15. ἸΠΓΟΤΊΟΓ 5 ρανραὰ νυ (Ππιοϑαὶς ΟΥΚ, ΟΓ 
[ρθϑίγυ οὔ) ἰονὸ ἔγοπι (ποῖ “ ἔωγ ) [16 
ἀδιι ἴογα Οὐ [γι βα οῖη :Ὁ [6 πλοδηίης θείης 
{παι 1Π15 ραγῖ οὗ τῆς δἀογηπηλοπὶ ἰ5 ἃ γῆ οὗ 
ἴον, νυ βόγοῦυ ἴῃς ἔδπιδὶθ ΟΠογ5 μανὸ ἰεβ βοᾷ 
(Ποῖ ροοάνν}}] ἴο ἴδ Βηιάρ, πὰ ἄθξειγο ἴὸ 
δτιαιν της Κιηρ. ὙΠΙ5 ἱπτογργοίδτοι οἵ {πὸ 
Ιαϑὲ οπίστηδίϊςαὶ οἴλιιϑε οὗ σ. τὸ 5. φυϊθ ἴῃ 
δοσογάδηοθο νὴ ἴῃς ψῇΟΪς ἴθποῦ οὔ ἴδε 
ϑοηρ. δηὰ 115 ἔγοοράοπη ἔγοπι δὴγ τπουρμὶ ΟΕ 
͵εαϊουβ σγυάρίηρ οὔ δῆνγ. ὙΠῸ υ86 οὗ 6 



ν. χι---ι.]} 

8] νοῦ, τῆ6 Ὀοζίοπὶ τῃετγεοῦ ο΄ ροϊά, τῆς 
σονατίησ οὗ ἴζ ο΄ ρυγρίε, τῆς πκιαβῖ 
(Πεγεοῦ θείηρ ρανεά τυτῤ ἰονε, ἔογ τῃὲ 
ἀδιιρῆτετβ οἔ [εγυβα]ειη. 

11 ὅο οστῃ, Ο γε ἀδιρῃίειβ οὗ 
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Ζίοη, δηά δε] Κιηρ δοϊοπμοη νυ ἢ 
τη6 οσἴονη ννπογεννιῖῃ ἢ πλοῖο Σ 
σγονγηδά ἢϊπὶ ἴῃ τὴς ἀΔγ οὗἉ 5 ἐβροιι- 
5.15, Δπὰ 1η [6 ἀδγ οὗ τῃ6 ρἰδάῃεββ οὗ 
ἢ15 δαγῖ. 

ἴοστὴ “ΔρΡΡΙΓΥ ΟΠ ̓  ἴῃ ροϑκί- 10] }ς 4] Η οΌγονν σῖνοβ 
ΒΌΡΡοτί ἴο (ἢ]5 νἱονν οἵ 115 πηθδηϊηρ ἤδΓΘ, ἐκ. 
Μιβδηδῆ, " ϑοίδῃ ΙΧ. 14, ὙΏΘΓΟ 1ἢ 18 βαιά ἴῃδῖ 
ἀυτίηρ ἴῃ6 ννὰγ οὕ Ἡδαγίδη ἃ ργομι! ]οὴ ννᾶ5 
Ι5ϑιοὰ τὲ ““ηο Ὀτγίάθ 5ῃοι)]ά ρὸ ἐογίῃ ἴῃ δῃ΄ 
Δρρίγγοῃ τῃγουξῇ [ἢ ςγ." δὅὲὲ Νοίθβ Ὀεΐονν. 

11. Δακφῥίεγ: 7 Ζιοη Ἐδπιδὶθ ἱπμδὈϊ Δηῖ5 
οὗ {Π6 οἰἷγ οὗ αν (οΥ οὐἨ [6 Γι] 6 πὴ βϑη6.- 
ΤΑ ]]γ}), 50 φςδ]]θά ἤθγε ἴο ἀϊϑίϊ ρα 58} {πηι ἔγοπι 
ἴῃς Βτγι6᾽5 σοπηρδῃ!οηβ, ΠηΠ0 ἃγὲ δἰννᾶγβ δά- 
ἀγοβϑθά ὉΥ ΠΟΙ 45 “" ἀδιιρ ίοιβ οὐ [δΘγυββ]θπη." 

«υὐδεγεςυρ δὶς »πιοΐδεὺν εγοαυπεάώ ῥί»ι] ΤΟ 
Κιηρβ πλοῖῃοῦ 15 οὗ σουγϑο Βδαίῃσμοῦα, ἴο γν ἤΟ Τὴ 
6 δἰγοδάυ οὐνθβ {86 σγονγὴ οὗ 815 Κιηράοπι 
(. Κ. ..). ὙΤ 5 15 ἴδο ἰδϑὲ πιοηϊτίοη οὗ ΠῚ ἢ 
βδοσζεὰ ἢἰϑίοσγυ. 

ἐδε σίαάπεις 9 δὲς δεαγι 1.6. Ἦ15 ἀθορεαβί, 
Ῥυγεβὶ ρίδάηοες, ρτεδῖογ (ἤδη ““1ῃ6 ἸΟΥ οὗ 
μαγνοϑῖ," οὐ (ἤδη ἴμδί οἵ πιθὴ ““νγῆο ἀϊνιἀθ 

[(Π6 5ρ01] " ([541. 1χ. 4). “δε Ἰογ οὗ [πη6 Βιιάθ- 
δτοοῖη οὐοῦ ἴἢ6 Βιιάθ᾽" (541. [χἱ!. 5). ὙΠῸ 
ΒΔΙΠΘ ΘΧΡΓΟΒΘΙΟΏ ΓΟΟΌΓΒ [52]. Χχχ 29, δηὰ 
Εοκ. χχχνὶ. ς. 

Τῆϊς ἰδϑὲ νοῦϑο, δηὰ ἱπάθοά [π6 νῆοϊθ οὗ 
(Π15 ρατί οὗ ἴῃς ϑοηρ (1. 6---ν, χα), 18. }} οὗ 
αἀἰβΠσ  Υ ἔογ (ἤθε ἱπίογργοίοσβ ψνῃὸ δάορί 
{πὲ Ὠν μοι μοϑίβ οὐ [ὴ6 ϑῃορδογά-ὶονοσ, (Οουι- 
ΡᾶΓΟ {π6 αἸδγεηξ ἀπά σοηϊγδάϊ!ςζογΥ ἱπίογργο- 
ἰαἰίοηβ οὗ Εννα]ά, [ὑτπηῦγχοιῖ, ἔθπαη, Βιιηϑοη, 
Ηοϊ]ίζιπᾶπη, δηὰ Οἰηβθυτρ. Ηϊχὶς ὈοΪάϊγ 
ουΐθ (ἢ Κηοΐ, 4]] οννης ἰπάθρα (ἢ6 ννῆοϊο ἴο 
6 (ννῃδΐ 1ἴ ον ἀθητ]ν 15) ἃ Γογὰὶ πιαγτῖαρθ, ἢ 
ὙΠΙςἢ δοϊοπιοη 15 Γγουρδουΐ {Π6 ΠΔΡΡΥ πὰ 
δεσορίοα Βειάοργοοσι, Ὀυΐ ἰ5 ΓΘγοῦν σοπηροϊ δὰ 
ἴο τοραγὰ ᾿ξ ἃ5 Δη δρίϑοαθ ΟἹΪΥ ἰοόβεὶν σοη- 
προίθαὰ ν ἢ ἴῃ6 πιδίη βυδ]οςϊ οὗ 1Π6 ροεπι. 
50. ἃἰ5ο ἐπ ραγί Ἡοϊζπιδηη (Βιυηδθη5 “ Β]- 
θεϊννογκ,᾽ ΝΟ]. νι. ΡΡ. γ88--- 791). 

ΝΟΤΕΘ οὐ (ΗΑΡ. Π|. 9, 10. 

Θθ. ““Αρρίγγοη,᾽ νυ ἸΒῖξ, 5. πιοϑέ ργοῦδοὶν 
ἀοτγινοά ἔγοπη ΠῚ, "" ἔργτο. ἔγυςϊυ5 ργοάπσογο,᾿ἢ 
ἴον {ΠπῸ δηδι ΣΎ οὗ 5, ΠἼΒ, δ Φ, ν πῇ 
δὲ “( ργοϑι οι σιπι᾽" (εἰ βοῇ, )145 ἨομοΙ θά," 
Ρ. 21). ὙΠΕΓΘ 15 ΠῸ πϑοθϑς {Υ ἴο ἀογῖνα 1, νυ τῇ 
Ηδτίπιδπη. Μαρπιι5, ἀπ Πλοῖὸ γεσοη(]Υ Οτδοίζ, 
ἴτῸπὶ ἴπεῸὶ Οτθοκ φορεῖον. ὙἼῊδ δηδίοροι!β ἴεττη 
ἴΏὴ ἴῃς οὐρπαίο Αταπηδῖὶς 8 δ (Εἰιγϑῖ, 
. Οοποογα." 5.ν.), ΔΙ ἢ [45 51}}} 655 δρρᾶ- 
τοηΐ σοηποοίίοη τ φορεῖον. τοῦ, Οτλοῖχ 
(' ϑεδλιγ ἢ - ϑοἢιγῖπι, ΨΝΊΘη, 1871, ΡΡ. ς ς--- 8) 
Θηάρανοιτβ ἴο ὕσονθ ϑόνογδὶ Οὐκ ἀοινδιοΠ5 
ἴῃ ἴῃς ϑοηρ, Ὀυξ ργοάυςεβ ἢῸ ΟἴΠΟΓΒ 50 ρ]διι5ῖ- 
Ὀ]6 85 [Π]18. 

10. “" Βοϊίοπι," ΠῚ ΒἽ, πὶ ἼΞ.. ἴο βἰγοίςῇἢ 
ουμζ, οὐ ϑργοδά, 15 ϑΟπΊ 65 τοπαογοαὰ “" βίγα- 

ΓΗΑΡΤΕΕΚ ΙΝ. 
1 Ολγέφδέ «οὐἱνίά Το»τὰ ἐλέ σγαξές 97 ἐλε ολμγελ. 

8 27ὲ «ἀσιυοίά ἀὲς ἔουε το ἀεγ. τό 7 ἦε εἀμγοῖ 
32γαγείά το ἐέ »μαάΐε Μὲ ),οΥ ἀξἕἔς 2γερέμες. 

ΙΝ, 1τ-6. Τὲ Βγίάοσγοορδδὲ σο»εριφηιάαλοη 
0 τε Βγίκδ. 

Τῆς Κιίηρ ἴῃ ἃ ἱγτῖς ϑοηρ οἵ ἔνθ ϑίδηζδς 
ςοπηπηθηάϑ {Π6 ὈΟΔΙΓΥ οὗ τῃ6 Βτιάθ ΌΥ͂ Ἰπλᾶρο5 
ἴλκοη ἔγοπι νϑγίοιιϑ 5σ0θποβ δηὰ οὈ]δοςῖβ ἰῃ ἀϊν 
ἔεγοηξ ρᾶγίβ οὔ ἢϊ5 Κίπράοπι (υν. 1---ς). Τα 
Βηἀς ὈτΙΘΗΥ δῆβννεγβ (τ. 6). 

ΩΗΔΑΡ. ΡΝ. 1. ἐῤοις ῥα. ἀουεν᾽ .γε51 ΤῊ1πο 

ἴὰπι, ραν πιθητπι," ἤὼγ ὙΥΒΙ ἢ ΤΑΥ͂ 6 Τοπὶ- 
Ραγθὰ ἽΔ ἴῃ ἰαίοῦ Ηρθγενν -- “" ρανϊτηθηΐυτη 
(Εὐτγϑῖ, “ (οηςσοτά." 5.ν. ΠῚ Β΄); δπὰ πεπος 
[Π6 σεπάογπρ "" Ὀοϊΐοτη "ἢ ἴῃ ΑΟΥΝ.; Ὀυξ 118 
νου] ἰηΐγοσιισο ἃ δι] ΟΡῪ ἴῃ ἴῃς ἀθϑςοτῖρ- 
ἔοη, τα κίησ ἸῚ ἘΠῚ ΠΟΑΙῪ δαυϊναίοπὶ τὸ ἐδ 
ξοΟ]]ονῖης 151. ὙΠῸ Νυϊραῖθ σοπάογίηρ “ τὸ- 
σἸπαϊογιιπη "ἢ [Ο]]ονγ8 ἰἢ6 [ΧΧ. ἀνάκλιτον, 
Δηά [Ἰηἀ5 50ΠῚ6 δῃρροτῖ ἴῃ ἴΠ6 ι156 οὗ 16 νϑῦῦ 
αἱ ἢ. ς, δυϊ {Π6 τηοβὲ παίυσγαὶ 1ηϊογργοείδιοη 
οὗ ΠῚ Β Πεγο, τη σοπηδοϊΐοη νυ ἢ ἀπὸ (81 ν6 τ) 
ἐς ῬΠΠ|ΑΓ5,᾽) 18 1Παΐ οὗ Δ “" ἀν ΠΙ ΠΡ ὅ ΟΥ̓ ΠΔΠΟΡΥ ἢ 
(οὗ νοϊά). “" (ονοηηρ," 252, ἔἴτοπι 25, 
15 ΠόΓδ θδβὶ τοπάογοα “" ϑοδί." Οὐοκρ. [«μἐν. χν. 
9. Ατὰ Κι ν. 6 (ΕΟΝ. ἵν. 26) ἴἴ [8 -- 22, 
ὁ σῃαγιοῖ."» 

3 ΒΗΟΙΏ)., του αγὲ ἔαϊγ, πὶν 5 οἤδρ. τ. 
“ χξιᾶςς 12 

Ιονα ; ὈεΠο] 4, του αγὲ ἔδιγ,; 
τῆοὰ ῥαεέ ἀονεβ᾽ εγεβ νυνἱτπίη ΤΥ 

ΟΥΘΒ 8,6 ἄονοβ. ὈΘμΙπὰ ΤὩν γ91]1. ΤῊΘ 
Ἰ.ϑῖ υννογά οσσγβ ἀρδῖῃ ἰν. 2. νἱ. 7); [54]. χὶν]]. 2. 
ἴῃ 4}1 (ἢδ56 ρίαςθβ {Π6 τοηάογιηρ “ Ὑ6}}} ρῖνθϑ8 ἃ 
Ὀδεζογ 86 η86 ἴδῃ “]ΟΟΚ5," δηά 15 ἴῃδαΐ ποιν 
ΞΘΏΘΓΑΙΙΥ ΡῬτοίοσγοά. 

ἐῤῥαὶ ἀρῥεαγ ἤτον», ζο. Οτ, “τῆαϊ σοιςῇ 
Ὄροη Μουπὶ Οἰοδα.") ὍΤΠο ροϊηξ οὗ Ἴοοπὶ- 
ῬΆΑΓΙΒΟΙ 566 Π|5 ἴο 6 {πὸ τη] Ἰτάϊπουϑιι655 οὗ 
ἴῃς βοςκΚϑ5 5θεη Ὀγοννϑῖηρ Οἡ ἴῃ6 νεγάδηϊ 5]0ρ65 

δὸς 
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: τμᾶρ. 6. Ο ΚΑ: ΤΥ ἢαὶγ ἐς 45 ἃ ὅ ἤοςκ. οὗ ρολῖϑ. 
᾿ Ὅτ, μα! ὁ τῃαϊ ἀρρεᾶγ ἔγοηι πποιης (1684. 
ἐὰν ΤῊΥ τοοῖῦ ἀγέ πκὲ ἃ ἢοςκ οἕ 

σὐεορ ἐραΐ γέ φυέη βῆοτῃ, ἢ] ς ἢ σαπὶς 
αρ ἴγοῃχ τῇ 6 ννδβϑῆϊηρ ; ννῆξδγθοξ δνεῦΥ 
Οἱ6. ὈθαΓ ἔννιη8, ἀπά ποης Ζ: Ὀδγγεῃ 
διηοηρ ἴΠ6Π]. 

[ν. 2----8. 

οἡ τεγε ἤδηρ 4 τΠοιιϑαπα δυο Κ]εΓ8. 
411 5}1.145. οὐὗἁἨ τιϊρῃτΥ πΊεη. 

ς ΓΗΥ ἴννο Ὀτοαβδῖβ ἄγ {Κα ἴννο “.βᾶρ.7.; 
γοιηρ ΓῸ65 ἴπδῖϊ γε ἔνν!η8.) ννῃ]ςἢ 
ἰβεὰ δπιοησ τῆς {Π|Π|ε8. 

6 “1Ὰ9.1} τῆς ἀαγ ᾿Ότεακ, ἀπά τῆε “ομαρ «. 
βῆλάονν5 ἤθς ἀννᾶγ, 1 ν}}}} ρεῖ πλὲ ἴο "Ηςβ. 

ὀγεα ἀξ. 2 ΤΥ [ρ8 σγό ἰκεὲ ἃ τῆγεδὰ οὗ 
βοαγὶεῖ, δηά [ΠΥ Βρεεο ἢ ἐς ΠοπΊΕΪΥ : 
ΤΥ τεπηρίε5 γέ {κε ἃ ρίεος οἵ ἃ 
Ροπλερταηδῖα πῆ η ΤΥ ΙοςΚβ. 

4 ΓἫΥ πεοκ ᾿ς {Κα τῆε τοννεγ οἵ 
᾿λανιἃ Ὀυ]Δεἀ ἔογ Δῃ ἀγπλοιγγ, ννῃθγε- 

οὗ (ῃ6 τοἢ ραβίυτε-]απὴβ (Νυπι. χχχιϊ. σ; 
Μ|ς. νἱ!. 14), ἰδδὲ ἔοττη ἃ σοπϑρίσιουβ οὔ- 
θεῖ ψῃθη νιεννοά ἔτοπη δ εβίογῃ Ρδθϑίϊηα 
(" )ιςῖ. οἵ ΒΙδ 6, ατί. σι) σαα[ρ; Ὀὰϊ ποῖ, 45 50ΠῚ6 
ἢδνὸ διιρροβθά, ΔηΥ ἱπιαρι πο γεϑεπ) Ὀ]λησς Ὀ6- 
νθθη {Π6 ΔΓ οὗὨἨἁ 1πΠ6 δηϊπια]5 δηά (ῃδὶ οὗ 186 
Βτγίάθ, ὅδ6ὲ Νοῖς Ὀεΐονν. 

Ω. Τρν ἱδεοίῥ, ἄς. ὙΠῸ 6111ρ515 οὗ “5ῆδεθρ ᾽, 15 
ΒΌρΡΠ δα δῇ νἱ. 6. Ὅὕῆο Ἰδὲ ἴννο οἰδιιϑὸβ πιῆ 
δδ τοηπάογοά, “ 4}} οὗ τῃοπὶ τὸ δηαὶ] ραΐγϑ, πὰ 
ΠΟΠΟ ἰ5 ὈοΓΘΙ ἀπιοηρ {Π6Π|.᾽ 2.6. ΠΟΠ6 [45 Ἰοϑῖ 
Πογ πηαῖο. ὙΠὸ ροϊηΐβ οἵ σοπιραγϑοη ἴῃ [ἢ]5 
5:1}}16 ἀγὸ οὗ σοιιγβϑθ Ὀγ]Π απ ν᾽ ὨΠΘ 655 (ΠΟΠΊΡ. 
Οδη. χΙϊχ. 12}, ΤΟρΌ ΓΙ Υ δηά σοπηρίοίθηςβ5 οὗ 
ΠΙΠΊΌΘΥ. 

8. ἐδγ «ῥέε ἐξ εογιοὶγ Ῥεγῆαρδ, “ΤΥ 
του τἢ," 2.6. 1Π6 οὔρᾶη οὐ βρεέςῇ; 506. Νοῖδ 
δὲ οηά οὗ 1π6Ὸ (μαρίου. Ὑπὸ ποχί εἴδιιδο 15 
τοροαϊοά Υἱ. 7. 

4. ΤὍν πεολ ἐς ἐϊᾷε δὲ Ἰοαυοῦ ὁ Παρ] 
Τῆο Βυιάθς ποοκ 15 τγορεδίοαϊν ργαϊβοὰ (1. το, 
Υἱ!. 4). ὙΤῈΒΘ “ἴοννοῦ οὔ [λαν!α 5 πᾶν Ὀὲ (παῖ 
τηθπτιοποά Νοῆ. 11. 2 ς--- 272: Μ|ς. ἵν. 8. Εογ 
{π6Ὸ οὐδίοσῃ οὗ δδηρίηρ 510] ἀς δηὰ οἵμοῦ 
ὙΘΔΡΟΠΒ ἴῃ ἀπᾶ ὕροη ὈιΠἀἰπρς δυο ἔογ τῃ6 
ῬυΓΡΟΞΒΟ, 566 Εχοκ. ΧΧΝΠ, ΤΟ, 11. 

δ. ΕΠΠῚ δίδηχα: ἢγϑι Πδ]Γ τοροδίθα νυἱῖ. 2. 

Θ. ὀνγεαᾷ] Βτϑαῦμο. Τῆς Βγίἶο γοροδῖς- 
πη 5οπὶ6 οὗ ΠΟΙ οὐ ννογάβ δὶ ᾿Ϊ. 17. δπά 
ΤῊ 65 ΕΠ ἱπϊογυαρίης ἴη6 ἤονν οὗ ἴπῃ6 Κιπρβ 
σοπλπιθη δ οη5. (σοιηρ. νἱῖ. 9). 5ᾶγ5 (παῖ 56 
νου ποὺν ἰδίῃ νυ Πάγανν 61} ὀνοηθθ. “ ἴο 
(Π6 πιοιιηξ οὗ τῆγτγὰ ἀηὰ ὮἢΠ] οὐ ἔγαπκὶης- 
σθη50, δοὴθ ηιϊοῖ οροῖ, 1 πιᾶγ Ὀδ, ἴῃ {Π6 
Βαιάθη οὗ [Π6 ραίδεθ ὑνῃϊοἢ ἰ5 ἴΠ6 βεοπο οὗ 
{ποτ ργόβθηξ πιροίιηρ ([)61|7568)}. ὙΠῸ ἀϊα- 
Ἰοξιιθ ἰ5 γοδιπηθα ἴῃ [Π6 ονθηϊηρ (συ. 72) οὗὨ 186 
584Π1Ί6 ἀδγ. 

ΙΝ. η-- . 1. 

ΤὨε Κιηρ ἀρδίη τιθεῖς {πὸ Βγιάδ ὀρ γθϑϑοβ 
Οπος πλοῦ ἢ]5 ἰονθ δια δάἀπιηγαϊίοη ἴῃ (6 
βδινθοίοσε δηά ἰδθηάοιοςὶ τΟγπὶΒ ἂδπά ἤριγοβ. 
586 ἰ8 ἔογ ἰτπὶ “ 41} ἔδλιγ " (υ. 7) ἴῃ δΒὸῦ 5ροῖ- 

Τρε Κιησ,, ]η οἱ αίοη. 

ἴῃε πιγοιηίαίη Οὗ τηγτγῃ, δπὰ ἴο τῆ6 
ἈΠ] οὐ ἐγδηκίησθηβα. 

γη “ἼΒου ἀγέ 4}1 ἔαϊτ, ΤᾺΥ ονε ; : Ἐρδ.- 5: 

ἐδέγε ἰξ ὯῸ 8ροῖ ἴῃ (ἢεα. 
ὃ 4 (νηϊο ψἢ πις ἔτοιῃ [,602- 

Πποη, 21} βρουβα. ἢ τὴς ἔτοπι [,εθ4- 

655 ῬιγΥ; 4 ΟἸπμαχ ἴο [ἢ6 5: π|||2΄ σοπη- 
ΠΛΟΠΟΘΠΊΘηϊ5 οὗ ἵἴννο ἔοι ῦ αἰδίοριθθ (1. ς, 
δηά ἵν. 1). Ηδ ςλ]}15 ΠΟΥ πονν "" Βτιά6" (συ. 8) 
ἴογ ἴη6 ἢγϑί {ἰππθὶ ἴὸ τπηαγκ ἃ 45 [ῃ6 ποιγ οὗ 
ἘΠΘΙ͂Γ Θβροι 5815, δηὰ “" δι5ῖογ- Βγιάε " (ιν. 9. 1ο, 
11, Υ. 1), ἴο ΘΧΡγθθ5. ἴΠ6. {ἰκοῆθος οὗ ἱδπουρῃῖ 
δηὰ αἰϊδθροβιίοη ψῃϊςἢ Ποησθίο ἢ ὑπηιῖδ5 
πὸ. Δἴ τΠ6 ϑαπιθ {{π|8Ὸ Π6 ἴν 5 ΠΟΥ ἴῸ 
Ιρᾷᾶνθ ἴοὼγ πι5 δᾶκθὸ Πού ὈιγίἤρΙΔοθ δηὰ ἰκ8 
τηοιμηίαϊπ πε ουγποοά, δηὰ ᾿ἰνὸ μοηςείοσίῃ 
ἴογ ἢϊπὴ δἱοηο. 

8. ὥο»ιε «υἱὴπὸ ὕγονσι 1,εδαποη) Τῆδ τίρῆΐ 
ππαἀογοιδηά!ηρ οὗ [ὴ6 ννο]Ὲ ϑοὴς Δρρϑᾶτβ ἴο 
ἀδρθηὰ οὐ {πὸ ᾿ηϊογργοίδιοη οὗ {Π15 οἠθ νεῦϑρ. 
ΤΠ ΟΥ̓ΟΥ πα ςο]]υσαίίοη οὗ ννογάβ ἰῃ (86 
Ηοῦγονν 5 ργαπὰ δηὰ ϑ'βηιβοδηί. Ψ10Ὲ 
6 ἔσο ζΟΌΒΒΟΣ, Ο Βχιάθ, ἩἩΠ0ἢ 19 
ΧΟ ΤΟΌΔΙΟΣ ὑποῖ ΒΔ} ΘΟ116. 88] 

ἸοοΟΙς δτουπὰ (ΟΓἁ ΔΊΔΟΥ ΤΟΙ) ΣΟΙ, 
Ὅπ8 Βοϊρδῦ (ΠΠ|. “Πραὰ ὅ) οὗἨ Απδηδ, ΤΟΙ 
119 ποϊᾳηῃῦ ΟΥ̓ΒΏΘΕΙΣ 8πα ἩΘΤΙΏΟΣ, ΤΟΣ, 
ἀδθῃ8β οὗ 1018, ΣΟΙ που πὺδ1}}- ὨΔῸπ ἢ Β 
οὗ Ἰθορᾶασὰβ. [{ ἰ5 ουἹάθμογ ἃ ϑοϊθιηη ἰἢ- 
νιζατοη ἔγοπὶ {Π6 ΚΊηΣ ἴῃ ἴΠ6 56η55 δϑϑσηδα 
Όγ Ὑποοάοτγοι πὰ οἴπεγβ, σοιηραγιης 5. χὶν. 
1ο, 11, ὁ Εογροῖ (ΠΥ ρόορὶὸ πὰ τγ [Αἰ ΠοΥἾβ 
Ποιιθο, 50 541} ἴῃ6 Κιὴρ ἀδϑιγὸ (ἢν Ὀοδυΐϊγ. 
Βουγ ροᾶκβ ἴῃ ἴΠ6 58πΊ6 πιοιιπῖδι η- 5 υϑίθπΊ ὩΓΟ 
Ποῖ παιηοὰ ἃ5. ἃ ροοίϊοιὶ ρογρῆγαβι5 ΤῸΓ 
πογίβογη Ῥαϊθϑίῖπθ, ἴδ. τορίοπ ἴῃ ΒΟ ἢ 15 
διζυαϊο (ἢ6 ἡδῖῖνο ἢοπὶὲ οὗ (6 Βπάθ. (1) 
Απιδηᾷ (ἀποῖποσ τολάϊηρ ἴογ ΑὈδληδ, 2 Κ. 
ν. 12), 5ἰαπάϊηρ ποθ ἔογ ἴμαὶϊ ραγί οὗ {Π6 
Απί-ΠὈαπι5 νν ΠΠσἢ ονογϊοοκβ [λᾶΑπΊᾶϑοιι5. πὰ 
ἔγοπη νυ ἢ ἰϑϑιιθα ἴπ6 Ὀδδι τα] ϑίγοδη Ομ οδ 
οα]]οὰ Ὁγ ἴῃ6 βΑπΊθ παπηθὶ ποὺν ἴῃς Βαγδάϊδ. 
(2) 5856 )ΙΣ ΟΥ̓ 56 ΠΓ, Δποῖμοῦ ροδῖκ οὗ [86 ϑϑιτθ 
γαηρο (Δοσογάϊηρ ἴο [λ)ειῖ. 1]. 9. τὴ6 Απλογῖθ 
ΠΑπῚ6 ἴοςῦ Ηθγπιοη), ϑρόκθη οὗ ἔθ ἀπά 
1 ΟἾγο. Υ. 23 45 αἀϊδϊίηςΐ ἔγοπι 1. (3) Ηστ- 
τηοη, ἴπ6 σοὶ γαϊθα τηοιηΐαλιηῃ ννῃ]οἢ ἔοστηβ 
τς συϊπιιηδίπς ροϊηϊ οὗ (6 Απι-]Πλη 5. οἡ 
(Π6 που ἢ-οαϑίοση Ὀογάντ οὗ [ῃ6 Ηοὶγ 1,4πά. 
Οοιῃρ. 5. Ιχχχιχ. 12, ἀηα ποῖθ. [ἴ 45 ἴῆγτθε 
ΡΘΑΚ5 ΟὗὁὨ ΠΟΑΥΪΥ 6418] οἰεναίίοη, ψἤθηοΘ ροτ- 
μᾶρ5 (86 ρατγαὶ ἔοττα, “" 1ηὴ6 Ηοττηοπιπ᾽ οὗ 
ΡΞ. χ)Ἰ. 6. 5Π6ΘΩΙΣ ΠΊΔΥ να Ὀδεη ἴπΠ6 Ργορεῦ 
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ποη : ἰοοκ οπι τῆς ἴορ οἵ Απιαηδ, 
ἔτοπι ἴπε τογμ οὗ δῃεηιτ πα Ἐεγπῖοῃ, 
ἴτοπι [ἢ6 ᾿Ιοπ8᾽ ἀδη5, τοίη τῆς τηοι- 
τ] η5 οὗ {πε ἰεοραγάϑ. 

9 ΤΤμου Παβὲ ! γανβηθά τὴγ ἢεαγί, 
τοαν πῦ ΤᾺΥ ϑιϑἴογ, 21} 5ρο 88 ; τῆοιι Παϑῖ τα- 
σι. 

νδηθά πν ἤδᾶγῖ νγτῃ ομε οὗ τῇϊπε 
Ἔγ8.) ἢ οἠα οἤδίη οὗ ΤΥ πεςκ. 

10 Ηονν ἔμἱγ ἰ5 τῇγ ἰονο, ΠῚῪ 8|5ἴεγ, 
“ Θμρ. χ. 4. γ1} ϑροιϑε 4 ἢονν ἡλσἢ δοῖζογ 15 τῆν 

Ιονα τῇλῃ ννῖπε " δηὰ τῆς 51π10}} οἵ 
τῆϊς οἰητπηθηῖβ τῆαλη 4}} βρίςοβ 

πᾶπὶθ οἵ οπὲ οὗ ἴποϑε “" Ηοσθοπς" (" Π)1ςΐ. 
ΟΥ̓ ΒΙΌ]ς,, ἀγί. Ηρωσποη; Τυιβίγαια, "1 ηα οὗ 
19 γπ0].) ρρ. 6ο---ὅο9). (4) [“ὀθαποῃ, ρῥτο- 
ΡΟΙν 186 νυϑϑίογῃ γηρὲ Τὀνουοοκιηρ {Π6 ΝΊο- 
ἀϊϊογγδηθδη, διῖ ΠΟΓΘ τἰϑοὰ 85 ἃ σοπιπιοη ἀδϑὶρ- 
πδίϊο ἔοῦ 16 ννῇοϊε πιοιιηία! η-ϑγϑίθπι, {116 
τουρὴ νὰ Ὠοπὶο οὗ Ὀρϑαβὶβ οἵ ργθυ (ςοπιρ. 
ΗλΌ. 11. 17}. ἴῃ σομίγασιε τὸ {πὸ Κιημ5. οννὴ 
ΓΟ] ΟἿγ οὐ Ρόδςοδ ( [εὐιιϑ]θηλ). Πθοραγάϑ ἃτε 
5.1}} ποῖ υπέγοαιθητ!ν βθόη {πόγο, δας [86 ]ίοη 
Ὧλϑ5 ἸΟΤΡ᾽ 51:Πη06 αἰβαρρθαγοί. 

ἰοοξ γονι δὲ ἰορ οΚΓἹ Ανιαπα] Τῆς τνοτὰ 
το το 5" ΊΟΟΚ δ 5 να ουϑὶν ᾿ηἱογρτείοα, ὙΠῸ 
ΡΥΓυσροςῖ ἔτοπι ἴῃς. ΑΠΕ- δ πιι5 ονοσ [ῃ6 ρ]δίη 
Οὐ ᾿λάπιαθοιι5, δηά ἔγοπιῃι Ἡθγποη. ᾿ῃ ΘΥΟΓΥ 
αϊτοςτίση ( ἰβίγαπι, Ρ. 6ο9). ἰ5 βαϊ ἃ ἴο δ6 ϑιῪ- 
ῥα ΞΘΙΠΟῚΥ σγαηαὰ δηά Ὀοφυτι!, δπὰ τπὺ Κιηρ 
γῶν Ὀ6 ργοχηϊδίηρ ἴπ6 Βτιάθ {π6 Θη]ονιηθηΐ οὗ 
τ ἴῃ 15 σΩΙΡΔΩΥ (50 Πε 250}: σοιηρ. Υἱ]. 4. 
Βιυιῖ (ῃ6 σοηΐοχί ἕανουγϑα ἴπ6 βοσοηα ᾿ἱπῖογρι... 
ἰᾳῖίοη σίνθη δῦονο, ““ ννδπάρογ ἔοσίῃ." ΓΒ] ἢ 15 
τΠαἱ οὗ {6 ΧΧ΄.. τἴῃ6 Ῥοβῃϊίο, απ Καὶ πη ἢ]. 

9--1]1. Ἐχραηβίοη οὗ [86 οροπὶηρ ψογ 8 
(υ. γη). ““ἴδοιι τὲ 41} ἔαιγ." ὍῊΟ 5ἰπ|}}65. 6Π|- 
ΡΪογοὰ τοίου ὯῸ ἸοΠΡῸΥ ἴο ΠλΟΓῸ ρσαςεβ οὗ σού- 
Ροιοαὶ ἔογπι, 45 ταϊρῃϊ ὈῈ 5: ἃ οὗ ἴπ6 ἔωγπιοῦ 
ἀοξοτιρίίοη (υν. 1--α 4). Ὀι1 ἴο [Πο55 οὗ δάογη- 
τηθηΐ, Βρεθοῦ δηὰ ροβϑίυγο, ἃ5 ΘΧρΡ θη 5 οὗ 1Π- 
νναγὰ σπαγαςσῖοῦ δηὰ ϑθηΠπηθηΐ. 

θ. Τῤομ ῥα! γαυϊῥεά 7,7 ῥέαγ!] ϑοπὶς 
σνοιά τοπάθγ 1, “ 6] πιὸ τ Ποαγῖ," 2. 6. 
σοιγᾶρθ, Θη  Β5ίαϑη. ΤῊς ϑγγίας 56 οἵ ἴπὸ 
ψΟΓά ϑιρροτγίβ [ἢ15 τοπάδγιηρ, θὰ. [86 σοπίοχί 
δηὰ ἃ σοπηραγθοη νυν ἢ νἱ. ς ἔδνουνγ {παῖ οὗ 
(6 ΑΝ. 866 ποῖθ οἡ [οὐ χὶ. 12. 

«υἱἱϑ οπε Γ᾽ ἐῤίρις ογοι) Ἀδίδῃογ, ψ 108 οὁ.9 
Ἰοοῖς οὐ Ὁ81π9 ((Ο:560η115).ὕ 

10. Ποαυ Μαὶν ᾿ς 17 ἰουθ)] ρον 68, ΟΥὉ 6 - 
ἄθδσυλθαπ---ποῖ [Π6 Ἰηνναγ σοητἸ πλοηΐ 15 [6 
(Πηρς μογδ πιοαπί, Ὀπὶ [Π6 νϑτίοι5 ἔοσιη5. οὗἔὨ [[5 
ΘΧΡΓΕΒΒΙΟη (ΠΟΠΊΡ. ἰ. 2, 4ηἀ νἱϊ. 12). 

11. ῥοπεγεο»"ὁ)] ΗδΌ. ““ πόρε," ῬΓΟΡΘΙ͂ΙΥ 
ποῖ {ῃ6 Ποηπουσοιῃὺ [1891 Ὀυϊ τηαϊ ΠΟ ἢ στυῃ5 
ΒΡΟΠίΔΠΘΟΙΙΒΙΥ ἔγοιῃ ἰἴ. ὍΠὸ Ἰἰϊογαὶ γοποτηνς 
νου] Ὀδ, ῬῺΥ 1108 ἀϊ!8011 ἃ ἀσορ βῃὶπᾷ 
(οἵ ρυτο ποπογ). (ὐοπιρ. Ῥ͵ον. χχὶν. 12, 14, 
“ἼΠΕ ἀτορρίηξ (οὗ [86 Βοπογοομλ) 15 ϑυνθεῖ 

11 ΤῊΥ [ἴρβ6, Ὁ μῖγ βϑρουβ6, ἄτοὸρ 
ας: ἴῆε Βοπαδγοοπρ: ποηδνὺ δηά πλ]κ 
αγὸ ἀπάδγ (ΠΥ ἴοηριε ; δηά τῇ8 5π216]] 
οὔ τὴν φσαγηχεηῖβ 15 {Κα τῆ 5π16}} οὗ 
Γ,εθαποι. 

12. Α σαγάδῃ ᾿Ἰπο]οβεὰ ἐς ΠῚΥ 5ἰ5ἴεγ, ΠΣ 
1} ϑροῖδ; ἃ ϑργίησ βῆπί ιρ. ἃ ἰουη- 
ταὶ δοαϊςα) 

12 ΤῊν ρἰδηῖβ γέ δὴ οὐομαγά οὗ 
Ροπιερσγαμαῖεβ, ννἢ ρ]θαθδηῖς ἔγα!τδ ; 
1 σα ΡΏΪγα, ψγτἢ βριΚοπηαγά, "τ, 

14 ϑριΚεηδλγά πὰ βαβτοῃ ; οαϊαπιιβ 

προ ΠΥ ραϊαίο, (4π4}) 50 (584}} Ὀ6) ἴῃς Κηοιν- 
Ἰοράρο υ ψτδάοιν ἴο τὴγ 501}. ογῆδρβ "" πὸ- 
ΡὨΕΙΒ" ταϊρῆϊς 511} Ὀεῖίογ Ὀ6 τεηάεσοὰ ,Μηὴ:- 
ξ7απεό, αγώμα, ΟΟπΊρ. Ῥ͵οΥ. ΥἹ]. 17. παρ διὶ, 
-- [ ἢᾶνα ρογί απιοά. 

ἐῤὲ πο οΚΓἹ ἐδν χαγηπιθη.}] Οομρ. Οδθη. 
ΧΧΥΙ. 27 (οὗ ψΒΙοἢ {Π6ΓῸ 5665 ἴο Ὀ6 ἤοῖδὸ ἃ 
ΓΕΙΆ ΠἾ5οθης6), ἂἀηὰ Ηόοβοὰ χὶν. ό6, ἢ Ἀγ 
Ῥαπογ᾿β ποίθ. 

12---56. ὙΠΟ Ἰονοϊίπθβ5 πὰ ριυγιῖν οὗ {Π6 
Βτιδ αγὸ ποῖν 56ῖ ἔουἢ ὑπάον (Π6 παρὸ οὗ ἃ 
ΡΑΓλα 56. οὐ μαγάτη χϑῖ Ὀαγγοὰ ἀραῖς 1ηἴγΓὰ- 
ἄογθ, ΠΟ νυν τε γάγοβ ρἰληῖβ ΟὐἨἁὀχοο!]θηΐ γᾶς 
Ἑτάηο, πὰ να οτοά, Ὁ δριηάδηϊ 5ιγθ Δ 115. 
Ῥτον, ν. 1-ς----2)ὸ ἢῆ5 ᾿πιᾶβὸβ βΠαγ τὸ 1Π 059 [η 
[815 δηὰ οἵδποι ρᾷτγίβ οὗ 1η6 ϑοηρ. 

12. Α φαγώφπ ἱπείοιοΠἹ Οὖ (Ὀοϊζογ, 45 ἴῃ 
τδγρίη}), ὁ" ὑαττοὰ." Οὐμρ. νῇ}]. 9. 

α 7οεπέαϊπ σοι ἢ ἰ. 6. ἃ νν6}}-ϑργῖπρ σονογοὰ 
ΜΠ 4 δΐομο (θη. χΧχῖχ. 2). αηά βυλίο ΜῈ Ὲ 
κε ἢς ΚΙΠΡ᾽ 5. ΟῚ ϑιβηοῖ" (Ώδη. νἱ. 17; σΟΙΠΡ. 
ΔΙαλιτ. χχν. 66). (ὑοπιρ. ἔοκ. χχχῖν. το; 
γον. ν. 18; Ὠριῖ. ΧΧχῇ!. χϑ; 5. Ιχυῇ]. 26. 

18. ογεβαν οὔρο»ιοσγαπαίε:} ΗΘΌ." ραγάἀ 5," 
ν]σἢ [δὴ δυχγα ἐπ ογργοῖβ, "ἃ ραγάθη ρἰαηίεὰ 
ἢ οἠς Κἰπὰ οὔ ἴτεε) --δῆςο, ρογῆαρϑβ, 1Π6 
τοπάοτηρ οὗ Α. Ν. 5 οὐοδαγᾷ," ἤεγὸ δηᾷ Εςς]δϑ, 
'. ς. ἽἼΠ6 ννογά ὁσσιιγα οηςὸ πιο Νοῇ. 1". 8, 
αηά 18. {Π6ΓῸ γοπάογοα 5" ογοϑί." οἷ {πὸ εἴγ- 
ΤΛΟΪΟΒῪ οὗ [ῃ15 αἰ σα] ννογὰ πὰ 118 Ὀραγίηρ 
Οὐ {πὸ ἀλίο δεϑιρπθάὰ ἴο ἴῃ ϑυῃρ, 506. ἔχ- 
συγϑις. ὍΤΠῸ ροιηεργαηδίο νὰ ῸΓ (Π95 [ὃνν5 4 
βδσγοὰ ἔγιτ, ἀηὰ 4 σπαγδοίοησες ργοάιςϊ οὗ 
{η6 1Ὀ,4πᾶ οὗ 1 τοπηῖξο (ςοπηρ. Εχοά. ΧΧΥΠ]. 33.) 
λ4:. Νυπ. χχ. τ; δ ουῖ, νὴ}. 8: τ᾿ Κα. νἱ. 18, 
20). [ἴ 15 ΓΓΡ] ΠΘΠΓΙΥ πηθητοηοα ἴῃ [ἢ ϑοηρ, 
ΔΠα αἰνίαγ 5 πὶ οηποοῖίοη νΠἢ {Π6 Βτιάθ (ςοπρ. 
ἵν. Ὁ, Ν], 7. ὙΠ]... 2). [{ δροιιπὰβ ἴο {15 ἀΑΥ͂ 
ἴπ {Π6 γανῖπὸβ οὔ {πῸ {Ἁοθαποη, 
, φαπιβόϊγο] ΟΥ̓ΡΥᾺΒ ΟΥ Βθππϑ. ὅ66 ποίβ 
1. 14. 

18, 14, 15. ὅϑϑνδϑη Κιπάς οὗ βρίςεβ (ϑοπῖὸ οὗ 
{Ποπὶ νυ [πα Δἢ ΠΑΠΊ68, κι σ. Αἰοοβ, 5ριΚοπατγά, 
βαήτοῃ; [)6Πχϑοῇ, Ρ. 22) ἃ1Ὸ δηιιπιογαῖοα 85 
ἑουηά ἴῃ [15 βυθοῖς ραγάθη. ΤΏΉΘΥ τὸ ἔου 
{πὸ πιοϑδὲ ραγί ρυγε ὀχοίοβ ψν ῃοἢ ἤάνὸ ἔογπιρά 
ἴογ σοι ῖ]655 Α5 65 ἀγί!ς 65 οὗ σοπηηογος ἴῃ {Π6 
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Δηά οἰπηδηηοη, ννττῇ 41] ἴγεαβ οὐ ἔγαηκ- 
Ἰθσδηδε ; ὨΔΥΓΓ 4πα δἷοθβ, νι 8]] 
τῆς σἤιεῖ βρίςεϑβὲ: 

Ις Α ἰουπίδϊη οὗ ραγάεηβ, ἃ ννε]] 
οὗ Ἰινίπρ ννλῖειβ, ὯΠᾺ ϑβἴγεδῃ)5 ἔγοπι 
Ι,εθάποη. 

Ἐλϑῖ, δηὰ νγοσὸ Ὀγουρῃιὶ δὲ [δέ {πιὸ ἴῃ ϑοῖο- 
ΠΊΟΠ 5 5η1]ρ5 ἔτοπὶ βδοιΐῆογη σγαρῖα, (6 ρτοδέ 
Ιπάϊαη Ῥοηῃίηϑυϊα, ἀπά ροῦμᾶρϑ ἴῃ ἰϑἰδηὰς. οὗ 
1π6 [πάΐϊδλη Ατοδιροίαρο. ϑυςῇ Ἔχοῖο5. ΠΊΔΥ 
μᾶνθ Ὀθθη οὐϊπἰναῖοὰ Όγ δοϊοπιοη 1ῃ ϑοπιθ οὗ 
δ5. ““ραγάσϑιτη," Ὀὰϊ τἢ6 ρῥιοσΐιγο ΠΟΘ 15. ὑεϑί 
τοραταάρα 45 ἃ ρυγεὶν 1ἀθ4ὶ οὔθ, αν; ὯῸ ΤοΥ- 
τοβροηάϊηρ τε! γ Ὀὰΐ ἴθ τῆς ΒΘ Πογβο ει 
ΤὨῸ Ὀοδυξίο5 απὰ αἰϊγαςσίίοπϑ οὗ ὈσΓἢ πογίῃ 
δηά ςοιΐῃ, οὗ [ιοραηοη ἢ [8 5γοδπηθ οὗ 
βραγκὶηρ νγαΐεγ δῃά ἔγεβῃῃ πιομηϊαίη-αἱγ, οὗ 

σ5σΟΝάα. [Ν. ΓΝ. 

Ι6 4 Αννακεο, Ο πογῖῃ νυ ἱπά ; δηὰ 
ςοηλα, ἴδοι βοικῆ ; δἷονν ὕροῇ ΠΥ 
σαγάεη, ἐῤδαΐὶ τῆα. 5ρῖοςβ τπεγοοῦ ΠΊΔΥ͂ 
ἤονν οἵ. [εἴ Υ Ὀαίονεα οοηλα 
ἰηἴο Π15 ραγάσῃ, δηᾶά δδῖ ἢϊ8 ρ᾽ελβαιζ 
ἔγυ 8. 

ν. 15-ς, 

Ἐπ-ζοὰϊ ἢ 115 [ΓΟΡΙΟΔ] οἰ παῖ πὰ ἤοηπᾶ 
Ρἰηίδτομβ, οὐ ἰπθ βρίσθσστονοβ οὔ Ατσαρὶδ 
ΡΟΙΙΧ, δπὰ οἵ [86 γαγοϑὲ ρτγοάιιςί5. οὔ ἴῃς ἀϊ5- 
ἰδηΐ τιγϑίοσιουβ ΟΡΒΙΓ, πιυδὶ 4}} σοπιθίηθ ἴο 
ΓαΓΠ 5} οὐ ΟΠ6 φ]ογοι5 γεργοβεηΐδίοῃ, “ ΤΟΣ 
αὐτὶ 4}} ἔδιγ! 

16. “-πυαῇε, Ο πορὶδ «υἱμ] Το Βυιάεἰς 
ὈτΙΘέ ΓΘΡΙΥ, ἀδοϊαγιηρ Ποῦ αβδοίίοη ἔογ {ῃ6 
Κιπρ δηά νυ] ηρη 655 ἴο ὈοΙοηρ ἴο Πίη,. 

»ῃ}ν χαγάεη}] ἴῃ {π6 γϑὶ οἰδιιϑ οὗ (ἢ6 σγογβὸ 
ὈΘΟΟΙΠΊ65 ὁ" Ὦ]5.᾽) π 1Π6 βεςσοηά. 

ΝΟΤΕΒ οὐ (ἬΑΡ. ΙἹν. 1, 2. 

1. ὙΤμαϊ σουςἢ ὑροη." Ἐοττϑτεπάοπηρ οὗ 

ἸΏ Ἰρον, ΕΠγϑὲ (' Ὁοποογά.᾽ 5.0. Ὁ) ΤΟΙΟΓ5 
ποΐ οηἷγ ἴο [86 Ατθὶς Ὀυΐϊ 4͵5ο ἴο 

{π6 Ηφθῦγονν υὗπ, ἐγ ]ΟΓ00 ατοι πιῦοτο." ΟτΥδοῖζ 
ἀϊδρυῖοσ τὸ Ατάῦὶς ἀρηνδίίοη ἢ 5οῦηα 
ΜΟΙΡΠΥ ἀγρυπιθηΐβ (ρΡ. 49, 50), Ὀι 1Π6 56η55 
οὗ 5 τοηάογηρ, “ Β]οΙ ἢ οἴποῦ ΖΘ ροπῃθογάθ, 
εἰ ἰδεῖ, νοὴ ΟἹ] ελ 5. Βεγρθη,"" 15 ποῖ νὉΓῪ 

ΓσΗΑΡΤΕΚ ν. 
τ: Ολγ ἀτυαδείλ 1Δε ελμγολ τοῦ ἀῖς καϊδέρρ. 

2 7}ὲ εἀμγεᾷ λαυΐισ ἃ Ἰασίε οὐ Οὐγίρέ; ἐστὸ 
ἦς ΠΩ οὗ ἰσυό. 9. 4 ἀμογίῤμοι οὐ Ολγδέ ὃν 
ἦϊΐξ σταξές. 

ΑΜ δεοπιε ἱπῖο ΠΗ 
ΓΑΥ δἰβῖθσ, ἴγ ϑροιιβε: 

γάςη, 
Πανε 

ΟΗΑΡ. Υ,. 1. »γ “ἰδοῦ, τῖν σροι 67 80 [6 
Κίης δά ἀγόθεεβ {Π6 Βγιἀθ (ΤΥ Βι5ῦθοτ-ΒΣ 1496) 
ἴον {8ὸ ἰαϑῖ {π|6, ἀθοϊαυπηρ 15 ΒΌΡΓΟΙΙΘ 581|5- 
λςοϊίοῃ δηά ἰονϑ. 

1 ῥαυε οαϊθη γι} δοπέσεονιδ) ΗΘΌ. ““ γατ!," 
ἸΠΟΓΑ ΠΥ, "" ΠᾺῪ τορι," ΟΥ̓ “ΤΥ τνοοά," 2.6. [Π6 
5 ϑίδηςθ 1150} ΟΥ̓ ρογίοηβ Οὗ 1ἴ ἴῃ ψνΏΙΓἢ 186 
ςοπηὶ 15 ἰογπηεά, Ὅῆο Ὀδ65 ἴῃ 14] 6ϑ[ 1 Πη6 [ΤΠ 
{Ποῖ Γ σοπὶῦθ. ἢοΐ ΟΗΪΥ ἴῃ ἴΠῸ ΒοΙ] ον 5 οὗ ἔγθθ5 
δηὰ τόςῖκϑ, ὑπ Α͵5ὸ ἴῃ τγοοὰβ ὈΣῚ [6 στίνογ- 
Ὀαηκθ. Ἀδϑῆι ᾿μἰογργοῖβ 1Π15 οἰδιιθ6, “1 αν 
δαΐθη τὴν Τᾶπὸ ὙΥἹ ἸΔΥ δυραγ," ἰἀκπὴρ τΠ6 
Ηρῦγονν ννογὰ ("" ἀοῦαϑῃ 5) ἴῃ {Π6 νὰ δθῆβ 
ψΉΙΘΝ τ ὈΡΑΓΒ ἢ δουρέιγο, 85 5 5.1 γ ΠΡ ΔῊΥ 
Ἰιφιὰ Ἰυιδοϊοι δ. σνεοῖ, ὙΠῸ ΚΙΠΡ 5 ΠΙΘΆΠΙΠΡΣ 
ΔΡΡΘΔΓΒ ἴο 6 {παῖ ΜΉΘ ΒΑΘ. ἀϑεισηβ (πὶ 1Π6 
ἔοστῃ οἵ ἃ ϑἰπρί αν δ] ρουσαὶ Ἰπτογρυθίδτ οη) δ: 
«ΑἸ] Ρ᾽δα5θ5 πιὸ ἴῃ (Πδὸ, ἴΠ6γθ 15 ποίῃιηρ ἴο 
ἀοβρίϑε ΟΥ ολϑῖ ΑΥΝΔΥ 1.) Δποίμοσ σἤδηξο την 

αἶθασ, Ἐοβθημλ 1615 “' αὰξ ἀείοπάρηϊξ ἃ πηοπῖθ 
ΟἸεδά, 55. πογῦδϑ δὲ ργαπλῖηδ,,"" σΟΙΏΡΑΓΙΗΣ 
νι, “Ες]. χ. 7, ψου!ὰ ρεγμδρα Ὀ6 ἴῃ6 Ὀεβῖ 

τοηἀογίηρ 1{{Πδἰ 5θη586 οὗ ἿΣ (ἀείοηάθοτγο) οοι]ὰ 
Ὀδ 8. 6ΠῸῚΟΠΕΥ Θϑ Δ} 15η64, ΤῊΘ “ὁ ἀρρθᾶγ ἔγοπιὔ 
οὔ ΑΝ. ἔο!ϊοννβ (ΠῈὲ ἀπεκαλύφθησαν οὗ ἴδε 
ΧΧ, 

8. Εαγϑῖ, δῦ νος ἽΔἼ. 

φαϊπογεὰ ΓᾺΥ τηγτγῇ ἢ ΠΥ 8ρίςε ; 
1 πᾶνε δδῖθδ ΠΥ ποπαυςοιῃρ 
ΜΙ ΠΥ ΠοηΕΥ; 1 ἤἢᾶνε ἀτιηῖκ ΠΥ 
ννπα νυ ἢ τὴν παΚ: εατ, Ο ἐπεηάϑ; 
ἀγίηκ, 'γεα, ἀτγὰκ ἀουπάλπτιϊγ, Ο παν 

ἀγκκάνα 
Ὑ ἢ ἀδεεῖς Ῥεϊονεα. 

Οὐ ἴπ6 οροϑπίπα ϑεπίεποο, οὝἼὝΒου γί 41] 
[αιτ.," 

εαἱ, Ο "εηϊεπ. ὝΔοθΟ ἰαδὲ νυογὰβ ἅγὸ δεβέ 
ἀπάοτγβϑίοος 45 4 βδἰυἱδίίοη ἔγοπι πὸ Κιηρ ἴο 
ἢ5 Δ5ϑϑι δ] θὰ ρυοδίβ, ΟΓΥ ἴο ἴῃ6 Οδογιι οὗ 
γοιηξ πΊθπ ἢ᾿5 σοπιραηίοηβ (Οτίρεμ), Ὀάάϊης 
[Ὠὸπὶ ραγίδκο δὶ {πὸ Ὀδησασῖ ἴπ τπὸ ρἰφάπεες 
οὗ 5 ποαγὶ (11. 11). .Α ΡῬΑΓΆΪ]6] πισὴς ὃ6 
ουπὰ ἱῃ Ῥϑ, ΧΧΙΙ. 26, ννοτο Μοβϑιδῃ δ 106 
οἷοθο οἵ Ηἰ5 κιβουπρδ 5δ᾽υἴοθ ἢ15 ἔπὶοπάς, 
1ῃ6 Ῥοοτ, «πὰ ἂ5 ἴπον οαΐ δ Ηἰς ἰδὺϊο σίνος 
{Βόπὶ Ηἰ5 γογ4] Ὀ]οβδίηρ: “ ιναῖ ΠΟΥ νοβίγι πη 
ἴῃ πίογηπη"" 80 οηάϑ {Π|5 ἀδὺ οὗ ουϊνναγὰ 
οϑειν!ν δηὰ ϑυργεπηθ ποαγί-Ἰἰογ. ὍΠο ϑοπρ οὗ 
ϑοηρ5 δἴϊδιηβ 115 Πιρῆδδι οἰοναᾳίίοη, δηὰ 115 ἔυγ- 
ΤΟΥ ἢΔ ἢ 15. ΒΕΪΥ οἰοσοά. ὙὍἢδ βοοοηά δ4])Ὲ οὗ 
(Π6 Ροοπὶ ΠΟΙ ΠΊΘΠΓ65 (τ. 2) ΜΠ ἃ σῆδηρο οὗ 
ἴοπο πὰ γϑδοζίοη οὗ ἐἘ] Πρ 5: ΠῊΠΔΓ ἴο {παῖ οὗ 
(ἢ. 11. χ. [{ τεττηϊπδῖοβ νν ἢ [ἢ 6 ϑεδιϊηρ (ΥἹῖ}. 
6, 7) οὗ γεῖ ἄδερεσ Ἰουθ. 



νυ. 2---γ.]} 

2 41 9]εἐρ, Ῥυῖ πὴν πεατγῖ ννάκεῖῃ: 
ἐξ ἰς ἴτῆε νοῖςε οὗ πὶ δεϊονεα (πᾶ 
Κποςκοῖῃ, ςαγίησ, Ορεη ἴο Πλ6. ΠῚΥ 5.5- 
ἴεγ, ΤΥ ἰονα, ΓῊΥ ἄονα, ΠΥ ἀπά εΠ]εά: 
ογ ΠΥ ἤεδὰ 15 ἢ]Ιεὰ νν ἢ ἀενν, σπά 
ΤΑΥ͂ ἰος 8 ψψιῖ ἢ τῃ8 ἀτορβ οὗ τῆς πιρῇξ. 
41 μᾶνε ριιῖ ΟΕ τὶν σολῦ; δον 

56Δ}} 1 ρα το οἡ ἡ 1 πᾶνε νγαβῃεα ΤΥ 
ίεεϊ , ἢονν 5841 1 ἀεῇ]ε τπδπῚ 

4 Μῦ Ρεϊονεά ρυὲξ ἴπ ἢϊ5 μΒαπά ὃγῪ 
Οτι ἃς. ἴδε Ποΐς οἱ 1.6 ἄρον, ἀπά τὴν ον εἶβ 

3) ὑνεῖα πχονϑὰ ᾿ ογ Ἠϊηι. 

5ΟΙ ΟΜ ΟΝΘ ΘΟΝα. Νν. 

ς 1 τόβαὲ ᾧρ ἴο ορεῇ ἴο ΠΥ θε- 
Ιονεά ; ἃπὰ πῦν ἤαηάβ ἀτγορρεα «τυ: 
ΓΊΥΓΓΝ, ἀπά ΤΥ ἤηρεῖβ τοῦ 

ἴῃς ΙοςκΚ. 
61 ορεπεὰ ἴο ΠΥ δεϊονεά ; Ὀυϊΐ ΠΥ 

Ὀεϊονεά δὰ νι άγαννῃ Πἰπιβο] ἢ, σπαά 
νν8 φΌΠΕ: ΠΥ 80ι1 [Π]εἀὰ ννῆεη ἢε 
ΒρΆΚε: 1 βδουρῃξ Πίπι, δας 1 σου]ά ποῖ 
Βηᾷ Βϊπὶ; [1 ςα]]εἀ ἢῖτα, θυς πε σάνε 
ΠῚ6 ΠΟ Δηβυνεῦ. 

7 Τῆς νγαϊοβηδη τπδὲ νγεηῖ ἀδουΐ 

ἘΟΚΤΗ ΡΑΚΤ. ΘΕΕΚΙ͂ΝΟ ΑΝῸ ΕἸΝΌΙΝΟ. 
ν. 4---Χ ]. 9. 

Ν. χ,---8ὃ. Τρε Βν ἰδ: σοεομ ὈΓΦΩΡῚ 

((οπηπηεηςεπηθεπέ οὗ ἴῃς ϑεοοπὰ Ηδὶ]ῇ οὗ 16 
Ῥοεοπι.) 

ΘΟΙῚΘ ΕἸπ|6 ΠΊΑΥ δ σι! ρροβεά ἴο ἢᾶνθ οἰαρϑοὶ 
βίησο ἴη6 ΒηεἾἶβ 80] πη ἐβροι 8418 ἢ (ἢ ς 
Κιηρ ἴῃ οὗ. ἰν. γενοῦ. Α τγαηϑιοηΐ οἱοιά οὗ 
ἀουδῖ ΟΥ̓ Θϑῖγδηροηθη 5 ΠΟΥ ρά551:Π} ΟΥ̓́Θ ΠΟΥ 
500}}, 25 ὈΥ͂ {Π6 γοϊδίίοη οὗ [815 ἀγθαπῃ 5016 1π1]- 
γλδῖοθϑ ἴο ΠΟσ ἔγοπάβ. ὅ8|6 45 1οβϑί (δ βοςϊ εἴ 
οὗ ποὺ Βοϊονοά, Ὀυΐ ποῖ ἢ15 αβδοΐϊίοη, δηὰ 9θὸ κϑ5 
τουπίοη ΨῈ Ὠϊπὶ (ν. 8). Αποῖοπὶ δ] οροσγίοδὶ 
ἱῃτογργδῖογβ ννεγα ΠΟΐ ᾿Π5Θη510 16 ἴο {ἢ15 σῃαπρα 
οὗ ἴοπο (ἸνΒο ἢ οὐγῆξ ἴο ἢανὸ ϑιρροσίθα ἃ 
Ὀοῖῖοσ αἰνιϑίοη οὗ ἴῃς Ἑσμαρίοιβ, οἢ. ν. Ὀορίη- 
ηἰης ΜΠ Ὁ. 2), δηὰ πᾶνὸ νυ] ουϑὶγ δοςουηῖοα 
ἴογ ἴἴ. Ὑἢὸ Ταγριπι, ἴοσ ἰπϑίδηςσθ, τηρκοβ [ἴ 
5Υ110011Ζ6 Π6 σοπάϊξίοη δπὰ ἴθο ηρ5 Οὗ [5016] 
ἀιιγηρ {πῃ Βαῦγοηϊδῆ σδριινΎ, ὑνῆθη ἴδὸ 
ξἰογιος πὰ ρυγνιθορε οὗ ϑοϊοιμηοη 5 [6 ΠΊρΡ] 6 
(δα υπιθγαϊεα ἴῃ ςἢ. ἱν. ἀπά ν. 1) νγεγθ. ΠΟ ΠΊΟΓΟ, 
δηὰ τῆς πηδηϊεϑῖοά Ῥγόβθηςθ οἱ (ἢ ΗΟΪΥ πὸ 
μδὰ Ὀθθὴ νυἱτάγαννη. [ϑγδϑὶ ἴῃ Ἔχ] 5θο 5 ἴῇ6 
Ιοτὰ (νυ. 8), δπὰ ν»}}} πὰ Ηἰπὶ ἀραίῃ ἴῃ [Π6 
βεσοηἀ [Ἐ6πΠλρ01]6 (ν]. ,1---9).. ὙΠῸ ΒΠ4 65 τὸ- 
οἰἴα] ἤεγε οἵ ἢεῖ βεοοηά ἀγθᾶπὶ οἰ ΟδοῚῪ ΓΟσΟ ΠῚ - 
δ᾽ε5. (ῃαῖ οὗ ἴῃ6 ῃγϑε ἀγθᾶπὶ (11]. 1---- ς}), Ὀμ} [5 
τίσ ΠΟΥ ἴῃ ἀοίδ4ι]5 ἀπα βοηθνν ἢδί ἸΠΟΥῸ 584 ἴῃ ἴοπο. 

Δ. 1 «ἰκορ, δὲ μιν δέαγ: «υαζε!}} Α φοοίϊ- 
οΔΪ ροσιρῆγαϑίϑ ἴοῦ “1 ἀγοδπη." Ο(ὐογτη. ἃ [ἀρ άδ 
ΡΥ φυοῖοβ [Π6 ἀποίθηϊ 5ΑΥ ΠΡ : “Ἢ Ὠ᾿ΓΟΔΠῚΒ ἅΓῸ 
ἐβε γἱρ}}5 οὗ ἴῇυ96 ΨνΟῸ 5] ῦογ, ΠΟρῈ5. ἃΓῸ 
νυ κιπηρ ἀγοαπηβ." 

δὲ “σοἱςε] ΟΥ, “"" βΒοιιπα." (ΟΟπρ. ᾿ϊ. 8, ποίδ, 
5:6 ἤδαγϑ ἢϊπὶ Κποσκίηρ Ὀοΐογο ἢ6 8ρ ΆΚ5. 

γ} οὐδ δον, την ἰσυε, γν ἄσυε. ὅς. Ὑταθ ἰονα 
ΤΟΙ 65 ἴῃ ὄν ΓῪ Κἰπά οὗ θοπά (Βοβϑιιθῖ). 80, 
Δῇἤογνναγάβ, [πὸ ΒΙὰδ ϑγ5 ἴο ἢίπὶ, “Ὁ (παῖ 
που ΕΓ 845 ΙῺῪ ὑγόῖπογ," ἴῃ ΘΥΕΓΥ͂ 56η56 
ΤΩΪΠΘ. 

»ν πάρη] ἨἩδΦΌ. “ΠΥ ρεγίεςξ οηθ." 
Ψψυΐϊς. “᾿πιπηδοι]αία πιο." ΟΟΠΊΡ. ἵν. 7. 

»γ ῥεαά ἰς β᾿ραὶ αὐ ἀραυ] ϑόπια Αἰ]ορογϑῖβ 
δοιήραγε Μδις. υὴἱ. 20, δπεὶ [ὉΠ 12γα, ἰῃ {Π6 
5416 σρῖγιῖ, Ηρ. 1. 4, Πογο ἴΠ6 1] ογὰ σομ- 

νον. [Υ. 

Ρίαιη5 οὗ ἴπε ποη-ςοιηρϊοϊίΐοη οὗ {π6 βοοοηὰ 
τοπιρίθ, ννόγοη Ης ννου]ά ἔδίη σεηονν ςσοιη- 
τηυπίοη νν ἢ ΗἸ5 Ρθορὶα. 

3. Τραῦνεμὶ οὔ, ὅζςα. 8886 πηδκοβ {{ἱν]4] 
ΘΧΟιι565, 85 ΟΠ6 ἰῇ ἃ ἀγδᾶπι. 

4. ρμὶ ἐπ δὶς ῥᾳαπ4] του (1. “τοπὶ) 
Ὁ: 9 8019 (οὗ ἴδ ἰοςκΚ), 'ἴπ ογάεγ ἴο σᾷῖϑε ἴῃ 8 
Ρίη5 ΌΥ ψνῃϊσἢ (Π6 ὈΟΪὲ ννᾶς δϑίοποά. ΘΤὴδ 
Οτθηΐὶ πιοάς οὗ ξιϑίθηϊπρ ἀοοῦϑ πετὸ γοξογγοά 
ἴο αἰεγβ ἔγοπλ ογθ. ΤΠ ἰοςκ ἰ5 ἃ ποῖον 
Ρίθοθ οὗ ννοοά αἰϊδοῃθά ἴο {πὸ ἀοοτροκῖ, ἱπῖο 
ὙὙΠΙΓἢ ἃ 5] ἀηρ-Ὀ0] Ὁ 15 πιδάς ἴο τὰ. Α5 
ΒΟΟΠ 85 ἴῃς ὈοΪῖ Π45 Ὀδεὴ ἀγίνθη Βοπιθ ἃ πιιπὶ- 
Ὀεγ οὗ ρὶπϑ ἀἄτὸρ ἱπίο ἢοΐοβ ργοραγρὰ ἴῃ ἴζ ἔοτ 
ἘΠΟΙΓ τϑσορίίοη. ΤῸ γαϊϑθὸ {πθ50 ρῖπ5, ἀπά 90 
ΘηΔ0]6 {Π6 ὈΟΪΈ ἴο θὲ νυϊμάγαννῃ, 15 ἴο πξαϑίθη 
16 Ἰοςκ. ΤῊ Ϊ5 15 σοπηποην ἀπὸ ΌΥ Τλθδῃ5 
οὗ {π6 ΚοΥ (ἐ" πιδρῃίοδοῃ," Ορθπογ), Ὀυϊ πΊΔΥ 
οἴξῃ Ὀδ Δοσοιηρ᾽ 5ηθα ΌὈΥ ἴΠ6 βΏροΓβΘ Ο]Ὺ ἀἱρ- 
Ροά ἴῃ ραϑῖθ Οὔ ϑοπΊθ οἵἴποσ δάϊβοϑιίνο δυϊβίδηςο. 
ΕῸΓ δος ἢ ἃ ριγροβὸ ἴΠ6 Βοεϊονοά ἱπϑεγῖβ ἢΙ8 
ἤηροῖα ἤογὸ δηοϊηϊοα νυν ἢ {Π6 σΟΘΕΪΥ ἀηριοηΐ, 
ὙΠ ἢ ΜΜ1}} ΡΓΟΘΟΠΕΙΥ ἀ151}} οὐ ἴμοθε οὗ ἴῃ6 
Βυίάθ θη δὴθ γἴ568 ἴο ορθπ ἴο ἢϊπ|. (866 
Ἰ,Δηθ᾽5 ἀοβογιρίοη νυ ἢ οκοίςῃ, “Μοά. Εφγρῖ; 
Ιητγοά. ς(ἢ δαϊξ,, Ρ. 19.) 

5. “«ὑεεΐ “»ιοί δπς γῖγγγ}} [1μ|. 9 ονογῆονν- 
ἴηρ. Ἰᾳυ!ὰ,οΥ (45 ἴῃ πλᾶγρὶη}) ὁ“Τιιππίηρ τγττῇ,᾽" 
(δὲ νυνῆϊοἢ ἤγϑι ἀπὰ βϑροπίδπθοιϑυ ὀχυάοϑ, ὁ. 6. 
[86 ἐτεβῃοϑῖ, βποϑῖ ταγττῆ. Ενθη ἴὴ νττπάγαν- 
ἴπρ πὸ [45 Ἰθ [Π|5 τοκθη οὗ ἢ]5 ὑποραηροα ἰονο. 

Θ. 7. 1 ορεπεά, δες. Εο᾽]οννης ποτε οχ- 
ὉΠΟῪ τἢ6 ογάοτ οὗ σνογάς ἰπ {π6 Ηοῦγονν να 
ΤῊΙΡ ἢ τοηάσογ {Π05: 

ΤΏΘη ΟΡΘΙΘᾶ Ζ 0 ΖῺΥ ΒΟο]οΥΘθά, 
Βπλ ὩΥ Βοϊονθὰ ὙΠΌΒΟΑΓΘῊῪ ἈΣΠΒΟΙζ, 

Ἧ88 ΚΟΙΘ: 
ΜΡ 8011 τϑιΐ ([ΓῸΠῚ π|6ὴ) ἃΒ 89 ΒΡΆ,Θ: 
[ποπεδὶ δἰ, Ὀθπὺ 1 ζουπὰ ὨΪπ| ποῦ: 
1 οδιῖὶϑὰ πἰτ, Ὀπὸ ὯὨ0 ΔΗΒΘΙΘά [26 

ΒΟΥ! 
0 ἩΔΙΟΏΏΏΘΙ, ὉΔΟΥ͂ ὑπδὺ Κὸ ὑΠΘΙΣ 

ΤΣοππὰδβ 1 ὅπ οἰῦγν, ζουπᾶ χη9; 
ΤΉΘΥ δηιοῖθ 19, Ἡουπάθα 116: 

ΤΉΘΥ ὍΟΟΙς ν᾽ νο}] ΤΊΤΟΣ ΟΖ Π190 

--Τὰο ὙΔΌΟΒΙΘΣ ΟΥἩ 86 ὙΑᾶ4ἅ118| 

ΧΧ 

6δο 

ἔοννοες ᾿Η-ςδ. 
᾿ τερον, 

5016 ΠἸπρ' πη γτγγῃ, ὑροη τς Ὠλη 4165 οὗ γμππίῃς 
ζ 
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ἸῊΦΘ. 
«υἀαί, 

(Π6 ΟΥ̓ ἰουπὰ π|α, ἴΠεῪ βπηλοῖα ΠΊ6, 
{πεν ννουπάοα πε; ἴτῃε Κεερεῖβ οὗ 
(Π6 νν8}}]ῖ5 ἴοοκ ἄννᾶὺ ΓᾺῪ νεῈ}] ἔγοηι 
ΠΊ6. 

8 1 οἤαγρε γοὺυ, Ὁ ἀδιυρῆϊζετβ οὗ 
7ετγυβαίεπι, τῇ γε πμὰ πὴγν θεϊονεά, 
ἔτη γε τ6}} ἢϊπι, τῆλε 1 ἀπὶ εἰς κ οἵ 
ΪΙονε. 

9ο 1 ννμαῖ ἐς τὴγ δεϊονεά πΊογε 
(ἢΔη «ποὲῤεῦ Ὀεϊονοά, Ο τῆου ξα γεϑῖ 
δῖλοησ νγοπλθη ὃ ψγηδς ἐς τῇ δεϊονεά 

Νοῖθ {π8 ραϊιοίῖς ἀγθαπλ- κα τερθιοη---- ἢ (ἢ6 
ϑνΑιο ηθη οὗ ἴΠ6 νν4}15.᾽" 

8. 71 εῤαγσε γο, Ο ἀαμγ βίον: 97 εγι α]ρ») 
ΤΠΟ ἀγοαπι 15 ἱπογοίογο γοϊαϊθα ἴο [6 (δοτιιβ. 
ἼΠο το, ποὸὺνν ἄννάκθ, 15. 51}}} ϑϑοκίηρ ΠΟΥ 
Βεϊονοά. Τῆς ἄγοδιη οὔ ἢϊ5 ἀδραγίιγο δηὰ ποῦ 
ἤθε ηρ5. τπάογ [τ ἤν συπιθο]Ζεα ἃ τϑα] οηο- 
ἰοπ οὗ μὸῦ ννακὶπρ Πολγί. 

Ν. 9-ΝΊ. 3. Τῶε Βνιάρ᾽ εοριρισηαίϊος οὗ 
ἐῤε Βείουοώ, 

ΤΠο ΟΒογισ, τορὶ νίηρ ἴο (6 Βι1ἀ ς᾽ 8 σμαῦρο 
(υ. 8) ἢ τῃ6 αιρϑίοη, “ΝΜ ηδΣ 15 Τὴγ Β6- 
Ἰονεά πιοῖὸ ἴδῃ δποίμογὶ " ἄς. (συ. 9). ξῖνο Ποὺ 
1Π6 οσοσαδίοη, ὙΠ ἢ 56 ΘΑΡΌΓΙΥ 561.165, ἴὺγ ἃ 
εἰογίουβ ἀοβογιρζίοη οὗ ἢϊ15 Ὀδδιῖν δηά ϑυνθοῖ- 
1655 Οἵ ἡνΠΟΠῚ 86 15. 1Π ϑεδύοῇ (νυν. 1το---τό). 
11 15 αἰϑο Ποὺ γόβροηϑο ἴο ἴῃ6 ργβί5θ5 οἵ {Π6 
Κίηρ οἡ πεῖ ὑγιἀα]-ἀαγ (ἰν. 1---ς ἀπά το---ἰ ς). 
Ιπ {Π6 Δ] 6ρόγίςα] ᾿ητουργοϊδΠοη5 οὗ [Θυν 18} 6Χ- 
Ῥοϑιίουβ 8}} 15. όσα βρόκοὴ ὈΥ ὀχ θα [5γΓ46] οὗ 
{πὸ ΗοΙΪγ Οπὸ Νν οβο ρυαῖϑο 586 5:ηρ5 “" ὈΥ {ἢ 6 
νναίουβ Οὗ Βδγίοη" (}5..Ἴχχχνη. 1). [Π6 νατ- 
Οἱ5. δηςγοροπιοσρῆϊς ἤριγοβ Ὀοηρ τοραγάοὰ 
85 ἃ 56 7165 οὗ ϑυπιῦοΐα, πκὸ ἴΠο56 ἴῃ ὑχοκ. 1, 
,6---χ,8; Δη. νἱϊ. 9, το; Ἀεν. ἱ. 12---20. 
ΕἸ γιβεαη ἰπτογργοῖοσα ἀρρὶγ ἴμ6 ἀδβογιρίοη 
ἀϊτοςτγ ἴο ἴῃ6 [πολγηδΐὸ ὅοη, ΡΑΓΟΠΥ ἴῃ Ηἰ5 
Ἐτογηαὶ σοάπεαδά, Ὀμὰῖ ςΠΙ ΠΥ τη Ηἰ5 γίϑθη δηὰ 
σἰουιῃοά Ημπιδηῖῖγ. 1 ενουῖΐ [ϑὺν5 51} δά- 
Ποῖ ἴο Δῃ δηςσϊθηΐ {π| ΓρΊς 4] ι156 οὗ {Π 656 νοΓβθ5 
ἴῃ αγίηρ οὐἱ (Ποῖγ ἀδδά, {ἢ πι5 πχακίηρ, 1 ννοι]ὰ 
866 Π|, ἃ ΓΟΠΊΔΥΚΔΌΪΥ ποδι που ἢ ὑποοηβοίοι5 
«ΡΡτοδοῦ ἴο [π6 (μη βίδη δρρ]σφίίοη. (ΤῊΘ 
ἔουτηια 15 σίνθη ἱπ ἃ (Οο]δοῦοη οὗ δπεοίθηξ 
Ηεῦγονν ΟΠϊοθβ ἔοσ {πῸ δῖε κΚ δπά Ὀγίηρ δηᾶ 
ἴογ (Πη6 Πϑοραιῖοα (5866 Κπόρβιηδομογ, ὁ Μάνναῦ 
]αῦοκ’ [ΝΛ νιεη, δός, 410], ἸεδῈ 39). 

10. "ἤν ῥοϊουεὰ ᾿ς «υδίϊε απά γμάάν) ((Οἴηρ. 
χ ὥ. χνὶ. 12.) “ὝΠΟ σοπιρίοχίοη τηρϑί δά- 
τηϊγοὰ ἴῃ γοιῖῃ᾽᾽" (580 Ἀδβἢϊ δηά οἴμογ [θυ] 5ἢ 
ὑΟΥ̓ΡΓοίοβ, σγοηδγκίηρ {μαι Ης ΠΟ 15 εἶϑε- 
ψΠογα σα] τς Αποίεηϊ οὗ [αγϑ᾽" ἰ5 ποσὰ 
ἀοκογι θεὰ ἃ5 ἴπὸ νοῦ οσηρ). “Δ ΒΙΐδ τὴ 
Η!5 νυἱγριπερυτ νυ, βὰγϑ δ1 [ογοπίθ, ἐδ ηἀ τυ γ 
'ἴπΠ Ηἰς Ραᾳβϑίοη." ΤΖ7Τῃε Ταγριπ)ὶϑὲ γοίογα ἴο 
ΤΏ δη. νἱῖ. 9, “ΝΠ ἴῃ Ηἰ5 γδιπιθηΐ 845 1ῃ6 
δηοιν, δι ΗἸ5 [γοπθ |κὸ {πῸ ποῦν Πδηλθ." 

ἐῤρε οἰίεζεεί απποηὴς επ ἐῤοισαπα 11ἴ, ὁ ἃ 

ΘΟΙΟΜΟΝ᾿Θ 50 Ν6, Ν. ἰν. 8---τ 2. 

πλοῖα ἴπδη σηποίρεῦ Ὀεῖον 4. τπδὲ το 
ἀἄοβξῖ 80 σῆαγσε υϑὲ 

ἰπ ἘΣ ἡ στ’ τπάπταῖο 
10 Μῦ ρΡεϊονεά ἐς ννῃϊῖε δηά γυάάγ, ἄγαεν. 

᾿Πς ΤΠ εἔεβι ἀπιοηρ ἴδῃ τῃουβαπά. εκεύα, 
Ν᾿ , . Ω ΠΑΡ. Σ, 11 Ηἰ5 Πελά ἐς ἂς τῇς πιοϑῖ ἤπερ τ 

δο]ά, 5 ἰΙοςκβ αγε ' θυβῆγ, ἀπά ὈΪΔςοΚ ' Ἠερ. 
ΕἸΣ ΙΣΤ 7. 

45 ἃ Γν( ἢ. ,μέμεες, 

12 “Η!ϊ5 ἐγεβ “γι 45 ἐδ εγες οἵ ἀονεϑ ΑΡΟΑΣΡΑ 
Ὀγ ἴῃε γίνεγβ οὐ νγαΐεγβθ, νναβϑῃεα ὑνΊτῇ “κε κε σε 
ΓΚ, σπά ᾿ Βι]γ 5εῖ. ἐπ 5 

12 Ηἰβ οἤεοκβ γέ α5. ἃ δεά οἔ κα τάς 

Ὀδηποῖρά ομθ ἃπλοηρ ἃ πηγτὶδαὰ," }.Φ. ἃ ἰοδάοσ 
οὗ ἴδῃ {ποιιϑαηαὰ νναγτοῦβ. 850. ἴῃ Τλγρυπὶ 
(αξαίη γοξουτηρ ἴο Ὠδη. νἱϊ. 9), “" ΗΙ5 ὕδηπογ 
Ϊ8 ΟΥ̓ΘΙ ΠλΥΓΙΔἀ5 Οὗ δι|Ρ6]5.) (ΟομΡ. νῇ!. 4. 
Βυῖ τῆς ννόογὰ ΠΔΔΥ ρογῆαρθ δ6 ἴδκθηὴ ἴπ ἃ 
ὙνοΓ 5θη56 ἃ5 δαι νδὶοηΐ ἴοὸ “ τηαγκοά ουζ, 
εἰ ἀἸ5Ε Πρ 5 Π θα, ΟΥ̓, ἃ5. νγὸ ΒΑΎ,, “5:5. 11 χ 6 "ἢ 
(ςοπῃρ. ἴΠ6 1.411Π 5" 1Πη515}}15). ὙΠῸ τοπάθπης 
οὗ (ῆς Ψ τἰραῖθ, “’ οἰδςῖιι5 δχ πλ} 1015, σοηνογς 
1}15 5δ6η56. (Οοτρ. 5. χὶν. 2. 

11. Ηἰς ῥεαά ἐν α΄ ἐδε πιοῦν ἥπε ξοϊ] "" ΟοἹά- 
Θη-ογοννηθα " ρου πᾶρ5 (ςοπιρ. 5, Χχὶ. 3. ὑΥΒΟΓΟ 
ἐΡΡΌΓΘ᾽" χοργοβϑοιῖθ (ῃ6 54π|6 ννογὰ 85. “" πηοδὲ 
ἤπο᾽" Π6Γ6), οὗ (Ὀοῖτογ) ΠΟΌΪ6 δῃά ργεοίοι ἃ5 [ἢ 6 
ἤποϑὶ ροϊά. 1,4η|. ἵν. 2. 

ῥὶ ἰοεξε αγὸ ὀμῥγ ϑανιπηρ ὈγάποΠο5. ΟΥΓ 
βΒῃοοίβ. ΤΠ δορίυφρίηξ ἀπά Ν υἱκαῖο γοπάογ- 
ἴηρ, εἰσί ρῥαϊπιαγιρη, ϑυσρεϑῖβ ἃ βοοά 5θηβὲ [Ὁ γ 
(μ6 ννογά, δηά ἃ ρ᾽θαϑίηρ Ἱπηᾶρὸ ἴογ 1[ῃ6 γος: 
Ὦ158 ἸΟΟΙΚΒ ΔΓΙ0 ὙΑνΙκ ὈΣΒΠΟΠΘΒ οὗ ᾽Ὁ86 

Ῥδῖτα. 

12. Ηἰς γε: αγό ἂἹ ἐῤὲ γέ: οΓ ἠοπε 18 
ΘΥ͂ΘΒ ἃΣο ἄογϑθβ. Τῆς σομηρδτίσοη ἰ5 ἴο ἴῃ 
ἄονοβ {οι ϑοῖν 5 50 ὉΡ ΒύσϑϑιΒ οὗ ψΑΌΟΡΣ 
ὙΔΒΏΠΚ 1ἢ 1111}ς (1. ς. π}}ΠΚ ν 116). 8 ἃ δ1ῦ- 
18. ΟἹ 701}688 (ἰ.Ζ. Οἡ ἴῃ 6 1}}} οὐ αὐυπάληξ 
νναΐογ-Ποοά). Ὑῇο ᾿πιαρὸ 5 {πὶ οὗ 1. 1ς, ἵν. 
Ὶ, ἀιῃρι|βοά. ΙὈῃ Εἶτ σοιηρᾶγε ΗδΌ. 1. 
13, ὙΠΟ ἴῃ6 ΡγΌρῃοὶ ϑρθᾶκβ οὗ ἴΠῃ6 ““ρυγδ 
Ἔγ65 " οἵ (πὸ Ηοὶγ πο. 
Μην “Ἢ ὙΠ Ι5 τεπάετηρ δι ρροβοβ ἐμαῖ {πε 

Ἔγοὸϑ τυ πτη {ΠΟΓ δος κοίβ ἀγὸ σοπηραγθὰ ἴο ργδ- 
ΟΙΟΙ 5 δίοῃθϑ 5οῖ 1ηὴ [ἢ6 ἔο!! οἵ ἃ γτίπρ. 80 δῖοσ- 
Εἰογ δηὰ {πῸὸ ΒΑ ΌιηϊσΑὶ] σοπιπιοπίδίουβ, ἱπῖσο- 
ἀιιοῖηρ ἀποῖποῦ δηὰ 6858 ρ]θαϑηρ ἱπιᾶσὸ {Π8Π 
τῃμαῖ Οὗ 1π6Ὸ ἄονοβ. ὍΠ6 ᾿ἰἴ6γ4] γθη ἀογηρ ξίνθη 
ἰη [86 πιαγρίη, οὐδ ἐπ ἡμίηεις, 5θεῖ5 Ὀεβῖ 
οχρ αἰ πθα ὃν χοΐεγθηςε ἴο {Π6 “" Γίνου οὗ ννδίογβ "ἢ 
ἐπητη θα δῖον ργεσθάϊηρ. 850 {πὸ Ψυ]ραῖθ, “"τοϑὶ- 
ἄἀθηΐ δ ΡΟΥ Παπληα ὈΙΘη 551π|4.᾽ 2.6. {π6 τὴ] Κ- 
ὙὨϊ6 ἀονθθ ἘΠποπηβοῖνοϑβ, διΕ{ἰπρ ὈΥῪ [111 ΘΕΈ ΓΑ ΠῚ 
οἵ ννδίϑυ, οὔ σγεβοοϊρα ἴῃ {Ποῖ ΠΙ ΠΡ 5 αἴῆννασῖ 
16 β]ασογ συτγίαςθ, ργόϑοηΐ ᾿λρῈ5 οἵ (6 σδὶηι 
ΤΟρΡΟβ6 δηὰ νἱν!ἃ ρσἴδηςσοβ οὐ 186 1} Ῥυγδ 15» 
ἴγοιι5 δγδ5 οὗ ἴῃ Βεϊονθά. 

13. “τυεεὶ ἥοαυεγ. 850 Κιπιοῆι. ὙὍΤῆδ Τρὰγ- 
ΕἾη4] γοηάθγιηρ 5 186 ΓΙΡΏ οπα, “ὁ ΤονΤΕΓΒ οὗ ρετ- 
[ιιΠ165.,᾽) δ. 6. Ρ]απί ἢ ἔταρταηΐ Ἰεᾶνεθ δπὰ 
Βοννοῖβ ἰγαϊηοα οὐ {6 |Π|5-ντογκ. 
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βρίςεϑ, 4: ᾿ ϑδυνεεῖ ἥοννεγβ : ἢΪ5 105 {δ 

ν. 14-.} 

 1Π|ὲ8,) ἀτορρίπρ δννεεῖ 5616 ]}Π} Πρ τγτγῃ. 
14 Ηἰ5 δαπάβ αγε ας ροϊὰ τίηρϑβ 8εῖ 

νυ τῃς ὈΘΓΥ] : Π[5. θ6}}γ ἐς ας Ὀτγίρῃς 
ἱἵνοσυ ονετίαια εὐὴΐῥ ΒΑρρῃ Γαδ. 

Ις Ηἰϑ5 Ἰερβ σγ ἂς μι] 1γβ οὗ πιδιθ]ς, 
βεῖ προῃ βοςκεῖβ οὔ πε ρο]ά : ἢἰ5 
σοιιηεπαηοα ἧς 245 εράποη, Ἐχοαί]εηξ 
ἃ5 ἴῃε ςεάδτϑβ. 

16 [Η]5 πιουτῇ ἐς πχοϑβῖ ϑυνεεῖ: γε, 
ἢε ἐς τορεῖθεγ ἰονεῖὶγ. ὍῊΙ5 ἐς ΠῚ 
θεϊονεά, «πὰ τ|18 ἐς πῖν ἐπ επά, 
ἀλυρητεγβ οὐ [εγυβα επλ. 

ΟΝΑα. νΝ. ΥἹΙ. 

ΓΗΑΡΤῈΒΝ ΚΥἹ. 
1 724 ελμγελ 2γογέεεοίλ ἀδγρ μα ἐπ΄ Οἀγέεέ. 

4 Ολγίεί φτἀσιυείά 446 σγαξές οΥΓὙ ἐὰς ελμγεῖ, 
10 αμά ἀξς ἐἰσὺδ ἰοτυαγαΐς ἀξ’. 

δ αν 158 (ἢγ δεϊονεά ροηπα, 
Ο τοι ξἰγεβὲ ἀπιοπρ ἡνοηλεη ὃ 

ννΒΠοΥ 15 ΤῊ δεϊονεά ταὐγπεὰ 45146 ἡ 
[δὲ ννὲ ΠΊΔΥ 566 Πῖπὶ νυ ἢ (δα. 

2 Μῖν Ὀεϊονεοά 15 ροηθ ἀοννῃ ἰηπῖο 
ἢϊ5. ραγάβη, τὸ τε θεάς οὗ βρίςεβ, ἴο 
[εβὰ ἴῃ 8 ραγάβηβ, δηά ἴο ραῖθοῦ 
11165. 

4 ΟἿΔΡ 2. 

6οΙ 

3. .04Σ1 ἀπι ΤΩΥ δεϊονεά᾽ 5, Δπη4 ΓΩΥ͂ 16. ἃ). τὸ 

ῥὶ’ 51 8: 111198 ἄσουνῖπα 1ἰᾳπ1ά 
ΥΥΤΉ. ὅ66 ποίδ οῇ συ. ς ἀῦονθ. ὙΠ Οτθοκβ 
οΔ θα {Π6 νυν ἢ ]γ “ἸΠοη,᾽ [6 γοὰ ΠΥ “ οτι- 
ποι" (Ρ]η. "Η. Ν.᾿ ΧΧΙ. 11). ὉΠδ ἰαϊίογ 15 
1Π6 ἴογι 564 ὈΥ οἷν [νογὰ ἰη [Π6 δογπιοη οἡ 
{πὸ δουηε (Μία. νἱ. 28). ὙΠ ϑοδγὶεῖ τηδγ- 
ἴδβοη, ᾿νῆϊοῃ δδουπάβ ἰὴ ἴπ6 [οναῃῖ, ΤΥ ὃὉδ 
(πη ἤοννοῦ ΠΒογθ πιοδηΐ (" 1)1ςϊ. οἵὁὨ ΒΙΌ]6,᾽ γί, 
1}ν). Ἰογπαρβ, Βοννόνοῦ, {ῃ6 ἔγαργαηοθ οὗ 
1Π6 ἤοινοιβ, οὐ {Π6 ἀο]σφίθ συγ] οὗἩ (86 ΠΠΡ0-|κθ 
Ροίδ]5 (βοϑϑβιιθῖ), 15 βοῦὸ [86 ροϊπὶ οὗ σοπηρατ- 
50η, δηῃκᾷ ἴῃ σΟ]ουΓ 15 Ἰοβὶ οἰρἢ οἵ. 

14, Ηἰς ῥαμ44] ᾶἃτο Κοϊάθπ σἱ ΚΒ ΟΥ 
ΟΥ̓ πάΘΣ 8, ἃ5 ἴπὸ ννογὰ (σελἑἕ»!) 8 τοπάεγοὰ 
ὈΥ ϑοηθ Ὀοΐῃ Ποῖὸ δῃὰά δἱ βίῃ, '. 6. (ΤὴῸ 
τυϊπάϊης ἃρ οὗ τπ6 ὙΓΠοΥΔἢ ΓΟ 5 οἡ ἔΠΕῚΓ 
ΟΥΪΙπάγιςᾷ] γοάϑ 15 51}}} ἴὴ 16 ϑγπαροριιο σδ θὰ 
Ζεἰα ὁ.) ἴῃ τῆ ομθ οαβὲ ἴἢ6 ἤπηροῖβ οὗ ἴθ ὑδηξ 
ΟΥ οἰοβοα βδηά ννου]ὰ Ὀ6 σοιῃραγεά ἴο ἃ πλαϑβϑῖνα 
τὴ οὐ 5εΐ οἵ τίηρϑβ ; ἰπ ἴΠ6 οἴου, 45 ουϊϑιίγοιςἢ- 
δα οΓ 5ἰγαιῃιθησδα, (ΠΟΥ ἅγὸ ᾿Κοποὰ ἴο ἃ ΤΟΥ 
οὗ ξοϊάρῃ γοάϑ οἵ ου]πάογϑ, 

ἐῤε ὀεγγῆ ΗΗδΡ. ἑαγοῤὶσϑ, ἃ Ῥτγθοίοιι5 βῖομθ 
Τιθηιοποα Εἰχοά. ΧΧΥΙ. 20; ΕΖ76Κ. 1. τό, χ. 9, 
ΧΧΥΝΙΠ. 13, δπὰ Ὠδῃ. χ. 6, ΡΓΟΌΔΟΪΥ ἴδ σἢγγ- 
8016 οΟὗἨ [6 Δποϊθηΐβ (50 σδ θα ἔγοπι [15 σοὐά 
ςοϊουγ), {πΠ6 τπηοάθγη ἰορᾷζ (Κιηρ, “Απίαιθ 
(ὐδπιϑ5.᾽ ΡΡ. τός, 3327). “Τ Αγβῃ 5} 15 τη ἀοσεὰ 
ἐσ  γγϑο} 6 1η τπᾶγρὶη οὗ Α. Ν. «αἱ Εχοκ. 
ΧΧΥΙΠ. 12. 

ΎΠΟ6 ποχὶ οἰδιιδοὸ τρῶς Ὀ6 τοηάογοά 818 
Ῥοὰγ (πΠ6 Ηφοῦγονν ἴογτη ἀρρ]165 ἴο ἴῃς ννῆο]6 
Ὀοάγ, ἔγοσῃ ἴΠ6 δῃουϊάειβ ἀοννηνναγάβ ἴο ἴῃ6 
{Π15}5) 1858 Ρ1θ09 ΟΥΊΨΟΥΥ͂ ΤΟΙ ΚΙ ΔΏΒΕΙΡ 
ονοσιδι τι ΒΑΡΡΕΙΣΘΒ. ὙΠὸ ΞΑρρἢΓΟ 
οὗ ἴδ δησϊθηΐβ 56θπὶ5 ἴο ἤανθ Ὀδθη (ἢ ἰΔΡ15 
ἴλζυ (Κη, Απί. Οοπιβ,᾽ ῬΡ. 44---46), Απὰ 
(δεοογάϊης ἴο (δε Βάϊϊογ οὗ [ἢ15 (ὑοπηπιεη- 
ἴδγγ) παπιθάὰ ἐροιείέ ἴῃ ἃ ναβῖ πιιπλῦθγ οὗ 
Ἐγγρίϊδηῃ ἱπϑοτιρί!οη5 οὗὨ 8} αρὸβ, βΈ πουδ ν ἴῃ 
σοπηροίοη ἢ τυγηυοῖθ δηὰ δοῦ ροϊὰ δηὰ 
διΐνοσ. Βοββιιεῖ δηὰ οἴποῦβθ βιρροϑθε 6 5ᾶρ- 
ΡὨῖγοβ ἤεγα ἴο ἱπάϊςαίο (ἢ6 ρυτγρὶο οἵ (6 Κιπεὶν 
ΤΟῦΘ οὐ΄ἃ 7Ἔνν δὰ ρίγάϊθ, δηὰ [ἢ6 “δος κοῖβ᾽" (οΥ 
Ὅ8898) “οὗ ἤηε κο] 4 ἴῃ [ἢ6 ποχῖ νϑῦδο ἴο βίαπάα 
ἴοσ 186 ξοϊάθδῃ 5δηκ.4]5 1ῃ νυ ;ςἢ (ἢ γογαὶ ἔδεῖ ἅγὸ 

8ῃο. [{ ϑθεπιβ, ποννονού, τλογὸ ᾿ἰκοὶγ [παι [ἢ 6 
ἔδει τῃοιηβοῖνοθ ἄγ σοπηρατοὰ ἴο " βηθ ροϊ]ὰ,᾽" 
85 1ῃη6 Ποδλά ἰῇ τ. 1... Οὐομρ. εν. 1. τς. 

156. δὶς εομπίφηαηοο) ΟΥ, Ἀ18 ΔΡῬΘΆΣ Β)0Θ 
(815 ννῆοϊο ρογῖ δπά πιῖθη, θυ δβρεςῖα!}ν ποδὰ 
δηᾷὰ σομηϊξηδηοθ) "15 85 ἴἢ6 1 Θρδηοη." (ἰοπηρ. 
νἹ]. ς. 

16. δὲ ἰς αἰοσοεροῦ ἰοῦ) Ι1Μἴι 189 
019 ΟΥἩὨ πίη, ἀθβὶσζοβ Οὐ ἀθ]]ᾳηῖ8. 80 
}υ5ῖ Ὀξέογο, “15. πιοι ἢ 41} ““ϑυνθοίηθβϑθς᾽, 
(ΤΟΥ Ὀγθδίῃ, ἀπά ϑροεςῆ, δηὰ 5111}|6,) Βος- 
5:161}, {86 ρίυγαὶ! ϑιι δοίη ἶνοθ Ἔχ ργοϑϑὶῃρ [Π6 
ποίϊοη οὗ πὸ σιυροῦαῖνρ, “Τοῖα5 οϑὲ ἀδϑιἀθ- 
ΓΔῸΠ]15, ἰοΐ}18 ὁσί ἁπλοῦ" (Α4υΐπᾶ5 ἀρ. Βοβϑασῖ). ἢ 
ὙΠοοάογοῖ, ρρ  γίηρ ἴο οὖὖἦ 1 ογὰ [6 ΨΒοΪΘ 
ἀοβοτιρίίοη, ᾿πϊογργοῖβ νν6}} 115 ἰδϑὶ ἴοστῃ: 
“ Βεῖηρ αἵ ἃ 1οβ5 ἔου οἴμεγ ἴθτ5 οὗ ργᾷῖϑε 5Π6 
ΠΑΠΊ65 ΠΙΠπὶ ἤΠΔ}}Υγ ὈΥ οπὸ Νάηθ. ΔΝῊΥ 5που]ὰ 
Ι τῆ15 ἐπάδανουγ ἴο Ἔχργεβθ Η 5 ὈΘΔΌΥ ρίδοδς- 
τ 8] νν ἤθη Ηδ ἰ5 ἴηὴ Η!πΊ561Ὲ δηὰ δ οροῖδοῦ [Π6 
Οπὸ Ἰοηρεά-ἔοτγ, ἀγανντηρ 411 ἴο Ἰονθ, σοῃρθ]- 
Πρ 41} ἴο ἰονᾳ, ἀπά ἱπβριπηρ ἢ ἃ Ἰοηρίην 
(ἴογ Ηἰ5 σοπιρδηγ}) ποῖ ΟἿΪΥῪ ἰβοϑθ ΨὙῆΟ 566, 
Ὀυΐ 4͵50 ῃοβε νῃο Πρᾶγ 3) 

ΟηαΑρ. ἿΙἽ. 1, 2. ἤῥιιδον ᾿ς 1δὺ δοϊουυεά 
ὅοηε, ἄς. ΤῊ Ϊ5 αιορίίοη ρει Ὁ [86 ΟΒογα5, 
δά [δ6 ἅπδιννεῦ ἰζ τοσεῖνοβ ἔγοπλ {πΠ6 ΒΠάθ, 
5ῃονν {πδἰ {πΠῸ 1055 δηὰ ϑϑοκίηρ ἅγὸ ποΐ ἴο Ὀ6 
ἴάκθη ἴοο σεογοιισὶγ. Τὸ βπάθ, Κηόνην 
Ὀεϊῖοῦ (Πδῃ ΠΟΙ ἔγιοηάς νυ μεγο (Π6 Βεϊονθὰ 5 ἴο 
Ὀὸ ἔουπά, δηϑννεῦς, ποι ᾿δϑι δίιοπ, παῖ Π6 
15 βοπὸ ἄοννῃ ἱπίο ἢἰδ βαγάθη ἀπά [15 ϑρίςθ- δος 
ἴο δορὰ ἢϊ5 ἤοςκ ([π 5 σμαγδοῖοσ οὗ δῃορῃοσγά, 
ΠΟΩΠΊΡ. 1. 72), δηὰ μδίμοσγ 1165 (ἔογ Βεῖ---ϑὸ 
Βοϑβϑβιι6ι) ; δοϊίοῃϑ σοηιγδα ςοσΥ δηά ᾿γτδ ΟΠ 4] 
[ τῆὸ ννοτάὰ5. 6 ΠΠΟΓΔΙΎ υπάογβῖοοά. ννῃαῖ 
16 Βπά6 τηοϑη8 ἰ5, παῖ ἢδ, οὗ ννῆοιη 586 
Βρεακϑβ, 5 ἃ ογδὶ ϑῃπορῆογαὰ (ροββοββθὰ οὗ ἃ 
βαγάθη οἵ γαγθδί 5ρις 65). δηὰ ποῖ οὐνῃ ἴπ|ι6 
ΓΠποπὰ ἰο ννῆοπ) 5ῃ6 4150 ὈθΙοηβ5, ΠΟΓ “506 ρ- 
δογὰ ἁπλοῦς 111165.᾿ 

8. 1 ων»πη γι ὀείουεαϊ:, ὅς. Ἐοροαϊοά 
ἔγογῃ 11. τό, ἢ 4 ϑρπιποδηΐ Ἰηνογϑίοη. [Ι}ἢ 
1μαΐ ἀδγ οὗ ΘΑΥΥ ἴον ποὺ ἢγϑοί Ὀοφϑὶ ννὰ5 ἢδξ 

ΧΧΖ 
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δοϊονεὰ ἧς πιῖπε : ἢς ἐβεάθιῃ δπιοηρ 
(Πρ 1165. 

4 4 Του ἀγὲ δελυσία, Ο τὰΥ 
Ιονε, 5 ΤΊγΖϑῃ., σοπλεὶγ 88 [6γιβαίθηι, 
ἴαγγ 8] 25 πὶ ἄγη Ὑψἢ ὈΔΠΠΕΓΒ. 

Τύχη ἄνναν ΤΠ ΪΠ6 αγ65 ἔτοιη ΠΊ6, 
ἴον ἊΣ (ογ ἢΓΠεν ἤᾶανε ονεγοοῖηα πε: τὮΥ 
κα νεῖ κϑ, ἮδΙγ ὅς 85 ἃ ἤοςκ οὗ ροαῖβ παῖ Δρρεδγ 
ιν ἡ το ΟἸΪεδὰ. 

6 ΤῊΥ τθεῖῃ αγε 5 ἃ Ηοςκ οὗ βδῆεερ 
ἢ ἢ ρῸ ὑρ ἔτοπι [ἢ νναβϑῃϊηρ, γἤεγε- 
οἵ Ἔνεσγ οἠὲ δεάγεῖῃ ἔνιη5, δηά ἐῤεγέ 
ἐς ποῖ οὔβ δδγγεη ἃιηοηρ ἴΠειη. 

σΟΙΟΜΟΝ᾿. 50ΝἈὈὨἨ 6. ΚΝ]. [ν. 4--ο. 

7 Δβ ρίεςε οὗ ἃ ροπιεργδηδῖς γέ 
ΤῊ ταπιρ[68 νντῃϊη τῆν ἰοϊ ἧς, 

8 ἼΠετγε γα τῃγεεβοογε ]Ζυδοη5, ἀπά 
ἔουγβοοτγα σοησιδίη 8, Δη ἃ νἹγσ! 5 ννἢ- 
οὐυξ ΠυπΊθεΓγ. 

9 Μγ ἀἄονε, πιγ υὑπάεβ]εά ἰ5 ὀκέ 
οης ; 8ἢ68 ἐς τῆε ομέγ οὴε οἵ μεσ πιο- 
τΠετ, 8ῆς8 ἐς τῆς. σῃοῖος ογό οὗ Ποῖ τῇλϊ 
δαῖε ἢεσ. Ὑῃὲ ἀδυρῆτεγθ βανν ἢεῖ, 
ΔΠᾺ δ]εββεὰ ἢεγ; γέα, ἴῃε 4ιεεηβ δηὰ 
{πε σοπουδίηθ5, ἀπά {ΠΕ γ ργαϊβεα Πογ. 

1. { ὟΝ )ο ἐς 5886 ἐῤαὲ Ἰοοκεῖῆ ἔσῃ 
8ἃ8 ἴῆ6 πιογηϊηρ, ΔΓ ἃ5 ἴπε τποοῃ, 

βϑθϑϑίοη οὐ ἢἰπη, “" ΜγΥ Βεϊονθὰ [5 πλΐπ6 : ἢ ΠΟῚ 
πὰ ἴο πὶ ὈΥ οἷοβεῦ [[65, δῆς Ὀδρὶπ5. ὈΥ͂ 

σοηζοσϑίης {παῖ 586 ἰ5 δίς. Οομηρ. νἱῖ. 1ο. 
ΤΠυ5 ἱηνοϊκοα 6 δ οὔσε ἄρρθδῦβ ἀπ δή άγεβϑϑαβ 
Ποτ. 

ΨΙ. 4--09. ΤΡε Βείουυεα"᾽: εονιγηοη αἰ ΐοπ οΓ ἐδὸ 
Βείίε, 

σοτγτγοβροπάϊηρ. ἴῃ μαζί ἴο [πδξ ξοσγηθυυ βίνθη 
οὐ ἴπεῖὶγς ὉΠ Δ] ἀν (ἰν. 1--- ὁ). ὝΠε βθοϊίοη 
παῖς 6 Θπει]οά, “Ἀεποννοὰ ἀδοϊαγαίίοη οὗ 
ον δῖοσ Ὀσιθέ δοιγδηρεπηθηῖ." 

4. Τρομ αγί δα μη Οὐτ, ζδ1., 45 (ῃ 6 
ννοτὰ ἰ5 οἴβουνογα τοπάσγος ἴῃ {πὸ Α. Υ', οἵ 186 
ϑοηρ (ἰ. 1ς, 1ό, 1], 1ο, 13, ἵν. 1,2). [ἴ [5 
(δ ἔουστἢ τἰπη6 {παὶ {Π6 Βτιάθ 5 ἴῃιι5 δα ἀγθβϑ-: 
δα δἱ ἴῃ6 σοτηπηθηςοιηθηΐ οὗ 4 ἔγεϑῃ ἀϊαϊοριιθ. 
Τιγχαῤ.. εν σαί] Νατηδα ΤΟροΙΠΟΓ 48 1Π6 

{Πρη ἴννο ἐαίγοβῖ οἰτἰ65. οἵ ἴδ Ἰαπᾷ. ον [ογὺ- 
5816 πὶ σοιήραγε 5. χὶν!. 2. “ΤΊ ΊΓ ἢ" (ἰ. 6. 
ἰ Ογδοθ ΟΓ ““ ΒεΔΌΥ 3) νν85 8η οἱ (ἰδπδδη 5} 
τΟγδὶ οἰγ (}οδϑῃ. χ. 24). [{ Ὀθοδπιε δραΐῃ 
ἃ ΤΟΥ] τγοϑιάθηςθ ἀυγίηρ ἴῃς τεῖρη5 οἵ Βᾶ- 
σῇ δηὰ ἢϊ5 ἴΠγθ6 βυσσοββοῦθ ἰῃ ἴη6 Κιηψάοπι 
οὔ ἴῃς Ἴοη Τυεβ, πὰ πᾶ Μ0Ὸ}1] {ΠΟΓΟίΟΥΘ 
πᾶν Ὀδθθη ξαπηθὰ ἔογ 115 Ὀοδυῖγ ἴῃ [ἢ {πιὸ οὗἉ 
ϑοϊογήοῃ. 

Ἰερνγιδίε ας, ὅς. ΑἸὙΘΟΒΡΊΣΙ πα 85 89 
Ὁδηπθσθά (Ποϑῖ5): δοὴθ ΜΟυα δά "1ο τῃς 
νυδηΐοη οὐ ἱπιρυγε," Ὀυΐ προ [οβϑγ. ὙΠ ΟΓΕ ἰ5 
ΠΟ Πίπί Πεῖδ οὗ ΔΠΥ 5541} οὐ ἴπ6 Βυ]ε᾽5. ἰῃ- 
ΠΟσΟΠΟΘ οΥἩ νΙΓ6. ὙΠῸ νναγῆκο ᾿ἱπιᾶρο, {κὸ 
Οἴμοι ἴῃ ἴ86 ϑοηξ, ϑοῖνθϑ ἴο δηῆαπος (ἢ6 
σμδγπὶ οὗ 15 ἀϑϑιιγθα ρϑᾶςθ, 

δ. Ζωγη ἀαυαν Τῤὶπε τ,» Ἐνρη ἴοὸσ {86 
Κίηρ ἴῃς ρεπι]ε ογοβ οἵ {(ῃε Βτίάθ ἤδνο ἃπ ἅν 8- 
“ἰγἸκίηρ τπρδ]οϑίγ. ϑιςῇ 15 {π6 σοῃάοβοςηβίοη 
οὔ Ιονοθ. Νονν ἔοϊϊοννβ (υν. ς---7) ἴδ Ἰοηροϑβῖ 
οὗ [86 τορεϊοῃβ. ννοῃ δρουπά ἴῃ {πὸ δοηρ, 
ταλι κίης {π6 σοπτ πάπας οὗ π6 ΚΊηρ5 δῆεος- 
(ἰἴοῆ 45 θη ἢγϑί ϑΟἸθΠΊΪΥ Ργος] δι πιο (ν. 
1--ὄ|ἦἪ). ὙἼΠῈ Βηάδ 5 {Π6 βᾶπιε ἴοσ ἢϊπὶ 511} 
ἃ5 Οἡ 186 ἀδὺ οὗ ΠΟΙΓ ὀβροιι5415, ΑἸ] ρογίοαὶ 
ἱπίογργοίοιβ πᾶνε βεϊζθὰ δηὰ νου ϑὶν ἀρρ] να 
(15 τπουρῆϊ. ὙΠο ἴννο ἀεβοπρίου5. ὈΘΙΟΠΡ, 
δοσογάϊπα ἴο βοῖὴς (( γιβι Δ} ὌΧ ρυβιίογϑ, ἴο 

ἴΠ6 ΟΒυγοῖ οὗ αἀἰδογοης ρεοποάς, ον. ἴο {ΠῸ 
ΡΠ νος ΟΠ ΓΟ. ἴῃ ἴΠπῸ βρίθπάοιτ οὗ Ποῖ ἢγεῖ 
γοσδίϊοῃ, δηὰά ἴο {πὸ ΟΠΟΓΟΝ ὑπάοῦ (οηρίδη- 
ὕπε; νυ μ1]6 οἴμετς ( [ἐνν]8}}} πλᾶκα {πεπὶ ΔΡΡΙΥ͂ 
ἴο “16 σοηρτορδίίοη οὗ [5γ46}" υὑπάογ ἴ8ὸ 
ἢτθί δηὰ ϑοσςοπὰ τοπηρίεβ τοδροοῖνοὶγ. 850 
Ι0η ΕΖτγτα, ο!]οννης ἴῃς Ταγρυπι: “ἼΠ6 Β6- 
Ἰονοὰ τοροαΐβ [6 βαπὶῈ {πηρ5 ΠοῸ ἴο 5ἤῆδνν 
(Ὠαΐ 1ἴ 15 5{}} π18 οσνηὴ ἔτι ΒΠάῸ6 ἴο νποπι ἢ 
ΒΡ Δ (8, {Π|6 ΒΑ ΠΊΘΏ 655 ἴῃ [Π6 ἐδδίιγος ργονίηρ ᾿1.᾽ 

8. Τρεγε αγὸ ἐῤγεσεογε. φμεέπα, Χο Ἶἢ Αἡ 
Αἰ] βίο ἴο νυν βαΐῖ ΠΑ πᾶνο Ὀδθη ἢἰσίογισδὶ ἕδοϊ 
ΠΘη (Π6 δοηρ νγὰ8 νυγιῖθη, ὙΠ6 ἡυπηθογ5 
(Δισογάϊηρ ἴο τ Κ'ὶ χί. 2, 3) ψέσε αἰεογινατς 
ΘΠΟΙΤΠΟΙΒΙΥ ἰηυτοδϑθά. 

9. Δ» “ρου Ὑπὸ Κιηρ ῥγοοεοάς ἴῃ ἃ 
γοῖ [πάγου βίγαιῃ ἴο σοηϊγαδί {π6 Βτγίάθ ἢ 
ΑΙ] 1Π685. οἴ ποὺ οἰδιπιαπῖβ ἔοὺσγ ΠΟΙ σου] ὀϑίδῖθ 
ΟΥ ἔανοιιγσ. δὅῆ6 ποῖ οπὶῪ οἱζϑῃίπος ἴπόπὶ 4]}} 
ἔον πη, Ὀιϊΐ ΠοΙΘΟΙΓ ἢπ5. γοοοῖνοα ἔγοπι {Πποπὶ 
αἰϑιπίογεβιοα Ὁ] ββϑίηρ δηὰ ργαῖϑο: 

“Οἢ6 ΟΠἿΪΥ 15 ΠΥ ἄονο, ΠΥ Ρετίοςς Ομο, 
Ηδὸγ Μοιμοῦβ οπ]γ-ἰονοὰ πε 586, 
Τὸ ἀλγηρς οπο οὗ ποὺ (Ππδΐ ξανθ μοῦ ὈΠΠΗ : 
7 πο ἀδιμμίοιβ ραχοὰ οὐ ΠΟΥ δῃηά οδ] θὰ μὸς 

ὈΪοβϑθά, 
ΤΠΕ αιιόθηβ δηὰ σοηοιθιη68, ἀηὰ βᾶπρ ΠΟΓ 

ΡΓαΙ55." 

ΑἸ]Θρογῖςσαὶ ᾿πἰογργείογ ἤανα ἐοιιπά 1 ἀἰβῆςυ]ῖ 
ἴο ἀ55: 5 ἴο 1Π]5 ράββαρ ἴῃ 4]]} 118 ἀδίαὶ!β ἃ σοοὰ 
τ γ 5[1ο4] 56 η56, δ ἴῃ 115 ΘΙ ΠΙΓΔ] σι σπιἤσδηςο ᾿ἢ 
ἷ8 ᾿ηναὶ υΔὈΪῈ ἃ5 ἃ αϊνὶπε νυνἱϊποβ5 ἴο 1π6 ρῇη- 
οἰρὶθ οἵ πηιοπορβάσηυ, ὑπάσγ {πὸ ΟἹ Τεςίδπιθηὶ 
δηά ἴῃ {πῸ Ἰυχυγίουβ ἀρὸ οὗ δοϊογπιοη. 

ΕἸΕΤΗ ΡΑΚΤ. ΗΟΜΕΨΑΚΌ ΤῊΟΥΘΗΤΞ. 
ΥΙ. το --Ν !. 4. 

ΝΙ. 1το-τ-τ-ὰΔ. {ρὲ δρε αρε δ. 

ἼΤῊ15 ραγί οὐ ἴῃς δοηᾷβ σοπηήδηοος τ Ἦ ἃ 
βδῃογί ἀϊφίοσυθ Ὀοίννθθη τη6 Βπάθ δηὰ [ῃ6 
Ομοτυβ, πὸ δά άγεοβα ΠΟγ, ἤογΟ ΟὨΪΥ, 85 ἴῃ6 
ΘΒυ]Απλῖα, ἀπά ὕὸρ ΠΟΙ ἴο ρογξοστη τὸσ {Ποὶγ 
εηζογδιῃθη ἃ βασγεὰ ἄδησοα (566 ποῖ οἡ 
ΥἹ, αὴ οΟὗἨἁ ΠΟΙ ΟΥ̓ ΠΟΙΠΙΓΥ (ΥἹ, το---Σ 3). 
Τἢε Βηάο, δέου σοτιρὶ γίηρ ἢ {πεῖς τεαυσϑῖ, 



5ΌΙΟΜΟΝ᾿5 560 ΝἈὈἨ 4. ΧΥνΙ. 

Οἰεαγ 25 ἴῃς διη., αμαᾶ του ]α 85 ὧϑ 
αγηῖγ γἢ ὈΔηπετῖδὺ 

11 ἰ ννοηῖ ἀοννὴ ᾿ηΐο τῆς σαγάεῃ 

ν. 11---13.] 693 

801 ᾿ πιδλάς πὲ ἐς τῆς σπαγίοῖβ οἵ! Οτ, σε 
. . ΜῈ ΟΝ 

Ατηπλ]- 861}. ελανίοίς α' 
123 Ἐξζυγη, τεΐυγη, Ο δδυϊαπιίτα ; κυ 

4 ἩἨοῦ. 
 ἔπσιυ κοί. 

οἵ πυῖβ ἴο 566 τῇ8 ἔγυ!5 οὗἩ τε νδ]ίεγ, 
απά ἴο 838εὲ6ὲ ννῃεζῃῆεσγ τῆς νίπε Ηουτγβἢ- 
εα, σπά ἴπε ροπιερτγδηαῖοβ διά άεα, 

12 ἴΟὐὑ Ἔνεῦ 1 ννὰβ ΑυγΆγε, ΓᾺΥ͂ 

ὙΏ}1Ο ΠΟῪ 81Π} Ξ0ΠΊ6 βἴδηζαβ ἰπῃ ΠΟΙ Ῥταίβ6 (ΥἹ]. 
1- 5), ἃπὰ γοϑοοινηρ ἔγεβῃ σοιηηθηάδίοηβ 
ἔγοια πὸ Κιηρ (Ὑ1]. 6---χο), ἰηνιϊθ5 ἢΐπὶ ἴὸ 
τεϊμσῃ ΜῈ ΒΕΓ ἴο ΠΕΣ τηοϊμογ5 ουδὲ (ΥἹὶ. 
11-- ΥἼ}, 4). 886 ἀρρϑδῦβ ἱμῃγοιρβουῖ, ἴῃ {86 
πα ϑῖ οὗ σου ΓΕῪ ργᾶιδὸ ἀπά ΠοηοιΓ, δοπηον δῖ 
ἴῃ ἴῃ ροβι(οη οὗ δὰ δχῖϊο Ἰοηρίηρς ἴο τον ϑὶς 
μεῦ βοῆθ. Τὰς Ταιρυπι, ἔο] ον Ὁ ἸΠΔΩΥ 
Ἐν ιβῃ δ]ερογιϑῖβ, ἱπϊογργοείβ [Π6 ὑνῇο]θ 85 διἢ! 
ΓΟΙΟγσης ἴο ἴΠ6 {1π|6ὲ5 οἵ ἴῃ6 βοοοῃὰ [δι ρ]6, 
διὰ ἰῃ6 ῥγόϑθηΐ αἰδρογβίοῃ οὗ [5186], ἀυγιης 
νης, οά ςοπίημϊηρ ἴο νουο δαί Ηἰβ 
ΤΑΟΙΟΥ͂, ἴϑύ8θ1 ργᾶγβ ἴῸ γ᾽ ἤπ4] γοβζογαί σὴ, {Π6 
σοχηηνῦ οὗ Μοϑϑίδῃ, ἀπὰὶ πὸ ΒΊΟΥΥ ΟΥ̓́ΓΠ6 Ἰἰατίοσ 
ἄλγ. (ἐ ιγιϑίίδη ἰπἴεγριθὶοῦβ ἤᾶγθ Τηδὰ ὁ 5: ΠΊΠΔΓ 
δρρί οφΕοηβ ἴο ἴΠ6 πον τπλιαπὶ μυτο ἢ ἰοοκ- 
ἸΠ} ἴοσ ἴῃ6 ϑδεσοπα Αάνρηϊ, οὐ ἴὸ ἴῃ δποιοηξ 
ΘΥΠΑΡΟΡῸΘ ργαγίηρ ἔος πὲ [ποδγηδίίοῃ. 

10. ἤζῥο " “ῥε] Οτ, "818, 85 αἵ 11]. 6 ; 866 
Ὠοῖθ ἴμογο, ὍΤὴθ ᾳιμρβίίοη ἰ5 δϑκοὰ ὈΥ̓ ἴῃ6 
ΟΠοσγ5. 

ὧς 1δὲ »πογγῶν) ὙΠῸ β]ογίοιιβϑ Ὀθδιιΐγ οὗ 
[86 Βειάβ Ὀυγοὶθ ἀροὴ ποῖ {κὸ ἃ βϑεοοηὰ 
ἄδλνεῃ (50 ἐπε ννογὰ οὐυρῃΐ ἴο Ὀὸ τοηάογοα 
Βογε, 85 δῖ [᾿βῇ. νἱ. 1 ς), 85 516 σοπιθβ ἔογι ἢ ἴο 
τηθεῖ τῃθπὶ δ ἴπδ σοϊῃηθησειηθηΐ οὗ Δποῖπεσ 
ἀλγ. Ῥθουλγ Ρούῖοδὶ ψονὰ5. δῖθ ιιϑοὰ ἴῸΓ 
ἐβη" δηὰ “ποοη." ὙΠὲ πιοοη ἰ5 οα]οά 
Δεύσμαρ, “Νν τε Οπε,᾽" (Βς σὰ ὥρανωρηᾳ, 
“ Βυγπηρ Ηθαὶ." (ΤῈ βᾷπιθα ἴθῦπὶβ ἃγὸ ἅρ- 
ΡΙΙΘα ἴο ϑδιη δηά τῆοοιῖ ἰῃ [84]. χχὶν. 23, δηά 
ΧΧχ. 26.) 

11.132. 1 «υεπὸὶ ἀοαυμ] ὍΤὨδ Βγά6 δηβυνοῖβ, 
Γοσδ πη; [ἢ οσσαβδίοη οἡ ννῃοἢ 5ὴ6 ἢϊδὶ τηεῖ 
ψπ} τὰς Κιηρ, δηὰ ννοὴ [Π6 ἴον νυ] ἢ 85 
ἴΠι5 Ἔχαϊϊοὰ ἤοσ. Ηδθσ νογάβ παρῇς Ὀ6 ἴδ5 
ῬΑΓΔρΡησγαβοα: “Ὑόυ βρθδκ οὗ τὴδ 85 ἃ β]ογίοιιϑ 
ὈΕΔΌΪΥ ; 1 ννᾶβ Ἰαΐο Υ θὰ ἃ 5ηρὶ6 τρδιάοῃ θη- 
ξαρεὰ ἴῃ τυϑίϊς ἰ0115. 1 ψεπὶ ἀοννῃ ομς ἀδΥ 
ἰπῖο ἴπΠ6ὸ πψδιπαῦ-ραγάρη" (Ηδεῦγ. ςρός; ἴδὸ 
ϑιΑἰπυῖ, δοσογάϊηρ ἴο [οβορῆι5, ἀδουηάξαά οη 
(Π6 5μογδβ οὗ [νακΚὸ (σρηηοβαγοῖ, [οϑορῃ. " ΒῈ]]. 
]ιἀ.᾽ καἰ. χ. 8, ἀπά ἰ5 511 σοιηπιοη πῃ Νοτίῃ- 
Ἔγη Ῥαδιοβέιης, Τυϊδίγαπι, "Ναῖ. Η!βῖ. οὗ ΒΊΌ]6," 
ΡΡ. 413) 414) ““ἴο ἱπϑρθοοῖ ἴπ6 γομηρ ῥ]Δηΐβ5 
οὐἨ ἐς ν]6᾽ (ὦ.6. [ὴ6 ννδάγ, ΟΥ̓ νναϊογοοι 56, 
ΨΠ πονν νογάδηξ ὕδηκβ ἴῃ ἴδδ θαγὶγ βϑρυίηξς 
ΔΡΟΓ (6 ΓΔΙΠΥ 56450η}), “"δηὰ ἴο ννδῖςῃ! {πὲ 
Ὀυάάϊηρ, δηὰ Ὀ]οββθοιηηρ οὗ νίπο δηὰ ροπιὸ- 
ξναπδῖθ᾽" (σοπρΡ. ποΐθϑ5 οὗ βϑάϑοῃ δῖ 1]. 11 ---ὰ 3). 
ΓΏδη, βάθη γ, ΓΟ 1 ννᾶ5 ΤΊ 56} ἀννᾶγδ, ΓᾺΥ 
501}} " (16 δουϊ, (ῃ6 5θδί οὗ {πὲ δῇοοςοῃβ, 15 
Βογὸ (86 Ἰονοε-Ὀουπὰ ποασγί : σορ. ἰ. 7, δηὰ 
ἐλ. 1, 2.) 3) 4) “δὰ πιδάδ τὴὰ δὲ σμασοῖ οὗ ἃ 

γτεΐυγηῃ, γείωγη, ἴπαῖ νγὰ παν Ιοοῖ 
προ ἴμ66. Ὁ δε ν}} γε 8εὲ ἴπ τῆς 
ΘΠ αΪλπ τε ἡ ΑΒ 1 ψεγα ἴῃς σΟΙΡΔΠΥ 1 ον, 

470 ἢπ- 
Ι οἔ ἴννο διηχίθϑ. 

ἸΟΓάΪΥ Ῥϑορ θ᾽" (2.6. 84ῃ Θχδ] θα ρογθοηδρθ, ΟἹΘ 
ὙΠῸ τίἀθ5 οἡ ἴπθ ἰδῇ ρίαςθβ οἵ ἴπε θαγίῃ; 
σοιηρ. 2 Κ. ἴἴ. 12, πὰ ΧΙ. 14, ὙΠΟΓΟ ΕΒ] Π) Δ ἢ 
δηὰ ΒΕ} 15}α, ἃ5 ἴδε βρίγίξιδὶ ἰοδάθσς οὗ [86 πα! οη, 
ἅΓ6 ἀοδιρηαίθα ἃ5 “186 σῃδιϊὶοῖ ἃπὰ σδνδιγΥ 
οὗ [5786],᾿" σοπιρᾶγε 4150 [58]. χχὶ!. 18). ὙῊΪβ 
ἰδλϑὶ οἰδιιϑθ ἰ5 δῃυΐμοῦ ἰμβίδποθ οὐ ἴδ ἰονθ ἔὺγ 
ΤῊ Αγγ 5 πὰ ἀ65 ἴῃ 1ῃ6 νυτιίογ οἵ ἴπὸ δοῃς. 
Ανινεηρά δ) [,1ἴ. ΤᾺΥ ῬΘΟΡ]ῚΘ ἃ ΠΟΌ]Θ 

Οοπ19. Το τεοΐθγοποθ 15 εἰ ΠῸΓ ἴο [5γδθ] αἱ 
Ιάτβο 85 ἃ ΟΔΙΏΥ ἀπά ἀοπιηδηΐ παϊΐοη πο Γ 
δοϊογήοῃ, ΟΥΓ ἴο τῃς Βυιἀθ᾽5 ονσῇ ρεορὶὸ (1Π6 
δ δ υΪ4Π}}165) ἴῃ ραγίϊσιϊασγ, ἴο (Π6 σμοῦ ρ]δοα 
Διηοηρ ΜνῃοτΏ, ὈΥ ἤδὺ ηϊοη νὰ ἴῃῈ Κίπρ, 
516 15 ΠΟΥ δχδ]ῖθά, 

138, Κεέωγη, γε μγη] ΑΌουϊ ἴο νυν πάγανν, [ῃ6 
Βυιάθ 5 γϑοδ!]θὰ Ὀγ ἴὴ6 Οδἤογυϑ, ἀδϑιγίηρ γεῖ ἃ 
{1 Ὲ16 Ἰοηρζεσ ἴο σοπίεπιρίαίο ἃ στάςσθ δηὰ θοδιΥ 
νΥὨΙΟἢ Πᾶ5 ννοη 4]} ἢθαγίβευ 6 ρίαγαὶ (“παῖ 
ὙῈ ΠΊΔΥ ΡᾶΖ6 οἡ ἔῃ 66᾽)}) ᾿Ιηἀϊσαῖοβ τῃ6 (βογὰβ 
ἃ5 ἴΠ6 Βρθδκεβ, ὙΤμς Κίηρ Πᾶ5 ἠοΐ γεῖ 8ρ- 
Ροάγεα. 

Ο δῤμία»ι!ε] ῬτΤΟΌΔΟΌΪΥ {Π6 8ᾶπὶε 85 ""5880- 
ὨΔΠ16,᾽) ἃ. 4. 4 πδίίνο οὗ πὸ ἴοννγῃ ογ ἀϊϑίγιςϊ οὗ 
ΘΠ. Π6ΠῚ, δἰ [παϊοὰ ἴῃ [Π6 ΕΥΓΓΙΟΥΥ ΟΥἨἁ 5ΘΆΟΠΑΓ 
(.05}. χιχ. 18), οπ ἴδε βίορθβ οἵ ἴῃς [60 6|-6]- 
Ἰυδγ, οὐ 1.1{π|6| Ἡὀγπιοη, ονοσϊ οοκίπρ μὲ ῥ]διη 
οὗ [6 γθεὶ (σοιρ. τ Κ. 1. χ; 2 Κ.. ἵν. 8---α2). 
[{|5 πονν σα ρα δοίδτῃ (Ἀ ΟὈΙηβοη, " Ε ἐδοαισῆου, 
111. Ρ. 402). ϑδοιὴῆὲ (ε.4. ᾿όρκο) ςσοη]θοΐωγα 
ταὶ δρωίωηπν ὁ (ἴθ ἩρΌσγανν ἑογηὶ οἵ 186 
ΔΡΡΟΙΪΔΟΠ) ἰ56 ἤέγα ϑαυϊναίθηξς ἴο δε ο»μρ, 
ἴη6 ἕεπγίηιηθ οὗ ϑῤοίοφιορ, (ϑοϊοπιοη), πιᾶγκ- 
ἴηρ ἴ6 Βγιάθ᾽5. γοϊδτοη ἴο Ἀϊη ἃς Ὠ15 νυἹδ ΟΥ̓ 
ἐἐ 5:5  Ὀγι 46 (ἰν. 9, ν. 2,. Ὑ111}. 1), ν»ῆο [4Κ65 
ὄνθη ΠΟ ΠΑΠῚ6 ἔγοτὰ τη. (ΟΟμΊΡ. Υπ]}. τὸ (μα 
ποΐθ), ϑνῃεσε {π6 δβϑιτηρίίοη οὗ ἃ ρᾶσζοῃο- 
ἸΩΔ518 18 ΠΠΓὮ τοΓῈ ΡγοῦΌΔΌΙΟ. 

ἤξξῥαι! «υἱδ γε “.] ἸεοοΙκ οὐ 88:9 8. Τῆς 
Βτιἀε᾽5. πιοάοϑί γΟρΡΙΥ, ἰδ κίηρ Ὁρ Ππ ῚΓ νογαϑ, 
πὰ ννοηάοτγίηρ αἱ {πεῖς γρημεϑῖ, Ὑ8Ὲ (δογὰβ 
ΔΏσννοΥ νυ ἢ ἃ Γυγί θοῦ ρθη. 

“Δ 1 «υεγε δὲ εοριῤῥαπν οὗ ἑαυο αγηερ) ΟΥ̓́, 
ταῖμεγ, ὕ89 ἄδποθ οὗ Νίδ δὴ δ΄: (586 ΤΠΔΓ- 
ξἰη). Τῇ ψοσγὰ γτεπάογεαὰ "σΟΙΠΡΔΏΥ " ρβόηθ- 
ΓΆΪΥ ἀεβιψιιδίε ἃ ἔεβνδι ΟΥΓ βδογεά ἀἄδηςθ. 
Βιυῖ νν»νῆδῖ 15 πρϑδηΐ ὈΥ 1δὸ ἄδῆςθ οὗ Μιδῃδηδιπλὶ 
ὙΠῸ ΓΕΡΙΥ σᾶπ ΟἿΪΥ Ὀε σοπ]θοΐιγαὶ, (1) Μ- 
δηδὶπὶ ννᾶϑ ἃ [,ὉνΠῈΠ10 4] ΟΕ ([ο58. χχὶ. 34, 
48), διποηξ ἴῃ τηουηΐδίη5 οἵ ΟἸ]οδά, ἐογινιης 
Ρτγοῦδοϊγ Ὀοίῃ 115 βδογοά Ἵδασγαοῖοσ δηὰ [ἴ5 
Πδτηθ ("6 ἵννο-[οἱά ολπιρ᾽)) ἔγοπι ἴῃ δὴ- 
δε }1ς υϑίοη ἴμοσε νουςῃβϑαίθα ἴο [δοοῦ (ὅδξη, 
χχΧχιὶ. χ--- 3). ΑΠἸΠῺΔ] [ἐϑεϊνδῖβ ΤΥ μάν Ὀδθῃ 
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Βοϊά ἴῃ ΠΊΘΤΊΟΣΥ οὗ [ἢΠ15 ονοηΐ, δὲ βῖοἢ [Π6 
Τ ΔΙ ἀθῃ5 σᾶ ζΟΣΒ ἴπ (Π6 ἀδηςθβ 45 δῖ 5}1)08} 
({πιάρ. ΧΧΙ. 21), 50 ἰῃδὲέ “16 ἄδηςε οὗ Μαῇδ- 
πδιτλ᾽" ννου]ὰ ΡΥ Ὀ6 ἃ νν6}}- Κποόννῃ βασγοὰ 
ἄδηςθ, ἰδκίπηρ 115 πᾶπὶὸ ἔγοπι [ἢ Ἰοςσδ}γ ἴῃ 
ὙΠΙΠἢ 1Ὁ οΥ ριπδίθα. (2) Το ννοτὰ ““Μδβᾶ- 
ΒαῖτῚ" ὈδοδπΊα ἴῃ ἰαῖου Ηθῦγονν δῇ ογάϊπᾶγΥ 
ἀοδιζηπδίίοη ἴογ “ἴδ ΑηρΕ]8᾽) οὐ “Αρεὶὶς 
Ηοϑίβ᾽ ([λε]125ς0 ἢ}. ϑδοπῖθ δοσογάϊηρ!γ ννου]ὰ 
Ἐοπογ ΠΟΙ “ἃ ἄδηςθ 85 1 νν σα οὐ ΔηΡῈ]-ΟἤοΙΓβ," 

σΟΙΟΜΟΝ᾽Θ 50ΝἈἨ 6. ΝΠ. [ν. 1-.. 

ἐ.ε. οπὸ οὗἉἨ ρδοιθαγ ργᾶσε δἀπά ὈεδυῖΥ, “ἐρεῖς 
ἔοττῃ ἔργ τι5 ϑδοπὶὸ Ὀθδιτ 1] ἄδλπος [ἰκ6 ἴῃ οθ6 
οΥὗἩἨ πὸ Δηροὶ-ΟΠΟΙΓΒ ἴῃ Ποάνθη" (Ὠόρκο, Ὠδ- 
᾿Ἰ256}}). ὙΠ ἔοπηογ οὗ ἴΠ656 ἱπίγργο ΔΈ ΟΙ.5 
15 ἴο θ6 ρτοίουγοά. Νοζ 15 ἴπογε δηγίῃηρ ἴῃ- 
σοπρτιοιϑ νυ ἢ Ο Πιθηΐ8] συ δίοπι ἴῃ ἃ σΟΠΊΡΔΗΥ͂ 
οὗ ἰλάϊος αϑκίηρ οπϑ οὗ [μεσ πυτήθεῦ ἴο “ἀληοθ 
Ὀείοτε μοα. (ΝΙΘΌυ 5 γάνος ἴῃ Ασϑθϊλ.᾽ 
Ἐπρ]. ἰγαῃβὶ.. Ν οἱ. 1. δοςΐ. 1. οἢ. 72.) 86ὲ Νοῖς 
Ὀείονν. 

ΝΟΤΕ, οὐ (ΠΑΡ. νἱ. 12. 

εονηῥαπν ΟἹ ἐαυο αν» σι} Ι͂ 1Π}5 ἰΓΔη 5 ΔΓ; 
ὈΣΠΩΠ Δ. Ν. [οἴϊοννθ ἰῃ6 Αποῖοπί Νογβιοηβ, 
1,ΧΧ. «πὰ Νιυϊραίς, δηὰ ἔῃθ ΒΔΟΟὶ πιο] σοπὶ- 
τπεηίλίοτα (Ά 45ι, [θη Ε2γα), 1βουρῇ πιῖ55- 
ἴῃς ἴῃο τοξογθησο ἴο 4 ἀδῆσθ. Οτδοῖζ ςοῃ- 
ἴεπάς (μὲ ὈΣΓΙΩΠ σδπηοῖ Ὀ6 ΠοΙδ ἃ ῬΙΓΟΡΟΓ 
Πδηγ6, Οἡ δοζοιπῖ οὗ ἴῃς ἀεῇβηϊε Δγέο]6, 1)6- 

ΟΗΑΡΤΕΚ ΝΠ. 
1.44 μιγίλεν ἀεσεγίῤέϊονι οὐ ἐάφ εἄπγολ᾽ς φγαςέες. 

Ιο 7344 εἀμγεὰ δγογεσεοίά ἀῶ μαμὰ αμαὶ αἴξ- 
“'γέ. 

ΟΥΝν ΡῬεσυτμ γε τῆγ ἔξει ψιτῃ 
8ῆοεβ, Οὐ ργίποεβ ἀδυρπτεγ! 

6 οἰ ηἴ5 οὗ τῆγ τῆ!]ρ0}8 4γ {πΚῈ 6νν εἶ, 
τῆς νγοσκ οὗ τὴ. μδηᾶβ οὗ ἃ ουηῃπίηρ 
νου Κηηδη. 

ἸιΖϑο ἢ βϑοῖὴβ ἴο ἤν Ὀδοη [Π6 ἢἤσγξί δπΊοις 
Ιποάσγῃ ἱπίογργοίογβ, πὰ δ ποτῖο ἴο ἢδᾶνὸ 
βίοοά δίοῃθ, ἴῃ ρυϊίηρ (15 τοισδὶ δηά [ἢ6 
ἔο]]ονν της δοηρ (ν1ϊ. χ---- ) ἱπίο 186 που οὗ 
186 ΟΒοτιϑ (ἰπϑιθδά οἵ {πὸ Κιηρ). Οτδοῖ πονν 
ἴλκα5 βίγοηβὶν [ἢ6 58π|ι6 νἱδνν. 

2 ΤΥ πᾶνε] ἐς ἱάφ ἃ τουπά ροδίεῖ, 
τυῤιεῦ νγᾶπτθῖῃ ποῖ Ἰφυογ: τὰγ δε}]}ν ΗΒ. 

»εχέπνε. 

ἰς πές Ὧῃ Ἀδὰρ οὗ ψνῃεδῖ βεῖ ἀρουζ ψιῇ 
11168. 

2. ΤῊΥ ἴννο Ὀτγεαβῖβ αγῷ κα ἴννο κπμβρ. 4.- 

ως νὰ ἐῤαὶ ἄγε τννῖη5. 
4 ᾿ΓῊΥ πεςκ ἐς 48 ἃ ἴοννεγ οὗ ἵνοσῦ ; 

τϊης ἐγθ8 άε τῆε ἤβῆροοϊβ ἴῃ Ἠεβῆ- 
Ὀοη, Ὀγ ἴμε ραῖε οἵ Βαιῃ- γα ίπι: τὴν 

ΝΙΙ. τ----- Τρ αηες οΥ Μαῤραπμαίρι. 

ΤὮο ΘΒ] απ 6 σομρ] 165 νυ ττἢ (η6 τοαϊιοϑὲ οὗ 
ΠΟΥ αἰϊοηἀδληΐβ, πὰ 85 5ὴ6 ρίιάθς Ὀθέογο {πο πὶ 
ἴῃ 1Π6 ἄδηςθ ἴΠῸῪ 5ίπρ ἰῃ ἔα ΠΟΥ σογη] Πα ΔΈ ΟΏ 
οὗ ἢεγ Ὀϑδιιυ οὗ ἔογῃὶ δηὰ ρύαςο οὗ τπονοπιθηΐ 
(Β εἰ! ἔχϑολ). ΤῈ ἀδοοεπρίοη Ὀογγονν5. ἱπιαραβ 
(Πκο 1886 οὗ «ἢ. ἵν. ν. ἀηά νἱ.} ἔγοχῃ [ἴῃ γνῆο]θ 
ΤΑηΡΟ οὗ παΐυγο δηῆ ἀγί ἴῃ ναγίοιι5 ραγίϑ οὗ (ἢ 6 
Ηεοῦγενν πιοπᾶσοῆγ, αἰ θτηρ Πονγθνοῦ ΠῸΠῚ 
411 οἴδοτβ 'ἰῃ οἠθ τεϑρεοῖ, {πὲ τῆς ἔουτβ. οὗ 
ὈεδυΐγΥ ὮΘΓΘ Θπιπιογαϊθα ἀτὸ σοηςομπρ θα 85 
ἴῃ δεῖΐϊνε ππονοπιοηΐ Ὀδίογο ἴπ6 ογὸβ οὔ 1ῃ6 
ϑρθοίδίοσ. Βεοριπηΐηρ ἢ [ἢ6 5δη δ ]]6 ἔδεΐ, 
ἃ5 νν85 ὨδίιιΓαὶ ἰη βρεακίηρ οἵα ἀδηςσίηρ ἤριιτα, 
11 ἐπά5 ἢ (6 Πποδὰ δηὰ 118 ψνθα ἢ οὗὨ ἡδίϊνο 
ΟΥ̓Διηθηΐ, τονογβίπηρ ἴΠ6 ογάογ οὗ ἀδβοσίρίίοη ἴῃ 
ἰν. 1---ς, [{ σοῃδίϑίϑ, {κὸ τῃαῖ, οὗ ἤνε βίδηζαϑ 
ὨΘΔΙΙΥ σοϊποϊάϊηρ ννι ἢ [6 γ γβθ5 ἴῃ πὸ ἴοχί. 

ΟΗΑΡ, ΝΠ]. 1. Εἰγβί δίδηζα. σαν δεαμέὶ- 
ΜΠ ἃτὸ ὉΔΥ δῦθρβ ἴθ 89 Β88148]8. 
ΟὐοιηΡ. 58]. ΧΧυΐ. 6, ““βίερϑβ οἵ ἴΠ6 περᾶγ" (ἢ 
1ὴ6 Ηδῦτενν ἴη6 5ᾶπὶ6ὸ ννογά). Τῆς Βηάοβ 
θοῖ 4ΓῸ ϑθθηὴ ἰῇ πηοϊΐοη ἰῃ ἰδ ἄδηςθ. δὅ0 ᾿π 
(86 ΟΠ] οννῖηρ οἴδιιϑθ “")οΙηϊ5) τηϊρῆϊς 6 γτεἢ- 
ἀοτγοὰ οἹ ΣΟΊ πα Δ ΟΥ̓ΘΙΔ ΘΗ 8. 
2γ ποεῖ ἀαμῥίογ) ΟΥ ἀδιυρῃίοῦ οὗ ἃ ποῦϊο:; 

1πΠ6 Βπάδ 15 οὗ Βοπουγῦϊε ἰβουρ ποΐ οὗ 
Κασὶν Ὀἰγίἢ. 

ἄκε ἡεαυο ὙὍΠὸ ᾿ππδρὸ βυρροβίθα ἰ5 {παὶ οὔ 
ἴγρα ννε]}]-ἰογηθα ρϑατὶβ οὐ Οἴ ΟΣ 7δννε}5 5Κ1}- 
ΓᾺ}Υ βσἴτγαηρ οὐ ᾿ἰηκοὰ τοροῖδοσ. 

2. δερςοῃά βίδηζᾷ.ε ὍΠ}6 ἢγϑί εἰδιιϑα τα βἢϊ 
Ὀς τοηάεγεά, “ΤῊΥ ἰὰρ ἰ5 ᾿ἴκ6 ἃ τιοοπ-ϑδαροὰ 
“Όονν] ννἤοτο τηϊχϑαὰ ννῖπθ δ] (ἢ ποῖ." ὙΠῸ νν]ηθ 
ἴῃ [ὴ6 ὈΟΨ] τιδίηρ ἴο τη Ὀγίπὶ δάἀς ἴο 16 
ὈοδυΐΥ οὗ ἴῃ6 νθβ86], ἀπά ξῖνοβ ἃ τλοτγο ρ᾽θαϑίην 
ἴτηᾶρο ἴο {ῃ6 Ἔγθ, [ὃπ Ελγα ἰηϊογργοῖβ, “ ΤῊΥ 
ΕἸ γα 6 15 {κα ἃ πιοοῃ-ϑῃαρθὰ ον], οΥὐ᾽ “"Ὀ6α 8 
ἃ τηοου-ϑῃαρθα ΤΟΓΏΔΙΉΘ ,᾽) σοιηραγτηρ ἔοτ ἐπὸ 
Ἰαϊίογ γσεπάθγηρ [848].11}}. 1.8, ννἤογο [6 ννογὰ γϑη- 
ἀογοαὰ ΠΟΙ ἴῃ ΟἿΓ νϑύϑίοη “σου ηα " ΤσσατΓγϑ ἴῃ 
{86 Ρ] ΓΑΙ 45 ἴΠ6 ἤδιηα οὗ ἃ ΤὈΓΛ Π:Π6 ΟἸΤΔΠιδηΐ, 
πὰ 15 ἴπογο γσοηάἀογοὰ “σουμπα [ἰγὸ5 {κὸ πὸ 
τήοοῃ :᾽ “Ἰηοοπῃ]εῖβ᾽, νου ὰ πᾶνο ὑθθη ἃ δοίῖοῦ 
ΓΟΠἀεγίηξ. 

σοῦ αὐοιί «οἱ ἰἰ ΜῈ ἅτὸ ρσοῦδοϊγ ἴο 
{π|ηἰς οὗἩ [ὴ6 ςοπίγαβί οὗ σοϊοιγϑ, ἔπ ἤοννοτβ, 
Ἰξ ΤλΔῪ Ὀ6, Τοργοβοηϊηρς {Π6 ρυγρ]θ οὗ {πὸ τοῦο. 
80 [Ὀπη ΕΖγα, "ὙΠῸ ἤραρ οὗ ννῆεδῖ 5. ποΐ βθθῇ 
Ὀδσδυδα συνεγοά ΌΥ ἴ8ὸ 1165. 

8. Τιηϊγά ϑίδηζα; ἴο ςοπιρίεϊε νυν ἢ ἢ τσ 
Ἀὲ δή ἀορὰ {1π6 βιϑὶ οἰδιιϑὸ οὗ νυν. 4. Το ἵνο 
51Π1}}65 ἀγὸ τοροδίθα ἔγοχῃ ἰν. 4, ς, δι ἰῃ ἰῆνογθθ 
ΟΥΩΟΣ, 

4. 4“ ἰοαυθῦ ΟΥΓἹ ἐυογ})] 5ῃουϊὰ 6 {89 
ΤΟΎΘΙ ΟΥὨ ἸΨΟΣΨ, ἴῃ6 Δ]}υϑίοῃ Βεὶῃρς ἴο φοπδ 



Υ. 5--το.] 5σ5ΟΙΙΟΜΟΝ᾽5. 50ΝΆ6. ΧΝΙΠ. δος 

ΠΟΒ6 25 85 ἴῃς ἴοννεῦ οὗ 1, θάποη ννῃϊςἢ 8 1 414, 1 νν}}]] γὸ ᾧρ ἴο ἴδε ραἱπὰ 
Ἰοοκεῖῃ τονναγὰ [)απηάβοιβ. ,ἴγεα, 1 νν}}} τὰκ μο]ά οἵ τῆς. Ῥοιρἢϑ8 

ς Τμίπε Πεδά ὑροη {πδὲ ἐς Κα τῆδγοοξ: πον αἷδὸ ΤῊΥ δγεαβῖβ 54}} θὲ 
ς. ὐλππεὶ, ἀπά με Βδίγ οὗ τῃϊπε ἤεδά δ5 οἰ υβῖεγβ οὐ τῆς νῖίπε, δηά τε 5π|6]] 
᾿ “ἯΚΕ ρυῦρίε; τὰὲ Κίηρ, ἐς ᾿Βε]4 ἴῃ τῆς οὗ τὴγ ποβὲ {{Κκὰ ἀρρίεϑ ; 

Γ΄ ρ]]εΠ68. 9᾽ Απά τῆς τοοῦ οὗ τῇγ τποιτῇ {κε 
6 Ηον ἔδἰγ δπὰ ἤον ρ᾽εαβαης τί. τῆ6 δεβῖ ννῖπε ἴογ τὰῦ θεϊονεά, δαὶ 

ἴδου, Ο ἰονε, ἔογ ἀεἰρῖ βοεῖῃ ἄσιυπ ' Ξνγεεῖ]γ. σδιιδίπρ' τῆ 1105 ΜΡ. 
7η ΤῊϊβ τὴν βίδϊυγε 18. Κα ἴο ἃ ἔοξτμοβε τμαῖ ἅγε 5]6Ὲρ ἴο βρεᾶκ. ᾿ το ἐκ 

Ρδ]ηλ γα, δηα τῇγ Ὀγεαδϑῖβ ἴο ο]ιιϑἴεΓβ Ιο 21 ἀγι τὰν δεϊονεά᾽ 8, ἀπά ἢΪ5 Σεμαρ ἃ, 
07 σγαῤές. ἄεβίγε ἐς τονγαγά π16. ἐδδν ὦ 

Ῥαγύσυϊαν ἰοννοσ, Ὀ.11Ὸ ργοθ δον ὈΥ ϑοϊοσλοη, ἴῃ 
Ὑνἤοϑὲ ΓΕΙΡῊ ἸΝΟΓῪ 5 5ρες δ} } Υ πλοπίϊοηδὰ 85 Δη 
ΔΙΌςΪΘ οὗ σοτηπΊογοα (1 Κι. χ. 22). 

ἐῤῖπεο ἢ ὍΤΕ τοβί οὗ 186 νϑῦϑὲ ἐογπὶβ {Π6 
Ἐσουτ σἰδηζΖᾶ. 
Μδῥοοίς π Ἡδεδῥοη] ϑμουϊὰ Ὁθ6 5 πΊρὶῪ 

ῬΟΟ]8, ἴπεγ Ὀεδῖηρ πο Δ]]}ιξίοη ἴο Μεὦ ἴῃ 186 
οΟΥΡΙ πα] ννογά. Οὐ ἰΓδηβίδίουβ γεγο ργΟ Δ ΟΪΥ͂ 
τιϊϑ]οὰ Ὀγ ἴῃς ““ΡΙϑοῖηα " οὗ ἴΠ6 Νν υἱξαῖθ. Α- 
τλοηρ {πὸ τυῦης οὗ ΗἩδβῃθοη 511} σοπλδῖη “ἃ 
Πυπαῦεσ οὗ ἄθὸρ νν6}}5 οὐὐ ἰῃ 1Π6 τόςοκ, δηὰ 
ἃ ἰάγρο τέβευνοιγ οὗ ννδίοσ, οὐ ἴπ6 βου 56 
οὗ {πὸ ἴονη (Βυτοκμαγάϊξζ, ρ. 16ς, Ῥογίεσ, 
. Ἡδηάδοοκ,᾽ ρΡ. 298). ΤῈ 51:π|}}16 ννὲ]] δεῖ5 
ξογί ἢ [86 ἀρρθάγαηος οὗ ἃ ἰαγρθ οἰθασ Ἰηιἃ 
γὼ, ΟὐΟηΊΡ. Υ. 12. ἃηἀ ποῖϑθ. 

5αἱε 977 Βα ῥ-γαόῥϊ»η)] ϑοῖης ἴδϊκο [ἢ]15 ῸΓ 
(Πε σαῖθ Ἰοοκίηρ ἰονναγάβ ἘδΌθδἢ- Απηπιοη οἢ 
(Π6 ποιίῃ 546 οὗ [6 εἴγ. [Ιῃ {παῖ σᾶθὲ ἴῃ6 
“Ὁ ΡΟΟΪ5᾽ Πογὸ τηθητοηθὰ σου]ϊά ποῖ Ὀ6 (Π6 "ὁ γΓοὸ- 
ϑογνοῖγ ἡ οὗ Βιιοκμαγάς, Ὑὴὸ Νυϊραῖο ([0]- 
ἰοννίηρ δορί.) γϑηάογϑ, “""Ῥογία ἢ] πη] Ἐ{1ι.- 
(ἴη15.᾽" τοραγάϊηρ Βδίῃ- γα πὶ 48 δαυϊνα]θηΐ ἴὸ 
ἐἐΡοΟρΡυΐοιι8 οἰἵγ." [410 1..0ϑῦὺῷῚ, ΟΥ 85 ᾿παϊσδίηρ 
[Π6 ραῖο 1156} ἃ8 ἴὴϑ 56θὴ6 οὗ ΠιιΠΊΘΓΟΙ 8 σδῖθοῦ- 
ἴηρ5. 80 Κϑῃῦδιῃ. 

ἐδγ πουο] Βοίζου ρογῆδρϑ “Δ. 6" οὐ ἐ“Ὀτονν," 
ἃ5 ἴπε ϑᾶπὴθ ννοτὰ 5 τοηδογεὰ Οὐοῃ. "Π. 19, 
ΧΙΧ. 21 (ΠΊΔΓΡΙ), ΧΙν. αι, ἄς. ὙΠῸ 85- 
σοπάϊηρ ογάοτ οὗ {πὸ ἀδβοσγιρίοη ννου]ὰ Ὀ6 
1Π.9 ργοβογνοά, [6 Ὀγονν ΓΟἸ]οννηρ ἴΠ6 οΥ 65 85 
1ῃογ {Π6 πϑοκ. 

ἐδε Ἰοαυεν οΓ 1εδαποη ῬΟΘΒΙΌΪΥ “ἴπο Πουβ6 
οὗ {πε ἕογοβί οὗ 1,θθδηοη ἡ ογ ρδτί οὗ τὶ (1 Κ. 
Υἱῖ. ), ἀπά ἰχ. 19), 1] ὈΥ δοϊοπλοη ἴῃ ἴΠ6 
ΘΑΓΪΥ Ραγί οἵ ἢῖ5 γοῖρβρῃ. 80. ΒΚ 85Η), ζο]]ονίης 
πε “ Μιάγαϑῃ ἈδΌρα.᾽ ΟΥροϑβϑιθ!ν ἃ νναῖςἢ- 
ἴοννοῦ ογοςοιοα ὈΥ αν! ἴο ονόγαντὸ ᾿λᾶτλδϑοι5 
Δέογ δῖ5 ννᾶγ ἢ Ηδάδάρζοεσ (2 8. νι], 6). 

56. ΕΠ σίδηζα. Τρίπε ῥεαά προ ἐῤεε) 
Οοπήραγο δηά σοπίγασε ἢ νι ῖς. Τῆς ΚΙηρ᾿ 5 
ἀϑροοΐῖ ἰ5 ἔῆογε ᾿κοποά ἴο {Π6 πηδ]θϑίῖς Βορ 5 
οὗ [,ῦαηοη, ἴῃ6 Βτιάθ᾽5 ἤοδὰ ἤεζὸ ἴο ἴῃς 508Ε: 
ἈΠ τουηάρα ἴορ οὗ Οδγπιοὶ. ὙΠὸ στοπάογιηρ 
οἰ ΟΥἰπϑοη " ἴῃ [6 τηδγρίη (δκοβ “"διτηο)"} 
Πεγὸ 45 ἴΠ6 πᾶπὶθ οὗ ἃ ςοϊουγ, δηϊίναϊεηξ ἰο 
ἐαγηηῖ, ΟἹ "' ΠΔστηΐῃθ,᾽" τοηάἀογοὰ “ ογσηβοῃ ἢ δὲ 
4 ΟἾγο. 1ἴ. 7, 14. δηὰ 1". 14. 80 ἴΌη ΕΖγᾷ 
δικὶ οἴμπος ἈΔΌὈΙηἰοδ] δας οσιε5. ΤᾺ Ϊ8 ἰηΐοῖς 

Ργοϊδοῃ 15 ἔἑανουγεὰ ΟΥ̓ {πε ρδγᾳ] 6} 15π νυ ἢ 
“ἐΡΌΓΡΙΕ,᾽ Ὀυϊ ννου]ά ἀερτγῖνε υ5 οὗ ἃ Ὀδδι τ] 
ἰτηᾶξο. 
ἡ πὼς ἰββοος ΎΤΠ6 δποϊθηϊ Ρυγρὶὸ ννᾶς 

οὗ ἀϊβεγοηΐϊ βἤδάεβ, ἔγοσα ὈΓΡ ἢ στοὰ ἴο ἃ ἀδθὲρ 
νοἱθὲ ὈΪδοκ.  ὙΠδ ἐδερεϑῖ 5ηδά6 5 ἤογὸ πηθδηΐ. 

ἐδε ἀϊι] Νὸο ἀοςβηϊίε ἀγίιοὶς ἐπ ἐπε Ἡεῦτενν. 
ΤΠἼΘ ᾿πάθπῃηϊίο--τι 8 τἰπῷ 15 θουπᾶ πὰ Ὁ80 
ΧΘΒ80Β ΟΥἹ ΨΊπ άπ κ8 οὗ (ὨΥ ἢλιγ᾽"--ἰβ τηυς ἢ 
ΤΟΤΕ Ροδίιο]. ἼΠ686 ἰδ ννογὰβ ᾿πάϊσαΐο (86 
ΚΙηρ᾽ 8 ἀρργοδςῇ, ννῃο 15 ἴῃ6 ποχί βρθᾶκεσ, 

ΝΠ]. ό-τττο. Τόε Κιης απά {δὲ Βγίάε. 

Α ὑσίθ ἀϊδίοριιθ, νυ. 6---ο" ὈεΙηρ ΞΒροίκθῃ ὈΥ̓͂ 
[6 Κίηρ, Ὁ. 9" δῃὰ ν. το Ὀγ ἴδε Βτγιάο, 

6. σευ χεὶρ ἀπά δοαυ ρίεασαπ Οὐοπιρ. 1]. 
τό. ΤὮΘ ννογάβ ἃγὸ ποῖ δά ἀγεββϑά ἴο ἴθ Βιυιάθ, 
Ὀι ἜΧΡΓδκ5 ἃ ΒΡΈΠΟΓΑΙ βοπεηλεηξ, οἠθ οὗ (ἢ6 τηδίῃ 
τπουρηϊϑ οἵ [Π6 ροεπὶ: 

ΗἩΟῪ ΥΑΊΣ, πᾶ τπδῦ 8 ΟἸΔΙΙΏ δῦ ὉΒΟῦ, 
ΟἾΟΥ͂ΘΙ διμοπᾷ ἀ01 1 ύδβοσαο ὈΔΙΠ 5851 

ΟὐοτΏρ. 1ϊ. 7, δηὰ ν1]. 6, 7, 1} ποΐα8. 

7. Τρὶς τῶν εἱαίμγε ὙΠῸ Κιηρ πον δά- 
ἄτοβϑος {πΠ6 Βγιάθ, σοπιραγηρ ΠΟΓ ἴο Ρ4]Π|, ΥἱΠ6, 
δηὰ ἀρρ]6-ἴγδο ἔου ΠΟΙ ΠΥ οἵ ἔοττη δηά ρ]θαϑδηῖ- 
Π655 οὗ ἔγ!; δηὰ τΠ6 υἱίογδηςεβ οὗ ὨΘσ του τἢ 
ἴο βννϑοίοσξ νυ] ῃ6. ᾿ 

Θθ. ,0γ νην δοίοπ"ϑή, ἐδαὶ σοεὶῥ᾽ ἄοαυν “αυεεί »] 
ΔΝ ογάβ οἵ τ1πὸ Βηάθ ᾿ἰηϊογτγαρίηρ {πὸ ΚΙΠΡ ̓ 
(δε χβοῆ, Ηεμρϑίεηθογρ), ἀπά Πηϊσϑμπρ Ὠὶβ 
βρηΐθηςο, ὕὉδδαῦ βοϑῦβ δΒιῃποοῦδ 1 ΟΥἨἈἌἜὍρ]θδ- 
ΒΑΠΙΪΥ ΖῸΣ ΤΥ ΒοΙονοά ({π6 Α.Ο Υ. Πογὲ ἰ5 
ΟΠ6 οὗ 1Π6 πυπΊογοιιβ ἰηϑίδηςοϑ οὗ ποϑάϊθϑϑ ἀθ- 
δύίαγο ἔγοπι ἴδ ογάθι οὗ ννογήάβ ἰὴ ἴῃ6 Ηδ- 
τενν). Οὐομπρ. Ρτον. ΧΧΊΙ. 21, ννΠΟΓΘ [Π6 88 ΠΊ6 

δριἢθε ἰ5 δρρὶ θεὰ ἴο ννῖπθ, πη ἵμογα γεπάογοά 
ον 1561} ΔΠΡϊ." 

10. δὲς ἀεεῖγε ἰς Ἰοαυαγά »9]Ὶ 1,1. “ἢ]5 
ἀοϑῖγο 15 νοῦ πιὸ, ἡ. 6. εἰἴΠποὸγ (1) Ηδς [5 ΠΥ 
Τοτά δπὰ ΝΜ δϑοίϊογ, νν ἢ Δ] ϑίοη ἴο Οοη. 1}. τό, 
ΠοιΊρΡ. ἱν. 7. ΟΥ̓ (2) 41} Π5 αβδοϊίοῃ ἢδ8 πὴὲ [Ὸ σ' 
15 βίος Τῆς σοπιράτίϑοη οὗ 11. 16 ἀπά νὶ. 2 
σοηῆττῃβ {Π6 Ἰαΐίοσ ἱπίογργείδίοη. Ὅῆς Βγιάθ 
ἷς ἔοσ ἴπ6 Κίπρ ἃ ἴσυς ΗδθρῆἢζΖί-Ὀδῃ, [54]. 1Χ}}}. 
4. ΟΠ6 ἰῃ ψνὨοπὶ ἰ5 8]} ἢ15 ἀρ. 8586 ῥγὸ"- 
οδϑαϑ ἴο ἔχογοῖϑα ΠΟΥ βΟνΟΓ ΟΥΕΓ δ5 ἰονίηρ νΜ}1}}. 



6οῦ 

Ι Ηοῦ. 
»βέν. 

:Οςῃ. 30. 
14. 

11 (οπιε, πιγ δεϊονεά, ἰεῖ ἃ ξο 
ἔοστῇ ἴηῖο τῆς Πεϊά ; Ἰεῖ ὦ ἰοάρε ἴπ 
τῆς ν]]λσαβ8. 

12 [εἴ 8 ρεῖ Ὁρ ΘΑΙΥ ἴο {πε 
Υἱπαγαγάβ ; ἰεῖ 8 8εὲ ᾿ξ τῆε νὶπε 
βουτϑῃ. τυῤεέῤεγ τῆς τεπάδσ ργὰρα 
βαρρόδι, απά πε ροπιερταηδῖεβ δυά 
ἴοπῇῃ : τῇθγα ψ}}} 1 ρῖνε ἴμῈ6 τὴν 
ἰονεβ. 

12 ΤΠ6 “ιπδηάγακεβ ρίνε ἃ 51:ηε]]. 
Δηὰ δ ουΐ ραᾷῖοθβ ὧγ ἃ]1 πηδηηοῦ οὗ 
Ρἰδαβαηῖ ἡγμΐδ, πανν ἀηὰ οἱ], τυῤίεῤ 
1 ανε ἰαϊά ᾧρ ἔογ τες, Ὁ πν δε- 
Ιονεά. 

Γ(ΟΗΑΡΤῈΒΝ νΠἼΙ. 
1: 72: ὥνε ὁ {ἀε εἀμγελ ἰο σλγ. 6. 73: νε- 
ἀφρόν οὐ ἰσυε. 8 714 ε«αὐξέμσ 7 ἐδὲ Οε- 
ἐς. 14 724 εἀμγεὰ 2γαγείά ,“ο» Οὐγίτῖς 
ἐοημδην,. 

Ξ5ΟΙΟΜΟΝ᾿5 50Νάα. ΝΠ]. ΝΗ. [ν. ᾿1---π. 

ΤΗΑΤ᾽ του τυεγὲ 45 ΠΑΥ Ὀτο- 
τεσ, τῆδῖ βυοκεὰ τῆς Ὀτεδϑῖς οὗ 

ΤΥ πιοῖμογ ! τυῤέη 1 5ῃου]ά βηά {πες 
νου, 1 νγου]ά Κιβ5 {πες ; γεα, 1 
5ῃοι 4 ποῖ δε ἀεβρίβεά. 

2 1 μοι!ά Ἰελά τῃδε, σπά δγίησ 
{Πεε ἱπῖο ΠΙΥ͂ πιοῖμεῦβ ἤοιιδ6, τοδο 
σου ἀ ἱπβδίστυςς πιὸ: 1 ψου]ά σδιιβα 
{πες ἴο ἀτίηκ οὐ 4 βρίςςὰ ννίπε οὗ τῆς 2 Ῥγον. 9. 
7υῖςθ οἵ πΠιῪ ροπιερταπδῖα. 

2. Η!5 Ἰείς μαμὰ «ῤομία ἐὲ ἀπάεν πξωρον 
ΤΥ Πεδά, δηά ἢ 15 σρῃξς μαημά 5ῃμοιά 
εαχῦγαςε πΊο. 

4 “1 εμαᾶγρε γοὺυ, Ο ἀαυρῃζεῖβ οὗ ΘΕ ΩΑ 
ἤν ἐτηαῖ γε 511Γ ποῖ τρ, πογ᾽ "π 
ΑΥΤΆΚΕ Ὅν Ϊονε, 0.1} δ ρΙεδβα. ὙΘΠΕ .Ἂ 

ἀὝΧῃο ἐς τηϊβ τῇαϊ σομμεῖῃ ὃρ τ δ΄ τοῖν, ἂς 

ἔτουι ἴῃς νυ] άθγηε55, ἰδληϊηρ αροὴ ἢεγ “ομρρ. 3.6. 

Ἰ ΗΘ, 
ἐλ 
Ἔἀομ ἐάὶ «ὦν 
“ἴτεξέξε "νά. 

ΝΙ1. 11.---Ἶ 11. 4. {2ε Βηιώε, Ἱπυϊαΐίοη, 

ΤεΒροηβῖνο ἂπὰ δηι ποίοαὶ το πὶ οὗ 16 
Κίιηξ οὐ ἴῃς ἀδγ οἵ {πεῖν ὀβροιι58]5, ἴῃ νν ἢ ἢ ἢ 
᾿δά δϑκεά ποσ ἴο ἔογϑαϊκο ποπηδ δηὰ οςςσιραίίοη 
ἴου 5. βδακὸ (ἰν. 8), δηὰ ἀνθ} νυ Πτὴ ἴῃ 
[επιβαίοη. ὙΠῸ Βγιάθ ἴῃ ΠΟΥ ἔυγη ον ἴῃ - 
Υἱΐθ5. ΠΟΥ Βοϊονεὰ ἴο γτονϑὶξ ἴῃ ΠΟΙ ΠΟΠΊΡΔΗΥ 
1Π6 ἸοννΥ ϑοθηθϑ οἵ ραβίογαδὶ ἰτἴ, οι οὗ νυν μι ἢ 
ἢϊ5 σύδοϑ δά τγαϊϑοὰὶ ἤθγ, απὰ ἴο ψῃὶςἢ (ποι ρἢ 
ΟὔσθΘ ἔογβακοη αἱ ἢΙ8 Ὀἰἀαϊπς) ΒΟΥ δΒοδτί 8{1}} 
ἸΠΠΟσΘΠΓΥ οἰ ῃΡ5. 

11. Οὔον»ιε, » δείου ἢ “ϑροηϑδὰβ εἴ 
δΡροη588 ἀϊσιηῖ Ν  ηὶ (΄ ΒΙΌ]14 Οτορογίδηδ, Ῥδγβ 
1. Ρ.. 203), ἔ4]56. 85 ἃ τοδαϊηρ οὔ δν, ΧΧ!Ι. Χ7, 
Ὀυξπι6 οὗ [Π6 δοηρ, οὗ νυν δίς ἢ [1 5 ἃ σμαγδασίογ- 
ἰδέῖς παῖ Ὀοΐῃ τπ6 Βειάθρτοοπι (ἷν. 8) ἀπά 
1πΠ6 Βτγιάθ (Π6γ6) 540 “"(οπηθ." 80 ἴῃ {86 
δῖον ἀδῪ ἴπμο σμυτοῦ οὗ ἴδ Βϑάθοιηθα ἰῃ 
ὨΘΑΝΘΠΪΥ ῥἰαςεβ νν}}} ργᾶγ ἔογ ἴἢ6 1, οτὰ 5 γοϊυ πὶ 
ἴο Θαγίϊ, 

12. ἀεί τῷ 4: ...1δὲ ἸἹοπάδεγ σγαβε ἀρῤῥεαγ] 
Οτ, Ὁ19 γἱ᾽πθ- Ὀ]ΟΒΒοῖὰ ὈὨ70]4, (Π6 5Δπ|6 
ννοτγά 5 αἵ ἴϊ. 13,ϑᾷ1ς. 866 ποίθ ἴἤετο. [{15 
ΠΟΥ ἈΡ4ΙΠ ΡΥΘΟΙΒΟΙΥ [6 58Π16 5θβϑοῃ 85 (ἢδί 1π 
ὙνὨΙοἢ τὸ Κιηρ Βεά βτϑί νιβιιθὰ τὴ6 ΒτἊθ οαὴ 
[Πᾳϊ νν6}}-τοπηοπιθεγοα πηογηΐηρ (]. 8---ὄϑ 72) ἴῃ 
Ποῦ πιοῖποῦ 5. ἤουθ6. ὙΠ|5 {πουρῆϊ Θπἤδποῦβ 
ΠΟΙ ἀεϑιγο ἴο ἢδνο πὶ νυ ἢ ΠΟΓ ἴΠογῸ δραΐη, 

18. Τρε »ιαπάγαλο Οοἴηρ. σεη. χχχ. 
14. Δηοίποι ποίθ οὗ 186 βοράθϑοη. ὙΠῸ Ηο- 
Ὀτονν πάπα ἕογ {πΠ6 ρῥ]απί ἰ5 ἐμαί", Ἰἰονθ- 
ΔΡΡΙ65. 

αἰ! ρ»ιαπηοῦ οὗ ῥίεασαη] ὉΆῖπ 6, Ὀοϊἢ ἔγι 5 
Δηὰ Ποννογο: “Π6 πθνν ἡ ἴὸ 6 [ΠΌΒΗΪΥ ραϊποιθά, 
Ἔ[ἢ6 Οἱ ἀἰγεδσαγ Ἰαϊὰ ἘΡ 1η βἴοτθ. 

παρ. ΨΠ]|. 1. Ο ἐῤαν ἐροι αὐον !.}] ΤῸ 
Βτιὰθ σοῃίημιε5 51}}} δα ἀγοσοιπρ (πὸ Κιημ. ΤῊ 
Σουρ οὗ Ποῖμθ ἀπὰ οἵ αν 5. ργοθοηςδ 

ἢ ΠΟΥ {Πότ Π11|ς δοὺ ἢεαγσί. Ἀογδὶ τδηκ 
δπὰ βρίθπάοιυσ ἃγὸ σῦοννῃ νθδσίδοηθ, ὉΤ8δὸ 
Κιηρ οὐςσὸ οι] ΠΟΥ “"5ἰϑίθγ᾽" ἂπὰ “"ϑἰϑίθγ- 
Ὀγιάο." ΜΜνουϊὰ δο ννόῦὸ ᾿πάθοα ἃ5 ἃ “" Ὀσγοΐμοι,ἤ 
Ποῦ το γ 5 ον σὰ ννοΠΊ 516 τα βἢϊ πιδεῖ, 
ομιῦγαςο, δηα ννο]σοπιθ ὄνογυννῆογε ΜΠ Βοι τὸ- 
δῖγαὶ πὶ ΟΓ 5μᾶπιεὲ. Ηδεγ ἰονὲ ἔογσ Ἀἰπλ ἰ5 5! πΊρ]6, 
βδογθά, ριιγο, ἔγοο ἔγοπι (6 πηγεϑί πὰ 18 5ἴδιῃϑβ 
οὗ τηϑγθ δγί! Υ ραϑϑίοῃ. 

2. «υδο «υομίά ἐπείγμοί »ι] Ηδγ Ὑὐποῖῃεγ 
504}] ἴθ ἢ} ΠΟΙ ον ἴο Ὀεπανὸ Ποβο Γ τονναγ 5 
Πίπη. Αποίμοῦ τοπ θη ρῖνοθδ 4 ὈειοΥ 5556 
Ὀοίἢ ᾿ἴογα] απὰ δ] θροσις Δ) --οὰ δδου]άθεῖ 
ὕθϑοΟΒ πὶ ([54]. Ἰΐν. 13). ϑοπὶβ 8] βοτίβίβ 
τᾶκο ἴῃ6 ψ]οΪ6 ρᾷθϑθαρε (ΥἹ}. Χ1--ν}}}. 2) 8 
ΡΓΆγ ΕΓ οὗ {86 δγῃαρόραα ἴογ {πε ἱποδππιδϊίοη οὗ 
ἴῃς ννογχά, κὸ]. 2. (ϑο ὙΤβροάογείῖ, (λβϑῖο- 
ἄἀοτγυ5, δος.) ΟἸδοῦβ, ἃ ργάγοσ οὗ {πὲ ΟΒυτοὰ 
πάθοι Ὀοΐῃ σονοηδηΐβ ἔοσ [αὶ σοπηρ εἴθ ὑπίοῃ 
ἢ τ(Π6 Ιποᾶγπαίς Οοαὐποδά ψνῃιο ἢ 15 51}}} 
Γαΐαγο (Νίογοιοσ). ὙΠῸ Ταγξιπὶ τᾶ κο5 [86 
οἰ οἴ ΠΟΥ 5 ἤουδο᾽" ἴο ὃὈ6 [6 ἱετηρὶς οἡ Μουηΐ 
Ζίοη, {Π6 βοεηθ οὗ [ϑγαϑὶ 5 Θαυὶγ υπϊοη ὙΠ 8 
πε ΗοΪγ Οἠδ (ςοπηπιοτιοσγαϊεα οἢ. ἢ. 6---ν. 
1), ἴο ψ ῃϊςἢ 5866 ΠΟῪ ἀδβιγεβ ἴο σοΐυσῃ. 

8. Ηἰ κθδ ῥαπά «ῥοωμίά δὲὴὴ ὙΠὲ ΒΠάθ 
ποῦν ἴπγη5 ἴο δηὰ δή άγεοϑβϑοϑ (ἢ6 Οδουι5 45 ὑῈ- 
ἴοτο (1. 6,.)). [115 Ὧπ Ἔχᾷςεΐ τερειτοη οὗ 1]. 
6, ἀπ Πεγὲ ΓΚΠΕΥ τεηάογεά ἃ5 ἘΧργοβθηρ ἃ 
νυν βἢ, ποῖ 85 βἰατιηρ ἃ ἔδεῖϊ, [{ ᾿πἰγοάμυσοβ ἴΠπ6 
ἰλϑὶ τορεοιείοη οὗ 16 Βτιάθ᾽5 σβαγρο (υ. 4), 
ΠΟ ἢ Τούπιβ πὸ σοπο]ιϑίοη οὗ ἴῃς ΙΒ ραγῖ 
οὗ (Ὠ6 δοηξ. 

4. {ξη! γὲ “ἐν ποὶ 9} [ΤΛΊΟγΑΠΎ, ΤἘΥ 
ΒΆΟΙ]Α γ0 ΒΌΙΣ ὩΡ, ΟΥ ἩΥ͂ (ΠΙΔΓΡΊη). ἔογ 
ἐὯΥ ἰονο᾽ τρδά 85 ὑθέογεο ὕόονθ. ὙΠῸ Ομ 5- 
βδίοῃ οὗ "ἴδ γτοθϑβ δῃηὰ διπμά 3 Ποῖδ 15 ΠΟΙ ΘΔ Ϊ6. 
Ηεῦτονν ἀοσίοτβ τεμαγὰ {Π!15 σβᾶγρε θεγα ἂπά 
οἰβονμογο (1].. 7 δηά 1]. ς) 85. Δὴ δάἀπποἠϊοη ἴο 
[3Γδϑὶ ποῖ ἴο δἰἱεπιρῖ οὐιδιηιης ἃ ρΡοβϑεϑϑίοῃ ο, 



5ΌΙΟΜΟΝ᾽ 5 

Βεϊονεά ἡ 1 γαϊβεά τῆεε υὑρ ὑπάετ ἴῃς 
ΔΡΡΙε ἴγε : {πεγὰ τῆν τποῖπμεγ Ὀγουρῃϊ, 
πες ἔοπῇ : τἢεγα 8ῆ6 Ὀτουρῃς τες 
ἔογῖῃ ἐῤαὲ Ὀᾶτα τῆεα. 

6 4 δεῖ πιὰ 45 ἃ 868] ὕροῃ τῆϊπε 
Πολγί, 45 ἃ 868] ὕροῃ τἢ]πὸ ἃγπὶ: ἔργ 

ν. 6, η.] 

ΟΥΓ γεϑίογδίίοῃ" ἴο, ἴπθὸ Ῥγοπ)ιϑεὰ [,4πά, δηὰ 
ὩΠΙΟΠ ΟΥ Γουηΐοη ἴθογε ἢ ἴπ6 Ηοὶγ Ομεο, 
Ὀεΐογε δοίην ἱηνναγάϊυ ργοραγθα ἔογ 1 ὉῚ ἴῃ 
{τ1δ]5. οὗ {Π6 τυ] οττθθβ ἀπ (ἢ6 ὀχ. ὙΠἰς 
Ἰηἰογργείϊδιεϊοη σοΙ 68 ΨΟΤΥ ΠΟΑΓ ἴο ὑγῃδί ἀρρδᾶγβ 
ἴο Ὀ6 {Π6 ροηιηδ [6 γα] τηθδηΐπρ' (866 ποίθ ἴο 
1. )). ὙΠΟΥ͂ δυρροβα πὸ ννογάβ ἴο 6 ἢθγδ 
δά οϑϑοὰ Ὁ Μεβϑίδῃ ἴο [5Γ46] ἴῃ “πὸ ν}}- 
ἀογηεβ5 οὗ {πε ρεορ θβ᾽" (Εχεκ. χχ. 32), 1ἴὴ (Π6 
Ἰαϊίογ ἀδὺ, 85 ΤΟΠΠΟΓΥ (11. 9) ΌὉΥ ΔΝίοϑβεβ ἴῃ 
186 νυ] ἀογτθθ5 οὗ διπ1:. Βείηρ ϑιιϑίδῃ τ 4} } 
ἃ τορο[οη ΟΥ ἷ, 7, ἀπά 111. ς, {ΠΟῪ ριοραγὸ τὶ5 
ἴογ ἃ τεΐυγη ἴο ἴπ6 βοέποβ ἰῇ ὑνδιοῦ νὰ ἤγχϑῖ 
διοατὰ {Π6π|, 

ΘΙΧΤΗ ΡΑΚΤΥ, ΤῊΕ ΚΕΤΟᾺΚΝ ΗΟΜΕ. 
ΨΙΠΠ. ς---τ4. : 

ΨΠ]Ι. ς-- 7. 

ΤΠ6 5οθπο σῆδηρεβ ἔγοπὶ [θγιδαίθπὶ ἴο [Π6 
ὈΙΓΓΠρΙδοθ οὗ ἴμ6 Βγιάθ, ννῆογο 5ῆ6 5 ϑθθῆ 
ΌΥ ἔογπιοῦ δϑϑοσίδίοϑ δηὰ [6 το θογς οὗ ΠΟΥ 
ΤΆΤΑΪΥ σοπιης ὑρ ἔτοπῃ ἴδ ὀρθὴ ςμαιπηραίθη 
ἰοννατὰβ ΠΟΙ πιοῖῃογ᾽ 5 ἤοι56, ἰθδηΐηρ οἡ ἴῃ6 
δττὴ οὗ {π6 ρσγοδί Κίηρ μεσ Βοϊονθά. 

δ. Ρδὸ ἱ ἐρ] (Οοπιρᾶγε ἂπὰ Ἴοπίγαβε 
ἢ 1]. ό, ἀπά 0]]1.0 ὙὝΠοσο τς Βτιάδ 15 σδζ- 
το ᾿Ἰἢ ργοςθϑϑίοη, αηὰ ἢ τόρ] ϑἰδίθ, ἴο 
τηδοῖ ἴῃῆε Κιηρ μεῦ Βιυιἀοργοοσῃ : ἤθγδ ἴῃ 5016 
ΠΟΠΊΡΑΠΙΟΠ5ΠΙΡ νυ ἢϊπι, ἀπά τιυϑῖῖς 51π|- 
ΡΙΙοΙΥ, 5Π6 Ἰδᾶη5 ΟἹ ΠΙΠῚ 45 ΠῈΓ Βεϊονθά. [Ι͂η 
Εἰ 6 ἔΌΤΏΘΥ δοθηο 41} 15 ϑρϊθπάουν δηὰ οχαὶῖδ- 
ἴοπ, Ὀμὲ ἤοῖο σοηπάεοβοεηβίοη, Βα  γ, δά 
Ἰονίηρ σῃδττη. 

1 γαϊεά ἐδέό 929] ΒθπαΘδῦΝ 818 ΔΡ16- 
ἴχ99 1 ψειζοιϑὰ ἴ78906.0. ὙΠῸ Κιίπηρ (8]}9 
16 Βιγμήε 5 αἰίδηζίοη ἴο ἃ {τυ γθο, ννῃι ἢ 
(ΠΕΥ ρᾶ55, ἃ5 πονῇ ὈΥ βΘηῖ]Ὲ τηθπΊοσίθ5 ἴο 
(Πόπὶ Ὀοΐμ, ἴῃς ἰγγϑιϊησ-ϑροῖ οὗ δαγ] θδὶ νον 
'π 1ῃ1|5 ΠΕΡ Ποπιὸ δπὰ Ὀϊγίῃρίδοθ. [πίργργοῖοσβ 
ΔΙῸ αἰνιάοα 45 ἴο ἴΠ6 ϑρϑαᾶκογ ἤθγθσ. ὉΤῇβε 
Μαϑογείῖς ροϊηπης οὗ ἴδ6 Ἡθῦγενν ἰοχῖ (6 
πηοσῖ δησίθπξ ἰγδάϊοπαὶ ἰηιογργοϊδίϊοη ἴο 
ὙΠΙΓἢ ΜῈ σδῇ ἈΡΡ64]) δϑϑίβηβ ῃεϑθεὲ ννοσὰβ 
ἴο ἴμε Βγίάθ, δυΐϊ ἴῃ6 τΔ)ογΥ οἵ Ομ Πϑιίδη 
Ἐδίῃοῦς ἴο ἴῃς Κιηρ. ὙΠῸ ννΠ0]6 ρᾷβϑαρο 
ΒΑ105 ἴῃ οἰδάγηθθϑ δηὰ ἀγαπλλίϊς οχργοβϑίοη ὈΥ͂ 
1π6 ᾿αιίοσ αυταηροπιθηΐ, ννῃϊοἢ δ ρροϑεθ ἔνοὸ 
ΒρϑΆκοιβ, ἢγϑοί {πὸ Κίηρ, του πάϊηρς πὸ Βπάς 
οὗ ἃ ΠΑΡΡΥ Ραᾶβϑὲ (νυν. ς, 6), ἀπὰ ἴδοη ἴπεὲ 
Βγιά6, ἰαἰκίηρ οςοδϑιοη ἔγοπι 15 ννογάβ ἴο δϑὶς 
ἔος δὴ δϑϑιιγᾶποθ οὗ ἢϊ5 δηάδυμηρ αβεςοίίοη 
(υν. 6, 7). 

Θ, 7. 8εΐ »ιε ἃ, α “«α], ἄς. Οομρ. Ηδρξ. 

1. ἤοκυ: «εαἰεή͵ 

ΞΟΝΟ. ΜΠ]. 
ἴονε ἐς βἴγοηρ 88 ἀδδίῃ ; βϑϊουϑυ ᾿ς 
ἔσγιεὶ 45 τῆς ρτάνα : ἴῃς σοκὶβ ΤΠ ο "Ἢ 
αΥέ ςολ]5 οἵ ἤγε, τυδίεὐ ῥαϊδ ἃ πλοϑῖ 
γε μεπιεηῖ ἤδλιηηε. 

 Μάδῃγν ννδῖεγϑβ σδηποῖ 4ιθηςῇ ἴονε, 
ΠΕ ΟΣ σΔῃ ἴῃε βοοαβ ἄτονη [ἢ : [ἢ ἃ 

Ἰ. 22: [6Ὁ( χχίϊ, 24. ὙΠῸ Βγιάθ ϑᾶγϑβ [Π]5 88 
586 οΟἰΐηρδ ἴο Π[5 ἀγπὶ δηὰ γοϑίβ δοῦ ποδὰ ὑροῃ 
ἢϊ5. Ὀοδοπι. (ΟΟπλρ. [οδη χἰϊ. 23), ΧΧ]. 20. 
ἼΠ15 Ὀγίθε ἀϊαίορσιιθ σοτγοβροπάβ ἴο ἔπ ἸΏ ΟΓ 
οπὸ (ἰν. η---ν, 1), οη ἴπε ἀδγὺ οὗὨ {πεὶγ θβροιι- 
5415. ὍΠεῖο 1η6 ΒοΙονοά ϑουρῇῃΐς δηά οἰαἰπιρα 
(ῃ6 Βτγιάθ, βόσὸ 58ὴ6 9θοκβ δηὰ οἰϊηρα ἴο δέ, 
ΑἸ]Οζοσιο δὶ ̓ ητογρτοίδιιοηβ, γι ἢ πὰ 4 ἢἰϊὶ- 
ΒΙπηρηΐ οὗὁὨ [Π15 ἴῃ (Π6 οἷοβθ οὗ {Π6 ργεβοπί ε15- 
ρΡεπβδίίοη, {πὸ γεϑίογδϊοη οὗ ἰβϑγϑεὶ ἴο {πὸ 
ΙΔ οὗ Ῥτγοπιίδο, δηὰ (ἢ6 πιδηϊϑίδίίοη οὗ 
Μεβϑϊδὴ ἴο Η!5 δποῖίοπξ ρϑορίθ ἴμοσγθ, οσ Ηἰβ 
δϑοςσοηὰ Αἀνοηΐ ἴο τῆς (ΠΒυγοῦ, αν ἃ γϑδὶ 
[ουπηάδεοηῃ ἰῃ ἔπ ᾿Σΐογαὶ ἱπιροσὲ οὗ ἴῃς ννοτάϑ, 
ἜΒΡΘΟΙΔΙΥ θη σοπιραγοὰ ἢ ΟΙΠΕΓ ρῥᾶγίβ 
οὐ {πῸὸ ϑοῦρ. 866. 1]. 6, δῃηὰ ποῖθ. ὍΤῇε 
Τάγρυπὶ πηλκ65 Ὁ. 6 ἃ ρΓΑΥΟΓ οὗἉ [5ΓΔ6] γοβίοτοά 
ἴο ἴῃς ΗοΪγ πὰ [πδΐ ΠΟΥ ΠΛΑΥ ΠδνοΓ ἀρδίη 
Ὀδ6 σΑγτίθὰ πο σαρεϊ νιν, δηὰ «". 7 ἴῃς 1 ογά 
ΔΏΞΥΝΟΓΙΠςΣ ἀϑϑυγαηςε τῆδί 15γ86] Ποποθίου ἢ 8 
βαΐθ, Οὐομῃρ. [581. ἶχν. 24, ἰχὶϊ. 2, 4. 

6. ,ον ἰουε ᾿ς “ἴγοης, ες. ΤΠ5 ρ]ογίοιβ 
δϑϑοσίίοη οἵ ἴπ6 τῖρῆξ δηὰ ρα Υ οὗἩ ἴτιι6 ἰονθ 
ξῖνο5 π6 Κογ-ποίβ οὗ ἴπ6 ρόοθῆη. [{ [ΟΥ̓ πη5, 85. 
ΠΟΙ Ζϑο ἢ μᾶ5 Μ 6 }} οὈϑογνοά, {πη6 ΟἹὰ Τοϑίδ- 
τηθηΐ σομπηΐϊεγρατί το 8. δι] ρποργῆς 
(α ον. χίἱ.) υπάογ ἴῃς Νενν. ὍΒδ [Ο]ονν της 
15 8Δη δἰϊεπιρὶ ἴο ΔηΔ]γΖ6 [ἴ. 

(α) ἔονε 5 ποθ γοραγάθα 8ἃ5 ἃ ὈΠΊνΟΓβα] 
ΡΟΝΟΓ, 8Δη ΟἰθπΊθ 8] Ρῥγίποῖρὶς οὗ 4}} {Γὰδ 
Ὀείηρ,. αἰοης 8Δ0]6 ἴο σορθ ἢ (ἢ ἴννο δἴογηδὶ 
ἔοεβ οἵ Οοά δηὰ τηδη,͵, δίῃ δηὰ ἢ18 Κιηράοχη 
(δ οθ]). 

“ῬῸΓ ϑίγοηρ 85 δίῃ 18 1 ονὸ, 
Τεπᾶςίοιιβ 45 ϑῃθοϊ 5. [βδ᾽ ουϑυ." 

εἰ ΤΘϑ]οιιϑυ " 156 ποΐ ἤθγο ἴο δε ἴδκοῃ ἐπ 
»ιαίανι ραγίοι (σοηρ. Εχοά, χχχῖν. χ4)., δὰ 
ΟὨΪΥ 85 Δποῖπου ἴογη (ῸΓ “Ἰᾳονὰ,᾽" ἜΧργοβϑίηρ 
1ῃ6 Ἱποχούδοὶε ἕογοο δηά δγάσυγσ οὗ {15 αἕθο- 
(ἰοη, νν ἢ] ἢ σἂπ ποι Πογ γιοϊα ποῦ σμαγὸ ροβ- 
βϑϑϑίοη οὗ 115 οὐ]θοῖ, δηὰ 15 Ἰἀθη οὶ ἴῃ τΠ6 
τὐπὰ οὗ ἴῃ6 ββογοὰ νυ ἢ Ὠίνπθ οΥ 
ἴσιο 116; 50 (2) δὲ Κοθβ οἡ ἴο ἀθβοῦθο ᾿ἴ 85 
δῇ 4]1-ρεγνδάϊηρ Εἶγο, Κιπάϊε Ὀγ ἴῃς Εἰἴοιπδὶ 
Ομθ, δηά ραγίακιηρ οἵ Ηἰ5 ὀββρηςο: 

[5 Ὀγαπὰβ ἂῦὸ Ὀσγαπάβ οὔ το, 
Ὁ ἸΙετηϊηρ- βάθια ἔγοσι [4ἢ.᾽ 

Οοπρ. ει. ἵν. 24. Οἱ νογβϑίοη; “" μαι ἢ 
ἃ πιοβί νϑῃποπιοηΐ βαπΊε,᾽) 5 ἃ ΡΑΓΑΡὮΓΑΞ6. 
Οὐονογάλ᾽εβ 15 Ὀεδζιοῦ--το ἃ ΝΟΥ ἤδπιο οἵ {86 
Ι,οτὰ." [ΙΕ 115 δε τὲ τῆς τηϊογργοίβιοη 
οὗ ἴ6ὸ Ηοῦτοεν ννοτὰά δα ῥεδείῥεα, τΠ6 
Ροεῖ οὗ με ΟἸἹά Τεβίδηλθηξ 5ι γρᾶϑϑοϑ ἜΥΘΊ: 
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οπδ ἴδαῖ [ουπα ! ἄνοιιγ. 

σΟΙΟΜΟΝ᾿5 

τΆΔη τνοι]ά ρίνε 81} τῆς βυδβίδησς οὗ 
ἢΐβ ἢοιιβε ἔογ ἰονε, ἴ ννου]ά υτειγ 

[ν. 8--ἴ 2. 

ΓἩςδ. 
Ξκαων. 

Ὀὲ ςοηῖεπληθδά. 
8 { νε μαᾶνε «α {π||6 εἰβδῖδεσ, δηᾶ 

8η6 Παῖῃ πὸ Ὀγραϑῖβ : ννῆαῖ 5Π4]} ννὲ 
ἄο ἔογ οὔ 58:51 6 7 ἴῃ τῆς ἀδὺ ὑγῆθη 586 
80}] θὲ βροκεη ἰογὴ 

9 [[51)ὲ δὲ ἃ νγὰ]}, ννὲ νν}} δ0}]4 
ἀροη ἢΕΓ ἃ ρδΐαςε οὗ 5:|]νεγ: δηὰ 1[ 8Π6 
ὧε ἃ ἄοοτ, νγεὲ νν1}]} ᾿ποϊοϑα ἤθγ ἢ 
θοαγάβ οὗ ςσεάλγ. 

ΙΟ 1 (πὶ ἃ ὙΆ]Ϊ, ἃἀπὰ τὰν Ὀγαδϑῖβ 

[1 ϑοϊοιηίοῆ δά ἃ νἱπεγαγὰ δἵ 
ΒΔ1]-πβαπιοη ; ἢε Ϊεῖ οὐυἕ τῆε νἱπεγαγά 
ΠῖῸ ΚΕΕρΘΓβ ; Ἔν ΓῪ οἠςδ ἔργ ἴδε ἔγυϊζ 
τμογοοῦ νγὰ5 ἴο δτίηρ ἃ τῃουβαηά ῥίεεες 
οἔ 531]νεγ. 

12 Μγ νἱπεγατά, ννἈ]Γ ἢ ἧς πλϊπα, ἐἢ 
δείογε πιὰ: ἴπου, ΟὉ δϑοϊοἤπηοη, γι 
ᾧσυε α τῃουβαηά, δη6 τῃοβε παῖ Κεαρ 
τῆς ταῖς τῃεγοοῦ ἴννο μυιηάγοα. 

12 που τῆδι ἀνε ]εβῖ ἢ τὴς ρὰγ- 

δι Ῥδυ], δὰ σίϑοβ Ποῦ ἴο 8Ἃη ἱητυἰοὴ συ Ὁ56- 
ΖΌΘΏΠΥ τεβογνεά ἕοσ δὲ Ἰοῆη, ἂδπὰ ὉὈΥ ἢ]πὶ 
αἰία! πϑ ΟἾΪγ ΤγουΡἢ ἃ {{{8-Ἰἰοὴς σοτηπλιη!οη 
ψ ἢ [ησαγηδῖο [νονὸ: ὁ" ΟΟά 15 ἴονο; δηὰ ἢ6 
(αὶ ἀννο!] οί ἢ ἰονὸ ἀνθ! ] δίῃ ἴῃ Οοά, «πὰ 
Οοά ἴῃ διπλ" (1 [οῆῃ ἵν. τ6). (2) ὙΠ15 
αἀἰν]ηθ ΡΥ ΠΟΙΡΙΘ 15 ποχί σοργθϑοηεα 45. ονοῦ- 
ΠΟΙ ΠΡ ἴῃ 115 ὌΠ 41} Ορροβϑῃρ ἀρθῃς θ5 
ὙνΠαίβοονοσ, 5υτθο 1 χὰ ὉῚ Δ ἈΚΟ ἃ5. [Π6 
δηϊαροηίϊκίς εἰομηθηΐ ἴο Εἶτα ἴθ 1Π6 Ὠδίισαὶ 
ψοΣ]ά: 

ἐς Ὑ Αΐεγσ ΤΊΔΩΥ αν ποῖ ρόοννογ 
Το ᾳιρηςσῇ [Π15 ἰονθ, 
ΝοΥ βἰγόδιῃ8 ἴο ονογννβοϊσα 11." 

ὙΤΏΘΥ ΠΊΑΥ ἰῃ ἃ τποιιπαηά ἴΌΠτ5 ἢ 155 δηὰ 
ϑίΠνο δραϊηβῖ 1ἴ, Ὀὰϊ ἴῃ6 Ὠρᾶυθη]ν ΕἼΓΘ νν}}} Ὀὲ 
{Πυπρῆδηΐ ἴῃ 86 πὰ. (4) Ετγοπι 4}} Ὡς ἢ 
ΤΟ]]ονν5 [ηδξ Ἰονο, θνθῇ 825 ἃ πιιπαη αῇβοοίίοῃ, 
ταδὶ Ὀ6 γονεσθηςεα, δηὰ ἀθαὶξ νν ἢ 85. μανίην 
115 τη ΠΥ -ρονγῦ ἴῃ ἰἴ56] ἢ, ἀπά ποῖ ἴο δ 
ςΔ]οἠοά οΥγ δοιιρις ὈΥ διυρῃΐ οὗ ἀπ γοπὶ πδέμγε ; 
ἴΠ6 αἰτοιηρὶ ἴο ἀὸ 115 ἀννακοηῖηρ ΟἾΪΥ 5ΟΟΓῃ 
ἴῃ {πὲ βρεοίδίου οὗ 6 ἔμΈ}}6 δ ογργίϑὸ : 

ΠΟΙῸΣ οἠδ 5ῃουϊὰ ρῖνθ ἃ}} βσιιρϑίδηςθ 
οὗ ἢ15 δου86 00Γ ἴονς, 
ἍΜ ἢ δοοόγῃ δηοι ἃ ἢὸ δ6 βοογηρά." 

Οεοίξοῃ, ἴΠῸ στοδξ σμδηςοῖίοῦ οἵ {πὸ Τὐπινογ- 
διῖγ οἵ Ῥαγὶβ ἰῇ (6 τς σόπίυ!γ, ἀρὰ ΔΡΟΓ 
βηϑηϊης ἃ (ΟΠ θη ΐαγΥ οὐ πὸ δοὴρ. Ὑἢ6 
ννογάς "" ΕὈΓΕ5 6ϑὲ τι τογβ αἰ] σο "ἡ ννοτΘ ἰὴ 
ἀγίπρ σοπεπι 4 }}γ οἡ ἢ15 105 ((ὑογη. ἃ 1 ,4Ρ146}.Ψ 
δοιὴθ ἢᾶνθ δε ἰειηρίοα ἴο νυ 8 ἴῃῖ [ῃδ 
Ῥοοῖὰ [ἴ561 ἢδά οἹοβοὰ ἢ {Π|5 {πιιπηρῃδπε 
δίγδη, πὰ 5οπΊθ πάνθ ὄνθη νϑηζιγοά ἴο γεραγὰ 
ναὶ ΓΟ]]ονν5. 45. ἃ ϑρυτγίοιι5. δ ἀοη. Βοῖίῃ 
γεγο ψτοηρ. ὙΠῸ σοποϊμα!ηρ δοόθπὸ [85 115 
ον ββπιἤσδηςθ πὰ Ὀοδλυΐγ, Ὀεβϑιἐ5. [ῃτγοννὶηξ 
᾿ς ἀρὸπ {πῸ ραϑῖ, δηὰ Ππεὶρίηρ ἴο Π]υβίγαϊα 
[1ὴ6 τηδαπίηρ οὗ (Π6 ἡ ΒοΪθ. 

ΨΝΙΠΙ. 8----12. ρὲ Βγιάο. Ϊπμίογεοιοη. 

Α ὑποῖ ἀϊδίοριθ σοπιτηθποῖηρ νυ] ἢ ἃ 41165- 
ἕΐοπ ἀπὰ πον νοῦ ΡγΟΌΔΟΪΥ πηδάὸ Ὀγ {Π6 ὈΓΟΙΠΟΓΒ 
οὗ ἴἢο Βγιάε σομοογπίηρ ἃ ὙΟΙΠΡΟΙ σίου ψν ῆο 
Ψ111 Ξοοὴ Ὀ6 οἷὰ ἐπουρὰ ἴο Ὀ6 δβδκθὰ 1 πλᾶγ- 

το. Ηονν 5}4}1] ἰἤϑθυῪ ργον:ἀθ ἔοσ ΠῚ  Ὥθη 
1Π6 ἀδγ ᾿οίηθ5, οὐ 50 ἴπαξ 1 πΊΔῪ σοσὴθ ννῸ]}}} 
ΤῊΘ Δηϑιυνογ 5 ρίνθη ἴῃ ἴΠ6 ἴογπὶ οὗ ἃ ρᾶγδθϊο: 
“1 586 Ὀ6 ἃ νν4]}, 2.6. βιἰολϑδξ ἴῃ ἘΠ ΘΕ 
δηά νυἱγίυθ, οὔθ οὔ ῃοτη πῸ ᾿Ιρϊ δάναποςβ 
σδη 6 πιαίθ, ἴποη ἰεῖ 5 ΠΟηΟΙΓ ἀηα γονναγὰ 
ἴθγσ. ΤὙδ15 ογίγοθϑεν" 1} 5Π4}} 6. στον ποὰ 
85 ἰἴ ννογο ἢ ἃ ἴον ΟΓ ΟΥ̓ Ὀδι]οπιθηΐ οὗ βι νου. 
Βυΐξ “1 58ὴ)6 Ὀ6 ἃ ἀοοι,᾽" μη -πηάθὰ πὰ 
ΔΟΟΘΘΒΙ0]6 ἴο βϑάποιοη (τον. Υἱῖ. 11, 12}, 
ἴΠπθη ᾿δΐ 5 ργονίἀθ ἃραιηβί δ5541:ηἴ5 ἴῃ6 ργὸ- 
ἰθοϊίοη οὗ ἃ σϑάδγ- δ. οΥἹ ράη6]. [π οἰ ΠΥ σᾶ56 
{ΠῸγ νν]ϑἢ ἴο δῆθνν {πο πΊβοῖνοϑ 85 πη πα {1} οὗ {π6 
βαίοιυ οὗ ΠΟΙΣ ὙΟΌΠΡΕΙ 5ιβίευ 85 ξουτ ΓῪ οὗ 
(Πδἱ οὗ [Π6 πονν ὀχδιθα Βυιάθ (Ἰ. 6, δηὰ ι. σ 5). 

10. 1Δ4»1Ἔᾳα «υαἱ!͵ ἄς. ΤΠ Βγιάθ βουβοὶ 
ΤΟΡ 65. ἢ {πὸ ῥγιάθ οὗ Ἰηποσξηςσθ ἀπά νἱγῖιδ 
αἰγοδαγ σγοννῃθα. δὴῆ6 ἢδ5 5ῆδοννῃ ἤούβεὶῇ ἴο 
Ὀδ6 δος ἢ ἃ ξογζιθϑϑοννα}} δ5 ποι Ὀγοίπογβ ἤδΥθ 
δἰ ἀρὰ ἴο, δηὰ ΠοΥ γονναγὰ ἢ45 Ὀθθη {Π6 γογὰὶ] 
ἵλνουΓ, ΟΥ, 45 516 ρἤγαϑοβ ἰξ ἴῸγ {πὸ βᾶκςε οὗ ἃ 
ΡΑΓΟΠογηδβίᾷ, “ΠΟΥ Βπαάϊηρ ρεᾶσθ ἴῃ πὸ δνὲβ 
Οὗ 186 ροδοθία] ομο--- δραίονε νυ ἢ δῥείογιορ.᾽" 

11. δοΐον»πον ῥαά α υἱπεγαγά, ὅς. δῆς ποχέ 
ἰυγη5 ἴο 1ῃ6 Κίηρ, δηὰ σοπιπηθπηαβ πο Ὀγὸ- 
{ποῖ ἴο ἢ5 ἕανοιγαῦϊ τοραγὰ ὉΥ τηθᾶῃς5 οὗ 
ΔΠΟΙΠΟΙ ΡαΓΔΌΪ6, ϑΟΪ]ΟΠΊΟΠ ΟΥΝΠ5 ἃ νἱπογαγὰ 
ἴῃ Β44]-διοη (ροΟβϑιθΥ Βάδρακ, ἂδπὰ 1 50) 
βδιϊυαΐοα 'ἰη 16 ννᾶστῇ δηὰ ἔεσγι]θ Ρῥ]δὶπθ οὗ 
Οα]ο-ϑγπδ, ονογϑηδάοννθα Ὁ. ἴπ6 δοῖρηῖϊβ οὔ 
ΙὈδποη δηά Αππιδηᾷ, δἰγοδαγ πλθπιομοά, ἰν. 8. 
ἼΠ15 νἱπογαγά ἢ6 5 ἰδὲ ουΐξ ἴο ἰδηδηῖβ ννῆο 
ἢᾶνο θᾷςῇ ἴο ΡΔῪ ἃ γεηΐ-οῆδγρο οὗ ἃ ᾿πουξαηὰ 
5] ΘΓ] 55 ἰηἴο [86 τογᾷ] ἰγοᾶθισγ. ὍΠ6 δρρ]ὶ- 
σαῖίοη ἔΟ]]ονν5. 

12. Μῶν οἱποαγά, «αὐδίορ ἐς »ηπο, ἄς. 
ΤΠὸ Βηϊάθ ἃ͵50ὸ 5 ἃ νἱποναγὰ οὗ ΠΟΙ οννῇ 
(.. 6), μὸὺ Ὀοδυῖγ δηά νἱγίιθ ΠΥ συδτγτάρά 
ὈΥ ἴδεβθ δᾶθ ὈΓΟΙΪΠΟΙΒ ἴῃ {π|ὸ ρᾳϑῖ. ΤῊϊ5 
νἱπογαγὰ πον ὈοΪοηρ5 ἴο ϑοϊοιηήοη. [,εἰ ἢϊπὰ 
αν “(6 1ῃουπδηά " νΉΙΓΝ 15 ἢῚ5. ἀϊι|6-- 586 
5. ἰηάἀορά Πεύβε! ποησθέοστ ἢ Ἐπ γον ἢ]5---δυζ 
Ιοὲ {π6 ζαι ἢ Ὁ] Κοοροῖβ αν {Π6ῚΓ πιοοὰ 85 
νν6}1. Αἱ Ἰοαϑδὲ ἔννο Βυπάγοά 5] νου] ηρπ 5δμου]ά 
Ὀδ {πεῖγ5---ἃ ἀοιυ θα (δ οΥὗἨἁ ͵τογα] ργαῖϑα δηὰ 
ΒοποΟυΓ. ᾿ 



τά ΞΟΙΟΜΟΝ᾿ 5 

ἄἀεηβ, ἴῃς σομηρδηϊοηβ πεαγκεη ἴο ΤΥ 
νοῖςε : σάυδε πιὸ ἴο ἤδδγ ἐξ. 

! Ηοῦ. 14 ἢ 'Μακε μιαϑβῖθ, τὰν δεϊονεά, 
ΚΓ ε ατσα 

5ΟΝα. ΝΊΙΠ. 

ΔηΔ4 δὲ τῇου [κα ἴο ἃ τοὰὲ οὔ ἴο ἃ 
γοιηρ μαγῖ ὑροη τῆς πιοιηϊδλίη8 οὗ 
ΒΡΙ(68. 

ΝΙΠΠΠ. 13, 14. Τ2ὲε Εῤίοσιο. 

ΤΠ ροοπὶ μανίης οροποὰ ἢ ἰῃς δος οὗ 
ἃ σδογὺβ ἴῃ ργδαῖϑὸ οἵ ἴῃη95 Κιηρ (1. 2--ς.4), 
σοποϊυάθα νυν ἃ νϑῦϑιο] σοςιιθὰ ὈΥ (6 
ἜἜ τάς, τεποννίπρ, δἵ 5 τεηιθβῖ, ἀπά ἔῸγ ἢ 5 
ΘΑΓ, ἴδ ΠΠΘΠΊΟΓΥ ΟὗὨ [ΠΕῚΓ ἤγϑε ἀδγ οἵ ἰονβ. 

͵:.18. εαιμό πῖὸ ἴο ῥέεαγ) 1ΏΥ νοΐοβ, ἃ5 δἱ 
1. 14. 

14. Μααζε ῥα:[ε] Βεῖϊζογ, Ρ199, »"γ Βείουεά, 
ζε. Ὑπὸ Βγιάθ σοι ρ] 165 ἢ (6 Κίηρ 5 
Τοαιιθϑὲ ΟΥ̓ τορϑαῦῆπρ 185 ἰαϑὲ ννογάὰς οὗ ΠῚ 
ἔογιποσ σταίη (ἰ. χ7), ν ομθ βἰρηιβοξπὶ 
σῆδηρθ. 8886 πὸ ᾿ἰοηρογ {πΠ|ηΚ5 οὗ ἴδ ροββὶ- 
ὈΠΗῚΥ οὗ ϑοραγαίίοη. ὙΠὸ ““ Μοιυπηίδ!πβ οὗ 
Βεῖμοτ᾽" (ἀϊν! πο) οὗ ἰϊ. 1), ἅγῈ πονν “ Μοιιη- 
ἰΔἰη5 οὗ Βεβδγλπι᾽"" (5ρ|. 65). Ηἰ5 Βαιιηῖβ δηᾷ 
ἢ6Γ5 ἄγ Ὠδησείζογιἢ [ἢ β84π|6 (σοχρ. ἵν, 6). 



ΟΝ Θ5ΘΟΜῈ ΑΚΟΌΜΕΝΤΟ ὕὉΚΟΘΕῈΡ ΒΥ ΡΚΟΕ. ΟσΕΑΕΤΖ 

ΕΟΚΝΚ ΔΑΘΘΙΌΝΙΝαὰ Α ΚΕΓΕΝΤ ῬΑΤΕ ΤΟ ΤΗΕ 

5ΟΝα ΟΕ ΘΟΙΟΜΟΝ. 

ΙΤ πα5 Ὀδεῃ αἰγεδαγ ϑδἰαῖεα ([πἰγοάἀυςίοῃ, 
Ρ. 607) [δὶ πηοϑὲ Ηοὔγονν βοπο αγα ἤᾶνο, βίησα 
186 ρυ ]!σαἰίοη οὗ Εννδ] 5 ἱπιροιίδηϊ ννΌοσκ ἴῃ 
182ς, ἀρτοοα Ιῃ ἀϑϑισηῖηρ ἴο [Π6 δοηρ᾽ Δ ΘΑΥΪΥῪ 
ἀλῖο, {πὸ σγϑαῖ τη] ουυ Ηχίηρ τΠ6 {πιὸ οὗ 115 
ςοπηροϑιίίοη ποΐ ἰαῖογ [ΠΔΠ ςο γεᾶγϑ δι: Ὀϑοηυθηΐ 
ἴο ἴΠ6 τεοῖρῃ οὗ δοϊοσίοη. σωΐ. Οτδοῖχ δᾶ5 
Ὧονν (1 Πι5 γοοθηΐ ννοσΚ) γονινοα (Π6 ὀχ γοπιθϑῖ 
τΠοοσῈ 5 οὗ δοιηὲ οὗ ἢΪ5 ργθάδοθβϑούϑ, τηδιηΐδιἢ- 
ἴῃρ παῖ {1Π6 δοηρ νᾶ νυυγιτΐοη ἀπγηρ τὴ 6 
Μδοράοηϊδῃ ροποὰ ἴῃ πὸ ἰδίῖοσ Π41Ὲ οὗ 16 
{Π|γὰ ἙΘηΓΌΓΥ Β.Ο. ἀηὰ 5ΠΟΥΥ Ὀείοτγο ἴη6 Ηε]- 
Ἰεπιϑὲ ἀροβίαϑυ ἴῃ [πἀθδ. 
ΤΗΣ ἐΟ]]ον ηρ 15 ἃ ὈΓΘΕ σδυπιπίαγΥ οὗ [τ 6 

ΤΆΔΙΠ ΔΥΡΟΠθηΐ5 ὈῪ ννΒ]Οἢ [15 ΡΟΒΙΙΟῊ 15 5115- 
ἰδίηςά. 

ι:. Οτδείζ Ὀερίηθ ὈΥ Οὐϑογνίηρ [δῇ 1 5 ἃ 
ΤΏΟΓΟ ΓΕΙΙς οὗἩ ἴδ ἰγδά!οηδ[] ΤΠΘΟΓΥ σΟΠΟΟΓΠΙΠΣ 
1Π6 ΒΙΌΪΟ, νος ἢ ἀϑϑιπλθς (παι ἴῃς ΒΑὈγΥ]οπὶ σῇ 
(δρενιγ ἔοιπηθά ἃ Ὀοιιπάδλτγγ 11πὸ Ρεΐννεθη ἴννο 
᾿τογαΐαγεβ, δηὰ 855 ρη5 ἴῃ σοηθθαιθηςσο ἴο [6 
Ῥοβί-οχ] δη Ρῥσγοάιοϊ5 οὗ Ηδεῦτονν ροηϊ5. δῃ 
ἸΠΙΘΤΙΟΓ σμαγδοῖεσ ἀπά ϑιδοιαάϊπαϊε ροϑιοη. 
ΗΘ γτεραγαβ 510 ἢ 81) 55. ΠΠΊΡΙΙΟΙ ἃ5 ρα Δ  ΪΥ 
ὨΠ]05Σ ἴοὸ ἰδ Ηδρίοργαρμα. Μοάσγῃ οὔ|- 
ΟἸβιη Π6 54 Υ5 15 σου! ΠΟΥ ἀπά τπογὸ τοιιπὰ 
ἴο 86 οσοηνίσξίιοη {πὲ ἴΠ6 ἰαιρογ ρογίίοη οὗ 
105 σο]]οσζοη ὈΕΙοη 8 ἴο [Π6 ροβῖ-Ἔχ δ Ρ6- 
τἰοά, δηὰ ἔνθ ἴο 8ἃη Ἔρος δυθδοαιθηΐ ἴο πὸ 
σοηᾳιοϑί οὗ ΔΙοχδηάοῦ τὴς Οτεαῖ. Α ἰαγρο 
ΠΌΠΊΌΕΥ οὗ Ῥϑδ]πΊ5, ἃπεὶ ἀπιοηρ μοι σοπιὸ οὗ 
{Πε πιοβὲ ρορίῖςδὶ, ννοσε νυ τιίθη ἴῃ (Π6 τἰπ|65 οὗ 
{π6 Μδοςαῦθεβ, δπὰ 50 αἷϑο ἴΠ6 Ὀοοκ οἵ [ Δη1Ε]. 
Εχγα, Νοβολιδῃ, ΟΠγοη ο]65. ννοῦθ οὗ σουγδο 
συγ ἴδη Ἰοηρ αἰτοῦ {πὸ τοΐαγηῃ ἔγοση ΒαὈγ]οη. 
Ῥαγίβ οὗ ἴὴ6 Ὀοοκβ οὗ Ῥγονογὺβ ἀπά [0Ὁ δι 
ΟΟΥΔΙΠΙΥ ροδβίσ- χα] Δη, δ.5. ἴῃ6 ρτγοϊοριιο δπά 
ΘρΠοριθ οὗἨἁ ,[οὉ, {6 σοπιηηθηςεπιοπὶ πα σοη- 
οἸυϑίωη οὗ {86 Ὀοοῖϊ οὗ Ργονεγθθ, ὙΠε 1 ἀπλθη- Ὁ 
ἰαἰοπ5 οὗ [Θγο παῖδ πιιϑὲ πδίΌΓΔΙΠΥ Ὅδ δϑϑιβηοά 
ἴο {Π6 ςομηιηθποοηηεηΐξ οὗ ἴῃς οχῖ]θ. Ραΐ δ]] 
(Πεϑ8ς ἰοροῖθεῦ ἀπά γοιϊ ἢᾶνὸ ἃ ἰάῦρὸ δῃὰ ὈΥ πὸ 
ποδη5. ἰπϑβη Ποδηῖ ροεῖῖς ἢτογαῖασγο. ΕΟ 
ὈΟΟΚΘ. ΟἿΪΥ τεπιᾶῖῃ ἴο δε ἀφίϊεά. ΟΥ̓ {Πέ56 
Ἐ5ΓΠΕΥ 15 σΟη ἔθ βϑθα]υ ροβί- Οχ] 4πη. Εσο]οϑαϑίθϑ 
Οτδεῖζ ννου]Ἱὰ ΠΙπηβοὶ ἢ δϑϑίρη το [86 Ηρογοάϊδη 
ἐεπιοα, δῃὰ συ. μὲ {ΠῚΠΚ5 τηΔῪ Ὀ6 ῥτονθὰ ἴο 

ἰοηξ ἰῃ τδηάθποΥ δηὰ αἰςίοη ἴο Οτοϑοῖ Επ65, 
80 ἰῃδί ἢονν ““ἴἴ 15 ΟὨ]Ὺ ἴπ6 δοὴγν νυ] ἢ 15 51}}} 

οἰ πηεὰ ΟΥ̓ πιοάογη οὐ ἰοίσθτη ἕο ἔῃ6 δλγι ον 
Ρογιοά." ὙΠ15 εἰδίτη Οτδοῖζ 565 ΠΙ ΠΊ56 1 ἴο πῃ- 
ἀδυπληε ἀηα ἀεοῖγογ. [{ 5 ΟὈνίουϑβ {μαῖ {Π15 
ἢ15 ἤτϑέ ροϑιτοη σοτη 65 βοσὴθ ἢ πρ5 σοη- 
[οβϑοάϊγ {γὰ6 νυ ἢ οἴ ΠΟΓ5 νν ΠΙσ ἢ ἀτγὸ Ὀὰΐ ἀουδῖ- 
[μὰ] ἀβϑυσηρίοη5. ΟΥ̓ ἀδΠπηΟΠΞ ΓΔ ὈΪΥ ἔαϊςθ, δηά 
ΜΠ πὸ [π|6 σμῤῥηοισῖο τόσ. ὙΠαὶ Ετγα, 
ΝοΟΒοπ δ, Ἐϑίοσ, (ΙΠσΟΉΪΟΪ65 νοῦ πυθη 
Ἰοηρβ γθ6 81:8 δἴζεγ (6 γοΐῃσγῃ ἔσοπι ΒδΌΥ]οη, 15 ἃ 
ἴλοϊ Θϑι δ] με ὁ αυὸ ΟἴΠΟΓ στουπάς ἴπδπ 
ἴΒοϑὲ οἢ νυ ἢ σἢ ἀγὸ Ὀαϑθὰ {πὸ πηοάθγη ἀδϑιπηρ- 
(ἰΙ0η5 ἴῃδξ ἰᾶγρὸ ρογίιοηβ οἵ {πὸ Ῥβδὶιεῦ ἀπὰ 
ἴη6 ὈΟΟΚ οὗ 1) 816] τσ Ὀ6 δλεϑίψποα ἴο ἴΠ6 
{π|ὲ5 οὗ ἴηῆς Μοσαῦθοβ. ΤΠαὶ ἴΠ6 ργοϊοριθ 
δια ορίϊοσιιθ οὐ [οὐ ξῖνὸ ᾿πάϊσδέίοη οὗ ἃ ἰδῖεσ 
ἀδῖὶθ οὗ ςοπιροβιοη ἴδῃ ἴΠ6 τοί οὗ ὑπὸ ὈοοΚκ 
νου] ά, ὀνθη 1 ἰσῖιθ, Ὀ6 πὸ ἔουπάδίοη ἴογ 8η 
ἀγραπιοηῖ {παῖ δηγίπιηρ ᾿Κὸ [Π6 ρ]οσίοιιβ ἴῃ - 
ΒρΊγοὶ ΡΟΘΙΓΥ, οὗ νι ἢ {Π6γ ἔογπη [ΠῸ βοςτηξ, 
σοι]ὰ ἢᾶνὸ Ὀεθη ρῥσγοάπορὰ ἴῃ {ΠῸ Ἰαΐει ρογοά, 
ΤΠ ΠΟΙ τραϑοηὶηρ 4115, να ΓΠ]ηἸκ, ἴο τα κὸ 
οὔξόνθη ἃ Ργο Δ ὈΪ Υ τΠδὲ δι ισἢ ἃ Ροθπὶ 8ἃ5 ἴῃ 6 
δοηξ οὗ δοηββ σουϊὰ μᾶνὸ Ὀδθη ννυγιςίθη ἴῃ τ 6 
(Ἰπ165 ἴο νν ἢιςἢ Οτδοῖζ ννοιυ]Ἱὰ 551} 11. 

2. Βυΐῖ 41] {Π|5 5. ΟὨΪΥ ἃ Ὀγοϊυάθ ἴο οἴδεοῦ 
ατρυμηθηΐβ. ΤΠὸ δοηρ οἵ δοῆρδ ἢ85, δΔοςοσάϊηρ 
ἴῖο Οτἴδεῖζ, ποῖνν θη πη 18. ΘΠΙρτὴδ5. δηά 
ΟὈΒΟυΓ 165, δὴ ΟὈνϊοι5 ΡΌΓΡΟΘΘ ἃπαὰ ΤΊΟΓΔ]. 
[τ ννὰβ. νυ τοη ἴο σοπιηεπά [ἢ6 νἱἰγίιθβ οὗ 
σΠΑΘΕΠΥ ἀπά ἰοπιρεγάηςθ, ἀπά ἴο γτοῦυκε (Πε 
νἱςα δηά ᾿χυγΥ Οὗ ἃ ραγι σι γ ρουοά ἴη {Ππ6 
ΒΙΒίΟΤΥ οὐ δγϑε]. ὍὙηδαῖ ρεγιοὰ, Ππονθυεγ, 
Οτδοῖχ νν1]] ὈΥ πὸ πιθᾶπ8 δ]ΐονγ ἴο δᾶνὲ Ὅθεῃ 
ἴη6 ἀρὸ οὗ δοϊΪοπιοη ΟὐΓἠὁ ΔΠΥ οπϑ οὗ ἢ]5 βιισοθβ- 
505 Οἡ {Π6 ἤγχοπε οὗ ᾿αᾶανιά. δ ἰηϑιϑῖβ οῃ 
ἰἀοπογιης ἢ ἢ {πὲ {ἰπ|65 οὗἨ δὴ οὔβειγε 
τηλβπαῖε ἀηάογ {πε ῬιΟΙΘΠγ165---- [5ορἢ, βοὴ οὗ 
Τοῦἶδ5-- -νποβθο Ὠιβίουυ 15 ξίνθη ὈΥ [οβθρῆιβ 
((Απί.᾽ ΧΙΙ. 4) 845 πανίηρ Ὀδθη Δρροϊηϊεα ἰδιτηοῦ 
οὔ (86 τενθῆμα ἴο Ριο ΠΥ Εὐογροίοβ οἰτ. ΒΟ. 
247, ἃπὰ ἃ5 Ὠανίηρ ἰἰνοὰ ΤῸΓ 22 γϑᾶγβ δῇοζγ- 
ψΑΓὰβ 'ἴῃ ΡΟΠῚΡ δηὰ ἸΌΧΊΓΥ 85 {Π6 σἤ δε πΊδῃ ἢ 
Ῥαϊεβίίπε, ὍΤο 54[{γ|26 1Π6 Ἔχσθβϑϑθβ δηὰ 56 Π) 
(Πη6 ρογηϊοσουβ ᾿ηἤπαδηςε οὗ {Π|5 [ οϑθρὴ δπὰ ἢ15 
αἰγοὶθ ννᾶβ5 ([Ἰπ Οτδεῖ᾽5 νἷθνν}) οὔθ οὗ (ἢς πηδίῃ 
ἘΓΡΟΒ65 ΤΟΥ νυ Ὡς ἢ {πΠῸ δοηᾷ νν 85 ν υΐθη, ἀπὰ 

15 Οἴεγεά ΌΥ δὶπὶ 25 [26 ΟἿΪΥῪ ἴῆθοσυ νος ἃ 
ΘΏΔΌΪΘ5 15 ἴο 5οἷνθ ἴθ ΠΠΊΘΓΟΌΒ Ἐπιρπια5. [ἰ 
ἰ5 ἃ ἰΠΘΟΙῪ ἰμδὶ Βαγάϊγ πϑοάβ γοξυϊδίϊοπ. 



ἘΧΟΚΒΌΘ ΡΟΝ ΑΚΑΌΌΜΕΝΤΘΟ ὕΚΟΕΘῸ ΒΥ ΡΕΟΕ. ΟσΚΑΕΤΖ. γοι 

1. Α ἴδγ πιούὸ Τοιπη  Δ0]6 ἀγρυπιόης ἔργ 
ἈΞΘΙΡΏΙΗΡ ἃ τΓοσοηΐ ἀδῖα ἴο {πὸ δοην 18 [δῖ 
Ὀαξοὰ οἡ ἰἴ5 προ βοῖς ρϑοι] αγτῖθ5. Οτδοίζ 
ΘΗυΠπιοΓαῖοβ δηὰ ἀἰδοιισθο5 Ὀοϊννθοη 10 ἀπά 40 
ννο ἐβ δῃηὰ ρῆγαϑθεβ ψ] σῇ ἢδ οἶλ5565, 1. 85 
Α γαπιδίϑηβ Δηά ποο- ΗἩΘΌΥΔΙ5Π15 ἀἸθοιϑϑο πη 6 Γ 
τ Πολάς: 11. 85 νγογάϑβ ἀογινοα ἔγοσμι ἴΠ 6 δηςσιοηΐ 
Ῥογϑίδη ἰδησιαρα; δ6 σοηΐεηαβ ἔοσ {Π6 ἀρρθδγ- 
Δ ΠῸῸ ἴῃ τῆς δοηρ οὗ ἑαυο δυςῇ νογάβ; δηὰ 11]. 
85 ἰἰπρυ δίς εἰεπιοηΐϊβ ἀογινεὰ ἔγοπὶ Οτεοκ: 
ἴΠ656 λγὸ αἀἰξβεοιιβοοὰ ὑπάοσ 7 μοδάβ. Ὅδὸ ἰδϑὶ 
Ἰπά!οϊπιοηΐ, τυ ς ἢ πη ἢϊ οθθπὶ δὲ ἢγϑί {Π6 πιοβῖ 
ξογπνιἀδῦϊο, τράπιςθϑ 56} οἡ δύθη ἃ βιρογῇοδὶ 
ΘΧΔΠΉ Πδίϊοη ἴο ΨΟΓΥ πιοάογαίο ἀϊπηθηβίοηβ. ΤΠῈ 
ἀεγιναίίοπ οἵ ἼΏ3 ἔτοπι κύπρος ἴῸΓ ΘΧΑΙΊΡΪΟ, 
δηὰ {πμαῖ οὗ 27 ἤοπι μίσγειν, 566πὶ ἴο δ6 
ΤΟΤΕ {ΠἸΠΠῚρΡ. 80 «αἷθοὸ ἴῃ ΘΕ ὙΥΤΊΟΪΟΡΎ 5ιιρροσιοὰ 

ἔος ΠΥ ΡΠ, τηλῶπις ΟΥ̓ τηλωπός, Ἀπὰ ἴπ6 σοη- 
βραυοηῖ τοηάογηρ οὗ ἷν. 4, ΤΥ ποῸΧ 18 .111κ90 
ὼκὼὁ ΤΟὟΎΘΙ Οὗ αν, Ὀ811} ΤῸΣ ἃ ἀϊδύδηῦ 
υἱόν, δπὰ ὙΠ, ἰν. 14, σμδηρθὰ ἱπίο Ὑ) ἴογ 
(πὸ 54Κὸ οὗ ἃ ἀεηϊναίίοη ἔσοπι ῥόδον. Τῆς ΟὨΪΥ 
Οτθοκ ἀοτγινδίίοη νΏ ἢ Ὠδ5 ΔΠΥ πιεάϑυτο οὗ 
ΡῬΓΟῦΔΌΠ ΠΥ 5 τὴς οἱά οπδ οὗ 1)" ἼΒὲὲ ἔγοῦη φο- 
εἴον. Βυῖ ᾿παβπλιςῇ 85 1) ἼΘδΣ αἰννᾶνϑ ΠΊΘΔ 5 1 
αἴεγ Ηδθῦγενν 4 πυρ[4] σους ἢ οὐ ἃ Ὀγάδ] ΠΟΥ 
ὙΠ σἴδίο!ν σδηορυ (ΠΕ1Π). ἴπ6 ογάϊπαγυ Ἀδὸ- 
Ὀιηϊς 4] ἀοτγινδίίοη ἔγοπι ΠῚ “ἴο Ὀε ΓΟ ὰ] ἡθοὰ 
ποῖ Ὀ6 ρίνεπ ἢρΡ. ΟΥ̓ἴδὸ ἵννο Ῥογϑίδη εἴγτηος 
Ἰορίοβ. [Π6 ϑοσοηά 15 οὐΐαιποαὰ Ὀγ {πὸ βιιδϑιῖς- 

τυϊίοη οἵ 2 (ςαγπιίηθ ΟΥ ΟΥΓΠΊ80Π) ἴογ 

δ (Δίουπε Οαγπιεῖ, νἱῖ. 6), 4 5 5" 
ΤἸΟῚ 85 ὉὈΠΡΟΕΙΙΟΔΙ] 85 1ἴ 15 ΠΠΠΘΟθϑβασυ. Βαῖ 
16 ἔοττιοῦ οὗ ποθ Ῥεσχβέδη οἰγπιοϊορίοϑ, {παῖ 
οὗ ΘῪἽΒ ἔτοπιὶ ἃ ϑιιρρωβδοὰ οἱἐ Ῥεγβίδῃ ννοσζὰ 
Θηϊναιοπὶ ἴο ἴη6 Ζιηα οὐ βαοίτδη ραν αῖχα 
δηὰ οτ᾽΄ σὶπ8] οὗ ἴθ Οὐοοκ παράδεισος ΓΑΓΓΙΕ5 
ΤῊ Γἢ τοῦ νεῖ, ἀπὸ 15 πον ΒΡΘΏΘΓΔΙΥ 8ο- 
ςορῖεα, (ὅε6. ὕδλποιῃ Ἀλν]ηθοηβ Νοῖς οἡ 
Νοῆ. 1. 8 ἴῃ {πΠ|5 (ἰοπιπ.) Βυῖ Θδνοῃ 50, 
Οτδοῖχ᾽β διρυμηθηὶ ἰναδοὰ τροῃ 1ἴ, (παῖ ἴῃ6 
δοηρ σοι! ποῖ αν Ὀοόη νυ Ἃη Ὀδίογο [Π6 
Ἔγᾷ οὗ ἴπῸ Ῥεγϑίδπ σοπαιιθϑίβ ᾿η ἴῃ βἰχίῃ σθη- 
ἴυΓΥ Β.Ο.. ννου]ὰ ποί Ὀ6 σαποΐμδινθ. ΤῈ Ηδ- 
Ὀγὸνν ἰδηρυαρε ὑπάουδίοα!γ σοηϊα! πο τλδηΥ ἔο- 
τοκη ποη-ϑοις ννογάβ δί δηὰ Ὀεΐογο ἴῃς {{πὶ6 
ΟΥ̓ ϑοϊοπιοη, δης ΠΊΑΥ δᾶνα Ὀθθη θη Π σπορὰ ν ἢ 
5ΕΝΟΓΔ] δ ΟΠ 8 αὐ ΓΙ Πρ ΠΙ5 τεῖ π (σοιρ. τ Κὶ, 
Χ. 114, ποῖρ, δάάαμπίοηδαὶ Νοῖθβ Β δηά (ὶ δ 
οηά οἵ {6 ΟΠπαρῖίογ, αηὰ Μ. Μύ]]ογ, “]νοςῖ. οὐ 
1,Δη6.γ᾽ ΕἸγϑὶ ϑεποβ, «(ἢ οἄ. Ρρ. 222--- 228). 
ΤΠ ΟΙΓΘ Δ, Α͵5ο ϑϑύϑύδαὶ οἴου ἔοσγει βρη (Ὁ ΓΠῚΒ 1ἢ 

(86 ϑοηρ, ΤῊ, ΓΤ, 52 (Ποϊζϑοῃ ΠΗ. 
Ι,.᾽ Ρ. 22), νῃ ] ἢ ἔενν νου ]Ἱὰ τεραγά 45 ἱπά!ςδ- 
τἰοπ5 οὗἉ [5 ροβί -ϑα]οπιοηΐς οὔρῖίπ, ΔΎ πηᾶν 
ποῖ ΟΡ Πᾶν Ὀθδη 85 ΘΑΓΪΥ ΔΠ ᾿πηρογίδιοη 
ἱπΐο ἴπ6 ἰδηριιαβὸ 45 οὔθ οὗ ποθ) Βαΐ πὸ 
ΘΌΡ οδῖοη ἰ5 ποῖ τρηιγοά, 716 Ατγδη ἀοτ- 
ναϊΐίοπ οὗ ὈΤῚΒ πιᾶν 51] Ὀ6 σοηποιἀογοὰ 
ἀοιιδίδι!. ῥαϊγίάρξεα τὰ ἴπὸ " Νεπάϊάδα ̓  (11. 
«8, ϑρίορεὶ, ρ. 82) ἰ5 ποῖ (45 ἴπε Βαϊοῦ 
οὗ [Π|5 (ὐοπηπηθηΐδγν τ πη ΓΚ5) ἃ ρᾶγκ οὐ Πυηΐ- 
ἱῃρ-τοιιπά οΥ ραγάθη, δῖ ἃ ἤθὰρ οὔ πιουπὰ 

(ἤγοννγῃ τ ἀτουπὰ ἃ 5ρᾶςθ ἰῃ νυ ἃ σογρϑδ- 
ὈΘΆΓΟΙ 15 ἴῶ 6: “1μοἴ ἴῃ6 ννουβῆιρροῖβ οὗ 
Οτπιυζὰ γον τπρ δθοιΐ ἰὲ ἃ ραϊγίἐαξςα." 
Ηε βιιρρεβίβ (ῃαξ ἴΠη6 οἷά Ῥογβίδῃ ἴθυπλ σορσγο- 
βρηίθαὰ ὈΥ παράδεισος ΤΊΔΥ ΔΠΟΥ ἃ}} πᾶν Ὀδθη 
ἃ ϑεπιτὶς ννογὰ δἀορίοα ὈΥ {π6 Ῥογϑίδη Κίηρϑβ. 
Ρτοῦ. ἀθ [μἀράγάθ (᾿Οεϑαπηπ). ΑὈΠΔΠά].᾽ ΡΡ. 75» 
γ6, 21ο, 211) Γγῖνοβ, πο Ρἢ οὐ ἀιβογοηῖ 
Ετουπάϑ, δὲ ἃ 5ἰπιϊαῦ σοποϊυδίοπ. ΨΜᾺΥ πιᾶγ 
ποΐ ΟΤῚΘ ἢδλνε 4 Ηρῦγενν εἰ γγηοϊ συ (54Υ ἴτγοπὶ 
ὙῈΒ “᾿ἴο βρτοδά ουὔἵ " νν ἢ αοιτηιδίῖνο Ὁ, [ἰκὸ 
ἸΘ. [οὐ χχνί. ο, οσι ΦΘ νυ ἈβοΟγπιᾶ- 
Ὄν6 ἢ ἀπά ὕδ δὴ οἱὰά Ηρῦγονν ἱνογὰ ἔοῦγ ἃ 
ξαγάδῃ οἵ ρἰδηΐδιοη οὐ ἔγυϊ ἱγθεβ ἡ Ὅς αἵ 
ΔΩΥ͂ ταῖθ ννοι]Ἱὰ 75: γ͵ ΤῸΠ Εταβ ἱπίογργοῖδ- 
ἔοη οὗ ἴΠ6 ἴεγπὶ δἰγεδάν οἰτοὰ (556 (ΟΠΊΠΊ. 
Οὐ ϑοηρ ἰν. 132. ποΐθ); ψ ἢ ΠΙσἢ πῖὰῪ Ὁδ 
ςοπιρατγρὰ (παῖ ρίνεη ἴη {πε δοῆπῃ οὔ Α]- [41- 
ΒΑΓ (ΚΙπάγ ροϊπίθ οὐἱὐ Ὁγν Ῥγοῖ, Δντιβῃῦ) 
ΧΡ ΔΙ; {π6 υ56ὲ οἵ {ῃ6 ννοτά ἴῃ Ατγθῖς: 

““ἅκεωσ. “- Φως 

ων,» φπ ων» ὁ,» Ρ δ» 2. δ, Δῃ 

ογοδπατὰ ᾿α!ὰ οὐΐ ἴῃ ἴΠ6 ΤΊΔΠΠΟΙ οὗἩ ἃ Ῥαγάδϑε 18 
ΟΠΘ ἴῃ ννΠ]Γ ἢ [ἢδ ἴτϑθ5 ἅγὸ ἰγαϊηθά οὐ νν4}}95 ΟΥ 
{Γ61118 ννοσκ. ΤΠ πιραπίηρ οὗ Ὁ ΤἽΒ Ὀοίἢ ᾿η {πὸ 
ϑοηρ δηά Εςο]οβ. 11. ς 15 ου ἀθητ]Υ γδίμοῦ ἴῃαΐ οὗ 
ἃ ὨΌΓΞΟΤῪ βαάγάδη ἔογ ν᾽ υδὉ]6 ἔγιτ-ἴγοος, τπΔπ 
οὗ ἃ πυπιϊρ-ρατκ οὐ ρἰαπία ἴοη, ἡ Πς ἢ ϑοοπιβ. 
ἴο αν Ὀθεη ἴῃς οἱά Ῥογβϑίδῃ 156 οὗ ἴη6 ἴθι πὶ 
τεργοβοηΐοα ὈΥ 6 Οτεοκ παράδεισος. Αἴ ΔῊΥ 
ταῖς {ῃ6 ρῥγοοῦ 15 ποῖ εἊϑίδ  σηθὰ ὑπαὶ ΘῪῚΒ 
ννὰ5 ἀογινοα ἔγοπι ραϊγαόχα ΟΥ παράδεισος, 
ΟΓΥ ΔΗΥ͂ ποη- ΘΟ ς ννοτά, 
ΤΠ γρΑ] βίγοηρτῃ οὗ Οτδοῖζ᾽ 5 πρὶ! 58]ς 4Γ- 

ξυχπηρηΐ 165 'ἴπ {π6 ἰαγρὸ πιπιῦοσ οὗ 9ο- δ] οά 
Ατδηηδίϑηβ δηὰ οἴμοι ἔοτπὶϑδ ἀπά ψ ογάβ 5}}0- 
Ροϑεά ἴο 6 ςσδμαγαςίογιϑῃς οἵ ἰδίοσ Ηῦγονν. 
Ἵν Ο ξοηθγαὶ γε γκ5 πλιϑί σι ΕΠ σ 6 ΠΟΓΟ. 

(1) ϑδοπιθ οὗ ἴδε πχοϑὶ πιαγκοαά ρϑοι τ 165 
οὗ ἀϊοϊίοη ἱπ {Π6 ϑοηξ 866πὶ, ννἤθη νυἹἱουνθὰ ἴπ 
ςοπηξαοΐίοη νυ ἢ (Π6 κοηογΑὶ ΡυγΥ οὗ 115 Ηο- 
Ὀγονν δἴν]α, ἴο ὈῈ Ὀεβῖ δσσοιηϊοὰ ἴογ οἡ Εννα] 5 
Πγροίμοβὶβ [δὲ [ΠΟΥ ἅγὸ ργονης Δ} ςῖὴ5 ἀπο ἴο 
106 δυῖΠοΥ 8 γα ]θςτοη ἴον {Π6 ἀἰα]οςῖ Θροκθη - 
ἴῃ ἰδ {6 10 ποσίμοσῃ Ῥδ]οϑίῖηθ, δα 51: Π|}}2Γ 
ἴῃ Κιπά, [ΠΟῸ ἢ ἔδννοσ ἴῃ πυπηθευ, ἴο ἴῃς Ὠοτὶς 
ἔοιπτῃ5 πῃ Τ᾽ βθοστιἕι5 οΥ [Π6 δεοῖ!ο 55 'η ΒΌΓΗΒ, 
ΑἸΟΠΡΣ δ ἢ ργονιης 4} 151|85. (ΟΥ̓ ΓΟ ΔΙ 515) 
ΙΏΔΥ 6 τεσοκοποᾶὰ ἴθ υϑ8ὲ οἵ Φ ἴογ ὋΝ 
(Πγουρθουϊ [Π6 ϑοηρ, δης, ἴῃ ςοπηιπαῖίοπη νι 

οἴου Ραγίοοϑβ, προ, πον, δ ΟΞ απάὰ 

διισῇ ἔογπηϑ ἃ5 ΠῺΣ, ΠΡ", "Ὁ, ἽΣῚ ἴογ 
“ἐου ἢ,᾽" ἄς. 
“ (1)ὴ Ἴὲ ϑοηξ σοπίαδϊηϑ ἃ γεηδγκαῦϊς πὰ πὶ- 
Ὀογ οὗἩὨ ρϑοι αγ ννοσγάϑ; [ἢ6 ποπ-ρρόδγαπος οὗ 
50ΠῚ6 οὗ ἴῃος6 ἴῃ ΟἴΠΕΣΙ ραγίβ οἵ δετρίῃγε ἰ5, 
ὨΟΥΥΟΥΟΓ, ΑΞ} δοσοιυηΐοδα ἕογσ. ὙΠῸ ϑοηξ 15 
ἃ οΥκ αὐτὸ “σ γερογς. [15 5 )]εςὶ δηά 
τηρὰθ οὗ ἰγϑαῖ πηθηΐ 1ι5 απΙ4 6 δἀπηοῃρ πὲ νι τ] 
{{πρ5 οὗ ἴπΠ6 Ηοῦτονν δηοη. δ'ς προὰ πυΐϊ 
τπογοίοτο ὈῈ βιισργϑοὰ δὲ τηθεῖιης ἴπογὸ ν ἢ 
ἴογτη5 ποῖ ἔοιιηὰ εἰϑοννῃοτο ἴῃ δογίρίιγαὶ ὈΟΟΚΒ, 
Ὀαΐϊ τοιαϊποά, [ἃ τὺ Ὁς, ἰῃ ἰδῖογ Ηεῦσεν,, ΟΣ 

σωσ. 5...» 
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ταὶ τυ ἢ ἴῃ οἴπογ δεπλς αἰἸαίεςῖ5, Οτεῖ 2 β 
τρυπιθηξ [πΐϊ σις ἢ πνογάβ τὲ ὈῈ τοραγάθα 
85 οὗ τϑοθηΐ ἱπίγοάιυςίοι. πο ἴΠ6 ἰδηριιδρο 15 
Ρογίθοτγ ἐδ] ]δοίουβ. ὙὴῸ ἀρροϑᾶγαποθ οὗ ἃ 
βίγαηρε ννογὰ ἴῃ [6 δοηρ, πὰ 118 ΧδΟΌΓΓΘΠΟΘ 
ΟἾΪΥ ἴῃ βοπὴα ἐγαςίαϊε οἵ ἴῃ Μιϑμηδῆ, 15. ἢ 
τόσο ρτγοοῦ οἱ ἰάθη οΥ ῥτγοχί πη γ οὗ ἀλίθ 
Ὀεΐννεοη ἴη6 ἵνο τ τηρ5 ἴδῃ ἴΠ6 ᾿κ6 Ρἤθπο- 
τθηᾷ ἰη [,ἴη ᾿τοταΐαγο---ἰῃδί ννογάβ, ἴοσ ἰῃ- 
βίδποθ, 5ῃοι!ὰ Ὀ6 ἔοιιπὰ ἴῃ Αρυϊοίυ5 ἀπά Το γ- 
τ} }Π1Δπ ννηϊοἢ (45 Ἰοηρ ἀρὸ οὈβεγνθὰ Ὀγ Βρ. 
Καγο). τ᾿πουρὴ ἀρρᾶγοηΕΥ ἀηκποόοννη ἴο ΨΊΓΕΙ] 
οἵ Οἰςογο, ΜΈΓ σΟΥΔΙῪ ἔλλΠ]ατ ἴο {Π6 οσυῃ- 
το ροόγαγιθ5 οὗ Ρ]αυΐι8. ΟἿ ΓΟΠΊΔΙΠΙ ΠΡ βρᾶςδ 
Ὑ1 δἴϊονν οπὶν οὗ {ῃ6 ππθπέϊοη οὐ ἔννο οἵπιοῦ 
Ροβιτιοηβ ἴῃ [6 Ἰοη ΑΥΓΑΥ οὗ δγριιπιθηΐβ. νυ ἢ 
νυ σἢ Οτδοῖχ 45541}15 {π6 δημ αι γ οὐ [ἢ6 
ϑοηΨ. 

4. ἴη δαάάϊϊίοπ ἴο {π6 ἱπιτοάυςςοη οἷ 5ΟΠΊ6 
Οτοοκ ννογάβ, Π6 ᾿πλΑΡΊΠ65 δ πάτυ Δ] }Π 5] οη 5 ἴο 
ΤῊΔΏΠΟΙ5 ἃπὰ εὐδίομηβ ϑιιρροσθά ἴο ἤανα θθθη 
ἀηκηοννῃ ἴῃ Ῥαϊοβίῖπο Ὀοίογε ἴῃ6 Μαοθήοηϊδη 
σοηπυδβί. ὙΠ6θο Πᾶνα 411] Ὀδεη σαγοί }}ν ὁχ- 
ηληθαὰ ἀπά {πο ῚΓ Ὀδβοίθβθηθθϑ Ἔχῃι ιἰθ ὉΥ ἃ 
Ἰοαγηθὰ [νυν 5ἢ νυ, Ῥοίεγ δ θηβκι, ἰη ἵννο 
ΔΙΓΙΟΪ65. πη Οταοῖψ᾽ 5 νοῦ νυ ἢ ἀρροαγοά ἰαϑῖ 
ὙΘΆΓ ἴῃ ἃ Ηροῦτονν ΠΙΟΓΑΓΥ ουγηδὶ οἵ ννῃϊ ἢ 
δ ΠΊΟ δ η5 ΚΙ 15 ΠΙΠ]561} ἔπ οαάϊῖοΥ (᾿ Ηϑομδοῆδτζ," 
111. ς, 6, ΡΡ. 2ς7---270, δΔηὰ 214--- 110). 

δ. ΕἸΏΔΙΪΚΥ, ΟγδοῖΖ δϑϑογίβ {παῖ ἴπΠ6 δποπ- 
ἰογ οὗ ἴῃς ϑοὴρ (45 μαϊ οὗ Εςο]εβιαϑίθ5) νγὰϑ 

ΕἘΧΟΌΚΘΟΣΘ ὕροὺονΝ ΑΚΟΙΜΕΝΤΘΟ ὕΚΟΕῸ ΒΥ ΡΚΟΕ. αΚΑΕΤΖ 

ποῖ 6β.4Ὀ]}15ηοἀ {1}} ἰοννατ5 {Ππ6 επὰ οὗ ἴπθ γε 
σοπίιγυ οὗ {π6 ΟΠ γιϑιίδῃ γα, δηὰ ἴἤθη σαγτι θὰ 
(Ὠγουρὴ Ὀγ {πὸ δεδοοὶ οὗ ΗΠΠΕ], τῇ τῆς ἕδος οὗἁ 
υἱοϊθηΐ ορροϑιέϊοη ἔγτοπὶ παῖ οὐ δ} ΠΊΠΊΔΙ, 
ΤΠ ονϊάθηςο οξεγεὰ τῇ βυρροτγέ οἵ [ῃ15 4556 Γ- 
ΕΟ 15, 50 ΔΓ 45 ἴῃ6 ϑοηρ δί ἰοαϑί ἰ5 σοηςοσηθά, 
οὗ 1Π6 8ἰεπάθγοϑὶ κΚιηᾶ. 11 διηουηίβ δ᾽ ΠΊΡΙΥ ἴο 
1ῃ18, 1ῃδἱ σογίαϊη [Θὐν 8 ἀοοίοτβ οὗ ἴῃ6 ἢγεῖ 
ΠΟΠΙΌΓΥ ἃ σερογίοά 1ἢ (6 ΜΙβῃπδὴ ἴο πᾶνε 
ΘΧρτοβοθα ἀουδίβ 4ἃ5 ἴο [86 το] ριοι5 σΠΑγδσίογ 
ΟΥ̓ ΕσποΙ]οϑιαϑῖθβ, δης ταὶ {πΠ6 ϑοῆοοῖς οἵ ΗΠ]16] 
Δα ΘΠΔΙΠΠΊΔΙ ἀγα 84] ἃ ἴο ἤᾶνθ Ὀθθῇ ἀϊν ἀθδὰ οἡ 
[18 45 Οἡ 80 ΠΊΔΗΥ͂ οἴου βιὈ]εςῖ5. Οπε ἀοσίοτ, 
Β. ]οβέ (οἴμογβ βὰῪ Κ. Μεῖγ), ἃ ἀϊϑεῖρίς οὗ 
Β. Αἰκίῦα, 15 τθρογίϑα ἴο ἤᾶνε αι "" Εςοϊθβὶ- 
αϑίος ἀθβ]θίῃ (ῃ6 Ὠδηὰ ς᾽" (2.6. 15 ΠΥ τεσορ- 
ὨΪχοὰ 48 ἃ ΠοΙγ ὈοΟΪΚ) ““ Ὀὰΐ ἀρουΐ [Π6 (σης {Υ 
οὗἩ 1Π6) δοὴρ οὗ ϑοηρὲ ἔθογε πᾷ5 Ὀδδη 5οπὶδ 
ἀϊνιδίοη οὗ ορἱπίοη." Τϊ5 δϑϑογίίοη ἐνοκοάᾶ 
[Π6 πλοπιογ 6 [οϑε ποηΥ οὗ Ἀ. ΑΚιδὰ αἰγεδα 
υοίδά ἴῃ {πὸ [πἰτοἀυςξοῃ (Ρ. 664) (μαὶ “Νο 
τηδη 1 [5γδ6} (1.6, πο πηδῇ οὗ γϑὰ] δι τ μογιγ) 
ἢλά ὄνοὺ γαϊβοὰ ἃ ἀοιιδὲ σοποογηίηρ [Π6 Βα ΠΟΙ Υ 
οἵ 16 ϑοηρ οἵ δοηρβ᾽ δηὰ {παῖ “1 {Ποτὲ μδά 
Ὀδθη ὀνοῦ δὴν ἐϊβειξηςθ οὗ ορίπϊοη [ἴ ΠδΔὰ ΟΠΙΥ͂ 
ςοποοιποα ΕςοἸοϑιϑίθβ.᾽" (᾿ [Δα φῖπη,᾽ 111. ς.) ΤΠΟ 
ΔῈ ΠΟΠΕΙςΙΥ οὗ ἘΠ|8 γοηαγκ Δ Ὁ}]6 νυ] Π658 γοσῖβ οἢ 
ὈΓΡΟΙΒΟΪν [ἢ6 54 Π|6 στοιηᾶς 8ἃ5 ἰῃπαΐ οὗ 1ῃ6 
ΟἴΠοΓ ἀοςἴογβ, δηὰ 15 αὐ γαΓ]γ ἱπηριρηρα ΕΥ͂ 
Οτδεῖχ ἴῃ {πῸ ἴαςς οὗ 411] ἀοσιπιοπίδγυ ονΐ- 
ἄεηςο. (’ Κομέϊοι, Ρ. τός.) 

ΕΝΌΟΡ γνόῦῦμε ἔν. 



ἢ ΠΠΠ (αππππ εἴα ΒΗ 
ῥρΟΡυΙΑΡΒΕΥ͂ ΚΝΟΥΥΝ 48 ΤΗΕ “ΘΡΕΑ͂ΚΕΒ' 8. ΟΟΜΜΕΝΤΑΡΥ," 

Α ΡΙαἷῃ ΕἸΣΙ] ΔΠΔίΟΣΥ ΕχροΒ ϊοη οὗἠἨ [9 ΗΟΪΥ ΟΣ Γ6Β [Ὁ ΕΥΘΙΥ͂ Β10]0 Εθαᾷθν, 

Το Ἂς Ρυ 5; ςἀ δἱ τοροϊασ ἱπίεγναἶβ, ἰῃ τουδὶ οςῖανο νοϊυτης8, αἵ ἴ8 6 1 Οταλ 

Ῥτίος οὗ θς.οο Ρεζ νοϊυτης. 

ΤῊΕ ἩΟΙῪ ΒΙΒΙ,Ε, 
Ασοογαϊΐηρ Ἰο 16 Αμίμογδθα γογοίοη, Α͂. ὃ.., 161], 

ἍΙΤΗ ΕΧΡΑΝΑΤΟΝΥ ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΟΛΑΙ, ΝΟΤΕΒ ΑΝΌ Α ΒΕΝΊΒΙΟΝ ΟΕ ΤΗΒΞ ΤΕΑΝΒΙΑΤΙΟΝ 

ΒΥ ΒΙΒΗΟΡΘ ΑΝῸ ΟΙΕΝΟΥΜΕΝ ΟΕ ΤῊΕΞ ΓΟΗἩΝΟΗ͂ ΟΕ ΕΝΟΙΚΑΝΌ. 

ΕΟυΝ νοι υΜΕ5 Νὸνν ΒΕΑΡΥ. 

ΘΟΟΓΟΣΝ 1.---Τ 6 Ῥεηίαϊδυςἢ, ἴῃ Οης Μοϊυπια. 
ΘΕΝΕΘΒΙ5.--πὶ Ἐδν. Ε. ΗΆΚΟΙ ΒΕΟΥ͂ΝΕ, Βίβϑδορ οἵ ΕἸΚ, δηὰ δυΐμος οὗ 2. ο"ϑον 97) ἐδο 

ΖΑ γίγοπῖης Αγιηείξς. 

ἘΧΟΡΟϑἍ.--μδρ. 1-ΧΙΧ. ΤῊΞ ΕὈΙΤΟΚ. 
βαρ. ΧΧ. ἴο ἴδε Ἐπ, δηὰ 

ΤΈἘΝΙΤΙΟΌΘ.--Εσν. ϑάμύει, ΟΊάκκ, Μ. Α, 

ΝΌΜΒΕΕΝΒ. ΑΝ ὈΕΤΕΞΚΟΝΟΝΥ͂.-- εν. Τ. Ε. Ἐξριν, Β. Ὁ., διασάεῃ οὐ Οὐεερ᾽ 8 
Ο(οἸϊεσε, ΒΙΠΪρἬδῃη). 

ϑοοίίοη 11.--Τς ἩΗΙΞἴοσίοαϊὶ Βοοῖκ. 
ΕΙΡΟΤ' ΡΑΚΤ, ΟΝῈ ΨΟΖΕΙ͂ΛΙ͂ΣΕ. 

ΤΟΘΗΟΑ.--δἐεν. Τ. Ε. Ἔριν, Β. Ὁ. 
͵]΄ΌΡαΑΕΒ, ΕὕΤΗ ΑΝῸ ΒΑΜΟΕΙῚΙ,.---Βὰ ΚΕ εν. Γοστὰ Ακτηῦβ ΗΈΕΆΚΡΕΥ, Μ. Α., Τ[οτὰ ΒῖβοΡ 

οὗ Βδίῃ δηὰ ΚΝ ε1]5. 

ἙἘΙΈΞΤΥ ΚΙΝΟΞΒ.-- εν. 6Εο. ΕΑΜΊΙΝΘΟΝ, Μ. Α., Αὐἴδον οὗ “ΤὨς Εἶνε Οτελῖ Μομδδλσζοβὶςβ οἵ 
τῆς Ε53ϊ,᾽ 

ΖΟΟΝ Ρήκ7Υ, ΟΝΕῈ ΨΟΣΟΖΕ. 

ΒΕΓΟΟΝῸ ΚΙΝΟΒ ἴο ΕΒΤΗΕ, ἱποϊυβὶνς.--Εἐν. αεόποῖ ΑΜΨΚΙΝΒΟΝ. 

ϑασζίΐοῃ 11]1.---Τ Ὡς Ῥοεῖίςα] Βοοῖβ ἰὰ Οτμς Μοϊυσῃσδ. 
]08Β --Τῆε ΕΛΙΤΟΚ, 

ῬΘΑΙΜ9Ὁ--Εαν. σα. Η. 5. ΙΟΉΝΞΟΝ, ΤΈς ΕΡΙΤΟΕ, δαὰ δεν. Ὁ. 1. ΕἸΣΙΟΤΤ. 

ῬΕΟΝΕΕΒΞΘ--Ε. Ἡ. ΡιῦμΜΡΤΕΕ. 

ἙΓΟΟΙΙΕΘΙΑΘΤῈΕῈΒ -πον. ΝΝ. Τ. Βυττοςκ. 

ΒΘΟΝΟΒ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ --πον. Τ ΚΙΝΟΞΒΌΕΥ. 
ΒΟΥΔΙ ὅγο ; ὈΓΙοθ Ρὸγ υο]. ἰῇ 5086}, 86.580: ΗδιΓ (Δι, 81.50. ΟἸΟΙΏ, 85.00. 

ΠΕΒΕΑΜΕΟ ΗΙΘΤΟΒΥ ΟΕ ΡΗΠΠΟΦΟΡΗΥ͂. 
ΥΟΙ,.. 1.-- ΗΙΒΞΤΟΠΥ ΟΕ ΤῊΞ ΑΝΟΙΕΝῚΤῚ ΑΝ ΜΕΡΙΣΨΑΙ, ῬΗΠΙΓΟΒΟΡΗΥ. ΒΥ Ὧτγτ. ἙΈΣΤΕΌΒΙΟΝΗ 

τεβεῖνεω. Τγδηδὶαιθαὰ ἔγοσῃ ἰμ6 Του ἢ αογδὴ δαϊιίοη, ὉΥ ΕΟ. 8. ΜΌΞΕΙΝ, Α. Μ., πίῖ δὲ]. 
ἤοηβ Ὁν ΝΟΛΗ͂ ΡΟΒΤΕΒ, ὮὉ.Ὁ., 1ὲ1.Ὁ., Ῥτοβίἀθηῖ οἵ Υδῖο Ο0]16696, δ ὰ ἃ ζϑῶϑγαὶ ᾿ηἰγοδποξίοῃ Ὁ. ἐμὸ Ἐπὶ1- 
[0Γ οὔ {πΠ6 ΡΒ ]ΟΒΟρς 8] ᾿ἰ ταν. Οπὸ νοὶ, ϑνο, ἙΘΙΟΙ.. ...... εἰὐίβςῳ νιν ὁρίοις φωῖϊδιο νι δ οὐδὸν τνίοφς σοὶ ὠνίος ὐιότινῖνως 8 δ 

ΟΙ,. 11.--ὀῆΗἸΒΤΟ ΕΥ̓͂ ΟΕ ΜΟΘΕΕΝ ῬΗΙΓΟΒΟΡΒΥ. Ὡδὶοἰοὰ ὉΥ Ῥτοί. ΟΕο. 8. Μοππια. Ἑδιιοᾶ, νὰ 
ἐτηρογίδης δα! ἰ οΏ8, ὉΥ Γ. ΝΌΛΗ ῬΟΝΤΕΒΚ, Ῥτοδ ἀδηξ οὗ Υ816 Ο0}16566. ὙΜΙ1Ὲ 8 δϑίο οἱ 1818 ῬὨΪ]οδο- 
ῬῸΥ ὉΥ ῬΡῬχγοῖ. Υ͂. Βοττὰ, Ἡλ απ ἡπαάξα ἰο ἰλε ἐπέϊτα τ Υ κ. ΟἿΘ γοἱ]. 8Υ0, ΟἸΟΙ.. .. ὁ οοοοοοοοοοδοο Φοοδο ΠΩ 4 οὐ 

ΓΕΙΤΙΓΑΙ, ΝΟΤΊΟΒΞ. 
"4 ΤΆ ΠΟΥΤΩΒ 8 ΣΩΟΠ ὩΤΩΘῈΣ ΟΥἨ ΑἸΔΟΤ Δ: β΄. ΠΟ] σθἱρ ΒΘ δου ἃ Ὀ6 μομπορϑθᾶ 88 006 Οὗ ἐδ οδοίοθ 1π{6}]ΘοἰΌ 8) 

ἘγΟδδΊΓΕΒ οὐ [χ86 ΘΟΌΠ ΓΥ.---Ν, Υ, ΤΥῆϊυι)ιδ, 
“ ἘΠ1|6 1016 νοσὶς 8. ὁ06 οὗ Ἀἰσ δι ΠΟΥ ΕΥ̓͂ ΟἹ ΡΒ ΠΟΒΟΡὮ 108] ἰορίοδ, δ ἃ Ὧ85 Ὁ6ΟῺ Τη846 οὗ στοαὶ νου ἐἰο δίῃ- 

ἀοηΐβ Ὁ [}} ποῖθβ οὐ νδγίοιβ ραγίβ οὔ ἔμ οτἰ αὶ πὶ σόσὶς δά ἀϑᾷ ΌὉΥ ἴῃ ἐγδη βίο σ᾽" -- Ρυεευνίετίαη, Τλίία. 
"4 6 ΟΣ Εἰς  ΒΙΏ8 ΔΓΘ ΓΟ ὭΏΔΡΚΔΌΪΥ σδη ἃ δὰ ἐτρδγίϊδὶ..... ΤῊΘ τοσῖς 85 ἰξ πον βίδη δ, τὶ ἢ 06 ἸΩδὲ τον δος 

οἵ {πα δι θηΐθα Δ ΠῸΡ, δηὰ ἐμ6 νδ᾽ 8019 δΔἀ ἀἰ οὴ8 οὗ τοδί θη ῬΟΣΙοσΣ διιὰ Ργοί. Βοίίδ, ἰδ (89 τωοβὲ οοσωρ]οῖθ οοσῶ» 
φοπάϊζιπι οὗ Ῥ}]ΠΟΒΟΡΒΙΟΒΙ ΟΥΑΙ ΓΘ τ ἢ Ὧδ8 γοῖ Ὀ66η σίγναῃ."--- ΝἹαίολτπεαη αὶ Ἰεπεεοίον, Βοείον. 

“ Τακίηρ {6 0]6 ἐσ ΠΟ, 1 Δ ΓΗΒ 65 [6 στροδὲ ΘομΡ]οἐ6 δηᾶ γ91180]6 ΓρΡδγδίῃδ 70. ἐδ δέ πάγ οὗ ΡὨ1οΒο- 
ὍὮΥ ὝΔΒΙΟΒ .Δ8 ΟΥΘΣ ὈΘΘῺ Ρἱδοοά ἰῃ [8.6 Ὠδηᾶδ οὗ Ασωοσίοδη βιυάδηί."" -- Ζυαησεῖ εἰ, Νίειυ ΥοτΚ. 

ΤΆςεβα τον Κὲ δεπίς Ῥοςί ραϊά, ΟἈ γεσεῖ»έ 07 (λὲ Ῥγίοα ὃν δογιῦπεν, Ατυπείγοιρ αἃ Οο., δδὲ Βτοαάισαγ, Δ ει ῬονΚ, 



ΓΑΝΟΕ 5. ΟΟΜΜΝΕΝΤΑΆΥ, 
(ὑθςα!ὶ, [)οςοίγιηαϊὶ, ἀπά Ηομ]ΘΌρςΑΪΙ. 

ΤΗΑΝΘΒΘΙ ΑΤἸΤΕΏ, ΕἘΝΙΑΒΟΑΕ, ΑΝῸ ΕΠΙ͵ΙΤΕ Ὁ 

ΡΗΠΠΡ 56ΗΛΕΡ, ἢ... 
Γγοίξεθογ ἦπ 16 ἰὐηίοη “ΓΡροἰορίγαὶ εμέ, Νίδωυ Υοτγξ, 

ΤῊΙ5 ρτολὶ σψοτῖς ἰ5 σα ρ  αἸΥ Δρυτοδομίηρ σοπιροοη. ΤῈ Νεν Τεβίδιηθηι Ῥατγὶ 
ἰ5 Βηϊϑῃθᾷ. ὙΤῇε ΟἹά Ταβίδιηθης Ρατγί 15 πιοσγε 1ἢδη Πα] ἀοῃδ. 

ΤΠΟ (ογηϊαη νοσκ, οὐ ν]οἢ τῃ6 ἘΠρ]Π 5ἢ οαἀϊίοη 15 Ὀαβοῖ, 15. τῆε. γγοάιοξ οἱ 
ΔΌοιϊ ὑννεπίγ ἀἸβιηρι 56 ΤΠ] 1 4] σοῃοαγβ, οὗ σσδυπιαηγ, Ηο]]αηα, ἀπ Ἀν χει! ληᾷ, 
αηὰ δη͵ογς ἃ ᾿ρὰ τορυζαςοη αἰνὰ ρορυ τ νη γόνοσ (δγπηδη (ΘΟ ΟοΎ 15 δι ϊ]οά, 

ΤΠΘ Απιδηίσδη δαϊοη 15 ποῖ ἃ πιοσα ἰγαηϑαιίοη (α] που Ρἢ δπιγαδίησ ἴῃ 6 ν ΠΟ] 
οἵ ἴῃς. (δογηδη), Ὀὰξ ἴο ἃ ἰαῦρε δχίθηϊ, δὴ ογίριιαί Μουκ ; ἀροῦῖ οπο- τὰ οὔ {8 
πιαῖϊοσ Ὀείηρ δα ἀοά, δηά [6  ῃο]6 δάαρίςἀ ἴο [Π6 ναηῖβ οὗ {Π6 ΕὨρ 5 δηὰ Απιοτί- 
ΟΔῊ β[ἀδηῖ. ' 

ΤΠΗΘ ῥργθθ5 ἢὰ5 Ὀδθη δἰπιοβὲ ὉΠΔΏΪΠΊΟΙΙ5 ἴῃ 118 σοιηπιοηδαίίοη οὗ 1 ΟΕ᾽5 ΓΟΜ. 
ΜΕΝΤΑΕΆΥ. [{ 15 σΘηΘΓΑΙΥ τοσαγ θα 45 θεϊηρ, οἡ [6 ᾿ΠΟ]6, [Π6 Ἰηοϑῖ τι5ϑζι] (ΟΠ ςἢ- 
ἴᾶτν, ΘΘρ ΘΟ Αγ [ῸΓ ᾿] ἰδοῦ δη ἃ τπεοϊορίοαὶ διά οηϊ5--η ἡ ]οἷν {ΠῈΥ ἀγα πιογα Κοὶν 
ἴο Πηὰ νῇηαΐ {ΠῈΥ ἀἰοϑῖσγα Πδῃ ἴῃ ΔῺΥ Οἴμεσ. [{ 15 ἃ σοῃ)ρίεῖα ἴγεάβιγα οἵ ΒΙΌ]1ςΑ] 
κπον]εάρε, ὑσγοιρῃς ἀἄονῃ ἴο [Π6 ἰαϊεδὶ ἀαῖε. [1 ρῖνεβ ἴῃς τϑϑι]ῖ5 οἵ σάγοῇ!], ΒΟ ΠΟ] ΣῪ 
Γαβθδγοὴ ; γαῖ ἴῃ ἃ ἔοσῃι 5:8Π1ς 16 Ἐ]γ ΡΟραΪαγ [ΟΣ {Π|ὸ τ1ι56 οὗ 1ητ6] σε Ιανεη. ΤῊΘ 
Ἡοπ δῖος α] ἀδραγίπηθης σοηϊαϊη5. τῆ6 Ὀαϑὲ (πουρηῖ5 οὗ [Π6 ρτοαῖ αἰντης5 δηα ρυϊρὶῖ 
ογδίουβ οἵ 41}1 ἀρὸ5. οἡ ἴῃ6 ἴεχίβ δχρ]αϊηδά, πα βῈ Ὀ]165 ΤΙ οἢ δι σρ βίο ἢ 5. [ΟΥ 56 ΠΠ ΟΠ 5 
δηὰ Β10]6 Ἰεςίιγαβ. 

ΤῊΣ [Ὁ] ον της ἀγα δομιὸ οὗὨἨ [ἢς οὨϊοῖ πγοτῖβ οὗὨἨ [9 (ΟΠΊ ΠΊΘΏΪΑΓΥ : 

Ἰ. [15 οὐπῃοάοχ δηά βοιιπά, ψιμους Ὀεΐηρ βεοίασίαῃ οὐ ἀσηοπηηδοηαὶ. [ἔ 
(αἰτὶγ γτεργοβεηΐῖβ [Π6 ὄχερείοαὶ δηα ἀοςσίτγίηα) ἐολισέησης οὗ Ἔνδηρο] σαὶ αἀἸν!ης65 οἵ ἴῃς 
ΡΓβεηΐ ἅρο, δα γεῖ ἰρῇογεϑ ποης οὗ [6 }ι151 ΟἸαίη5 οἱ ᾿Παγαὶ ΒοιθητΠσ ΟΠ ΓΙΟ15})). 

2. Τιὶ5 ἐοιηργεμδηβίῖνα διὰ σοηιρ]οῖε---σινίηρ ἴῃ Ὀϑαιθι} οτάθσ (ῃ6 δι ῃοτιζεά 
ἘΠ 5 νευϑίοη ἢ} Θηδηἠαϊοι5, ἃ ἄϊρεϑὶ οἵ ἴῃς ΟἸςαὶ Αρρᾶγδῖιι8, Εχερείοδὶ 
ΕΧρ]απδίίοηβ, Π)οοσίτπαὶ δηά ἘΛΠιοαὶ ᾿ηΐθγοποθα αἀπὰ ᾿ οἤεοιίοηβ, δηὰ Ηομμειοδὶ 
πηι Ῥγδαςίῖςαὶ Ἡϊηῖβ δα Δ.) οδι]Οἢ5. 

3 [[ἰ5 [6 ρμγτοάυςξ οἵ ἁροιΐξ ἴογυ Απιογίσδη (αηὰ 4 ἔδνν ΒΠΏ5.) ΒΙΌ]1ςΑ] 
ΒΟΠΟΪΔΓ5, ἔσο 41} (ῃ6 Ιεδάϊτρ ἀφιλομ) αι οη5 απὰ ᾿ΓΠδοϊορίςα! δηὰ 1 ςΘγαγν 1Π 5 ἸΟῊ 8 
οὐ τπ6 ἰ᾿ηϊϊδὰ ϑιαῖθοβι Ρχοίθθδθοιβ ἴὴ πὸ “ΓΠπεοϊορίοδὶ ϑεηιηαγθ5 οὗ Νὰ Υοτκ, 
τ ηδοίοη, Απάονεογ, Νὸν Ἠσλνθη, Ἠαγιίονια, (αμιργάρε, Ἐοςποβίεσ ῬΠΠ]ΔάςΙμῆϊα, 
(ἡηοίμηαῖ, ΔΙ]οραηγ, ΟΠίσαρο, Μαάϊδοη, ἀπά οἵποσ υἰαςσεβ, Γεργαϑθπῦηρ ἴῃ6 ῬΓΘ5- 
ὑντεπαη, Ερίβοοραὶ, (οηρτοσαςίίοηαὶ, Βαριῖσι, Μοιμοαιδῖ, 1 Πεγαη, δηά ἹΚοἰοτηγθὰ 
ΟἸνιγο 5, πᾶνὸ σοηιγθιοα ΟΥ ἀγα εηραρεὰ ΠΟ ἴῃ σοπτΠ ιν ἴο [15 Ο ΟΠ ΏΤΑΙΥ. 
[ τηᾶγ, {πΠετείογα, οἰδῖμ) ἃ πδίϊομδὶ οπαγασῖθσ τθογα (Δ ΔΗΥ Οἴμεῦ ννοτὶς οὐ τῃς κὶπὰ 
δΙΟΣ ΡΌ 1506. 1ῃ [15 ΘΟ ΠΥ. 

7ον Νανιοῦ οΥ Οοπἐν ἐδωίονδ, Ῥοϊιομμον ἰδϑδιιεα, εοἴσ., 9066 ΜΦα Ἀαβθοι 



Ὀἰα θα Ὁγ (ὡοοσίο 









τ ΡΥ 




